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įsitikinusi - nebūtina turėti daug pini-
gų ir laiko, kad galėtum keliauti ir bent 
trumpam atsipalaiduoti. 42 p.

■

Nors jai dar tik 17 metų, Milita jau gali 
pasigirti tokiais epitetais kaip atlikėja, vi-
zažistė, TV projektų dalyvė.  68 p.
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„LaisvaLaikio“ interviu

Aš iki pAskutinės 
Akimirkos nežinojAu, 
kAip renAtA Atrodys 
su vestuvine suknele. 
o tAdA: įsivAizduokite 
kokio filmo pAgrindinę 
Aktorę. žiūri ir vArvini 
seilę. net svAjoti bijAi, 
o čiA - tAvo moteris

laisvalaikis 2 0 1 4  g r u o d ž i o  5 5

„LaisvaLaikio“ interviu

- Mariau, kai tarėmės dėl interviu, su-
pratau, kad jūsų dienotvarkė suplanuota 
sekundžių tikslumu - spektakliai, kelio-
nės po įvairius Lietuvos miestelius, repe-
ticijos, koncertai, filmavimai. Ar lieka lai-
ko atsikvėpti ir pabūti vienam su kitu?

Marius: Žinote, kartais aš važiuoju kur 
nors dainuoti, kad ir į Ignaliną, vairuoju kokias 
dvi tris valandas ir tiesiog bandau įsivaizduoti, 
ką Renata dabar daro, likusi namuose. Kartais 
tiesiog sustingstu išsigandęs, kad net neįsi-
vaizduoju, ką ji dabar jaučia, ką galvoja. Iš tie-
sų, kaip jaučiasi moteris viena namuose, kai 
vyras dirba, kažkur šokinėja ant scenos, dai-
nuoja, laido replikas, kažkur degalinėje suval-
go pašildytą dešrainį, paskui vėl šokinėja ant 
scenos, vėl laido replikas, tada vėl kažkokioje 
užeigėlėje geria kavą, tariasi dėl naujų koncer-
tų, o ji ten - namie. Kiekvieną sekundę vis 
įkvepia ir iškvepia kažką naujo. Ir aš tame ne-
dalyvauju. Aš ištisomis dienomis nedalyvauju 
savo moters gyvenime. Tikriausiai tai pati di-
džiausia bausmė vyrui ir žmonai, kai visuome-
nėje jie atrodo kaip laimingųjų porelė. Kartais 
aš atrodau sau toks negrabus, abejingas ir nuo-
lat pavargęs, kad manęs ir neįmanoma įsileis-
ti į subtilų moters pasaulį. Tikriausiai vyrui 
niekada neužteks pinigų nupirkti toms gėlėms, 
kurios padengtų visas skriaudas, kurias išgy-
vena žmona. Taip. Mes labai branginame tas 
akimirkas, kai esame kartu. O visa kita tegul 
liks tarp mūsų. Nors, žinoma, smalsuoliams 
galiu pridėti, kad esu geras kulinaras ir moku 
skaniai pagaminti plovą.

- Ką tomis retomis ir, įtariu, brangio-
mis akimirkomis veikiate, kai liekate 
dviese?

Marius: Viename iš savo spektaklių sa-
kau tokius žodžius: „Moters gyvenimas yra 
pilnas ritualų.“ Šie žodžiai tinka mums. Tu-
rėdami tiek mažai laiko pabūti kartu, mes 
tiesiog nesitardami tą laiką nutariame būti. 
Tas buvimas susideda iš smulkių dalykų. 
Man patinka, kai ji manęs klausia: „Kaip tu 
miegojai?“ Dažniausiai aš jai sakau: „Ne-
kaip.“ Tada ji man atsako: „Gerai, dar pagu-

M.Jampolskis: santuoka su  
Renata sugriovė visus mitus apie moteris

Aš ištisomis 
dienomis 
nedAlyvAuju sAvo 
moteRs gyvenime

Darbuose paskendęs aktorius Marius JaMpolskis (36)  
prisipažįsta - tos retos akimirkos, kai, užgesus scenos žibintams, 

atidavus visas jėgas teatro žiūrovams ir po ilgos darbo dienos  
grįžus namo, jis pagaliau gali apkabinti savo žmoną renatą (29), 

yra itin brangios. nors darbo grafikas ir taip intensyvus, jis ėmėsi 
naujos veiklos - lnk eteryje tapo vienu iš nuotaikingos  

jaunavedžių varžytuvių šou „Šventę švęsti“ vedėjų. atvirai apie 
santuokos džiaugsmus ir vargus sutikę papasakoti Marius ir  

renata prisipažįsta: meilė - tai ne tik begalinis džiaugsmas, bet ir 
juodas darbas. nepaisant to, abu sutinka - stengtis verta.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Šukuosena: Olga Krupičovič  
(BOMOND grožio salonas)

Makiažas: Jelena Klasinskaja 
(BOMOND grožio salonas)

Fotografuota: viešbutyje „Narutis“
Fotografijos: Irmantas Sidarevičius 
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lėk.“ Ir aš dar guliu. Taip būna tikriausiai tik 
vaikystėje, kai tu žinai, kad nereikia eiti į 
mokyklą, ir iš virtuvės pakvimpa kas nors 
skanaus. Tada ji man šūkteli: „Jau kava!“ Ir 
aš tik dabar pagavau save, kad į virtuvę at-
einu apniukusiu veidu, atseit: aš toks reikš-
mingas, nes pavargęs, nes daug uždirbu. Ne-
sąmonė! Aš paprasčiausiai noriu, kad mane 
dar labiau mylėtų. Todėl leidžiu, kad manimi 
rūpintųsi. Tokia jau ta vyro prigimtis. Tada 
mes geriame kavą, kalbamės, kur dabar no-
rėtume būti. Ji man pasakoja. Taip iš smulk
menų susideda mūsų realybė. Tada man ky-
la noras kažką pagaminti, o, pasirodo, pro-
duktų nėra. Mes važiuojame į parduotuvę, 
vėl tariamės. Pagaliau gaminu. Taip į namus 
iš lėto ateina vakaras. Žinoma, tai tik vienas 
iš galimų scenarijų. Visaip būna, kai būni 
kartu.

- Ar dabar toks etapas, kupinas darbų, 
ar tiesiog tai jūsų gyvenimo būdas?
Marius: Net ir nežinau, ar toks etapas 

formuoja gyvenimo būdą, ar gyvenimo būdas 
formuoja tokius etapus  kupinus darbų. Ar 
dirbti daug yra bloga charakterio savybė, ar 
kažkas žiauriai negerai šitame mūsų pasau-
lyje, kad mes dirbame tam, kad „kada nors“ 
dirbti reikėtų mažiau? Kodėl, norint būti lai-
mingiems dviese, reikia taip brangiai sumo-
kėti? Kartais, kai važiuoju iš kokios koman-
diruotės, galvoju, kad ir tą Renatai papasako-
siu, ir šitą, ir dar apie tą, o kai sugrįžtu, ji 
manęs klausia: „Kaip tau sekėsi?“ Ir aš sakau: 
„Neblogai.“ Kažkas čia ne taip. Kaip tos mo-
terys mus ir pakenčia?

- Mariau, LNK eteryje stojote prie 
naujos, nuotaikingos laidos „Šventę švęs-
ti“ vairo. Jau buvo keletas filmavimų. Ko 
laidoje gali tikėtis žiūrovai?
Marius: Jeigu būtų mano valia, kurčiau 

žmonėms vien tik džiugią, labai padorią, šei-
mynišką, vadinasi, subtiliai šiltą nuotaiką. 
Man labai patinka, kai žmonės juokiasi, kai 
jie nori būti geri, nori vienas kitam sakyti 
gražius žodžius, kai vyrai nori būti geri savo 
moterims, o žmonos nori būti ištikimos sa-
vo vyrams. Ši laida turi aliuzijų į tai. Kad 

„LaisvaLaikio“ interviu

Tikriausiai vyrui 
niekada neužTeks 
pinigų nupirkTi 
Toms gėlėms, kurios 
padengTų visas 
skriaudas, kurias 
išgyvena žmona

karTais aš aTrodau 
sau Toks negrabus, 
abejingas ir nuolaT 
pavargęs, kad 
manęs ir neįmanoma 
įsileisTi į subTilų 
moTers pasaulį

Aktorius Marius Jampolskis džiaugiasi tapęs 
vienu iš LNK laidos „Šventę švęsti“ vedėju
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„LaisvaLaikio“ interviu

galiu nebūti vulgarus - jau šios laidos laimė-
jimas. Juokas, gera nuotaika - tai svarbiausi 
akcentai, verčiantys mane stengtis dėl to, 
ką darau.

- Ar patys labiau mėgstate triukšmin-
gas šventes, ar dažniau svarbias datas 
minite tik su artimaisiais?

Marius: Negaliu atsakyti vienareikšmiš-
kai. Viskam savas laikas. Štai per mūsų ves-
tuves buvo daug žmonių, o kartais mes sėdi-
me dviese, šalia mūsų šunys Luna ir Džekas. 
Jei norime - būna ir žvakių.

- Laidoje sutuoktinių laukia ne vienos 
varžybos. O ar jūs tarpusavyje namuose 
varžotės - kas geriau iškeps kiaušinienę, 
kas išplaus indus, kas originalesnę dova-
ną įteiks, kas gražesnį komplimentą pa-
sakys?

Marius: Vienareikšmiškai visus šiuos da-
lykus šimtąkart už mane geriau daro Renata. 
Išskyrus, žinoma, plovą, dar - žuvienę, ukrai-

nietiškus barščius, šašlyką, keptą eršketą, 
paeliją su jūrų gėrybėmis, makaronus su tu-
nų, morkų ir svogūnų užpilu, bulvių plokštai-
nį. Mėgstu gulėti lovoje ir draugams pasako-
ti, kaip gaminu valgyti.

- Kaip dalijatės buities darbus?
Marius: Dieve, aš net nematau, kada ji 

juos padaro. Ji iš tų moterų, kurios buities 
darbų nepainioja su poezija. O buities darbai - 
čia kaip? Šiandien aš plausiu indus ar šiandien 
mano eilė išsiurbti šuns kilimėlį? Žinote, 
šiandienės technikos galimybės tokios, kad 
buitis ne taip vargina.

- Turite du šunis. Kokių išdaigų jie 
prikrečia?

Marius: Taip. Šunys du - Luna ir Džekas. 
Apie tas išdaigas jau kalbėjome šimtus kartų. 
Bet aš vis susimąstau, kas vyksta su mūsų, 
žmonių, gyvenimu, kad mums mielesnis vis 
dažniau tampa ne žmogus, o gyvūnas. Gal mes 
jau nebeturime jėgų susikaupti ties kitu žmo-
gumi? O su šunimi paprasčiausiai patogu. Tu 
žiūri į šuns akis, jis vizgina uodegą - ir tu gerai 
jautiesi. Ir tada atslenka žudikiška mintis: „Va-
je, juk tas šuo - kaip žmogus! Jis mane geriau 
supranta, o kaip dar jaučia - gerbia, jaučiasi 

Ar dirbti dAug yrA 
blogA chArAkterio 
sAvybė, Ar kAžkAs 
žiAuriAi negerAi 
šitAme mūsų 
pAsAulyje, kAd mes 
dirbAme tAm, kAd 
„kAdA nors“ dirbti 
reikėtų mAžiAu?

Tik vedęs Renatą, Marius 
suprato, kad moteris šeimoje - 
vyro gyvenimo esmė ir sėkmė
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dėkingas!“ Šitaip randame pasiteisinimą sau, 
kad nesistiebiame iki žmogaus, o paprasčiau-
siai nusileidžiame iki keturkojų lygio. Jokių 
problemų, tiesiog šokoladas, ar ne?!

- Ar kasdienė rutina nevargina?
Marius: Aš kiekvieną dieną būnu tarp 

žmonių. Vargina tas laikas, kol iki jų eini ir 
kai nuo jų nueini - bejėgis ir išsunktas. Bet 
tos akimirkos, kai esu su savo žiūrovais, man 
su rutina neturi nieko bendra. Man visada 
svarbus santykis su žiūrovu - tai mano prin-
cipas. Stovėdamas bet kokioje scenoje, aš 
jaučiu, kad žiūrovas - gyvybė, o ten, kur gy-
vybė, neįmanoma rutina.

- Renata, ar Marius labai skiriasi sce-
noje ir namuose?

Renata: Labai skiriasi. Vienur jis akto-
rius, lyg kitas žmogus, namuose - mano arti-
mas, mylimas, mano vyras. Tėvams jis vaikas, 
o savo sūnui Dovydui - tėtis. Visus tuos jo 
vaidmenis, kaip čia tiksliau pasakius, turėjau 
atskirti, prisijaukinti, priprasti.

- Kokios vienas kito savybės jus la-
biausiai žavi?

Abu: Mūsų noras ir pastangos būti kartu.

- Išduokite bent po vieną smulkmeną, 
o kokie vienas kito įpročiai erzina?

Abu: Nė už ką!

- Nuo jūsų vestuvių praėjo jau daugiau 
nei metai. Kas dabar, prisiminus tą svar-
bią dieną, kelia didžiausią šypseną?

Marius: Aš iki paskutinės akimirkos ne-
žinojau, kaip Renata atrodys su vestuvine suk-
nele. Tai buvo paslaptis. O tada: įsivaizduo-
kite kokio filmo pagrindinę aktorę. Žiūri ir 
varvini seilę. Net svajoti bijai, o čia - tavo 
moteris. Vienu metu aš išgyvenau didžiulį 
norą ją griebti ir neštis kuo greičiau, aš taip 
didžiavausi! Toks jausmas - lyg būtų koks pir-
mas pasimatymas tavo gyvenime su gražiau-
sia pasaulyje mergaite. Kai būnu žiauriai per-
vargęs, šitas jos vaizdas mane gelbėja.

- Mariau, tai jūsų antroji santuoka...
- Taip, todėl į viską žiūri daug racionaliau. 

Tu jau mažiau galvoji apie save ir stengiesi, 
kad kuo geriau būtų jai. Vestuvių dieną tikriau-

Nevedęs vyras 
atima iš savęs 
galimybę vystytis. 
Kam reiKaliNgas 
toKs iNfaNtilas - 
be pareigų, be 
atsaKomybės, be 
galimybės susibarti 
ir susitaiKyti

Renata prisipažįsta: Marius scenoje  
ir namuose - lyg du skirtingi žmonės
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siai būčiau bet ką padaręs, kad tik jinai būtų 
laiminga. Visą pasiruošimo vestuvėms laiką 
nejučiomis ją stebėdavau, kaip atsakingai ji 
viskuo rūpinosi, smulkiausiomis detalėmis, 
net kvietimams skyrė tiek laiko, kas man at-
rodė gal net ir visai nesvarbu. Viską ji per-
svarstė, nuolat tarėsi su manimi, o aš jai kar-
tojau: „Tu geriau žinai!“ Taip. Tai iš tiesų dabar 
mums kelia šypseną, nes mums paprasčiausiai 
gera. Žinote, mano žmona Renata turi nuosta-
bią savybę: ji nemėgsta pliurpti. Bet jeigu jinai 
kalba, vadinasi, aš turiu klausyti.

- Kokių tradicijų laikėtės per vestu-
ves?

Abu: Mes nesilaikėme tradicijų. Šventė 
virto didžiuliu koncertu.

- Ką dabar tą dieną darytumėte ki-
taip?

Abu: Absoliučiai nieko nekeistume.

- Kokie mitai apie gyvenimą santuo-
koje per šiuos metus pasitvirtino, o kokie 
sugriuvo?

Marius: Vienas iš mitų, kad vyras yra 
šeimos galva. Nors šitas mitas negriuvo, aš 
manau, kad moteris yra šeimos stuburas, be 
kurio galva niekam nereikalinga. Kai vedžiau 
Renatą, mano visi mitai apie moteris sugriu-
vo. Aš supratau, kad moteris šeimoje - vyro 
gyvenimo esmė ir sėkmė. Kitas mitas, kad 
nevedusiam vyrui geriau nei vedusiam. Ne-
vedęs vyras - tai vantos lapas ant užpakalio, 
surūdijusi teftelių dėžutė, atleiskite, buvę 
likimo draugai. Nevedęs vyras atima iš savęs 
galimybę vystytis. Kam reikalingas toks in-
fantilas - be pareigų, be atsakomybės, be ga-
limybės susibarti ir susitaikyti? Vyras, neau-
ginantis vaikų, - didžiulė problema visuome-
nėje. Vyrai - veskite kuo greičiau! Baisu tik 
iš pradžių!

- Sakoma, kad meilė trunka trejus 
metus, jūs kartu - jau daugiau nei ketve-
rius. Tai kiek trunka meilė? Ir ką daryti, 
kad ji truktų kuo ilgiau?

Marius: Nemanau, kad tai meilė, kuri 
trunka trejus metus. Galbūt įsimylėjimas, gal-
būt aistra, hormonai. Meilė, kaip ne kartą jau 
sakiau ir ką labai skaudžiai patyriau savo kai-
liu, yra juodas darbas. Tu tiesiog turi kalbėtis 
su savo žmogumi, klausti, kaip jam sekasi, 
ką galvoja, kaip jaučiasi, ko nori. Tu skiri jam 
visą savo dėmesį, visą save - tiek, kiek gali, 

kiek pavyksta atsitraukti nuo dėmesio sau. 
Taip darai kasdien. Tu tiesiog užsibrėži sau 
tikslą - dabar visą valandą skirsiu tik žmonai, 
ir kalbėsime tik apie ją. Ramiai, lengvai, ne-
siginčydami. Tiesiog džiaugsiuosi jos klausy-
damas. Man tai sunku. Ir aš manau, kad ta 
pastanga yra meilė.

- Mariau, minėjote, kad antspaudas 
pase nieko nepakeitė. Ką jums abiem 
reiškia santuoka?

Marius: Vėl atsakysiu už mus abu, jei 
Renata leis. Vyrui yra kitaip nei moteriai. Vy-
ras iš tiesų galėtų būti be to antspaudo. Bet 
jei tu gyveni su moterimi, ji turi gauti visą 
saugumą, įskaitant ir antspaudą pase. Nema-
nau, kad moteris, kokia ji bebūtų stipri ir 
emancipuota, jaučiasi gerai, saugiai be to 
antspaudo. Vaikine, juk tu žinai, kad aš apie 
tave kalbu? Ir nesakyk, kad nėra pinigų. Su-
prantate, eina laikas, ir su gyvenimu nereikia 
žaisti. Vyras ir moteris yra ne partneriai, ne 
sugyventiniai, o vyras ir žmona, jei jie yra 
atsakingi vienas už kitą. Be to, įsivaizduoki-

te: tau 62-eji, skruostai ir visa kita jau kabo, 
nuo kiaušinienės ir dešros tau jau dvylika-
pirštės opa, lapkritis, artritas, tau eilinė dep-
resija - viskis ir masturbacija nebepadeda. 
Vienas kaifas, kai nevedęs - ar ne?

- Ką pasakytumėte tiems, kas į san-
tuoką žiūri skeptiškai ir renkasi gyveni-
mą susimetus?

Marius: Ateis laikas ir jiems. Linkiu to. 
Tegul jis ateis greičiau nei žvakutė ant vieni-
šo kapo.

- Kaip įsivaizduojate savo gyvenimą 
po 10 metų?

Marius: Įsivaizduoju savo Renatą - dar 
gražesnę, švelnesnę, mielesnę. Ji - penkių vai-
kų mama. Tokių, žinote, jampolskiukų. Šalia 
mūsų - Lunos ir Džeko anūkų būrelis. Aš pra-
žilęs, rūkau pypkę. Mano mažoji - ant kelių, 
tampo man ūsus. Aš apsimetu, kad man nepa-
tinka. Renata gamina balandėlius, o aš visiems 
skaitau penktąjį Šekspyro sonetą. Dieve, mes 
būsime tokie laimingi, kaip dabar!

Mano žMona Renata 
tuRi nuostabią 
savybę: ji neMėgsta 
pliuRpti. bet 
jeigu jinai kalba, 
vadinasi, aš tuRiu 
klausyti

„LaisvaLaikio“ interviu

Marius Jampolskis savo ir Renatos 
ateitį įsivaizduoja su penkiais 
jampolskiukais ir pulku šuniukų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Veidai

Toma Vaškevičiūtė  
tapo reklamos veidu

Prie būrio žinomų moterų, tapusių reklamos veidais, prisijungė ir žinoma  
teatro, kino bei televizijos aktorė Toma VaškeVičiūTė (28). Savo bagaže  
turinti dešimtis vaidmenų,  ji  neseniai pirmąkart prieš objektyvus debiutavo 
kaip fotomodelis ir įsiamžino lietuvių prekės ženklo „Body Talk“ fotosesijoje. 

 Panašu, kad garsi aktorė niekuo nenusi-
leidžia profesionaliems modeliams - prekės 
ženklo „Body Talk“ įkūrėjos Rasa Daunoravi-
čienė ir Veta Asipavičė labai džiaugėsi rezul-
tatu. „Savo naujausios rudens/žiemos kolek-
cijos fotosesijai ieškojome įdomios, talentingos 
ir įkvepiančios moters. „Auksinio scenos kry-
žiaus“ laureatė Toma būtent tokia ir yra - mus 
sužavėjo jos moteriškumas ir asmenybės pa-
slaptingumas. Džiaugiamės galėjusios su ja 
susipažinti artimiau“, - sakė dizainerės.

Simboliška, vienai dienai modeliu tapusi 
garsi aktorė persikėlė į improvizuotą retro 
filmavimo aikštelę su daugybe senoviškų ki-
no kamerų, įsikūrusią Lietuvos teatro, mu-
zikos ir kino muziejuje. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Retro stiliaus fotosesija vyko Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejuje

Monikos Penkutės nuotr. 

Aktorė Toma Vaškevičiūtė pozavo 
lietuviško moteriškų drabužių prekės 

ženklo „Body Talk“ naujosios  
rudens/žiemos kolekcijos fotosesijoje

Prekės ženklo „Body Talk“ įkūrėjos  
Rasa Daunoravičienė ir Veta 
Asipavičė
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Parengė Ringailė StulPinaitė

TV3 televizijos laidų vedėja ir grupės „4 Roses“ 
narė DileTa MeškaiTė (23) - viena tų merginų, 
kurios kasdien trykšta energija, gyvena linksmai ir 
galėtų papasakoti begalę smagiausių istorijų. Taigi 
šį kartą „laisvalaikis“ pasidomėjo, apie ką svajojo, 
ką patyrė ir kaip iš pasimatymų bėgo Dileta.

Pozityvaus žmogaus bruožas kiekvienoje situaci-
joje, net ir sunkioje, įžvelgti ką nors gero. Tą ir 
padarė Dileta, nusipjovusi nykštį. „Kažkada suge-
bėjau nusipjauti nykštį per sąnarį. Taip taip - nu-
sipjauti... Bet dar keisčiau, kad tą padariau bandy-
dama atidaryti kačių ėdalo konservų dėžutę! Deja, 
pirštas mano nebesilanksto, tad man viskas visa-
da „liuks“ (liukso ženklas)“, - juokėsi Dileta.
Dileta yra kairiarankė, jos ūgis 177 cm, o batų 
dydis 39. Dainininkės spintoje daugiausia smėlio 
spalvos drabužių, o mylimiausias aksesuaras - 
akiniai nuo saulės. Jų turi daugybę ir sako, kad 
pro optikos saloną ramiai praeiti negali.
Mokykloje Diletai labiausiai patiko dailės pamo-
kos, tą žinodami jos draugai ir bendraklasiai pra-
šydavo atsiskaitomuosius darbus nupiešti už 
juos. O labiausiai nepatiko chemija, mat ši jai 
visada buvo tamsus miškas.
Kad ir kokie reikalai lauktų, Dileta visuomet ke-
liasi bent valanda anksčiau, kad tą ryto valandą 
galėtų ramiai gerti kavą ir peržvelgti naujienas. 
Tai yra jos tradicija.
Blogiausiu savo įpročiu Dileta įvardija lūpų kram-
tymą: „Kai nervinuosi ar jaudinuosi - kramtau 
lūpas. Niekaip nepavyksta su šiuo įpročiu susi-
doroti.“
Diletai yra tekę bėgti iš nevykusio pasimatymo. 
„Kartą, susitikusi su vaikinu, supratau, kad tik-
rai nerasime bendros kalbos, atsiprašiau į tua-
letą ir tiesiog pabėgau iš susitikimo vietos. De-
ja, kitą savaitę sutikau tą žmogų parduotuvės 
eilėje ir raudonavau sukdama akis į šoną“, - pa-
sakojo Dileta.
Kur yra vorai, ten nėra Diletos. Tai didžiausia 
merginos fobija.
Kai Dileta miega, dar nereiškia, kad ji nebendrau-
ja. „Kalbu per miegus. Esu tokių istorijų girdėju-
si apie save, kad net pati negalėjau patikėti, bet, 
pasirodo, sugebu ir į klausimus atsakinėti miego-
dama. Viena istorija labai prajuokino, draugai pa-
sakojo, kad per miegus liepiau kažkam eiti skus-
ti bulvių kugeliui“, - atviravo D.Meškaitė.
Dileta tiki senelių išmintimi - prietarais. Juodai 
katei perbėgus kelią, tris kartus nusispjauna per 
kairį petį, o eidama su kuo nors poroje visuomet 
apeina stulpus, kad neišskirtų, mat tikima, kad 
taip galima susipykti.
Labiausiai Diletai patinkantis metų laikas - va-
sara. Pasak dainininkės, šis metų laikas galėtų 
tęstis 11 mėnesių ir 2 savaites, nes ji labai mėgs-
ta tas dvi šventines žiemos savaites, sniegą, iš-
puoštas gatves, linksmus ir laimingus žmones, 
laukiančius Kalėdų.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Veidai

10 faktų,  
kurių nežinojote  
apie Diletą Meškaitę

Lauros Matkutės nuotr.
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STILIUS

Abrakadabra - 
Aleksandras Pogrebnojus

„Abracadabra“ yra pirmoji autorinė dizainerio 
Aleksandro Pogrebnojaus (centre) kolekcija
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STILIUS

Žiemos išvakarėse - žvarbų sekmadienio vakarą - dizaineris AleksAndrAs 
Pogrebnojus (46) „Menų spaustuvėje“, Vilniuje, pristatė savo pirmąją 
autorinę ir naujausią 2015 m. pavasario-vasaros kolekciją „Abracadabra“. 
Modeliai atspindėjo Viduramžių ir renesanso epochos dvelksmą - įvairias-
palviai marškinėliai bei suknelės buvo išpuoštos žinomų to meto dailininkų 
darbų. Iš viso kolekcijoje - 40 modelių tiek vyrams, tiek moterims. jų pažiū-
rėti atvyko ir būrys žinomų pramogų pasaulio atstovų. nors tai pirmoji sa-
varankiška A.Pogrebnojaus kolekcija, kūrybinį bendradarbiavimą su dizai-
nere Vida simanavičiūte kūrėjas ketina sėkmingai tęsti ir toliau.
Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Abrakadabra - 
Aleksandras Pogrebnojus

Pavasario-vasaros kolekcijoje vyrauja 
Viduramžių ir Renesanso epochų motyvai 

Menininkė  
Monika Dirsytė

Stilistė Lina 
Žvirblytė su 

draugu

Dainininkė Ieva 
Stasiulevičiūtė

Dainininkė Šorena Džaniašvili 
(dešinėje) su drauge
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STILIUS

Televizijos laidų vedėja 
Gintarė Gurevičiūtė  

su draugu

Kolekciją demonstravo ir A.Pogrebnojaus  
žmona Monika Račiūnaitė-Pogrebnojė

Futbolininkas 
Deividas Česnauskis 
su žmona Vaida Aktorė Karina Stungytė
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SKONIS

Praėjusio penktadienio popietę viename Vilniaus prekybos 
centre žinomi Lietuvos žmonės turėjo galimybę nusikelti į 
vaikystę. Pasiraitojusios rankoves LNK žvaigždės su savo at-
žalomis, minėdamos „Spalvoto meduolio dieną“, džiaugs-
mingai ėmėsi darbo - įvairiais glajais spalvino meduolius ir 
puošė juos kalėdiniais pabarstukais. Panašu, kad daugiau 
džiaugsmo tokia šventinė veikla teikė suaugusiesiems negu 
jų vaikams. Pamiršę laiką ir susirinkusių fotografų blykstes 
eterio žvaigždės stačia galva pasinėrė į kūrybines „kančias“ - 
kočiojo tešlą, spaudė sausainius ir šovė juos į krosnį. Savo 
iškeptus ir nuspalvintus meduolius žinomi žmonės padova-
nojo vaikų globos namuose augantiems vaikams.

