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 ■ Kokios naujos veiklos ėmėsi modelis, TV laidų dalyvė, kultūrizmo trenerė Jolanta  
Leonavičiūtė ir kas jai yra didžiausias iššūkis? 39 p.

 ■ Kokių prietarų laikosi aktorė Inga Nor-
kutė-Žvinienė ir kokia, pasak jos, yra 
pati moteriškiausia silpnybė? 15 p.

 ■ Kas, pasak dainininkės Eglės Jakšty-
tės, galėtų atsitikti, jei žmogus kas-
dien žiūrėtų televizorių ir kam yra 
skirti serialai? 38 p.
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televizijos pliusai ir minusai

nauji jolantos leonavičiūtės iššūkiai

10 faktų apie Ingą
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n Gimė 1991 04 29 Ukmergėje

n Studijos: 2015 m. įgijo kompozicijos 

specialybės bakalauro laipsnį Lietuvos teatro ir  

muzikos akademijoje

n 2010 m. su bendraminčiais įkūrė grupę „Bjelle 

ir Peru“, yra jos vokalistė ir dainų autorė. Su šia 

grupe 2011 m. užėmė 2-ąją vietą televizijos projekte 

„Lietuvos talentai“
n 2013 m. Bjelle tapo televizijos projekto „Romeo ir 

Džuljeta“ nugalėtoja
n 2014 m. su Vyrenijumi Andrijausku sukūrė 

projektą „Gongai ir Bjelle“

n Bjelle yra tarptautinių konkursų dalyvė ir prizininkė

n Pomėgiai: pianinų taisymas ir derinimas, balso 

galimybių ir technikos lavinimas, literatūra, psichologija, 

edukacinės sistemos naujovės, Rytų filosofinės idėjos, 

muzikos terapija, tapymas, vizualiniai menai, kavos 

gamybos menas ir istorija, naujų technologijų atradimai

Dosjė

Raminta naujanytė-Bjelle: 
Baisiausia gyvenimo netektis - než inoti, ko nori

„LaisvaLaikio“ interviu
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Eimantė JURŠĖNAITĖ

- Naujuosius metus daugelis pasitiko 
su naujais planais ir pažadais sau. Ar tu-
ri pasižadėjimų 2016-iesiems?

- Kiekvienais metais ir kasdien, nesvarbu, 
ar tai naujų metų ar kitos savaitės pradžia, 
ugdau kai kurias savybes. Šiuo metu atkreipiu 
dėmesį į savybę „atsakingas pasirinkimas“. 

- Nors įvairiuose koncertuose ir fes-
tivaliuose pasirodydavai nuolat, praėju-
sių metų pabaigoje į sceną žengei su nau-
ja grupe, programa ir netgi įvaizdžiu. 
Daugelis šį pasikeitimą vadina sugrįži-
mu. Ar tikrai buvai dingusi?

- Kurį laiką nepristatinėjau savo naujos 
kūrybos - daugiau rašiau ir reiškiausi akade-
miniame pasaulyje, rimtosios muzikos žanre, 
didžiąją dalį laiko skyriau mokslams. Šį etapą 
labiau pavadinčiau pratęsimu. Nors iš dalies 
ir sugrįžimu į kūrybą su grupe. Surinkau labai 
artimą savo estetikai ir nuoširdžią profesio-
nalų komandą, su ja lipdome bendrą muziki-
nį pojūtį artimą sau skambesį, kuriuo tikime 
patys. Kartu su manimi groja Aleksandras 
Rogoža, Kasparas Meginis, Mantas Zigman-
tas, Ernestas Germanovičius ir nuostabiosios 
sesės Milda ir Teresė Andrijauskaitės. Įvyko 
ir įvaizdžio pokyčių. Tai pavadinčiau normaliu 
reiškiniu, juk laikas bėga, viskas keičiasi, o 
aš labai mėgstu drąsius sprendimus. 

- Kas įkvėpė pokyčiams?
- Patirtis. Norėčiau parašyti mažiausiai 5 

knygas, kiek daug istorijų ir spalvingų nuti-
kimų patyriau pastaruoju laikotarpiu. Bet man 
priimtinesnis perteikimo būdas garsais, mu-
zika, dainomis.

- Naujoji tavo programa vadinasi 
„Kas tu toks?“ Kodėl toks pavadinimas? 
Ar ir pati savęs to klausi?

- Manau, atsakyti į klausimą „Kas aš 
toks?“, „Kas aš?“ yra tiek pat svarbu, kiek 
valgyti, miegoti. Juk pati baisiausia gyvenimo 
netektis - nežinoti, ko nori. 

- Išbandei ne vieną muzikos stilių, 
koncertavai su repo grupe „Z on A“, dai-
nuojamosios poezijos festivaliuose, atlikai 
roką, grojai gongais, vaidinai miuzikluose, 
domėjaisi liaudies ar net bažnytine muzi-
ka... Vis dar ieškai savo skambesio, o gal 
gali suskambėti įvairiais stiliais?

- Nuo vaikystės svajojau būti įvairialypė 
asmenybė muzikos srityje. Taip pastaruoju 
metu ir išeina. Esu laiminga taip besielgda-
ma, tokia ir noriu likti. Muzika vienija žmo-
nes, stiliai - tai tik pateikimo, išraiškos skir-
tumai. 

- Kaip manai, dainininkui svarbiau 
atrasti savo stilių, turėti savotišką vizi-
tinę kortelę ar nuolat keistis ir stebinti?

- Manau, sveikiausia natūraliai keistis ar-
ba natūraliai išlikti savimi. Nežinau, kaip ge-
riau. Svarbu, kad dainininkas gerai jaustųsi.

- Kam esi dėkinga už tai, kad šian-
dien stovi scenoje - televizijos projek-
tams, talentui, darbui, užsispyrimui, 
ryžtui ar pan.?

- Geras klausimas. (Šypsosi.) Esu dėkinga 
susiklosčiusiai situacijai.

- Dažnai sakoma, kad tave iš pogrin-
džio ištraukė „Lietuvos talentai“, o kaip 
manai, ar pogrindyje dar daug talentų, 
kurie turėtų būti scenoje?

- Yra nemaža atskirtis. Dabar ryžčiausi 
sakyti, kad televizija yra didelis pogrindis, o 
pogrindžio muzikantai yra daug kartų įdomes-
ni ir talentingesni. Jei man leistų pasaulis 
apversti ką nors aukštyn kojomis, aš šiuos du 
dalykus sukeisčiau vietomis - televiziją įkiš-
čiau į pogrindį, o pogrindį į viešumą.

- Kaip manai, kodėl populiariosios 
muzikos atlikėjams kelias į sceną leng-
vesnis, o jų populiarumas didesnis?

- Manau, kad priklauso ne nuo atlikėjų, o 
nuo jų vadybos. Tie, kurie yra labai talentingi, 
vis tiek tampa populiarūs ir ilgalaikiai, o tie, 
kurie trumpam įsižiebia, greitai ir užgęsta.

- Daugelis muzikantų sako, jog jau 
vaikystėje žinojo, kad savo kelią sies su 
muzika. Ar ir tu nuo mažų dienų taip 
manei? 

- Kai pirmą kartą mokykloje manęs pa-
klausė, kuo norėčiau būti užaugusi, pasakiau: 
„Muzikos mokytoja.“ Net ne pasakiau, o nu-
piešiau. Kiek vėliau, paauglystėje, mėginau 

„LaisvaLaikio“ interviu

Pats maloniausias ir 
baisiausias jaudulys 
yra ne tuomet, 
kai atlieki savo 
kūrinius, o tada, 
kai Parašai, kažkas 
kitas juos suPranta, 
PerinterPretuoja  
ir atlieka

Raminta naujanytė-Bjelle: 
Baisiausia gyvenimo netektis - než inoti, ko nori

Nuolat besišypsanti dainininkė, kompozitorė RamiNta NaujaNytė-Bjelle (24) 
dėl studijų buvo kiek sulėtinusi koncertinę veiklą, tačiau pastaruoju metu savo  
gerbėjus ji džiugina permainomis ir nauja koncertine programa. Su nauja energija 
pasirodanti atlikėja apie savo gyvenimą veikiausiai galėtų parašyti ne vieną knygą, 
tačiau išsilieja garsais arba tapyba ant drobės, kurią vadina savo malda ir dienoraščiu. 
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turiu  
diPlomą,  
bet jis galios 
nesuteikia
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„LaisvaLaikio“ interviu

save įvairiose gyvenimo srityse. Aktyviai 
dalyvavau visuomeninėje veikloje, susiju-
sioje su jaunimu, bet muzika dar stipriau 
įtraukė. Neatsispyriau. Netgi kartojau vie-
nuoliktos klasės kursą, SAVO NORU, kad 
galėčiau tapti dirigente. O štai ir netapau. 
Pasirinkau kūrybinį, kompozitorės kelią. Dar 
šią vasarą užsimaniau išmėginti finansų sri-
tį, sekėsi puikiai, bet visų pasiūlymų atsisa-
kiau. Mėginau visiškai pasinerti į kavos me-
ną. Gaminu gerą itališką espresso. Meno iš-
raiškos gali būti įvairialypės, o kavos menas 
yra akivaizdžiai ir akimirksniu žmogaus ma-
lonumo sensorius paliečianti sritis. Tačiau 
labai greitai atėjo suvokimas, kad nėra ma-
lonesnio ir labiau tinkamo užsiėmimo nei 
muzikavimas. 

- Turi kompozitorės diplomą. Vadina-
si, gerbėjai galės išgirsti ne tik tavo dai-
nas, bet ir tavo kuriamą muziką miuzik-
lams, dainas kitiems atlikėjams?

- Turiu diplomą, bet jis galios nesuteikia. 
Ir gabumų neprideda. Besimokydama pato-
bulinau įgūdžius ir gavau geros informacijos, 
patarimų. Šiuo metu galiu pasiūlyti tik įrašus, 
skendinčius internete (www.soundcloud.com/
bjelle). Ten yra ir mano akademinės muzikos 
įrašų styginių orkestrui, instrumentiniams 
ansambliams, chorams, fortepijonui, elektro-
ninės muzikos, garso takelių ir akustinių na-
minių įrašų. Iš tiesų norėčiau daugiau laiko 
skirti savo kūrinių atlikimui, atlikėjų ruoši-
mui. Nes pats maloniausias ir baisiausias jau-
dulys yra ne tuomet, kai atlieki savo kūrinius, 
o tada, kai parašai, kažkas kitas juos supran-
ta, perinterpretuoja ir atlieka. Per Kalėdas 
visi galėjo išgirsti mano pirmąjį bandymą mu-
ziką kurti spektakliui - parašiau muziką Kau-
no lėlių teatre vykusiam Andriaus Žiurausko 
spektakliui.

- Esi labai aktyvi ir turi daugybę veik-
los, tačiau dauguma jos susijusi su mu-
zika. Ne tik dainuoji ir kuri, bet ir res-
tauruoji pianinus. Kaip to ėmeisi?

- Aš tik pildau savo mažas ir dideles 
svajones. Mėgstu ne tik groti, bet ir supras-
ti techninius dalykus. Aš nesu tokia išskir-
tinė. Daugybė gitaristų moka taisyti me-
chaninius gitarų gedimus, kompozitorius 
Mykolas Natalevičius puikiai išmano var-
gonų technines savybes. Kai derinu piani-
nus, susiduriu su vis ta pačia nuostaba: 
„Mergina - pianinų derintoja?!“ Taip, šiam 
darbui kartais reikia ir fizinių pastangų, bet 
jausmas, kai gali pagelbėti instrumentui ir 

jo savininkui, kai iš nederančio padarai de-
rantį, - nuostabus.

- Prieš porą metų buvai ir pedago-
gė. Vis dar mokai vaikus muzikos sub-
tilybių?

- Šiuo metu mokau nebe vaikus, bet stu-
dentus. Dirbu su Vido Bareikio studentų ak-
torių kursu. Jiems pasakoju apie balso ir inst-
rumentų subtilybes, improvizaciją, jų valdy-
mą. Vadinu tą paskaitą „Garso vaidyba“. Ke-
lis žmones mokau dainavimo. Pasiilgau mu-
zikos teorijos pamokų, nes tą „nuobodžiau-
sią“ muzikos paskaitą mėgstu paversti akty-
viu ir įdomiu užsiėmimu. 

- Dar vienas tavo hobis - tapyba. Ru-
denį festivalyje „Lituanika“ pristatei ir 
savo paveikslus...

- Tapyba yra mano malda ir mano die-
noraštis. Spalvose ir potėpiuose užkoduoju 
tai, ko niekam nesakau. Labai ilgai dvejojau, 
ar viešinti savo kūrybą, nes daugybė darbų 
yra išdovanoti arba sunykę - pirmuosius 
darbus tapydavau ant medžio gabalų, džio-
vintų gėlių.

- Ar nepasvajoji apie personalinę 
parodą?

- Svajoju, bet tam dar nesubrendau. 

- Kad ir ką darytum, nesvarbu, mu-
zikuoji, vaidini, kuri ar tapai, nori viskuo 
pasidalyti su kitais. Kodėl tai tau taip 
svarbu?

- O kaip dar galima būti laimingam? 

- Ar gali būti, kad netrukus tave bus 
galima išvysti dar kokiu nors amplua?

- Visada gali būti. Bet pati kardinalių po-
kyčių neplanuoju.

- Metų pabaigoje tave išvydome ne 
tik su nauja programa, bet ir nauja šu-
kuosena. Ar šis pasikeitimas susijęs su 
moterišku noru keistis, ar jis atspindi 
tavo vidinį pasaulį, naują kūrybos etapą?

- Baigusi akademiją stengiausi pakeisti 
viską - gyvenamąją vietą, gyvenimo būdą, 
išvaizdą, įpročius. Su plaukais pavyko labiau-
siai. (Juokiasi.)

- Sudėjus visas tavo veiklos sritis, da-
rosi keista, kad tau pakanka 24 valandų 
per parą. Ar lieka laiko žmogiškiems da-
lykams - susitikimams su šeima, drau-
gais? Ar dėl darbų gausos nenukenčia 
tavo asmeninis gyvenimas?

- Negaliu meluoti ir sakyti, kad matausi 
su šeima ir draugais tiek, kiek noriu. Bet tie-
siog labiau vertini laiką, leidžiamą su jais. 

- Jei para truktų 48 valandas, kam 
skirtum daugiau laiko? 

- Nuoširdžiai - miegui ir sportui.

- Dažnai žinomi žmonės turi dvi skir-
tingas puses: viešą ir privačią. Ar ir tavo 
gyvenimas taip suskirstytas?

- Nesijaučiu vieša ir nesijaučiu privati. Todėl 
esu atvira ir visur elgiuosi panašiai. Kartais dėl 
tokio savo elgesio turiu nepatogių situacijų. 

- Gyvenime dažniau elgiesi sponta-
niškai ar viską gerai apgalvoji?

- Apgalvoju rimtus sprendimus. Bet tikrai 
nestresuoju dėl netikėtų pokyčių. 

- Daugelis žinomų žmonių dažnai lan-
kosi vadinamuosiuose elito vakarėliuose, 
pozuoja fotografams. Tu ten reta viešnia. 
Kodėl?

- Nepakanka tam laiko. Be to, mėgstu 
kiek kitokius vakarėlius, energiją mieliau lie-
ju scenoje, ten ir pasilinksminu. Naujametę 
naktį dainavau renginyje „Švarūs Naujieji“, 
kur vidurnaktį pasitikome be svaigalų.

- Žiniasklaidoje ne kartą teko skaity-
ti apie žinomus žmones, turėjusius prob-
lemų dėl organizmo išsekimo. Kaip tu-
rėdama tiek veiklos tausoji save? 

- Visko gyvenime buvo. Bet pastaruoju 
metu aiškiai susidėlioju prioritetus ir moty-
vuoju save, kodėl turiu prisižiūrėti ir tausoti 
organizmą. Labai padeda subalansuota mityba, 
miego režimas. O kai reikia nudirbti darbus 
šviesos greičiu - turiu formulę: „Gera nuotai-
ka padauginta iš motyvacijos, o gautas rezul-
tatas padalintas iš laiko likučio.“ Bet tausoda-
ma ir prižiūrėdama save išsiugdžiau ir nelabai 
gerą savybę - galutinių terminų nukėlimą. 

- Kokia veikla tau geriausia terapija 
ir poilsis?

- Mano terapija - žemiški ir žmoniški da-
lykai: aplankyti šeimą, pabūti gamtoje, pasi-
vaikščioti, pabūti su savimi, pamąstyti. Jei 
noriu ko nors gilesnio, renkuosi gongų - mu-
zikos ir garso - terapiją. Be to, labai mėgstu 
atsipalaiduoti kūrybiškai gamindama maistą. 

- Turi kokių nors silpnybių?
- Visi jų turi. Mano silpnybės - saldumy-

nai ir vegetariškas maistas.

- Dažnas tau kabina maištautojos eti-
ketę. Ar tikrai esi maištinga siela? 

- Esu tylioji maištautoja. Mano maištas 
nėra tiesioginis, bet siela nerami. Kad ir kiek 
medituočiau, jaučiu, kad mūsų pasaulis gali 
būti dar gražesnis ir dar šviesesnis. 

Mano Maištas 
nėra tiesioginis, 
bet siela  
neraMi

spalvose ir 
potėpiuose 
užkoduoju  
tai, ko niekaM 
nesakau
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Tapyba yra mano 
malda ir mano 
dienorašTis

„LaisvaLaikio“ interviu
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Metų citata

„2015-ųjų išmintis“ - 
atrask geriausią citatą

Jų interviu spausdinome „Laisvalaikyje“, tad metams pasibaigus pristatome įdomiausias, netikėčiausias žinomų Lietuvos žmonių 
mintis ir citatas apie gyvenimą, darbą, save. Juk visada yra ko pasimokyti, kam pritarti ar net draugiškai pasijuokti.

Kūnas kaip sodas:  
jei jį užleidi, užauga dilgėlės.

Dizainerė Viktorija Jakučinskaitė

Tik žinant taisykles,  
galima jas laužyti.

Menininkė Agnė Kišonaitė

Žmonija vystosi per klaidas, jos 
motyvuoja mus tobulėti.

Dainininkas Andrius Mamontovas

Tobulumo paieškos -  
savotiškas žmogaus sindromas.

„Pinup Girls“ narė Simona Nainė

Pasaulį varo sąmonė,  
pasąmonė ir nesąmonė.

Dainininkė Jurga Šeduikytė

GYvENiMO iŠMiNTis
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Žvaigždžių liga kaip kokia  

pavasarinė alergija. Turiu ją  

ir kartais ji atsibunda.

Dainininkė Vilija Matačiūnaitė

Aš, matyt, senstu ir darausi  
sentimentalus, nes man Lietuva 
iki ašarų graži.

Laidų vedėjas Rytis Zemkauskas

Visada sveika turėti vadinamųjų 
sukčiavimo dienų, kai leidi sau 
valgyti daugiau.

Laidų vedėja  
Eglė Daugėlaitė-Kryževičienė

Žinomumas nevargina.  

Juk nesu Madona ir fotografai 

manęs nepersekioja.

Modelis ir aktorė Akvilina Ubartaitė

Jei man nuolat visi sakytų, kad esu 

blondinė, gal ir nusibostų, bet,  

matyt, dar nesu visiška blondinė.

„Pop Ladies“ narė Anžela Adamovič

Gal kartais pliurpiu visko per 

daug ir per atvirai.

Laidų vedėja Ugnė Galadauskaitė

aPiE savE
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aPiE MOTERis iR MOTERiMs

Moterys meluoja protingiau ir  
atsargiau nei vyrai.

Aktorė Justė Zinkevičiūtė

Moteriškumas slypi viduje,  
o ne drabužiuose.

Dizainerė Ingrida Žitkuvienė

Kiekviena moteris tapatina save 

su karalienės vaidmeniu.

Aktorė Aušra Štukytė

Grožio paslaptis paprasta -  
miegas. Tad, mielos moterys,  
miegokite!

Atlikėja Baiba Skurstenė-Serdiukė

Liūdna, kad šiandienė moteris 
vis dažniau tampa tik kūnu.

Laidų vedėja  
Gabrielė Martirosianaitė

Linksma ir seksuali moteris gali 

padaryti daug daugiau negu visa 

armija vyrų.

Aktorė Valda Bičkutė
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aPiE DaRBĄ

aPiE vYRUs

Man patinka, kad vyras yra 

žingsniu priekyje.

Dainininkė Katažina Zvonkuvienė

Kad ir koks geras būsi, orkestras 
vis tiek tavimi skųsis.

Dirigentė Giedrė Šlekytė

Pasiduoti pagundai uždirbti  

lengvą pinigą neverta.

Verslininkas Ilja Laursas

Suvalgius bandelę iš manęs  
baleto artisto profesinis  
diplomas nebus atimtas.

Balerina, šokėja  
Kristina Tarasevičiūtė

Tikri vyrai į kariuomenę  
eina noriai.

Savanorė, „Mis Lietuva 2013“  
Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė

Kiekvienas stengiasi būti  

vyriškas, tačiau vyru jį padaro  

tikra moteris.

Aktorius Martynas Vaidotas
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kiRTis, aRBa TiEsiai ŠviEsiai

aPiE ŠĮ BEi TĄ

Kai lipi atsargiai,  
skaudžiai nenukrisi.

Dainininkė Eglė Jakštytė

Negalima koncentruotis  
į savo spintą.

Stilistė Agnė Jagelavičiūtė

Daugelis merginų mano, kad  

nevalgant pilvas savaime nukris. 

Niekur jis nenukris.

Modelis ir diplomuota kultūrizmo 

specialistė Jolanta Leonavičiūtė

Ne visos turi būti gražios, kai  
kurios ir protingos turi likti.

Aktorė, laidų vedėja  
Beata Tiškevič-Hasanova

Kartais grožio paieškos tampa  

sėkmingiausiu keliu į tuštybę.
Dizainerė ir stilistė  

Ieva Daugirdaitė
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kiRTis, aRBa TiEsiai ŠviEsiai

aPiE ŠĮ BEi TĄ aPiE TElEviZiJĄ
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Kiek galima kikenti laidose iš to, 

kad esame prasigėrę,  
smirdantys ir be dantų?

Laidų vedėja Livija Gradauskienė

Meilė trunka tiek, kiek pastangų 

esi pasiruošęs į ją įdėti.

Tituluota gražuolė  
Agnė Kavaliauskaitė

Negali kasdien valgyti ikros ar 
„foie gras“. Apsivemtum.

Virtuvės šefas  
Martynas Praškevičius

Realybės ir pasimatymų šou - 

kažkoks siaubas, nematau  

jokios jų prasmės.

Dizainerė Kristina Kruopienytė

Man nesinori klausytis,  

kur kas ką nugalabijo.

Atlikėja, tituluota gražuolė  

Renata Voitechovskaja-Norvilė

Juokingiausios laidos yra politinės 
laidos, nes jas žiūrėdamas negali 
suprasti, ar žmonės ten rimtai 
kalba, ar juokauja.

Dainininkė ir humoristė  
Laima Tamulytė-Stončė

Reklama savo kiekiu tiesiog  
užmuša.

Atlikėja Neda Malūnavičiūtė
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„Mane visuomet domino ne tik drabužiai, 
bet ir jų anatomija. Atkurdamas kone prieš 
šimtmetį dėvėtus uniforminius švarkus tarsi 
apsigyvenu jų viduje - analizuoju naudotas 
medžiagas, siuvimo technikas, struktūrą, 
konstrukciją“, - pasakoja G.Paulauskas.

Atkurti tarpukario Lietuvos generolui pri-
klausiusį švarką dizainerį įkvėpė apsilanky-
mas Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejaus restauratorių dirbtuvėse 
Kaune. Tarp muziejaus rinki-
niuose saugomų daiktų dizaine-
ris pamatė ir generolo Jono Juo-
dišiaus švarką. „Generolui Jonui 
Juodišiui priklausęs švarkas uni-
kalus tuo, kad yra pasiūtas pagal 
vieną paskutinių tarpukario Lie-
tuvos įsakymu patvirtintų mode-
lių. Be to, jis skirtas dėvėti vasa-
rą. Tokio modelio švarkai Lietu-
voje buvo siuvami labai trumpai 
ir yra labai reti. Pamatęs jį nega-
lėjau pamiršti. Sugrįžęs po kiek 
laiko švarką labai įdėmiai apžiū-
rėjau - kone kiekvieną siūlę, išsi-
matavau detales. Dabar absoliuti 
dauguma drabužių siuvami daug 
paprasčiau, greičiau, jų kokybei, 
detalėms nebeskiriama tiek daug 
dėmesio. Dažniausiai muziejaus 
fonduose saugomi daiktai yra tvar-

kingi, todėl negali patekti į jų vidų. Kuo dra-
bužis labiau sudėvėtas, sudūlėjęs, apiręs, net 
suplyšęs, tuo man įdomiau: galiu pamatyti, 
kaip sukurta jo apykaklė, kodėl ji taip tvirtai 
stovi, kiek sluoksnių ją sudaro, kaip jie sukli-
juoti ar susiūti. Kitaip sakant, galiu patekti į 
drabužio sielą, pajusti jo charakterį“, - sako 
G.Paulauskas.

Dizainerį sudominęs uniforminis švarkas 
pasiūtas pagal tarpukario frenčiaus kirpimo 
madą. Frenčiaus kirpimas - tai toks švarko 
kirpimo tipas, kai drabužis siuvamas priglu-
dęs, įimtas per liemenį, su keturiomis uždė-
tinėmis kišenėmis, o nugaros siūlė baigiasi 
skeltuku. Tarpukario siuvėjai dažnai siūdavo 
karininkams, todėl frenčiaus sukirpimą mo-
kėjo bemaž kiekvienas siuvėjas, juolab kad 
militaristinė mada buvo populiari.

„Būtinai atkursiu šį švarką - kaip įmanoma 
tiksliau sukonstruosiu ir pasiūsiu tokį pat. Juk 
tai ne tik istorija. Tai ir mūsų mados istorija. 
Ypač vyriškoje tarpukario madoje dominavo 

militarizmas, iš jo buvo perimamos 
įvairiausios detalės - visi norėjo ly-
giuotis į kariuomenę, būti panašūs į 
karininkus“, - sako dizaineris G.Pau-
lauskas, besidomintis XX amžiaus 
pirmosios pusės istorija, to meto 
drabužiais ir aksesuarais.

Šiuo metu originalus švarkas yra 
saugomas Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus restauratorių dirbtu vė se. 
Jis galėjo būti dėvėtas 1940 m. 
antroje - 1941 m. pirmoje pusėje. 
Švarko negalima eksponuoti, nes 
daugiau kaip 70 metų drabužiui 
kenkia ryški šviesa - ji tik dar la-
biau paspartintų unikalaus švarko 
irimą. Ši detalė tik dar labiau pa-
didino dizainerio G.Paulausko no-
rą atkurti reto modelio drabužį. 
Atkurtas drabužis galėtų būti 
eksponuojamas visą laiką, jį pa-
matytų kur kas daugiau istorija, 
karyba ir militaristine mada be-
sidominčių žmonių.

Giedriaus Paulausko aistra - 
karinės 
uniformos

Dizaineris GieDrius Paulauskas (37) pastaraisiais metais yra ištikimas savo aistrai - 
karinėms uniformoms. Prieš porą metų sukūrė „GP paketą“ - šiuolaikiniam miesto  
„kariui“ skirtą uniformą, o šiemet Nepriklausomybės atkūrimo proga pristatė atkurtą 
pokario lietuvos partizanų švarką. Dabar dizaineris imasi naujo projekto - ruošiasi  
atkurti tarpukario lietuvos generolo švarką.

Dizaineris Giedrius Paulauskas bando atkurti 

tarpukario Lietuvos laikų generolui Jonui 

Juodišiui priklausiusį itin reto modelio švarką
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10 faktų, 
kurių nežinojote apie 
Ingą Norkutę-Žvinienę

Viena charizmatiškiausių Lietuvos kino ir teatro aktorių, 
bene geriausiai visų atpažįstama kaip Meda iš serialo 
„Moterys meluoja geriau“ INga Norkutė-ŽVINIeNė 
(43) įsitikinusi, kad viena moteriškiausių silpnybių yra 
leisti pinigus. tad „Laisvalaikis“ pateikia 10 faktų, kurių 
galbūt dar nežinojote apie Ingą. 
n Ingos spintoje dominuoja juodos, pilkos ir raudonos 
spalvų drabužiai. 
n Dažniausiai namuose aktorė pati kepa duoną: „Turiu 
raugo ir jau penkerius metus kepu duoną pati. Kartais 
su česnako skiltelėmis ir kiaulių ausytėmis, o kartais su 
šokoladu, riešutais ir slyvomis.“ 
n Inga prisipažįsta, jog didžiausia jos silpnybė yra labai 
moteriška - leisti pinigus. Viskam: prieskoniams, dova-
noms, rūbams ir panašiai. 
n Mėgstamiausia Ingos grožio procedūra - visų rūšių 
masažai. 
n Labiausiai erzinanti kitų žmonių savybė - apkalbinėjimas.
n Inga turi vieną fobiją: „Turiu mažų, žemų patalpų, to-
kių kaip urvai, fobiją. Nepatinka ir žemos lubos, rūsiai. 
Kartą teatre vaidinau šikšnosparnį, kurį įmeta į scenos 
dugną. Ir ten, rūsyje, reikia rasti duris, kad išeičiau. Ten 
visad būdavo įjungta šviesa, bet kartą, kai mane įmetė, 
buvo tamsu. Išėjimą radau, bet patyriau stiprų šoką. Man 
reikia kuo daugiau erdvės.“ 
n Mėgstamiausios aktorės gėlės - hortenzijos.
n Inga tiki prietarais ir gamtos ženklais: „Kai einant 
keliu prieš mane nulūžta medžio šaka, aš tai priimu kaip 
ženklą, kad kažko reikia vengti ar nedaryti. Dar tikiu, 
kad ką nors pamiršus namuose reikia grįžus pažiūrėti į 
veidrodį, bežiūrint suskaičiuoti iki 10 ir parodyti liežuvį.“ 
n Aktorė moka rusų ir vokiečių kalbas, šiek tiek supran-
ta angliškai.
n Nors Inga turi nemenką dėžę papuošalų, kasdienybė-
je puošiasi tik vestuviniu žiedu. O turimi papuošalai – 
daugiausia bižuterija, kuri pasitarnauja filmuojant seria-
lą „Moterys meluoja geriau“.

Puslapius parengė Ringailė StulPinaitė
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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- LRT muzikiniame projekte „Dainų 
daina“ jūsų kūrinys „Išdalinau“ laimėjo 
pirmąją vietą. Kaip manote, kas lėmė 
jūsų dainos sėkmę?

- Man sunku apie tai kalbėti. Niekada gy-
venime muzikos nesiejau su kokiomis nors 
varžybomis. Šiame konkurse liaudis daugiau 
balsavo už vienus, komisija - už kitus. Ne aš 
tokias taisykles sugalvojau. Tiesą pasakius, 
net ir laimėjęs aš niekuo nepraturtėjau, „ne-
pasikėliau“, nesureikšminu to.

- Šiandien televizijose muzikinių kon-
kursų - apstu. Kaip juos vertinate?

- Liaudžiai reikia žaidimų. Ilgą laiką atsi-
sakydavau visokių tų projektų, nesu dėl jų 
pamišęs, bet šį kartą sutarėme, prikalbino ir 
pasirodžiau. Turėjau puikią progą pabendrau-
ti su jaunimu. Buvo įdomu dalyvauti ir kažką 
gyvenime daryti, bet tikrai ne varžytis. Kaip 
sakau, visiems viską gyvenime atiduodu, iš-
dalinu ir man nieko nereikia. Be to pragyve-
nau, be to ir numirsiu.

- Konkurse turėjote progą iš arčiau 
susipažinti su jaunaisiais dainininkais. 
Kaip juos vertinate?

- Iš tiesų pamačiau juos iš kitos pusės. 
Pavyzdžiui, pamačiau, kad Stano (dainininkas 

ir dainų kūrėjas Stanislovas Stavickis-Stano - 
aut. past.) kaip žmogus yra gilus ir geras, kad 
kitas turi kokį nors humorą jausmą, trečias - 
pavydo. Jei nepabendraučiau, to nežinočiau. 
Tik filmuotis nesu mėgėjas. Kai filmuoja ma-
no koncertą, manęs tai nevaržo, žinau, kad 
tai yra šou verslo dalis. Bet kai įvairiuose 
projektuose komisijos nariai pradeda rodyti 
visą savo „šmaikštumą“, tas pasirodymas iš-
eina toks plunksnelių vieno prieš kitą kede-
nimas. To negaliu pakęsti ir iškart perjungiu 
kitą kanalą.

- Bet įvairūs konkursai neatsiejami 
nuo kritikos...

- Aš „Dainų dainoje“ nesiruošiau sėsti 
prie komisijos. Bet paprašytas truputį pakri-

tikavau dalyvius. Gal po savo jubiliejaus kon-
certinio turo buvau pervargęs, pamačiau 
lėkštus pasirodymus ir pasišvaisčiau lyg kir-
viu per mišką. Net prodiuseriams nepatiko. 
Tada ir pats pagalvojau - kaip aš galiu kriti-
kuoti tokį jaunuolį, kuris neturi nei tiek sta-
žo, nei krūvio, kad naršyčiau jį tarsi pro di-
dinamąjį stiklą. Išeina nelygi kova. Juk mes 
irgi tokie buvome. Visi nuo to pradėjome. 
Kita vertus, kiekvienas žmogus yra skirtin-
gas - skirtingai valgo, skirtingai gyvena, 
skirtingai ir kuria. Todėl nereikia sekti vie-
nu standartu. Man net nepatinka, kai kažkas 
klauso kūrinio ir sako - o čia juk priedainio 
nėra. Sakau - ir gerai, kad nėra. Dabar jau 
viskas turi būti tik su priedainiais - nuo ves-
tuvių iki „pagrabo“.