Spalvoto meduolio dieną 
įžymybės demonstravo savo kūrybinius sugebėjimus

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS  
ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Televizijos laidų vedėja Laura 
Imbrasienė meduolius margino su 

vyresniu Žygio Stakėno sūnumi

Meduolius kepė LNK  
žinių vedėjos Asta  
Žukaitė-Nalivaikienė ir  
Agnė Zacharevičienė
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SKONIS

n 150 g cukraus

n 75 ml auksaspalvio sirupo

n 150 g sviesto arba margarino

n 2 nedidelių kiaušinių

n 1/2 šaukšto tarkuotos 

apelsino žievelės
n 1/2 šaukšto tarkuoto imbiero

n 1/2 šaukšto maltų gvazdikėlių

n 1/2 šaukšto sodos

n 400 ml miltų
n Glajui:
n 400 ml cukraus miltelių

n 1 kiaušinio baltymas

n 2-3 lašeliai acto

Meduolių receptas

Užvirkite cukrų ir auksaspalvį sirupą. Į gautą masę įdėkite sviestą arba 

margariną, leiskite jam ištirpti, išmaišykite. Palikite mišinį atvėsti. Į jį 

įmaišykite plaktus kiaušinius, prieskonius, sodą ir miltus. Apibarstykite 

tešlą trupučiu miltų ir palikite šaltoje vietoje kelias valandas arba per naktį.

Išminkykite tešlą ir padalykite ją dalimis. Iškočiokite 2-3 mm lakštus, 

formelėmis išspauskite sausainius. Kepkite iki 175° C įkaitintoje orkaitėje 

8-10 min. Palikite atvėsti.

Sudėkite visas glajaus sudedamąsias dalis į dubenį ir plakite elektriniu 

plaktuvu, kol masė taps vientisa ir standi. Glajumi dekoruokite meduolius.

LNK laidų vedėjas Žygis Stakėnas 
pramogavo su jaunėliu sūnumi

Paminėti „Spalvoto meduolio 
dienos“ kartu su aštuonių 
mėnesių sūneliu atvyko ir Ieva 
bei Rolandas Mackevičiai

Savo kūrybiškumą demonstravo 
„Radistas“ Jonas Nainys...

Renginio nepraleido ir netrukus gimdysianti 
Indrė Skučienė su vyru Pauliumi

...ir Gintarė Gurevičiūtė
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Ratai

Ringailė Stulpinaitė

- Ar turite svajonių automobilį?
- Mano svajonių automobilis turėtų būti 

galingas aukštas džipas. Kad galėčiau sėdė-
ti lyg traktoriuje ir viską iš aukštai matyti. 
(Šypsosi.) Tačiau konkrečios markės išskir-
ti negalėčiau, tai tikriausiai nėra labai svar-
bu. Tiesiog aukšti automobiliai man atrodo 
saugesni.

- Ekstremaliausia situacija vairuo-
jant?

- O taip, buvo tokia ekstremali situacija, 
kai spaudžiau greičio pedalą iki dugno, o au-
tomobilis vos judėjo apie 40 km/h greičiu. 
Visa tai vyko judrioje gatvėje, kur buvo labai 
didelis eismas ir aš bijojau bent minimaliai 
atleisti greičio pedalą, nes būčiau visai su-
stojusi. Nežinau, kas ten sugedo, bet buvo 
baisu.

- Esate greičio mėgėja ar rami vai-
ruotoja?

- Mane geriausiai apibūdintų frazė „at-
sargi vairuotoja“. Niekuomet nerizikuoju 
važinėti greitai, man tikrai nereikia avarijų, 

ekstremalių, pavojingų situacijų. Juk kelyje 
esu ne viena, reikia saugoti visų gyvybes, 
ne tik savo. O jeigu ne tu, tai kitas žmogus 
kelyje gali kokią nors klaidą padaryti. Aš net 
nesiryžčiau dalyvauti kokiame nors ralyje ar 
kitose automobilių lenktynėse, adrenalinas 
man yra svetimas dalykas. Jeigu pati būnu 
keleivė, o vairuotojas greičiau važiuoja, ins-
tinktyviai spaudžiu stabdžio pedalą, nes di-
delis greitis man yra baisus. Aš manau, kad 
net per daug stengiuosi laikytis kelių eismo 
taisyklių. Pamenu, kartą draugė paprašė ją 
parvežti vakare namo, o ji gyvena senamies-
tyje. Toje gatvėje, kur ji gyvena, vienpusis 
ir dar ribojamas eismas, ir tiems, kurie ten 
negyvena, po dešimtos valandos vakaro va-
žiuoti negalima. Ir ką jūs manote? Aš jos 
neparvežiau. (Šypsosi.)

- Kur ir kada važiuoti smagiausia?
- Kadangi nemėgstu labai judraus eismo 

ir įtampos vairuojant, labiausiai man patinka 
važiuoti ten, kur automobilių mažai arba visai 
nėra. Tada galiu atsipalaiduoti. Bet kuriuo 
atveju aš vairuodama daugiau nieko nematau, 
tik kelią. Vairavimas man yra labiau darbas 
nei malonumas. 

- Kokius reikalavimus keliate besi-
rinkdama naują automobilį?

- Vienas aktualiausių dalykų, kad auto-
mobilis būtų su automatine pavarų dėže, 
ne mažiau svarbu, kad automobilis, kaip 
minėjau, būtų aukštas. Labiausiai patinka 
juodos spalvos automobiliai, klasika visuo-
met žavi. Tiesa, į automobilio ekonomišku-
mą taip pat atsižvelgiu, nesinorėtų didelio 
litražo variklio, nes reikėtų stoti kiekvie-
noje degalinėje prisipildyti degalų. O tada 
jau žiūriu į komfortą, automobilio dizainą.

- Ko vairuodama niekuomet nesiryž-
tumėte daryti?

- Jeigu vairuodama ir kalbu telefonu, tai 
tik su laisvų rankų įranga, nors ir tai jau skai-
do dėmesį. Apskritai stengiuosi vairuodama 
neužsiimti jokia pašaline veikla.

Baiba Skurstene-Serdiukė: 
Vairavimas man labiau darbas nei malonumas

Dainininkė BaiBa SkurStene-SerDiukė (30) gali būti drąsiai vadinama viena atsa-
kingiausių vairuotojų Lietuvos keliuose. Moteris mano, kad automobilio vairas nėra 
žaislas, o kelyje visi privalo būti atidūs ir atsakingi. Didelis greitis ir adrenalinas Baibai 
yra svetimas dalykas, tad ralyje artimiausiu laiku jos turbūt nepamatysime.

Baiba Skurstene-Serdiukė sako, jog jai labiausiai 
patinka važinėti ten, kur nėra intensyvaus 
 eismo, tuomet moteris gali atsipalaiduoti

irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Ratai

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

- Vairuotojai man įtarimų kelia tuomet, 
kai kelyje elgiasi neadekvačiai, rodo posūkius 
į kitą pusę, nei suka, per daug laviruoja tarp 
juostų, tarsi nežinodami, kur jie važiuoja. 
Tiesą sakant, nervina ir tie, kurie važiuoja 
gerokai lėčiau nei leistinas greitis arba, 
atvirkščiai, vaidina kelių erelius. Nuo tokių 
stengiuosi laikyti kuo didesnį atstumą.  

- Kaip manote, kas vairuoja geriau: 
vyrai ar moterys?

- Manau, kad tiek vyrai, tiek moterys ga-
li važiuoti ir labai gerai, ir prastai. Galbūt mo-
terys kartais būna lėtesnės, tačiau tai nereiš-
kia, kad būtinai prastos vairuotojos. Gal kar-
tais jos būna labiau išsiblaškiusios.

- Tolimiausia kelionė automobiliu?
- Toliausiai man yra tekę važiuoti iki Ry-

gos ir atgal.

- Jūsų automobilyje visuomet privalo 
būti kas?..

- Geras klausimas. (Šypsosi.) Nežinau, aš 
neturiu tokių dalykų. Kad automobilis malo-
niai kvepėtų, man patinka turėti tą kabinamą-
jį automobilinį kvapuką, be to, automobilis 
turi būti švarus. Šiuo metu dalinuosi automo-
biliu su vyru, tad nematau net ir reikalo ap-
sikrauti visokiais niekučiais. 

- Jūs ne iš tų moterų, kurios į auto-
mobilį susikrauna pusę namų?

- Tikrai ne, geriausiu atveju pasiimu ba-
tus. Nes aš negaliu vairuoti su aukštakulniais. 
Kad ir kur važiuočiau, vairuoju su žemais 
plonapadžiais batukais, kad gerai jausčiau au-
tomobilį, pedalus. O aukštakulnius apsiaunu 
atvažiavusi į vietą. Nesuprantu, kaip kitos 
moterys gali vairuoti su aukštakulniais, man 
tai yra kosmosas, juk koja kabo ore, kažkaip 
nestabiliai atrodo. Vieną kartą pabandžiau, 
nepatiko, nusiaviau aukštakulnius prie pirmo 
šviesoforo. (Juokiasi.)

Baiba Skurstene-Serdiukė: 
Vairavimas man labiau darbas nei malonumas

l Šiuo metu vairuoja: „KIA Sorento“

l Svajonių automobilis: galingas džipas

l Greičio rekordas: bijau greičio, tad rekordų 

nesiekiu
l Eismo įvykių skaičius: 0 

l Vairavimo stažas: 4 metai

Dosjė

Mane geriausiai 
apibūdintų 
frazė „atsargi 
vairuotoja“

Baiba Skurstene-Serdiukė tikina nesuprantanti, kaip  
moterys gali vairuoti automobilį avėdamos aukštakulnius. Tai, 

pasak jos, labai nepatogu ir kartais gali būti net pavojinga
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Verslo žmonės

Jaunas verslininkas, anksčiau gerai žinomas 
diskžokėjas Justas Pikelis (24) mažiau nei 
prieš metus pristatė analogų neturintį projektą 
„Stebink.lt“ - internetinę parduotuvę, prekiau-
jančią žinomų žmonių sveikinimais. „Verslas ve-
ža“ renginyje dalyvavęs jaunuolis pasidalijo nau-
jiena, kad susidomėjimo sulaukęs verslas nese-
niai parduotas didelei korporacijai, o jo galvoje jau 
verda naujos idėjos. Kaip sukurti gerą idėją, jis 
pasakojo ir renginyje susirinkusiam jaunimui:

n Tobulų verslo idėjų nėra, o mitą, kad jos gali 
būti vertos milijonų, sukūrė žiniasklaida. Iš tiesų 
idėja yra nieko verta ir lemia tik maždaug 10 proc. 
verslo sėkmės. Prieš metus sulaukiau dviejų labai 
panašių skambučių. Skambino du mano draugai, 
norėję išgirsti nuomonę apie savo sugalvotas vers-
lo idėjas. Kai išgirdau pirmojo jų idėją, pasakiau, 
kad ji tiesiog puiki. Pabendravęs su kitu pasiūliau 
gerai pagalvoti, ar jis nori imtis veiklos, nes jo 

pasiūlymas buvo blogiausia mano girdėta verslo 
idėja. Praėjus metams situacija tokia: pažįstamas, 
kurio verslo idėja buvo gera, turi merdintį verslą 
ir 100 tūkst. eurų skolų, o pažįstamas, kurio vers-
lo idėja ir man, ir daugumai verslo konsultantų 
pasirodė nevykusi, yra sėkminga ir jau davė 300 
tūkst. eurų pelno. Iš tiesų viskas paprasta - vers-
lo sėkmę lemia ne idėja, o jos įgyvendinimo būdai 
ir prie to dirbanti komanda.

n Svarbu imtis veiklos, kuri patinka, nes darbas, 
atliekamas be užsidegimo, aukštų rezultatų ne-
duos, bet tik aistra darbui sėkmės taip pat nepa-
sieksi. Geriausia suderinti tai, ką mėgsti, su tuo, 
ką moki. Tarkim, visuomet norėjau būti krepši-
ninkas, tačiau nesu toks aukštas, kad galėčiau 
būti profesionalus NBA žaidėjas. Tačiau man pui-
kiai sekasi teisė. Vadinasi, galiu tapti, pavyzdžiui, 
sporto agentu. Tvarkyčiau ir teisinius reikalus, ir 
galėčiau dirbti su sau įdomia sritimi.

Ką žinoti, kad verslas
„vežtų“?  

Anot Justo Pikelio, svarbu 
atrasti aukso vidurį tarp savo 
pomėgių ir sugebėjimų

Justo Pikelio asmeninio albumo nuotr.

Verslumą skatinančių renginių „Verslas veža“ banga šįmet nuvilnijo kone per visą Lie-
tuvą - nuo Biržų iki Ignalinos, Alytaus ir didžiųjų miestų. Jaunimas, besidomintis verslo 
pradmenimis ir niuansais, noriai lankėsi renginiuose ar transliacijas stebėjo internetu. 
Net 16 renginių ciklą praėjusią savaitę vainikavo baigiamoji konferencija sostinėje.  
Čia savo patirtimi dalijosi verslo grandai, sėkmės istorijas pasakojo ir žinomi žmonės. 

Gera verslo idėja - mitas?

Svarbu laužyti stereotipusNieko apčiuopiamo negaminantys „radistai“ 
sukūrė vieną žinomiausių šalyje prekės ženklų

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Savo aistrą desertams ir pomėgį juos ga-
minti Liucina RimgaiLė (25) iš pradžių 
pavertė projektu „Liu Patty“, o galiausiai ir 
nuosava kavinuke. Būsimiems ir pradedan-
tiems verslininkams Liucina papasakojo, kaip 
pradėti verslą maitinimo sektoriuje. Vis dėl-
to, ji išskyrė ir keletą svarbių dalykų, kurių 
neturėtų pamiršti nė vienas svajojantis apie 
nuosavą veiklą:

n Dauguma pradedančių verslininkų koncen-
truojasi į pardavimų skatinimą ir pelną, ta-
čiau ne kiekvienas suvokia, jog nuosavas vers-
las - didelė atsakomybė. Vadovas visuomet ne-
ša finansinę atsakomybę, yra atsakingas savo 
darbuotojams ir valstybinėms institucijoms. 
Jis, priešingai nei samdomas darbuotojas dir-
bantis nuo 8 iki 17 valandos išėjęs iš darbo 
savo atsakomybių nepamiršta. Man nebūnant 
kavinėje, vis tiek mano mintys dažnai sutelktos 

į tai, kas ten vyksta. Prieš imantis verslo kiek-
vienas norintis nuosavo verslo turi suvokti, ar 
ta atsakomybė jam ne per didelė.

n Geriausiai į priekį veda užsibrėžtas tikslas. 
Aš iškėliau sau uždavinį per mėnesį atidaryti 
kavinę ir savo plano laikiausi nepaisydama 
kiek laiko, pastangų ir sveikatos iš manęs tai 
pareikalavo. Savo tikslą pasiekiau. Ir kitiems 
siūlau vadovautis panašia taktika. (Šypsosi.)

n Besirūpindami savo verslo steigimu gerai 
atlikite namų darbus. Internete, pavyzdžiui, 
verslilietuva.lt yra pateikta visa reikiama in-
formacija, atmintinės ir savotiškos paruoštu-
kės apie tai, kokių dokumentų, pažymų ir pa-
našiai reikia steigiant verslą. Siūlau ta infor-
macija pasinaudoti ir išvengti papildomų rū-
pesčių. Aš namų darbų nepadariau, todėl ap-
sunkinau sau verslo steigimo procesą.

Ką žinoti, kad verslas
„vežtų“?  

Parengė Eimantė JurŠėnAItė

Verslo žmonės

Liucina Rimgailė įsitikinusi, jog  
geriausiai į priekį  „veža“ užsibrėžti tikslai

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Atlikti namų darbus

Šiandien Jonas nainys ir Rolandas 
mackeVičiuS yra visiems gerai žinomi kaip 
„radistai“. Sujungę aštroką humoro jausmą, mei-
lę šokių muzikai, įkvėpti bičiuliško ir nuoširdaus 
bendravimo su savo klausytojais, jie tapo bene 
ryškiausiais XXi amžiaus lietuviškojo radijo ete-
rio herojais. Vyrai teigia, kad pradėję veiklą ne-
tikėjo, jog sukurs tokį sėkmingą ir žinomą pre-
kės ženklą, ir dalijasi savo sėkmės istorija:

n Prieš 7 metus pradėję bendrą veiklą daug dir-
bome ir darbo valandų neskaičiavome, tačiau 
mūsų sėkmę lėmė ir tai, kad drąsiai laužėme ste-
reotipus bei neužstrigome vienoje erdvėje. Galėjo-
me likti tik radijo balsais, bet su ZIP FM sugal-
vojome parodyti ryškias asmenybes. 2007 metais 
pradėjome kelti vaizdelius į „Youtube“ kanalą, 
vieni pirmųjų sukūrėme savo paskyrą „Facebook“ 
tinkle. tada radijo laidų vedėjai taip nesielgė. 
nors nieko apčiuopiamo negaminame, sukūrėme 
terpę ir mintis, tinkamas mūsų partneriams. Da-

bar vis daugiau žmonių nori su mumis bendra-
darbiauti. Kai leidome savo kompaktinę plokšte-
lę, norėjome pasiūlyti nemokamą produktą, viena 
įmonė sutiko bendradarbiauti ir drauge „iškepė-
me“ 15 tūkst. kopijų, dalijamų nemokamai.

n Dažnai verslininkai atsinaujina, keičia dizai-
ną ar strategiją tik kas kelerius metus. Mes atsi-
naujiname kiekvieną sezoną. nors laidos turinys 
lieka toks pats, sugalvojame skirtingus pristatymo 
klipus, tematiką ir panašiai, kad mūsų klausyto-
jai išgirstų kažką naujo, nepabodusio. Kiekvienas 
atnaujinimas turi būti geresnis ir kokybiškesnis, 
kad matytųsi, jog tikrai judama į priekį.

n Versle svarbi komanda. Iš pradžių subrandi-
nę idėją apie vakarėlius mudu patys juos orga-
nizavome, patys linksminome, patys po jų ir tvar-
kėmės. 2010 metais surengėme vakarėlį nidoje, 
kuris, nors ir labai linksmas, buvo ganėtinai 
primityvus. norėjome plėstis, bet dviem žmonėms 

tai buvo sudėtinga užduotis. Be geros komandos 
nieko nebūtume pasiekę, o šiandien galime 
džiaugtis kasmetiniu „radistai Village“ festiva-
liu ir gimtadienio šventėmis teatro arenoje.

n Versle egzistuoja 7 metų lūžis: pirmus metus įmo-
nės veiklos kreivės dažniausiai kyla į viršų, verslas 
populiarėja ir panašiai, po 7 metų arba kyla toliau, 
arba staigiai krinta, būtent tada reikia gerai apgal-
voti veiklos planus ir veikimo strategiją, pagalvoti ir 
apie atsinaujinimą. Mes 7 metus triūsėme ir daug 
dirbome, niekas nieko ant lėkštutės neatnešė. Daug 
pasiekėme, nes nebijojome išeiti iš savo komforto 
zonos. Jei veiklą pradėsi komforto zonoje, nieko ne-
bus. Pradėję nuo radijo laidos, dabar turime savo 
muzikos festivalį ir netgi tapome televizijos laidų 
vedėjais. Su mumis bendradarbiauja kiti žinomi 
prekių ženklai, didžiausia Baltijos šalyse renginių 
agentūra, į Lietuvą atvežusi Lady Gagą, robį Vil-
jamsą (robbie Williams) ir kitus, o „radistai“ - 
vienas žinomiausių prekės ženklų šalyje.

Svarbu laužyti stereotipus
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ApdovAnojimAi

Didžiosios Britanijos sostinėje Londone pirmadienį per  
iškilmingą ceremoniją buvo išdalyti „Britų mados  
apdovanojimai“ („British Fashion Awards“) kylančioms ir  
jau pripažintoms pasaulyje mados ikonoms. Į vieną  
prestižiškiausių mados renginių susirinko ne tik mados  
pasaulio elitas, bet ir kino, scenos žvaigždės.
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Metų modeliu pripažinta Kara 
Delevin (Cara Delevingne)

EPA-Eltos nuotr.

Britų modelis  
Aleksa Čang (Alexa Chung)

Britų modelis Suki Voterhaus 
(Suki Waterhouse)

Naomi Kembel 
(Naomi Campbell)

Viktorija Bekhem (Victoria 
Beckham) jau įsitvirtino 
mados industrijos pasaulyje
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ApdovAnojimAi

n Metų dizaineris, kuriantis moterims
Turkų kilmės britas Erdemas Moralioglu (Erdem Moralioglu)

n Metų dizaineris, kuriantis vyrams
Airis Džonatanas Viljamas Andersonas  
(Jonathan William Anderson)

n Metų modelis
Britų manekenė Kara Delevin (Cara Delevingne)

n Metų mados ikona
Britų aktorė Ema Votson (Emma Watson)

n Metų prekės ženklas
Viktorijos Bekhem (Victoria Beckham) mados namų ženklas

n Prizas už geriausius „Raudonojo kilimo“ drabužius
Aleksandro Makvyno (Alexander McQueen) mados namai

n Prizas už nuopelnus madai
Amerikiečių mados žurnalo „Vogue“ vyriausioji redaktorė  
Ana Vintur (Anna Wintour)

Pagrindiniai nugalėtojai

Mados diktatore vadinama amerikiečių  
žurnalo „Vogue“ redaktorė Ana Vintur (Anna 

Wintour) su dukra Bi Šafer (Bee Shaffer)

JAV dizaineris Tomas 
Fordas (Tom Ford) ir 

atlikėja Rita Ora (Rita Ora)

Mados ikonos titulas 
atiteko aktorei Emai 
Votson (Emma Watson)

JAV atlikėja Rijana (Rihanna) 
atvyko vilkėdama vien tik švarką

JAV modelis Kendal Džener 
(Kendal Jenner)Parengė Jurga Drungilaitė
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Britų atlikėja Rita ORa (24) gan  
sparčiai pasiekė populiarumo viršūnę. 
ar tam turėjo įtakos ne tik balsas, bet 
ir išskirtinis įvaizdis - sunku pasakyti. 
Viena akivaizdu, R.Ora yra iš tų, kurios 
mėgsta (ir nebijo!) eksperimentuoti 
drąsiais įvaizdžio pasirinkimais - tad 
nuolat stebina išskirtiniais drabužių 
deriniais, aksesuarais ir šukuoseno-
mis. Dar visai neseniai buvusi plati-
nine blondine, vėliau ji perėjo į rusvą 
spalvą, dar vėliau - nusirėžė geltonas 
garbanas, o po kiek laiko jas papuošė 
raudonomis, melsvomis sruogomis. 
Pastaruoju metu R.Ora įniko sukti 
kuoduką, kuris net oficialiuose rengi-
niuose vilkint stilingas sukneles suku-
ria išdykėliškos merginos įvaizdį.

Įvaizdis

Ritos Oros stiliaus eksperimentai
Rita Ora mėgsta 

papuošti visus 
rankos pirštus
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Įvaizdis

Ritos Oros stiliaus eksperimentai

Prie stilingos suknelės - 
išdykėliškos merginos  
įvaizdį sukuriantis kuodukas

Rita Ora neretai 
stebina ir eklek-
tišku stiliumi

EPA-Eltos nuotr.
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l Pasirinkite skaistalus, tinkančius jūsų 
veido tonui. Persikiniai skaistalai atrodys kiek 
natūraliau, o rausvi, ypač ryškiai rožiniai bus 
labiau matomi.

l  Labai kruopščiai paskirstykite skais-
talus jų užtepimo kraštuose, kad nesimatytų 
ryškių perėjimų,  juk mūsų tikslas atrodyti 
natūraliai, kad žmonės galvotų, jog ką tik grį-
žote iš pasivaikščiojimo parke. Ryškiausia 
spalva turėtų eiti skruostų viduryje maždaug 
po akių vyzdžiais ir tada išsisklaidyti į šonus. 
Niekada nemodeliuokite veido skaistalais, 
nes jie nėra tam skirti.

l Tepkite skaistalus po truputį, mažais 
kiekiais, nes daug paprasčiau paryškinti nei 
taisyti klaidas - per ryškius skruostus. Visgi 
jeigu netyčia padauginote skaistalų, skruos-
tus švelniai patrinkite vatos paduku arba per-
braukite sausa kompaktine ar biria pudra. 
Skystus skaistalus prigesinsite skysta pudra 
(geriausia perbraukti per skruostus skystai 
pudrai skirtu sintetinių plaukelių teptuku su 

šiek tiek skystos pudros). Niekada netepkite 
skystos konsistencijos skaistalų ant biria ar 
kompaktine pudra papudruotos odos.

l Jei jūsų oda riebi, išberta, su didelėmis 
poromis, venkite skaistalų, kuriuose yra bliz-
gesio, nes blizgesys dar labiau išryškins odos 
minusus. Tačiau skaistalai su šiek tiek bliz-
gesio labai tiks sausai, vyresnio amžiaus odai 
ir ją pagyvins. Jeigu jūsų oda riebi, rinkitės 
sausus skaistalus ir juos tepkite teptuku, ven-
kite kreminių skaistalų (taip pat jų reikėtų 
atsisakyti, jeigu jūsų poros išsiplėtusios, nes 
jie dar labiau jas išryškins).

l Jeigu nenaudojate skystos pudros, bet 
norite veidą padengti skaistalais, rinkitės kre-
minės konsistencijos priemonę, lengvai paskirs-
tomą pirštais. Jeigu visgi norite sausų skaistalų, 
prieš tai odą papudruokite bent jau biria pudra - 
kitu atveju laikui bėgant veidas gali atrodyti dė-
mėtas. Vasarą patartina rinktis sausus skaista-
lus. Jei visgi labiau mėgstate skystus, tuomet 
karštą dieną rinkitės vandeniui atsparius.

Kaip naudoti skaistalus?
Nuovargio ir neišsimiegojimo nebūtina slėpti po storu makiažo sluoksniu. Kad vei-
das atrodytų gyvybingas net ir tada, kai esate pavargusi, o skruostai būtų sveikai 
rausvi, pakanka savo kosmetinėje susirasti skaistalų. Anot vizažo specialistės Godos 
sKuodytės, jais lengvai išgaunamas švytinčios odos efektas, o saikingas skaistalų 
naudojimas brandesnio amžiaus moterį gali netgi pajauninti.

Goda Skuodytė atskleidžia, kaip tinkamai naudotis skaistalais:

Grožio paletė

PRIEŠ Po

Goda Skuodytė
Ryčio Gasparavičiaus nuotr.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Vizažo specialistė parodė, kaip, vadovaujantis jos 
patarimais, galima pagyvinti veidą vos keliais teptuko 

potėpiais, kad jis atrodytų natūraliai, energingai  
ir žaviai, tarsi grįžus iš pasivaikščiojimo parke
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  Grožio paletė
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  Grožio paletė

Maniloje (Filipinai) vykusiame grožio 
konkurse „Mis Žemė 2014“ nugalėto-
jos karūna pasipuošė gražuolė iš Filipi-
nų DŽeiMė Herel (Jamie Herrell). 