O.Vyšniausko pasivaikščiojimai skustuvo ašmenimis

Jei man groJant 
per nugarą eina 
šiurpas, tokie 
voriukai pradeda 
vaikščioti, žinau, 
kad tai bus arba 
hitas, arba 
šlageris. Jei ne, 
suglamžau ir 
išmetu

Naujuosius metus dainininkas ir kom-
pozitorius Ovidijus vyšNiauskas (58) 
pasitiko pergalingais šūksniais. jis su sa-
vo kūriniu „išdalinau“ sausio 2 d. laimėjo 
Lietuvos televizijos (LRT) projektą „dainų 
daina“. vienuolika kitų dainų konkurso 
finale įveikęs muzikos korifėjus savo per-
galės nesureikšmina. anot jo, muzika ir 
varžybos - du nesuderinami dalykai.

Dainininkas Ovidijus Vyšniauskas projekte „Dainų 
daina“ su kūriniu „Išdalinau“ laimėjo pirmąją vietą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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- Gal žinote sėkmingos dainos pa-
slaptį?

- Jei man grojant per nugarą eina šiurpas, 
tokie voriukai pradeda vaikščioti, žinau, kad 
tai bus arba hitas, arba šlageris. Jei ne, su-
glamžau ir išmetu. Kurti tarpinius variantus 
man jau per vėlu, nenoriu. Anksčiau, kai bu-
vau kupinas entuziazmo, prikurdavau visko - 
daugiau, nei reikia. Dabar nesinori nereika-
lingų natų. Nereikia į kūrinį sukišti viso savo 
muzikinio išprusimo. Juk mano muzikos lau-
kia plačioji liaudis, tad nematau tikslo nuo jos 
nusisukti.

- O gal pamenate dainos „Išdalinau“ 
sukūrimo istoriją?

- Seniai tai buvo. Tada gyvenau Vilniuje, 
ją sukūrėme kartu su dainų kūrėju Gintaru 
Zdebskiu. Daug dainų tada gimė. Buvome 
tokie... skustuvo ašmenimis vaikščiojome. 
Tada kūryboje buvo daugiau polėkio, sarkaz-
mo. Viskas buvo paprasčiau, o dabar viską iš 
to paties šulinio semi, todėl kažkas jau gir-
dėta, kažkas matyta.

- Neseniai peržengėme dar vienų me-
tų sandūrą. Kaip apibūdintumėte praė-
jusius metus?

- Tai buvo patys produktyviausi mano 
gyvenimo metai. Aš nedirbau, aš ariau. Tokių 
metų daugiau nenorėčiau, bet per juos pa-
dariau tai, ką pramiegojau ar prauliavojau 
jaunystėje. Net organizmas persitempė. Da-
bar nieko nebenoriu, net muzikos klausytis 
nenoriu. Noriu gal kokius nors tinginių kur-
sus surasti, kad išmokčiau į lubas pasižiūrė-
ti, nesikelti iš karto pabudus. Net darboho-
liku tapau.

- Ko tikitės iš naujų metų?
- Ramybės. Toliau kursiu, niekur neding-

siu, bet nenoriu persitempti. Noriu pailsėti. 
Nereikia niekur lėkti, visi juk į ten pat le-
kiame.

- Matyt, ir jokiuose televizijos projek-
tuose jūsų kol kas nepamatysime?

- Tikrai ne. Aš ir pats jau savęs prisi-
žiūrėjau. Neseniai viena mūsų krašto soli-

di inteligentė paskambino ir paklausė, ar 
yra kokia nors viena laida be Vyšniausko, 
prodiuseris pasakė, kad kol kas ne - bus 
vėliau.

- Tiesa, kalbant apie konkursus - juk 
buvote pirmas Lietuvos atstovas „Euro-
vizijoje“. Tuoj prasidės kovos į šį konkur-
są. Kaip šiandien jį vertinate?

- Tada buvo kiti laikai. Buvo gyvas or-
kestras, reikėjo dainuoti nacionaline kalba. 
Ten nuvykę supratome, kad nesame lyde-
riai. O dabar man sunku pasakyti. Aš nepa-
gaunu šito konkurso esmės. Ar tai politikos, 
ar reitingų klausimas. Bet muzika čia tikrai 
ne pirmoje vietoje. Ne ji laimi šiame kon-
kurse.

O.Vyšniausko pasivaikščiojimai skustuvo ašmenimis

Visiems Viską 
gyVenime 
atiduodu, išdalinu 
ir man nieko 
nereikia
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Aštuoni Lietuvos dainininkai antradienio vakarą LRT studijoje pirmieji iš-
bandė savo jėgas nacionalinėse atrankose į šiųmetę „Euroviziją“. Iš viso dėl 
pergalės projekte kausis 28 atlikėjai, tarp jų ir didelę scenos patirtį turintys, 
ir dar negirdėti žmonės. Pagal šių metų taisykles paraiškas pateikę atlikėjai ir 
grupės buvo suskirstyti į du pogrupius: pirmajame susirungs tie, kurie į kon-
kursą atėjo su pačių sukurta ar specialiai jiems parašyta daina, antrajame - vi-
si, atėję be savo dainos. Vėliau jie visi rungsis tarpusavyje. Tiesa, iškritimo 
kovos prasidės jau nuo pirmos laidos. Ją LRT žiūrovai išvys jau šį šeštadienį. 
Žiūrovų ir komisijos balsavimas nulems, kurie trys iš aštuonių dalyvių keliaus 
namo nieko nepešę. Maždaug po poros mėnesių turėtų paaiškėti, kas šiemet 
atstovaus Lietuvai „Eurovizijos“ konkurse Švedijoje.

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Stasio ŽUMBIO fotoreportažas

Pirmose „Eurovizijos“ kovose - scenos senbuviai ir naujokai

Donatas Montvydas

Petunija

Dovydas Petrošius

Atrankų į „Euroviziją“ vairas šiemet patikėtas laidų 
vedėjams Gerūtai Griniūtei ir Andriui Rožickui
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Veidai

Pirmose „Eurovizijos“ kovose - scenos senbuviai ir naujokai

2016 m. nacionalinės atrankos 
į  „Euroviziją“ dalyviai:
 „4 Roses“
 Alice Way
 Baiba Skurstenė-Serdiukė
 Berta Timinskaitė
 Deividas Žygas
 Dovydas Petrošius
 E.G.O.
 HIT
 Ieva Zasimauskaitė
 Milda Martinkėnaitė
 Neringa Šiaudikytė
 Saulenė Chlevickaitė
 Donatas Montvydas
 Ištvan Kvik
 Lawreigna
 Ruslanas Kirilkinas
 Vladas Kaluginas
 „Behind the Moon“
 Catrinah
 Eglė Jakštytė
 Elena Jurgaitytė
 Erika Dženings (Erica Jennings)
 Jurgis Brūzga
 Petunija
 Rūta Ščiogolevaitė
 Ugnė Smile
 Valdas Lacko
 Aistė Pilvelytė

Vladas Kaluginas

Elena Jurgaitytė

Erika Dženings (Erica Jennings)

 „Behind the Moon“

Alice Way
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Metų gražuolės

Mat vakaro vėdėjas Stivas Harvis (Steve 
Harvey) apsiriko ir ne taip perskaitė kortelę 
su nugalėtojos ir pirmosios vicemis vardais. 
21 metų kolumbietę Ariadną Gutieres Are-
valo (Ariadna Gutierrez Arevalo) jis paskel-
bė konkurso nugalėtoja - karūną jai įteikė 
praėjusių metų nugalėtoja, taip pat kolum-
bietė Paulina Vega (Paulina Vega). Tačiau vos 
po akimirkos vakaro vedėjas S.Harvis sugrį-
žo ant scenos atsiprašyti už savo klaidą ir 
pranešti, jog Ariadna iš tikrųjų laimėjo pir-
mosios vicemis titulą. Karūna nuo Ariadnos 
Gutieres Arevalo galvos buvo nuimta ir per-
duota tikrajai vakaro laimėtojai - 26-erių fi-

lipinietei Pijai Alonso Vurtsbach (Pia Alonzo 
Wurtzbach).

S.Harvis vėliau „Twitter“ paskyroje atsi-
prašė dalyvių ir žiūrovų ir teigė, kad jaučiasi 
siaubingai dėl tokios milžiniškos klaidos.

Filipinų modelis, aktorė, televizijos laidų 
vedėja P.Alonso Vurtsbach gimė Vokietijoje, 
vokiečio ir filipinietės šeimoje. Mergina, be 
kita ko, yra diplomuota kulinarė ir makiažo 
meistrė. Žiniasklaida skelbia, kad merginą sie-
ja romantiški santykiai su Filipinų prezidentu 
Benignu Akinu III (Benigno Aquino III).

Iš viso dėl „Mis Visatos“ titulo šiemet 
varžėsi 80 merginų.

Filipinietė Pija Alonso 
Vurtsbach (Pia Alonzo 
Wurtzbach) su stilizuotu 
tautiniu kostiumu

EPA-Eltos nuotr.

2015 metų gruodžio pabaigoje Las Vegase vykusį „Mis Visatos“ konkursą laimėjo gražuo-
lė iš Filipinų. Tiesa, visatos gražuolės karūna iš pradžių buvo uždėta ne ant jos galvos.

gražuolei iš Filipinų
„Mis Visatos“ titulas -

Pirmoji vicemis - 
Ariadna Gutieres 
Arevalo (Ariadna 
Gutierrez Arevalo)

„Mis Visatos“ titulas teko 
Pijai Alonso Vurtsbach  

(Pia Alonzo Wurtzbach)
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Metų gražuolės

23 metų ispanė Mirėja Lalaguna Rojo  
(Mireia Lalaguna Royo) gruodžio 19-ąją 
tapo 2015 metų „Mis Pasaulis“  
nugalėtoja. 

Kinijos Hainano saloje vykusiame grožio 
konkurse šviesiaplaukė farmacijos studentė 
iš Barselonos įveikė 113 konkurenčių.

Antrąją ir trečiąją vietas užėmė Rusijos 
ir Indonezijos gražuolės.

Tai buvo jau 65-asis „Mis Pasaulis“ fina-
las. Šis grožio konkursas pradėtas rengti 
1951-aisiais.

Per 100 „Mis Pasaulis“ kandidačių prieš 
kelias savaites iki konkurso atvyko į Sanją 
Hainane, kur rungėsi tarpusavyje. Kaip ir 
konkurse 2014 metais Londone, taip ir šį kar-
tą organizatoriai atsisakė bikinio rungties, nes 
ji esą neatitinka laiko dvasios.

2014-aisiais gražiausia planetos moterimi 
buvo išrinkta Rolenė Štraus (Rolene Strauss) 
iš Pietų Afrikos.

„Mis Visatos“ titulas -

ispanė
Gražiausia pasaulyje -

Ispanė Mirėja Lalaguna Rojo (Mireia Lalaguna 

Royo), tapusi 2015 metų „Mis Pasaulis“ 

nugalėtoja, įveikė 113 konkurenčių
EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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 ŽvaigŽdės

Dainininko koncertas buvo surengtas 
regbio stadione Šri Lankos sostinėje Ko-
lombe praėjusių metų pabaigoje. Valstybės 
vadovo pasipiktinimą sukėlė atlikėjo ger-
bėjų elgesys: merginos viešai plėšė nuo 

savęs liemenėles ir mėtė jas savo dievai-
čiui, taip pat veržėsi į sceną, kad galėtų jį 
pabučiuoti.

„Tai tikrai necivilizuotas elgesys, 
prieštaraujantis mūsų kultūrai“, - pareiš-
kė M.Sirisena. Bet apie pačių moterų bau-
dimą jis neužsiminė.

Prezidentas taip pat kritikavo dideles 
bilietų kainas - nuo 5 iki 50 tūkstančių 
rupijų (nuo 35 iki 350 dolerių). Koncertas 
Kolombe buvo surengtas pagal E.Iglesijo 
pasaulinio turo „Meilė ir seksas“ progra-
mą. Jo organizatoriai kol kas nekomen-
tuoja Šri Lankos prezidento pareiškimo.

Enrikė Iglesijas (Enrique Iglesias)  
Šri Lankoje surengė pasaulinio  
turo „Meilė ir seksas“ koncertą

EPA-Eltos nuotr.

Šri Lankos prezidentas pasiūlė 
nuplakti E.Iglesijo koncerto rengėjus

Sėkme džiaugėsi 
su žmona
JAV aktorius RobAs Lou (Rob Lowe, 51) 

prieš didžiąsias kalėdines šventes tu-

rėjo progos pasidžiaugti jam suteikta 

garbe - Holivudo šlovės alėjoje ati-

dengta jam skirta žvaigždė. Jo žvaigž-

dė garsenybių alėjoje - 2567-oji.

Parengė Jurga Drungilaitė

Robas Lou (Rob Lowe) į Žvaigždės 
atidengimo ceremoniją atėjo su 
žmona Šeril Berkof (Sheryl Berkoff)

EPA-Eltos nuotr.

Šri Lankos prezidentas Maitripala sirise-
na (Maithripala sirisena) nusprendė, kad 
EnRikės igLEsiJo (Enrique iglesias, 40) 
koncerto šalies sostinėje rengėjus reikėtų 
nubausti. Jo manymu, tam tiktų tradicinė 
viduramžiais bausmė: plakimas nuodin-
gomis rajų uodegomis.
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Kiekviena nuotaka savo vestuvių dieną nori atro-
dyti nepriekaištingai, o ypatingą dieną makiažas 
yra viena svarbiausių įvaizdžio detalių. Žiemos 
nuotakoms labai tinka šalti tonai, žėručiai, švie-
sūs atspalviai, nes jie padeda atskleisti ypatingą 
žiemos žavesį. Koks makiažas tinka šaltuoju lai-

kotarpiu ir pabrėžia individualų nuotakos grožį, 
pasakoja makiažo meistrė Simona Pajedaitė.

Žiemos 
nuotaka

Lūpos, kurias norisi bučiuoti
Lūpoms siūloma rinktis šviesias, švelnios rožės spalvas. Didžiąją dieną bus itin daug bučinių, 
todėl geriau rinktis neįpareigojančią, šviesią spalvą, dėl kurios koregavimo nereikėtų jaudin-
tis po kiekvieno bučinio. Be to, šviesios lūpos puikiai tinka prie ryškiai padažytų akių. Jei 
nusprendėte, kad jums būtinos ryškios lūpos, naudokite ilgalaikius, atsparius vandeniui dažus. 
Kad lūpų dažai pasidengtų kuo tolygiau, dieną prieš vestuves galite lūpas patepti medumi ir 
palaikyti apie 15 minučių. Ši nesudėtinga procedūra padės pašalinti lūpų šerpetojimą. 

Grožio paletė
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Šalti atspalviai
Šalti atspalviai labiausiai tinka „žiemos“ ir „vasaros“ spalvinio 
tipo merginoms. „Žiemos“ spalvinio tipo moterys pasižymi 
šviesia oda, juodais ar labai tamsiais plaukais, efektingomis 
žaliomis, pilkomis ar net rudomis akimis. „Vasaros“ tipą 
atpažinsite iš taip pat šviesios odos, pelenų, šviesiai ar tamsiai 
rudos spalvos plaukų, neturinčių gelsvo ar auksinio atspalvio, 
šviesių akių. Šių tipų merginoms itin tiks „sniego karalienės“ 
įvaizdis: sniego baltumo oda, kurios skaistumą pabrėžia 
tinkamo atspalvio makiažo pagrindas ir pudra, šalti, mėlyni, 
šalti rudi, prigesintos vyšnių spalvos arba juodi šešėliai. 

Žėručiai

Makiažą papuošti galima tipiškais  

žiemos blizgučiais ir žėručiais. Tačiau  

su jais reikia būti itin atsargioms ir naudoti tik  

subtilų blizgų akcentą, pavyzdžiui, šiek tiek spindesio  

po antakiu, o ne visą blizgų voką ar spindėjimą virš 

skruostikaulio. Taip atrodysi prabangiai, tarsi  

nuotaka karalienė. Taip pat derėtų pasirinkti mažiau  

perlamutro turinčias kosmetikos priemones.  

Jos įdomios gyvenime, bet retai  

taip pat gražiai atrodo  

ir nuotraukose. 

Ryškios akys
Viena universaliausių idėjų, tinkančių bet kuriam metų laikui, - puošti 
nuotaką pasteliniais, smėlio ir auksiniais tonais. Auksiniai atspalviai 
ypač tinka žiemos vestuvėms, nes atneša šiltą pavasario nuotaiką. Įvairūs 
smėlio ir aukso atspalviai tinka beveik kiekvienai merginai nepriklau-
somai nuo jos spalvinio tipo. Tokį makiažą gali rinktis švelnių bruožų 
blondinė, šviesi brunetė, ryški šatenė, tiek ir ugninga raudonplaukė. 
Prie smėlio spalvos tonų tinka ir baltas akies kontūras. Tačiau makiažas 
turėtų derėti prie jūsų suknelės ir aksesuarų atspalvio, kad išvengtumėte 
spalvų kontrasto ir maišaties. Jeigu aprangoje dominuoja šaltos spal-
vos, geriau aukso ir šiltų rudų atspalvių atsisakyti ir makiažui paieškoti 
šaltesnių spalvų.
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Skaistalai
Skaistalus rinkitės turinčius šiek tiek persikin-

io atspalvio, o ne visiškai rausvus ar turinčius 

raudonumo. Persiko atspalvis suteiks jūsų 

veidui šiltumo ir skaistumo, tačiau veidas 

neatrodys nušalęs, kaip gali nutikti naudojant 

raudonus ar rožinius skaistalus. 

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Grožio paletė



26 laisvalaikis 2 0 1 6  s a u s i o  8

Grožio paletė

Panašu, kad šią žiemą ir artėjantį pava-
sarį ryškios, netradicinių spalvų lūpos bus 
labai madingos. Pasak pasaulyje žinomų ma-
kiažo meistrų, futuristinio moters įvaizdžio 
įkvėpta tendencija - tamsios ir neįprastos 
lūpų spalvos (nuo slyvų ar vyšnių spalvų iki 
juodos) - jau žengia ant mados podiumų.  Ži-
nomos pramogų pasaulio moterys, kurios 
paprastai pirmosios išbando naujausias ten-
dencijas ir, norėdamos išsiskirti, ant raudo-

nojo kilimo renkasi itin drąsius įvaizdžio 
sprendimus, įrodė, kad ir neįprastų spalvų 
lūpos gali atrodyti stilingai. „Žvaigždžių ka-
rų“ premjeroje pasirodžiusi aktorė Lupita 
Niongo (Lupita Nyong’o) ir Niujorko mados 
savaitėje išsiskyrusi Rijana (Rihanna) pa-
kurstė spėliones, kad pavasarį madingos bus 
ne tik itin tamsios, bet ir 9-uoju dešimtmečiu 
dvelkianti įvairių atspalvių mėlyna bei šiuo 
metu populiarus metalo spindesys.

Platėja lūpų dažų paletė

Dainininkė Kesha
EPA-Eltos nuotr.

Aktorė Lupita 
Niongo (Nyong'o)Atlikėja Keli Osburn  

(Kelly Osbourne)
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Grožio paletė

Visos norime turėti švytinčią, skaisčią ir 
lygią veido odą. Šią svajonę įgyvendinti 
galima, tik reikia truputį noro, pastangų  
ir atskaitos taško - kasdienio odos valymo 
ir šveitimo. „Driu Beauty“ kosmetikos  
kūrėja ir seminarų apie tinkamą odos 
priežiūrą ir etikečių skaitymą „Protingas 
grožis“ lektorė InDrė UrBanaVIčIenė 
pasakoja, ką verta žinoti apie šį grožio  
ritualą ir kokios priemonės pačios  
veiksmingiausios bei efektyviausios.

- Kodėl odos valymas toks 
svarbus?

- Tai yra viena svarbiau-
sių sąlygų norint turėti gra-
žią odą. Per dieną odą teršia 
dulkės ir aplinkos nešvaru-
mai, odoje gaminamo ir į 
paviršių kylančio sebumo 
(odos riebalų) perteklius, 
dekoratyvinė kosmetika ir 
odos priežiūros priemonių 
likučiai. Todėl labai svarbu va-
kare ypač gerai pašalinti visus 
ant odos esančius nešvarumus. 
Yra tikrai ne vienas būdas atlikti odos 
valymo procedūrą. Pasiūla beribė - pieneliai, 
prausikliai, geliai, valomosios servetėlės, 
kempinėlės, elektriniai veido šepetėliai. 

- Kokias priemones geriausia rinktis?
- Tikrai geriau rinktis priežiūros priemonę 

su rūgštimis, kurių moksliniai tyrimai nekelia 
jokių abejonių, - jos efektyviai šalina negyvų 
ląstelių sluoksnį, skaistina, padeda išvalyti už-
sikimšusias odos poras, lygina odos spalvą, 
skatina ląstelių atsinaujinimą ir kolageno ga-
mybą. Tik naudojant jas namuose svarbu žino-
ti, kad efektyvesnė bus ant odos paliekama 
priemonė su rūgštimis, kurios pH 3,5-4,0.

Ar veidui valyti turėtume naudoti nuvalo-
mą, ar nuplaunamą priemonę? Atsakymas yra 
vienareikšmiškas - naudokite tik nuplaunamas 
priemones. Jos geriau valo nešvarumus, nes 
procese dalyvauja ir vanduo - taip nuo odos 
saugiai pašaliname visus nešvarumus ir paties 
prausiklio likučius. Juk mums visai nereikia, 
kad ant odos liktų priemonėje esančių aktyvių 
paviršių valančių medžiagų, kurios, ilgiau bū-
damos ant odos, kad ir kokios švelnios, gali 

suerzinti. Tačiau taip nutinka, kai valymui 
naudojame nenuplaunamą pienelį ar gelį, kuris 
nuo odos pašalinamas tik vatos pagalvėlėmis.  
Taip dalis nešvarumų ir valomosios priemonės 
tikrai lieka ant veido odos.

- Ar valant galima naudoti elektrinį 
veido šepetėlį? Ar taip valymas tampa 
efektyvesnis? 

- Objektyvių ir išsamių mokslinių tyrimų 
dėl tokių šepetėlių iš esmės nėra, tačiau pa-
čių gamintojų tyrimų yra tikrai daug ir visi 
jie tendencingai rodo, kad valymas šepetėliu 
yra tikrai efektyvesnis nei naudojant vien 
prausiklį. Bet prausiklis nelygu prausikliui, 
vienas gali šalinti nešvarumus geriau, kitas 
prasčiau. Kita svarbi detalė, kurios reikėtų 
nepamiršti, - laikas, kurį skiriame odos valy-
mui naudodami elektrinį šepetėlį. Jei tiek pat 
laiko skirtume odos valymui be šepetėlio, gal 
rezultatai būtų labai panašūs.

Kyla daug abejonių ir dėl skirtingų gamin-
tojų siūlomų pigių ir brangių šepetėlių - ar bran-
gus šepetėlis tikrai valo geriau nei pigus? Ar 
vibruojantis šepetėlis geriau nei besisukantis? 

Pagrįstų objektyvių įrodymų nėra, kiekvie-
nas gamintojas tyrimus atlieka tik su savo su-
kurtais šepetėliais. Ir, aišku, jie rodo, kad bū-
tent jų įrenginys labai efektyviai valo, šalina 
negyvas ląsteles, veikia švelniai ir neardo odos 
apsauginio barjero. Kitas klausimas - kaip še-
petėlį tinkamai nuvalyti po naudojimo, ar už-
tenka nuplauti vandeniu? Tokių tyrimų gamin-
tojai kažkodėl nedaro, o galbūt neskelbia. Vie-
nas iš jų siūlomų variantų - keisti galvutes kas 
tris mėnesius, bet nežinia, ar to tikrai pakanka. 
Negana to, kad tenka sumokėti nemažą sumą 
už patį šepetėlį, dar tenka kas keletą mėnesių 
pirkti brangius papildymus.

- Ką verta žinoti apie veido valymą?
- Taigi, įvertinus visus „už“ ir „prieš“, 

rekomendacija būtų tokia - privalomas odos 
valymas ryte ir vakare naudojant švelnią, bet 
efektyvią nuplaunamą priemonę, tikrai never-
ta leisti pinigų brangiems elektriniams šepe-
tėliams, nes objektyviai pagristų įrodymų dėl 
jų teikiamos naudos valant odą nėra. Geriau 
2-3 kartus per savaitę naudoti priemonę su 
rūgštimis, nes tai tikrai efektyvu ir įrodyta.

Veido valymas 
namuose

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė
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- Kodėl kartais susigundoma lieknėti 
greitai ir pasirenkamas ne sportas, o liek-
nėti skirti maisto papildai?

- Lieknėti skirti maisto papildai, kitaip dar 
vadinami apetito slopintojais, dažniau nei 
sportas ar sveika mityba pasirenkami dėl to, 
kad žmonės iškreiptai supranta jų veikimą. 
Yra įsivaizduojama, kad prarijus tas kelias tab-
letes pasikeis gyvenimas ir tikslas bus pasiek-
tas - sulieknėti bus lengva. Šiais preparatais 
susigundoma dėl to, kad jų reklama, deja, yra 
gana įtikinama, bent jau tiems, kurie neturi 
žinių arba tingi aiškintis detaliau apie tokių 
papildų vartojimą ir galimas pasekmes. Šalu-
tiniai poveikiai dažnai nenurodomi net ir pa-
pildų etiketėse, sudėties aprašyme.

- Kaip tokie preparatai veikia orga-
nizmą?

- Pradėkime nuo to, kad preparato aprašy-
me greičiausiai nepavyks rasti informacijos apie 
tai, kad viena ar kita sudedamoji dalis, veiklio-
ji medžiaga skatina gausesnį prakaitavimą, tuš-
tinimąsi. Gamintojas visada linkęs nutylėti tik-
rąją veikliąją medžiagą ir jos sąveiką su kitais 
sudedamaisiais komponentais. Apetito slopin-
tojai padeda nenorėti valgyti, labai stipriai slo-
pina alkio jausmą ir veikia visą mūsų organizmą. 
Pirmiausia tie preparatai skirti vartoti trumpą 
laiką, o tai reiškia, kad nustojus vartoti alkio 
slopintojus grįš nenumaldomas noras pavalgy-
ti, ir daug, nes vartojant preparatą dažnai gau-
namo maisto kiekis sumažinamas iki radikalaus 

minimumo vien dėl to, kad žmogus visiškai 
praranda alkio pojūtį. Jūs grįžtate prie maisto, 
grįžta ir kilogramai. Su kaupu. Nes organizmas 
apsidrausdamas, kad vėl neiškrėstumėte tokių 
pokštų, iš gauto maisto sukaups viską, ką įma-
noma, vadinasi, ir riebalus.

- Kokie galimi tokių papildų - apetito 
slopintojų - šalutiniai poveikiai?

- Apetitą slopinantys preparatai lengviau 
sugundo silpnavalius ir lengvatikius. Tačiau jų 
šalutinių poveikių sąrašas yra tikrai nemenkas. 
Šių preparatų vartojimas sukelia nerimo prie-
puolius, nemigą. Žmogus, būdamas alkanas, yra 
tingus, vangus, neturi energijos, piktas, išsekęs. 
Kadangi vis tiek geria vandenį, jo paakiai pa-
burkę, tamsūs, nes organizmas bent taip sten-
giasi saugoti savo ląsteles, užlaikydamas van-

Sveika gyvenSena

Įkvėpkite daug oro. Nekvėpuokite 15-
20 sekundžių. Iškvėpkite ir pabandykite 
kvėpuoti įprastai, nepadidinę oro įkvėpimo 
tūrio. Tai neįmanoma, nes pradės svaigti 
galva, atsiras silpnumas, širdis ims stipriau 
plakti, o noras įkvėpti daug kartų į pilnus 
plaučius - neapsakomas. Anksčiau ar vė-
liau tai padarysite su didžiule atgaiva ir 
malonumu. Taip, kaip plaučiams su deguo-

Lieknėjimas. Ar tikrai tikslas pateisina priemones?
Su naujamečiu ne viena moteris sau prisiekia, kad viskas,  
laikysis dietos ir pagaliau sulieknės. Tiesa, vienos tai daro 
nuosekliai ir ilgai bei sveikai, o kitos nori greitų rezultatų  
bet kokia kaina. Apie tai, kokia gali būti greito lieknėjimo 
kaina organizmui, „Laisvalaikis“ kalbėjosi su dietologe  
EgLE ŠinkEvičiūTE.

Ringailė Stulpinaitė

lieknėjimo preparatų, arba apetito slopintojų, veikimo principas

Dietologė  
Eglė Šinkevičiūtė

laisvalaikis 2 0 1 6  s a u s i o  8 29

denį. Taip pat pradeda šerpetoti oda - 
ji išsausėja, atsiranda strijų, oda suglemba. 
Net nėra ką kalbėti apie lūžinėjančius nagus 
ir stipriai slenkančius plaukus ar bendrai nu-
silpusį imunitetą. Kitas baisus dalykas - visiš-
kas peristaltikos išnykimas. Mūsų žarnos dir-
ba pasitelkdamos raumenis. Šie jas suspaudžia 
ir atleidžia, o būtent taip gerai sukramtytas 
maistas jomis slenka ir vėliau pasišalina iš 
organizmo. Kai organizmas maisto negauna, 
raumenys, reikalingi žarnyno veiklai, atrofuo-

jasi. Tai reiškia, kad vėliau organizmas nebe-
žino, kaip virškinti ir apskritai kaip elgtis su 
maistu jo gavus. Mėgindamas lieknėti žmo-
gus, net ir beveik nevalgantis, vis tiek mėgi-
na priverstinai tuštintis, manydamas, kad taip 
pilvo apimtis taps mažesnė. Jeigu natūraliai 
užsinorime į tualetą - viskas gerai, tačiau jei 
bandoma tuštintis naudojant laisvinamuosius 
ar tiesiog priverstinai, gresia hemorojus. Juk 
dėl nevalgymo nėra iš ko tuštintis. Sulėtėja ir 
apslopsta visi gyvybiniai procesai. Be to, šie 
preparatai veikia centrinę nervų sistemą, blo-
kuodami alkio suvokimą. Atrodo, kad nenori 
valgyti. Nustojus vartoti preparatą, smegenys 
nebesiunčia signalo organizmui, kad reikia 
maisto, skrandis neišskiria sulčių ir toliau ne-
sijaučia alkio. Be skrandžio sulčių net ir gau-
tas maistas nebūtų suvirškinamas. Be viso to, 
tokie organizmo alinimai gali baigtis ir maža-
kraujyste, alpimu, anoreksija ir t.t.

- Ko turėtų imtis tie, kurie nori 
suliek nėti, turėti gražesnę figūrą?

- Na, reikia suvokti, kad, gerdami „stebuk-
lingas“ lieknėjimo tabletes, jūs nevalgydami 
neteksite ne tik riebalų, bet ir raumenų. Pas-
taruosius organizmas sudegins dėl to, kad 
nors minimaliai palaikytų jūsų gyvybinius 
procesus, gautų baltymo iš raumenų - proti-
nei veiklai, judėjimui ir panašiai. Norint gra-
žesnės ar lieknesnės figūros reikia subalan-
suoti mitybą, turėti mitybos planą, kad būtų 
sukuriamas nereikalingų kalorijų deficitas, 
bet vis tiek gaunama visų reikalingų medžia-
gų. Taip pat reikia sportuoti, nes tinkamai 
parinktas fizinis krūvis padės deginti nerei-
kalingus riebalus, bet nealins organizmo.

- Kokie yra pagrindiniai sveikos mi-
tybos principai?

- Valgymo dažnumas sveikai mitybai yra la-
bai svarbus rodiklis. Per dieną turėtų būti trys 
pagrindiniai valgymai, t.y. pusryčiai, pietūs ir 
vakarienė. Taip pat būtini ir dveji užkandžiai: 
priešpiečiai ir pavakariai. Būtų gerai, kad tarp 
valgymų būtų 3 ar 4 valandų tarpai. Valgant 
maisto nemaišyti su gėrimu ar kitu papildomu 
skysčiu. Jei labai norisi užkandžio, reikia to sau 
nedrausti, bet rinktis sveiką užkandį ir juo ne-
piktnaudžiauti. Maistas turi būti subalansuotas 
ir sveikas, pilnas naudingų medžiagų, o ne tik 
skanus. Ne viskas, kas skanu, yra sveika, toli 
gražu. Reikia kasdien išgerti reikalingą vandens 
kiekį. Tai būtina ne šiaip sau, o tam, kad nebūtų 
sutrikdyta viso organizmo veikla. Visa tai - mi-
tybos plano sudarymą ir produktų parinkimą - 
galima patikėti specialistams, jeigu patiems ne-
užtenka žinių ir nenorite alinti organizmo.

- Kuo organizmui yra svarbus vanduo 
ir kiek jo reikia gauti?

- Be maisto žmogus gali išgyventi kelias-
dešimt dienų, o be vandens - vos dieną kitą. 
Organizme vandens sumažėjus vos vienu pro-
centu, pajuntamas troškulys. Žmogus, nuolat 
vartojantis nepakankamai skysčių, praranda 
troškulio pojūtį, nebesupranta, kada būtina 
atsigerti. Skysčius gerti būtina, nes vanduo 
išnešioja maistines medžiagas iš to, ką val-
gome, po visą organizmą: tą patį kalcį, geležį, 
magnį, cinką ir t.t. Tačiau reikia akcentuoti, 
kad tinkamiausiu ir naudingiausiu skysčiu 
organizmui laikomas negazuotas, tyras van-
duo. O sultys, įvairūs gėrimai, kava, arbata 
(visi skysčiai, kurie turi skonį) laikomi mais-
tu. Kiek vandens būtina išgerti, sužinoti ga-
lima naudojantis paprasta formule: 1 kg svo-
rio turi tekti apie 30-34 ml vandens. Garsus 
prancūzų rašytojas Antuanas de Sent Egziu-
peri (Antoine de Saint-Exupery) vandenį api-
būdino taip: „Per maža pasakyti, kad tu rei-
kalingas gyvybei, - tu pats esi gyvybė.“

Faktai apie vandenį:

n Vanduo perneša maistingąsias medžiagas į kitus 
organus.
n Vanduo mažina nuovargį, teikia energijos ir 
slopina alkį.
n Vanduo apsaugo ir sutepa sąnarius bei sustiprina 
raumenis.
n Jei odos ląstelės gauna pakankamai vandens, oda 
lieka elastinga, ne taip greitai raukšlėjasi ir sensta.
n Vanduo reikalingas normaliai širdies ir 
kraujagyslių veiklai.
n Vanduo reguliuoja kūno temperatūrą, apsaugo 
organizmą nuo perkaitimo.

sveika gyvensena

Lieknėjimas. Ar tikrai tikslas pateisina priemones?

lieknėjimo preparatų, arba apetito slopintojų, veikimo principas

nimi, taip pat po alinančios dietos į sme-
genis siunčiamas nervinis impulsas gauti 
maisto. Anksčiau organizmas maisto ne-
gavo, o kai nustojama vartoti preparatų, 
jis nori atsigriebti su kaupu. Ir su papildo-
mais kilogramais, jei vėl sugalvosite alin-
ti organizmą. Mūsų organizmai yra protin-
gi ir jie linkę apsidrausti nuo tokių alinimo 
procedūrų kaupdami atsargas.
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Įdomybės

Labiausiai įkvepiančios 2015 metų istorijos
Palikta nuotaka vestuvine vakariene pavaišino benamius

Neįvykusios jungtuvės - ne priežastis liūdėti. Nuotaka iš Amerikos Sak-
ramento miesto, kurią jaunikis paliko vestuvių dieną, neatšaukė vestuvių 
vakarienės, o pakvietė į ją benamius. Taigi iškilmės, kurioms buvo išleista 
35 tūkstančiai dolerių, padovanojo džiaugsmą ir šilumą 120 žmonių. „Pra-
rasti tokį brangų žmogų, o paskui padėti kitiems - tai ir yra tikrasis geru-
mas“, - sakė vienas iš vakarienės svečių.

Nepaprastai mielos piršlybos

Šelbi Taker (Shelby Tucker) iš vaikino gavo do-
vanų šuniuką. Mergina apsiverkė iš laimės ir ne iškart 
pastebėjo, kad šis siurprizas - ne vienintelis. Prie šuns 
antkaklio buvo pritvirtintas sužadėtuvių žiedas! Poros 
draugai įamžino jaudinamą akimirką ir filmuką inter-
nete pažiūrėjo jau daugiau kaip pusė milijono žmonių.

Šios praėjusių metų istorijos - visiškai skirtingos: juokingos, geros, nepaprastai motyvuojančios...
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įdomybės

Labiausiai įkvepiančios 2015 metų istorijos
92 metų senutė pabėgo iš senelių 
namų dėl mylimojo

Iš senelių namų Norvegijoje dingus 92 
metų senutei sujudo ir namų gyventojai, 
ir darbuotojai. O pasirodė, kad dama tiesiog 
išvyko į Stokholmą susitikti su savo 87 
metų mylimuoju! Po atostogų Švedijoje 
moteris laimingai grįžo. Įstaigos vadovybė 
„neklaužados“ nebarė. „Įsivaizduokite, 
kaip apmaudu, kai negali susiorganizuoti 
romantiškos kelionės vien todėl, kad tau 
90 metų...“ - sakė senelių namų direktorė.

Taupi nuotaka pati nusimezgė 
prašmatnią vestuvinę suknelę

Nuotaka iš Oklahomos nutarė neleis-
ti apvalios sumos vestuvinei suknelei ir 
pati nusimezgė ceremonijai skirtą drabu-
žį, kuris jai atsiėjo vos 70 dolerių! Ebi 
Ramires-Bodli (Abbey Ramirez-Bodley) 
padėjo teta: moterys pradėjo megzti ats-
kiras detales, kurias paskui susiuvo. Po 
tuoktuvių nuotaka buvo apipilta klausi-
mais, iš kur gavo tokią neįprastą suknelę!

„Negraži“ mergina įveikė kompleksus

23 metų britė nuo vaikystės išgyveno dėl didelės pigmentinės dėmės dešinėje vei-
do pusėje. Merginai atrodė, kad į ją nežiūrės nė vienas vaikinas. „Aš pernelyg negraži 
meilei“, - prisipažindavo ji. Nuotraukose, kurias įkeldavo į socialinius tinklus, ji savo 
„trūkumą“ maskuodavo toniniu kremu. Bet kartą mergina buvo pakviesta į televizijos 
šou, kuriame atvirai papasakojo apie savo problemą. Dabar be nuotraukų su makiažu 
britė skelbia ir „sąžiningas“ nuotraukas. Kompleksai įveikti: mergina pagaliau suprato, 
kad dėmė nė kiek nekenkia jos grožiui.

Vėžiu serganti amerikietė  
tapo modeliu

Dajana Kristison (Dayana Christison) 
seniai svajojo apie modelio karjerą, bet 
savo svajonę įgyvendino tik šiais metais. 
Paskata tapo baisi diagnozė - 22 metų mer-
ginai nustatytas piktybinis auglys. Po che-
moterapijos netekusi plaukų, amerikietė 
baisiai jaudinosi. Įveikti depresiją padėjo 
drąsus sprendimas: ji pasirašė sutartį su 
modelių agentūra. Dabar D.Kristison da-
lyvauja fotosesijose ir kopia ant pakylos, 
atsisakiusi perukų ir galvos apdangalų.

Modeliai, turintys Dauno 
sindromą

Rusiško prekės ženklo „BezGraniz 
Couture“ ir Didžiosios Britanijos aukš-
tosios dizaino mokyklos studentai drau-
ge sukūrė mados kolekciją neįpras-
tiems žmonėms. Jų sukurtus drabužius 
lengva apsirengti ir užsisegti. Be to, 
dizaineriai naudojo siluetus, koreguo-
jančius figūros trūkumus. Per Maskvos 
mados savaitę demonstruojant neįpras-
tą kolekciją, ant pakylos išėjo žmonės, 
kuriems drabužiai iš esmės ir buvo ku-
riami: modeliai, kuriems nustatytas ce-
rebrinis paralyžius, Dauno sindromas, 
taip pat patyrusieji amputaciją ir besi-
naudojantieji invalido vežimėliu.

Mergina sugalvojo neįprastą 
būdą padėti benamiams

Norint padėti benamiams užtenka ir 
penkių dolerių, įsitikinusi amerikietė Gabi 
Keiper (Gabby Kaper)! Už tiek pinigų mer-
gina dėvėtų drabužių parduotuvėje nupirko 
penkias striukes ir iškabinėjo jas Portlan-
do gatvėse, ant jų užrašiusi: „Aš ne pames-
ta! Paimkite mane, jeigu jums manęs rei-
kia“. Keletas minučių - ir pirmoji striukė 
susirado naują šeimininką. Savo idėja Ga-
bi pasidalijo socialiniuose tinkluose: „Tai 
maža man, bet daug - jiems. Kviečiu visus 
pabandyti žiemą padaryti tą patį“.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Šios praėjusių metų istorijos - visiškai skirtingos: juokingos, geros, nepaprastai motyvuojančios...
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Simboliai

Iš kur ir kodėl atsirado

Atėjus žiemai ir pasnigus viskas tampa pa-
našu į stebuklingą pasaką, ir kone kiekviena-
me kieme, tarsi burtininko lazdele pamojus, 
atsiranda juokingų sniego žmogeliukų. Šis 
linksmas žiemos atributas žmonėms yra ži-
nomas jau ne vieną šimtmetį, tačiau ne visi 
žino, kokia antgamtinė reikšmė buvo teikia-
ma sniego seniams praeityje.

sniego senio aksesuarų reikšmė

Europos šalyse sniego seniai buvo visada lip-

domi šalia namų, puošiami girliandomis ir namų 

rakandais, aprišami šaliais, o į rankas gaudavo 

šluotas. Jų aprangos detalės yra mistinio pobūdžio. 

l Pavyzdžiui, nosį vaizduojanti morka turė-

jo palankiai nuteikti dvasias, siunčiančias derlių 

ir vaisingumą. 
l Apverstas kibiras ant galvos simbolizavo 

namų gerovę. 
l Rumunijoje nuo seno yra žinomas paprotys 

sniego figūrą puošti karoliais iš česnako galvučių: 

buvo tikima, kad tai padės išsaugoti namiškių svei-

katą ir apsaugos juos nuo tamsiųjų jėgų išdaigų. 

l Rusijoje figūros iš sniego buvo lipdomos 

nuo pagoniškų laikų ir garbinamos kaip žiemos 

dvasios. Į jas, kaip ir į Senį Šaltį, būdavo kreipia-

masi prašant padėti ir sutrumpinti žiemos spei-

gus. Buvo tikima, kad tokius gamtinius reiškinius 

kaip rūkas, sniegas, pūga valdo moteriškos lyties 

dvasios, todėl jas pagerbiant buvo lipdomos snie-

go bobos.

Pirmieji seniai -  
piktos sniego pabaisos

Jei tikėsime padavimu, pirmasis sniego 
figūrą nulipdė italų skulptorius, architektas 
ir poetas Mikelandželas Buonarotis (Mi-
chelangelo Buonarroti). Vaikiška knyga, 
pirmą kartą iliustruota žmogaus iš sniego 
atvaizdu, buvo išleista Leipcige. Pirmieji 
sniego seniai buvo vaizduojami kaip nuož-
mios, piktos įspūdingų matmenų sniego 
pabaisos - ir neatsitiktinai, nes tais senais 
laikais atšiaurios žiemos su speigais ir 
kiaurai košiančiomis pūgomis teikdavo 
daug rūpesčių. Veikiausiai būtent tada ir 
atsirado prietarai, pagal kuriuos sniego bū-
tybės kelia tikrą pavojų žmonėms. Pavyz-
džiui, buvo manoma, kad pavojinga juos 
lipdyti per pilnatį: to nepaisantiems grėsė 
košmariški sapnai, naktinės baimės ir šiaip 
visokios nesėkmės. O Norvegijoje buvo 
tikima, kad yra pavojinga į sniego figūrą 
žiūrėti vėlai vakare iš už užuolaidos: be to, 
blogas ženklas susidurti su ja savo kelyje 
naktį, buvo patariama ją iš tolo aplenkti.

Norų pildytojas-angelas

Ir tik XIX a. sniego būtybės „sušvel-
nėjo“ ir netrukus virto nepakeičiamu Ka-
lėdų ir Naujųjų metų atributu. Sveikinimo 
atvirukai su mielo besišypsančio Sniego 
Senio, apsupto linksmų vaikų, atvaizdu 
labai išpopuliarėjo. Įdomu, kad Vakarų Eu-
ropos tautų folklore sniego žmogus - vi-
sada vyriškos lyties, sniego bobų ir snie-
guolių niekada neturėjo. Pagal seną pada-
vimą šventasis Pranciškus Asyžietis snie-
go senių lipdymą laikė savotišku kovos su 
piktosiomis dvasiomis būdu. O pagal kitą 
krikščionišką legendą sniego seniai - tai 
angelai, juk sniegas yra dangaus dovana. 
Vadinasi, sniego žmogutis - ne kas kitas 
kaip angelas, kuris gali perduoti Dievui 
žmonių prašymus. Todėl iš šviežiai iškri-
tusio sniego būdavo lipdoma figūrėlė, ty-
liai šnabždant jai savo norus. Buvo tikima, 
kad vos tik ji ištirps, prašymas bus iškart 
pristatytas į dangų ir netrukus išsipildys.

Sniego Senis?

EPA-Eltos nuotr.

Redakcijos archyvo nuotr.
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Simboliai

Radijas 23 kaRtus paeiliui 
gRojo „last ChRistmas“

Austrijoje klausytojai užvertė savo 
skundais radijo stotį „Antenne Carint-
hia“, kai vienas iš laidų vedėjų užsiba-
rikadavo studijoje ir dvi valandas trans-
liavo į eterį grupės „Wham“ dainą „Last 
Christmas“.

27 metų Džo Kolhoferis (Joe Kohl-
hofer) pradėjo savo laidą 8 valandą ry-
to. Jis pasidalijo su radijo klausytojais 
savo nuomone, kad žmonės aplinkui ne-
jaučia Kalėdų dvasios. Šventinei nuo-
taikai sustiprinti jis leido ir leido tą pa-
čią dainą. Kad niekas jam nesutrukdy-
tų, laidų vedėjas užsibarikadavo studi-
joje. Kolegos galėjo jį stebėti tik pro lan-
go stiklą.

Radijo stoties vadovybė patvirtino 
gavusi dešimtis klausytojų skundų. Vė-
liau laidų vedėjas prisipažino norėjęs 
transliuoti „Last Christmas“ visą die-
ną, bet jį sustabdė dukters skambutis. 
Ketverių metų Leoni Mišel (Leonie Mi-
chelle) paprašė tėtį nebeleisti įkyrėjusios 
dainos, ir jis negalėjęs nepatenkinti jos 
prašymo.

Rastas dainos „happy 
BiRthday to you“ RankRaštis

Neseniai JAV rastas dainos „Happy 
Birthday To You“ rankraštis. „Tai buvo 
atsitiktinis radinys“, - sakė Luisvilio 
universiteto muzikos bibliotekos direkto-
rius Džeimsas Proselas (James Procell).

„Aš norėjau archyvuoti aplanką, 
kuris pas mus guli nuo šeštojo dešimt-
mečio ir vietoj kelių laikraščių iškarpų 
radau 120 metų senumo rankraštį su 
maždaug 30 dainų“, - pasakojo direk-
torius. Tarp Mildred Hil (Mildred Hill) 
ir jos sesers rašytų dainų buvo ir „Good 
Morning To You“ tekstas ir natos. Iš 
pastarosios vėliau ir išsirutuliojo per 
gimtadienius visame pasaulyje dainuo-
jama daina. „Tai lobis, - sakė Dž.Pro-
selas. - Ir bibliotekiniu požiūriu nedi-
delė sensacija“.

Eltos inf.

Įdomu

Iš kur ir kodėl atsirado

populiarūs pasakų herojai

Sniego seniai yra nuostabių pasakų vaikams herojai, o iš jų garsiausia - H.K.Anderseno 
„Sniego senis“: šuo papasakojo sniego žmogui apie savo gyvenimą, apie žmones ir apie 
krosnį, prie kurios taip mėgo šildytis būdamas mažas šuniukas. Ir šiam kilo nepaaiški-
namas noras prisiartinti prie krosnies. Kiauras dienas, užuot džiaugęsis svilinančiu šalčiu, 
jis liūdėjo, žvelgdamas pro langą į krosnį... Atėjo pavasaris, ir Sniego Senis ištirpo. Ir tik 
tuomet išaiškėjo jo liūdesio priežastis: jis buvo sutvirtintas žarstekliu, kuris ir krebždė-
jo jame, pamatęs gimtąją krosnį. Kitos gražios vokiečių pasakos „Rudo sniego senio 
svajonė“ („Der Wunsch des braunen Schneemannes“) herojus Mendis Fogelis - šokola-
dinis sniego senis. Jis svajoja pamatyti sniegą, ir jo draugas, berniukas Timas, išneša jį į 
lauką. Šokoladinis sniego senis susižavi balta žiemos diena ir vaikų svaidymusi sniego 
gniūžtėmis. Galų gale, taip pat apsnigtas, jis nuoširdžiai džiaugiasi, manydamas, kad da-
bar yra toks pat baltas kaip ir viskas aplinkui, o Timas nedrįsta sugriauti jo laimės.

Šiandien mūsų civilizuotame pasaulyje sniego figūrų lipdymas yra ne tik mėgstama 
vaikų pramoga - organizuojamos jų lipdymo šventės. Visame pasaulyje siekiama rekor-
dų lipdant didžiausius senius besmegenius. Aukščiausias pasaulyje Sniego Senis buvo 
nulipdytas 1999 m. Jungtinėse Valstijose - jo aukštis siekė 37 m 20 cm, o svoris - 6 
tūkst. tonų sniego.

Raskite ir jūs laiko pasidžiaugti žiema ir būtinai nulipdykite savo Sniego Senį!
Parengė Milda KUNSKAITĖ

Sniego Senis?
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PRENUMERATA 
PRIIMAMA:
Internetu:
www.respublika.lt, www.prenumerata.lt

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

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

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

(8-45) 43-98-98, (8-620) 97-178
Šiauliuose Trakų g. 20 (8-41) 50-07-10
Joniškyje Žemaičių g. 2-9 (8-426) 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

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.

Privačiose platinimo tarnybose:

Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke tel. pasiteirauti (8-650) 43-742
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose Sodų g. 1 (8-443) 21-233
  (8-650) 18-774
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Plungėje A.Vaišvilos g. 30-2 (8-448) 72-419 
Prienuose Vytauto g. 15 A (8-685) 30-867
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rietave Klaipėdos g. 34-1 (8-448) 68-766, 
  (8-696) 81-789
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Skaudvilėje Liaudies a. (8-446) 54-433
Skuode Krantinės g. 8 (8-627) 50-528
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje Gedimino g. 8-58 (8-446) 54-433
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Trakuose Mindaugo g. 16-14 (8-615) 24-284
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

2016 metų 
prenumerata

1 mėn. - 7,00 3 mėn. - 21,00 6 mėn. - 42,00 12 mėn. - 84,00

1 mėn. - 6,50 3 mėn. - 19,50 6 mėn. - 39,00 12 mėn. - 78,00

1 mėn. - 7,50 3 mėn. - 22,50 6 mėn. - 45,00 12 mėn. - 90,00

1 mėn. - 2,20 3 mėn. - 6,60 6 mėn. - 13,20 12 mėn. - 26,40

1 mėn. - 2,00 3 mėn. - 6,00 6 mėn. - 12,00 12 mėn. - 24,00

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien senjorams ir neįgaliesiems 

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien juridiniams asmenims

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais senjorams ir neįgaliesiems

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien fiziniams asmenims

Kaina eurais

2016

PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU 

metų 
prenumerata

„RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
fiziniams ir juridiniams asmenims 

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

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

1 mėn. - 11,50 3 mėn. - 34,50 6 mėn. -  69,00 12 mėn. - 138,00

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ fiziniams asmenims 

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ juridiniams asmenims 

Kaina eurais

Dėkojame už ištikimybę visiems „Respublikos“ ir „Vakaro Žinių“ prenumeratoriams, kurie renkasi tradicines vertybes. Smagu, kad jums dar 
svarbus tėvų ir senelių laisvės siekį simbolizuojantis spausdintas žodis. O tradicinis laikraštis visuomet išliks magiškas, su kelią iki jūsų nutiesusių 

žurnalistų, spaustuvininkų ir spaudos išnešiotojų dvasia. Svarbiausia - tikras, kurį galima paliesti. Ačiū, kad esate su mumis.

Įspūdingus ledo kūrinius kūrė kelių tūkstančių žmonių komanda

Žiemos pasaka 
ledo ir sniego mieste
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PRENUMERATA 
PRIIMAMA:
Internetu:
www.respublika.lt, www.prenumerata.lt

„Respublikos“ leidinių 
grupės platinimo tarnybose:
Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05 
  (8-618) 07-959
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 „Akropolyje“, Taikos pr. 61 (8-650) 51-131
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(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

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.

Privačiose platinimo tarnybose:

Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke tel. pasiteirauti (8-650) 43-742
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose Sodų g. 1 (8-443) 21-233
  (8-650) 18-774
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Plungėje A.Vaišvilos g. 30-2 (8-448) 72-419 
Prienuose Vytauto g. 15 A (8-685) 30-867
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rietave Klaipėdos g. 34-1 (8-448) 68-766, 
  (8-696) 81-789
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Skaudvilėje Liaudies a. (8-446) 54-433
Skuode Krantinės g. 8 (8-627) 50-528
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje Gedimino g. 8-58 (8-446) 54-433
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Trakuose Mindaugo g. 16-14 (8-615) 24-284
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

2016 metų 
prenumerata

1 mėn. - 7,00 3 mėn. - 21,00 6 mėn. - 42,00 12 mėn. - 84,00

1 mėn. - 6,50 3 mėn. - 19,50 6 mėn. - 39,00 12 mėn. - 78,00

1 mėn. - 7,50 3 mėn. - 22,50 6 mėn. - 45,00 12 mėn. - 90,00

1 mėn. - 2,20 3 mėn. - 6,60 6 mėn. - 13,20 12 mėn. - 26,40

1 mėn. - 2,00 3 mėn. - 6,00 6 mėn. - 12,00 12 mėn. - 24,00

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien senjorams ir neįgaliesiems 

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien juridiniams asmenims

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais

„VAKARO ŽINIOS“ tik šeštadieniais senjorams ir neįgaliesiems

„VAKARO ŽINIOS“ kasdien fiziniams asmenims

Kaina eurais

2016

PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU PRENUMERUOTI PAPRASTA IR PATOGU 

metų 
prenumerata

„RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
fiziniams ir juridiniams asmenims 

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

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

1 mėn. - 11,50 3 mėn. - 34,50 6 mėn. -  69,00 12 mėn. - 138,00

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ fiziniams asmenims 

 „RESPUBLIKA“ (su žurnalu „Laisvalaikis“) 
ir dienraštis „VAKARO ŽINIOS“ juridiniams asmenims 

Kaina eurais

Dėkojame už ištikimybę visiems „Respublikos“ ir „Vakaro Žinių“ prenumeratoriams, kurie renkasi tradicines vertybes. Smagu, kad jums dar 
svarbus tėvų ir senelių laisvės siekį simbolizuojantis spausdintas žodis. O tradicinis laikraštis visuomet išliks magiškas, su kelią iki jūsų nutiesusių 

žurnalistų, spaustuvininkų ir spaudos išnešiotojų dvasia. Svarbiausia - tikras, kurį galima paliesti. Ačiū, kad esate su mumis.

Ledo mieste stovi ir ši 51 m aukščio bažnyčia
EPA-Eltos nuotr.

Harbine prasidėjo garsu-
sis 32-asis tarptautinis Ledo 
ir sniego festivalis, truksian-
tis iki vasario 5 dienos. Hei-
longdziano provincijoje 
esantis Harbinas - gana šal-
tas Kinijos regionas, kuria-
me žiemos metu temperatū-
ra nukrenta iki - 30 laipsnių 
šalčio. Harbino ledo festiva-
lis yra vienas iš didžiausių 
tarptautinių ledo festivalių 
pasaulyje. Čia įspūdingas le-
do skulptūras kuria kelių 
tūkstančių žmonių komanda, 
o pasigrožėti ledo ir sniego 
kūriniais ir pavaikščioti po 
ledo miestą atvyksta milijo-
nai lankytojų ne tik iš Kini-
jos, bet ir viso pasaulio. Pa-
vyzdžiui, praėjusiais metais 
Ledo festivalyje pabuvojo 15 
milijonų lankytojų.
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Nors Ketrinos ir princo Viljamo meilės 
istorija neprimena pasakos, ji vis tiek žavi. 
Jiedu susipažino 2001 m. universitete. Nors 
susitikinėti pradėjo 2003 m., dar porą metų 
savo santykių nė vienas oficialiai nepatvirti-
no. Būtent dėl to būsima hercogienė ne kar-
tą bylinėjosi su žiniasklaida dėl savo, kaip 
privataus asmens, teisių pažeidimo, kai jos 
nuotraukos pasirodydavo tai viename, tai ki-
tame populiariame leidinyje.

Po ketverių metų draugystės - 2007 m. - 
žiniasklaida paskelbė, kad Ketrina ir Viljamas 
nusprendė pasukti skirtingais keliais. Niekas 
nekomentavo tokio jaunuolių sprendimo, o po 
kiek laiko pora vėl buvo pastebėta kartu. Ga-

liausiai visos apkalbos baigėsi, kai 2010 m. 
oficialiai buvo paskelbta, kad Ket rina ir Vilja-
mas susižadėjo. Princas savo mylimajai įteikė 
mamos - princesės Dianos - sužadėtuvių žiedą. 
Po metų pora iškilmingai susituokė.

Šiandien Ketrina yra ne tik hercogienė, 
bet ir dviejų vaikų mama - dvejų metukų 
Džordžo (George) ir aštuonių mėnesių Šar-
lotės (Charlotte). Be to, ji nepamiršta ir ka-
rališkųjų pareigų - dalyvauja visuomeniniuo-
se renginiuose, organizuoja labdaros akcijas. 
Tiesa, žiniasklaidai ji nėra davusi nė vieno 
interviu. Todėl karališkosios šeimos gerbė-
jams savo smalsumą tenka patenkinti tik 
oficialiais faktais.

AŠTRUS ŽVILGSNIS

36

DATOS

l Ketrina yra vyriausias vaikas iš trijų savo šeimoje

l 2012 m. Ketrina pirmą kartą pasakė viešą kalbą

l 2013 m. menininkas Polas Emslis (Paul Emsley) 

pristatė pirmąjį Ketrinos portretą

l Dainininkė Madona yra viena iš Ketrinos gerbėjų. 

„Ji - miela mergina, turinti puikų stiliaus pojūtį“, - 

apie hercogienę sakė atlikėja

l Ketrina prisipažino, kad yra didelė kulinarės 

Merės Beri (Mary Berry) gerbėja. „Man labai patinka, 

kaip ji gamina pyragus, ir jos kulinarinės knygos“, - 

sakė hercogienė

l Žurnalas „Time“ hercogienę išrinko vienu 

įtakingiausių žmonių pasaulyje

l Ji yra pirmoji Didžiosios Britanijos karališkosios 

šeimos žmona, turinti universitetinį išsilavinimą

l Realybės šou žvaigždė Kim Kardašian (Kim 

Kardashian) 30-ojo Ketrinos gimtadienio proga jai 

sumodeliavo batelius

FakTai

Ketrina Midlton - 
princesė be karališkųjų įgeidžių

Kembridžo hercogienė, Didžiosios Britanijos princo Viljamo (William) žmona Ketrina 
MiDlton (Catherine Middleton) yra viena iš labiausiai aptarinėjamų moterų pasaulyje. 
Žiniasklaidai pro akis nepraslysta nei jos apranga, nei kalbos, nei makiažas ar  
šukuosenos. tačiau sausio 9 dieną 34-ąjį gimtadienį švęsianti Ketrina su tokiu dėmesiu 
ir visomis karališkosiomis pareigomis jau apsiprato. o juk viskas galėjo būti kitaip,  
jei 2007 m. išsiskyrę jiedu nebūtų susiėję vėl.

n Ketrina Midlton (tikrasis vardas - Ketrina Elizabet Midlton (Catherine Elizabeth Middleton) gimė  1982 m. sausio 9 d. Didžiojoje Britanijoje
n Škotijos universitete studijavo menų istoriją, kur 2001 m. ir susipažino su princu Viljamu (William)
n 2010 m. jiedu susižadėjo, o 2011 m. balandžio 29 d. susituokė
n 2013 m. liepos 22 d. karališkoji pora susilaukė sūnaus Džordžo (George), 2015 m. gegužės 2 d. - dukrytės Šarlotės (Charlotte)

DOsJĖ

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Prieš Kalėdų šventes karališkoji  
pora - princas Viljamas (William)  
ir jo žmona Ketrina (Catherine) - 

paviešino oficialią šeimos nuotrauką 
su mažąja princese Šarlote (Charlotte) 

ir princu Džordžu (George)
EPA-Eltos nuotr.

J.Leonavičiūtė: 
šiais metais bus visko

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Interviu su Jolanta Leonavičiūte - 39 p.

2016 m. sausio 8-14 d.
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TRUMPai

Praėjusį šeštadienį kulinarijos šefas Liutauras 
Čeprackas pirmą kartą titulavo Lietuvos superšefą - juo 
tapo sušių meistras iš Panevėžio ArnAs Petronis. 
Išrinkus nugalėtoją, laida „Lietuvos superšefas“ į LNK 
grįš atsinaujinusi - pirmąsias vietas užėmę A.Petronis 
ir Andrius Baležentis mes iššūkį savo mokytojui 
L.Čeprackui. Tiesa, jis pats virtuvėje neturės teisės 
nieko liesti, o savo komandai, kurioje kaskart dalyvaus 
vis kita žinomų žmonių pora, galės padėti tik patarimais.

Aktorius nerijus GAdliAuskAs, daugeliui gerai 
pažįstamas iš serialo „Moterys meluoja geriau“, naujame 
filme „Patriotai“ įkūnys keistoką teisybės ieškotoją, nepa-
perkamąjį prokurorą. „Mano vaidmuo nėra didelis, bet 
visai kitoks, nei man yra uždėtas televizijos antspaudas. 
Mano personažas keistokas, savitas, teisybės ieškotojas. 
Be to, šiek tiek gal išsiskiriantis iš bendro filmo kon-
teksto. Man buvo įdomu jį kurti, o kaip pavyko pama-
tysime“, - apie prokuroro vaidmenį pasakojo aktorius.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

Eglę Jakštytę
Televizijos pliusai ir minusai pagal

TV
 TO

P1
0

TV6   4,4%
NTV Mir Lietuva  4,4%
TV8   4%
BTV   3,9%
PBK   3,5%

Lietuvos rytas TV  3,1%
Info TV  2%
REN Lietuva  1,4%
LRT Kultūra  1,4%
Liuks!   0,4%

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

PBK  3,2%
Info TV  2,7%
REN Lietuva  1,7%
LRT Kultūra  1,5%
Liuks!  0,5%

LNK  16,2%

TV3  15,5%

BTV  5,5%

LNK  20,8%

TV3  17,8%

Nr. Laida                            TV     Reitingas

1 SEKMADIENIO ŽINIOS SU ALFA LNK 14,0 

2 NUO...IKI LNK 13,7 

3 OPERACIJA ANEKDOTAI IR KITI  
 NAUJŲJŲ METŲ NUOTYKIAI LNK 13,5 

4 X FAKTORIUS  TV3 11,5 

5 TV3 OUSKARAI TV3 10,3 

6 LNK ŽINIOS LNK 10,3 

7 PREZIDENTĖS D.GRYBAUSKAITĖS  
 NAUJAMETINIS SVEIKINIMAS  LRT  10,3

8 KK2 LNK 9,9 

9 KK2 PENKTADIENIS LNK 9,5 

10 DAINŲ DAINA. FINALAS LRT  9,3

Duomenys: TNS LT, 2015 m. gruodžio 28 d. - 2016 m. sausio 3 d.

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Kiti  
kanalai  19,7%

Kiti  
kanalai  24,1 % TV1  4,6%

LRT Televizija 
9,6%

TV
 Au

di
TO

ri
jA

REiTiNGai

LRT Televizija 
8,6%

FilMų PasiRiNkiMas 

Filmų per televiziją nežiūriu. Dažniau nu-
einu į kino teatrą arba žiūriu per kompiuterį.

MUilo oPERos 

Visos tos melodramos manęs nedomina. 
Gal jos skirtos senyvo amžiaus žmonėms.

sERialai 

Nežiūriu jokių serialų. Manęs neužkabina 
nei lietuviški, nei užsienietiški.

PoziTyvUMo sToka 

Televizijoje yra labai daug neigiamų daly-
kų. Jei žiūrėtum ją kasdien, nebūtum laimin-
gas. Suprantu, kad tas negeras naujienas irgi 
reikia pranešti, nes pasaulyje jų vyksta daug, 
bet gal joms reikėtų ir kažkokios atsvaros.

laidų vaikaMs TRūkUMas 

Turiu sūnėną, kuris visai nežiūri lietuviš-
kų kanalų, nes ten nėra įdomių filmukų. Jis 
yra priverstas juos žiūrėti kalba, kurios net 
nesupranta.

TalENTų šoU 

Jie gerai žmonėms, kurie nežino, kaip pra-
simušti. Be to, manau, kad ir Lietuvai ne pro 
šalį atrasti vis naujų talentų.

„MUzikiNė kaUkė“ 

Šiame projekte dalyvavo daug mano ko-
legų, todėl juos palaikiau. Be to, buvo įdomu 
pažiūrėti, kaip jiems pavyks persikūnyti į ki-
tus atlikėjus.

„iNFo Tv“ 

Jei būnu namie, įsijungiu šį kanalą. Čia 
dažnai atrandu ką nors įdomaus.

GyvENiMo būdo laidos 

Mėgstu tokias laidas, kur galima sužinoti 
ką nors naujo, išgirsti įdomių istorijų apie 
kitų žmonių gyvenimus.

Dainininkė EGLĖ JAKšTYTĖ (24), turė-
dama laisvą minutę, nevengia įsijungti 
televizoriaus ir pasmalsauti, kaip gyvena 
kiti žmonės. Jai labiausiai patinka įvairūs 
talentų šou ir gyvenimo būdo laidos. O 
erzina jaunąją atlikėją nuolatinis negaty-
vumas informacinėse laidose ir laidų vai-
kams trūkumas.

laisvalaikis 2 0 1 6  s a u s i o  8

TELEVIZIJAeterio žmonės
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Įvairių televizijos projektų dalyvė, 
 lengvojo kultūrizmo trenerė Jolanta 
leonavičiūtė (33) nenustoja stebinti. 
Praėjusiais metais ji save išbandė kino  
aktorės amplua prieš pat naujuosius  
metus didžiuosiuose kino ekranuose  
pasirodžiusioje lietuviškoje komedijoje 
„tarp mūsų, berniukų...“. Mergina  
džiaugiasi, kad sulaukė daugybės gerų  
atsiliepimų, ir tikina, kad šiemet jos  
laukia irgi ne vienas įdomus išbandymas.

- Papasakokite apie savo vaidmenį 
filme.

- Sunku nupasakoti. Kadangi filmas su-
kurtas pagal tokio paties pavadinimo rusiško 
filmo scenarijų, ten man patikėtą vaidmenį 
atliko aktorė Žana Friskė. Vaidinau merginą, 
kuri atvyksta į viešbutį, bet per klaidą paten-
ka ne ten, kur tikėjosi. Į jos kambario duris 
pasibeldžia paprastas vyrukas, kurį mano he-
rojė iškart įsimyli. Jis paprašo paskolinti po-
liruoklį. Kai mano vaidinama mergina vis dėl-
to atneša jam tą įrankį ir prisipažįsta jį įsimy-
lėjusi, šis ją atstumia. Kaip toliau viskas ru-
tuliojasi, reikėtų pamatyti filme. (Šypsosi.)

- Ar buvo netikėtas pasiūlymas vai-
dinti filme?

- Gal ir netikėtas. Nors vis dažniau sulau-
kiu siūlymų pasirodyti tai vienur, tai kitur. 
Bet buvo labai smagu. Nors retai einu į lie-
tuviškus filmus, nebent kas nors rekomen-
duoja, šis man patiko. Visi, kurie atvyko į 
premjerą, buvo maloniai nustebinti. Visi ak-
toriai puikiai vaidino.