Keturioliktą kartą ren-
giamame grožio konkurse 
šiemet susirungė 85 gra-
žiausios pasaulio mergi-
nos. Visoms joms teko pa-
tirti nemažai išbandymų. 
Merginoms reikėjo pasiro-
dyti su maudymosi kos-
tiumėliais, demonstruoti 
puošnią vakarinę suknelę, 
taip pat teko pademonst
ruoti savo talentus ir su-
gebėjimus.

Šiuo konkursu siekia-
ma atkreipti dėmesį į pa-
saulio aplinkosaugos pro-
blemas, žemės turtų sau-
gojimą, taip pat skatinti 
ekoturizmą.

Gražiausia  
mergina Žemėje

Konkurso „Mis Žemė 2014“ nugalėtoja 
Džeimė Herel (Jamie Herrell)

EPA-Eltos nuotr.
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savijautos kodas

Šurmuliuos „shanti“ dovanų mugė

Tris ketvirtadienius prieš Kalėdas po darbų, 
kai per adventą ypač reikia rūpintis savo sielos, 
kūno švara ir galvoti apie kitus, ajurvedos centras 
rengia kvepiančius, Indijos spalvomis ir skoniais 
tviskančius „Shanti Christmas Bazaar“ susitiki-
mus. O gruodžio 1-31 dienomis šurmuliuos 
„Shanti Christmas Bazaar“ dovanų mugė, 
tad, skubantieji po darbų, būkite tikri, kad spė-
site, nes centrai dirbs nuo 10 iki 21 val.

„Šie susitikimai bus lyg atvirų durų dienos. 
Susitikę su draugais pas mus galėsite išgerti 
arbatos, pakvietę mamą, pavaišinti ją sausai-
niais, o gal netgi savo rankomis išrinkti ir į mai-
šelį įdėti kvepiančią dovaną nuo ryškiomis spal-
vomis raibuliuojančio dovanų stalo. Pabėgę nuo 
šventinio šurmulio, patariu, išmėginkite nemo-
kamą galvos ir pečių masažą“, - kviečia „Spa 
Shanti“ plėtros vadovė Gulera Atajeva.

Šiltų pokalbių ir dovanų ketvirtadieniais ajur-
vedos centro lankytojų, o ir šiaip smalsuolių 
lauks prisiekę „SPA Shanti“ gerbėjai, sveiką gy-
venimo būdą, kūno ir dvasios darną demonstruo-
jantys dizainerė Reda Budvilaitienė („REDA de-
sign“ mados studija), profesionalaus grožio meist-
rė Gintarė Miškinytė-Jančienė (pamokys šven-
tinio makiažo gudrybių), aktorė Aušra Štukytė, 
viešųjų ryšių specialistė Gabija Vitkevičiūtė, dai-
nininkas Edgaras Lubys, centro įkūrėjai Eglė ir 
Darius Kauneckai.

kvies ir „sPa shanti“ centras kaune

Kaune įsikūręs „SPA Shanti“ centras savo 
lankytojams irgi atlapos duris. Centro vadovė 
Justina Ližaitienė žada jaukų šurmulį su įvaiz-
džio kūrėja Diana Jaliniauskiene, aktore Nerin-
ga Nekrašiūte, ajurvedos centro įkūrėja Egle 
Kauneckiene ir dainininku Linu Adomaičiu.

Kalėdinė „Shanti“ šiluma: o ką jūsų draugai ras po eglute?
Kvepianti arbata, meduoliai su cinamonu, šilti pokalbiai, akimirka su savimi, atpalaiduojan-
tis švelnių rankų prisilietimas - ak, kaip bruzdėjime prieš šventes trūksta tokių akimirkų! „Te-
gu apie „SPA Shanti“ šilumą kalba kitų lūpos. Lūpos tų, kurie mus nuo seno pamėgę, išban-
dę ir nuolat čia grįžta“, - sako ajurvedos centro „SPA Shanti“ įkūrėja EgLė KAunEcKiEnė.

Eglė Kauneckienė
„Shanti“ nuotr.
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savijautos kodas

„Jūs atneškite mums savo rūpestį, o mes 
supakuosime jūsų dovanas šeimai, bičiuliams, 
uošviams, kolegoms ir kitiems Jūsų artimie-
siems“, - žada „Shanti“ vadovė E.Kauneckienė. 
Ji įsitikinusi, kad nuostabiausia dovana gali tap-
ti ne tik iš Indijos atkeliavę kvepiantys smilka-
lai, ne tik indelis gero aliejaus ar atgaivą, sielos 
ramybę suteikiantis masažų ciklas, bet ir nuo-
širdus pokalbis prie arbatos puodelio su seniai 
matytu bičiuliu ar gyvenimo pasikeitimams pa-
sirengusiu nepažįstamuoju.

„shanti“ karavanas

Tokia dovana gali tapti ir „SPA Shanti“ karava-
nas Jūsų įmonėje. Nuo gruodžio 9 iki 22 dienos 
įmonių kolektyvams jis dovanoja valandos 
programą „Spa Shanti“ centre arba jų pačių 
darbo vietoje. „Atvažiuosime su spalvinga dova-
nų muge, masažo meistrais, išvalysime nuo darbo 
įtemptas mintis atlikdami galvos ir kaklo masažą, 
atvešime jums malonų šurmulį ir gerą nuotaiką. 
Tai nieko nekainuos, o įmonių vadovams toks šur-
mulys - puiki neformalaus motyvavimo priemo-
nė“, - įsitikinusi plėtros vadovė G.Atajeva.

„Laisvalaikio“ inf.

Kalėdinė „Shanti“ šiluma: o ką jūsų draugai ras po eglute?

Masažas - puiki dovana
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Ringailė Stulpinaitė

- Esate pirmasis sertifikuotas „Insa-
nity“ treneris Lietuvoje. Kuo jus patrau-
kė šios treniruotės?

- Aš seniau esu žaidęs krepšinį, sportavau 
su svoriais, bet man tai netiko. Norėjosi dina-
mikos, staigumo ir tokio sporto, kuris padėtų 
išryškinti raumenis. Kadaise vienas mano bi-
čiulis, kuris yra visokių alternatyvių sporto 
šakų mėgėjas, man pasiūlė išbandyti „Insani-
ty“. Susiradau mokomąją medžiagą, paieškojau 
apie tai informacijos ir ką jūs manote? Išban-
džiau, nors man vien žiūrint vaizdelius tai at-

rodė labai sunku. Po pirmos treniruotės visiš-
kai šlapias gulėjau ant žemės ir negalėjau pa-
sijudinti. Žmona žiūrėjo išpūtusi akis. (Juokia-
si.) Ir būtent tada supratau, kad taip, šios tre-
niruotės yra būtent tai, ko ieškojau begalę me-
tų. Liaudiškai šnekant, pagavau kablį ir pradė-
jau kalbinti draugus, pažįstamus šias treniruo-
tes daryti kartu su manimi. 

- Subūrėte bendraminčius?
- Treniruotėmis susižavėjo ir mano žmona, 

tačiau neretam jos per sunkios, per daug inten-
syvios, reikalaujančios daug ištvermės ir jėgos. 
Prisidėjo draugai, draugų draugai. Tas ratas vis 

Sveika gyvenSena

Kiekvienas norintis ir mėgstantis sportuoti dažnai turi mėgstamas sporto šakas, ak-
tyvias veiklas ir į jas pasineria su malonumu. Visa laimė, kad sporto šakų pasirinkimas 
tikrai platus ir, rodos, atitinkantis kiekvieno norus. Tačiau kartais norisi sportuoti ne tik 
dėl to, kad smagu, bet ir pasiekti rezultatų: padailinti kūno formas, numesti svorio ir 
panašiai. Dėl to į Lietuvą pagaliau atkeliavo naujos kartos treniruotės - „Insanity“.  
Apie šių treniruočių išskirtinumą „Laisvalaikis“ kalbėjosi su grupės „Insanity LT“ ir  
sporto akademijos GET FIT įkūrėju ir treneriu IGnu BAKėjumI.

Sportas kitaipKaip jie sportuoja?
Dženifer Lopes (Jennifer  

Lopez) - „Krav Magos“ 
treniruotės
„Krav Maga“ - savigynos 
sistema. Ji populiarėja dėl 
savo paprastumo, logiško 
ir realaus požiūrio siekiant 

užtikrinti asmeninį saugumą. 
Tai idealus savigynos metodas 

moterims ir vyrams, vaikams ir 
senyvo amžiaus žmonėms, neatsižvelgiant į jų fizinį 
pasiruošimą ir galimybes. „Krav Magą“ sudaro 
daugybė techninių judesių, tačiau ji turi ir specialų 
psichologinį skyrių, kuris padeda sustiprinti savo 
dvasią tiems, kurie praktikuoja „Krav Magą“. 
Specialūs metodai, kurie yra taikomi mokymuose,  
naudojami tam, kad atkurtų stresinę būseną, kuri 
patiriama realioje situacijoje, kai jums tenka kovoti 
už savo gyvybę. Dž.Lopes šios treniruotės ypač 
patinka dėl to, kad galima puikiai sustiprinti rankų ir 
kojų raumenis, sėdmenis.

AnDžeLinA DžoLi (Angelina 
Jolie) - kikboksas
Kikboksas - tai Rytų dvikovų 
ir angliškojo bokso derinys. 
Andželina, besiruošdama kapų 
plėšikės Laros Kroft vaid-
meniui, ilgas valandas praleido 

sporto salėje, mokydamasi 
kikbokso paslapčių ir niuansų. 

Būtent per šias treniruotes ji mokėsi 
naudoti ne tik ginklus, bet ir savo kūno jėgą. Moterims 
ši sporto šaka paprastai patinka tuo, kad lavina 
ištvermę, drąsą, savidiscipliną, pasitikėjimą savimi.

ZAKAs efronAs (Zac 
efron) - nuo bėgiojimo iki 
banglenčių
Aktorius Zakas Efronas 
mano, kad geriausios 
treniruotės ir sporto šakos 
yra tos, kuriomis galima 

sumažinti svorį, sutvirtinti 
kūną ir raumenis. Tiesa, jis 

visiškai nemėgsta prakaituoti spor-
to salėje. Vietoj to aktorius mieliau važinėja dviračiu, 
bėgioja, plaukioja banglente, žaidžia futbolą, krepšinį 
ar kopia į uolas. Trumpai tariant, jam tinka visos 
aktyvios veiklos, kuriomis galima užsiimti gryname 
ore, po atviru dangumi. 
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Sveika gyvenSena

plėtėsi, nes „Insanity“ treniruotės tikrai ypa-
tingos ir įtraukia visus pabandžiusius.

- Kas paskatino siekti trenerio serti-
fikato?

- Pradžioje su draugais treniruodavomės 
žiūrėdami į ekraną, bet kai atsitraukiau ir pa-
mačiau, kaip pratimus atlieka mano draugai, 
supratau, kad darome nemažai klaidų. Tai ko-
jos neteisinga pozicija, tai nugara netiesi. O jei 
jau sportuoti, tai tik taisyklingai, kad būtų iš-
vengta traumų. Beje, „Insanity“ treniruotės 
tikrai ypatingos, tačiau net ir aktyviai sportuo-
jantys žmonės sako, kad kartais tai per sunku. 
Tad reikėjo jas adaptuoti, palengvinti. Visai 
netyčia internete pamačiau reklamą, kad Di-
džiojoje Britanijoje organizuojami „Insanity“ 
trenerių rengimo kursai, ir aš tikrai žinojau, 
kad privalau ten patekti ir gauti trenerio ser-
tifikatą, kad galėčiau mokyti kitus. Taigi, įvei-
kęs visus kursus, tapau treneriu, galinčiu ves-
ti sporto užsiėmimus pagal šią programą.

- Kuo „Insanity“ treniruotės išskirti-
nės? Kodėl žmonės jomis taip žavisi?

- „Insanity“ - tai, galima sakyti, nauja sporto 
kultūra tiems, kurie nori, mėgsta, gali pakelti 
nemenką fizinį krūvį, turi didelę ištvermę arba 
siekia tokią išsiugdyti. „Insanity“ yra aukšto in-
tensyvumo intervalinės treniruotės. Jos geros 
tuo, kad vienu metu „įdarbinami“ visi kūno rau-
menys. Vienas didžiausių pliusų tas, kad šioms 

treniruotėms nereikia specialios įrangos, dirbti 
galima pasitelkiant tik savo kūno svorį. Treni-
ruotės yra intensyvios ir įprastai trunka apie 
30-50 minučių. Visą treniruotės laiką pratimai 
atliekami beveik be sustojimo ir gana dideliu 
tempu, atokvėpiui skiriamos trumpos pauzės 
tarp pratimų. Tie, kurie nori sekti, kaip keičiasi 
jų kūno formos ir kokių rezultatų pasiekia spor-
tuodami, turėtų žymėtis, kiek, tarkime, atsispau-
dimų padarė pirmosios treniruotės metu ir kiek 
pavyksta padaryti toliau nuosekliai sportuojant. 
Intensyvios treniruotės sparčiai degina riebalus, 
ryškina raumenis. Daug dėmesio skiriama šir-
dies darbui gerinti, stiprinamas juosmuo, greitai 
pradeda ryškėti pečių juosta, sėdmenys, atsiran-
da pilvo preso kontūrai. Tie, kurie nuo pirmų 
dienų nesnaudžia ir yra pasiryžę per šias treni-
ruotes atiduoti visas jėgas, pastebimai pakeisti 
kūno formas gali vos per du mėnesius. Jau dau-
giau kaip 4 mln. žmonių visame pasaulyje išban-
dė „Insanity“ ir rezultatai juos sužavėjo. „Insa-
nity“ Amerikoje, Anglijoje padarė revoliuciją 
sporte. „Insanity“ treniruotes pamėgo ir mamos, 
po gimdymo norinčios atsikratyti nereikalingų 
kilogramų, sustiprėti fiziškai. 

- Ar sportuoti galima ir namuose?
- Žinoma, nes šioms treniruotėms nereikia 

jokios įrangos. Kaip ir minėjau, daugiausiai 
dirbama su savo kūno svoriu. Tik gerokai pa-
žengę sportininkai gali pradėti naudoti šok-
dynes, gumas ar kitas priemones. Tačiau ne 
visiems to reikia. Tiesa, sportuojant su tre-
neriu, pasiekiama efektyvesnių rezultatų ir 
daroma mažiau klaidų. Treneris visuomet pri-
eis, pasakys, kas negerai, ką daryti kitaip. Ga-
lų gale sertifikuotas  treneris, matydamas, kad 
jums galbūt per sunku, parodys lengvesnius 
pratimus, pritaikytus pagal jūsų fizinį pasiren-
gimą ir galimybes, sumažins intensyvumą. 
Adaptacinis periodas užtrunka 2-3 savaites, 
kol kūnas pripranta prie krūvio. Mes su kitais 
„Insanity“ mėgėjais ir treneriais įkūrėme 
sporto akademiją GET FIT, čia sportuoti gali 
ateiti visi norintys. Tai aktyvių žmonių bend-
ruomenė, kuri puoselėja sveiką gyvenseną, 
fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, buria aplink 
save bendraminčius ir rūpinasi jų interesais. 

Sportas kitaip

l atsikratyti antsvorio
l padidinti fizinę ištvermę
l padailinti kūno formas ir linijas
l išryškinti raumenis

„insanity“ padeda

Prieš pradedant „Insanity“ treniruotes verta pasitarti 
su gydytoju, nes tai yra aukšto intensyvumo 
intervalinės treniruotės, kurios gali netikti žmonėms, 
turintiems rimtų sveikatos sutrikimų

svaRBU

Kaip jie sportuoja?
 Džonas Hamas (Jon Hamm) - 

komandinės sporto šakos
Iš televizijos serialo „Reklamos 
vilkai“ bene geriausiai 
atpažįstamas aktorius Džonas 
Hamas sako, kad jam labiau
siai patinka komandinės 

sporto šakos. Ne tik dėl to, kad 
visi siekia bendro komandos 

rezultato, bet ir dėl to, kad aktyviai 
varžomasi su priešininkais, o tai reiškia, 

kad veiksmas yra labai intensyvus ir galima sudegin
ti itin daug kalorijų. Pirmenybę aktorius teikia tenisui 
ir beisbolui.

Katerina Zeta Džouns 
(Catherine Zeta-Jones) - 
fechtavimas
Fechtavimas  tai dviejų 
sportininkų ar varžovų 
kova naudojant tam tikrą 

ginklo (špagos, kardo) 
valdymo techniką. Katerinai 

Zetai Džouns fechtavimosi 
pamokos itin pravertė filmuojantis 

kino filme „Zoro kaukė“ su garsiuoju Antonijumi 
Banderasu (Antonio Banderas). Pati Katerina sako, 
kad fechtavimas padeda pagerinti koordinaciją ir 
kūno lankstumą. 

Daugiau informacijos: 

„Facebook“ paskyroje GET FIT

Ignas Bakėjus
„Vee House“ nuotr.
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Ringailė Stulpinaitė

- Emocinis intelektas - labai intriguo-
jantis pavadinimas. Kas tai yra?

- Kai kurie apibrėžimai sako, kad tai žmo-
gaus sugebėjimas susigaudyti savo ir kitų 
žmonių emocijose, rasti sprendimus derinant 
emocijas, jausmus, vertybes ir panašiai. Man 
priimtinesnis apibrėžimas, kad intelektas aps-
kritai yra žmogaus sugebėjimas spręsti už-
davinius, o emocinis intelektas yra žmogaus 
sugebėjimas spręsti emocinius uždavinius. 

Tarkim, kai žmogus pyksta, pyktis suke-
lia tam tikras problemas gyvenime, santy-
kiuose, elgsenoje ir kitose srityse. Taigi pyk-
tis yra tas uždavinys, kurį ir gali padėti iš-
spręsti emocinis intelektas. Nes jeigu mes šį 
emocinį uždavinį sprendžiame bendruoju in-
telektu, bandydami suprasti, kaip reikia pa-
sielgti, ir stengiamės taip elgtis, tai pykčio 
emocija dėl to nepranyksta, ji reikalauja iš-
raiškos. Emocinis intelektas - gebėjimas 
spręsti emocinius uždavinius, kurie atsiranda 

sąveikaujant su kitais žmonėmis, dirbant, 
bendraujant su kolegomis, būnant pačiam su 
savimi ir bandant susigaudyti savo emocijose 
ir jausmuose. Lygiai taip pat tai yra ir visi 
uždaviniai, susiję su motyvacija.

- Kada buvo suprasta, kad yra ne tik 
protinis intelektas, bet ir emocinis? Kaip, 
kada jis vystosi?

- Visi tyrimai apie emocinį intelektą atsi-
rado tada, kai susikaupė daug žinių apie tai, 
kaip veikia emocinės smegenys. Mūsų racio-
naliosios smegenys mokosi gyvenime taip pat, 
kaip mes mokomės mokykloje spręsti intelek-
tualinius uždavinius: dauginti, dalinti, rašyti, 
taisyklingai kirčiuoti ir t.t. O emocinės sme-
genys mokosi emocionaliai reaguoti: pykti, 
džiaugtis, liūdėti, jausti aukštą arba žemą sa-
vivertę. Nuo jų priklauso mūsų motyvacijos, 
sugebėjimas bendrauti. Dažniausiai emocinės 
smegenys vystosi vaikystėje, mokykloje, ga-
liausiai, kai jau žmogus yra suaugęs ir ieško 
savo gyvenimo krypties, paprastai jau turi su-

Psichologijos kodas

Dauguma mūsų ne kartą internete ar pas asmeninį psichologą esame bandę daryti 
įvairius asmenybės ar intelekto testus, padedančius geriau save pažinti, pažvelgti  
kritiškai, tobulėti. Tačiau ar žinome, kad mūsų gyvenime ne mažiau svarbus yra ir 
emocinis intelektas? Kaip jis veikia mūsų nuotaiką, gyvenimą, santykius ir savivertę, 
„Laisvalaikis“ kalbėjosi su emocinio ir dvasinio intelektų lavinimo specialistu,  
 mokymų projektų „Social games“ įkūrėju RimvyDu ŽiDŽiūnu.

Emocinis intelektas.
Kas tai ir kuo mums naudingas?

Emocinio ir dvasinio intelektų lavinimo 
specialistas Rimvydas Židžiūnas

Rimvydo Židžiūno asmeninio albumo nuotr.
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siformavusias emocines smegenis. Emocinės 
smegenys mokosi gyvose situacijose, sąvei-
koje su kitais žmonėmis, patiriant gyvas emo-
cijas. Praėjusio šimtmečio pabaigoje atlikti ty-
rimai, susiję su emociniu intelektu, parodė, 

kad galima savo emocines smegenis permo-
kyti, išmokyti jas naujų dalykų ir pozityviau 
reaguoti į daugelį situacijų. Ir tai smarkiai pa-
keičia žmogaus darbo kokybę, motyvaciją, šei-
myninio gyvenimo ir santykių kokybę. 

- Tačiau norint ugdyti emocinį inte-
lektą reikia dirbti su savo emocijomis. 
Kaip tai padaryti?

- Mes dažnai, nemokėdami ieškoti emoci-
jos atsiradimo priežasties, ieškome kaltų, ku-
rie, mūsų galva, ir sukėlė tokią emociją. Kai 
žmogus jaučia pyktį, jis neieško pykčio prie-
žasties, jis ieško dėl to kalto žmogaus. Bet net 
jei randame kaltą žmogų, jį nubaudžiame, pyk-
tis nepranyksta. Kitą kartą su kitu žmogumi 
ar kitoje situacijoje tas pyktis sugrįžta. Kaltų 
radimas šiuo atveju niekuo nepadeda, reikia 
ieškoti priežasčių, o tos priežastys yra žmo-
gaus viduje. Tam, kad jas surastume, mums 
reikalingas psichologinis mąstymas. Žmonės, 
kurie neturi bent jau to elementaraus psicho-
loginio išsilavinimo, dažniausiai mąsto labai 
primityviai ir banaliai. Jeigu kas nutinka, jie 
mano, kad reikia rasti kaltą ir jį nubausti. No-
rint ugdyti emocinį intelektą, reikia išmokti 
naujai mąstyti, svarbu mokytis susigaudyti 
savo emocijose, išmokti jas įvardyti ir pama-
tyti jų atsiradimo priežastis. Taip pat svarbu 
išmokti pažinti kitų žmonių emocijas. Labai 
svarbu pamatyti giliau, kodėl ta neigiama emo-

cija atsiranda, nes jei žmogus žino savo ver-
tybes, tikslus, nuostatas ir požiūrį, jis gali pa-
matyti, kad kartais reikia keisti neigiamas 
emocijas, kurios darbe atsiranda dėl paties 
neteisingo požiūrio ar nuostatų, kurias reikė-
tų pakeisti. Gal žmogus turėtų siekti kitų tiks-
lų, turėtų puoselėti kitas vertybes ir t.t. Rei-
kia mokytis negatyvią situaciją perversti į 
pozityvią, o tai jau yra menas.

Psichologijos kodas

Emocinis intelektas.
Kas tai ir kuo mums naudingas?

l vidinė ramybė - žmogus, neneigdamas ir neslopindamas savo emocijų, išmoksta jas „pajungti“ savo naudai ir paversti teigiamomis;l aukšta motyvacija - aukštą emocinį intelektą išsiugdęs žmogus yra itin motyvuotas pats ir geba motyvuoti kitus;
l puikūs socialiniai įgūdžiai - nejaučia diskomforto bendrauti su įvairiais žmonėmis, dirbti grupėse, bendrauti viešai;
l pasitikėjimas savimi - aukštą emocinį intelektą išsiugdęs žmogus turi aukštą savivertę ir pasitiki savo jėgomis visose srityse, nes neigiamos emocijos jo nežlugdo.

Per emocinį intelektą vystomos žmogaus savybės

Žemą emocinį intelektą turintis žmogus yra 
nesąmoningas savo emocijų ir motyvacijos 
atžvilgiu, kitų žmonių emocijų atžvilgiu. Jis nesu-
pranta, kodėl vienos jo emocijos yra teigiamos, o 
kitos neigiamos. Toks žmogus nemoka tvarkytis su 
emocijomis ir šios jam trukdo gyventi, pavyzdžiui, 
žmogus kaupia neišsakytą pyktį savo artimajam dėl 
kokių nors nusivylimų, nesutarimų. Besikaupdamos 
tos emocijos pradeda griauti santykius ir toks 
žmogus nesupranta, dėl ko tiksliai tai vyksta. 
Nesugeba išreikšti emocijų ir jų išspręsti. Žemo 
emocinio intelekto žmonės dažniausiai tiki, kad 
kažkaip viskas susitvarkys, santykiai pagerės, pyktis, 
nuovargis, stresas nuslūgs ir dings savaime. Tokie 
žmonės patys negeba nieko padaryti, jie tiesiog 
tikisi, kad kažkada atsiras pinigų, atsiras laiko ir 
tada viskas bus gerai. Bet taip nebūna, nes viskas 
vis tiek priklauso nuo paties žmogaus. Dažnai tokio 
žmogaus kalboje apie gyvenimą vyrauja neigiamos 
emocijos, kaip jam sunku, nesiseka, - vadi-
namoji probleminė kalba. Paprastai tokie žmonės 
visada galvoja, kad viską, kas jiems nutinka blogo, 
sukelia kiti žmonės. Jie visuomet pasakoja apie 
kaltus darbe, namie, tarp draugų. Kartais dėl visų 
nesėkmių kaltais jie gali įvardyti patys save. Toks 
žmogus paprastai bijo bendrauti su kitais, bijo ben-
drauti viešai, kalbėti viešai. Žemo emocinio intelekto 
žmonėms emocijos trukdo gyventi, nes jos vis ne 
laiku įkiša pagalį į ratus. 

žemas emocinis intelektas

Aukšto emocinio intelekto žmogus pirmiausia yra 
brandus psichologiškai. Tai reiškia, kad jis realiai 
gali priimti tam tikras gyvenimo situacijas ir ieškoti 
sprendimų. Emocinė ir apskritai žmogaus branda 
geriausiai atsiskleidžia kritinėse gyvenimo situacijose ir 
taip, kaip į jas yra reaguojama, kaip jos sprendžiamos. 
Neužtenka pozityviai mąstyti ir spręsti visus gyvenimo 
uždavinius. Kartais pozityvumo tikrai reikia, tačiau 
gyvenime būna situacijų, kai reikia matyti viską taip, 
kaip yra, o ne pro rožinius akinius. Aukštas emocinis 
intelektas atsiranda tada, kai žmogus tampa sąmoningas 
savo emocijų atžvilgiu. Pirmiausia jis pradeda pastebėti, 
kad emocijos jo gyvenime yra labai svarbios, jos visos 
geros ir reikalingos, tiek teigiamos, tiek neigiamos. 
Vadinasi, toks žmogus supranta, kad visos emocijos yra 
tam tikra informacija,  kuri pasako apie tai, kas vyksta 
su juo ir su pasauliu aplinkui mus. Jis išmoksta  iš 
patiriamų emocijų pasiimti pamokomąją žinutę. Aukšto 
emocinio intelekto žmogus, kad ir kokia būtų sudėtinga 
situacija, sugeba ją išspręsti ir rasti teigiamą motyvaciją, 
rasti teigiamą požiūrį, kuris padeda neigiamą situaciją 
keisti į teigiamą tiek santykiuose, tiek darbinėje veikloje 
ar vidiniuose išgyvenimuose, kai patiria kokias nors 
katastrofas, bankrotus, išsiskyrimus. 

aukštas emocinis intelektas
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Skonio kodaS

Dresdene (Vokietija), Hinkelio kepyklo-
je, jau pakvipo Kalėdomis - čia šurmuliuoja  
21-asis kalėdinių pyragų „Stollen“ festivalis. 
Tradicinis vokiškas kalėdinis vaisių pyragas 
„Stollen“ kepamas nuo 1545 metų. Šis py-
ragas gardinamas kardamonu, cinamonu, 
marcipaniniu įdaru ir razinomis, riešutais ar 
migdolais, o puošiamas cukriniu glajumi. Pa-

sak specialistų, žinomiausi pyragai „Stollen“ 
kepami būtent Dresdeno regione ir tik apie 
130 kepyklų kepa tikrąjį, tai yra „oficialųjį“ 
pyragą „Stollen“. Visos regiono kepyklos 
prieš šventes iškepa tonas šio skanėsto. 
Prieš tai, žinoma, vyksta teatralizuotas ke-
pimo sezono atidarymas.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ 

Kalėdinis pyrago „Stollen“ kepimo sezonas pradedamas 
teatralizuotu renginiu ir „Stollen“ festivaliu

EPA-Eltos nuotr.