- Koks buvo didžiausias iššūkis?
- Nebuvo labai didelių iššūkių, juk ne tie-

sioginis eteris, sceną galima kartoti tiek kar-
tų, kiek nori. Viskas buvo gerai. Visi žmonės - 
filmo kūrybinė kompanija - mane labai gražiai 
priėmė, viskas pavyko sklandžiai. Jokių sun-
kumų ir nebuvo. Viskas buvo daug lengviau, 
negu tikėjausi.

- Gal po tokios patirties kilo minčių 
tobulinti aktorystės žinias?

- Aktorystė mane domino nuo mokyklos 
laikų. Dar būdama abiturientė galvojau apie 

aktorinio meno studijas arba policijos akade-
miją, tačiau dėl tėvų įstojau į teisės studijas. 
Bet vaidinti man patinka. Iki šiol pasifilmuo-
ju, kai draugai paprašo.

- O jei pasiūlytų ne komišką vaidme-
nį, ar susidomėtumėte?

- Be abejo. Man visada patinka išmėginti 
tai, ko nesu bandžiusi. Savo dienotvarkėje su-
rasčiau tam laiko. Juk kuo daugiau ko nors nu-
veiki, tuo laimingesnis esi. Kai atsiranda rutina, 
gyvenimas nebe toks mielas atrodo. Nenorėčiau 
sėdėti biure ir dirbti „sausą“ darbą.

- Kokių tikslų esate užsibrėžusi nau-
jiems metams?

- Toliau tęsiu savo sportinę veiklą. Kai ką 
nors pradedu, noriu viską padaryti idealiai. 
Neskaičiuoju jokių viršvalandžių ar pan. Skir-
siu dar daugiau laiko sportui, sveikam gyve-
nimo būdui. Skatinsiu kitus tai propaguoti. 
Toliau padėsiu žmonėms patardama, kaip nu-
mesti svorio, ką daryti ir ko nedaryti. Kon-
centruosiuosi į šią sritį, bet bus ir kitos veik-
los su pramogų pasauliu. Viskam savas laikas. 
Reikia dar ištobulinti idėjas. Bet šiais metais 
bus visko.

- Gal turite kokį patarimą, kaip po 
švenčių išsivalyti organizmą ar grįžti prie 
to paties svorio, koks buvo prieš šventes?

- Viskas priklauso nuo to, kiek kas tų ki-
logramų priaugo. Jei per šventes kas nors 
mėgsta padauginti maisto, vadinasi, dažnai 
taip elgiasi. Iš tiesų reikėtų daugiau laiko skir-
ti sveikatai, rūpintis savo kūnu, nes jei juo 
nesirūpinsime, prasidės bėdos dėl sveikatos. 
Kiekvienas turėtų kasdien skirti bent pusva-
landį mankštai, kad sąnariai nesustingtų. Ap-
maudu, kai pas mane ateina jauni žmonės ir 
matau, koks suglebęs jų kūnas.

- Žiemą gal daug kas teisinasi, kad 
nesportuoja dėl šalto oro. Ar pati propa-
guojate kokį nors žiemos sportą?

- Labai mėgstu slidinėti. Tikiuosi, šiemet 
irgi pavyks išvažiuoti į kalnus. Man tai nuos-
tabus sportas ir sielos atgaiva. Bet šiaip žie-
mą, turint specialią aprangą, galima ir pabė-
gioti lauke, ir pasportuoti. Be abejo, svarbu 
užsigrūdinti, kad kūnas neperšaltų ir neper-
kaistų. Kita vertus, galima sportuoti ir na-
muose. Reikia tik noro ir valios.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

J.LeonavičiūtėS 
iššūkiai kine

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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TV PROGRAMA Penktadienis

 

 23.45  „Tramdytojai“  10.20  „Apelsinų sultys“ 21.00   „Vario audra“ 17.25  24 valandos 16.30   TV Pagalba

 TV8
6.40 Gardu Gardu. 7.10 TV Pagalba (N-7). 
8.50 Džeimio Oliverio patiekalai per 15 mi-
nučių. 9.50 „Šunyčiai patruliai“. 10.20 Senoji 
animacija. 11.15 „Neišsiųstas laiškas“ (N-7). 
13.00 „Laukinukė“ (N-7). 14.00 „Pasmerkti“ 
(N-7). 15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 
Džeimio Oliverio patiekalai per 15 minučių. 
17.00 „Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Sila. Kelias 
namo“ (N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji 
animacija. 21.00 „Gerosios raganos dovana“ 
(N-7). 22.40 „Sila. Kelias namo“ (N-7). 0.40 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Užkalnis Plius. 11.00 
Dviračio šou. 11.30 Diagnozė. Valdžia. 12.20, 
21.00 Pasivaikščiojimai. VDU karta. 12.45 
Nuo... Iki. 13.35 Pagalbos skambutis (N-7). 
14.30 24 valandos (N-7). 15.30 „Gyvenimas yra 
šventas“ (N-7). 17.00, 22.30 Info diena. 19.00 
Info verslas. 19.30 Info interviu. 20.00 Info kri-
minalai. 20.30 Info pasaulis. 21.30 Menininkų 
portretai. Dailininkas Arvydas Šaltenis. 22.00 
Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.10, 0.45 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 16.00 
Naujienos. 6.50 Vaikų klubas. 7.25 „Trys muš-
kietininkai“. 9.10 Kas nori tapti milijonieriumi? 
9.55, 11.35, 12.10 „Šeimos namas“. 14.00 Padriki 
užrašai. 14.20 Kalėdos. 15.05 Vyriška/Moteriška. 
16.15 „Jumorina“. 17.35 Atspėk melodiją. 18.05 
„Susituokime“. 19.00 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 
20.20 Stebuklų laukas. 21.25 „Izmailovo parkas“. 
23.05 V.Pozneris ir I.Urgantas projekte „Žydiška 
laimė“. 24.00 Kas nori tapti milijonieriumi? 1.15 
„SinCity“. 2.35 „Antras gyvenimas“.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.05 „Melžėja iš Chacapetovkos.“ 5.30 „Svotai“. 
8.55 Metų daina. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
10.15 Žinios. Maskva. 10.35 „Svotai“. 13.15 „Lin-
kėjimai, Kozanostra.“ 15.15 „Tiesa vyne“. 19.40 
Tarp mūsų, mergaičių. 21.35 „Auksinė magija“. 
23.30 „Gražuolis ir pabaisa“. 1.40 „Tik tu“.

 Ren
7.00 „Paskutinė meistro paslaptis“. 10.55 
„Jumorina“. 11.50 „Glorijos auksas“. 19.00 
„Jumorina“. Juoko festivalis. 22.15 Michailo 
Zadornovo koncertas „Visa tiesa apie rusišką 
paikumą“. 23.55 „Kriminaliniai žaidimai“. 

 nTV MIR
5.30 „Nugalėję mirtį“. 6.05 „Advokatas“. 7.00, 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Tech-
nikos stebuklai. 8.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.05, 12.20 
„Rusiškas dublis“. 13.20 „Sėbrai 2“. 15.20 „Uo-
dega“. 17.10 Tyrimą atliko... 18.25 „Piatnickis. 
Ketvirta dalis“. 22.10 „Paieška 3“. 23.55 „Kelių 
patrulis 4“. 1.50 „Noriu pas Meladzę“. 3.35 
„Teisingas mentas 5“. 

 TV PolonIa
5.50 Pasaulis sukasi. 6.45 „Great Loop Polonia 
2014 - 2015“. 7.30 „Tarp mūsų gandrų“. 8.00 
Klausimai per pusryčius. 10.45 nepaprastų vietų 
keliais. Istorijos paminklai. 10.55, 18.20, 5.10 
Polonija užsienyje. 11.05, 23.05, 5.20 Polo-
nija 24. 11.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Pagalbos 
signalas“. 14.25 „M, kaip meilė“. 15.25 „De-
terminatorius“. 16.25 Nepamirštami koncertai. 
K.Kravčyko koncertas. 17.20 Geriausia Lenkijo-
je. 17.55 Ekologijos laida. 18.30 TV ekspresas. 
18.55 Gyvenimo menas. 19.25 „Kiekvienas turi 
savo uostą...“ 20.25 Drakono Polo nuotykiai. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.30, 3.30 
„Ir gėriui, ir blogiui“. 0.40 „Dukra arba sūnus“. 
2.15 Animaciniai f. 6.40 Miško istorijos. 

 TV1000
7.45 „2012“. 10.30 „Puikus planas“. 12.20 
„Divergentė“. 14.40 „Zoro kaukė“. 17.00 „Džiu-
mandži“. 19.00 „Elžbieta. Aukso amžius“. 21.00 
„Šefas ant ratų“. 23.00 „8 MM“. 1.00 „Penkta-
dienio vakaro žiburiai“. 3.00 „Ispangliška“.

 DIscoVeRy 
6.35, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir 
triukšmingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Legendiniai automobiliai. 9.10, 
18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Sandėlių 
medžiotojai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi 
drauge. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Ledyninio ežero maištininkai. 14.30 Sunkve-
žimių vairuotojai. 21.00, 2.50 Kas dedasi Žemėje? 
22.00, 3.40 Keisčiausi pasaulyje. 23.00, 4.30 Nemė-
ginkite pakartoti. 24.00, 5.20 Laida su Beru Grilsu.

 TRaVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Pamiršta ir palaidota. 
11.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 14.00 Darbo 
imasi Vanila Aisas. 17.00, 22.00, 4.00 Statybos 
Aliaskoje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 
21.00, 3.00 Gyvenimas ant ežero. 23.00, 5.00 Vyrų 
irštvos. 1.00 Bauginančios vietovės Amerikoje. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 Filmas šeimai 

„Pelenė“.
8.45 TV serialas 

„Kapitono  
Granto  
beieškant“.

10.05 „Barbė - perlų 
princesė“.

11.30 Drama 
„Loch Nesas“.

13.30 „Simpsonai“ 
(N-7).

14.30 TV serialas 
„Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

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

16.30 TV Pagalba 
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 „Paslaptinga 

karalystė“.
21.30 Nuotykių f. 

„Mumijos  
sugrįžimas“  
(N-7).

24.00 Nuotykių drama 
„Naujasis  
pasaulis“  
(N-7).

2.35 Fantastinis 
trileris  
“Išlikimo  
eksperimentas“ 
(N-14).

6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.45 Juodojo humoro 
komedija  
„Nuogas ginklas  
33 1/3. Paskutinis 
įžeidimas“  
(N-7).

11.20 Komedija šeimai 
„Nortas“.

13.00 „Tomas ir Džeris“.
13.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 „Ištark sudie“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis 

(N-7).
21.00 Nuotykių f. 

„Haris Poteris ir 
mirties relikvijos“ 
(N-7).

23.50 Veiksmo f. 
„Amerikietiški  
kalneliai“ (N-14).

2.05 Veiksmo trileris 
„Hana“ (N-14).

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

(N-7).
10.05 „Senis“ (N-7).
11.05 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
11.20 Specialus tyrimas.
12.15 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Muzikinis projek-

tas „Vario audra“. 
Finalas. Tiesioginė 
transliacija iš LRT 
Didžiosios studijos.

22.40 Trumposios žinios.
22.45 Trileris „Ar galiu 

jus nužudyti?“ 
(N-14).

0.20 Trumposios žinios.
0.25 Euromaxx.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“. 
2.00 LRT radijo žinios.

6.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
8.15 Mistinės istorijos 

(N-7).
9.15 „Nikonovas ir Ko“ 

(N-7).
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

12.30 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 „Prokurorų 

patikrinimas“  
(N-7).

16.55 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 Info diena.
18.25 Labai juokinga laida.
19.00 Amerikietiškos 

imtynės (N-7).
21.00 Savaitės kriminalai 

(N-7).
21.30 Veiksmo trileris 

„Paskutinis kartas“ 
(N-14).

23.15 Dakaras 2016.
23.45 „Tramdytojai“ 

(N-14).
0.40 „Tramdytojai“ 

(N-14).
1.35 „Prokurorų 

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

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Lietuva tiesiogiai.
8.10 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.15 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

10.20 „Apelsinų sultys“ 
(N-7).

12.55 „80-ieji“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 „Viskas apie 

gyvūnus“.
18.00 Reporteris. Orai.
19.00 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
21.30 „Kulinaras“ (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.00, 3.10 Mistinis 

siaubo trileris 
„Kolonija“ (S).

1.00, 4.40 Veiksmo f. 
„Muzikantas“  
(N-14).

2.25, 6.00 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 ...formatas. Poetė 

Rasa Kutkaitė.
6.25 „Dvynukės ir 

dvynukai“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Naktinis ekspresas.
12.15 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
12.45 Pasaulio biatlono taurė. 

Vyrų 10 km sprintas. 
Tiesioginė transliacija 
iš Rupoldingo.

14.15 „Modestas 
Paulauskas. 
Krepšinio švyturys“.

15.15 ...formatas. Poetė 
Nijolė Daujotytė.

15.30 Pasaulio biatlono taurė. 
Moterų 7,5 km sprin-
tas. Tiesioginė translia-
cija iš Rupoldingo.

17.00 Gustavo enciklopedija.
17.25 „Namelis prerijose“.
19.00 Vilniaus sąsiuvinis.
19.15 „Šlovės dienos. 

Sukilimas“ (N-7).
20.05 „Degantis žmogus“ 

(N-7).
20.30 Labanaktukas.
21.00 Kultmisijos.
21.45 Sparnuoti lietuviai.
22.00 Muzikos savaitė.
22.30 Karinė drama 

„Nusikaltėlių armija“.
0.45 Dabar pasaulyje.

 9.00   Labas rytas, 
 Lietuva
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 23.15  „Largo Vinčas“ 19.00  „CSI
  kriminalistai“

 9.35  „Mano mylimiausia
 ragana“

7.10 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Šegis ir Skūbis Dū“.
9.35 „Mano mylimiausia 

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

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyveni-

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

(N-7).
14.50 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Šiaurietiškas soulas“ 
(N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

19.00 „Brokenvudo 
paslaptys. Mirti  
ar nemirti“ (N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės XVII. 
Vintažinė žmogžu-
dystė (N-7).

22.45 Snobo kinas 
„Mergišiaus praeities 
vaiduokliai“ (N-14).

0.40 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

6.55 Teleparduotuvė.
7.15 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.15 Išlikimas 

(N-7).
9.10 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.40 „Kobra 11“ 
(N-7).

11.35 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

12.30 „Fizrukas“ 
(N-7).

13.30 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

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

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Pagrindinis įkaltis“ 
(N-7).

19.00 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

20.00 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

21.00 Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 Nakties TOP 

(N-14).
23.00 „Apgaulės meistrai“ 

(N-7).
1.00 „Rubė Sparks“ 

(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

11.00 „Ačiū, gal 
galima dar?“  
(N-7).

12.45 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

13.45 „Virtuvės 
karaliai“.

14.15 „Aviakatastrofos: 
priežastys  
ir pasekmės“.

15.15 „Likimo ietis“ 
(N-7).

16.15 „Pasimatysime 
rugsėjį“  
(N-7).

18.00 Kas paleido 
šunis?

18.30 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

19.00 „Svajonių kruizai“.
20.00 Balticum TV 

žinios.
20.30 „Tėvai už borto“.
21.10 Pagaliau 

penktadienis!  
„Marko miuziklas“.

22.45 Balticum TV 
žinios.

23.15 „Largo Vinčas“ 
(N-14).

„APGAULĖS MEISTRAI“
Kriminalinis filmas. JAV, Prancūzija. 2013.
Režisierius: Louis Leterrier.
Vaidina: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson.

Tai filmas apie superkomandą - garsiausių pasaulio iliuzionistų ketvertuką. 
Jų triukai nėra nekalti - komanda per atstumą gali pavogti pinigus ir jais 
apipilti žiūrovus, atsirakinti antrankius ir kita. FTB specialusis agentas Dila-
nas Hobsas visais būdais stengiasi atskleisti magų paslaptis ir įkišti juos už 
grotų. Jam padeda Interpolo detektyvė Alma, kuri vyrui irgi atrodo įtartina.

TV6
23.00

rekomenduoja

„HARIS POTERIS IR  
MIRTIES RELIKVIJOS“
nuotyKių filmas. Didžioji 
Britanija, JAV. 2010.
Režisierius: David Yates.
Vaidina: Daniel Radcliffe, 
Emma Watson, Rupert Grint.

Haris, Ronis ir Hermiona eina 
Dumbldoro pasiųstu taku - su-
rasti visų horokrusų ir juos sunai-
kinti. Tačiau tai nebus taip lengva.

 „NAUJASIS PASAULIS“
nuotyKių drama. JAV, 
Didžioji Britanija. 2005.
Režisierius: Terrence Malick.
Vaidina: Colin Farrell, Christopher 
Plummer, Christian Bale.

XVII a. pradžioje Didžiosios Brita-
nijos laivai išsiunčiami į Ameriką, 
Virdžiniją, ieškoti naujų kolonijų. Pir-
mykštė vietos gyventojų bendruo-
menė priima atvykėlius draugiškai, 
tačiau netrukus kyla nesusipratimų. 

„AMERIKIETIŠKI KALNELIAI“
VeiKsmo filmas. JAV. 1997.
Režisierius: Jeb Stuart.
Vaidina: Claudia Stedelin, 
Ian Blake Nelson, Brent Hinkley.

FTB agentas Frenkas Lakrosas jau 
ilgiau nei metus ieško žudiko. Kai 
šis pagrobia jo sūnų, Lakrosas 
nušalinamas nuo tyrimo. Tačiau, 
nepaisydamas nurodymų, jis lei-
džiasi persekioti.

LNK
21.00

LNK
23.50

TV3
24.00

 ANIMAL PLANET
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Daktaras Džefas. 
9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Į drakono 
irštvą. 17.25, 22.00, 23.50, 1.40, 5.49 Upių 
pabaisos. 20.10, 3.25 Liūtų tėvas. 

 SPORT1
7.00 Tiesioginė transliacija. WTA Shenzhen. 
Moterų tenisas. Pirmas vienetų pusfinalis. 
8.00 Tiesioginė transliacija. WTA Shenzhen. 
Moterų tenisas. Antras vienetų pusfinalis. 
10.00 Tiesioginė transliacija. WTA Shenzhen. 
Moterų tenisas. Dvejetų pusfinalis. 12.00 Is-
panijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - „FC Barcelona“. 2015-12-27. 13.30 
Tiesioginė transliacija. ATP 250 Chennai. Vyrų 
tenisas. Ketvirtfinaliai. 20.00 ATP 250 Bris-
bane. Vyrų tenisas. Ketvirtfinaliai. Šiandien. 
23.30 ATP 250 Chennai. Vyrų tenisas. Ketvirt-
finalis. Šiandien. 1.15 WTA Shenzhen. Moterų 
tenisas. Antras vienetų pusfinalis. Vakar. 3.00 
„M1 Iššūkis“. JAV - Suomija. Kovinis sportas. 
3.50 „M1 Iššūkis“. Ispanija - Olandija. Kovinis 
sportas. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00, 8.50 Krepšinis. Eurolygos TOP 16 rung-
tynės. 10.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Stoke“ - „Liverpool“. 12.30 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Everton“ - „Manchester City“. 
14.20 Boksas. Gennadijus Golovkinas - Willie 
Monroe Jr. 15.05 Boksas. Jono Carrolas - Mi-
guelis Gonzalesas. 15.55 Ledo ritulys. KHL. „Vi-
tyaz“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė transliacija. 
18.30 Boksas. Arthuras Abrahamas - Martinas 
Murray. 19.40, 21.40 Krepšinis. Eurolygos TOP 
16 rungtynės. Tiesioginė transliacija. 23.45 Fut-
bolas. Anglijos FA taurės apžvalga. 0.15, 5.00 
Ledo ritulys. KHL. „Vityaz“ - Rygos „Dinamo“. 
2.15 Futbolas. Premier lygos apžvalga. 2.45 
Krepšinis. Eurolygos TOP 16 rungtynės. 

 EUROSPORT
6.00, 11.15, 20.30, 3.15 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. 7.00, 10.00, 
13.30, 15.30 Biatlonas. Pasaulio taurė, Vokie-
tija. 8.00, 4.00 Tenisas. ATP varžybos Katare. 
9.30, 21.25, 0.30 Motosportas. Dakaro ralis. 
12.15, 14.00, 1.00 Slidžių krosas. Pasaulio 
taurė. Italija. 17.00, 1.30 Tenisas. ATP varžybos 
Katare. 19.30, 2.30 Biatlonas. Pasaulio taurė, 
Vokietija. 21.30 Smiginis. Pasaulio čempiona-
tas, Didžioji Britanija.
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6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai 
nindzės“.

8.00 „Ančiukas 
Donaldas  
ir draugai“.

8.30 „Legenda 
apie Korą“  
(N-7).

9.00 „Ančiukų 
istorijos“.

9.30 Mamyčių klubas.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Komedija

 „Kadetė Kelė“.
12.35 Drama 

„Gatvės šokiai“ 
(N-7).

14.35 Romantinė komedija 
„Laiškai Džuljetai“.

16.45 Ekstrasensų 
mūšis  
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Nuotykių f. 

„King Kongas“  
(N-7).

23.10 Veiksmo drama 
„Robas Rojus“ 
(N-14).

1.55 Komedija 
„Išsisukinėjimai“ 
(N-7).

6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. „Žybsnis  
ir stebuklingos  
mašinėlės“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Mauglis. 

Pagrobimas“.
10.00 „Pašėlę Tornberiai“.
11.35 Veiksmo komedija 

„Atsarginių suolelis“ 
(N-7).

13.15 Pričiupom! 
(N-7).

14.05 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos superšefas.
18.30 Žinios. 
19.30 Animacinis f. 

„Bitė Maja“.
21.15 Veiksmo f. 

„Žmogus-voras 3“ 
(N-7).

24.00 Parodijų komedija 
„Kiečiausi Spartos 
vyrai“ (N-14).

1.30 Kriminalinis trileris 
„Pagrįsta abejonė“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.45 Specialus tyrimas.
7.40 Karinės paslaptys.
8.30 Misija. Vilnija.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Planetų gidas“. 

1 d. „Marsas“.
13.00 „Stebinantys 

gyvūnai“.
13.55 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“  
(N-7).

15.40 Klausimėlis.lt.
16.00 Žinios.
16.15 Popietė su 

Algimantu Čekuoliu.
16.45 Lietuva gali.
17.15 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.00 Eurovizija 2016. 

Nacionalinė atranka.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 Komedija 

„Kompanionas“ 
(N-7).

1.00 Trumposios žinios.
1.05 „Planetų gidas“. 1 d. 

„Marsas“.
2.00 „Stebinantys 

gyvūnai“.
2.50 „Šerloko Holmso 

sugrįžimas“ (N-7).

 17.15   Sveikinimų 
   koncertas

 14.35   „Laiškai Džuljetai“

ŠeŠtadienis

„PRIESKONIŲ PRINCESĖ“
Drama. JAV, Jungtinė Karalystė. 2005.
Režisierius: Paul Mayeda Berges.
Vaidina: Aishwarya Rai, Dylan McDermott, Nitin Ganatra.

Indų imigrantei Tilai priklauso viena geriausių prieskonių krautuvių 
Kalifornijoje. Tila apdovanota magiškomis galiomis ir padeda dauge-
liui nelaimingų ar į bėdą patekusių žmonių. Tačiau netikėta pažintis su 
žavingu amerikiečiu apverčia Tilos pasaulį aukštyn kojomis. Pajutusi 
besiartinančią meilę, mergina išsigąsta, kad gali netekti magiškųjų galių.

rekomenduoja

„KIEČIAUSI SPARTOS VYRAI“
ParoDijų komeDija. JAV. 2008.
Režisieriai: Aaron Seltzer, 
Jason Friedberg.
Vaidina: Carmen Electra, 
Sean Maguire, Kevin Sorbo.

Nors Leonidas apsiginklavęs tik ap-
siaustu, tai netrukdo jam kovoti su 
negailestingais įsibrovėliais persais. 
Padedamas trylikos karžygių, Spar-
tos lyderis narsiai kovoja už tėvynę. 
Parodijų komedijoje „Kiečiausi Spar-
tos vyrai“ pašiepiami filmai: „Rokis 
Balboa“, „Transformeriai“, „007 Ka-
zino Royale“ „Žmogus-voras“ ir kt.

„ŽMOGUS-VORAS 3“
Veiksmo filmas. JAV. 2007.
Režisierius: Sam Raimi.
Vaidina: Tobey Maguire, 
Kirsten Dunst, James Cromwell.

Prabėgo penkeri metai nuo to lai-
ko, kai Peteris Parkeris tapo žmo-
gumi-voru, ir treji metai, kai jis 
prisiekė daugiau nevilkėti šio he-
rojaus kostiumo. Pažadą teks su-
laužyti. Blogio jėgos vėl atakuoja. 
Žmogaus-voro laukia didžiausia 
gyvenime kova prieš visą būrį pik-
tadarių: mirtinai pavojingą Send-
meną, Venomą ir naująjį Gobliną.

 „ROBAS ROJUS“
Veiksmo Drama. JAV, Jungtinė 
Karalystė. 1995.
Režisierius: Michael Caton-Jones.
Vaidina: Liam Neeson, 
Jessica Lange, John Hurt.

XVII a. Škotijos aukštumose Robas 
Rojus siekia savo miesteliui gero-
vės. Jis skolinasi pinigų iš vietinio 
aristokrato ir ketina veisti galvijus. 
Bet pinigai pagrobiami ir Robas 
priverstas ginti savo šeimą ir garbę 
kaip Robinas Hudas.

LNK
24.00

TV3
23.10

 TV8
7.15 Senoji animacija. 8.10 Pamilk pabaisą. 9.00 
„Rezidentai“. 11.00 Menų sala. 11.30 Padėkime 
augti. 12.00 „Šunyčiai patruliai“. 13.00 „Ana ir 
meilė“. 15.00 Chorų karai. 18.00 „Tėvas Braunas“. 
19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 20.00 Laba-
nakt, vaikučiai. 21.00 „Noting Hilas“. 23.20 „Ge-
rosios raganos dovana“. 1.00 „Tėvas Braunas“. 

 INfO TV
6.00 Info diena. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 Krepši-
nio pasaulyje su V.Mačiuliu. 15.00 Autopilotas. 15.30 
KK2. 17.40 Dviračio šou. 19.00 Pasivaikščiojimai. 
VDU karta. 19.30 „Plėšikai“ . 21.00 Diagnozė. Valdžia. 
22.00 Dabar pasaulyje. 22.30 Autopilotas. 23.00 Yra, 
kaip yra. 1.00 24 valandos. 3.00 Bus visko.

 PBK
6.00, 1.00 EURONEWS. 6.30, 9.00, 11.00, 17.00 
Naujienos. 6.40, 7.15 „Ledynmetis“. 9.20 „Šaltukas“. 
10.40 „Maša ir Lokys“. 11.10 „Šeimos namas“. 
13.05 „Balsingasis Kivinas“. 16.00, 17.10 „Naujas 
senas namas“. 18.00 V.Gafto jubiliejinis vakaras. 
20.00 Laikas. 20.20 „Leiskite tave pabučiuoti per 
vestuves“. 22.05 „Liaudies ženklas“ Kremliuje. 23.40 
D.Bylano koncertas „30 metų. Pradžia“. 1.30 „Žie-
mos vakaras Gagruose“. 2.55 „Ta linksma planeta“.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.30 „Svotai“. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
10.10, 13.10 Žinios. Maskva. 10.25 „Svotai“. 
13.25 „Ideali pora“. 15.15 „Vėlyvos gėlės“. 
19.40 Naujametis žvaigždžių paradas. 21.55 
neŽydrasis žiburėlis. 23.50 „Vargšelė Liz“. 
1.40 „Sniegas ant galvos“. 

 REN
7.00 „Jumorina“. Juoko festivalis. 9.35 „Gei-
džiama“. 19.30 „Jumorina“. Juoko festivalis. 
22.50 „Trenktas“. 

 NTV MIR
5.30 „Nugalėję mirtį“. 6.05 „Advokatas“. 7.00, 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Tech-
nikos stebuklai. 8.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.05, 12.20 
„Rusiškas dublis“. 13.20 „Sėbrai 2“. 15.20 
„Uodega“. 17.10 Tyrimą atliko... 18.25 „Pia-
tnickis. Ketvirta dalis“. 22.10 „Paieška 3“. 23.55 
„Geriausi priešai“. 1.50 „Noriu pas Meladzę“. 
3.30 „Teisingas mentas 5“. 

LNK
21.15

 11.35   „Atsarginių
   suolelis“

TV6
19.00
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7.05 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji pavara“.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos 
etapas Norvegijoje. 
2015 m.

12.00 „Viena už visus“
(N-7).

14.00 Mistinės istorijos 
(N-7).

16.00 Akivaizdu, 
bet neįtikėtina.

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

18.00 „Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

19.00 Labai juokinga laida.
19.30 „Operacija „Anekdotai“ 

ir kiti Naujųjų metų 
nuotykiai“. Vedėjas 
M.Stonkus. Dalyvauja: 
„Radistai“, N.Pareigytė, 
K.Kazlauskaitė, 
I.Stasiulytė, M.Kava-
liauskas, V.Genytė, 
G.Drukteinis ir kt.

21.30 Veiksmo filmas 
„Juodoji aušra“ 
(N 14).

23.25 Dakaras 2016
23.55 Kriminalinis trileris 

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

1.35 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Šiandien kimba.
8.00 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.00 „Viskas apie 

gyvūnus“.
10.00 Arčiau namų.
11.00 „Vera. Gerasis 

samarietis“ (N-7).
13.00 „Specialioji gelbėji-

mo tarnyba“ (N-7).
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 

„80-ieji“ (N-7).
17.30 Nuoga tiesa (N-7).
18.30 „Jaunikliai“ (N-7).
18.45 „Mainai gamtoje“ 

(N-7).
19.50 „Žemė iš paukščio 

skrydžio“ (N-7).
21.30 Veiksmo f. 

„Antras šansas“ 
(N-14).

0.15 Komedija 
„Meilė, seksas  
ir Los Andželas“ 
(N-14).

2.45 „Vera. Gerasis 
samarietis“  
(N-7).

4.15 „Mainai gamtoje“ 
(N-7).

5.05 „Žemė iš paukščio 
skrydžio“ (N-7).

5.55 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Ilga Jūratės 

Paulėkaitės diena.
6.50 Aktorė Aldona 

Bendoriūtė.
7.30 Duokim garo!
9.00 Vilniaus albumas.
9.15 Trembita.
9.30 Menora.
9.45 Vilniaus sąsiuvinis.
10.00 Krikščionio žodis.
10.15 Kelias.
10.40 „Keliaukime kartu“.
11.15 Septynios Kauno 

dienos.
11.45 A.Valinsko susitiki-

mas su studentais.
12.30 „Amžinoji šviesa“.
14.00 „Henrikas V“.
16.45 Pasaulio biatlono 

taurė. Vyrų 12,5 km 
persekiojimo lenktynės. 
Transliacija iš Oberhofo.

17.30 Etnokultūros ratas. 
18.00 Pasaulio biatlono 

taurė. Moterų 10 km 
persekiojimo lenktynės. 
Transliacija iš Oberhofo.

18.45 Koncertuoja Nikita 
Boriso-Glebsky 
(smuikas) ir Kasparas 
Uinskas (fortepionas).

20.15 Kelias į namus.
20.45 IQ presingas.
21.15 ARTS21.
21.45 Koncertuojanti Europa.
22.30 Naktinis ekspresas.

6.20 „Didingasis amžius“ 
(N-7).

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

(N-7).
10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Paskutinė šuns 

viltis“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Natūralioji 

kulinarija su  
Anabele Lengbein.

12.30 Pagaminta Italijoje.
13.00 „Sostinės 

keksiukai“.
13.30 „Žiedų ritmai“.
14.00 „Superauklė“ 

(N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.00 „Aš tikiu vaiduo-

kliais“.
18.00 „Anjezė, Elizos 

dukra“ (N-7).
19.00 „Iš Utos Danielos 

kolekcijos. Liza 
išsivaduoja“  
(N-7).

21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis 
ir angelas“  
(N-7).

22.45 „Kapinių stotis“ 
(N-14).

0.30 „Begėdis“ 
(N-14).

6.15 Teleparduotuvė.
6.40 Topmodeliai (N-7).
7.35 Gražiausi žemės 

kampeliai.
8.00 Ledo kelias (N-7).
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Universitetai.tv.
10.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
15.35 Juokingiausi Ameri-

kos namų vaizdeliai.
16.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
17.00 Lietuvos krepšinio 

lygos rungtynės. 
Utenos „Juventus“ - 
Šiaulių Šiauliai“. 
Tiesioginė  
transliacija iš Utenos.

19.00 „Prieskonių 
princesė“ (N-7).

21.00 Be stabdžių (N-14).
21.30 TV3 žinios.
22.30 „Rembo. Pirmasis 

kraujas 2“ (N-14).
0.15 „Pagrobimas. 48 

baimės valandos“ 
(N-14).

1.55 „Komandinis darbas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Svajonių kruizai“.
10.30 „Vienos šeimos 

istorija“  
(N-7).

11.30 Kas paleido šunis?
12.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir  
pasekmės“.

13.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Likimo ietis“ 
(N-7).

14.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

15.30 „Tėvai už borto“.
16.10 „80 traukinių 

aplink pasaulį“.
16.40 „Širdies 

muzika“.
18.20 Šeimos vakaras. 

„Astro vaikis“.
20.00 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

21.30 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

22.30 Reidas. Eismo
įvykių kronika.

23.00 „Mergina 
su drakono  
tatuiruote“  
(N-14).

 18.45  Kasparas Uinskas 21.30  „Antras šansas“ 12.00  „Viena už visus“  23.00  „Mergina su dra-
  kono tatuiruote“

 16.00  Crisso Angelo 
  iliuzijų pasaulis

 8.45  Daktaras Ozas

TV PROGRAMAsausio 9 d.