Kalėdų stalo akcentas - 
pyragas „Stollen“
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savijautos kodas
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laikrodžiai su NapoleoNo 
plaukų fragmeNtais 

Šveicarijos bendrovė „De Witt“ ga-
mins ribotą kiekį laikrodžių su imperato-
riaus Napoleono plaukų fragmentais. Pre-
kyboje pasirodys apie 500 tokių laikrodžių. 
Vieno modelio kaina sieks 8 tūkst. eurų 
(27,6 tūkst. litų). Į visus šios serijos laik
rodžius bus įdėta 0,5 mm ilgio Napoleono 
plaukų dalelė.

„Dar būdamas gyvas, Napoleonas bu-
vo dievinamas. Kai jis kirpdavosi, žmonės 
rinkdavo jo plaukus ir juos išsaugodavo“,  
pasakojo bendrovės „De Witt“ vadovė Viv-
jana de Vit (Vivjan de Witt). Bendrovė im-
peratoriaus plaukų sruogų įsigijo iš kolek-
cijos, priklausiusios Monako karališkajai 
šeimai ir parduotos lapkričio viduryje Pary
žiuje. Per šį aukcioną „De Witt“ išleido 
29,6 tūkst. eurų (102,1 tūkst. litų).

Bendrovės steigėjas Žeromas de Vitas 
(Jerome de Witt) yra tiesioginis Žeromo 
Napoleono (Jeromeo Napoleon), impera-
toriaus jaunesniojo brolio, palikuonis.

Lapkritį viena iš garsiųjų Napole-
ono dvikampių skrybėlių aukcione ne-
toli Paryžiaus kolekcininkui iš Pietų 
Korėjos buvo parduota už 1,8 mln. eurų 
(6,21 mln. litų).

Įdomu

 Įdomybės

Parengta pagal Eltos inf.

Garsusis pianinas iš legendinio filmo „Kasa-
blanka“ („Casablanca“) aukcione Niujorke 
parduotas už 2,7 mln. eurų (9,32 mln. litų).

Trečiajame praėjusio amžiaus dešimt
metyje gamintas instrumentas turi 58 kla
višus  30 mažiau nei šiandieniniai instru
mentai.

1942 metų kultinė juosta, kurioje pa
grindinius vaidmenis sukūrė aktoriai Ing
rid Bergman (Ingrid Bergman) ir Hampris 
Bogartas (Humphrey Bogart), laikoma vie
nu sėkmingiausių visų laikų filmų.

Rekordinė kaina už 
legendinį pianiną

Aukcione parduotas pianinas iš 
legendinio filmo „Kasablanka“

EPA-Eltos nuotr.

Prancūziškas bučinys  
padovanoja 80 mln. bakterijų

Dešimt sekundžių trunkančio prancūziško 
bučinio metu partneriai pasikeičia 80 mln. 
bakterijų. 

Tai rodo olandų mokslininkų atliktas 
tyrimas. Apklausiamų tyrime dalyvavusių 
porų buvo teiraujamasi, kaip dažnai jie per 
dieną bučiuojasi. Taip pat buvo paimti jų 
seilių mėginiai bei bandiniai nuo liežuvio 
burnos mikroflorai ištirti.

Kiek bakterijų partneriai perduoda vie
nas kitam, parodė bučinio eksperimentas. 
Vienam partnerių buvo duota išgerti pro
biotikais  tam tikromis bakterijomis  pri
sotinto gėrimo, ir pora po to bučiavosi. 
Paaiškėjo, kad probiotinių bakterijų skai

čius burnoje to partnerio, kuris gėrimo 
negavo, patrigubėjo. Nustatyta, kad vidu
tiniškai 10 minučių bučinys partneriui pa
dovanoja 80 mln. bakterijų.

Spėjama, kad kiekvieno žmogaus or
ganizme gyvena apie 100 mlrd. mikrobų. 
Vien tik burnoje yra maždaug 700 skirtin
gų jų rūšių.

Mokslininkai tyrimo metu atskleidė ir 
vieną pikantišką detalę. Atsakydami į an
ketos klausimus, trys ketvirtadaliai vyrų 
nurodė didesnį intymių bučinių dažnį nei 
jų partnerės. Vyrai teigė, kad prancūzišku 
bučiniu savo mylimąją vidutiniškai per die
ną apdovanoja 10 kartų. Moterys kalbėjo 
tik apie penkis kartus. 
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Namas dviejuose valstybėse
Belgijos ir Olandijos pasienyje esančiame Barlio miestelyje sienos taip 

susipynė, kad nustatyti, kurioje valstybėje yra namas ir kurios šalies piliečiai 
yra jo gyventojai, tenka pagal tai, kurioje šalyje yra jo pagrindinės durys. Jei 
pagrindinis įėjimas yra Belgijos pusėje, vadinasi, jūs esate belgas, net jei jūsų 
virtuvė ir miegamasis yra Nyderlanduose. Nieko keista, jei belgiško namo  
sodas yra Olandijoje. Siena - tai punktyrinė linija, einanti grindiniu, o kai  
kada - tiesiog per namą. Namo priklausomybė valstybei žymima ant jo nume-
rio atitinkamos valstybinės vėliavos piešiniu.

Santuoka su vaiduokliu
Daugelyje pasaulio šalių iki šiol egzistuoja keistas ir net 

šiurpokas paprotys - „santuoka su vaiduokliu“. Tai yra gyvas ir 
sveikas žmogus susituokia su mirusiuoju. Tokia santuoka, pa-
vyzdžiui, Kinijoje, gali būti sudaryta dėl įvairių priežasčių: tuo-
kiasi pora, kuri buvo susižadėjusi abiem ceremonijos dalyviams 
dar esant gyviems, arba siekiama, kad nė vienas jaunesnis bro-
lis nevestų anksčiau už vyriausiąjį. Tokia santuoka gali būti 
sudaryta dar ir dėl nuostatos, kad moteris būtinai turi ištekėti. 
Netekėjusi moteris - gėda šeimai. Dar prieš kokį šimtą metų 
tokioms moterims nebuvo leidžiama likti gyventi šeimoje - juk 
jos kėlė rimtą pavojų. Beje, net šiuolaikinėje Kinijoje manoma, 
kad netekėjusi moteris turi rimtų psichologinių problemų. O 
juk jau XIX a. pabaigoje atsirasdavo merginų, kurios sąmoningai 
netekėdavo: jos pačios užsidirbdavo gyvenimui, pavyzdžiui, pre-
kiaudamos šilku, ir puikiai jausdavosi be jokio vyro. „Santuoka 
su vaiduokliu“ joms buvo idealus variantas - lyg ir ištekėjusi, 
bet ir vyras nesipainioja po kojomis.

Atodūsių tiltas
Atodūsių tiltas - vienas iš garsiausių Venecijos tiltų - visai 

nėra susijęs su romantiškais išgyvenimais ir meilės kančiomis, 

kaip įsivaizduoja daugelis. Iš tiesų jo istorija yra daug liūdnes-

nė, juk tiltas jungia Dožų rūmus su senuoju rūmų kalėjimu. 

Dožų rūmuose buvo įsikūręs ir teismas, todėl nuteistiesiems, 

vedamiems iš rūmų į kalėjimą, šis tiltas buvo paskutinė gali-

mybė pažiūrėti į Veneciją. Kalėjime, kuriame laukė kankinimų 

kameros, miesto grožybės jiems tikriausiai neberūpėjo. Ato-

dūsių tiltą 1602 m. pastatė Antonijus Kontis.

Įdomybės
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Trumpai
n Kinijoje einant į svečius atnešti gėlių 
namų šeimininkei - įžeidimas. Manoma, 
kad taip svečiai parodo, jog šie namai 
yra negražūs ir jie yra priversti atsinešti 
ko nors jiems papuošti.
n „Oktobersfest“ šventės istorija pra-
sidėjo 1810 metų spalį, kai Bavarijos 
princas Liudvigas ir Saksonijos prince-
sė Tereza šventė vestuves. Nuotakos 
pageidavimu į šventę buvo pakviesti 
visi Miuncheno gyventojai. Vyko arklių 
lenktynės, o išgerto alaus kiekio nebuvo 
įmanoma išmatuoti!
n Niujorke esantis pastatas „Flatiron“ 
išgarsėjo iškart vos pastatytas. Mat ašt-
rus statinio kampas sukuria ypatingą 
oro srautų judėjimą ir todėl menkiausias 
oro gūsis iškart pakelia pro šalį einančių 
moterų sijonus. Todėl prie „Lygintuvo“ 
pradėjo budėti minios jaunų vyrukų, ir 
policijai net teko juos vaikyti.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Gyvūnų teisės  
įteisintos įstatymais

Karvė - ne vienintelis šventas gyvūnas Indijoje. Ten šventais laikomi ir kupranu-
gariai (meilės simbolis), ir drambliai (klestėjimo simbolis), ir net žiurkės! Visas šis 
žvėrynas sudaro nemažai sunkumų kelių eismui. Pavyzdžiui, karvės laisvai vaikštinė-
ja judriausiomis Delio gatvėmis, mat jų pirmenybė prieš bet kokią transporto priemo-
nę įtvirtinta vietos kelių eismo taisyklėmis. O Bombėjaus oro uoste karvėms nuo 
pakilimo tako nuginti naudojamas tigro riaumojimo įrašas - juk nė vienas indas nerizi-
kuos paliesti šio raguoto vaisingumo simbolio. Delio valdžios pastangos priversti kar-
vių šeimininkus laikytis tvarkos kol kas yra bevaisės.

ĮdOMyBėS
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KELIONIŲ GIDAS

Briuselis 
Ievos Gervinskaitės akimis

„Mis Lietuva 2011“ Ieva GervInskaItė (24) įsitikinusi - nebūtina turėti daug pinigų ir 
laiko, kad galėtum keliauti ir bent trumpam atsipalaiduoti. vos kelioms dienoms į Belgijos 
sostinę Briuselį su savo pussesere ištrūkusi tituluota gražuolė džiaugėsi itin turiningu sa-
vaitgaliu. su „Laisvalaikio“ skaitytojais Ieva pasidalijo savo įspūdžiais bei pastebėjimais.

spalvingi žmonės

Labai laisvi, draugiški ir bendrau-
jantys. Labiausiai man įstrigo jų apran-
ga. Žmonės gatvėse apsirengę labai me-
niškai, bohemiškai ir patogiai. Netgi 
juokavome su pussesere, kad kartais iš 
aprangos net sunku nuspręsti apie vie-
no ar kito žmogaus socialinę padėtį.

Tradiciškas maistas

Prisipažinsiu - grįžus po kelionės, 
iškrovai teko skirti kelias dienas. Mais-
tas - iš tiesų skanus. Be abejo, paraga-
vome jų tradicinio, nacionalinio patie-
kalo - bulvyčių. Jos visur buvo labai 
skanios. O šiaip dažniau valgėme grei-
tąjį maistą, užuot lepinusios savo skran-
džius gurmaniškais patiekalais. Be abe-
jo, privalomai paragavome belgiško šo-
kolado. Man jis padarė didelį įspūdį, 
labai skanus.

architektūra

Briuselyje jaučiausi beveik kaip namie, tai 

yra kaip Vilniuje. Tai labai jaukus ir ne itin dide-

lis miestas. Beveik visas lankytinas vietas galima 

apeiti pėsčiomis. Tiesa, architektūra Briuselyje 

yra įspūdingesnė negu Vilniuje. Ji turi tokios 

savotiškos europietiškos dvasios.

Naktinis gyvenimas

Per viešnagę Briuselyje neturėjome pro-
gos apsilankyti jokiuose naktiniuose klubuo-
se. Apsiribojome tik barais. Ką galiu pasa-
kyti apie naktinį gyvenimą (beje, tas pats 
galioja ir dieniniam gyvenimui) - gatvėse 
labai daug prostitučių. Nors mūsų viešbutis, 
kuriame apsistojome, nebuvo centre, lengvo 
elgesio merginų darbo vietos paplitusios vi-
same mieste. Bet nustebino tai, kad praei-
viai į jas žiūri labai laisvai, nesikabinėja, ne-
nužiūrinėja.

Požiūris į užsieniečius

Neteko bendrauti tiek, kad suprastu-
me, kokios belgų žinios apie Lietuvą. Ten 
yra labai daug turistų. Net ir tokiu metų 
laiku lankytojų iš užsienio netrūksta. Kaip 
suprantu, turizmo sektorius Belgijoje - 
vienas pagrindinių pajamų šaltinių, todėl į 
atvykusiuosius žiūrima palankiai.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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KELIONIŲ GIDAS

Briuselis 
Ievos Gervinskaitės akimis

architektūra

Briuselyje jaučiausi beveik kaip namie, tai 

yra kaip Vilniuje. Tai labai jaukus ir ne itin dide-

lis miestas. Beveik visas lankytinas vietas galima 

apeiti pėsčiomis. Tiesa, architektūra Briuselyje 

yra įspūdingesnė negu Vilniuje. Ji turi tokios 

savotiškos europietiškos dvasios.

lankytinos vietos

Aplankėme Didžiąją Briuselio aikštę, 
kuri yra pačioje senamiesčio širdyje. Be 
abejo, aplankėme besišlapinantį berniuką 
ir besišlapinančią mergaitę. Iš anksto bu-
vome pasižymėjusios tam tikras vietas, 
kavines, kurias rekomendavo, bandėme 
pasiekti „Magritte“ muziejų, bet, šiaip ne 
taip jį suradusios, nesugebėjome užeiti - 
arba jis nebeveikė, arba nesugebėjome su-
rasti, kaip į jį patekti. (Šypsosi.)

savaitgalio kelionės

Nors svečiavomės Briuselyje vos dvi 
dienas, jų visiškai pakako. Buvo labai geras 
poilsis, net ir grįžusi nejutau jokio kelionių 
nuovargio. Po šios kelionės jau planuoju 
kitas savaitgalio išvykas. Tokiu būdu no-
rėčiau aplankyti dar ne vieną Europos 
miestą, o galbūt sugrįžti ir į Briuselį.

„Ramus kaip belgas“

Šis posakis šimtu procentų pasitvirti-
no. Net juokėmės, kad pagaliau supratome, 
kodėl šitaip yra sakoma. Belgai iš tiesų yra 
ramūs, niekur neskubantys, atsipalaidavę, 
gyvenantys be jokio streso.

Prieinamos kainos

Nors daugelis sakė, kad pragyvenimas 
Belgijoje yra labai brangus, bet, palyginti su 
kitais Europos miestais, nepasakyčiau, kad 
Briuselis išsiskiria prekių ir paslaugų kai-
nomis. Pavyzdžiui, kavos galima išgerti už 
2-3 eurus (7-10 litų), o pietūs kokioje nors 
greitojo maisto kavinėje gali kainuoti apie 
9 eurus (31 litą). Tiesa, mes labai neišlaida-
vome, nors ir netaupėme kiekvieno cento.

lauktuvės

Parsivežiau belgiško šokolado ir gražių, mielų įspūdžių. Nesu iš tų, kurios mėgs-ta išvykti kur nors pasišopinti. Mes net nėjome į jokias drabužių parduotuves, nebent apsilankėme apsidairyti suvenyrų parduotuvėse, nors ir jų aš nemėgstu. Neperku nei sau, nei kitiems jokių raktų pakabučių, lipdukų ant šaldytuvo ar pan.
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Ievą Gervinskaitę Briuselyje 
džiugino spalvingos miesto gatvės
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Internetas
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n Geriausia dovana ta, kuri parinkta pagal gavėjo 

tipažą. O dar didesnis pliusas, jei ji išmanioji. 

Vietoj IšVadų

visų galų  
meistro žaislas

Kas?
„Vante“.

Ką padarė?
Sukūrė naują vyrišką žaislą „Wallet 

Ninja“, su kuriuo kiekvienas pasijus, 
tarsi veiksmo filmo herojus, iš beviltiš-
kos padėties išsikapanojantis vien 
smeigtuku.

Kaip veikia?
Paimtas kiekvienam mums įprastas 

kredito kortelės formatas. Pats daiktas 
padarytas iš kietos medžiagos, tačiau ga-
mintojas tvirtina, kad einant per oro 
uosto vartus sustabdyti tikrai nebūsite. 
Su šiuo kišeniniu „visrakčiu“ galėsite 
atsukti įvairiausių dydžių veržles ir 
varžtus. Taip pat jis tinka buteliams, 
skardinėms, popierinėms dėžėms atida-
ryti, apelsinams lupti, mažiems objek-
tams matuoti ir... išmaniajam telefonui 
patogiai pastatyti.

Kam tinka?
Galbūt skamba kaip dar vienas pigus 

menkniekis, tačiau esu įsitikinęs, kad 
kiekvienas vyras slapčia svajoja apie to-
kią dovaną.

Žiemos šventės jau visai ne už kalnų, tad 
šįkart pakalbėkime ne apie reklamas ar jų 
sėkmės istoriją, bet apie dovanas. Bet to-
kias, kurių įprastuose prekybos centruose 
nerasite: pamestus daiktus padedantį rasti 
pakabuką, visų galų meistro kredito kortelę 
ir „Polaroid“ fotoaparatu telefoną paver-
čiantį konstruktorių.

http://walletninja.com
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Internetas

El. reklama: išmaniosios dovanos

Telefonu darytos nuotraukos atgyja

Kas? 
„Prynt“.

Ką padarė?
Du vaikinukai iš Paryžiaus pasišovė sujungti naująsias technologijas ir klasika tapusius įrenginius. Taip gimė idėja - išmaniojo telefono dėklas, realiuoju laiku spausdinantis nuotraukas lygiai taip pat, kaip tai daro „Polaroid“ fotoaparatai. Iki šių Kalėdų ma-sinė prekyba tikrai neprasidės, tačiau gali būti, kad jau kitais metais turėsite galimybę laikyti jį rankose.

Kaip veikia?
Į dėklą įstumi savo telefoną ir konstruktorius atrodo lyg paprastas fotoaparatas. Tuomet padarai nuotrauką, mygtuko paspaudimu siunti ją į integ-ruotą spausdintuvą ir per 30 sek. gauni fotografi-niame popieriuje įamžintą akimirką. Tokių nuo-traukų su vienu papildymu galima padaryti 10, ta-čiau visada su savimi galima turėti daugiau popie-riaus. Pasitelkę „Prynt“, atspausdinsite ne tik šiuo metu padarytas nuotraukas, bet ir tas, kurias turite savo galerijoje, „Facebook“, „Instagram“ ar kituose socialiniuose tinkluose. Daro įspūdį ir tai, kad spe-cialia programėle nuskenavę nuotrauką pamatysite vaizdo klipą, rodantį, kaip ji buvo padaryta.

Kam tinka?
Be išmaniojo telefono nė vienos minutės neį-sivaizduojančiam kolegai.

http://pryntcases.com

Nerandate raktų? Priverskite juos groti.

Kas?
„Tile“.

Ką padarė?
Panašių įrenginių prototipų technologines idėjas 

aprašančiuose internetiniuose dienoraščiuose apstu. 

Tačiau „Tile“ šoktelėjo į naują lygį: jie ne tik kalba, 

bet šį daikčiuką leidžia jau ir įsigyti. Miniatiūrinė 

mikroschema draugauja su jūsų išmaniuoju telefo-

nu ir leidžia surasti kiekvieną dingusį daiktą.

Kaip veikia?
Tereikia prisegti raktų pakabuko formos objek-

tą prie daiktų, kuriuos dažniausiai pametate, pa-

mirštate ar bijote, kad jie gali būti pavogti. Puikiai 

tinka raktams, rankinei, dviračiui, o gal ir kom-

piuteriui. Vos tik pasigedote savo daiktų, įsijun-

giate programėlę, kuri nurodo, kokiu atstumu šiuo 

metu esate nuo „Tile“ įrenginio. Kažkas panašaus 

kaip vaikystės žaidimas „šilta - šalta“. Taip pat 

telefonu galite aktyvinti garsą ir jūsų raktai ima 

skambėti. Tiesa, visi įrenginių vartotojai susieti 

į vieną tinklą, tad jei dingo jūsų dviratis, praneš-

kite bendruomenei, o programėlė, naudodamasi 

bendru tinklu, suras tikslią jo buvimo vietą.

Kam tinka?
Užmaršiam ir nuolatos galvą pametusiam 

draugui tokia dovana padės išvengti kasdienių 

galvos skausmų.

http://thetileapp.com
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Scena

Andriaus Mamontovo staigmenos
AndriAus MAMontovo koncertai - 
visada ypatingi. Šįkart koncertuose 
Klaipėdoje ir Šiauliuose skambės nie-
kur negirdėtos dainos.

Į koncertus Klaipėdoje ir Šiauliuose 
A.Mamontovas atvyks be ilgamečio savo 
bendražygio „Foje“ klavišininko Arnoldo 
Lukošiaus, su kuriuo, anot dainininko, at-
sisveikino trečią ir, panašu, paskutinį kar-
tą. Nepaisant to, Andriaus koncertinė pro-
grama skambės gerokai pilniau, nei įpras-
tai - prie dainininko grupės vėl prisijungė 
buvę „Foje“ nariai Romas Rainys (gitara) 
ir Saulius Valikonis (saksofonas). A.Luko-
šių scenoje pakeis visiems gerai pažįsta-
mas, ilgametis grupės narys, multiinstru-
mentalistas Eimantas Belickas.

Atlikėjas klausytojams rengia staigme-
ną - susitikimuose su gerbėjais skambės 
daug metų negrotos arba iš viso negirdėtos 
Andriaus dainos. „Kol kas tik pradėjau 
dirbti prie naujojo savo albumo, todėl ne-
drįstu žadėti, kad iki koncertų jau bus ko-
kia nors „iškepta“ daina taip, kad ją būtų 
galima pristatyti mano klausytojams, tačiau 
tikrai žadu sugroti kūrinius, kurie jau ilgo-
kai snaudė tyloje, arba iš viso neskambėjo 
koncertuose“, - teigė A.Mamontovas.

Netikėtais kūrybiniais posūkiais ir 
kryptimis publiką dažnai stebinantis dai-
nininkas ir kūrėjas kol kas per daug nelin-
kęs atvirauti, koks bus naujasis jo dainų 
albumas. „Darbai tik prasidėjo. Dar tik iš-
sirinkau studiją, kurioje įrašinėsiu. Net 
nežinau, kur užbaigsiu, tai paaiškės pro-
ceso eigoje. Galiu pasakyti tik tiek, kad 
naujos dainos man atrodo ganėtinai roman-
tiškos, o ar toks bus ir galutinis rezulta-
tas - nedrįstu spėlioti. Noriu tikėti, kad 
naują albumą klausytojai išgirs 2015-ųjų 
pavasarį“, - pasakojo dainininkas.

 Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

l gruodžio 13 d. 19 val. Klaipėdos tarptautinio 

universiteto LCC Michealsen centre (Klaipėda, 

Kretingos g. 36)
l gruodžio 14 d. Šiaulių koncertų salėje  „Saulė“ 

(Tilžės g. 140). 
l Bilietus platina Bilietai.lt

A.MAMontovo koncertAi

Stasio Žumbio nuotr.
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GIDAS

rekomenduoja

KAS? „Trakai - Kalėdų Senelių  
sostinė“.

Tai unikalus Trakų miesto renginys, 
skirtas vaikams ir suaugusiesiems. Ren-
ginio tikslas - Trakus paversti Kalėdų ir 
Naujųjų metų šeimos pramogų sostine! 
Čia apsilankys Kalėdų Seneliai iš įvai-
rių pasaulio šalių. Senelių rezidencija 
bus įkurta Trakų salos pilies kazema-
tuose, ten bus pradėta sekti pirmoji žie-
mos pasaka. Trakų Nykštukas lauks sa-
vo rezidencijoje apžvalgos aikštelėje prie-
šais Trakų salos pilį.

KUR? Trakų salos pilies kieme ir apž-
valgos aikštelėje priešais Trakų salos 
pilį.
KADA? Nuo gruodžio 5 d. 11-16 val.
UŽ KIEK? Nemokamai, kai kurie ren-
giniai - 10 Lt (2,9 Eur).

KAS? Šiltų linkėjimų atvirukai.

Moteriškoje kompanijoje dalyviai 
susipažins su skrebinimo pagrindais, 
galės pasigaminti atvirukų, taip pat 
mėgausis kvapnia arbata ir šiltu bend-
ravimu.

KUR? Lietuvos vaikų ir jaunimo cent-
ras (Konstitucijos pr.25, Vilnius).
KADA? Gruodžio 6 d. - 18 val., gruo-
džio 7 d. - 16 val.
UŽ KIEK? 40 Lt (11,6 Eur).

Ką veikti savaitgalį?
ŠeImaI

kŪrYBInGIemS

KAS? Ledo čiuožykla Lukiškių aikštėje.

Gyventojai ir miesto svečiai čia galės akty-
viai leisti laisvalaikį, nemokamai pasimokyti 
dailiojo čiuožimo ir ledo ritulio. Gruodžio 6 d. 
planuojamas ypatingas čiuožyklos atidarymas.

KUR? Lukiškių aikštė, Vilnius.
KADA? Nuo gruodžio 6 d., 12-22 val.
UŽ KIEK? Pamokos - nemokamai, čiuoži-
mo sesija (45 min.) - 6,9 Lt (2 Eur) su pa-
čiūžų nuoma, 3,45 Lt (1 Eur) su savo pa-
čiūžomis.

akTYVIemS

Pauliaus Albertavičiaus nuotr.

Stasio Žumbio nuotr.
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GIDAS

KAS? Šokio spektaklis  
„Kelionė namo“.

Urbanistinio šokio teatras „Low Air“ 
kviečia į dramos ir šokio spektaklį. „Auk-
siniu kryžiumi“ apdovanotas choreografų 
Airidos Gudaitės ir Lauryno Žakevičiaus 
bei režisieriaus Vido Bareikio spektaklis - 
tai sugrįžimas į vaikystės erdvę, kupiną ne-
atsakytų klausimų. „Kelionėje namo“ su-
sijungia skirtingos meno sritys: šokis, vai-
dyba, muzika ir literatūra. Scenoje skambės 
gyva muzika ir bus papasakotos dvi istori-
jos, sutelpančios vienuose namuose.

KUR? „Menų spaustuvė“ (Šiltadaržio 
g.6, Vilnius).
KADA? Gruodžio 7 d. 19 val.
UŽ KIEK? 34 Lt (9,85 Eur).

KAS? „Bushmills  
Live: Fryars“.

Fryars, aka Ben Garret, - paperkantis in-
diepop muzikos alchemikas iš Londono. 24 
metų jaunuolio kišenėje - du kritikų įvertin-
ti albumai, bendras darbas su Lili Alen (Li-
ly Allen), Mika ir Raje Moris (Rae Morris) 
bei pasirodymai vienoje scenoje su „Vampi-
re Weekend“, „London Grammar“ ir „Wild 
Beasts“. Fryars dainos aprėpia ne vieną žan-
rą: pradedant nuo skambaus synth-pop, 
įmantrių „kišeninių“ simfonijų iki lyriškų ba-
ladžių. Tačiau paprašytas apibūdinti savo sti-
lių, Fryars sakė - tai pergalingas fatalizmas.

KUR? Menų fabrikas „Loftas“ (Švitrigailos 
g.29, Vilnius).
KADA? Gruodžio 7 d. 21 val.
UŽ KIEK? 24-54 Lt (6,95-15,64 Eur).

KAS? Uodo šeimos turgelis.

Jei vaikai išaugo savo drabužius, jiems 
nusibodo seni žaislai ar susikaupė daug 
nebenaudojamų šeimyniškų daiktų, jus 
kviečia Uodo šeimos turgelis. Čia bus ga-
lima pirkti, parduoti, mainyti, dovanoti, 
bendrauti ir pramogauti su visa šeima.

KUR? Lietuvos parodų ir kongresų cent-
ras LITEXPO (Laisvės pr.5, Vilnius).
KADA? Gruodžio 6 d. 11-15 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

Ką veikti savaitgalį?
KAS? Kalėdų miestelis su „Paulig“ 
Katedros aikštėje.

Katedros aikštėje įsikurs 36 kalėdi-
niai nameliai. Čia bus galima rasti ir 
žiemos vakarus pasaldinsiančių kalėdi-
nių delikatesų - imbierinių sausainių, 
meduolių, arbatų, naminių sūrių, spal-
vingų saldainių ar pyragaičių ir šimtus 
stebuklingų dovanų idėjų.

KUR? Katedros aikštė, Vilnius.
KADA? Nuo gruodžio 5 d. 12-21 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

BELAUKIANTIEMS KALĖDŲ

TAUPANTIEMS

TEATRALAMS
KLUBINĖTojAMS

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Redakcijos archyvo nuotr.
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AKTUALUS InTervIUDATOS

Jau daugiau nei 35 metus kino  
ekranuose žibanti Holivudo žvaigždė Kim 
Beisindžer (Kim Basinger) gruodžio 8 d. 
švęs savo 61-ąjį gimtadienį. Tačiau amžius 
jai ne kliūtis ne tik puikiai atrodyti, bet ir 
pasirašyti sutartį su modelių agentūra,  
su kuria bendradarbiauja ir jos dukra  
Aireland Boldvin (ireland Baldwin).

Modelio darbas K.Beisindžer - toli gražu 
ne naujiena. Savo karjerą Holivude ji pradėjo 
būtent nuo podiumo. Tik paskui gražuolė pa-
teko į televizijos prodiuserių akiratį ir gavo 
vaidmenis įvairiuose televizijos serialuose. 
Po jų sekė tokie filmai kaip „Kieta šalis“, 
„Niekada nesakyk niekada“ ir kiti. Būtent šis 
filmas leido aktorei atsiskleisti ir sužibėti. 
Reklamuodama jį K.Beisindžer pozavo nuoga 
žurnalui „Playboy“. Ir šitaip patraukė dar di-
desnį visuomenės dėmesį.

1986 m. žavi blondinė nusifilmavo eroti-
nėje dramoje „Devynios su puse savaitės“. 
Nors meilės scenos ten buvo suvaidintos itin 
subtiliai ir meniškai, tuo metu filmas pateko 
tarp skandalingiausiųjų. Panašu, kad karjera 
aktorei sekėsi kaip sviestu patepta, tačiau as-
meninis gyvenimas klostėsi kiek sunkiau. Tik 
1994 m. K.Beisindžer pagaliau sutiko savo 
gyvenimo vyrą aktorių Aleką Boldviną (Alec 

K.Beisindžer -
nepavaldi laikui

Su aktoriumi Aleku Boldvinu 
(Alec Baldwin) K.Beisindžer 
pragyveno 10 metų ir susilaukė 
dukters Aireland (Ireland)

EPA-Eltos nuotr.

n Tikrasis Kim Beisindžer vardas yra Kimila En 
Beisindžer (Kimila Ann Basinger)
n Ji mokėsi baleto nuo trejų metų iki paauglystės
n Aktorė turi atvirų erdvių fobiją
n Ji yra pirmoji aktorė, pelniusi „Oskarą“ po to, kai 
nusifotografavo nuoga „Playboy“ žurnalui
n K.Beisindžer yra vegetarė ir aktyvi gyvūnų teisių 
gynėja
n Jos ūgis - 1,71 m

FakTai

Aktorė Kim Beisindžer (Kim Basinger) yra 
pirmoji aktorė, pelniusi „Oskarą“ po to, kai 
nusifotografavo nuoga „Playboy“ žurnalui

Baldwin). 1995 m. jiems gimė dukrelė. Ta pro-
ga aktorė nusprendė kelerius metus ilsėtis ir 
atsiduoti vaikelio auginimui ir gyvūnų globai. 
Į didžiuosius kino ekranus ji sugrįžo 1997 m. 
su hitu „Los Andželas slaptai“. O 2002 m.  
K.Beisindžer ir A.Boldvino santuoka iširo.

Tačiau aktorės karjera tęsėsi ir tęsiasi iki 
šiol. Per savo karjerą iki šiol pelnė daugybę 
apdovanojimų, tarp jų - „Oskaras“ už geriau-
sią aktorės vaidmenį ir „Auksinis gaublys“ 
už antraplanį darbą. Šiuo metu K.Beisindžer 
filmuojasi filme „Gražūs vyrukai“ („The Nice 
Guys“).

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

2014 m. gruodžio 5-11 d.

Interviu su Milita Daikeryte - 68-69 p.

Stasio Žumbio nuotr.

M.Daikerytė - 
užaugusi ant podiumo
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

REiTiNGai
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Lietuvos rytas TV  4,5 % 
TV1  4 %
TV8  3,8 % 
PBK  3,4 % 
RTR Planeta  3,4 % 

Info TV  1,8 % 
REN Lietuva  1,4 % 
Video ir DVD  1,1 %
LRT Kultūra  0,8 % 
Liuks!  0,5 %

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

Lietuvos rytas TV  3,8 % 
PBK  3,7 %
TV1  3,4 % 
RTR Planeta  3,3 % 
Info TV  2,8 % 

TV8  2,8 % 
REN Lietuva  2,1 % 
LRT Kultūra  1,2 % 
Video ir DVD  1,1 %
Liuks!  0,7 % 

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK 18 %

TRUMPai

Daugelis vilniečių nustebo praėjusią savaitę už taksi 
automobilio vairo išvydę žinomą aktorių Eimutį 
KvoščiausKą (33). Pasirodo, profesijos jis 
nepakeitė. Tai buvo, viso labo, naujos premjeros 
„Vyrų laiškai (elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“ vaizdo 
klipo filmavimas. Pačiam aktoriui teko gana nemažas 
išbandymas - buvo ne tik filmuojama, bet ir vežami 
keleiviai. Filmavimo metu pasitaikė jauna pora, vyks-
tanti pailsėti į Turkiją, su kuriais aktorius ir užmezgė 
smagų pokalbį.

Neseniai TV3 seriale „Pasmerkti 3“ pasirodžiusi 
aktorė valda BičKutė (34) džiaugiasi savo 
vaidmenimis tiek teatre, tiek kine, tiek televizijoje. 
Seriale „Pasmerkti 3“ režisierius Saulius Balandis 
aktorei patikėjo aplinkybių įkaite tapusios gydyto-
jos Auros vaidmenį. „Aura skamba gražiai. Noriu, 
kad mano herojė tokia ir būtų - šviesi, mylinti 
gerietė, tiesiog nukenčianti dėl aplinkybių“, - 
apie savo heroję sakė Valda. Kaip susiklostys 
jos likimas, TV žiūrovai gali stebėti šiokiadienių 
vakarais.

GERos kokybės PRaMoGiNių 
laidų TRūkUMas  

Vienos pramoginės laidos yra skirtos di-
džiajai visuomenės daliai. Jose rodoma tai, ką 
žmonės ir nori pamatyti. Kitos pramoginės 
laidos neina lengviausiu, komerciniu, keliu, 
norėdamos įtikti žiūrovui, jų auditorija galbūt 
yra mažesnė, bet jos įdomesnės. Deja, dau-
giau yra tų prastesnių šou.

NEiGiaMos  
iNfoRMacijos kiEkis 

Tokios informacijos kiekis yra didelis, bet 
aš suprantu televizijas. Kad ir kaip būtų, žmo-
nės labiau žiūri neigiamas naujienas, tai, kas 
kur ką negero pasakė. Geros žinios žmonėms 
nelabai aktualios.

filMai PER Tv 

Filmus dažniau žiūriu arba kino teatre, 
arba per kompiuterį. Kad ir kaip būtų, žiū-
rint filmą norisi į jį susikoncentruoti, o 
kai į gerą filmą prikiša daug reklamų, tai 
žudo.

Pokalbių šoU  
MEisTRiškUMas 

Man labiausiai patinka tai, kad temos jose 
visada sukasi tos pačios, tik būna įvilktos į 
kitą pavidalą. Čia jau toks kūrėjų meistrišku-
mas pasireiškia.

PaRaMos akcijos 

Jos nėra blogai, tik gal jau truputį pabodo, 
nes kasmet visos televizijos vis tą patį daro. 
Bet pastangos padėti kitiems yra sveikinti-
nos. Juolab kad televizija yra ta vieta, kurią 
visi mato ir girdi. Kaip kitaip paprastas žmo-
gus gali padėti vargstančiam?

MUzikiNės laidos 

Jų nėra labai daug. Kuo daugiau jų būtų, 
tuo geriau. Tik jos turėtų būti kokybiškai pa-
darytos, kad būtų kokia įdomesnė mintis, ge-
ri balsai ir gera muzika.

TV3 17,2 %

LRT Televizija 
7,9 %

BTV 6,8 %

NTV Mir Lietuva 
5,6 % 

TV6 4,4 % 
Kiti  
kanalai 15,2 % 

LNK 21,4 % 

TV3 18,6 % 

LRT Televizija 
6,9 % 

NTV Mir Lietuva 
6,1 %

BTV 6 % 

TV6 4,8 % 
Kiti  
kanalai 11,6 %

Nr. Laida            TV     Reitingas

1 NUO...IKI LNK 10,7

2 VALANDA SU RŪTA LNK 10,2

3 KK2 LNK 10,0

4 LIETUVOS BALSAS LNK 9,4 

5 KARALIŠKA DRĄSA TV3 9,4 

6 LNK ŽINIOS LNK 9,1 

7 TV3 ŽINIOS TV3 8,9 

8 PASMERKTI 3 TV3 8,4 

9 FARAI TV3 8,0 

10 PRIEŠ SROVĘ TV3 7,9
Duomenys: TNS LT, 2014 m. lapkričio 24-30 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAUŽ KADRO

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Tadą 
Rimgailą
Šokėjas ir renginių vedėjas TADAS  
RIMgAILA (30), atradęs laisvą valandėlę,  
nevengia prisėsti prie televizoriaus  
peržvelgti naujienų, pasižiūrėti pokalbių 
šou ar vakaro praleisti su muzikine laida.
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Radijo stoties „Power Hit Ra-
dio“ rytinės laidos „Šok į kel-
nes“ vedėja Raminta VyŠ-
niauskaitė (27) paragavo 
fotomodelio duonos ir įsijautė 
į beprotiškos princesės  
vaidmenį.

Įvaizdžio fotosesija iliustruo-
ja ne tik Ramintos, kasdien be-
sikeliančios labai anksti, bet ir jos 
klausytojų ryto ritualus: dantų 
valymąsi, skutimąsi, šukuosenos 
darymą, todėl buvo neapsieita be 
dantų šepetėlio, skutimosi putų 
ar milžiniškų suktukų plaukams.

„Ant veido teko teptis skuti-
mosi putas. Niekada nebuvau to 
bandžiusi. Turiu prisipažinti - 
jausmas tikrai keistas! Beje, skutimo-
si putas fotosesijoje naudojame ne tik 
pagal paskirtį - tepėme jas ir ant ma-
no dantų šepetėlio, kuriuo naudojuo-
si kasdien. Nors po fotosesijos jį 
kruopščiai išvaliau, kitą rytą besiva-
lant dantis burnoje vis tiek jautėsi 
skutimosi putų skonis!“ - pasakojo 
Raminta.

Pasitikdama žiemą, R.Vyšniaus-
kaitė pristatė ne tik fotosesijos rezul-
tatus, bet ir dvi naujas rubrikas. Nuo 
šiol internetinėje rubrikoje „Pakaba“ 
Raminta dalijasi viskuo, kad „kabo“ 
jos spintoje ir už jos ribų - mados ir 
stiliaus perliukais. Antra naujiena - 
internetinė rubrika „Čilė čilina“ - 
skirta kitai merginos meilei ir jos na-
mų valdovei katei Čilei.

Naujas R.Vyšniauskaitės įvaizdis

Pernai „Eurovizijos“ atrankas vedusi  
Simona Nainė ir šiemet vadovaus šiam konkursui

Stasio Žumbio nuotr.

Pernai sėkmingai „Eurovizijos“ at-
rankose kaip tV laidų vedėja de-
biutavusi grupės „Pinup girls“ narė 
simona nainė (26) neliko nepa-
stebėta. kas šiemet nacionalinėse 
„Eurovizijos“ atrankose stos šalia 
arūno Valinsko, buvo patikėta nu-
spręsti žiūrovams.

 Porą savaičių internete balsavę 
žiūrovai savo balsus atidavė S.Nainei. 
Ji be vargo aplenkė likusias penkias 
kandidates ir vėl vadovaus „Eurovi-
zijos“ paradui.

Bene didžiausia Simonos varžo-
vė buvo Beata Tiškevič-Hasanova. 
Ji nuo „Pinup girls“ narės atsiliko 
beveik 5 tūkst. balsų. Likusios pre-
tendentės - Jurga Šeduikytė, Lavija 
Šurnaitė, Vilija Matačiūnaitė ir Ne-

ringa Čereškevičienė - surinko po 
2-4 tūkst. balsų.

„Eurovizija 2015“ įsisiūbuoja: šių 
metų atrankos taisyklės paskelbtos, di-
delės intrigos sulaukusi konkurso ve-
dėjų atranka pasiekė kulminaciją. O dai-
nų autoriai ir atlikėjai iki gruodžio 15 d. 
dar gali teikti paraiškas „Eurovizijai“ ir 
tikėtis pelnyti tikrą aukso puodą.

Autoriui, kurio sukurta daina kitą-
met atstovaus Lietuvai „Eurovizijos“ 
konkurse Vienoje, bus skiriamas soli-
dus piniginis prizas - 15 tūkst. litų. To-
kia didele pinigų suma kurti dainas au-
torius skatina Lietuvos autorių teisių 
gynimo asociacija (LATGA). Naciona-
linę „Eurovizijos“ atranką laimėjęs dai-
nos atlikėjas taip pat nebus nuskriaus-
tas - asociacija M.A.M.A. skirs 5 tūkst. 
litų atlikėjo pasiruošimo etapui.

„Eurovizijos“ atrankos prasidės 
iškart po Naujųjų metų.

„Eurovizijos“ atrankų vairą 
žiūrovai patikėjo Simonai Nainei

Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Neįprastoje fotosesijoje  
Ramintai  Vyšniauskaitei  

teko ne vienas išbandymas
Sauliaus Baniulio nuotr.
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TV PROGRAMA penktadienis

 13.30 	 Sąmokslo	teorija  20.45 	 Lietuvos	tūkstant-
	 mečio	vaikai

 18.45 	 „Didieji	lūkesčiai“ 11.00 	 K11.	Komisarai	
tiria.	Dviguba	operacija

 13.30 	 „Vėžliukai	
	 nindzės“

 TV8
8.00,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	8.50	„Rutos	
Rendel	 detektyvai“	 (N-7).	 9.55	 „Mažųjų	 gyvū-
nėlių	krautuvė“	 (N-7).	10.25	Senoji	 animacija.	
11.00	„Šešiolikmetė	mama“	(N-7).	12.40,	16.00	
Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	13.35,	19.00	„Lau-
kinis	 angelas“	 (N-7).	 14.30,	 20.35	 „Moterys	
meluoja	 geriau“	 (N-7).	 17.00,	 23.55	 Pasaulis	
tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 23.00	 „Meilė	 gyventi“	
(N-7).	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 20.30	 Gardu	
Gardu.	21.00	Romantinė	 komedija	 „Paskutinis	
bučinys“	(N-14).	

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

 PBK
6.35,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	
Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.25	 TV	 kanalas	 „Labas	
rytas“.	 11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.40	 „Bučinys“.	
13.45,	 14.20	 J.Menšovos	 laida.	 14.55	 Vyriška.	
Moteriška.	15.55,	4.25	Mados	nuosprendis.	17.50	
Jūrmala.	Humoro	 festivalis.	20.00	 Laikas.	20.45	
Lietuvos	 „Laikas“.	21.15	Stebuklų	 laukas.	22.20	
„Kurjeris	iš	rojaus“.	0.05	Vakarinis	Urgantas.	

 REn
7.25,	16.00	Žiūrėti	visiems!	8.20,	20.20	Kvies-
tinė	vakarienė.	9.10,	19.25	Tinkama	priemonė.	
10.05,	 15.35	 112.	 10.35	 Žvaigždžių	 gyveni-
mas.	 12.45	 „Pėdsekiai“.	 13.45	 „Kariai“.	 16.30	
Šeimos	 dramos.	 17.25	 Nemeluok	 man!	 21.20	
A.Chapman	ir	jos	vyrai.	22.15	Jums	net	nesisa-
pnavo.	0.45	Ypatingų	tautų	organizacija.	

 nTV MIR
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	9.25	„Muchta-
ro	sugrįžimas	2“.	10.25	Važiuosime,	pavalgysime!	
10.55	Prisiekusiųjų	 teismas.	12.30	Prisiekusiųjų	
teismas.	 13.35	 Ypatingas	 įvykis.	 14.25,	 15.35	
„Auksinės	 atsargos“	 16.55	 Kalbame	 ir	 rodome.	
18.50	„Gorčakovas“.	22.40	„Brolis	už	brolį“.	23.35	
Norkino	sąrašas.	0.35	„Paskutinis	herojus“.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Gyventi	 kare,	 Frontas	
ir	 užnugaris.	 10.00,	 13.00,	 16.00,	 19.00	 Ži-
nios.	10.35,	13.30,	16.10,	18.35	Žinios.	Maskva.	
11.00	Apie	tai,	kas	svarbiausia.	11.55	Ypatingas	
atvejis.	 14.05	 „Žvaigždės	 širdis“.	 15.00,	 4.10	
„Kol	stanica	miega“.	16.30	„Karštais	pėdsakais“.	
17.30,	2.45	Tiesioginis	eteris.	20.00	„Kitas	kran-
tas“.	 22.10	 Specialusis	 korespondentas.	 23.50	
Ermitažas.	Nacijos	lobiai.	0.50	„Monologas“.	

 TV PolonIa
8.00	KucinAlina.	8.30	Animacinis	f.	9.00	Klau-
simai	 per	 pusryčius.	 12.00	 Sveika,	 Polonija.	
12.40,	17.55,	1.45	„Karšta	tema“.	13.05	„Pagal-
bos	signalas“.	13.25,	18.50,	21.40,	2.10	Galvo-
sūkis.	13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	
14.50	 „Paradoksas“.	 15.40	 Klajūno	 užrašai.	
15.50	„Operacija	gyvenimas“.	16.25	„Zlotopols-
kiai“.	 17.00	 Laukimo	 salė.	 18.20,	 22.45,	 5.10	
Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	
2.15	 XX	 amžiaus	 sensacijos.	 19.25	 Okrasa	
laužo	 taisykles.	 19.55,	 4.45	 „Pagalbos	 signa-
las“.	20.25	Į	grožio	pusę...	20.45	Labanaktukas.	
21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	
3.45	 „Ir	gėriui,	 ir	blogiui“.	23.00,	5.20	 „Įbrėži-
mas“.	 0.35	 Pramoginė	 laida.	 1.30	 Pulkininkas	
Dovgirdas	grįžta.	2.45	Animacinis	f.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 10.50,	 18.20,	 0.35	 „Ištekėjusi	 už	 Džona-
so“.	 5.25,	 8.20,	 15.50,	 20.50,	 22.30	 „Išskirti-
niai“.	 5.50,	 12.30,	 17.30	 „Kardašianų	 šeimos	
aukštuomenės	 gyvenimas“.	 6.40,	 13.20,	 22.55	
„Nuotaka	milijonieriui“.	7.30,	11.40	 „Nuotykiai	
rojuje“.	 10.00,	 16.40	 „Ieškomi“.	 11.15,	 18.45	
„Paklauskite	 Krislės“.	 14.10	 „Tikroji	 Holivudo	
istorija“.	15.00,	19.10	„Mados	projektas“.	20.00	
„Atvirai	su	Džuliana“.	21.40	„Nuotykiai	rojuje“.	

 TV1000
5.10,	11.40	„Žmogus	-	voras“.	7.30	„Slėptuvė“.	
9.50	 „Terraferma“.	 13.50,	 1.10	 „Tarp	 jaunų	 ir	
karštų“.	15.40	„Gera	mergina“.	17.20	„Milijardie-
rius	ir	blondinė“.	19.00	„Dorianas	Grėjus“.	21.00	
„Raudonasis	drakonas“.	23.20	„Turėti	Tave“.	

 TRaVEl
9.30,	13.30,	17.30	Namų	pokyčiai.	10.00,	16.00,	
24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 11.00	 Viešbučių	 pa-
slaptys	 ir	 legendos.	12.00,	17.00	Keliaukime	su	
Bondai	Byčo	veterinarais.	12.30,	18.00	Dingusio	
bagažo	vertė.	14.00	Kosta	Rika.	14.30	Atostogos	
dvare.	15.00,	23.00	Pilies	legendos.	19.00	Ameri-
kos	maistas.	20.00	Gana.	20.30	Prancūzija.	21.00	
Didžioji	išvyka	su	A.Zimernu.	22.00	Iškyla	ralyje.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 Animacinis	f.	

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

„Virtuvė	3“	(N-7).
8.55	 TV	serialas		

„Daktarė	Emilė	
Ouvens“	(N-7).

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

11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	Animacinis	f.	

„Ančiukas	Donaldas	
ir	draugai“.

13.30	Animacinis	f.	
„Vėžliukai	nindzės“.

14.00	Animacinis	f.	
„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

15.30	TV	serialas	
„Nemylima“	(N-7).

16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.15	Euras	2015.
18.30	TV3	žinios.	Sportas.	

Orai.
19.30	Animacinis	f.	

„Rango“	(N-7).
21.45	Komedija	„Vienas	

namuose“.
23.50	Mistinė	drama	

„Mergina	su		
drakono		
tatuiruote“	(S).

2.45	 TV	serialas		
„Kobra	11“	(N-7).

6.35	 Animacinis	f.	
„Smalsutė	Dora“.

7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

7.25	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

8.50	 Pagalbos	skambutis.
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	K11.	Komisarai	tiria.	

Dviguba	operacija.
11.30	K11.	Komisarai	tiria.	

Žudiko	pėdsakais.
12.00	KK2	(N-7).
12.55	Animacinis	f.		

„Benas	Tenas	prieš	
ateivius“.

13.20	Animacinis	f.		
„Ogis	ir	tarakonai“.

13.35	Animacinis	f.	
„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	
Ledas“	(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	penktadienis.
21.00	Šventę	švęsti.
23.00	Veiksmo	f.	„Elijaus	

knyga“	(N-14).
1.20	 Fantastinis	f.	„Vorų	

antpuolis“	(S).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 Pasaulio	plaukimo	

čempionatas	(25	m	
baseine).	Dalyvauja	
R.Meilutytė,	
G.Titenis,	D.Rapšys,	
M.Sadauskas,	
T.Duškinas.	

10.30	Svajonę	turiu.
12.00	Bėdų	turgus.
13.00	 „Mažasis	princas“.
13.30	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	6“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.35	Žinios.	Sportas.	Orai.
15.55	 „Komisaras	Reksas	12“.
17.00	Pasaulio	plaukimo	

čempionatas.
18.30	Šiandien.
18.45	 „Didieji	lūkesčiai“.
19.50	Duokit	šansą.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.00	Duokim	garo!
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Duokim	garo!
22.50	Specialus	tyrimas.
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	 Veiksmo	trileris	

„Robotas	policininkas“.
1.50	 TV	serialas	„Senis“.
2.50	 Laba	diena,	Lietuva.
4.30	 Duokit	šansą.
5.00	 Mokslo	ekspresas.

7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Fantastinė	komedija	
„Gremlinai“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome“.
12.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

13.10	TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.10	TV	serialas	„Vedęs	ir	
turi	vaikų“	(N-7).

14.45	Amerikos	talentai.
15.45	TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

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

18.00	Žinios.
18.30	TV	serialas	

„Mitiajaus		
pasakėlės“	(N-7).

19.30	Amerikietiškos	imty-
nės	(N-7).

21.30	Veiksmo	f.	
„Sąžiningas	žaidi-
mas“	(N-7).

23.15	Farai	(N-14).
0.45	 TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

1.50	 Bamba	TV	(S).

6.50	 Programa.
6.54, 14.35	 TV	parduotuvė.
7.10, 11.10	 Reporteris.
7.55	 „Kulinaras“		

(N-7).
9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
12.00	Didysis		

pasivaikščiojimas.
13.00	Gamink	sveikiau!
13.30	Sąmokslo		

teorija	(N-7).
14.50	 „Miestelio		

patruliai“	(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.		

Orai.
16.15	Šeima	-	jėga!
18.00	Reporteris.	Orai.
18.40	 „Mesingas.	

Aplenkiantis	laiką“	
(N-7).

19.55	Kitoks		
pokalbis.		
Svečiuose	
R.Skaisgirys	(N-7).

20.55	Pasaulis	X	(N-7).
22.00	Didysis	pasivaikš-

čiojimas.
23.00, 3.05	 Mistinis		

trileris	„Dozė		
realybės“		
(N-14).

1.10, 4.40	 „Mančesterio	
detektyvės“	(N-7).

6.10	 Spąstai	tėčiui.
7.30	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Tatonka	ir	mažieji	

draugai“.
8.50	 „Džiunglių	knyga	1“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	VU	studentų	roko	

opera	„Naktis,	kai	
sustojo	malūnas“.	

13.30	Kultūra.	Dailininkas	
Mikalojus	Vilutis.

13.50	 „Benjaminas	
Kordušas“.

15.15	Legendos.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	6“.
16.30	Henrikas	Šablevičius.	
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Vilniaus	sąsiuvinis.
18.15	 „Gintaro	kelias“.
18.45	Polis	Sezanas.
19.00	 Bardų	festivalis	

Anykščiuose.	2014	m.
20.00	Kultūra	+.
20.30	Mokslo	ekspresas.
20.45	Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
21.30	Didžioji	Lietuva.	
22.00	Melodrama	„Jo	žmo-

nos	išpažintis“.
23.30	Lietuvių	kinas	trum-

pai.	„Ana	geraširdė“.
24.00	Panorama.
0.30	 Džiazo	muzikos	

vakaras.	

 9.00 	 „Gremlinai“
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„VIENAS NAMUOSE“
Komedija. JAV. 1990.
Režisierius K.Kolambusas.
Vaidina M.Kalkinas, Dž.Pešis, 
D.Sternas.

Berniukas, per daugiavaikės šei-
mos tėvų išsiblaškymą likęs vienas 
namuose, patyrė begalę išban-
dymų. O ką daryti, jei kaip tik per 
Kalėdas namą nusižiūrėjo pikti 
vagys? Gintis ir ginti namus!

„MERGINA SU DRAKONO 
TATUIRUOTE“
mistinė drama. JAV, Švedija, 
Norvegija. 2011.
Režisierius D.Finčeris.
Vaidina D.Kreigas, R.Mara, 
K.Plameris.

Ką tik šmeižto bylą prieš verslinin-
ką pralaimėjęs žurnalistas Mikaelis 
imasi naujo tyrimo - prieš 40 metų 
dingusios turtingo Švedijos patriar-
cho dukterėčios paieškų. 

gruodžio 5 d. 