 TV Polonia
7.05 „Laimės spalvos“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.45 Tų miestelių jau nėra. 12.20 
Polonija 24. 12.50 Sveika, Polonija. 13.50 
Atostogos Lenkijoje. 14.10 „Tėvas Mateušas“. 
15.00 „Ir gėriui, ir blogiui“. 16.00 „Laužtu-
vas“. 17.00 Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@
lenkų žodynas. 18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, 
kaip meilė“. 19.50, 6.35 Savaitraštis.pl. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.45, 3.40 „Gelbėtojai“. 22.40, 4.35 
2015 metų sporto čempionų pagerbimo iškil-
mės. 0.45 Pramoginė laida. 1.15 Lenkų@lenkų 
žodynas. 1.50 „M, kaip meilė“. 2.45 Animacinis 
f. 3.00 Žinios. 

 TV1000
5.10 „Į stebuklą“. 7.00 „Neliečiamieji“ (N-7). 
9.00 „Zoro kaukė“ (N-7). 11.20 „Džiumandži“ 
(N-7). 13.10 „Šeimos albumas. Rugpjūtis“. 
15.20 „Auklė Makfi“. 17.00 „Sala“. 19.20 „Elž-
bieta: aukso amžius“. 21.30 „Advokatas iš 
Linkolno“ (N-14). 23.30 „Protas ir jausmai“ 
(N-7). 1.45 „Pašok su manim“ (N-7). 3.50 „Dvi 
motinos“ (N-14). 

 DiscoVery 
6.10, 7.00 Kaip tai veikia? 6.35 Kaip tai paga-
minta? 7.25 Greiti ir triukšmingi. 8.15 Penktoji 
pavara. 9.10 Fantom Works dirbtuvės. 10.05 
Aukcionai. 10.55 Sandėlių karai. Kanada. 11.50 
Karai dėl bagažo. 12.40 Nemėginkite pakartoti. 
15.25 B.Grilsas. Sala. 16.20 Įveikti baimes su 
B.Grilsu. 17.15 Išgyvenk! 18.10 Kas dedasi 
Žemėje? 19.05 Edas Stafordas. Į nežinomybę. 
20.00 Dalaso automobilių rykliai. 21.00, 2.50 
Variklių entuziastai su Džimiu de Viliu. 22.00, 
3.40 Prasti inžinierių sprendimai. Klaidų tai-
symas. 23.00, 4.30 Nekilnojamojo turto karai. 
24.00, 5.20 Likvidatorius. 1.00 Katastrofa ant 
ratų. 1.55 Užfiksuotas chaosas. 

 TraVel
6.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 14.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00 Turto gelbėtojai. 
10.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00 Di-
džiosios kelionės traukiniais po Europą. 12.00 
Statybos Aliaskoje. 16.00 Karai dėl bagažo. 
18.00 Ekstremalios jachtos. 21.00, 3.00 Kelionė 
laiku su Brajanu Angeriu. 22.00, 2.00 Neįpras-
tas maistas. 23.00 Įkaušęs keliautojas. 24.00 
Nežinomi Amerikos vandens tvenkiniai. 1.00 
Bauginančios vietovės Amerikoje. 4.00 Pamirš-
ta ir palaidota. 5.00 Istorinių vietovių paslaptys. 

 animal PlaneT
7.25 Namai medžiuose. 11.55, 22.55 Gyvatė Šeila. 
12.50, 1.40 Žmonės ir liūtai. Vieno safario istorija. 
13.45, 2.35 Kelionė po Afriką su Kimu Volha-
teriu. 14.40, 3.25 Paslaptingos būtybės Afrikos 
saloje. 15.35 Į drakono irštvą. 16.30, 5.02 Liūtų 
tėvas. 17.25, 5.49 Laukinė gamta su Dominiku 
Monagenu. 18.20, 22.00 Afrikos medžiai. 19.15 
Daktaras Džefas. 20.10 Upių pabaisos. 21.05 Šunų 
gelbėtojai. 23.50 Aligatorių tramdytojai.

 sPorT1
4.30 Tiesioginė transliacija. ATP 250 Brisbane. 
Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 8.00 Tiesioginė translia-
cija. WTA Shenzhen. Moterų tenisas. Vienetų fina-
las. 10.00 Tiesioginė transliacija. WTA Shenzhen. 
Moterų tenisas. Dvejetų finalas. 12.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Laboral Kutxa“ - Madri-
do „Real“. 13.30 Tiesioginė transliacija. ATP 250 
Chennai. Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 17.30 Šiuolai-
kinės penkiakovės čempionatas. 18.30 WTA Shen-
zhen. Moterų tenisas. Vienetų finalas. Šiandien. 
20.15 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 
Šiandien. 23.45, 2.30 NBA pasaulis. 24.00 Tie-
sioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. Atlantos 
„Hawks“ - Čikagos „Bulls“. 3.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga 3.30 ATP 250 Atlanta. 
Vyrų tenisas. John Isner - Ričardas Berankis.  

 ViasaT sPorT BalTic
7.00, 8.50 Eurolygos TOP 16 rungtynės. 10.40 
Boksas. Tysonas Fury - Vladimiras Kličko. 12.10 
KHL. „Vityaz“ - Rygos „Dinamo“. 14.10 An-
glijos FA taurės apžvalga. 14.40 Anglijos FA 
taurė. „Wycombe“ - „Aston Villa“. Tiesioginė 
transliacija. 16.55 Anglijos FA taurė. „Arsenal“ -
„Sunderland“. Tiesioginė transliacija. 19.00 An-
glijos Premier lygos žurnalas. 19.25 Anglijos FA 
taurė. „Manchester United“ - „Sheffield United“. 
Tiesioginė transliacija. 21.30 Boksas. Vincentas 
Feigenbutzas - Giovanni De Carolis. Tiesioginė 
transliacija. 1.00 Anglijos FA taurė. „Wycombe“ -
„Aston Villa“. 2.50 Anglijos FA taurė. „Arsenal“ -
„Sunderland“. 5.10 Anglijos FA taurė. „Manches-
ter United“ - „Sheffield United“. 

 eurosPorT
6.00 Biatlonas. Pasaulio taurė, Vokietija. 7.00, 
19.00, 22.45, 2.30 Šuoliai su slidėmis nuo trampli-
no. Pasaulio taurė. Vokietija. 8.00, 17.00, 1.30, 4.00 
Tenisas. ATP varžybos Katare. 9.00, 10.30 Rogučių 
sportas. Pasaulio taurė, Latvija. 10.00, 15.30 Slidžių 
krosas. Pasaulio taurė. Italija. 11.15, 14.30 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. 13.45, 16.15, 3.00 
Biatlonas. Pasaulio taurė, Vokietija. 20.45, 21.35 
Smiginis. Pasaulio čempionatas, Didžioji Britanija. 
21.30, 24.00 Motosportas. Dakaro ralis.
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 9.30  Krepšinio pasaulyje 
 su Vidu Mačiuliu

 23.00  Grupė „The Roop“ 13.55  „Tai daroma su 
 veidrodžiais“

 14.05  „Gyvenimo 
 šukės“ 

 9.00  Padėkime augti

 TV8
6.40 Menų sala. 7.10 Senoji animacija. 8.10 
Pamilk pabaisą (N-7). 9.00 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7). 12.00 „Šunyčiai patruliai“. 13.00 
„Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 Chorų karai. 18.00 
„Agatos teisė“ (N-7). 19.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 „Pražuvę Borneo džiunglėse“ 
(N-7). 22.45 „Noting Hilas“ (N-7). 1.00 „Agatos 
teisė“ (N-7). 

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC televi-
trina. 6.50, 0.55 Diagnozė. Valdžia. 7.50, 1.55 
KK2 (N-7). 10.05, 4.10 Dviračio šou. 12.00 
Statyk! 12.30 Ne vienas kelyje. 13.00 Apie 
žūklę. 13.30, 20.30 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta. 14.00 Teleparduotuvė. 14.30 24 valandos 
(N-7). 16.30 Yra, kaip yra (N-7). 19.30 Dia-
gnozė. valdžia. 21.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės 
įvykių apžvalga. 21.30 Autopilotas. 22.00 Dabar 
pasaulyje. Savaitė. Žinios rusų kalba. 22.30 
„Plėšikai“ (N-7). 0.05 Nuo... Iki. 

 PBK
6.10 EURONEWS. 6.40 Naujienos. 6.50 Jerala-
šas. 7.30 „Leiskite tave pabučiuoti per vestuves“. 
9.00, 11.00 Naujienos. 9.15 „Senis Chotabyčius“. 
10.45 „Maša ir Lokys“. 11.15 „Pati žaviausia ir 
patraukliausia“. 12.50 „Izmailovo parkas“. 16.05 
„Vienas prie vieno“. 20.00 Laikas. 20.25 „Išėjo 
ežiukas iš rūko“. 24.00 Šventinis koncertas. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.20 „Melžėja iš Chacapetovkos“. 5.45 „Svotai“. 
9.20 Žinios. Maskva. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
10.15 „Svotai“. 13.15 „Posūkis atvirkščiai“. 16.55 
„Meilės vardan“. 19.40 Naujametis žiburėlis. 23.30 
„Maskva - Lopuškai“. 1.15 „Meilės klaidos“. 

 Ren
 6.00-22.40 „Kardas“. 

 nTV MIR
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 
Technikos stebuklai. 8.05 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.05, 12.20 
„Rusiškas dublis“. 13.20 „Sėbrai 2“. 15.20 „Uode-
ga“. 17.10 Tyrimą atliko... 18.25 „Piatnickis. Ketvir-
ta dalis“. 22.10 „Paieška 3“. 23.55 „Petrovičius“. 

 TV PolonIa
8.30 Pramoginė laida. 9.20, 18.20 Lenkija su 
Miodeku. 9.30 Kasdien su gamta. 10.00 Ekologi-
jos laida. 10.30 Drakono Polo nuotykiai. 10.45 Di-
džiojo šventinės pagalbos orkestro finalas. 11.30 
„Kelias“. 12.35 Žvaigždžių hitai ir istorijos. 12.55 
Tarp žemės ir dangaus. 13.00 Viešpaties Angelas. 
13.15 Tarp žemės ir dangaus. 13.45 Prie Tatrų. 
13.55 Laukiame Pasaulio jaunimo dienų. Kronika. 
14.00 Šv.Mišių transliacija. 15.20 Medžiotojas.pl. 
15.50 Okrasa laužo taisykles. 16.20 XXIV Didžiojo 
šventinės pagalbos orkestro finalas. 17.25 „A la 
show“: Olga Lipinska. 17.55 „Laukinė Lenkija“. 
18.30 „M, kaip meilė“. 19.20 Valstybės interesai. 
19.55 Drakono Polo nuotykiai. 20.10 Labanaktu-
kas. 20.30 Žinios. 20.50 XXIV Didžiojo šventinės 
pagalbos orkestro finalas. 21.35 „Aukštesnioji 
jėga“. 22.30 Spektaklis „Gyvenimo kančia“. Len-
kija. 2013. 23.55 XXIV Didžiojo šventinės pagal-
bos orkestro finalas. 1.15 Valstybės interesai. 

 TV1000
6.00 „Gelbėkit mus nuo Evos“. 8.00 „Auklė 
Makfi“. 9.50 „2012“. 12.30 „Sala“. 14.50 „Is-
pangliška“. 17.00 „Terminatorius. Išsigelbėji-
mas“. 19.00 „V - tai Vendeta“. 21.30 „Amerikos 
gangsteris“. 0.10 „Kaulų kolekcininkas“. 2.10 
„Puikus planas“. 4.00 „Masalas“.

  DIscoVeRy 
6.10, 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 7.00 
Kaip tai veikia? 7.25 Nesėkmių garažas. 8.15, 
19.05 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovėjai. 
10.05 Nepaprasti inžinierių sprendimai. 10.55 
Prasti inžinierių sprendimai. Klaidų taisymas. 
11.50 Troja. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 
Nekilnojamojo turto karai. 14.30 Aukcionų ka-
raliai. 16.20 Automobilių kolekcionieriai. 17.15 
Variklių entuziastai su Džimiu de Viliu. 18.10 
Automobilių perpardavinėtojai. 20.00 Kas de-
dasi Žemėje? 21.00, 2.50 Nuogi ir išsigandę. 
22.00, 3.40 Aukso karštinė. 23.00, 4.30 Lėktuvų 
katastrofų tyrimai. 24.00, 5.20 Didysis žvejys. 
1.00 Upių pabaisos. 1.55 Plėšrūnai iš arti. 

 TRaVel
6.00, 22.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Naujo 
būsto paieška. 9.00, 17.00 Turto gelbėtojai. 10.00 
Darbo imasi Vanila Aisas. 11.00, 24.00 Kelionė 
laiku su Brajanu Angeriu. 12.00 Statybos Aliaskoje. 
14.00 Vyrų irštvos. 15.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
16.00 Pamiršta ir palaidota. 18.00 Bunkeriai. 19.00 
Šeino Delijos kelionė po prieskonių šalį. 20.00 
Pramogų parkų užkulisiai. 21.00 Istorinių vieto-
vių paslaptys. 23.00, 3.00 Bauginančios vietovės 
Amerikoje. 1.00 Neįprastas maistas. 2.00 Įkaušęs 
keliautojas. 4.00 Kelionė laiku su Brajanu Angeriu. 

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 „Beibleidai. 

Metalo meistrai“ 
(N-7).

7.30 „Vėžliukai 
nindzės“.

8.00 „Ančiukas Donaldas 
ir draugai“.

8.30 „Legenda apie Korą“ 
(N-7).

9.00 Padėkime augti.
9.30 Virtuvės istorijos.
10.00 Svajonių sodai.
11.00 Nuotykių f. 

„Lesė“.
12.55 Nuotykių komedija 

„Veiverlio pilies bur-
tininkai“.

14.50 Fantastinė komedija 
„Mamos pasimaty-
mas su vampyru“ 
(N-7).

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas. TV3 
orai.

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

22.30 Drama „Geras 
melas“ (N-14).

0.40 Komedija 
„Brolių olimpiada“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Mažieji Tomas ir 

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ valan-

da. Žybsnis ir stebuk-
lingos mašinėlės“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 „Mauglis. Paskutinė 

Akelos medžioklė“.
10.00 Filmas šeimai 

„Kaip aš gelbėjau 
Prezidentą“.

11.35 Romantinė komedija 
„Ketverios Kalėdos“ 
(N-7).

13.15 Pričiupom! (N-7).
14.05 TV serialas 

„Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Lietuvos balsas. 

Tiesioginė transliacija.
23.00 Veiksmo trileris 

„Tamsos riteris“ 
(N-7).

2.00 Siaubo f. 
„Karantinas“ (S).

6.05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba.

6.55 Stilius.
7.40 Šventadienio mintys.
8.05 Gimtoji žemė.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 1“.
9.15 „Pasakininkas. Hanso 

Kristiano Anderseno 
šiuolaikinė klasika“.

9.45 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

10.00 Gustavo enciklopedija.
10.25 Saugaus eismo 

pamokos visiems.
10.30 Mūsų gyvūnai.
10.55 „Tilis Ulenšpygelis“.
12.00, 22.50 „Laukinė 

Aliaskos gamta“. 2 d. 
13.00 „Musonų viešpatija“.
13.55 „Tai daroma su vei-

drodžiais“ (N-7).
15.30 Auksinis protas.
16.00 Žinios. 
16.10 Auksinis protas.
17.00 Tėvų susirinkimas.
17.30 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.30 Šiandien.
19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Bridžitos Džouns 

dienoraštis“ (N-7).
22.45 Trumposios žinios.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos 
etapas Norvegijoje. 
2015 m.

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

pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Sveikatos kodas.
11.00 „FAILAI X. 

Antgamtiniai  
reiškiniai“ (1).

12.00 „BBC dokumentika 
Įsimylėję gyvūnai“.

13.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

13.30 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 Išgyvenk, jei 
gali.

17.00 „Muchtaro 
sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

19.00 Nuotykių komedija 
„Šanchajaus  
kaubojus“ (N-7).

21.00 „Dingęs“ (N-14).
23.00 Dakaras 2016.
23.30 Trileris 

„Misija. Marsas“ 
(N-7).

1.30 „Penktoji pavara“.
2.25 Bamba TV (S).

7.09 TV parduotuvė.
7.25 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

8.25 Afrikinis kiaulių 
maras. Saugokime 
savo ūkį.

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Šiandien kimba.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Pasaulis nuostabus 2.
10.30 Ekovizija.
10.40 Gamink sveikiau!
11.10 Mūsų miškai.
12.10 Dokumentinis f. 

„Laukinis pasaulis“.
13.00 „Vandens žiurkės“.
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 

Žinios. Orai.
15.20, 16.20 „80-ieji“.
17.30 Afrikinis kiaulių 

maras. Saugokime 
savo ūkį.

17.35, 1.40, 4.45 24/7.
18.30 Patriotai.
19.35 Dokumentinis f. 

„Jaunikliai“ (N-7).
19.50 Dokumentinis f. 

„Žemė iš paukščio 
skrydžio“ (N-7).

21.30 „Nužudyti Staliną“.
23.40 „Paslapčių sala“.
2.25, 5.30 Dokumentinis f. 

„Žemė iš paukščio 
skrydžio“ (N-7).

3.15 „Vandens žiurkės“.
6.20 „Genijai iš prigimties“.

6.05 Seserys Eglė ir Ieva 
Babilaitės.

6.46 Vardas - Sandra.
7.30 Dainų dainelė 2014.
9.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
9.30 ARTS21. 
10.00 „Didingas gamtos 

grožis. Nacionaliniai 
parkai“. 5 d. 

10.40  „Keliaukime kartu. 
Černigovas“.

11.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
11.45 Legendos.
12.30 Mūsų miesteliai. 
13.30 Šventadienio mintys.
14.00 „Sevilijos kirpėjas“. 
16.40 Lietuvos kronika. 
16.55 „Haudis Gaudis“.
17.20 „Vakavilis“.
17.45 Žinios. 
18.00 Kompozitoriaus 

Juozo Karoso atmi-
nimo vakaras.

19.30 Menų čempionatas 
„ART-O-THLONAS“. 

20.45 Durys atsidaro.
21.15 Euromaxx.
21.45 Visu garsu.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 Grupė „The Roop“.
24.00 Panorama. 
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Visagino Country 

2015. 
1.45 LRT Kultūros 

akademija. 

 21.30  „Nužudyti Staliną“
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sausio 10 d. 

 21.00  „Infiltruotieji“ 15.00  Ledo kelias 12.30  Pagaminta
 Italijoje

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Bondai Byčo ve-
terinaras. 8.15, 19.15 Afrikos medžiai. 9.10, 20.10 
Šunų gelbėtojai. 10.05, 18.20, 22.00 Daktaras 
Džefas. 11.00, 21.05 Upių pabaisos. 11.55, 22.55 
Gyvatė Šeila. 12.50, 1.40 Bahamų salose. 13.45, 
2.35 Laukinėje Iberijoje. 14.40, 3.25 Šiaurės Ame-
rika. 15.35, 4.15 Mirtinos salos. 16.30, 5.02 Afrikos 
tankmėje. 17.25, 5.49 Laukinė gamta su Dominiku 
Monagenu. 23.50 Aligatorių tramdytojai. 

 SPort1
7.00 Ledo šeima. Dailusis čiuožimas. 8.00 
Žvaigždžių šou ant ledo. Dailusis čiuožimas. 
8.50, 16.45 NBA krepšinio lyga. Atlantos 
„Hawks“ - Čikagos „Bulls“. Šiandien. 11.00 
ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. Finalas. 13.30 
Tiesioginė transliacija. ATP 250 Chennai. Vyrų 
tenisas. 15.30 Šiuolaikinės penkiakovės čem-
pionatas. 16.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 12 laida. 16.30 NBA pasaulis. Speciali 
krepšinio laida. 19.00 Tiesioginė transliacija. 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - „Sevilla“. 20.50 ATP 250 Brisbane. 
Vyrų tenisas. Finalas. Šiandien. 22.30 Tiesiogi-
nė transliacija. NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Clippers“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 1.00 
ATP 250 Chennai. Vyrų tenisas. Finalas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. Anglijos FA taurė. „Arsenal“ - 
„Sunderland“. 8.50 Boksas. Vincentas Feigen-
butzas - Giovanni De Carolis. 11.35 Futbolas. 
Anglijos FA taurė. „Manchester United“ - „Shef-
field United“ 13.25 Ledo ritulys. KHL. „Sibir“ - 
„Metallurg“. 15.55 Ledo ritulys. KHL. Mask-
vos „Dinamo“ - Rygos „Dinamo“. Tiesioginė 
transliacija. 18.25 Futbolas. Anglijos FA taurė. 
„Tottenham“ - „Leicester“. 20.00 Futbolas. An-
glijos FA taurė. „Chelsea“ - „Scunthorpe“. 21.50 
Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - Rygos 
„Dinamo“. 23.50 Futbolas. Anglijos FA taurė. 
„Tottenham“ - „Leicester“. 1.40 Futbolas. Angli-
jos FA taurė. „Chelsea“ - „Scunthorpe“.

 euroSPort
6.00, 0.30 Žiemos sportas šiandien. 7.00, 12.30 
Biatlonas. Pasaulio taurė, Vokietija. 8.00 Teni-
sas. ATP varžybos Katare. 9.30, 24.00 Moto-
sportas. Dakaro ralis. 10.00, 15.45, 1.30 Bia-
tlonas. Pasaulio taurė, Vokietija. 10.30, 16.45 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Vokietija. 11.15, 14.15 Šiaurės dvikovė. 
Pasaulio taurė Vokietijoje. 14.45, 18.30 Slidžių 
krosas. Pasaulio taurė. Italija. 19.30 Smiginis. 
Pasaulio čempionatas, Didžioji Britanija. 21.00 
Angliškasis biliardas. Didžioji Britanija. 

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis amžius“ 

(N-7).
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Paskutinė šuns 

viltis“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Pagaminta 
Italijoje.

13.00 „Mylėk savo 
sodą“.

14.00 „Superauklė“ 
(N-7).

14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 Nemarus kinas. 

Komedija „Kitais 
metais... Jei viskas 
bus gerai“.

19.00 „Kedrų įlanka 3“ 
(N-7).

21.00 „Nusikaltimo vieta. 
Komisaras Borovskis 
ir jūra“ (N-7).

22.45 Veiksmo trileris 
„Beatodairiški veiks-
mai“ (N-14).

0.30 „Aš tikiu 
vaiduokliais“.

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 Topmodeliai (N-7).
7.55 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis.
9.30 Vienam gale 

kablys.
10.00 Crisso Angelo 

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

11.00 „Su Anthony 
Bourdainu be  
rezervacijos“ (N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Topmodeliai (N-7).
13.30 Jokių kliūčių! 

(N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

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

iliuzijų pasaulis 
(N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ -  
Prienų-Birštono 
„Vytautas“. 
Tiesioginė  
transliacija iš Kauno.

19.00 „Gilus sukrėtimas“ 
(N-7).

21.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

22.30 „Krikštatėvis III“ 
(N-14).

1.40 „Apgaulės meistrai“ 
(N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

10.30 „Virtuvės karaliai“.
11.00 „80 traukinių aplink 

pasaulį“.
11.30 „Svajonių kruizai“.
12.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Diagnozė bibliofilija. 
Žygimanto Augusto 
biblioteka.

13.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

14.30 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

15.00 Kas paleido šunis?
15.30 „Laukinių vakarų 

Pelenė“.
17.00 „Komediantas“ 

(N-7).
19.00 „Vienos šeimos isto-

rija“ (N-7).
20.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys ir pase-
kmės“.

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

23.35 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

0.05 „Ieškotojas“ (N-7).
1.05 „Edeno muziejus“ 

(N-14).

„GerAS melAS“
Drama. Kenija, Indija, JAV. 2014.
Režisierius: Philippe Falardeau.
Vaidina: Reese Witherspoon, Arnold Oceng, Ger Duany.

Per civilinį karą keturi Sudano vaikai tampa našlaičiais, kai išžudomas 
visas jų kaimelis. Vieniši mažamečiai leidžiasi į sunkią ir pavojingą kelionę 
per dykumą, kol pasiekia saugią vietą - Kenijos pabėgėlių stovyklą. Vaikai 
čia įsikuria ir apsipranta, o po kelerių metų jau jaunuoliai yra atrenkami 
tarp kelių tūkstančių laimingųjų keliauti į Ameriką.

tV3
22.30

rekomenduoja

„KetVerioS KAlĖDoS“
romantinė komeDija. 
JAV, Vokietija. 2008.
Režisierius: Seth Gordon.
Vaidina: Reese Witherspoon, 
Vince Vaughn, Mary Steenburgen.

Per kiekvienas Kalėdas laimingi 
įsimylėjėliai Bredas ir Keitė lėktuvu 
sprunka nuo išsiskyrusių tėvų. De-
ja, šįmet juos užklupo toks tirštas 
rūkas, taigi oro uostas uždarytas... 

„tAmSoS riteriS“
Veiksmo trileris. 
Didžioji Britanija, JAV. 2008.
Režisierius: Christopher Nolan.
Vaidina: Christian Bale, Heath 
Ledger, Aaron Eckhart.

Padedamas leitenanto Gordo-
no ir advokato Dento, Betmenas 
ruošiasi sunaikinti kriminalines 
organizacijas, kurios savo nusikalti-
mais ir išsišokimais vargina miesto 
gyventojus. 

„KriKŠtAtĖViS iii“
kriminalinis filmas. JAV. 1990.
Režisierius: Francis Ford Coppola.
Vaidina: Al Pacino, Diane 
Keaton, Andy Garcia.

Maik las Korleonė ryžtasi pasitraukti 
iš nusikalstamo pasaulio, imtis teisė-
to verslo ir išsirinkti tinkamą įpėdinį. 
Tam puikiai tinka Vincentas. Tačiau 
jis gali sužlugdyti visus Maiklo keti-
nimus pasitraukti iš mafijos tinklo...

lnK
11.35

tV6
22.30

lnK
23.00



6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Legenda apie Korą“.
8.25 Komedija „Ponas 

Jangas“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 Nuotykių f. „King 

Kongas“ (N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“ (N-7).
20.00 Tėtis namuose (N-7).
21.00 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“ 
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
TV3 sportas. TV3 orai.

22.30 TV serialas „Kerštas“ 
(N-7).

23.30 TV serialas „Kaip 
išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-14).

0.30 TV serialas 
„Detektyvas 
Bekstriomas“ (N-14).

1.25 TV serialas 
„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 TV serialas 
„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (1) (N-7).

10.50 Veiksmo f. „Žmogus-
voras 3“ (N-7).

13.30 „Madagaskaro pin-
gvinai“.

14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.25 TV serialas „Ištark 
sudie“ (N-7).

16.30 Labas vakaras,
17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Nuo... Iki.
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.00 Veiksmo f. „Apgaulė“ 

(N-14).
23.45 TV serialas 

„Persekiotojas“ 
(N-14).

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

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.25 Bėdų turgus.
12.10 Savaitė.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 

Sportas. Orai.
14.15, 15.05 Laba diena, 

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

pamokos visiems.
19.30 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Teisė žinoti.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Lietuva gali.
23.00 Durys atsidaro.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Lietuvos laisvės 

gynimo 25-mečiui. 
Agresijos kronika“.

0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.

 9.15  „Komisaras
 Reksas“

 14.30  „Mažoji nuotaka“  19.30  KK2

Pirmadienis

 TV8
7.50 Vilnius gyvai. 8.50 Džeimio Oliverio pa-
tiekalai per 15 minučių. 9.50 „Šunyčiai patru-
liai“. 10.20 Senoji animacija. 11.15 „Pražuvę 
Borneo džiunglėse“ (N-7). 13.00 „Laukinukė“ 
(N-7). 14.00 „Pasmerkti“ (N-7). 15.00 Ekstre-
malūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per 15 minučių. 17.00 „Laukinukė“ 
(N-7). 18.00 „Sila. Kelias namo“ (N-7). 20.00 
Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 21.00 
„Amžinasis Vikerbis“ (N-7). 22.50 „Sila. Ke-
lias namo“ (N-7). 0.45 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 7.30 
Pasivaikščiojimai. VDU karta. 8.00, 12.45 
„Alfa“ savaitė. 8.30 Diagnozė. Valdžia. 9.30 
Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.15 Valanda su Rūta. 
13.15 „Plėšikai“ (N-7). 14.55 Yra, kaip yra 
(N-7). 15.50 KK2 (N-7). 16.30 A.Užkalnis Plius. 
17.00, 22.30 Info diena. 19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 
Info pasaulis. 21.00 A.Ramanauskas Plius. 
21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų kalba. 

 PBK
9.00 Naujienos. 9.20 Kartu su delfinais. 10.30 
Gyvenk sveikai! 11.40, 12.20 Šiandien vakare. 
12.00, 13.45, 16.00 Naujienos. 14.00 Kartu su 
visais. 15.05 „V/M“. 16.45 Mados nuosprendis. 
17.55 „Susituokime“. 18.55 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.20 „Tyrimo paslaptys 15“. 22.20 
„Pašaipūno šypsena“. 0.05 Vladimiras Pozneris 
ir Ivanas Urgantas projekte „Žydiška laimė“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Naujienos. 
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 
„Kamenskaja“. 14.00 „Kaimo daktarė“. 17.15 Tie-
sioginis eteris. 20.00 „Kaimo romanas“. 23.50 
„Preobraženskio pulkas“. 1.15 „Skubiai į numerį!“ 

 Ren
7.05 „Fiksikai“. 7.45 Žiūrėti visiems! 9.30 „Ju-
morina“. 11.05 Mums net nesisapnavo. 13.30 
Didžiosios paslaptys. 15.45 Gyva tema. 16.40 
„Gobšumas“. 17.35 Dar ne vakaras. 18.35 Keista 
byla. 19.30 Pasaulio paslaptys su A.Čapman. 20.25 
Kviestinė vakarienė. 21.25 Slaptosios teritorijos. 
23.05 Paskutinę akimirką. 23.55 M.Zadornovo kon-
certas. 1.30 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 

„TĖVaS MoTIejUS“
Detektyvinis serialas. Italija. 2000.
Režisierius: Enrico Oldoini.
Vaidina: Terence Hill, Nathalie Guetta, Francesco Scali.

Tėvas Motiejus - katalikų kunigas, visuomet išsprendžiantis Gubijo miestą 
gaubiančias paslaptis. Kartu su karabinieriais jis imasi tirti žmogžudys-
tes ir kitus nusikaltimus. Tėvui Motiejui talkina geriausias jo draugas - 
maršalas Antonijus Čekinis. Tačiau maršalo viršininkui Flavijui Ančešiui 
nepatinka kunigas, kuris kišasi į visus tyrimus.

TV1
18.50

„TURI MYlĖTI ŠUnIS“
komeDija. JAV. 2005.
Režisierius: Gary David Goldberg.
Vaidina: Diane Lane, John 
Cusack, Elizabeth Perkins.

Išsiskyrusi mokytoja Sara Nolan 
nusivylė vyrais ir nevaikščiojo į pa-
simatymus. Tačiau kartą jos sesuo 
užregistravo Sarą pažinčių tinkla-
lapyje. Dabar ji kviečiama į daugy-
bę pasimatymų. Ji susitikinėja su 
keistuoliais, verksniais, ištvirkėliais, 
sportininkais ir su jautriuoju Džei-
ku. Tačiau kaip Sarai rasti svajonių 
vyrą, kuris mylėtų šunis?

„aMŽInaSIS VIKeRBIS“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius: John Delbridge.
Vaidina: Eva-Maria Grein von 
Friedl, Andre Rohne.

Po netikėtos žmonos mirties Džo-
nas Nivelas su dukra Lili persikraustė 
gyventi į Čikagą. Po šešerių metų, 
praleistų Amerikoje, jis vėl grįžta į 
Stokholmą ir sužino, kad mirė jo 
uošvienė. Lili nori važiuoti pas senelį 
Hakoną Petersoną, bet Džonas dve-
joja, nes uošvis jį kaltino dėl dukros 
mirties. Vis dėlto našlys paklūsta 
dukrai ir vėl susitinka su Hakonu. 

„PaDĖKoS DIena SU 
aRTIMaISIaIS“
komeDija. JAV. 2010.
Režisierius: Neill Fearnley.
Vaidina: Daphne Zuniga, 
Faye Dunaway, Dan Payne.

Teisininkė Klaudija nė negalvoja apie 
šeimyninį gyvenimą. Bet per vieną 
Padėkos dieną ji stebuklingu būdu 
patenka į alternatyvią realybę ir pa-
mato, kaip kitaip galėtų susiklostyti 
jos gyvenimas. Klaudija tampa žmo-
na ir dviejų vaikų mama. 

TV1
21.00

TV6
0.45

rekomenduoja

TV8
21.00
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

20.00 Labai juokinga laida.
20.30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

21.30 Veiksmo f. „Taikinių 
žymėtojas“ (N-7).

23.15 „Dakaras 2016. 
Savaitės apžvalga“ 
(1). 2016 m.

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

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

2.15 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Kaimo akademija.
7.50 Pasaulis nuostabus 2.
8.20 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
10.30 „Kulinaras“ (N-7).
11.35 „Moterų daktaras“.
12.35 „Paslapčių sala“.
13.35 Mūsų miškai.
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų 

daktaras“.
17.30 Lietuva tiesiogiai. 

Reporteris. Orai.
19.00 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Paslapčių sala“.
21.30 Nuoga tiesa (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20, 2.55, 4.55 

„Bręstantis blogis“.
0.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
1.25 Reporteris.
2.10, 4.10, 6.00 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.40 „Genijai iš 
prigimties“.

5.40 „Laukinis pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 „Tilis Ulenšpygelis“.
7.05 Šventadienio mintys.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 „Didingas gamtos 

grožis. Nacionaliniai 
parkai“. 

12.15 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.50 W.Shakespeare’o 

„Globe“ teatras. 
Tragedija „Henrikas V“. 

15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Gimtoji žemė.
17.45 Rusų gatvė. Žinios.
18.15 „Atlantida“ (N-7).
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
21.50 DW naujienos.
22.00 Euromaxx.
22.30 Komedija 

„Kompanionas“.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Muzikos pasaulio 

žvaigždės. Edgaras 
Montvidas ir 
Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras. 

1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Nuodėminga meilė“.
4.15 Muzika gyvai. 

Koncertuoja Nikita 
Boriso-Glebsky 
(smuikas) ir Kasparas 
Uinskas (fortepijonas).