 21.00 	 „Beveik	
	 ištekėjusios“

 2.20 	 „24	valandos“	 11.40 	 „Toks	gyvenimas“

 ANIMAl PlANET
7.00,	 11.55,	 19.15	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	
7.25	 Pandos	 nuotykiai.	 8.15	 Pažintis	 su	 tingi-
niais.	 9.10	 Mieliausi	 augintiniai.	 10.05,	 18.20,	
22.00	 Namai	 medžiuose.	 11.00	 Gyvūnų	 teri-
torija.	 12.20	 Gyvūnų	 oro	 uostas.	 13.45,	 20.10	
Aligatorių	tramdytojai.	14.40,	21.05	Gyvenimas	
laisvėje.	15.35	Pingvinų	safaris.	16.30	Kačiukai	
ir	 šunyčiai.	17.25	Ginant	 laukinę	gamtą.	22.55	
Akvariumų	verslas.	23.50	Kalnų	monstrai.	

 SPORT1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	„Sportas“.	Dienos	
naujienos.	7.15	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lygos	
turo	 apžvalga.	 8.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	
„Mordovia“	 -	 „Zenit“.	 10.00	 Rusijos	 „Premier	
League“.	„Rubin“	-	„Zenit“.	12.15	Rusijos	„Premier	
League“.	Turo	apžvalga.	13.00	Olandijos	„Eredivi-
sie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	„FC	Dordrecht“.	15.00	ATP	
250.	„BRD	Nastase	Tiriac	Trophy“	Rumunija.	Vyrų	
tenisas.	Finalas.	17.00	NBA	krepšinio	lyga.	Detroi-
to	 „Pistons“	 -	 Ouklendo	 „Warriors“.	 2014/2015	
sezonas.	19.15	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lygos	
turo	 apžvalga.	 Premjera.	 20.10,	 21.10	 Rusijos	
„Premier	 League“.	 „Mordovia“	 -	 „Zenit“.	 22.10,	
23.10	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Toronto	 „Raptors“	 -		
Čikagos	„Bulls“.	0.15	NBA	krepšinio	lyga.	Detroito	
„Pistons“	-	Ouklendo	„Warriors“.	

 VIASAT SPORT BAlTIc
7.00	Tenisas.	Tarptautinė	Premier	lyga.	Singapū-
ras,	mačas	5.	9.00	Tenisas.	Tarptautinė	Premier	
lyga.	Singapūras,	mačas	6.	11.00	Krepšinis.	Eu-
rolyga.	 „Fenerbahce	 Ulker“	 -	 „Panathinaikos“.	
12.50	Futbolas.	Anglijos	Premier	lygos	žurnalas.	
13.15	Motosportas.	Žiedinės	lenktynės.	Argentina.	
15.15	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Arsenal“	-	
„Southampton“.	17.05	Krepšinis.	Eurolyga.	„Žal-
giris“	-	„Anadolu	Efes“.	18.55	Krepšinis.	Eurolyga.	
CSKA	-	„Cedevita“.	Tiesioginė	transliacija.	21.10	
Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	apžvalga.	21.40	
Krepšinis.	Eurolyga.	„Olympiacos“	-	„Neptūnas“.	
Tiesioginė	transliacija.	23.45	Krepšinis.	Eurolyga.	
„Galatasaray“	 -	 „Laboral	 Kutxa“.	 1.35	 Futbolas.	
Premier	lygos	apžvalga.	

 EUROSPORT
9.30,	 16.00	 Angliškas	 biliardas.	 „World	 Main	
Tour“.	 12.00	 Sporto	 linksmybės.	 13.00	 Biatlo-
nas.	 Pasaulio	 taurė.	 14.00	 Kalnų	 slidinėjimas.	
Žurnalas.	 14.15,	 1.45	 Slidinėjimas.	 Pasaulio	
taurė.	 18.00	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Pasaulio	
taurė.	19.45,	21.15	Kalnų	slidinėjimas.	Pasaulio	
taurė.	 23.00	 Jojimas	 su	 kliūtimis.	 „Masters	
Grand	 Slam	 Indoor“.	 0.30	 Motosportas.	 GT	
akademija.	 0.45	 Galiūnių	 sportas.	 „Strongman	
Champions	League“.	

„PRISIJAUKINIMO MENAS“
romantinė drama. JAV. 2011.
Režisierius G.Vyzenas.
Vaidina F.Haimoras, E.Roberts, M.Angaranas.

Paaugliui Džordžui atrodo beprasmis gyvenimas, mokykla ir ypač namų 
darbai. Susirūpinę talentingo jaunuolio likimu, direktorius ir dailės mo-
kytojas supažindina Džordžą su gabiu absolventu, sėkmės sulaukusiu 
dailininku Dastinu. Jie tikisi, kad šiam brandžiam menininkui pavyks 
įkalbėti paauglį imtis kūrybos ir užbaigti bent vieną darbą. Tačiau vai-
kiną greitai užvaldys ne dailė, o mergina.

„ElIJAUS KNYGA“
VeiKsmo filmas. JAV. 2010.
Režisieriai A. ir A.Hjuzai.
Vaidina D.Vašingtonas, M.Kunis.

Žmonija atsidūrė ant išnykimo ri-
bos. Žemė nuniokota katastrofų, 
kurių didžiąją dalį sukėlė žmonės. 
Po šį postapokaliptinį pasaulį kla-
joja vienišas kovotojas. Su savimi 
jis nešioja knygą, kurioje glūdi pa-
slaptis, kaip išsaugoti žmoniją. 

TV3
21.45

lNK
23.00

TV3
23.50

6.45	 Dienos	programa.
6.50, 17.00	 Keksiukų		

karai.
7.45, 16.00	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.10	 „Peliukas		

Stiuartas	Litlis“.
8.35	 „Žmogus-voras“.
9.00	 „Antinas		

Gudruolis“.
9.25	 „San	Francisko		

raganos	III“		
(N-7).

10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

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

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas		

žmogus.
18.00	 „Meilė	ir		

bausmė“		
(N-7).

20.05	 „Karadajus“		
(N-7).

21.00	 „Tiltas“	(N-14).
23.15	 Istorinė	drama	

„Anonimas“		
(N-14).

1.35	 „Sekso	magistrai“	
(N-14).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Ugniagesiai		

gelbėtojai	(N-7).
10.00	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.00	 „Puma“	(N-7).
12.00	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30, 20.30	 „Univeras.	

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

15.00	Nepaprastos	lenkty-
nės	(N-7).

16.00	 „Agentūra	
S.K.Y.D.A.S.“		
(N-7).

17.00	 „Medikopteris“		
(N-7).

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

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

gelbėtojai		
(N-7).

22.00	Nepaprasti	rusiški	
kadrai.

23.00	Romantinė		
drama	
„Prisijaukinimo	
menas“	(N-7).

0.45	 Fantastinis	trileris	
„Orkų	karai“		
(N-14).

2.20	 „24	valandos“		
(N-14).

9.00	 Balticum		
TV	žinios.

9.15	 „Šalčio		
gniaužtuose“.

9.45	 „Komisaras		
Manara“		
(N-7).

10.45	 „Karamelė“.
11.45	Senoji	knyga:		

rankraštinė		
knyga	LDK		
teritorijoje.

12.15	 „Laukinė		
Afrika“.

13.15	Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

13.45	 „Departamentas“		
(N-7).

14.45	 „Bobis	užaugs!“
16.30	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

17.00	 „Trauma“		
(N-7).

19.00	 „Karamelė“.
20.00	Balticum		

TV	žinios.
20.20	 „Tėvai	už	borto“.
21.00	Pagaliau		

penktadienis!		
„Beveik		
ištekėjusios“.

22.40	Balticum		
TV	žinios.

22.55	 „Raudonoji	aušra“	
(N-14).

TV6
23.00

rekomenduoja



56 laisvalaikis 2 0 1 4  g r u o d ž i o  5

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Hantikas.	Sekliai	

ir	paslaptys“.
7.25	 „Smurfai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

9.00	 Statybų	TV.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Tobula	moteris.
10.30	Beatos	virtuvė.
11.30	 „Robinas	Hudas“.
13.05	Komedija	„Kaukazo	

belaisvė	arba	nauji	
Šuriko	nuotykiai“.

14.50	 „Dauntono	abatija“	
(N-7).

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

17.20	Ekstrasensai	tiria		
(N-7).

18.30	TV3	žinios.		
Sportas.	Orai.

19.00	Šok	su	manimi		
(N-7).

19.30	Konkurso		
pertraukoje	-	
Eurojackpot	loterija.

22.30	Komiška	drama	
„Magiškasis		
Maikas“	(N-7).

0.45	 Komedija		
„Eglutės	2“	(N-7).

2.35	 „Kaulai“		
(N-14).

6.30	 „Žuviukai		
burbuliukai“	(1).

6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Agentas		

Šunytis“	(1).
7.45	 „Šegis	ir		

Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai		

nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

pasakos“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 Mes	pačios.
10.00	Nuotykių	f.	šeimai	

„Rašalo	širdis“.
12.10	Komedija	„Mis	

Slaptoji	agentė“		
(N-7).

14.30	 „Didingasis		
amžius“	(N-7).

16.40	 „Dvidešimt		
minučių“		
(N-7).

18.30	Žinios.		
Sportas.	Orai.

19.00	Komedija	
„Meškiukas	Jogis“.

20.35	Komedija		
„Džekas	ir	Džilė“	
(N-7).

22.25	Melodrama		
„Tarp	dviejų		
mylimųjų“		
(N-14).

0.35	 Veiksmo	f.		
„Mirtinas	smūgis“	
(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
7.00	 Emigrantai.
7.55	 Specialus	tyrimas.
8.30	 Pasaulio	plaukimo	čem-

pionatas	(25	m	basei-
ne).	Atranka.	Dalyvauja	
R.Meilutytė,	G.Titenis,	
M.Sadauskas,	S.Bilis.	
Tiesioginė	transliacija.

10.30	Ryto	suktinis	su		
Zita	Kelmickaite.

11.30	Lietuva	gali.
12.00	 „Žemynų	raida.	Eurazija“.
13.00	 Istorijos	detektyvai.
14.00	Duokit	šansą.
14.30	Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu	(subtitruota).
15.00	Sveikinimų	koncertas.
16.00	Žinios.
16.15	Sveikinimų	koncertas.
17.00	Pasaulio	plaukimo	čem-

pionatas	(25	m	baseine).	
Pusfinaliai,	finalai.	Tiesio-
ginė	transliacija	iš	Dohos.

18.45	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Auksinis	balsas.
23.15	 „Adlono	viešbutis.	

Šeimos	istorija“	(N-7).
1.10	 „Senis“	(N-7).
2.10	 Istorijos	detektyvai.
2.55	 Auksinis	balsas.
4.45	 Bėdų	turgus.

23.15	 „Adlono	viešbutis.	
	 	 Šeimos	istorija“

11.30	 „Robinas	Hudas“

ŠeŠtadienis

„MEILĖ IR ŠOKIAI“
MelodraMa. JAV. 2009.
Režisierius R.Iskovas.
Vaidina E.Smart, T.Malojus, B.Zeinas.

Anglų kalbos mokytoja Džesika sutinka šokėją Džeiką, ir tarp jų užsi-
mezga ryšys. Jie jaučia, kad yra vienas kitam reikalingi, tačiau Džesika 
susižadėjusi su tikru darboholiku, o Džeikas turi labai pavydžią partnerę 
Kariną. Džesika ir Džeikas turi įveikti visas kliūtis, pavydą ir meilę, kad 
taptų pasauliniais šokių čempionais.

rekomenduoja

„KITA ŽEMĖ“
Mokslinės fantastikos filMas.
JAV. 2011.
Režisierius M.Keihilas.
Vaidina B.Marling, V.Mapoteras.

Vairuodama automobilį Roda Vil-
jams per radiją išgirsta apie išlin-
dusią iš už Saulės Antrąją Žemę. 
Spoksodama į neregėtą planetą 
ji trenkiasi į autobusiuką. Juo va-
žiavusi šeima žūsta, gyvas lieka tik 
tėvas. O Roda nuteisiama ketverius 
metus kalėti. Išėjusi į laisvę ji sužino 
apie konkursą, kuriame galima lai-
mėti kelionę į Antrąją Žemę.

„PRAEITIES ŠEŠĖLIAI“
trileris. JAV. 2009.
Režisierius D.Sorefas.
Vaidina S.Beikeris, M.P.Hamil-
ton, M.Delorencas.

Džekas Bišopas gyveno ramų, šei-
myninį gyvenimą. Deja, viskas tik 
atrodo tobula - Džeko praeitis sle-
pia paslaptį, kurios jis neatskleidė 
net patiems artimiausiems žmo-
nėms… Kai dukrelė Tobi dingsta, 
Džekas iškart supranta - jo praeitis 
jį pasivijo. Kartu su šerifu Džekas 
stengiasi įveikti galingą sektą, susi-
grąžinti savo dukrelę ir šeimą.

„EGLUTĖS 2“
koMedija. Rusija. 2011.
Režisieriai A.Baranovas, 
D.Kiseliovas, A.Kotas.
Vaidina I.Urgantas, S.Sveta-
kovas, S.Bezrukovas.

Mergaitė, Kalėdų Senelio prašanti, 
kad jos tėtis sugrįžtų namo, ant durų 
slenksčio išvys... Kalėdų Senelį. Kam 
čiuožinėti rogutėmis, jei galima tie-
siog sėsti į... vonią ir skrieti apšerkšniju-
siomis miesto gatvėmis? Čia pat rutu-
liosis ir šekspyriška meilės istorija...

TV6
23.00

TV3
0.45

 TV8
9.30	Sportuok	su	mumis.	10.00	Kultūra	+.	10.30	Sta-
tybų	TV.	11.00	VIP.	11.30	Gardu	Gardu.	12.00	„Ma-
žųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	13.00	„Ana	ir	meilė“.	15.00	
„Agatos	 teisė“.	16.00,	23.45	 „Inspektorius	Morsas“.	
18.05	„Rutos	Rendel	detektyvai“.	19.10	Labanakt,	vai-
kučiai.	20.00	Biografinė	drama	„Iš	gatvės	į	Harvardą“.	
21.45	Romantinė	komedija	„Paskutinis	bučinys“.	

 InfO TV
6.00	 Info	 diena.	 13.00	 Teleparduotuvė.	 13.30	 Ne	
vienas	 kelyje.	 14.00,	 4.30	 Nuo...	 Iki.	 14.45,	 15.50,	
17.00	KK2.	15.25,	16.30,	17.45	Dviračio	šou.	18.15	
Sekmadienio	 rytas.	18.55,	1.35	 24	 valandos.	20.00,	
4.00	Pasivaikščiojimai	su	D.Mockumi.	20.30	Autopi-
lotas.	21.00	„Keliautojo	atmintinė“.	22.00	„Susitikimai	
su	 vaiduokliais“.	 23.00	 Pagalbos	 skambutis.	 23.50	
Valanda	su	Rūta.	2.30	Yra	kaip	yra.	3.30	Tauro	ragas.	

 PBK
6.50,	9.00,	11.00,	14.00,	17.10	Naujienos.	7.15	Grok,	
armonika!	7.50,	8.05	Vaikų	klubas.	8.15	Gudruolės	
ir	gudruoliai.	9.15	Ganytojo	žodis.	9.35	Skanėstas.	
10.20	 „Ir	 vis	 dėlto	 aš	 myliu“.	 11.20,	 14.20	 „Ir	 vis	
dėlto	aš	myliu...“	15.30	Kas	nori	tapti	milijonieriumi?	
16.35,	17.30	Ledynmetis.	20.00	Laikas.	20.35	Ekstra-
sensų	mūšis.	Jie	sugrįžo.	22.55	Kas?	Kur?	Kada?	

 REn
7.00	Kviestinė	vakarienė.	11.30	Pietūs	pagal	tvarka-
raštį.	12.00	Tai	mano	namai.	12.25	Žiūrėti	visiems!	
12.50	„Planeta	nori	mylėti“.	13.45	„Slaptas	dievų	pla-
nas“.	14.35	Ekstrasensų	mūšis.	17.05	Paklydimo	teri-
torija	su	I.Prokopenka.	19.00	M.Zadornovo	koncertas.	
21.00	X	Faktorius.	0.20	„Prakeikti	Montesumai“.	

 nTV MIR
7.00,	9.00,	12.00,	15.00	Šiandien.	7.20	Apžiūra.	7.50	
Pagrindinis	kelias.	8.25	Gaminame	su	A.Ziminu.	9.25	
„Rusiškas	įdaras“.	9.55	Kulinarinė	dvikova.	10.55	Buto	
klausimas.	12.25	 A.Žurbino	 melodijos.	13.10	 Puota	
per	 visą	 pasaulį.	 14.10	 Mūsiškiai.	 15.25	 Profesija	
-	reporteris.	16.05	Kontrolinis	skambutis.	17.00	Tyrimą	
atliko...	18.00	Centrinė	televizija.	19.00	Naujos	Rusijos	
sensacijos.	20.00	Tu	nepatikėsi!	21.00	GMO.	Ginčas	
dėl	 maisto.	 22.05	 Vyriškas	 pasididžiavimas.	 22.45	
„Antrasis	žmogžudysčių	skyrius-2“	0.35	„Stipri“.

 RTR PLAnETA (BALTIjA)
5.25,	7.15	„Viens,	du!	Myliu	tave!“	7.00,	10.00,	13.00	
Žinios.	8.40	Šunų	planeta.	9.15	Šeštadienio	talka.	10.35	
Mano	planeta.	11.00	„Jūra	iki	kelių“.	13.30	Visa	Rusija.	
13.50	Tai	juokinga.	16.30	I.Krutojaus	jubiliejinis	kon-
certas.	19.00	Šeštadienio	žinios.	19.45	„Broliški	ryšiai“.	
23.45	„Marijos	likimas“.	1.35	„Skubiai	ieškau	vyro“.

BTV
23.00

19.00	 „Meškiukas	Jogis“

TV1
17.10
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7.00	 Amerikos	talentai.
9.00	 Laba	diena	

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

rekomenduoja.
11.00	Pasaulio	galiūnų	

čempionų	lygos		
etapas	Lenkijoje.	
2014	m.

12.00	Arčiau	mūsų.
12.30	 „Mitiajaus		

pasakėlės“		
(N-7).

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

14.00	 „Šeimynėlė“		
(N-7).

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“		
(N-7).

17.00	 „Brolis	už		
brolį“	(N-7).

18.00	Ekstrasensų		
mūšis	(N-7).

19.00	Muzikinė		
kaukė.

21.00	Veiksmo	f.	
„Smogiamoji		
jėga“	(N-14).

23.00	Trileris		
„Praeities		
šešėliai“	(S).

0.50	 Bamba	TV		
(S).

7.39	 TV	parduotuvė.
7.55	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“		
(N-7).

9.00	 Didysis		
pasivaikščiojimas.

10.00	VMG	kulinarinis	
žurnalas.

11.00	Spąstai	tėčiui.
13.05	 „Šviesos	lašas“		

(N-7).
15.15	 „Mikropasauliai“		

(N-7).
16.00, 17.00, 19.00, 21.00	

Žinios.	Orai.
16.20	 „Genijai	iš		

prigimties“.
17.30	Nuoga	tiesa		

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

„Netikęs		
auklėjimas“		
(N-14).

22.10, 3.10	 	
„Kruvina	žinutė“	
(N-14).

0.25, 4.40	 	
Veiksmo	trileris	
„Persekiojimas“.

2.25, 6.10	 	
Didysis		
pasivaikščiojimas.

6.55	 „Genijai	iš		
prigimties“.

8.00	 „Tėvas“.
9.00	 Vilniaus	albumas.
9.15	 Trembita.
9.30	 Menora.
9.45	 Vilniaus	sąsiuvinis.
10.00	Krikščionio	žodis.
10.15	Kelias	(evangelikams).
10.30	Keliaukim!
11.00	Arti.	Toli.
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	Mažųjų	žvaigždžių	

valanda.
12.45	Vaikų	klubas.
13.15	Būtovės	slėpiniai.
14.00	Amžinai	graži	suknelė.	
14.30	Lietuvos	nacionalinio	

dramos	teatro	75-mečiui.	
„Adomas	veda	Ievą“.

15.50	Režisierė	Irena	
Bučienė.	1997	m.

17.00	Laiko	ženklai.	
Simonas	Daukantas.

18.00	Žinios	(su	vertimu	į	
gestų	kalbą).	Orai.

18.15	 2014-ieji	-	Teatrų	metai.
19.00	Choro	dirigento	

ir	kompozitoriaus	
Liongino	Abariaus	
jubiliejinis	vakaras.

20.30	 „Didieji	lūkesčiai“	(N-7).
21.25	 „Robotas	policinin-

kas“	(N-14).
23.00	Panorama.	
23.30	J.Meko	filmų	retros-

pektyva.
1.15	 Pasaulio	plaukimo	

čempionatas.

6.45	 „Gepardų		
dienoraščiai“	(1).

7.45	 Nuotakos		
siaubūnės	(N-7).

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

10.25	 „Kalahario		
dykumos	surikatos“.

11.00	 „Gyvūnai.		
Faktai	ir	įdomybės“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki		

ingredientai.
13.00	Kinų	virtuvė		

su	Goku	(1).
13.30	Bučiuotis,		

vesti,	vengti?
14.00	Superauklė		

(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Goko	drabužių		

kelionė.
16.35	Būrėja.
17.10	Melodrama		

„Meilė	ir	šokiai“	
(N-7).

19.05	Romantinė	drama	
„Inga	Lindstrom.	
Praeities	šešėlis“		
(N-7).

21.00	Drama		
„Turtuolis,	vargšas“		
(N-14).

22.30	 „Atpildas“		
(N-7).

0.30	 Nustebink	mane.

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale	kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 Iš	peties	(N-7).
11.00	Kovotojas		

nindzė	(N-7).
12.00	Po	pasaulį	su		

Anthony	Bourdainu	
(N-7).

13.00	Oliverio	tvistas.
14.00	Jokių	kliūčių!	

(N-7)
15.00	Richardo	Hammondo	

greitieji	apmokymai	
(N-7).

16.00	Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis		
(N-7).

17.00	Jokių	kliūčių!		
(N-7)

18.00	 „6	kadrai“	(N-7).
19.00	Kriminalinė		

komedija	„Sėkmės,	
džentelmenai!“		
(N-7)

21.00	 „Pavojingiausias	
karys“	(N-14).

22.00	 „Raudonoji	našlė“		
(N-14).

23.00	Mokslinės		
fantastikos	f.		
„Kita	žemė“		
(N-7).

0.50	 „Karo	istorijos“		
(N-14).

2.25	 „24	valandos“		
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „Laukinė	Afrika“.
10.15	 „Komisaras		

Manara“	(N-7).
11.15	Senoji	knyga:		

rusėniška	knyga		
LDK	teritorijoje.

11.45	 „Įspūdingiausios	
kelionės	oro		
balionu“.

12.45	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.

13.15	 „Aivenhas“		
(N-7).

14.15	 „Rani:	maištingoji	
princesė“		
(N-7).

15.15	 „Muzika,		
suradusi	mus“.

17.15	 „Kvartetas“.
19.00	 „Departamentas“		

(N-7).
20.00	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

20.30	 „Aristokratai“		
(N-7).

21.30	 „Pamokslininkas		
su	kulkosvaidžiu“	
(N-14).

23.50	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

0.20	 „Šiąnakt	tu		
būsi	mano“		
(N-14).

19.00	 Liongino	Abariaus	
	 	 jubiliejinis	vakaras

21.30	 „Netikęs		
	 auklėjimas“

19.00	 Muzikinė	kaukė 15.15	 „Muzika,	suradusi	
	 	 mus“

21.00	 „Pavojingiausias	
	 	 karys“

13.00	 Kinų	virtuvė	
	 	 su	Goku

TV PROGRAMAgruodžio 6 d.

 TV Polonia
7.35	„Zlotopolskiai“.	9.50	Miško	bičiuliai.	10.00	
Petersburski	 Music	 Show.	 10.40	 Ekologijos	
laida.	11.10	Pasaulis	sukasi.	11.55	Pulkininkas	
Dovgirdas	grįžta.	12.10	„Juodi	debesys“.	13.05	
Polonija	užsienyje.	13.10,	18.25,	1.45	Galvosū-
kis.	 13.20,	 22.35,	 4.25	 Sveikinimų	 koncertas.	
13.40	 „Tėvas	 Mateušas“.	 14.30	 KucinAlina.	
15.00	 „Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 16.00	 „Beščadų	
nacionalinis	 parkas“.	 17.00	 Kultūringieji	 PL.	
18.00,	 1.20	 Lenkų-lenkų	 žodynas.	 18.30	 TV	
ekspresas.	18.55,	1.50	 „M,	kaip	meilė“.	19.50	
„Opolė	2009	bisui“.	20.45	Labanaktukas.	21.00	
Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.45,	 3.35	
„Londoniečiai“.	 23.00,	 4.45	 Lenkai	 čia	 ir	 ten.	
23.40,	5.20	„Dar	ne	vakaras“.	2.45	Animacinis	
f.	3.00	Žinios.	

 DiVa UniVersal TV
5.00,	 13.05,	 17.30,	 1.40	 „Išskirtiniai“.	 5.50	
„Ieškau	 topmodelio“.	 6.40,	 9.10,	 15.00,	 24.00	
„D.	fon	Fiurstenberg	namai“.	7.30,	19.10	„Auk-
sinis	 jaunimas“.	 8.20,	 14.10,	 21.30	 „Atvirai	
su	Džuliana“.	10.00	 „Mados	projektas“.	11.35	
„Kalėdos	 Manhatene“.	 13.25,	 22.20	 „Nuotaka	
milijonieriui“.	 15.50,	 3.20	 „Džuliana	 ir	 Bilas“.	
18.20,	2.30	„Kortnė	ir	Kim	užkariauja	Majamį“.	
20.00	„Tyrimas	per	Kalėdas“.	

 TV1000
7.00	„Tarp	jaunų	ir	karštų“.	8.50	„Draugai	su	vai-
kais“.	10.45	„Vaiduoklis“.	13.05	„Raudonasis	dra-
konas“.	15.15	„Mes	tikime	meile“	.	17.20	„Meilė	
ir	garbė“.	19.00	„Rėjus“.	21.40	„Visi	geri	dalykai“.	
23.25	„Kada	paskutinįkart	matei	savo	tėvą?“

 TraVel
10.00	Atostogos	dvare.	11.00	Mano	namelis	ant	
ratų.	 12.00	 Įspūdingos	 jachtos.	 13.00	 Didžioji	
išvyka	su	A.Zimernu.	14.00	Naujo	būsto	paieška.	
Anglija.	 15.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Meksika.	
15.30	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Kosta	 Rika.	 16.00	
Naujo	būsto	paieška.	Hondūras.	16.30	Atostogos	
dvare.	18.00	Dingusio	bagažo	vertė.	19.00, 20.00	
Dingusio	bagažo	vertė.	21.00	Statybos	Aliaskoje.	
22.00	Išgelbėkite	mano	verslą!	23.00	Įdomiausios	
kelionės	motociklu.	24.00	Paminklų	paslaptys.	

 animal PlaneT
7.25,	11.00	Mieliausi	augintiniai.	8.15	Blogas	šuo.	
9.10	Ginant	laukinę	gamtą.	10.05,	18.20,	2.35	Namai	
medžiuose.	11.55,	1.40	Dinozaurų	era.	12.50	Katės.	
16.30	Felinologijos	įvadas.	19.15	Laukinės	gamtos	
gangsteriai.	 20.10	 Gepardas.	 21.05,	 0.45	 Rykliai.	
22.00,	3.25	Kačiukai	ir	šunyčiai.	22.55,	3.25	Egzotiš-
ki	augintiniai.	23.50,	5.00	Laimikis	-	žmogus.	

 sPorT1
9.00	 „Sportas“.	 Dienos	 naujienos.	 9.15	 NBA	
Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	10.00	Rusi-
jos	„Premier	League“.	„Kuban“	-	„Krasnodar“.	
2014/2015	m.	sezonas.	12.00	Čempionai	LT.	
Lietuvos	 atvirasis	 Grappling	 imtynių	 čem-
pionatas	 13.30	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Detroito	
„Pistons“	-	Ouklendo	„Warriors“.	2014/2015	
sezonas.	 15.45	 Tiesioginė	 transliacija.	 Rusi-
jos	„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Krasnodar“.	
17.40	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 Turo	 apž-
valga.	 18.00	 Tiesioginė	 transliacija.	 Rusijos	
„Premier	 League“.	 „Kuban“	 -	 CSKA.	 19.50	
Tiesioginė	 transliacija.	 Olandijos	 „Eredivi-
sie“	 lyga.	 „Excelsior“	 -	 „Feyenoord“.	 21.30	
Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 Turo	 apžvalga.	
21.45	Tiesioginė	 transliacija.	Olandijos	„Ere-
divisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	„Willem	II“.	23.45	
„Supercopa	Endesa“	krepšinio	taurė.	Finalas.	
1.30	NBA	krepšinio	lyga.	Hjustono	„Rockets“	
-	 Oklahomos	 „Thunder“.	 3.30	 NBA	 Acti-
on.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	4.00	Olandijos	
„Eredivisie“	lyga.	Turo	apžvalga.	5.00	Ispani-
jos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 Gran	 Kanarijos	
„Herbalife“	 -	 „Unicaja“.	 7.00	Olandijos	 „Ere-
divisie“	 lyga.	 „AFC	 Ajax“	 -	 „FC	 Dordrecht“.	
2014/2015	sezonas.	