7.05 Dienos programa.
7.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Šegis ir Skūbis Dū“.
9.35 „Mano mylimiausia 

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

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.15 „Sostinės 

keksiukai“.
13.50 „Mylėk savo sodą“.
14.50 „Brokenvudo paslap-

tys. Mirti ar nemirti“ 
(N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

19.55 „Nebylus liudijimas. 
Leiskite mažutėliams 
ateiti pas mane“ 
(N-7).

21.00 „Turi mylėti šunis“ 
(N-7).

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

(N-7).
1.20 „Karadajus“ (N-7).

6.55 Teleparduotuvė.
7.15 „Kobra 11“ (N-7).
8.15 Išlikimas (N-7).
9.10 Universitetai.tv.
9.40 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.35 „Pagrindinis įkaltis“ 

(N-7).
12.30 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

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

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Pagrindinis įkaltis“ 
(N-7).

19.00 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

20.00 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

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

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

23.00 „Prisikėlęs iš 
pragaro 7. 
Prisikėlimas“ (S).

0.45 „Padėkos diena 
su artimaisiais“ 
(N-7).

2.20 „Lyga“ (N-7).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 Svajonių 
kruizai.

10.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir pase-
kmės“.

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

12.30 „Meilės pabaiga“ 
(N-7).

14.10 Kas paleido 
šunis?

14.40 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

15.10 „Tėvai už borto“.
15.55 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

16.25 „Pabėgti nuo 
praeities“ (N-7).

18.00 „Virtuvės 
karaliai“.

18.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

20.00, 23.45 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

21.30 „Vaiduoklis“ 
(N-7).

0.15 „Širdies muzika“.

 20.30  Labanaktukas 16.25  „Moterų daktaras“ 18.00  Info diena  16.25  „Pabėgti nuo 
 praeities“

 12.30  „6 kadrai“ 14.50  „Brokenvudo 
paslaptys. Mirti ar nemirti“

TV PROGRAMAsausio 11 d. 

 NTV Mir
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Teisingas mentas 5“. 6.00 Rytas per NTV. 
7.10 Rytas su Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro 
sugrįžimas 2“. 9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 
11.00 Prisiekusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 
Ypatingas įvykis. 13.00 „Sėbrai 2“. 15.20 „Uo-
dega“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.40 „Dideli 
statymai“. 20.35 „Ikrų baronas“. 22.35 „Tyrimų 
komitetas“. 0.30 „Kelių patrulis 4“. 

 TV PoloNia
8.05 Drakono Polo nuotykiai. 8.25 „Šeši milijo-
nai sekundžių“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 
11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Polonija užsienyje. 
12.05 Geriausia Lenkijoje. 12.35 Savaitraštis.
pl. 13.25 Lenkija su Miodeku. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Aukštesnioji jėga“. 15.25 TV teatras: 
spektaklis: „Gyvenimo kančia“. 2013. 17.25 
Kapučino su knyga. 17.55, 1.45 „Codzien-
nos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Kultūringieji PL. 20.25 Prie Nemuno. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir orų 
prognozė. 21.50, 3.45 „Tyla prie užliejamos 
pievos“. 23.05, 5.20 Polonija 24 23.35, 5.50 
Sveika, Polonija. 0.40 T.Lisas gyvai. 2.15 „Šeši 
milijonai sekundžių“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
9.40 „Terminatorius. Išsigelbėjimas“. 11.40 „De-
besuota, matoma mėsos kukulių kruša“. 13.10 „V - 
tai Vendeta“. 15.30 „Vienas šansas“. 17.10 „Ne-
liečiamieji“. 19.00 „Keliautojo laiku žmona“. 21.00 
„Jausmų galia“. 1.00 „Advokatas iš Linkolno“.

 DiscoVery 
7.00, 11.50 Greiti ir triukšmingi. 7.50, 20.00 Kaip 
tai veikia? 8.15, 17.15 Paskui klasikinius auto-
mobilius. 8.40, 17.40 Legendiniai automobiliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. 9.35, 18.35 Sandėlių 
medžiotojai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi 
drauge. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėto-
jai. 13.35 Pasprukti nuo persekiotojų. 14.30 Išgy-
venk! 20.30 Kaip tai pagaminta? 21.00 Ledyninio 
ežero maištininkai. 22.00 Nuogi ir išsigandę. 

 TraVel
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Pamiršta ir 
palaidota. 11.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
12.00 Muziejų paslaptys. 14.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 17.00 Statybos Aliaskoje. 18.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 21.00 Gimtadienio 
kelionė į Meiną. 22.00 Beprotiškos šeimos nuo-
tykiai. 23.00 Pramogų parkų užkulisiai. 

 aNiMal PlaNeT
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 
11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50, 17.25, 
23.50 Upių pabaisos. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 
Namai medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 
Akvariumų verslas. 11.55, 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Liūtų tėvas. 
20.10, 3.25 Žmonės ir liūtai. Vieno safario 
istorija. 

 sPorT1
7.00, 14.00, 21.15 NBA krepšinio lyga. Los An-
dželo „Clippers“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 
Šiandien. 9.00, 20.00, 1.00 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. 10.00, 23.15 
Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. Madrido 
„Real“ - „Sevilla“. Vakar. 12.00, 2.00 WTA 
Shenzhen. Moterų tenisas. Pusfinalis. 2016-
01-08. 16.00, 4.00 ATP 250 Brisbane. Vyrų te-
nisas. 1 Ketvirtfinalis. 2016-01-08. 18.00 NBA 
krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - Čikagos 
„Bulls“. Vakar. 21.00 „NBA pasaulis“. Speciali 
krepšinio laida. Premjera. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - 
Rygos „Dinamo“. 9.00 Boksas. Vincentas Fei-
genbutzas - Giovanni De Carolis. 12.00 Futbo-
las. Anglijos FA taurė. „Manchester United“ -  
„Sheffield United“. 13.50 Futbolas. Anglijos FA 
taurė. „Tottenham“ - „Leicester“. 15.40 Ledo 
ritulys. KHL. „Sibir“ - „Metallurg“. 17.40 Krepši-
nis. Eurolyga. „Brose Baskets“ - „Žalgiris“. 19.30 
Futbolas. FIFA Ballon D’Or apdovanojimų cere-
monija. 21.00 Futbolas. UEFA Čempionų lygos 
finalas. „Juventus“ - „Barcelona“. 23.20 Futbo-
las. FIFA Ballon D’Or apdovanojimų ceremonija. 
0.55 Krepšinis. Eurolyga. CSKA - „Real“. 

 eurosPorT
6.00, 5.00 Žiemos sporto apžvalga. 7.00, 0.45 
Biatlonas. Pasaulio taurė. Vokietija. 7.30 Šuo-
liai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
Vokietija. 8.30 Tenisas. ATP. Doha. 9.30, 21.00, 
24.00 Dakaro ralis. 10.00, 14.00, 21.05, 2.30 
Angliškasis biliardas. Londonas. 11.30 Greita-
sis čiuožimas. Europos čempionatas. Minskas. 
12.30, 18.00, 1.45, 4.00 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Vokietija. 13.00 
Jojimas. Šveicarija. 19.00, 19.25 Futbolo apž-
valga. 19.05 Futbolo žvaigždės. 19.30 Auksinis 
kamuolys. 0.30 Sporto linksmybės. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 19.00  „Sunkių nusikal-
 timų skyrius“

 21.30  Patriotai  23.00  „Bridžitos Džouns 
 dienoraštis“

 13.30  Keliai. Mašinos. 
 Žmonės.

 17.25  Yra, kaip yra 20.00  Prieš srovę

 TV8
7.10 TV Pagalba. 8.50 Džeimio Oliverio patiekalai 
per 15 minučių. 9.50 „Šunyčiai patruliai“. 10.20 
Senoji animacija. 11.15 „Amžinasis Vikerbis“. 
13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti“. 
15.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio 
Oliverio patiekalai per 15 minučių.  18.00 „Sila. 
Kelias namo“. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 
„Kaip geriau nesipiršti“. 22.45 „Sila. Kelias namo“. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00, 15.20, 21.30 Dviračio šou. 11.30, 
15.50 KK2. 12.15 Diagnozė. Valdžia. 13.15 Yra, 
kaip yra. 17.00, 22.30 Info diena. 19.00 Info 
verslas. 19.30 Info interviu. 20.00 Info krimina-
lai. 20.30 Info pasaulis. 21.00 A.Užkalnis Plius. 
22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
9.00, 13.50 Naujienos. 9.20 Labas rytas. 10.20 Gy-
venk sveikai! 11.35 „Padriki užrašai“ su D.Krylovu. 
12.00, 16.00 Naujienos. 12.20 „Tabletė“. 13.00 
Kartu su visais. 14.05 Vyriška/Moteriška. 16.45, 
4.20 Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime. 
18.55 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 „Tyrimo 
paslaptys-15“. 22.20 „Pašaipūno šypsena“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Naujienos. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. Maskva. 10.55 „Ka-
menskaja“. 14.00 „Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesio-
ginis eteris. 20.00 „Kaimo romanas“. 23.50 „Išvysti 
Marsą... ir neišprotėti“. 1.10 „Skubiai į numerį!“ 

 Ren
7.45 Žiūrėti visiems! 8.40, 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 9.30 Slaptosios teritorijos. 11.15 Mums net 
nesisapnavo. 14.00 Didžiosios paslaptys. 15.50 
Gyva tema. 16.45 „Gobšumas“. 17.35 Dar ne va-
karas. 18.30 Keista byla. 19.30 Pasaulio paslaptys 
su A.Čapman. 21.25 „Paskutinė Šv. Matronos 
pranašystė“. 23.10 Rusiškas vairavimas. 23.55 
Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas 
su Julija Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 
2“. 9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sėbrai 
2“. 15.20 „Uodega“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.40 „Dideli statymai“. 20.35 „Ikrų baronas“. 
0.30 „Kelių patrulis 4“. 2.25 Noriu pas Meladzę. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 „Cafe Historia“. Ere-
lio karūnavimas. 8.25 „Sudie, Rokfeleri“. 9.00 
Klausimai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 
4.35 Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Po-
lonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 
13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės 
spalvos“. 14.25 „Gelbėtojai“. 15.20 T.Lisas 
gyvai. 16.15 Klajūno užrašai. 16.25 Kasdien 
su gamta. 17.00 Laukiamoji salė. 17.55, 1.45 
„Codziennos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 
18.50 Lenkija su Miodeku. 18.50 Peiliu ir ša-
kute. 19.05 Sveikatos ir grožio alchemija. 19.25 
„Naszaarmia.pl“. 20.25 Kultūros informacija. 
20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, sportas ir 
orų prognozė. 21.50, 3.45 „Tėvas Mateušas“. 
22.40, 5.10 Lenkija su Miodeku. 0.40 „Vyskupų 
laiškas“. 2.15 „Sudie, Rokfeleri“. 2.45 Animaci-
nis f. 6.40 Prie Nemuno. 6.55 Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.00 „Pametusi galvą“. 6.30 „Zoro kaukė“. 8.50 
„Per žingsnį nuo šlovės“. 10.50 „Advokatas iš 
Linkolno“. 12.50 „Išsiskyrimas“. 14.40 „Ke-
liautojo laiku žmona“. 16.30 „Bado žaidynės. 
Ugnies medžioklė“. 19.00 „Kaliniai“. 21.30 
„Puikus planas“. 23.15 „Zoro kaukė“. 1.30 
„Loftas“. 3.10 „Diana“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Legendiniai automobiliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 
18.35 Sandėlių medžiotojai. 10.05, 21.00, 
2.50 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi drauge. 
12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėtojai. 
13.35 Variklių entuziastai su Džimiu de Viliu. 
14.30 Retro automobiliai. 23.00, 4.30 Aliaska. 
Paskutinė riba. 24.00, 5.20 Laida su Beru 
Grilsu. 0.30, 5.45 Užfiksuotas chaosas. 1.00 
Ledyninio ežero maištininkai. 1.55 Traukiniu 
į Aliaską. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 
Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Pamiršta ir pa-
laidota. 11.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 Statybos 
Aliaskoje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 21.00, 3.00 Prabangūs traukiniai. 
22.00, 4.00 Viešbučių verslas. 23.00, 5.00 Ne-
įprastas maistas. 1.00 Bauginančios vietovės 
Amerikoje. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Legenda apie Korą“.
8.25 TV serialas „Moterys 

meluoja geriau“.
8.55 TV serialas „Meilės 

sūkuryje“.
10.00 TV serialas 

„Porininkai“ (N-7).
12.00 Tėtis namuose (N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“.
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 TV serialas „Mažoji 

nuotaka“ (N-7).
15.30 TV serialas 

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

meluoja geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas.TV3 orai.
22.30 TV serialas 

„Bibliotekininkai“ 
(N-7).

23.30 TV serialas 
„Legendos“ (N-14).

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

1.20 TV serialas 
„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

6.25 Dienos programa.
6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.50 TV serialas 

„Diagnozė - žmogžu-
dystė“ (N-7).

10.50 Romantinė komedija 
„Ketverios Kalėdos“.

12.25 Filmas šeimai 
„Kaip aš gelbėjau 
Prezidentą“.

14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.25 TV serialas „Ištark 
sudie“ (N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

Sportas. Orai.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Pagalbos skambutis.
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.00 Kriminalinė komedija 

„Oušeno dvyliktukas“.
0.20 TV serialas 

„Persekiotojas“.
1.15 TV serialas „Juodasis 

sąrašas“ (N-7).
2.10 TV serialas 

„Mentalistas“ (N-7).

6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.20 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.15 „Lietuvos laisvės 

gynimo 25-mečiui. 
Agresijos kronika“.

13.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.

14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.20 „Sausio 13-oji. 

Iš ciklo „Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
kronika“. I d.

17.05 Laisvės dainos.
17.30 „Tie, kurie išdrįsta“.
18.30 Šiandien.
19.00 Atminimo laužų 

uždegimo ceremoni-
ja Nepriklausomybės 
aikštėje Vilniuje. 

19.30 Laisvės liepsna. Tiesio-
ginis koncertas iš LRT 
Didžiosios studijos.

20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 „Diena po rytojaus“.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos. 

Sukilimas“.

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

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

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 TV serialas „Viena už 
visus“ (1) (N-7).

10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

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

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

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

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

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

21.00 TV serialas „Visi 
vyrai - kiaulės...“ 

21.30 Veiksmo kome-
dija „Rikis Bobis. 
Greičiausio kvailio 
legenda“ (N-7).

23.30 „Dakaras 2016“. 
2016 m.

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

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

2.45 Bamba TV (S).

6.45 Programa.
6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.50 Lietuva tiesiogiai.
8.20 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
10.30 „Kulinaras“ (N-7).
11.35 „Moterų daktaras“.
12.35 „Paslapčių sala“.
13.35 „80-ieji“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“.
17.30 Lietuva tiesiogiai. 

Reporteris. Orai.
19.00 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

20.30 „Paslapčių sala“.
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20, 2.55, 4.55 

„Bręstantis blogis“ 
(N-14).

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

1.25 Reporteris.
2.10, 4.10, 6.00 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.40 „Genijai iš prigimties“.
5.40 „Laukinis pasaulis“.

6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kūrybos metas. 
7.05 „Peliukas Lukas“.
7.15 „Čaplinas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos.
12.00 Poezijos ir muzikos 

vakaras Sausio 
13-osios aukų atmi-
nimui. 2008 m.

13.10 Poetinė oratorija 
„Amžinoji šviesa“.

14.20 Liaudis tampa tauta. 
Sąjūdžio kelias.

15.15 Lietuva. Statusas - 
nepriklausoma.

15.45 „Namelis prerijose“.
17.05 Vilniaus albumas.
17.20 Laisvei. Koncertas 

Sausio 13-osios 
dešimtmečiui. 2001 m.

18.45 „Visa teisybė apie 
mano tėvą“.

19.50 „Barikadų vaikai“.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Koncertas 

„In memoriam“.
22.15 DW naujienos.
22.30 Naktinis ekspresas.
23.00 „Bridžitos Džouns 

dienoraštis“.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 Atminimo laužų 

uždegimo ceremoni-
ja Nepriklausomybės 
aikštėje Vilniuje.
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sausio 12 d. 

 0.35  „Edeno muziejus“ 16.00  „Agentūra 
 S.K.Y.D.A.S.“

 21.00  „Inspektorius
 Džordžas Džentlis“

 AnimAl PlAnet
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Protingi gyvūnai. 8.15, 11.55 Bondai Byčo 
veterinaras. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai 
medžiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tramdyto-
jai. 16.30 Žmonės ir liūtai. Vieno safario istorija. 
17.25, 23.50 Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 
5.49 Afrikos medžiai. 20.10, 3.25 Kelionė po 
Afriką su Kimu Volhateriu. 

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
Madrido „Real“ - „Sevilla“. 2016-01-10. 8.00, 
20.00 Žvaigždžių šou ant ledo. Dailusis čiuoži-
mas. 9.00, 21.00 NBA krepšinio lyga. Atlantos 
„Hawks“ - Čikagos „Bulls“. 2016-01-10. 11.15, 
23.15 „NBA pasaulis“. Speciali krepšinio laida. 
11.30, 23.30 Šiuolaikinės penkiakovės čempio-
natas. 12.00, 24.00 WTA Shenzhen. Moterų 
tenisas. Finalas. 2016-01-09. 14.00, 2.00 Ru-
sijos „Premier league“. „Amkar“ - CSKA. 2015-
12-03. 16.00 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. 
2 Ketvirtfinalis. 2016-01-08. 4.00 Ekstremalaus 
sporto žurnalas „Rip“. 4.30 „Slamball“. Akroba-
tinis krepšinis. 5.00 Futbolo dievai. Platini. 5.30 
Futbolo dievai. Zidanas. 

 ViASAt SPort BAltic
7.00 Futbolas. FIFA Ballon D’Or apdovanojimų 
ceremonija. 8.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Stoke“ - „Liverpool“. 10.25 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Everton“ - „Manchester City“. 
12.15 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Mačas 
dėl 3 vietos. 14.20 Krepšinis. Eurolygos finalinio 
ketverto varžybos. 16.50 Futbolas. FIFA Ballon 
D’Or apdovanojimų ceremonija. 18.25 Ledo ritu-
lys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - „Jokerit“. Tiesio-
ginė transliacija. 21.10 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 21.40 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Newcastle“ - „Manchester United“. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Bournemouth“ - „West Ham“. 1.35 Krep-
šinis. Eurolyga. „Barcelona“ - „Chimki“. 3.25 
„Trans World Sport“ žurnalas. Naujametis šou.  

 euroSPort
6.00, 10.00, 14.00, 22.45, 2.30 Angliškasis 
biliardas. Londonas. 7.00, 11.30, 19.45, 0.45 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. Vokietija. 8.00, 12.30, 13.15, 18.00, 20.30, 
1.30, 4.45 Biatlonas. Pasaulio taurė. Vokietija. 
9.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Italija. 9.30, 
21.00, 0.15 Dakaro ralis. 18.30, 21.05, 4.00 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 
24.00 Motosportas. TBA. 

7.05 Dienos programa.
7.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Šegis ir Skūbis Dū“.
9.35 „Mano mylimiausia 

ragana“ (N-7).
10.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
11.00 „Detektyvė Džonson“.
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.15 Natūralioji kulinarija 

su Anabele Lengbein.
13.50 „Tėvas Motiejus“.
14.50 „Midsomerio 

žmogžudystės XVII. 
Vintažinė žmogžu-
dystė“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

(N-7).
19.55 „Nebylus liudijimas. 

Leiskite mažutėliams 
ateiti pas mane“ 
(N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Valdančioji klasė“ 
(N-14).

22.45 „Velvet“ (N-7).
0.15 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.10 „Karadajus“ (N-7).

6.55 Teleparduotuvė.
7.15 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.15 Išlikimas (N-7).
9.10 Tavo augintinis.
9.40 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.35 „Pagrindinis įkaltis“ 

(N-7).
12.30 „Fizrukas“ 

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

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

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Pagrindinis įkaltis“ 
(N-7).

19.00 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

20.00 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

21.00 „Fizrukas“ 
(N-7).

22.00 „Melas ir iliuzijos“ 
(N-14).

23.50 „Šeimos galva“ 
(N-7).

2.20 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

3.20 „Lyga“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

11.00 „Tėvai už 
borto“.

11.45 „Virtuvės 
karaliai“.

12.15 „Komediantas“ 
(N-7).

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

15.15 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

16.15 „Širdies 
muzika“.

18.00 80 traukinių 
aplink pasaulį.

18.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

19.00 „Paslapčių 
namai“ (N-7).

20.00, 22.05 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas.
21.00 „Dingęs“ (N-7).
22.35 „Ieškotojas“ 

(N-7).
23.35 „Kai šaukia 

širdis“ (N-7).
0.35 „Edeno 

muziejus“  
(N-14).

„ouŠeno DVYliKtuKAS“
Kriminalinė Komedija. JAV. 2004.
Režisierius: Steven Soderbergh.
Vaidina: Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, George Clooney.

Nepailstantis nusikaltėlis Denis Oušenas dar kartą suburia savo ištikimus 
kolegas vagišius ir pasikviečia vieną naują profesionalą iš Prancūzijos, 
kad kruopščiai suplanuotų ir įvykdytų tris vagystes didžiuosiuose Eu-
ropos miestuose - Romoje, Paryžiuje ir Amsterdame. Tačiau kiekvieną 
dvylikos aferistų žingsnį seka buvęs Las Vegaso kazino savininkas Teris 
Benediktas.

lnK
22.00

„melAS ir iliuZiJoS“
VeiKsmo filmas. JAV. 2009.
Režisierius: Tibor Takacs.
Vaidina: Christian Slater, Cuba 
Gooding Jr., Sarah Ann Schultz.

Vesas Vilsonas - populiarus rašyto-
jas. Bėdos jį užgriūva, kai nužudo-
ma jo sužadėtinė Samanta. Atrodo, 
tai atsitiktinis užpuolimas. Negana 
to, kad prarado mylimą moterį, jo 
laukia ir daugiau sukrėtimų. tV6

22.00

„VelVet“
TV serialas. Ispanija. 2014.
Režisieriai: Carlos Sedes, 
David Pinillos.
Vaidina: Paula Echevarria, 
Miguel Angel Silvestre, Aitana.

„Galerias Velvet“ - tai drabužių preky-
bos centras. O jame atsiskleidžia švel-
ni meilės istorija tarp Anos ir Alberto. 
Ji - nuolanki siuvėja, jis - savininko sū-
nus, pasiruošęs perimti šeimos verslą. tV1

22.45

„KAiP GeriAu neSiPirŠti“
Komedija. JAV. 2015.
Režisierius: Bradford May.
Vaidina: Beau Billingslea, Tate 
Birchmore, Timothy Bottoms.

Trevis yra beprotiškai įsimylėjęs 
savo merginą Leną. Jis padarys 
viską, kad jo sužadėtuvės būtų 
nepakartojamos ir Lena jų niekada 
nepamirštų. Deja, viskas, kas gali 
nepavykti, nepavyksta. Porelė išsi-
ruošia į romantišką išvyką. tV8

21.00

rekomenduoja
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6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Porininkai“ (N-7).
12.00 Prieš srovę (N-7).
13.00 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

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

(N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva. 

Lietuva, pramogų 
laida, 2015,  
vedėjai A.Valinskas  
ir M.Vaičiulytė  
(N-7).

21.00 „Moterys meluoja 
geriau“ (N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Drama 

„Mes dainuosim“.
0.20 „Elementaru“ 

(N-7).
1.15 „Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ (N-7).
9.50 „Diagnozė - 

žmogžudystė“  
(N-7).

10.50 24 valandos (N-7).
11.55 Yra, kaip yra 

(N-7).
13.00 Pričiupom! (N-7).
13.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 „Ištark sudie“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

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

(N-7).
21.30 Žinios.
22.00 Trileris 

„Išdavikas“  
(N-14).

0.10 „Persekiotojas“ 
(N-14).

1.05 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

2.00 „Mentalistas“ 
(N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 Pamoka laisvei.
10.00 Iškilmingas Laisvės 

gynėjų dienos minėji-
mas, skirtas Lietuvos 
laisvės gynimo 
25-mečiui. Tiesioginė 
transliacija iš LRS.

11.30 Laisvės dainos.
12.00 Valstybės vėliavos pa  kė-

limo ceremonija Nepri-
klausomybės aikštėje. 
Tiesioginė transliacija.

12.25 „Diena po rytojaus“.
13.30 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 Sausio 13-oji. Iš ciklo 

„Lietuvos valstybės 
atkūrimo kronika“. II d.

17.05 Laisvės dainos.
17.30 „Skirmantas Valiulis. 

Laiko labirintuose“.
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Pinigų karta.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 Laisvės liepsna. 

Koncertas.

Trečiadienis

„SKARLET“
TV serialas. Prancūzija, JAV, 
Vokietija, Italija. 1994.
Režisierius: John Erman.
Vaidina: Joanne Whalley, 
Timothy Dalton, Annabeth Gish.

Skarlet vyksta į svainės Melanės 
laidotuves ir jose tikisi sutikti sa-
vo buvusį vyrą Retą Batlerį, bet jo 
taip ir nepamato. Vis dėlto moteris 
nepraranda vilties susigrąžinti bu-
vusį vyrą. Dar daug išbandymų ir 
netikėtų atsitikimų suves draugėn 
pagrindinius herojus, daug skirtin-
gų žmonių pasitaikys jų keliuose...

„IŠDAVIKAS“
Trileris. JAV. 2008.
Režisierius: Jeffrey Nachmanoff.
Vaidina: Don Cheadle, Guy 
Pearce, Said Taghmaoui.

Amerikos specialiosios tarnybos pa-
skelbia Samirą Horną vienu ieško-
miausių teroristų pasaulyje. Kadaise 
tarnavęs kariuomenėje, vėliau prekia-
vęs ginklais, o galiausiai prie islamo 
radikalų prisidėjęs Hornas dalyvavo 
išpuolyje prieš JAV konsulatą Nicoje 
ir ruošia panašią teroristinę ataką 
Valstijose. Nors Horno ieško tiek CŽV, 
tiek FTB, jį susekti darosi vis sunkiau.

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

JAV jūrų pėstininkų snaiperis Bobas 
Li Svageris po nepavykusios specia-
liosios operacijos pasitraukia iš kariš-
kių gretų. Jis pasirenka atsiskyrėlio 
gyvenimą, tačiau Bobas - pernelyg 
geras specialistas, kad būtų taip 
lengvai pamirštas. Bet tarnyboje 
jo laukia nemalonus netikėtumas.

TV8
21.00

LNK
22.00

TV6
22.00

 TV8
7.10 TV Pagalba. 8.50, 16.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per 15 minučių. 9.50 „Šunyčiai patru-
liai“. 10.20 Senoji animacija. 11.15 „Kaip geriau 
nesipiršti“. 13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 
„Pasmerkti“. 15.00, 0.40 Ekstremalūs namų po-
kyčiai. 18.00, 22.45 „Sila. Kelias namo“. 20.00 
Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Skarlet“.

 INfo TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Užkalnis Plius. 
11.00, 15.20, 21.30 Dviračio šou. 11.30, 15.50 
KK2. 12.20 Nuo... Iki. 13.15 Yra, kaip yra. 17.00, 
22.30 Info diena. 19.00 Info verslas. 21.00 
A.Ramanauskas Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.55, 16.00 
Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 Labas 
rytas. 10.25 Gyvenk sveikai! 11.40 Padriki užra-
šai. 12.20 „Tabletė“. 13.00 Kartu su visais. 14.10 
Vyriška/Moteriška. 16.50, 3.20 Mados nuos-
prendis. 17.55 Susituokime. 18.55 Tegul kalba. 
20.00 Laikas. 20.35 „Tyrimo paslaptys 15“. 22.20 
„Pašaipūno šypsena“. 0.05 EURONEWS. 0.35 
„Kur yra nofeletas?“ 1.55 „Seniai plėšikai“. 4.10 
„Jumorina“. 5.35 Juokingi vaizdeliai. 

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svarbiausia. 
10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Naujienos. 10.35, 
13.30, 16.30, 18.35 Žinios. 10.55 „Kamenskaja“. 
14.00 „Kaimo daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 
20.00 „Kaimo romanas“. 23.50 „Liudininkai“. 1.40 
„Skubiai į numerį!“ 2.50 Tiesioginis eteris. 

 REN
7.45 Žiūrėti visiems! 8.40 Kviestinė vakarienė. 
9.30 Slaptosios teritorijos. 11.20 Mums net nesi-
sapnavo. 14.00 Didžiosios paslaptys. 15.50 Gyva 
tema. 16.45 „Gobšumas“. 17.35 Dar ne vakaras. 
18.30 Keista byla. 19.25 Pasaulio paslaptys su 
A.Čapman. 20.25 Kviestinė vakarienė. 21.20 „Kos-
minės istorijos“ su I.Prokopenko. 23.05 Pažink mū-
siškius! 23.55 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 

 NTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 5.05 
„Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas su 
J.Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 9.20 
„Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisiekusiųjų 
teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sėbrai 2“. 15.20 
„Uodega“. 17.00 Kalbame ir rodome. 18.25 „Dideli 
statymai“. 20.35 „Ikrų baronas“. 22.30 Naujame-
tinė 80-ųjų diskoteka. 2.35 Noriu pas Meladzę.

 20.30  Panorama 0.20  „Elementaru“  0.10  „Persekiotojas“

„DETEKTYVĖ DŽoNSoN“
DeTekTyVinis serialas. JAV. 2011.
Režisieriai: Rick Wallace, Arvin Brown.
Vaidina: Kyra Sedgwick, Corey Reynolds, Jonathan Kimble Simmons.

Los Andželo detektyvė Brenda Lei Džonson - CŽV mokyklą baigusi pa-
reigūnė, vadovaujanti šio didmiesčio policijos Ypač sunkių nusikaltimų 
skyriui. Jos tiriamos bylos išskirtinės, o nusikaltėliai neprognozuojami ir 
labai pavojingi. Neeilinė detektyvės asmenybė ir nestandartinis požiūris 
į darbą šokiruoja jos kolegas vyrus.

rekomenduoja

TV1
0.10
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6.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
8.15 Mistinės istorijos 

(N-7).
9.15 „Viena už visus“ 

(N-7).
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.30 „Muchtaro 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 Pričiupom! (N-7).
19.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Drama „Atsargiai! 

Durys užsidaro“ 
(N-14).

23.25 „Dakaras 2016“. 
2016 m.

23.55 „Judantis objektas“ 
(N-7).

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

1.45 „Prokurorų 
patikrinimas“ (N-7).

2.50 Bamba TV (S).

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.50 Lietuva tiesiogiai.
8.20 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

10.30 „Kulinaras“ (N-7).
11.35 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
12.35 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
13.35 „80-ieji“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

20.30 „Paslapčių sala“ 
(N-7).

21.30 „Kulinaras“ (N-7).
22.30, 1.25 Reporteris. 
23.20 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
0.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

2.10, 4.10, 6.00 
„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Ir žuvys moka šokti.
7.00 Dainuoja V.Noreika.
7.25 „Namelis prerijose“.
8.45 „Barikadų vaikai“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 „Mūsų laisvė. Sep-

tynios invokacijos“.
12.45 Nerimo poezija.
13.30 Pamoka laisvei.
14.15 Pasaulio biatlono 

taurė. Vyrų 20 km 
individualios lenktynės. 
Tiesioginė transliacija.

16.30 Trembita.
16.45 „Šlovės dienos. 

Sukilimas“ (N-7).
17.30 Šv. Mišių tiesioginė 

transliacija iš Vilniaus 
arkikatedros bazilikos.

18.30 „Barikadų vaikai“.
18.45 Lietuvos kronika.
19.00 Europos krepšinio tau-

rės turnyras. Klaipėdos 
„Neptūnas“ - Berlyno 
„Alba“. Tiesioginė 
transliacija iš Klaipėdos.

21.00 Nerimo mintys. Poezijos 
ir muzikos vakaras 
Sausio 13-osios aukų 
atminimui.

21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 ARTi.
22.40 Drama „Groja Liuvinas 

Deivisas“ (N-14).

7.10 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Šegis ir Skūbis Dū“.
9.35 „Mano mylimiausia 

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

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyveni-

mas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.15 Natūralioji kulinarija 

su Anabele Lengbein.
13.50 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.50 „Foilo karas. 

Vokietė“ (N-7).
16.45 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
17.45 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
18.50 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
19.55 „Nebylus liudijimas. 

Hipokrato priesaika“ 
(N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Prarastas vaikas“ 
(N-14).

22.45 „Velvet“ (N-7).
0.10 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.05 „Karadajus“ (N-7).

6.55 Teleparduotuvė.
7.15 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.15 Išlikimas 

(N-7).
9.10 Adrenalinas 

(N-7).
9.40 „Kobra 11“

 (N-7).
10.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.35 „Pagrindinis įkaltis“ 

(N-7).
12.30 „Fizrukas“ (N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas 

(N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 „Snaiperis“ 

(N-14).
0.30 „Mirties klika“ 

(N-14).
2.05 „Gelbėtojų būrys“ 

(N-7).
2.55 „Lyga“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas.
10.00 „Dingęs“ 

(N-7).
11.05 Diagnozė 

bibliofilija. 
Žygimanto  
Augusto  
biblioteka.

11.35 Svajonių 
kruizai.

12.35 „Tėvai už borto“.
13.15 „Arkadija“.
14.55 „Paslapčių 

namai“  
(N-7).

15.55 „Tapti žvaigžde“.
18.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“.

19.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvės 
karaliai“.

21.05 „Nei su tavim, 
nei be tavęs“  
(N-7).

23.00 Balticum TV 
žinios.

23.30 „Dingęs“ 
(N-7).

0.35 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

TV PROGRAMAsausio 13 d.

 TV Polonia
7.05 Pasaulis sukasi. 8.00 Ekumeninė laida. 
8.25 „Erelio ženklas“. 9.00 Klausimai per 
pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 Poloni-
ja užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „Tyla prie užliejamos pievos“. 15.25 
„Vyskupų laiškas“. 16.20 Atostogos Lenkijoje. 
16.40 Politikos pasai 2016. 17.55, 1.45 „Co-
dziennos gatvė 2-3“. 18.30 TV ekspresas. 18.55 
Okrasa laužo taisykles. 19.25 Rytų studija. 
20.25, 6.40 „Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 0.40 Paprastai. 
2.15 „Erelio ženklas“. 2.45 Animacinis f. 6.55 
Klajūno užrašai. 

 TV1000
5.00 „Per žingsnį nuo šlovės“ (N-14). 7.00 
„Auklė Makfi“. 8.00 „Debesuota, matoma 
mėsos kukulių kruša“. 10.20 „Penktadienio 
vakaro žiburiai“ (N-14). 12.15 „Bado žaidynės. 
Ugnies medžioklė“. 14.40 „Kaliniai“ (N-14). 
17.10 „Diana“. 19.00 „Siuntėjas“. 20.45 „Lof-
tas“. 22.30 „Amerikos gangsteris“. 1.00 „Sala“. 
3.20 „8 MM“.

 DiscoVery 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50, 22.00, 3.40 
Greiti ir triukšmingi. 8.15, 17.15 Paskui klasi-
kinius automobilius. 8.40, 17.40 Legendiniai 
automobiliai. 9.10, 18.10 Sandėlių karai. Ka-
nada. 9.35, 18.35 Sandėlių medžiotojai. 10.05 
Aukso karštinė. 10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 
12.40, 19.05, 21.00, 2.50 Automobilių perpar-
davinėtojai. 13.35 Prasti inžinierių sprendimai. 
Klaidų taisymas. 14.30 Didžiosios statybos. 
23.00, 4.30 Variklių entuziastai su Džimiu de 
Viliu. 24.00, 5.20 Kas nutiko vėliau? 0.30, 5.45 
Užfiksuotas chaosas. 1.00 Jukono vyrai. 1.55 
Aliaskos pakraštys. 

 TraVel
6.00, 12.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 
13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00, 
22.00, 4.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00, 
21.00, 3.00 Pamiršta ir palaidota. 11.00 Didžio-
sios paminklų paslaptys. 14.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 17.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 
2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 23.00, 5.00 
Kelionė laiku su Brajanu Angeriu. 1.00 Baugi-
nančios vietovės Amerikoje. 

 animal PlaneT
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 11.00 
Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Afrikos medžiai. 
9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 22.55, 
4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Kelionė po 
Afriką su Kimu Volhateriu. 17.25, 23.50 Upių pa-
baisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Šunų gelbėtojai. 
20.10, 3.25 Paslaptingos būtybės Afrikos saloje. 

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Los Andželo 
„Clippers“ - Naujojo Orleano „Pelicans“. 2016-
01-10. 8.00, 20.00 Šiuolaikinės penkiakovės 
čempionatas. Estafetės. Berlynas. 9.00 „Penk-
tasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 14 turo 
apžvalga. 9.30, 21.30 KOK World series. Bušido 
kovos. Alytus. 12.00, 24.00 ATP 250 Chennai. 
Vyrų tenisas. Ketvirtfinaliai. 2016-01-08. 15.30 
„NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 16.00 
ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 
2016-01-09. 21.00 „Penktasis kėlinys“. Ispa-
nijos „Endesa“ lygos 15 turo apžvalga. Prem-
jera. 2.00 „Sportinio pokerio Premier lyga“. 
Pramoginis TV šou. 4.00 Ledo šeima. Dailusis 
čiuožimas. 5.00 Tiesioginė transliacija. ATP 250 
Sydney. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „New-
castle“ - „Manchester United“. 8.50 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. „Bournemouth“ - „West 
Ham“. 10.40 Ledo ritulys. KHL. Maskvos „Dina-
mo“ - „Jokerit“. 12.40 Krepšinis. Europos čem-
pionatas. Kertvirtfinalis. 14.30 Boksas. Floydas 
Mayweatheris - Manny Pacquiao. 15.55 Ledo 
ritulys. KHL. „Metallurg“ - Minsko „Dinamo“. 
Tiesioginė transliacija. 18.30 Boksas. 19.25 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Avangard“. 
Tiesioginė transliacija. 21.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Liverpool“ - „Arsenal“. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester City“ - „Everton“. 1.50 Ledo ri-
tulys. KHL. „Metallurg“ - Minsko „Dinamo“. 3.50 
Futbolas. Anglijos FA taurės apžvalga. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Avangard“. 

 eurosPorT
6.00, 10.15, 17.00, 20.00, 21.05, 2.30 Angliš-
kasis biliardas. Londonas. 7.30 Kalnų slidi-
nėjimas. Pasaulio taurė. Austrija. 8.00, 12.15, 
18.00, 1.30, 5.00 Šuoliai su slidėmis nuo tram-
plino. Pasaulio taurė. Vokietija. 8.30, 11.30, 
13.15, 19.00, 0.30, 4.00 Biatlonas. Pasaulio 
taurė. Vokietija. 9.30 Motosportas. TBA. 9.45, 
21.00, 24.00 Dakaro ralis.

 22.40  „Groja Liuvinas 
   Deivisas“

 23.20  „Bręstantis blogis“ 20.00   Išgyvenk, jei gali  13.15   „Arkadija“  17.00  „Kobra 11“ 22.45   „Velvet“
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 24.00   „Judantis 
   objektas“

 21.30  „Kulinaras“  17.25   „Namelis 
   prerijose“

 17.40  Klauskite daktaro 19.30  Valanda su Rūta 13.30  „Simpsonai“

 TV8
7.10 TV Pagalba. 8.50, 16.00 Džeimio Oliverio 
patiekalai per 15 minučių. 9.50 „Šunyčiai pa-
truliai“. 10.20 Senoji animacija. 11.15 „Skarlet“. 
13.00, 17.00 „Laukinukė“. 14.00 „Pasmerkti“. 
15.00, 0.40 Ekstremalūs namų pokyčiai. 18.00, 
22.45 „Sila. Kelias namo“. 20.00 Labanakt, vai-
kučiai. 21.00 „Auklė per prievartą“.  

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00, 15.20, 21.30 Dviračio šou. 11.30 KK2. 12.15 
Ne vienas kelyje. 12.45 Valanda su Rūta. 14.20 24 
valandos. 15.50 Bus visko. 17.00, 22.30 Info diena. 
21.00 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 0.55 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 13.55, 
16.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas. 7.00, 9.20 
Labas rytas. 10.25 Gyvenk sveikai! 11.40 „Padriki 
užrašai“ su D.Krylovu. 12.20 „Tabletė“. 13.05 
Kartu su visais. 14.10 Vyriška/Moteriška. 16.50 
Mados nuosprendis. 17.55 Susituokime. 18.55 
Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.35 „Tyrimo paslap-
tys“. 22.20 „Pašaipūno šypsena“. 0.05 V.Pozneris 
ir I.Urgantas projekte „Žydiška laimė“. 1.25 Nak-
ties naujienos. 1.40 „Seni Naujieji metai“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.00 Rusijos rytas. 8.55 Apie tai, kas svar-
biausia. 10.00, 13.00, 16.00, 16.50, 19.00 
Naujienos. 10.55 „Kamenskaja“. 14.00 „Kaimo 
daktarė“. 17.15 Tiesioginis eteris. 20.00 „Kaimo 
romanas“. 23.50 Edvardas Radzinskis. 1.45 
„Skubiai į numerį!“ 2.50 Tiesioginis eteris. 

 Ren
7.00 „Fiksikai“. 7.35 Žiūrėti visiems! 8.25 Kvies-
tinė vakarienė. 9.20 Dar ne vakaras. 11.10 Mums 
net nesisapnavo. 13.55 Didžiosios paslaptys. 
15.50 Gyva tema. 16.45 „Gobšumas“. 17.30 Dar 
ne vakaras. 18.30 Keista byla. 19.25 Pasaulio 
paslaptys su A.Čapman. 20.25 Kviestinė vaka-
rienė. 21.20 A.Čapman paslaptys. 23.05 „V ir 
M“. 23.50 Labiausiai šokiruojančios hipotezės. 

 nTV MIR
5.00, 7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 
5.05 „Advokatas“. 6.00 Rytas per NTV. 7.10 Rytas 
su J.Vysockaja. 8.00 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.00 Prisie-
kusiųjų teismas. 12.20 Apžvalga. 13.00 „Sėbrai 
2“. 15.20 „Uodega“. 17.00 Kalbame ir rodome. 
18.40 „Dideli statymai“. 20.35 „Ikrų baronas“. 
22.35 „Tyrimų komitetas“. 0.30 „Kelių patrulis 4“. 

 TV PolonIa
7.05 Pasaulis sukasi. 8.05 Istorijos aktualijos. 
8.25 „Sumaištis dėl Basios“. 9.00 Klausimai 
per pusryčius. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 24. 
12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 
Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 
14.25 „M, kaip meilė“. 15.20 „Gyvenimo eg-
zaminas“. 16.15 „Vilnoteka“. 16.35 Paprastai. 
17.35 „Ex Libris“. 17.55, 1.45 „Codziennos 
gatvė 2-3“. 18.20, 22.50, 4.35 Polonija užsie-
nyje. 18.30 TV ekspresas. 18.50, 1.35, 7.00 
Lenkija su Miodeku. 18.55 Maklovičius keliau-
ja. 19.25, 6.40 Giminės saga. 20.25 Atostogos 
Lenkijoje. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios, 
sportas ir orų prognozė. 21.55, 3.45 „Determi-
natorius“. 0.40 „Ekstradicija“. 2.15 „Sumaištis 
dėl Basios“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
5.20 „Septyneri metai Tibete“. 7.40 „Monos 
Lizos šypsena“. 9.40 „Puikus planas“. 11.30 
„Auklė Makfi“. 13.10 „Į stebuklą“. 15.00 „Siun-
tėjas“. 16.40 „V - tai Vendeta“. 19.00 „Flash 
of Genius“. 21.00 „Sala“. 23.20 „Urvas“. 1.00 
„Terminatorius. Išsigelbėjimas“. 3.00 „Prieš 
pakratant kojas“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Legendiniai automobiliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Aukso karštinė. 
10.55 Aliaska. Šeima iš miško. 12.40, 19.05 
Automobilių perpardavinėtojai. 13.35 Kas de-
dasi Žemėje? 14.30 Keisčiausi pasaulyje. 21.00, 
2.50 Nekilnojamojo turto karai. 22.00, 3.40 
Likvidatorius. 23.00, 4.30 Kovos dėl konteine-
rių. 24.00, 5.20 Kas nutiko vėliau? 0.30, 5.45 
Užfiksuotas chaosas. 1.00 Nesėkmių garažas. 
1.55 Turbo rinkėjai. 

 TRaVel
6.00, 12.00, 23.00, 5.00 Muziejų paslaptys. 
7.00, 13.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 
15.00 Turto gelbėtojai. 10.00, 16.00 Pamiršta ir 
palaidota. 11.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 
14.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 Statybos 
Aliaskoje. 18.00, 2.00 Neįprastas Amerikos 
maistas. 21.00, 3.00 Istorinių vietovių paslap-
tys. 22.00, 4.00 Vaikantis brangenybių. 1.00 
Bauginančios vietovės Amerikoje. 

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 „Simpsonai“ (N-7).
7.55 „Slibinų dresuotojai“ 

(N-7).
8.25 „Moterys meluoja 

geriau“ (N-7).
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Porininkai“ 

(N-7).
11.00 „Moderni šeima“ 

(N-7).
12.00 Svogūnų Lietuva. 

Lietuva, pramogų 
laida, 2015,  
vedėjai A.Valinskas 
ir M.Vaičiulytė  
(N-7).

13.00 „Slibinų dresuotojai“ 
(N-7).

13.30 „Simpsonai“ (N-7).
14.30 „Mažoji nuotaka“ 

(N-7).
15.30 „Kerštinga meilė“ 

(N-7).
16.30 TV Pagalba (N-7).
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Rezidentai“ (N-7).
20.00 Farai (N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

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

„Banditai“ (N-7).
1.00 „Kaulai“ (N-14).
1.50 Specialioji jūrų 

policijos tarnyba“ 
(N-14).

6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Madagaskaro 

pingvinai“.
7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 „Diagnozė - 
žmogžudystė“  
(N-7).

10.50 24 valandos (N-7).
11.55 Yra, kaip yra 

(N-7).
13.00 Pričiupom! (N-7).
13.30 „Madagaskaro 

pingvinai“.
14.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
14.25 „Ištark sudie“ 

(N-7).
16.30 Labas vakaras, 

Lietuva.
17.25 Yra, kaip yra 

(N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.00 Veiksmo trileris 

„Durys priešais“ 
(N-14).

23.45 „Persekiotojas“ 
(N-14).

0.40 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.35 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

(N-7).
10.05 „Tie, kurie išdrįsta“ 

(N-7).
11.05 Klausimėlis.lt.
11.20 Gyvenimas.
12.15 Karinės paslaptys.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.40 Mūsų laisvės metai. 

1991 m. 1 d.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Karinė drama 

„1944“ (N-14).
23.10 Trumposios žinios.
23.15 „Skirmantas Valiulis. 

Laiko labirintuose“.
0.10 Trumposios žinios.
0.15 Istorijos detektyvai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

6.15 „Policija ir Ko“ (N-7).
7.15 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
8.15 Mistinės istorijos 

(N-7).
9.15 „Nikonovas ir Ko“ 

(N-7).
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.30 „Muchtaro 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

sugrįžimas“ (N-7).
18.00 Info diena.
18.25 Pričiupom! (N-7).
19.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
20.00 Labai juokinga laida.
20.30 Akivaizdu, 

bet neįtikėtina.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Erotinis trileris 

„Laukinės aistros“ 
(N-14).

23.30 „Dakaras 2016“.
24.00 „Judantis objektas“ 

(N-7).
0.55 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
1.50 „Prokurorų 

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

6.49 TV parduotuvė.
7.05 Reporteris.
7.50 Lietuva tiesiogiai.
8.20 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

10.30 „Nužudyti Staliną“ 
(N-7).

11.35 „Moterų daktaras“ 
(N-7).

12.35 „Paslapčių sala“ 
(N-7).

13.35 „80-ieji“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

16.00, 20.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.55 Kuriame ateičiai.
19.00 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

20.30 „Paslapčių sala“ 
(N-7).

21.30 „Kulinaras“ (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20, 2.55, 4.55 

„Bręstantis blogis“ 
(N-14).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.30 Kompozitorius 

Arvydas Malcys.
7.00 IQ presingas.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 DW naujienos rusų k.
12.00 ARTi. Tekstilininkės 

Liucijos Kryže-
vičienės portretas.

12.45 Kelias į namus.
13.15 Globalios Lietuvos 

apdovanojimai 2015.
14.15 Pasaulio biatlono 

taurė. Moterų 15 km 
individualios lenkty-
nės. Tiesioginė trans-
liacija iš Rupoldingo.

16.30 Atspindžiai.
17.00 Gustavo enciklopedija.
17.25 „Namelis prerijose“.
19.00 Menora.
19.15 Sausio 13-oji. Iš ciklo 

„Lietuvos valstybės 
atkūrimo kronika“. I d.

20.00 Pažvelk į profesiją 
kitaip.

20.30 Labanaktukas.
21.00 Legendos.
21.50 DW naujienos rusų k.
22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 „Žuvies diena“.
23.55 „Niekada nežinai“.
0.25 Dabar pasaulyje.
1.00 Kristian Benedikt ir 

draugai gala koncerte.

laisvalaikis 2 0 1 6  s a u s i o  8 53

sausio 14 d.

 21.00  „Kai šaukia širdis“ 11.35  „Pelkė“ 23.05   „Begėdis“

7.10 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

8.15 Teleparduotuvė.
8.45 „Kaukė“.
9.10 „Šegis ir Skūbis Dū“.
9.35 „Mano mylimiausia 

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

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas gyveni-

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

(N-7).
14.50 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Valdančioji klasė“ 
(N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

19.55 „Nebylus liudijimas“ 
(N-7).

21.00 „Foilo karas. 
Baltoji plunksna“ 
(N-7).

23.05 „Begėdis“ (N-14).
0.05 „Ties riba“ (N-14).
1.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
1.55 „Karadajus“ (N-7).

6.55 Teleparduotuvė.
7.15 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.15 Išlikimas (N-7).
9.10 Vienam gale kablys.
9.40 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.35 „Pelkė“ (N-7).
12.30 „Fizrukas“ 

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

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

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Fizrukas“ 

(N-7).
22.00 „Žmogus - 

šešėlis“ (N-14).
23.55 „Audrų karas“ 

(N-14).
1.55 „Gelbėtojų būrys“ 

(N-7).
2.25 „Lyga“ (N-7).
2.50 „Mažylė Houp“ 

(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

11.00 „Nei su tavim, 
nei be tavęs“  
(N-7).

12.55 Reidas.
13.25 Svajonių 

kruizai.
14.25 „Ieškotojas“ 

(N-7).
15.25 „Ypatingas 

dienos meniu“.
17.15 „Tėvai 

už borto“.
17.55 „Vienos 

šeimos  
istorija“  
(N-7).

18.55 „Dingęs“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Nei su tavim, 
nei be tavęs“  
(N-7).

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

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

rekomenduoja

„DURYS PRIEŠAIS“
Veiksmo trileris.  JAV. 2009.
Režisierius: Alex Merkin.
Vaidina: Mike Vogel, Danny 
Pino, Britanny Murphy.

Teris įtaria, kad sužadėtinė Džunė 
neištikima. Atsekęs Džunę į vieš-
butį, Teris išsinuomoja kambarį 
priešais. Apsiginklavęs šautuvu ir 
nusitvėręs butelį viskio, jis paskam-
bina savo draugui Džulijanui...

„AUDRŲ KARAS“
Fantastinis Filmas. JAV. 2011.
Režisierius: Todor Chapkanov.
Vaidina: Jason London, 
Wes Brown, Gary Grubbs.

Kai Vašingtono valstiją keliskart 
supurto keisti klimato reiškiniai, 
sunerimsta du seniai nesimatę 
broliai. Jie - garsaus orų tyrinėtojo 
ir mokslininko klimatologo sūnūs. 
Vienas iš jų įtaria, kad paslaptingi 
nutikimai gali būti susiję su jų tėvu...

„BANDITAI“
kriminalinė komedija. JAV. 2001.
Režisierius: Barry Levinson.
Vaidina: Bruce Willis, Billy 
Bob Thornton, Cate Blanchett.

Mergišius Džo ir jo liguistas draugu-
žis Teris pabėga iš kalėjimo. Jie ke-
liauja iš Oregono į Kaliforniją ir plėšia 
bankus, kaupdami pinigus naujam 
gyvenimui. Jų planas klostosi kuo 
puikiausiai, kol jie sutinka Keitę.

LNK
22.00

TV3
22.30

TV6
23.55

 ANImAL PLANET
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Šunų 
gelbėtojai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai me-
džiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Paslap-
tingos būtybės Afrikos saloje. 17.25, 23.50 Upių 
pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Daktaras Dže-
fas. 20.10, 3.25 Krokodilai laukinėje gamtoje. 

 SPoRT1
7.00 NBA krepšinio lyga. Atlantos „Hawks“ - Čika-
gos „Bulls“. 2016-01-10. 9.00 Tiesioginė translia-
cija. ATP 250 Sydney. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. 
11.00 Švaigždžių šou ant ledo. Dailusis čiuožimas. 
12.00 ATP 250 Chennai. Vyrų tenisas. Pusfinaliai. 
15.30 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 
16.00 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 
18.00 ATP 250 Sydney. Vyrų tenisas. Ketvirtfinalis. 
20.00 Kovos menų festivalis 2015. Vilnius. 1 dalis. 
21.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 13 
laida. Premjera. 21.30 „NBA pasaulis“. 22.00 Tie-
sioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. Orlando 
„Magic“ - Toronto „Raptors“. 0.30 „M1 Iššūkis“. 
JAV - Suomija. Kovinis sportas. 1.30 „M1 Iššūkis“. 
Ispanija - Olandija. Kovinis sportas. 2.30 Boksas. 
Profesionalų kovos. 4.00 Tiesioginė transliacija. 
ATP 250 Sydney. Vyrų tenisas. Pusfinalis. 

 VIASAT SPoRT BALTIc
7.00 „Trans World Sport“ žurnalas. 8.00 Fut-
bolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 8.30 
Futbolas. Anglijos FA taurės apžvalga. 9.00 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Liverpool“ 
- „Arsenal“. 10.50 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Manchester City“ - „Everton“. 12.40, 
21.00 Boksas. 14.05 Ledo ritulys. KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Avangard“. 16.05 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. „Liverpool“ - „Arsenal“. 
17.55 Premier lygos apžvalga. 18.55 Krepši-
nis. Eurolyga. CSKA - „Barcelona“. Tiesio-
ginė transliacija. 21.40 Krepšinis. Eurolyga. 
„Unicaja“ - „Cedevita“. Tiesioginė transliacija. 
23.45 Krepšinis. Eurolyga. „Fenerbahce“ - „Lo-
komotiv“. 1.35 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Liverpool“ - „Arsenal“. 3.25 „Trans World 
Sport“ žurnalas. 5.10 Krepšinis. Eurolyga. „Fe-
nerbahce“ - „Lokomotiv“. 

 EURoSPoRT
6.00, 10.00, 20.00, 21.05, 2.30 Angliškasis biliar-
das. Londonas. 7.30, 11.30, 15.00, 18.00, 1.30, 
4.00 Biatlonas. Pasaulio taurė. Vokietija. 8.30, 
12.30 Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pa-
saulio taurė. Vokietija. 9.30, 21.00, 24.00 Dakaro 
ralis. 13.45, 17.00, 0.30, 5.00 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio čempionatas. Austrija.

TV1
0.05



Kinas
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Baigiantis 2015 metams išrinkti aktoriai, 
kurie kino studijoms atnešė didžiausią 
ir mažiausią pelną. Skaičiuodamas kino 
studijų pajamas JAV žurnalas „Forbes“ ly-
gino už paskutinius tris pastatytus filmus 
žvaigždėms išmokėtus atlyginimus ir bi-
lietų į šiuos filmus pardavimus.

Pelningiausi ir nepelningiausi 
Holivudo aktoriai

l Žurnalas „Forbes“ išrinko Džonį 
Depą (Johnny Depp, 52) 2015 metų ne-
pelningiausiu kino studijoms aktoriumi, 
kuriam buvo labiausiai permokėta. Už 
kiek vieną Dž.Depui sumokėtą JAV dolerį 
kino kompanijos gavo tik 1,20 JAV dolerio. 
60 mln. JAV dolerių kainavusi komedija 
„Ūsuotasis ponas Mordekai“ („Mortde-
cai“) uždirbo vos 47,4 mln. dolerių.

l Antroje sąrašo pozicijoje atsidūrė 
Denzelis Vašingtonas (Den-
zel Washington, 61). Vidutiniškai už jam 
sumokėtą dolerį kompanija gavo 6,50 
JAV dolerio.

l 2009 ir 2010 metais mažiausią 
pelną kino studijoms atnešęs aktorius 
Vilas Ferelis (Will Ferrell, 48) 
šiemet liko trečias. Kiekvienas jam su-
mokėtas JAV doleris kompanijoms grą-
žino maždaug po 6,80 JAV dolerio.

l Ketvirtoje vietoje atsidūrė lija-
mas nysonas (Liam Neeson, 63). 
50 mln. JAV dolerių kainavęs filmas 
„Bėgte visą naktį“ („Run All Night“) 
uždirbo 71,6 mln. JAV dolerių.

l Filmo „Kapitonas Amerika“ („Cap-

tain America“) žvaigždė Krisas eVan-

sas (Chris Evans, 34) šiemet buvo įvar-

dytas kaip pelningiausias Holivudo akto-

rius. Kiekvienas doleris, kurį kino studi-

ja jam sumokėjo, vidutiniškai atnešė 

181,80 JAV dolerio.
l Antra pelningiausia aktore 2015 

metais išrinkta mila Kunis (Mila Ku-

nis, 32), kurios kiekvienas doleris atnešė 

87,30 JAV dolerio.
l Trečioje vietoje liko sKarlet jo-

hanson (Scarlett Johansson, 31). Trys 

naujausi filmai, kuriuose ji nusifilmavo, iš 

viso uždirbo 2,58 mlrd. JAV dolerių.

l Ketvirtąja pelningiausia aktore pa-

skelbta gVinet peltrou (Gwyneth 

Paltrow, 43).

Pelningiausi

Nepelningiausi

Eltos inf.

Didžiausią pelną kino 
studijoms atnešė Krisas 

Evansas (Chris Evans)

Džonis Depas (Johnny Depp) 
išrinktas nepelningiausiu kino 

kompanijoms aktoriumi
EPA-Eltos nuotr.

54 55

Veidai
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Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Tėtukas namie“ (komedija, JAV, N-7) - 8-14 d. 10.40, 
12.50, 15.05, 17.20, 18.20, 20.40 val.
„Demonų miškas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 8-14 d. 
10.50, 13.10, 15.30, 18, 21.50 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
8-14 d. 10.30, 14, 17.50, 20.30 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Italija, 
Lietuva, V) - 11 d. 19.10 val.
„Krydas: gimęs kovoti“ (drama, JAV) - 14 d. 20.20 val. 
(AUTOPLIUS.LT premjera).
„nematomas frontas“ (dokumentinis f., Lietuva, Latvija, 
Švedija, N-13) - 11 d. 21.20 val.
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
8-14 d. 11.20, 12.25, 13.40, 14.35, 15.50, 16.50, 18.10, 
19, 21.10 val. (13 d. 11.20 val. seansas nevyks).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 11.10, 14.10, 17.10,  
20.10 val.
„Pati geriausia diena“ (muzikinė komedija, Rusija, 
N-13) - 8-14 d. 13.30, 19.10, 21.30 val. (13 d. 19.10 val. 
seansas nevyks).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-14 d. 10.10, 11.30, 13.50 val.  
(13 d. 10.10 val. seansas nevyks; 11.30 val. seansas  
vyks 9-10 d.).
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, rusų k., Rusija, 
N-13) - 8-14 d. 16, 21.40 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, anglų k., Rusija, 
N-13) - 8-14 d. 19.40 val.
„lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, N-13) - 8-10, 
12-13 d. 20.20 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 8-14 d. 11 val.
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV) - 8-14 d. 16.10 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Tėtukas namie“ (komedija, JAV, N-7) - 8-14 d. 11, 
14.55, 17.10, 19.25, 21.40 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
8-14 d. 11.20, 13.15, 17, 20.40 val.
„Demonų miškas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 8-14 d. 
11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 20.50 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Italija, 
Lietuva, V) - 8-14 d. 12.15, 17.50, 19.50 val. (9-10 d. 
12.15 val. seansas nevyks).
„Krydas: gimęs kovoti“ (drama, JAV) - 14 d. 18.50 val. 
(AUTOPLIUS.LT premjera).
„nematomas frontas“ (dokumentinis f., Lietuva, Latvija, 
Švedija, N-13) - 11 d. 21 val.
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
8-14 d. 11.15, 13.30, 16.10, 18.30, 21 val.
„Pati geriausia diena“ (muzikinė komedija, Rusija, 
N-13) - 8-14 d. 11.20, 13.50, 16.20, 18.50, 21.30 val. 
(11.20 val. seansas vyks 9-10 d.; 14 d. 18.50 val. seansas 
nevyks).
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, anglų k., Rusija, 
N-13) - 8-14 d. 11.30, 15.50 val. (11.30 val. seansas vyks 
9-10 d.).
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, rusų k., Rusija, 
N-13) - 8-14 d. 13.40 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, rusų k., Rusija, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 19.10 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, anglų k., Rusija, 
3D, N-13) - 8-14 d. 21.15 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 14.10, 17.10, 18.10,  
21.10 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 9-10 d. 11 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 8-14 d. 11.10, 13.30, 15.50 val.

„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 12.15, 14.30, 16.50 val.  
(12.15 val. seansas vyks 9-10 d.).
„lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, N-13) - 8-14 d. 
14.40, 18.10 val. (14 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, 3D, N-13) - 
8-14 d. 20.20 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
8-14 d. 12, 21.45 val. (12 val. seansas vyks 9 d.).
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV) - 8-14 d. 17.20, 
20.10 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 8-14 d. 12.30, 15.15 val. (12.30 val. sean-
sas vyks 10 d.).
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
8-10, 12-13 d. 20.45 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Krokodilai 2“ (nuotykių f., Vokietija) - 8 d. 15.10 val.
„Įvykis“ (dokumentinis f., Nyderlandai, Belgija) - 
8, 14 d. 17 val. 9 d. 18.30 val. 12 d. 17.10 val. 13 d.  
20.50 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Italija, 
Lietuva) - 8 d. 19 val. 9 d. 17 val. 11, 13 d. 17.10 val.  
12 d. 19 val.
„steve Jobs“ (biografinė drama, JAV) - 8, 11 d. 21 val. 
10 d. 16.10 val. 12 d. 20.30 val. 14 d. 18.50 val.
„Tvenkinio paslaptys“ (dokumentinis f., Prancūzija) - 
9 d. 14.50 val.
uždaras vakaras (lietuva) - 9 d. 21 val.
„Pakeliui į mokyklą“ (dokumentinis f., Prancūzija) - 
10 d. 14.40 val.
„Džiaze tik merginos“ (komedija, JAV) - 10 d. 
18.30 val.
„Makbetas“ (drama, JAV) - 10 d. 21 val. 11, 13 d. 
18.40 val. 14 d. 21.10 val.
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV) - 11 d. 14.50 val.

 „Demonų 
miškas“

„The Forest“

Prie japonams švento Fudžijamos (Fu-
dži) kalno glaudžiasi Aokigaharos miškas. 
Japonų mitologijoje siejamas su demonais, 
šis miškas yra tapęs bene populiariausia 
šalyje savižudybių vieta. Nuo 1988-ųjų kas-
met jame gyvenimą savanoriškai baigia vi-
dutiniškai 30 žmonių. 2010 m. Aokigaharos 
miške nusižudė 57 žmonės, o Japonijos vy-
riausybė ėmė slėpti šią statistiką, kuri ga-
limai padrąsindavo kitus gyvenimu nusivy-
lusius tautiečius. Filmas pasakoja amerikie-
tės Saros, kurią vaidina Natali Dormer (Na-
talie Dormer), istoriją. Kažkada buvę labai 
artimos, Sara ir jos dvynė sesuo pamažu 
atitolo viena nuo kitos. Vieną dieną ji suži-

no, kad gyvenimu nusivylusi jos sesutė iš-
vyko į Japoniją, Aokigaharos mišką. Išsiaiš-
kinusi, kokiu tikslu žmonės vyksta į šią 
vietą, Sara pasiryžta keliauti iš paskos ir 
bandyti išgelbėti seserį. Įžengusi į Aokiga-

harą, mergina atsiduria demonų pasaulyje, 
kuriame atskleidžiamos seniai užmirštos 
paslaptys, o neramios piktosios dvasios 
minta gyvųjų energija.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kino teatruose nuo sausio 8 d.

n siaubo filmas, JAV, 2016

n Režisierius: Jason Zada

n Vaidina: Natalie Dormer, Taylor Kinney ir kiti

„Demonų miškas“ įtrauks 
nuo pirmų minučių

„Forum Cinemas“ nuotr.
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MULTIKINO OZAS
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 8-11, 
13-14 d. 11.45, 15, 18.30, 21 val. 12 d. 11.45, 15, 18.30 val.
„Demonų miškas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 8-11, 13-14 d. 
13.45, 16, 18.45, 22.15 val. 12 d. 13.45, 16, 19.30 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Italija, 
Lietuva, V) - 8-14 d. 15.45 val.
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
8-11, 13-14 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19.15, 20.30,  
21.45 val. 12 d. 12.15, 14.30, 16.45, 18.45, 20 val.
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė) - 8-11, 
13-14 d. 18.30 val. 12 d. 18.15 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, 3D, N-13) - 
8-11, 13-14 d. 19.30, 21.30 val. 12 d. 16.30 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, N-13) - 
8-14 d. 14.15 val.
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV, N-16) - 8-11, 
13-14 d. 21.15 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 10.30, 12.45 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 8, 10-11, 14 d. 11, 11.45, 14, 16.15 val. 9 d. 
11.45, 14, 16.15 val. 12 d. 10, 11.45, 14, 16.15 val. 13 d. 
11, 14.30, 16.30 val.
„Lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, 3D, N-13) - 
8-11, 13-14 d. 17.45 val. 12 d. 17.30 val.
„Pati geriausia diena“ (muzikinė komedija, Rusija, 
N-13) - 8-11, 13-14 d. 16.30, 19 val. 12 d. 17 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 8-11, 13-14 d. 16.30 val. 12 d. 19 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 8-11, 13-14 d. 21.30 val. 12 d. 10.45 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 8-11, 13-14 d. 10, 11, 13.30 val. 12 d. 10, 
12, 14.30 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 8-11, 13-14 d. 11.45 val. 12 d. 11.15 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
V) - 9 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė) - 
13 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Tėtukas namie“ (komedija, JAV, N-7) - 8-14 d. 11.10, 
13.25, 15.40, 18, 21.15, 23.30 val. (23.30 val. seansas 
vyks 8-9 d.).
„Demonų miškas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 8-14 d. 15, 
17.20, 19.30, 21.45, 23.20 val. (9-10 d. 15 val. seansas 
nevyks; 23.20 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
8-14 d. 10.40, 14.10, 17.40, 20.40, 23 val. (23 val. sean-
sas vyks 8-9 d.).
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Italija, 
Lietuva, V) - 13 d. 18.20 val.
„Krydas: gimęs kovoti“ (drama, JAV) - 14 d. 20.30 val. 
(AUTOPLIUS.LT premjera).
„Nematomas frontas“ (dokumentinis f., Lietuva, Latvija, 
Švedija, N-13) - 11 d. 21.35 val.
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
8-14 d. 10.50, 11.30, 12.30, 13.50, 14.45, 16, 17, 18.30, 
19.15, 21.30, 23.45 val. (10.50 val. seansas vyks  
11-12 d.; 11-12 d. 11.30, 13.50 val. seansai nevyks;  
23.45 val. seansas vyks 8-9 d.).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 8-14 d. 10.35, 12.45, 15 val. (15 val. 
seansas vyks 9-10 d.).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 12.10, 15.10, 18.10 val.  
(14 d. 18.10 val. seansas nevyks).
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 8-14 d. 13, 15.25 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, 3D, N-13) - 
8-14 d. 21.05 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 8-14 d. 10.20 val.
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV) - 8-12, 14 d. 
17.50 val.
„Lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, N-13) - 8-10, 
12-13 d. 20.30 val.
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 9-10 d. 10.50 val.