 ViasaT sPorT BalTic
6.50	Krepšinis.	Eurolyga.	„Galatasaray“	-	„Laboral	
Kutxa“.	8.40	Krepšinis.	Eurolyga.	„Žalgiris“	-	„Ana-
dolu	 Efes“.	 10.30	 Tenisas.	 Tarptautinė	 Premier	
lyga.	Singapūras,	mačas	6.	12.30	Tenisas.	Tarp-
tautinė	Premier	 lyga.	 Indija,	mačas	1.	Tiesioginė	
transliacija.	14.40	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	
„Newcastle“	 -	 „Chelsea“.	 Tiesioginė	 transliacija.	
16.55	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lygos	 rungty-
nės.	Tiesioginė	transliacija.	19.00	Futbolas.	UEFA	
Čempionų	lygos	apžvalga.	19.25	Futbolas.	Angli-
jos	Premier	 lyga.	 „Manchester	City“	 -	 „Everton“.	
Tiesioginė	transliacija.	21.30	Tenisas.	Tarptautinė	
Premier	lyga.	Indija,	mačas	2.	23.30	Boksas.	Jur-
genas	Brahmeris	-	Pawelas	Glazewski.	Tiesioginė	
transliacija.	2.00	Tenisas.	Tarptautinė	Premier	lyga.	
Indija,	mačas	1.	4.50	Futbolas.	Anglijos	Premier	
lyga.	„Newcastle“	-	„Chelsea“.	

 eUrosPorT
9.30	 Kalnų	 slidinėjimas.	 Žurnalas.	 9.45,	 14.30	
Šiaurės	 dvikovė.	 Pasaulio	 taurė.	 10.45,	 13.45,	
19.00	Slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	11.45,	15.00,	
17.00,	 2.15	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Pasaulio	
taurė.	 12.15,	 15.30,	 0.15	 Biatlonas.	 Pasaulio	
taurė.	19.30	Kalnų	slidinėjimas.	Žurnalas.	19.45	
Kalnų	 slidinėjimas.	 Pasaulio	 taurė.	 22.45	 Joji-
mas	su	kliūtimis.	„Masters	Grand	Slam	Indoor“.	
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 17.00 	 „Brolis	už	brolį“  19.00 	 Andrius	Tapinas 10.30 	 „Princesė	ant	
	 	 žirnio“

 14.15 	 „Mano	puikioji	
	 	 auklė“

 9.30	Sportuok	su	mumis

 TV8
9.30	 Tobula	 moteris.	 10.00	 Svajonių	 sodai.	
11.00	 Mamyčių	 klubas.	 11.30	 Mankštinkitės.	
12.00	„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	13.00	„Ana	
ir	 meilė“.	 15.00	 „Agatos	 teisė“.	 16.00,	 23.55	
„Inspektorius	 Morsas“.	 18.05	 „Rutos	 Rendel	
detektyvai“.	 19.10	 Labanakt,	 vaikučiai.	 20.00	
Drama	„Iš	visos	širdies“.	21.40	Kultūra	+.	22.10	
Biografinė	drama	„Iš	gatvės	į	Harvardą“.	

 Info TV
5.15,	 17.45	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Ma-
čiuliu.	5.45	Apie	žūklę.	6.15,	3.55	Autopilotas.	
6.45	Valanda	su	Rūta.	8.20,	9.35,	11.15,	0.50,	
3.15	 KK2.	 9.05,	 13.30	 Dviračio	 šou.	 10.15	
Šefas	 rekomenduoja.	 10.45	 Pasivaikščiojimai	
su	Dariumi	Mockumi.	VDU	karta.	12.00,	2.15,	
4.50	Yra	kaip	yra.	13.00	Teleparduotuvė.	14.00	
Valanda	 su	 Rūta.	 15.40,	 23.50	 24	 valandos.	
16.45	 Retrospektyva.	 Autoriai	 Juozas	 Matonis	
ir	 Vytautas	 Damaševičius.	 Ciklas	 „Menininkų	
portretai“.	1999	m.	17.20	Arčiau	mūsų.	18.15,	
1.30	Nuo...	Iki.	19.10	Mes	pačios.	19.40	„Alfa“	
savaitė.	Savaitės	įvykių	apžvalga.	20.10	Pagal-
bos	 skambutis.	 21.00	 „Keliautojo	 atmintinė“.	
22.00	 „Ekstremalus	 kontaktas“.	 23.00,	 4.25	
Tauro	ragas.	23.25	Ne	vienas	kelyje.	

 PBK
6.15	Informacinė	laida.	6.45,	9.00,	11.00,	14.00,	17.00	
Naujienos.	7.10	Laida	kariams.	7.35	Vaikų	klubas.	8.05	
Sveikata.	 9.20	 Padriki	 užrašai.	 9.35	 Kol	 visi	 namie.	
10.25	 Fazenda.	 11.20	 Sąmokslo	 teorija.	 12.20, 3.30	
Jūrmala.	12.45,	14.25	„Kaip	ištekėti	už	milijonieriaus“.	
17.15	Juoda	balta.	18.25	Didžiosios	lenktynės.	20.00	
Laikas.	21.45	„Dievo	savi	planai“.	23.30	A.Freindlich	
netarnybinis	 romanas.	 0.30	 Informacinė	 laida.	 1.00	
„Europos	istorija“.	2.25	„Doras,	protingas,	nevedęs“.

 REn
7.05	„Belka	ir	Strelka.	Išdykusi	šeimynėlė“.	7.20	
Švarus	 darbas.	 8.05	 Gyvenimo	 taisyklės.	 8.50	
M.Zadornovo	 koncertas.	 10.45	 „Dievų	 pėdsa-
kai“.	11.40	„Dievų	ginklai“.	12.35	„Enigma“.	

 nTV MIR
7.00,	9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	7.25	Gerai	
ten,	kur	mes	esame!	8.00	Pirmoji	pavara.	8.45	Ar	
rusai	moka	rusiškai?	9.25	Valgome	namie!	10.00	
Technikos	 stebuklas.	 10.55	 Sodininkų	 atsakas.	
12.25	 Auksinė	 dulkelė.	 13.05	 „Muchtaro	 sugrįži-
mas	2“.	15.25	„Savas	žaidimas“.	16.20	„Važiuojam,	
pavalgysim“.	16.50	Ypatingas	įvykis.	19.10	„Jūros	
demonai“.	23.05	„Antrasis	žmogžudysčių	skyrius-
2“.	1.00	„Mirusios	sielos“.	2.55	„Alibi“	dviems“.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.05	„Broliški	ryšiai“.	8.30	Pats	sau	režisierius.	9.20	
Žinios.	 Maskva.	 10.00,	 13.00	 Žinios.	 10.15	 Hu-
moro	laida.	10.45	Rytinis	paštas.	11.25	Gyvūnijos	
pasaulyje.	12.00	Kulinarijos	žvaigždė.	13.20	Žinios.	
Maskva.	 13.30	 „Dėmesio!	 Visiems	 postams...“	
15.05,	2.40	Humoro	laida.	17.00	„Aš	būsiu	šalia“.	
19.00	Savaitės	žinios.	21.00	Sekmadienio	vakaras	
su	 V.Solovjovu.	 22.50	 „Bostono	 valsas“.	 0.40	
„Pietų	kalendorius“.	4.10	Humoro	laida.	

 TV PolonIa
7.00	„Laimės	spalvos“.	8.45	„Pagalbos	signalas“.	
9.20	Lenkai	čia	ir	ten.	9.50	Klajūno	užrašai.	10.00,	
18.25,	1.45	Galvosūkis.	10.05,	0.55	Lenkų	kalbos	
kursas.	 10.40	Grūdas.	 11.10	 „Dilema	5“.	 12.15,	
22.40,	 4.30	 Sveikinimų	 koncertas.	 12.30	 Miško	
istorijos.	 12.55	 Tarp	 žemės	 ir	 dangaus.	 13.00	
Viešpaties	Angelas.	13.10	Tarp	žemės	ir	dangaus.	
13.45	 Prie	 Tatrų.	 14.00	 Šv.Mišių	 transliacija.	
15.20	Dudeko	kabaretas	bisui	 (1).	16.20	Okrasa	
laužo	 taisykles.	 16.50	 Provincijos	 lobiai.	 17.15,	
6.40	 „Miškų	 gidas	 po	 Beščadus“.	 17.55	 „Made	
in	Poland“.	18.30	TV	ekspresas.	18.50,	1.50	„M,	
kaip	 meilė“.	 19.45	 Be	 įtampos.	 G.Cechovskio	
koncertas.	 20.40	 Labanaktukas.	 21.00	 Žinios.	
21.45	„Likimo	pokštas“.	23.00,	4.50	Savaitraštis.
pl.	24.00	„Dilema	5“.	1.30	Provincijos	lobiai.

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 13.20,	 15.35,	 21.40	 „Išskirtiniai“.	 5.50,	
12.30,	19.10	„D.	fon	Fiurstenberg	namai“.	6.40,	
16.45,	 3.30	 „Atvirai	 su	 Džuliana“.	 7.30,	 20.00	
„Džuliana	 ir	 Bilas“.	 10.00	 „Mados	 projektas“.	
14.05	„Tyrimas	per	Kalėdas“.	15.55,	4.15	„Kor-
tnė	ir	Kim	užkariauja	Majamį“.	17.30	„Paklaus-
kite	Krislės“.	22.05	„Vestuvių	projektas“.

 TV1000
6.50	 „Normandijos	 Viešbutis“.	 8.30	 „Para“.	 10.05	
„Misija	 „Serenity“.	12.10	 „Dorianas	Grėjus“.	14.10	
„Rėjus“.	16.50	 „Slėptuvė“.	19.00	 „Kelionė	 į	Žemės	
centrą“.	20.50	„Milijardierius	ir	blondinė“.	22.30	„Vi-
sados	kaip	pirmą	kartą“.	0.30	„Ilgos	sužadėtuvės“.	

 TRaVEl
10.00	 Mano	 namelis	 ant	 ratų.	 11.00	 Statybos	
Aliaskoje.	12.00	Namų	pokyčiai.	13.00	Atostogos	
dvare.	14.00	Ekstremalios	atostogos.	14.30	Slė-
piningiausios	Amerikos	paslaptys.	15.30,	22.00,	
24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 17.30	 Dženi	 ir	 Olis	
degustuoja	 vyną.	 18.30	 Kelionė	 po	 prieskonių	
pasaulį.	19.30	Keliaukime	su	Bondai	Byčo	vete-
rinarais.	 20.00	 Įdomiausios	 kelionės	 motociklu.	
P.Afrika.	 21.00	 Didžiosios	 pasaulio	 paslaptys.	
Sturgis.	23.00	Viešbučių	paslaptys	ir	legendos.

6.40	 Teleparduotuvė.
6.55	 „Hantikas.	Sekliai		

ir	paslaptys“.
7.30	 „Smurfai“.
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 „Monstrų	vidu-

rinė	mokykla.	
Susidūrimas“.

9.30	 Sportuok	su	mumis.
10.00	Virtuvės	istorijos.
10.30	Svajonių	sodai.
11.30	 „Sofija	I.	Kartą	gyve-

no...	princesė!“
12.25	Filmas	šeimai	

„Sėkmės,	Čarle.		
Jau	Kalėdos!“

14.10	 „Dauntono	abatija“	
(N-7).

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

17.20	Ekstrasensai		
tiria	(N-7).

18.30	TV3	žinios.		
Sportas.	Orai.

19.00	Savaitės		
komentarai.

19.30	Lietuvos		
talentai	2014.

22.00	Trileris	„Kulka		
į	galvą“		
(N-14).

23.50	Kriminalinė		
drama	„Ženklelis“	
(N-14).

1.50	 „Elitinis	būrys“		
(N-7).

6.30	 „Žuviukai		
burbuliukai“.

6.55	 „Nenugalimieji	II“.
7.20	 „Agentas	Šunytis“.
7.45	 „Šegis	ir	Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai	nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

nuotykiai“.
9.00	 Sveikatos	ABC		

televitrina.
10.00	Filmas	šeimai	

„Keturkojai		
didvyriai“.

11.45	Romantinė		
komedija		
„Jis	-	ne	tau“		
(N-7).

14.15	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.50	 „Didingasis		
amžius“	(N-7).

17.00	Ne	vienas	kelyje.
17.30	Teleloto.
18.30	Žinios.	S	

portas.	Orai.
19.00	 „Alfa“	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

19.30	Lietuvos	balsas.
22.15	Veiksmo	trileris	

„Nežinomas“		
(N-14).

0.30	 „Galingasis		
Stenas“	(N-14).

2.35	 Komedija		
„Elijaus	knyga“	
(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Ryto	suktinis	su		

Zita	Kelmickaite.
7.00	 Šventadienio	mintys.
7.30	 Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu	(subtitruota).
8.00	 Girių	horizontai.
8.30	 Pasaulio	plaukimo	čem-

pionatas	(25	m	baseine).	
Dalyvauja	D.Rapšys.	
Tiesioginė	transliacija.

10.00	 Gustavo	enciklopedija.
10.30	H.K.Anderseno	pasakos.	

„Princesė	ant	žirnio“.
11.45	Mokslo	ekspresas.
12.00	 „Neregėtoji	Arabija.
13.00	 „Puaro	10.	Sėkmės	

krantas“	(N-7).
15.00	 „Chruščiovas	

Amerikoje“.
16.00	Žinios.
16.15	LKL	čempionatas.	Ute-

nos	„Juventus“	-	Kauno	
„Žalgiris“.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Utenos.	Per-
traukoje	-	Lašas	po	lašo.

18.00	Pasaulio	plaukimo	čem-
pionatas	(25	m	basei-
ne).	Pusfinaliai,	finalai.	
Tiesioginė	transliacija.

19.30	Lietuvos	tūkstantme-
čio	vaikai.

20.30	Panorama.
21.00	Savaitė.
21.30	Pasaulio	panorama.
22.00	Legendos.
23.00	 „Lilehameris“	(N-7).

7.00	 Ekstrasensų		
mūšis	(N-7).

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

su	Vidu	Mačiuliu.
10.00	Sekmadienio	rytas.
10.50	Gamta	iš	arti.
11.00	Sveikatos	kodas.
11.52	Nacionalinė	loterija.
12.00	Nacionalinė	

Geografija.	
„Gėlavandenių	
monstrų		
medžiotojas“	(N-7).

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

14.00	Sveikinimai.	
Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

17.00	 „Brolis	už	brolį“		
(N-7).

18.00	Ekstrasensų	mūšis	
(N-7).

19.00	Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Sena	meilė	nerūdi-
ja“	(N-7).

21.00	 „Grubus	žaidimas“	
(N-14).

23.00	Kriminalinis	trileris	
„Los	Andželas		
slaptai“	(N-14).

1.45	 Bamba	TV	(S).

7.24	 TV	parduotuvė.
7.40	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“	(N-7).
8.45	 Kitoks	pokalbis.	Sve-

čiuose	R.Skaisgirys.
9.45	 Pradėk	nuo	savęs.
9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Vantos	lapas	(N-7).
11.00	Šiandien	kimba	(N-7).
11.30	Girių	takais.
12.00	Pasaulis	nuostabus.
12.30	VMG	kulinarinis	

žurnalas.
13.30	 „Laukinis	pasaulis“.
14.00	 „Air	America“	(N-7).
15.00	Tarptautinis	buši-

do	turnyras	„KOK	
World	GP	2014“	iš	
Kišiniovo	(Moldova).

16.00, 17.00, 19.00, 21.00	
Žinios.	Orai.

16.20	 „Genijai	iš	prigimties“.
17.30	Šeima-	jėga!
19.30	 „Išgyventi	Afrikoje“.
20.00	Pasaulis	X	(N-7).
21.30	Kaimo	diena.	

Speciali	laida.
21.33, 1.50, 4.55	24/7.
22.30, 2.30, 5.35	

Nusikaltimas	ir	
bausmė	(N-7).

23.30, 3.15	 	
„Paramedikai“	(N-14).

5.35	 Nusikaltimas	ir	
bausmė

6:15	 „Neprilygstamieji	
gyvūnai“	(N-7).

8.05	 Dainų	dainelė	2014.
9.30	 Amžinai	graži	suknelė.
10.00	Septynios	Kauno	

dienos.
10.30	Didžioji	Lietuva.	
11.00	Kasdienybės	aitvarai.
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	Mažųjų	žvaigždžių	

valanda.
12.45	Linksmoji	knyga.
13.10	Mūsų	miesteliai.	

Vidiškės.
14.00	Šventadienio	mintys.
14.25	Dž.Verdžio	opera	„Li-

kimo	galia“.	2011	m.
17.00	Pasaulio	plaukimo	čem-

pionatas	(25	m	basei-
ne).	Pusfinaliai,	finalai.	
Tiesioginė	transliacija.

18.15	Rusų	gatvė.	
18.45	 ...formatas.	Poetas	

Vytautas	Stulpinas.
19.00	Šiuolaikinių	lietuvių	

autorių	knygos.	
Andrius	Tapinas.

20.20	Nacionaliniai	K.Do-
nelaičio	metų	skaitymai.	
„Rudenio	gėrybės“.	

21.30	Laiko	ženklai.	
Simonas	Daukantas.

22.35	Lietuvių	kinas	trumpai.	
„Ana	geraširdė“	(N-7).

23.00	Panorama.
23.30	Džiazo	muzikos	

vakaras.
0.30	 Pasaulio	plaukimo	

čempionatas.

 14.00 	 „Air	America“
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„KARALIAUS KALBA“
IstorInė drama. Jungtinė Karalystė, JAV, Australija. 2010.
Režisierius T.Huperis.
Vaidina K.Fertas, Dž.Rašas, H.B.Karter.

Po karaliaus Džordžo V mirties jo sūnus Edvardas VIII atsisakė sosto. Jaunėlis 
mikčius Bertis karūnuojamas Anglijos karaliumi Džordžu VI. Berčio žmona Elž-
bieta nusiunčia jį pas daktarą Lainelą Lougą. Iš pradžių jiedu nesutaria, tačiau 
pamažu susibičiuliauja. Palaikomas Lougo, šeimos, vyriausybės ir Vinstono 
Čerčilio, karalius įveikia savo ligą ir kreipiasi į tautą vienydamas ją karui.

„KULKA Į GALVĄ“
trIlerIs. JAV. 2012.
Režisierius V.Hilas.
Vaidina S.Stalonė, Dž.Momoa, 
K.Sleiteris.

Žudikas Džimis kartu su partneriu 
Luisu pašalina susikompromitavusį 
policininką Henką. Deja, juos kažkas 
išduoda ir, belaukiant užmokesčio, 
smogikas nuduria Luisą. Džimis pri-
siekia už partnerį atkeršyti...

„LOS ANDŽELAS SLAPTAI“
KrImInalInIs trIlerIs. JAV. 1997.
Režisierius K.Hensonas.
Vaidina K.Speisis, R.Krou, 
K.Beisindžer.

Los Andželas. Šeštasis dešimtmetis. 
Kino žvaigždžių ir reklamos mitų 
miestas. Kai miesto mafijos bosas 
Mikis Koenas pagaliau patenka už 
grotų, Los Andželą sukrečia krau-
pios žmogžudystės - vienas po kito 
pakertami Koeno bendražygiai...

„LAIVAS VAIDUOKLIS“
sIaubo fIlmas. JAV. 2002.
Režisierius S.Bekas.
Vaidina G.Birnas, Dž.Margulis, 
D.Haringtonas.

Keleivinis laivas „Antonia Graza“ bu-
vo viso Italijos laivyno pasididžiavi-
mas. Kiekvienam keleiviui tai turėjo 
tapti viso gyvenimo svajonių kelio-
ne… Bet jie net neįtarė apie laivą 
apėmusį nepaaiškinamą blogį...

gruodžio 7 d.

 21.00 	 „Ne	šventieji“ 21.30 	 „Gatvės	vaikai“ 13.00 	 Bučiuotis,	vesti,	
	 	 vengti?

 ANImAL PLANET
7.00	Gyvūnų	oro	uostas.	7.25	Laukinis	gyvenimas.	
8.15	Pažintis	su	tinginiais.	9.10	Pandos	nuotykiai.	
10.05	Namai	medžiuose.	11.00	Mieliausi	auginti-
niai.	11.55,	1.40	Juros	periodas.	12.50	Nežinoma	
Indokinija.	 17.25	 Neregėti	 Havajai.	 18.20,	 2.35	
Akvariumų	 verslas.	 19.15	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	
20.10	 Egzotiški	 augintiniai.	 21.05,	 0.45	 Rykliai.	
22.00,	3.25	Laukinės	gamtos	gangsteriai.	22.55,	
4.15	Drambliai.	23.50,	5.00	Aš	-	gyvas.	

 SPORT1
9.00	NBA	krepšinio	 lyga.	Bostono	 „Celtics“	 -	Čika-
gos	 „Bulls“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	 11.15	 Rusijos	
„Premier	League“.	„Zenit“	-	„Krasnodar“.	2014/2015	
m.	 sezonas.	 13.15	 Tiesioginė	 transliacija.	 Ispanijos	
„Endesa“	krepšinio	lyga.	„Valencia	Basket“	-	„Laboral	
Kutxa“.	15.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	
„Willem	II“.	2014/2015	m.	sezonas.	17.00	KOK	World	
GP	2013.	Kišiniovas,	Moldova.	Bušido	kovos.	21.00	
Tiesioginė	 transliacija.	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	
lyga.	„Estudiantes“	-	Madrido	„Real“.	22.40	Tiesioginė	
transliacija.	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Atlantos	 „Hawks“	
-	Denverio	„Nuggets“.	1.00	Rusijos	„Premier	League“.	
„Kuban“	-	CSKA.	2014/2015	m.	sezonas.	3.00	Rusijos	
„Premier	League“.	 „Rubin“	 -	 „Zenit“.	2014/2015	m.	
sezonas.	5.00	NBA	krepšinio	lyga.	Memfio	„Grizzlies“	
-	Los	Andželo	„Clippers“.	2014/2015	sezonas.	

 VIASAT SPORT BALTIc
6.40	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„Manchester	
City“	-	„Everton“.	8.30	Boksas.	Jurgenas	Brahme-
ris	 -	 Pawelas	 Glazewski.	 9.30	 Tenisas.	 Tarptauti-
nė	 Premier	 lyga.	 Indija,	 mačas	 2.	 11.30	 Premier	
lygos	 apžvalga.	 12.30	 Tenisas.	 Tarptautinė	 Pre-
mier	lyga.	 Indija,	mačas	3.	Tiesioginė	transliacija.	
13.55	 Futbolas.	 Anglijos	 FA	 taurė.	 „Gateshead“	
-	„Warrington“.	Tiesioginė	transliacija.	15.55	Ledo	
ritulys.	KHL.	„Atlant“	-	Rygos	„Dinamo“.	Tiesioginė	
transliacija.	18.25	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	
„Aston	Villa“	 -	 „Leicester“.	Tiesioginė	 transliacija.	
20.00	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	„West	Ham“	
-	 „Swansea“.	 21.50	 Tenisas.	 Tarptautinė	 Premier	
lyga.	Indija,	mačas	4.	23.50	Futbolas.	Anglijos	FA	
taurė.	„Gateshead“	-	„Warrington“.	1.40	Ledo	ritu-
lys.	KHL.	„Atlant“	-	Rygos	„Dinamo“.	3.40	Boksas.	
Jurgenas	 Brahmeris	 -	 Pawelas	 Glazewski.	 5.00	
Tenisas.	Tarptautinė	Premier	lyga.	Indija,	mačas	3.	

 EUROSPORT
	9.30	Sporto	linksmybės.	9.45	Šiaurės	dvikovė.	
Pasaulio	 taurė.	 10.45,	 12.45	 Slidinėjimas.	 Pa-
saulio	 taurė.	 12.00,	 13.45,	 1.45	 Biatlonas.	 Pa-
saulio	taurė.	15.15,	0.45	Šuoliai	nuo	tramplino.	
Pasaulio	taurė.	17.00,	22.45	Angliškas	biliardas.	
„World	 Main	 Tour“.	 18.30	 Kalnų	 slidinėjimas.	
Pasaulio	taurė.	

6.50	 „Mylėk	savo	sodą“.
7.45	 Nuotakos		

siaubūnės		
(N-7).

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

10.25	 „Kalahario		
dykumos	surikatos“.

11.00	 „Gyvūnai.		
Faktai	ir	įdomybės“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki	ingredientai.
13.00	Bučiuotis,	vesti,	

vengti?
14.00	Superauklė		

(N-7).
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Darbščiosios		

gražuolės	(1)		
(N-7).

16.35	Būrėja.
17.05	Viengungis.
19.05	Deividas	Bleinas.	

Graži	kova.
20.00	Nustebink	mane.
21.00	Detektyvas		

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

22.45	Siaubo	f.		
„Laivas	vaiduoklis“	
(N-14).

0.25	 Darbščiosios		
gražuolės“		
(1)	(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale	kablys.
10.00	Oliverio	tvistas.
11.00	Kovotojas	nindzė		

(N-7).
12.00	Adrenalinas	(N-7).
12.30	 „Simpsonai“	(N-7).
13.00	Oliverio	tvistas.
14.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
15.00	Kiečiausi	vilkikų	

vairuotojai	(N-7).
16.00	Crisso	Angelo	

iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

17.00	Jokių	kliūčių!		
(N-7).

18.00	 „6	kadrai“	(N-7).
19.05	Veiksmo	f.		

„Gilus	sukrėtimas“	
(N-7).

21.30	Animacinė		
komedija		
„Gatvės	vaikai“		
(N-14).

22.00	 „Raudonoji		
našlė“	(N-14).

23.00	 Istorinė	drama	
„Karaliaus		
kalba“	(N-7).

1.20	 „Anarchijos		
vaikai“	(N-14).

2.10	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

2.40	 „24	valandos“		
(N-14).

9.00	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 Keisčiausi	pasaulio	
restoranai.

10.00	 „Įspūdingiausios	
kelionės	oro		
balionu“.

11.00	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

11.30	 „Laukinė	Afrika“.
12.30	 „Aristokratai“	(N-7).
13.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.00	 „Šalčio	gniaužtuose“.
14.30	 „Departamentas“		

(N-7).
15.30	 „Tėvai	už	borto“.
16.10	 „Baimė	mylėti	2“		

(N-7).
18.00	 „Rani:	maištingoji	

princesė“	(N-7).
19.00	 „Komisaras	Manara“	

(N-7).
20.00	 „Niagaros	magija“	

(N-7).
21.00	VIP	seansas.		