CINAMON
„Tėtukas namie“ (komedija, JAV) - 8-14 d. 11, 18.15, 21.30 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
8-14 d. 13, 20.30 val.
„Demonų miškas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 8-14 d. 16, 22 val.
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
8-14 d. 12, 14.15, 15.30, 16.30, 17.40, 18.45, 19.50, 21 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, 3D, N-13) - 
8-14 d. 19.15 val.
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV) - 8-14 d. 13.15 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 8-14 d. 10.30, 12.30 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 8-14 d. 11.15, 13.25, 14.45, 17 val.
„Lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, 3D, N-13) - 
8-14 d. 21.45 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 16.15, 19 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 8-14 d. 10.45 val.

KLAIPėDA

FORUM CINEMAS
„Tėtukas namie“ (komedija, JAV, N-7) - 8-14 d. 13.20, 
15.40, 18 val.
„Demonų miškas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 8-14 d. 17, 
19.15, 21.30 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
8-14 d. 20.15 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Italija, 
Lietuva, V) - 13 d. 18.30 val.
„Krydas: gimęs kovoti“ (drama, JAV) - 14 d. 17.30 val. 
(AUTOPLIUS.LT premjera).
„Nematomas frontas“ (dokumentinis f., Lietuva, Latvija, 
Švedija, N-13) - 11 d. 21.40 val.
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 8-14 d. 
10.40, 11.45, 13, 14, 15.10, 17.20, 18.30, 19.30, 20.45, 21.40 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 8-14 d. 12, 15, 18.10 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 8-14 d. 10.20 val.

Kinas 

„Tėtukas 
namie“

„Daddy’s Home“

Švelnių manierų ir nekonfliktiškas radijo 
stoties vadovas Bredas, kurį vaidina Vilas Fe-
relas (Will Ferrell), vesdamas simpatiškąją 
Sarą, „kraičio“ gavo ir du ikimokyklinio am-
žiaus vaikus: berniuką ir mergaitę. Nors abu 
vaikai su patėviu elgiasi šiek tiek chamiškai, 
Bredas tvirtai pasiryžęs įveikti visas kliūtis 
ir laimėti vaikų pagarbą bei meilę. Tačiau vie-
ną dieną Sara sulaukia žinutės iš buvusio vy-

ro Dasčio, kurį įkūnija Markas Volbergas 
(Mark Wahlberg). Jis praneša, kad labai pasi-
ilgo vaikų ir nutarė atvažiuoti į svečius. Pa-
mačius biologinį vaikų tėvą, Bredas vos ne-
apalpsta - kaip galima varžytis su šiuo simpa-

tišku, charizmatišku, atletišku, motociklą vai-
ruojančiu ir vaikų besąlygiškai mylimu vyru?! 
Vis tik Bredas nutaria nepasiduoti. Prasideda 
tikras kovos dėl vaikų dėmesio čempionatas.

„Forum Cinemas“ inf.

Kino teatruose nuo sausio 8 d.

n Komedija, JAV, 2015

n Režisierius: Sean Anders

n Vaidina: Linda Cardellini, Mark Wahlberg, Will 

Ferrell ir kiti

n IMDB: 6,6/10

Premjera

„Tėtukas namie“ - smagi 
komedija visai šeimai

„Forum Cinemas“ nuotr.
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Kinas „LAISVALAIKIO“ GIDAS

Regis kriminalinių ir veiksmo filmų 
meistras režisierius Kventinas Tarantinas 
(Quentin Tarantino) rado naują aistrą - ves-
terno žanrą. Prieš kelerius metus pristatęs 
stulbinamo populiarumo sulaukusį vester-
no filmą „Ištrūkęs Džango“, jis šio žanro 
imasi dar sykį. Naujausiame jo filme - aš-
tuoni nepažįstamieji suvienyti lauke siau-
čiančios sniego pūgos ir... godumo.  Po Pi-
lietinio karo prabėgus keleriems metams 
vaizdingoje Vajomingo kalnų papėdėje siau-
čia galinga pūga. Žvarbus vėjas ir užpusty-
ti keliai įvairaus plauko prašalaičius, keliau-
jančius į Red Roko miestelį, suburia diliža-
nų stotelėje - vienintele užuovėja nuo gam-
tos šėlionių tapusioje smuklėje. Į ją užklys-
ta premijų medžiotojas Džonas su savo 

grobiu - žudike Deize, kurios vos pasibaigus 
pūgai laukia teisingumas - virvė ant kaklo. 
Iš paskos į smuklę įvirsta ir ką tik jų sutik-
ti neaiškūs pakeleiviai - dar vienas premijų 

medžiotojas Majoras Vorenas ir šerifu pri-
sistatantis Krisas. Atvykėlius nesvetingai 
pasitinka dar keturi nepažįstamieji. Už lan-
go dar labiau įsisiautėjus pūgai, neramumai 
kyla ir smuklės viduje. Ką tik vieni kitus 
sutikę aštuoni nepažįstamieji jau nėra tokie 
tikri ar pasibaigus audrai jiems pavyks iš 
čia ištrūkti gyviems...

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo sausio 8 d.

n Veiksmo filmas, JAV, 2015

n Režisierius: Quentin Tarantino

n Vaidina: Samuel L.Jackson, Tim Roth, Michael 

Madsen, Jennifer Jason Leigh, Kurt Russell, Bruce Dern, 

Demian Bichir, Walton Goggins, Channing Tatum ir kiti

n IMDB: 8,1/10

Filme vaidina kone visi ryškiausi šio 
amžiaus aktoriai, puikiai pažįstami iš 
ankstesnių Kventino Tarantino filmų

„Forum Cinemas“ nuotr.

„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 8-14 d. 10.10, 12.25, 14.40, 16.10 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 8-14 d. 10.30 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 8-14 d. 12.40 val.
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV) - 8-12 d. 17.30 val.
„Pati geriausia diena“ (muzikinė komedija, Rusija, 
N-13) - 8-14 d. 20.30 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, rusų k., Rusija, 
N-13) - 9, 11, 13 d. 15.20 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, anglų k., Rusija, 
3D, N-13) - 8, 10, 12, 14 d. 21.10 val.
„Krampus“ (fantastinė siaubo komedija, JAV, N-13) - 
8, 10, 12, 14 d. 15.20 val.
„Lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, N-13) - 
9, 13 d. 21.10 val.

ŠIauLIaI

FORuM CINEMaS
„Tėtukas namie“ (komedija, JAV, N-7) - 
8-14 d. 10.30, 13.50, 16.10, 18.30 val. (9-10 d. 10.30 val. 
seansas nevyks).
„Demonų miškas“ (siaubo f., JAV, N-13) - 8-14 d. 
15.40, 19.10, 21.30 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
8, 10, 12 d. 18, 20.45 val.
„aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Italija, 
Lietuva, V) - 13 d. 17.55, 19.45 val.
„Krydas: gimęs kovoti“ (drama, JAV) - 14 d. 18.30 val. 
(AUTOPLIUS.LT premjera).
„Nematomas frontas“ (dokumentinis f., Lietuva, Latvija, 
Švedija, N-13) - 11 d. 21.20 val.

„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
8-14 d. 11, 12.20, 13.20, 14.30, 15.50, 16.50, 18.15, 19, 
20.30, 21.20 val. (11 d. 21.20 val. seansas nevyks).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 8-14 d. 10.15, 12.30, 14.45 val. (10.15 val. 
seansas vyks 9-10 d.).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., JAV, 3D, 
N-13) - 8-14 d. 12.40, 18 val. (18 val. seansas vyks 9, 11 d.).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 9-10 d. 10.45 val.
„Lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, 3D, N-13) - 
8-14 d. 21.40 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, rusų k., Rusija, 
N-13) - 9, 11, 13 d. 17 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, anglų k., Rusija, 
N-13) - 8, 10, 12, 14 d. 17 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

„Grėsmingas 
aštuonetas“

„Hatefull Eight“



Raganiukės teatro kūrybinė grupė, 
siekdama puoselėti lietuviškų pasakų kul-
tūrą Lietuvoje 2016 metų sezone pristato 
spektaklius pagal lietuvių liaudies pasakas.

Taip pat Raganiukės teatras atvers du-
ris gerbiamai režisierei Barbarai Fuchs iš 
Vokietijos, kuri su savo kūrybine komanda 
Lietuvoje statys spektaklį patiems jauniau-
siems teatro žiūrovams - kūdikiams ir jų 
mamytėms. Iš viso Raganiukės teatre šį 
sezoną bus parodyti 24 spektakliai.

Raganiukės teatras 2016 metais nepamirš 
nepamainomos rašytojos vaikams Astridos 
Lindgren kūrybos ir pristatys premjerą „Pe-
pė Ilgakojinė“. Ši raudonplaukė mergaitė 
vaikams ir jų tėveliams primins, kaip svarbu 
yra turėti tikrų draugų, o nesibaigiantis Pepės 
Ilgakojinės optimizmas įkvėps visus žiūrovus 
nusišypsoti vieni kitiems. 2016 m. Raganiu-
kės teatras išleidžia premjerą geriems vai-
kams „Katino Finduso staigmena“. Kati-
nas Findusas kartu su draugu Petsonu dar-

buosis didelėje dirbtuvėlėje ir ruoš nepapras-
tas staigmenas ir išdaigas.

Raganiukės teatras skelbia 2016-uosius ge-
rų darbų metais ir pristatys geriausius kūrinius 
bei spektaklius iš įvairų Šiaurės šalių. Na, o 
linksmoji Pepė Ilgakojinė, gudruolis katinas 
Findusas, gerasis Katinėlis, patiklusis Gaidelis 
ir kiti pasakų personažai skanduos gėrį ir tiesą 
visiems mažiesiems žiūrovams - darykime ge-
rus darbus ir joks pavojus mums nebaisus!

„Laisvalaikio“ inf.

TeaTras/KoncerTai

Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR  
BAlETO TEATRAs

8 d. 18.30 val.; 10 d. 12 val. - P.Čaikovskio 
„Spragtukas“. 2 v. baletas. Dir. M.Barkauskas.
9 d. 18.30 val. - G.F.Handel „Aleksandro puota“. 
2 v. odės inscenizacija (anglų k.). Dir. R.Beck (Vokietija).
13 d. 19 val. - Koncertas „Laisvės gynėjų dienai“ 
W.A.Mozart „Requiem“. Solistai: J.Gedmintaitė, L.Jonutytė, 
T.Pavilionis, L.Norvaišas. Dir. R.Šervenikas.  
LNOBT choras, LNOBT simfoninis orkestras.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
8 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovo „Dėdė 
Vania“. Rež. E.Lacascade.
8 d. 19 val. Mažojoje salėje - „Laiškai į niekur“ (R.M.Rilkės, 
M.Cvetajevos ir B.Pasternako laiškų motyvais). Rež. B.Mar.
8 d. 19 val. Studijoje - „Liūdnos dainos iš Europos 
širdies“ (pagal F.Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir 
bausmė“). Rež. K.Smeds.
9 d. 16 val. Mažojoje salėje - „Ledo vaikai“. Rež. B.Mar.
9 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - F.Molnar „Lilijomas“. 
Rež. L.Bagossy.
10 d. 16 val. Mažojoje salėje - S.Turunen „Broken Heart 
Story (Sudaužytos širdies istorija)“. Rež. S.Turunen.
13 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - H.Ibsen 
„Visuomenės priešas“. Rež. J.Vaitkus.
14 d. 18.30 val. Didžiojoje scenoje - D.Charms 
„Jelizaveta Bam“. Rež. O.Koršunovas.
14 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Myllyaho „Chaosas“. 
Rež. Y.Ross.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
8 d. 18.30 val. - M.Gorkio „Motina (Vasa Železnova)“. 
Rež. K.Glušajevas.
10 d. 12 val. - „Brangusis atrakcionų parko dėde!“ 
Rež. O.Lapina.
10 d. 16 val. - „Meistriškumo pamoka (Maria Callas)“. 
Rež. G.Padegimas.
12 d. 18.30 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“. 
Idėjos autorė V.Bičkutė.
14 d. 18.30 val. - „Dėdės ir dėdienės“. Rež. G.Tuminaitė.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
12 ir 13 d. 18 val. - Premjera! D.Loher „Pabaigos 
ugnis“. Rež. G.Varnas.
14 d. 18 val. 99 salėje - „Jis ir Ji“ (pagal J.Biliūno ir 
J.Janulaitytės-Biliūnienės laiškus ir kūrybą). Rež. B.Mar.

liETuVOs RusŲ DRAMOs TEATRAs
8 d. 18.30 val. - A.Jablonskaja „Stabmeldžiai“ (su lietu-
viškais titrais; N-18). Rež. J.Vaitkus.
9 d. 18.30 val. - „Karmen: Jei Dievas būtų moteris“. 
VšĮ „Flamenko šokio teatras“.
10 d. 12 val. - J.Švarc „Sniego karalienė“. Rež. A.Ščiuckij.
10 d. 18.30 val. - P.Priažko „Puikus gyvenimas“ 
(su lietuviškais titrais; N-18). Rež. T.Jašinskas.
13 ir 14 d. 12 val. - Estijos rusų teatras. Brolių Grimų 
„Karalius strazdabarzdis“ (rusų k.). Rež. P.Stružkova.

VilniAus TEATRAs „lĖlĖ“
Didžioji salė

9 d. 12 val. - „Princesė ir kiauliaganys“. Rež. A.Mikutis.
10 d. 12 val. - „Trys paršiukai“. Rež. A.Mikutis.

Mažojoje salėje
9 d. 14 val. - „Pasaka apie vėžliuką“ (Ž.Gryvos knygelės 
motyvais). Rež. A.Mikutis.
10 d. 14 val. - R.Mikučio „Liunės nuotykiai“. 
Rež. A.Grybauskaitė.

„DOMinO“ TEATRAs
9 d. 15 ir 19 val. - Premjera! L.Cunningham „Žavios ir 
pavojingos“. Rež. O.Šapošnikov.
10 d. 19 val. - P.Lellouche „Diena be melo“. 
Rež. K.Smoriginas.
11 d. 19 val. - P.Portner „Žirklės“. Rež. M.Slawinski.
12 d. 19 val. - M.Gavran „Mano žmonos vyras“. 
Rež. K.Smoriginas.
13 d. 19 val. - J.Isler „Bus sunku“. Rež. A.Večerskis.

VilniAus KAMERinis  
TEATRAs

9 d. 12 val. - „Emilis iš Lionebergos“. Rež. R.Kudzmanaitė.
10 d. 14 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.

KEisTuOliŲ TEATRAs
9 d. 12 val. - „Geltonų Plytų kelias“. Rež. A.Giniotis.
9 d. 19 val. - Premjera! „Varnas“. Rež. A.Giniotis.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
8 d. 18 val. Rūtos salėje - „Aušros pažadas“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
9 d. 12 val. Mažojoje scenoje - „Kiškis pabėgėlis“. 
Rež. A.Sunklodaitė.
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - Premjera! J.Gay „Vargšų 
opera“. Rež. A.Kurienius.
10 d. 15 val.; 13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - 
A.M.Sluckaitės „Balta drobulė“. Rež. J.Jurašas.
10 d. 12 val. Rūtos salėje - Premjera! A.Dilytės „Solė ir 
močiutės“. Rež. A.Dilytė.
13 d. 19 val. Ilgojoje salėje - Pagal A.Čechovo „Palata“. 
Rež. R.Kazlas.
14 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Danis „Akmenų pelenai“. 
Rež. A.Jankevičius.

DĖMEsiO nAuJiEnA! 

Naujajame sezone teatras skelbs papildomus  

spektaklius - šeštadieniais nuo 17 val.,  

o sekmadieniais nuo 10 val.
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Raganiukės teatro naujienos naujajame sezone
Daugiau nei prieš dešimtmetį Vilniuje 
įsikūrusio Raganiukės teatro kūrybinę 
komandą vienija rimtas ir atsakingas 
požiūris į vaikų kultūrą. Šio teatro vai-
kams kūrybinę energiją, jos kryptį lemia 
pasiryžimas pristatyti kuo daugiau išlie-
kamosios vertės turinčių kūrinių - tai ne-
mirtinga, kiekvieno žmogaus gyvenime 
pėdsaką palikusi ir karta iš kartos per-
duodama klasika. 

Teatro archyvo nuotr.

su „Laisvalaikio“ 
kortele

20%
nuolaida 2 bilietams
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KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
8 d. 18 val. - Premjera! F.Vaildhorno „Karmen“. 
2 d. miuziklas. Rež. K.S.Jakštas. Dir. J.Janulevičius.
9 d. 18 val. - E.John ir T.Rice „Aida“. 2 d. miuziklas. 
Rež. V.Pauliukaitis. Choreogr. A.Krupas. Dir. J.Janulevičius.
10 d. 12 val. - E.Chagagortiano „Ausinė kepurė“. 
2 d. komiška opera vaikams. Rež. A.Grinenko (Baltarusija).  
Dir. V.Visockis.
10 d. 18 val. - Spektaklis skirtas solistės Aldonos 
Mikšytės jubiliejui. Fridrichas von Flotovas „Marta“.  
2 d. komiška opera. Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
13 d. 18 val. - „Už laisvę amžinybėn išėjusiems“. 
Vokalinės-simfoninės muzikos koncertas. Dir. 
J.Janulevičius. Rež. Kęstutis S.Jakštas.
14 d. 18 val. - L.Adomaitis „Dulkių spindesys“. 2 d. 
šokio spektaklis. Choreogr. ir libreto autoriai: D.Bervingis, 
G.Visockis.

Koncertai
VIlNIUS

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
10 d. 18 val. - Festivalis „Pravoslavų Kalėdos Lietuvoje“. 
Dmitrij Judin (fortepijonas, Rusija).
13 d. 19 val. - „Širdie, giedoki laisvę!“ J.Staškienė ir V.Šimkus 
(fleitos), V.Taurinskaitė-Rukšienė (sopranas), D.Jakštas 
(violončelė), G.Storpirštis (aktorius), Vilniaus kultūros centro 
moterų choras „Liepos“ (meno vadovė ir dir. A.Steponavi čiūtė-
Zupkauskienė), Vilniaus miesto sav. Šv. Kristoforo kamerinis 
orkestras (meno vadovas ir dir. D.Katkus). Įėjimas - nemokamas.

MOKYTOJŲ NAMAI
9 d. 12 val. VMN Didžiojoje salėje - Muzikinė pasaka 
„Coliukė“.

12 d. 18 val. VMN Svetainėje - Vakaras iš ciklo 
„Pasidainavimai su Veronika“. Dalyvauja Veronika ir draugai.

ARKIKATEDRA BAZIlIKA
10 d. 14 val. - Sekmadienio muzika. Atlikėjai: Šiaulių 
kamerinis orkestras (meno vadovas R.Šumila), Šiaulių 
pučiamųjų orkestras (meno vadovas S.Vaičiulionis). 
K.Valčiukienė (sopranas), B.Smiltinikienė (sopranas), Rita 
Daukantaitė (altas), J.Janužas (tenoras), V.Butvila (bosas), 
B.Vasiliauskas (vargonai). Dir.: S.Vaičiulionis ir G.Brūzga.

VISŲ ŠVENTŲJŲ BAŽNYČIA
10 d. 13 val. - Kamerinės muzikos koncertas „Trys karaliai“. 
Ansamblis „Musica humana“ (meno vadovas ir dir. A.Vizgirda). 
Solistai: S.Liamo, V.Kuprevičienė (sopranai), A.Vizgirda (fleita), 
R.Beinaris (obojus), I.Girdžiūnaitė, R.Grakauskaitė (smuikai), 
B.Vaitkus (vargonai). Įėjimas - nemokamas.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

  
Viešbutis ir restoranas  
„Moon Garden Hotel“ 
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 219 99 49,  
www.moongardenhotel.com
Viešbutis, ekoturizmas „Babilonas“  
Kaunas. 10% apgyvendinimo 
paslaugoms, pirties nuomai, dviračių 
nuomai, dviračių turų organizavimui.  
Tel. (8 37) 202 545, www.babilonas.lt
Viešbutis „Šachmatinė“   
Palanga. 20% nuolaida 
apgyvendinimui (1 kambariui).  
Tel. (8 682) 31 111, www.sachmatine.lt
Viešbutis „AirInn Vilnius“  
Vilnius. 30% nuolaida viešbučio 
paslaugoms.   
Tel. (8 5) 232 9304, www.airinn.lt 
Viešbutis „Amberton Cozy“
Kaunas. 15% nuolaida 
apgyvendinimui (kambariui).  
Tel. (8 37) 22 9981,  
www.ambertonhotels.com/kaunas
Viešbutis „Comfort  Hotel LT“ 
Vilnius. 15% nuolaida apgyvendinimui 
nuo standartinių kainų.
Tel. (8 5) 250 5111, www.comforthotel.lt
Sodyba „Terra poilsis“  
Molėtų r. Gruodžių k. 15% nuolaida 
apgyvendinimui ir pirties paslaugoms.  
Tel. (8 686) 03 233, www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Comfort Vilnius”   
Vilnius. 45% nuolaida 
viešbučio paslau goms.  
Tel. (8 5) 264 8833, www.comfort.lt
Viešbutis „Rinno”  
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Narutis”
Vilnius. 20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai  
viešbučio restorane.  
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Karolina” 
Vilnius. 15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu).  
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Europa City“
Vilnius. 20% nuolaida 
(nuo dienos kainos) apgyvendinimui.
Tel. (8 5) 251 4477, www.europacity.lt

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui 
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000,  
www.magnushotel.lt
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir 
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098,  
www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

Juvelyrinių dirbinių parduotuvė   
„Auksinė dovanėlė“
Vilnius. 28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Parduotuvė „Laiko uola”
Klaipėda, Vilnius. 
12% nuolaida laikro   džiams.  
Tel.: (8 46) 211 788, (8 5) 231 0478
Laikrodžių parduotuvė „Swatch” 
Vilnius. 12% nuolaida 
laikrodžiams ir aksesuarams.  
www. swatch.lt
Aksesuarų salonas „Kristel“
Kaunas. 15% nuolaida dekoravimo 
„Swarovski“ kristalais  
paslaugai ir  papuo šalams.  
Tel. (8 614) 84 100, www.kristel.lt

aksesuarai 

Biliardo klubas „Entry“   
Vilnius. 25% nuolaida biliardo žaidimui. 
Tel. (8 624) 94 317,  
www.facebook.com/biliard.Vilnius
Biliardo klubas „Free Ball” 
Vilnius. 20% nuolaida biliardo žaidimui.  
Tel. (8 656) 20 580
Boulingo ir biliardo klubas „Amerigo“
Vilnius, Kaunas. 20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686,  
www.amerigo.lt
Boulingo centras „Smūgis”  
Klaipėda. 20% nuolaida vienam takeliui. 
Tel. (8 46) 305 305, www.smugis.lt 
„Cosmic Bowling” boulingas 
Vilnius. 20% nuolaida boulingo (nuolaida 
taikoma vienam takeliui) ir pulo žaidimams. 
Tel. (8 5) 233 9909
Klubas „Boulingo alėja” 
Kaunas. 20% nuolaida boulingo ir pulo 
žaidimams, 100% batelių nuomai.
Tel. (8 37) 20 0030
„Pool House” biliardas 
Vilnius. 20% nuolaida žaidimui ir 
5% nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

Biliardas, Boulingas   

Tekstilės dizaino studija  
„LHI Lovely Home Idea“
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553,  
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija  
„Lauros namai“ 
Kaunas. 10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančiom žvakėm, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero detalėms.  
Tel. (8 696) 11 600, www.laurosnamai.lt 
Žaliuzės „Domus Lumina“  
Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8-800) 00 009, www.domuslumina.lt
Vonios įrangos studija „Aquahome“
Kaunas. 18% nuolaida prekėms.
Tel. (8-37) 76 4919, www.aquahome.lt

Baldai, interjero detalės

Vaidos veterinarijos klinika   
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir gyvūnų 
maistui, 15% nuolaida gydymo paslaugoms. 
Tel. (8 611) 12854,  
www.vetklinika-vilnius.lt   

Šunų kirpykla „Pet Style“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 91817, www.petstyle.lt   

jūsų augintiniui

Karnavalinių rūbų nuoma 
„Arlekinas”
Kaunas. 15% karnavalinių 
drabužių nuomai.  
Tel. (8 37) 705 832
Šventinių drabužių nuomos  
salonas „Malonumas 55”
Klaipėda. 15% nuolaida drabužių 
ir aksesuarų nuomai. 
Tel. (8 46) 253 226

draBužių nuoma
     

Gėlių salonas „Indigo gėlės“ 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.indigogeles.lt
Salonas „Tarp gėlių”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms 
bei paslaugoms ir 20% nuolaida husaro 
paslaugoms (Lietuvoje). 
Tel.: (8 37) 312 233, 208 847,  
www.tarpgeliu.lt

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų 
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 43,44 Eur nuolaida kalbų 
kursams ir stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 28,96 Eur nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms, 
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos 
kolekcijos vyriškiems ir moteriškiems 
drabužiams bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184

Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms 
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617,  
www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862,  
www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5. Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969,  
www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545,  
www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101,  
www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui 
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620,  
233 9999, 263 6363
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt

Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525,  
(8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius  
patiekalus ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322,  
www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės  
patiekalams (iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020,  
www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370,  
www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 5% nuolaida alkoholio 
asortimentui. 
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida 
sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www.ltaste.lt

Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms. 
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių  
parduotuvė „La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida 
visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt

Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440

Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” 
gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413

Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams.  
www.alkava.lt

Maisto prekės ir gėriMai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau  
kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78,  
(8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 

„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto  
kaina - 4,34 Eur.  
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 4,92 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis 
bilieto kaina - 3,48 Eur.  
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 3,76 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“  
Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 3,19 Eur. 
3D bilietai - 4,05 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.

* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.
Tel. 1567 (0,55 Eur/min.)

kinas

teatras
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223,  
www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės

     
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721,  
www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje iki 2016 m. sausio 18 d.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333,  
www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381,  
www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

     
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos     
Kelionių agentūra  
„Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms,  
10% -„Litauros” organizuojamoms 
kelionėms, 12-15% - savaitgalio 
pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra  
„Estravel Vilnius American  
Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Kelionių agentūra  
„Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www. 
deltakeliones.lt

kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

koncertai, renginiai

    
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 

sveikatingumo paslaugos

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optikos salonai

Nuo 2016 01 18 nebebus išduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt
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SVEIKINA

             

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

JAUČIUI

Puikiai seksis mokytojams, 
keliautojams. Būsite labiau linkę 
išlaidauti nei taupyti. Asmeniniame 
gyvenime galima sumaištis. Kad ir kas 
būtų, neskubėkite daryti sprendimų. 
Besiruošiantiems sportuoti atėjo 
palankus metas.

DVYNIAMS

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

AVINUI

Prognozė sausio 8-14 d.

Būsite kupini jėgų, šiuo 
metu jums siūloma neskubėti - 
tęsti ir užbaigti pradėtus darbus. 
Neišlaidaukite, nes vėliau reikės labai 
smarkiai susiveržti diržus. Saugokitės 
kojų traumų.

ŠAULIUI

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

SKORPIONUI

Labai palankus metas dirban-
tiesiems su užsieniu, pasirašyti verslo 
sutartis, susitikti su verslo partneriais. 
Tikėtina, kad sutiksite žmogų iš 
tolimos praeities, susitikimas bus 
trumpas, bet įsimintinas, vadovaukitės 
intuicija ir nemalonių situacijų pavyks 
išvengti.

SVARSTYKLĖMS

Puikus metas švietimo dar-
buotojams, nors šiuo periodu ir 
prireiks daug jėgų bendraujant su 
aplinkiniais. Palankus metas mokytis, 
tobulinti žinias. Jei draugai pakvies 
apsilankyti seminare ar susitikime, 
neatsisakykite. Asmeniniame gyveni-
me būkite paslaptingi, buitį palikite 
už miegamojo durų.

VĖŽIUI

Puikiai seksis politikams, švie-
timo darbuotojams, visi jūsų tikslai ir 
siekiai bus įgyvendinti. Asmeniniame 
gyvenime kamuos permainingos 
nuotaikos, aplinkiniams bus sunku su 
jumis bendrauti, todėl kai kurie žmonės 
nuspręs nuo jūsų atsiriboti. Gali būti, 
kad dėl susiklosčiusių aplinkybių pla-
nuota ir ilgai laukta kelionė bus atidėta.

LIŪTUI

Pasistenkite šiuo metu neišlai-
dauti, užbaigti darbus ir nepradėti naujų. 
Dabar daug kas priklausys nuo jūsų 
asmeninės iniciatyvos, darysite - turėsi-
te rezultatą. Minėtu laikotarpiu  neužteks 
tik imtis darbų, juos reikės atlikti su 
meile ir nuoširdumu. Laimės dvasia 
sklaidys ore, norėsis ja dalytis su kitais, 
trokšite apkabinti ir mylėti visą pasaulį.

MERGELEI

Jeigu šiek tiek pasuksite galvą, 
rasite būdų, kaip gauti papildomų 
pajamų. O  kol kas netvarkykite svar-
bių piniginių reikalų. Tinkamas metas 
vykti į trumpas keliones. Labai palan-
kus laikas profilaktiškai apsilankyti pas 
gydytoją.

OŽIARAGIUI

Nesimeskite į kraštutinumus, 
verčiau neskubėdami užbaikite pradė-
tus darbus. Apsispręskite, kam teiksite 
pirmenybę - socialiniam statusui ar 
savo asmenybei. Tobulėkite darniai, 
skirkite pakankamai laiko sau ir savo 
darbui. Asmeniniame gyvenime viskas 
tekės įprasta vaga.

ŽUVIMS

Jeigu elgsitės racionaliai, 
nesikarščiuosite ir neskubėsite priimti 
neapgalvotų sprendimų, tai finansinė 
padėtis gali akivaizdžiai pagerėti, 
nes šio laikotarpio sėkmė susijusi 
su bend ravimu ir bendradarbiavimu. 
Atsargiai vairuokite, padidėjusi avarijų 
tikimybė kelyje.

VANDENIUI

Laidų vedėja Eglė Bučelytė
1963 01 12

Aktorė Airida Gintautaitė
1972 01 12

Aktorė Inga Jankauskaitė
1981 01 10

Laidų ir renginių vedėja  
Asta Stašaitytė-Masalskienė
1971 01 11

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė

laisvalaikis 2 0 1 6  s a u s i o  8 65

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Narvelis. Atvykimas. 
Einu. Uranas. LOT. Nida. Vodanas. 
RIMI. Lada. Berilas. Dar. MA. 
Karatas. Skola. Larinas. Guolis. 
Balatonas. Brolis. Pilyponis.  
Trolis. Gidas. Saugas. Ta. Odinas. 
Deikas. Rm. Senas. Bintas. 
Juo. Jis. Trintis. Laukt. Yvas. Viena. 
Sintaksė.
Horizontaliai: Namibijos. Kreida. 
Al. Deja. Vida. Lyginis. Sena. 
Lapinas. Lu. Katodas. Baronas. Ti. 
Severinis. Re. Oranas. Bin. Auditas. 
Dina. Tralas. Sent. Vanas. Taitis. 
Lynas. Brukasi. Kas. Grogas. Is. 
Suolas. Lt. Kolis. AA. Validolis. Juk. 
Somalis. Truks. Tiras. Pamotė.
Pažymėtuose langeliuose: 
TramPlinas.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti drėkinamąjį 
kremą po deginimosi su 

kanapių aliejumi ir egzotinių 
vaisių ekstraktais. 

Atsakymą į kryžiažodį 
iki sausio 12 d. 
siųskite SMS žinute 
numeriu 1390.
Rašykite: LV KR, 
atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. 
Žinutės kaina 
0,29 EUR. Praeito 
kryžiažodžio laimėtoja 
Vytautė skėriūtė 
iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas drėkinamasis 
kremas.

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

PASUK GALVĄ
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SUTIKTUVĖS. 2016-ieji Beždžionės metai Malaizijoje, Kvala Lumpūro zoologijos 
sode, pasitikti ypatingai - specialios vaišės patiektos orangutangams.
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beprotiškas pasaulis

l

- Ar tiesa, kad intelekto testas gali būti svarbus ieš-
kant darbo?

- Tiesa. Tų, kurių intelekto koeficientas didesnis nei 
viršininko, nepriima.

l

Pasveikęs pacientas ateina pas daktarą, padeda jam 
ant stalo dėžę brangių saldainių, butelį... Gydytojas pasi-
piktina:

- Kodėl jūs švaistote mano pinigus?!
l

- Ar galima moterį pasiųsti į kosmosą?
- Taip, tai pakankamai toli ir gana padoru...

l

Užeina moteris į vaistinę ir klausia:
- Ką rekomenduotumėte nupirkti vyrui: validolio ar 

valerijono lašų?
- O kokia diagnozė?
- Bateliai už 500 eurų.

l

Susitinka vaikystės draugės. Viena klausia:
- Tu vis dar netekėjusi?
- Oi, mieloji, jei moteris ilgai negali rasti vyro, tai 

reiškia, kad Dievas ją saugo ypatingam tikslui...
- Na, svarbiausia, kad saugojimo terminas nepasi-

baigtų...
l

Sūnaus gimimo diena, mama padovanoja minkštą 
žaisliuką. Vaikas tyli. Mama:

- O ką reikia pasakyti? Nagi... Ką aš tėveliui sakau, 
kai jis parneša algą?

- Ir tai viskas?
l

O tu visai kaip Puškinas.
- Panašus?
- Ne, nušauti norisi...

l

Kaip man patinka savaitgaliai! Galima visiškai ra-
miai, be jokių kamščių nuvažiuoti iki darbo!

l

Kai tik sutinku tavo žmoną, taip džiaugiuosi, Jonai.
- Kodėl?
- Kad ji ne mano.

aNEkDOTai

MODELIS. Iš Pietų Afrikos kilusi gražuolė Kendisė 

Svonepul (Candice Swanepoel) dažnai pasirodo 

ant prestižinio „Victoria’s Secret“ šou podiumo. 

Modelio ūgis - 1,77 m, matmenys: 86-58-88.