„Ne	šventieji“		
(N-7).

22.45	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

23.15	 „Transporteris“		
(N-7).

0.15	 „Aristokratai“	(N-7).

TV6
23.00

rekomenduoja

TV3
22.00

TV1
22.45

BTV
23.00
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6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 TV	serialas		

„Virtuvė	3“	(N-7).
8.55	 TV	serialas	„Meilės	

sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

spalvos“	(N-7).
10.55	Komedija	„Vienas	

namuose“.
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

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

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

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	VIRAL’as	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.10	 TV	serialas	„Kerštas“.
23.10	TV	serialas	

„Išdavystė“	(N-14).
0.10	 TV	serialas	

„Specialioji	jūrų	
policijos	tarnyba“.

1.10	 TV	serialas	„Elitinis	
būrys“	(N-7).

1.40	 TV	serialas	
„Nuodėmingoji	
Kalifornija“	(N-14).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Nuotykių	f.	šeimai	

„Rašalo	širdis“	(N-7)
11.00	Komedija	šeimai	

„Meškiukas	Jogis“.
12.30	Animacinis	f.	„Tomo	

ir	Džerio	nuotykiai“.
12.55	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
13.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.55	 „Ogis	ir	tarakonai“.
14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

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

Sportas.	Orai.
22.10	TV	serialas	

„Mentalistas“	(N-7).
23.10	TV	serialas	„Judantis	

objektas“	(N-7).
0.10	 TV	serialas	„Taikinys“.
1.05	 TV	serialas	„Nikita“.
2.00	 TV	serialas	„Agentai“.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas	12“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Pasaulio	panorama.
11.30	Savaitė.
12.00	Gyvenimas.
13.00	 „Mažasis	princas“.
13.30	 „Magiški	fėjų	Vinksių	

nuotykiai	6“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas	12“.
17.10	 „Didysis	Gregas	4“.
18.15	Šiandien.
18.50	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.15	Teisė	žinoti.
21.55	Tautos	balsas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Tautos	balsas.
22.30	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	 „Chruščiovas	

Amerikoje“		
(subtitruota).

1.00	 TV	serialas	„Senis“.
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.

 20.30 	 Panorama 16.30 	 TV	Pagalba  17.15 	 Yra	kaip	yra

Pirmadienis

 TV8
8.00,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	8.55	Inter-
jerų	dvikova.	9.55	„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	
10.25	Senoji	animacija.	11.00	„Iš	visos	širdies“	
(N-7).	12.40,	16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	
13.35,	 19.00	 „Laukinis	 angelas“	 (N-7).	 14.30	
Gardu	Gardu.	17.00,	23.40	Pasaulis	 tavo	 lėkš-
tėje.	18.00,	22.45	 „Meilė	gyventi“	 (N-7).	20.00	
Labanakt,	 vaikučiai.	 20.35	 „Moterys	 meluoja	
geriau“	 (N-7).	 21.00	 Drama	 „Kur	 prasideda	
meilė“	(N-7).	23.40	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	0.40	
Gydytojai	(1)	(N-7).	

 Info TV
5.50	Padėkime	augti.	6.15,	10.22	Sekmadienio	
rytas.	 6.50	 Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	 7.35	
Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu	 (N-7).	
8.05	 Apie	 žūklę	 (N-7).	 8.30	 Šefas	 rekomen-
duoja	 (N-7).	 9.00,	 13.50	 Mes	 pačios	 (N-7).	
9.30	Žinios.	10.00,	16.30	„Alfa“	savaitė.	11.05	
24	 valandos	 (N-7).	 12.10	 Valanda	 su	 Rūta.	
14.15	 Autopilotas.	 14.45	 Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	
15.45	 KK2	 (N-7).	 17.00,	 22.00	 Info	 diena.	
21.00	 Dviračio	 šou.	 21.30	 Dabar	 pasaulyje	
(žinios	rusų	k.).	

 PBK
6.30,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	
Vaikų	klubas.	7.00,	9.25	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	
11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.45,	 14.20	 Šįvakar	 su	
A.Malachovu.	 14.55	 Lauk	 manęs.	 15.55	 Mados	
nuosprendis.	 17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	
kalba.	20.00	Laikas.	20.35,	23.25	Lietuvos	„Laikas“.	
21.10	„Išeinanti	natūra“.	23.35	Vakarinis	Urgantas.	

 REn
7.25,	 15.45,	 21.25	 Žiūrėti	 visiems!	 7.50,	 20.25	
Kviestinė	 vakarienė.	 8.45,	 19.25	 Tinkama	 prie-
monė.	9.40,	15.15	112.	10.05	Keista	byla.	11.00	
Švarus	darbas.	11.50	Gyvenimo	taisyklės.	12.35	
„Pėdsekiai“.	13.30,	0.05	 „Kariai“.	16.25	Šeimos	
dramos.	17.15	Nemeluok	man!	19.15	Naujienos.	
22.20	Paklydimo	teritorija	su	Igoriu	Prokopenka.	

 nTV MIR
9.00,	12.00,	15.00,	18.00	Šiandien.	9.35	„Much-
taro	 sugrįžimas“.	 10.20	 Medicinos	 paslaptys.	
10.55	Prisiekusiųjų	teismas.	12.30	Prisiekusiųjų	
teismas.	Galutinis	sprendimas.	13.35	Apžvalga.	
Nepaprastas	 atsitikimas.	 14.25,	 15.30	 „Aukso	
atsarga“.	 16.55	 Kalbame	 ir	 rodome.	 19.05	
„Mentų	 karai“.	 21.00	 „Maskva.	 Trys	 stotys“.	
22.55	Dienos	anatomija.	23.55	„Medžiotojas“.	

„KVAIŠŲ ŠEIMYnĖLĖ. AUKSo IEŠKoToJAI“
Komedija. JAV. 2003.
Režisierius G.Preisleris.
Vaidina V.Friedlas, K.Ouenas, L.Laser.

Du nevykėliai Kalvinas ir Leonardas nori greitai praturtėti. Jaunuoliai 
nusprendžia, kad paprasčiausias būdas - vesti turtingas močiutes, ku-
rios greitai nusibaigs ir visi jų turtai liks jaunikiams. Deja, Beverli Hilso 
senjorės seserys Dorisė ir Betė dar visai nesiruošia pakratyti kojų, mo-
čiutės nori kaip reikiant pasilinksminti, o jaunieji vyreliai bus priversti 
tenkinti visas jų užgaidas!

TV6
0.45

„KUR PRASIDEDA MEILĖ“
drama. Vokietija. 2006.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina B.Vusou, 
B.Hercšprungas, N.Ohara.

Diana Čelsom nekantriai laukia 
atostogų ant jūros kranto, kur nu-
vyks su dukra Ana. Visą džiaugs-
mą staiga sugadina pasirodęs su 
nauja gerokai jaunesne drauge 
Širle buvęs Dianos vyras. Diana 
vis dar myli Endrių ir dar nesusi-
taikė su skyrybomis. Ana bando 
guosti mamą, bet ir ją pačią sle-
gia praeitis. 

„KUKURŪZŲ VAIKAI. 
SUSIRInKIMAS“
Siaubo trileriS. JAV. 1996.
Režisierius G.Spensas.
Vaidina N.Vots, Dž.R.Smit, K.Blek.

Staiga vieno Nebraskos miestelio 
vaikus užpuola ligos. Visų simpto-
mai vienodi, o naktį visus ima krėsti 
šaltis, kamuoja traukuliai ir priepuo-
liai. Staiga liga pasitraukia, bet vaikai 
jau nebe tokie, kokie buvo. Jie tie-
siog apsėsti blogio, be to, jie pasiva-
dina seniai mirusių vaikų vardais ir 
pradeda medžioti suaugusiuosius. 
Mirtys sunkiai atsekamos.

„ELITInIS BŪRYS“
tV SerialaS. Vokietija. 2011.
Režisierius N.Zavelbergas.
Vaidina S.Richteris, F.Lampė, 
R.Bremli.

Greitis, adrenalinas ir ekstremalios 
situacijos. Į elitinį MEK8 policijos bū-
rį patekti gali toli gražu ne kiekvie-
nas. Gabiausi, išskirtiniausi ir patys 
talentingiausi tampa įspūdingos 
komandos nariais, naudojančiais 
naujausius pasaulyje ginklus ir ne-
įtikėtinas sekimo technologijas. 

TV8
21.00

TV3
1.10

rekomenduoja

TV6
23.00
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6.00	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

6.45	 Gamta	iš	arti.
7.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
8.00	 Ekstrasensų	mūšis.
9.00	 TV	serialas	„Brolis	

už	brolį“	(N-7).
11.00	Kalbame	ir	rodome.
12.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

13.10	 TV	serialas	„Muchtaro	
sugrįžimas“.

14.10	TV	serialas	
„Šeimynėlė“	(N-7).

14.45	Amerikos	talentai.
15.45	 „Prokurorų	patikrini-

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

sugrįžimas“.
18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
19.00	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Savaitės	kriminalai.
21.30	 Veiksmo	f.	„Greitojo	

reagavimo	būrys.	
Ugnies	audra“	(N-14).

23.15	 „Gyvi	numirėliai“.
0.10	 „Detektyvė	Džonson“.
1.05	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
2.10	 Bamba	TV	(S).

7.05	 Programa.
7.09, 14.35	 TV	parduotuvė.
7.25	 Namų	daktaras.
8.00	 Vantos	lapas	(N-7).
8.30	 Girių	takais.
9.00	 Šiandien	kimba.
9.30	 Kitoks	pokal-

bis.	Svečiuose	
R.Skaisgirys	(N-7).

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

užkalbėjimas“	(N-7).
12.30	24/7.
13.30	Dokumentinis	f.	

„Neprilygstamieji	
gyvūnai“	(N-7).

14.50	 „Miestelio	patruliai“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20, 1.35, 3.25, 5.45	

Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00	 Reporteris.	

Orai.
18.40	 „Mesingas.	

Aplenkiantis	laiką“.
19.50	 „Nužudyti	Staliną“	.
21.00	Nuoga	tiesa	(N-7).
22.50	Didysis	pasivaikš-

čiojimas.
23.50	 „Kulinaras“	(N-7).
0.50, 2.50, 5.10	Reporteris.
2.05, 4.25	 „Praeities	šešė-

liai“	(1).	(N-14).
3.55, 6.15	 Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“	(N-7).
6.45	 Dokumentinis	f.	

„Pasaulio	stebuklai“.

8.05	 „Princesė	ant	žirnio“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Šventadienio	mintys.
12.15	Muzika	gyvai.	
13.45	Šiuolaikinių	lietuvių	

autorių	knygos.	
Žurnalistas,	rašytojas	
Andrius	Tapinas.

15.00	Arti.	Toli.
15.45	 „Misija“.
16.50	Girių	horizontai.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Rusų	gatvė.	Žinios.
18.30	Septynios	Kauno	

dienos.
19.00	LRT	Kultūros	

akademija.	Unė	
Kaunaitė.	Trapi	riba	
tarp	„normalaus“	ir	
„nenormalaus“.	

19.45	Durys	atsidaro.
20.15	Dokumentinis	f.	

„Kazys	Striaupa“.
20.45	Linija,	spalva,	forma.
21.30	Europos	tautų	istori-

ja	Klaipėdos	krašte.	
22.00	Drama	„Adlono	

viešbutis.	Šeimos	
istorija“.	1	s.	

23.40	Prisiminkime.	Aktorė	
Teofilė	Vaičiūnienė.

24.00	Panorama.	
0.45	 Kultūros	savanoriai.
1.15	 Muzikos	pasaulio	

žvaigždės.	

6.45	 Dienos	programa.
6.5	 Keksiukų	karai.
7.45	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.10	 „Peliukas	Stiuartas	

Litlis“.
8.35	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“	(1).
9.00	 „Antinas		

Gudruolis“.
9.25	 „San	Francisko		

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

(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

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

mas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Viengungis.
16.30	Linksmieji		

žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	 „Meilė	ir		

neapykanta“	(N-7).
23.00	 „Slapti		

reikalai“	(N-7).
23.55	 „Begėdis“	(N-14).
0.55	 Sveikatos	ABC		

televitrina.

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Universitetai.lt.
10.00	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.00	 „Puma“	(N-7).
12.00	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	 „Simpsonai“		

(N-7).
13.30	 „Univeras.	Naujas	

bendrikas“	(N-7).
15.00	Nepaprastos	lenkty-

nės	(N-7).
16.00	 „Agentūra	

S.K.Y.D.A.S“		
(N-7).

17.00	 „Medikopteris“		
(N-7).

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

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

kadrai	(N-7).
22.30	 „6	kadrai“	(N-7).
23.00	Siaubo	trileris	

„Kukurūzų	vaikai.	
Susirinkimas“	(S).

0.45	 Komedija		
„Kvaišų	šeimynėlė.	
Aukso	ieškotojai“	
(N-7).

2.15	 „24	valandos“		
(N-14).

9.00	 Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 „Trauma“	(N-7).
11.30	 „Karamelė“.
12.30	 „Įspūdingiausios	

kelionės	oro	
balionu“.

13.30	 „Šalčio		
gniaužtuose“.

14.00	Klaipėdos		
savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.30	 „Tėvai	už	borto“.
15.15	 „Neatrastieji“		

(N-7).
17.00	Keisčiausi	pasaulio	

restoranai.
17.30	Klaipėdos		

savaitė.		
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

18.00	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

19.00	 „Karamelė“.
20.00, 23.05	 Balticum	TV	

žinios.
20.20	 „80	traukinių	aplink	

pasaulį“.
20.50	Kinomano		

užrašai.
21.05	Kino	akademija.	

„Neišnyk!“		
(N-7).

23.20	 „Trauma“	(N-7).

 19.45 	 Durys	atsidaro 16.20 	 Namų	daktaras 14.45 	 Amerikos	talentai  20.50 	 Kinomano	užrašai 16.00 	 „Agentūra
	 S.K.Y.D.A.S“

 9.00 	 „Antinas
	 Gudruolis“
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 RTR PlaneTa (BalTija)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Pokalbis	 su	 mirtimi.	
10.00,	13.00,	16.00,	19.00	Žinios.	10.35,	13.30,	
16.10,	18.35	Žinios.	Maskva.	10.55	Apie	tai,	kas	
svarbiausia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	
„Žvaigždės	 širdis“.	 15.00,	 4.10	 „Kol	 stanica	
miega“.	16.30	„Karštais	pėdsakais“.	17.30,	2.25	
Tiesioginis	 eteris.	 20.00	 „Gražus	 gyvenimas“.	
22.55	Dokumentinis	f.	0.05	„Kamenskaja“.	1.00	
„Serafimos	Gliukinos	šiokiadieniai	ir	šventės“.	

 TV Polonia
8.05	 Į	grožio	pusę...	Kelcai.	8.25	„Janka“.	9.00	
Klausimai	 per	 pusryčius.	 12.10	 Made	 in	 Po-
land.	 12.40,	 17.55,	 1.45	 „Baronas24“.	 13.05,	
19.55,	 4.45	 „Laimės	 spalvos“.	 13.30,	 18.50,	
21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	
13.50	 „Likimo	 pokštas“.	 14.45	 Savaitraštis.pl.	
15.40	 Kultūringieji	 PL.	 16.50	 „Zlotopolskiai“.	
17.20	Lenkų	kalbos	kursas.	18.20,	22.45,	4.35	
Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	
2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	Rytų	studi-
ja.	 20.25	 „Cafe	 historia“.	 20.45	 Labanaktukas.	
21.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50,	
3.45	 „Namai	 prie	 užliejamos	 pievos“.	 23.00,	
5.15	 Lenkijos	 reporteris.	 23.45,	 5.50	 T.Lisas	
gyvai.	0.45	„Naszaarmia.pl“.	1.10	Lenkų	kalbos	
kursas.	2.45	Animacinis	f.	6.40	Studentų	eteris.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	10.50,	18.20	„Ištekėjusi	už	Džonaso“.	5.25,	
9.10,	 14.10,	 22.30	 „Išskirtiniai“.	 5.50,	 12.30,	
17.30	 „Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gy-
venimas“.	 6.40,	 13.20,	 22.55	 „Nuotaka	 milijo-
nieriui“.	 7.30,	 11.40,	 21.40	 „Nuotykiai	 rojuje“.	
8.20,	20.00	„Kortnė	ir	Kim	užkariauja	Majamį“.	
10.00,	16.40,	17.05	„Ieškomasis“.	11.15,	18.45	
„Paklauskite	Krislės“.	15.00,	19.10	„Mados	pro-
jektas“.	15.50	„Naujienos“.	20.50	„Su	Džuliana	
atvirai“.	23.45	„Tikroji	Holivudo	istorija“.	

 TV1000
11.40	„Meilė	ir	garbė“.	13.30	„Visados	kaip	pirmą	
kartą“.	15.20	„Kelionė	į	Žemės	centrą“.	17.10	„Visi	
geri	dalykai“.	19.00	„Septynios	sielos“.	21.10	„Me-
džioklė“.	23.10	„Holivudo	žmogžudysčių	skyrius“.	

 TRaVel
9.30,	13.30,	17.30	Namų	pokyčiai.	10.00,	15.00	
Pilies	legendos.	11.00,	16.00,	24.00	Paminklų	
paslaptys.	12.00, 17.00	Keliaukime	su	Bondai	
Byčo	 veterinarais.	 12.30,	 18.00	 Dingusio	 ba-
gažo	 vertė.	 14.00	 Hondūras.	 14.30	 Atostogos	
dvare.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 20.00	 Danija.	
20.30	 Urugvajus.	 21.00	 Įdomiausios	 kelionės	
motociklu.	22.00	Niujorkas.	22.30	Iškyla	ralyje.	

 animal PlaneT
7.00,	 11.55	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25,	
16.30	Kačiukai	ir	šunyčiai.	8.15	Ginant	laukinę	
gamtą.	 9.10,	 15.35	 Pingvinų	 safaris.	 10.05,	
12.50,	18.20	Namai	medžiuose.	11.00	Gyvūnų	
teritorija.	12.20,	6.35	Gyvūnų	oro	uostas.	13.45,	
20.10	 Akvariumų	 verslas.	 14.40,	 21.05,	 2.35	
Gyvenimas	laisvėje.	17.25,	22.00,	3.25	Mieliau-
si	 augintiniai.	 22.55,	 4.15	 Blogas	 šuo.	 23.50,	
5.00	Gyvačių	gelbėtojas.	0.45,	5.50	Laukiniai	ir	
pavojingi.	1.40	Gyvūnų	apsaugos	skyrius.	

 sPoRT1
8.00,	20.10,	21.10	NBA	krepšinio	lyga.	Atlantos	
„Hawks“	 -	 Denverio	 „Nuggets“.	 10.15,	 1.10	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 New	 Yorko	 „Knicks“	 -	
Denverio	„Nuggets“.	12.30	Olandijos	„Eredivisie“	
2014/2015	lyga.	13	turo	apžvalga.	13.00	Olandi-
jos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „AFC	 Ajax“	 -	 „Willem	 II“.	
15.00	 Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Kuban“	 -		
CSKA.	 16.50	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Hjustono	
„Rockets“	 -	Dalaso	 „Mavericks“.	19.00,	21.00,	
23.00	 „Sportas“.	 Dienos	 naujienos.	 19.15	
Pasaulio	 galiūnų	 čempionatas.	 22.10,	 23.15	
Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 „Valencia	
Basket“	-	„Laboral	Kutxa“.	0.10	KOK	World	GP	
2013.	Kišiniovas,	Moldovia.	Bušido	kovos.	3.10	
Rusijos	„Premier	League“.	„Rubin“	-	„Zenit“.	

 ViasaT sPoRT BalTic
9.00	 Ledo	 ritulys.	KHL.	 „Atlant“	 -	Rygos	 „Di-
namo“.	11.00	Futbolas.	UEFA	Čempionų	lygos	
apžvalga.	11.30	Boksas.	Jurgenas	Brahmeris	-		
Pawelas	Glazewski.	12.30	Tenisas.	Tarptautinė	
Premier	lyga.	Indija,	mačas	5.	Tiesioginė	trans-
liacija.	14.30	Futbolas.	Anglijos	FA	taurės	apž-
valga.	15.00	Boksas.	Dereckas	Chisora	-	Tyso-
nas	 Fury.	 16.00	 Tenisas.	 Tarptautinė	 Premier	
lyga.	 Indija,	 mačas	 6.	 Tiesioginė	 transliacija.	
18.00	 Premier	 lygos	 apžvalga.	 19.00	 Tenisas.	
Tarptautinė	 Premier	 lyga.	 Indija,	 mačas	 5.	
21.00	 „Formulė-1“.	 Abu	 Dabio	 GP	 lenktynių	
apžvalga.	 21.55	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	
lyga.	 „Southampton“	 -	 „Manchester	 United“.	
Tiesioginė	transliacija.	24.00	Tenisas.	Tarptau-
tinė	Premier	lyga.	Indija,	mačas	6.	

 eURosPoRT
9.35,	 16.00	 Biatlonas.	 Pasaulio	 taurė.	 11.00,	
17.30,	 23.30	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Pasaulio	
taurė.	12.00,	19.15	Angliškas	biliardas.	„World	
Main	 Tour“.	 14.00,	 21.45	 Sporto	 linksmybės.	
14.30	 Jojimas	 su	 kliūtimis.	 „Masters	 Grand	
Slam	 Indoor“.	 18.30,	 1.45	 Futbolo	 apžvalga.	
22.00	 Imtynės.	WWE	žurnalas.	22.30	 Imtynės.	
WWE	 archyvai.	 0.45	 Futbolas.	 UEFA	 jaunimo	
lyga.	„Manchester	City“	-	„Bayern	Munchen“.	
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 18.25 	 „Vedęs	ir	turi	
	 vaikų“

 16.20 	 Gamink	sveikiau!  19.00 	 Mūsų	dienos	-	
	 kaip	šventė

 17.10 	 „Didysis	
	 Gregas	4“

 8.50 	 „Keturkojai	
	 didvyriai“

 19.30 	 Prieš	srovę

 TV8
8.00,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 9.00	 Interjerų	
dvikova.	 10.00	 „Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautuvė“.	
10.25	 Senoji	 animacija.	 11.00	 „Kur	 prasideda	
meilė“.	 12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	 poky-
čiai.	 13.35,	 19.00	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30,	
20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	 23.40	
Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00,	 22.45	 „Meilė	
gyventi“	 (1).	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 21.00	
Drama	„Kai	aplanko	meilė“.	0.40	Gydytoja.	

 Info TV
6.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	 10.40,	 13.50,	
16.30,	 21.00	 Dviračio	 šou.	 11.05	 Nuo...	 Iki.	
12.00,	 15.45	 KK2.	 12.45,	 14.45	 Yra	 kaip	 yra.	
14.15	 Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	
17.00,	22.00	Info	diena.	21.30	Dabar	pasaulyje.	

 PBK
6.00	Informacinė	laida.	6.35,	9.00,	11.00,	14.00,	
17.00	Naujienos.	6.40	Vaikų	klubas.	7.00,	9.25	
„Labas	rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.40	„Bu-
činys“.	 13.35,	 14.20	 J.Menšovos	 laida.	 14.55	
Vyriška.	Moteriška.	15.55	Mados	nuosprendis.	
17.50	 Susituokime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	 20.00	
Laikas.	 20.45,	 23.25	 Lietuvos	 „Laikas“.	 21.20	
„Išeinanti	natūra“.	23.40	Vakarinis	Urgantas.	

 REn
7.00	 „Vovočka“.	 7.25,	 15.30	 Žiūrėti	 visiems!	
8.15,	 20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	 9.10	 Tinkama	
priemonė.	 10.05,	 15.05	 112.	 10.30	 Paklydimo	
teritorija	 su	 Igoriu	 Prokopenka.	 12.20	 „Pėd-
sekiai“.	 13.15,	 23.20	 „Kariai“.	 16.20	 Šeimos	
dramos.	 17.15	 Nemeluok	 man!	 19.15	 Naujie-
nos.	19.25	Premjera.	Tinkama	priemonė.	21.25	
Mano	tiesa.	

 nTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.30	 Prokurorų	 patikrinimas.	
8.45	„Muchtaro	sugrįžimas“.	9.00,	12.00,	15.00,	
18.00	 Šiandien.	 9.35	 „Muchtaro	 sugrįžimas“.	
10.20	Rusiškas	įdaras.	10.55	Prisiekusiųjų	teis-
mas.	 12.30	 Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	
sprendimas.	 13.35	 Apžvalga.	 Nepaprastas	 at-
sitikimas.	14.25,	15.30	 „Aukso	atsarga“.	16.55	
Kalbame	ir	rodome.	19.05	„Mentų	karai“.	21.00	
Dienos	anatomija.	21.30	„Maskva.	Trys	stotys“.	
23.25	Kriminalinė	Rusija.	24.00	„Medžiotojas“.	
1.55	 Kulinarinė	 dvikova.	 2.55	 „Sutuoktiniai“.	
4.35	Jų	papročiai.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Gyvenimas	skolon.	10.00,	
13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.35,	 13.30,	 16.10,	
18.35	Žinios.	Maskva.	10.55	Apie	tai,	kas	svarbiau-
sia.	11.55,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	„Žvaigždės	
širdis“.	 15.00,	 4.10	 „Kol	 stanica	 miega“.	 16.30	
„Karštais	pėdsakais“.	17.30,	2.15	Tiesioginis	eteris.	
20.00	 „Gražus	 gyvenimas“.	 22.55	 Suchomlinovo	
byla.	23.55	„Kamenskaja“.	0.50	„Serafimos	Gliuki-
nos	šiokiadieniai	ir	šventės“.	

 TV PolonIa
8.25	 „Padaužos	 iš	Malūnų	slėnio“.	9.00	Klau-
simai	per	pusryčius.	12.00	Lenkijos	reporteris.	
12.35,	17.55,	1.45	„Karšta	tema“.	13.05,	19.55,	
4.45	 „Laimės	 spalvos“.	 13.30,	 18.50,	 21.40,	
2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	
„Londoniečiai“.	14.45	„Miškų	gidas	po	Bešča-
dus“.	15.30	T.Lisas	gyvai.	16.40	„Zlotopolskiai“.	
17.05	 Kultūros	 savaitraštis.	 18.20,	 22.45,	 4.35	
Polonija	užsienyje.	18.30	TV	ekspresas.	18.55,	
2.15	 XX	 amžiaus	 sensacijos.	 19.25	 Studentų	
eteris.	20.25,	6.40	Abipus	Oderio.	Kaimynai	po	
lupa.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	
ir	orų	prognozė.	21.50,	3.45	„Tėvas	Mateušas“.	
23.00,	5.15	Sveika,	Polonija.	23.45,	5.55	Kon-
certas	„Geriausiai	dainuoja	„Voo	Voo“	(1).	0.40	
„Operacija	gyvenimas“.	1.10	Made	in	Poland.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 10.50,	 18.20,	 0.35	 „Ištekėjusi	 už	Džonaso“.	
5.25,	9.10,	14.10,	22.30,	23.45	„Išskirtiniai“.	5.50,	
12.30,	 17.30	 „Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	
gyvenimas“.	 6.40,	 13.20,	 22.55	 „Nuotaka	 milijo-
nieriui“.	7.30,	11.40,	21.40	„Nuotykiai	rojuje“.	8.20,	
15.50,	 20.50	 „Kortnė	 ir	 Kim	 užkariauja	 Majamį“.	
10.00,	 10.25,	 16.40,	 17.05	 „Ieškomasis“.	 11.15,	
18.45	„Paklauskite	Krislės“.	15.00,	19.10	„Mados	
projektas“.	20.00,	20.25	„Auksinis	jaunimas“.	

 TV1000
9.40	„10	arba	mažiau“.	11.10	„Seni	liūtai“.	13.10	
„Holivudo	žmogžudysčių	skyrius“.	15.20	„Septy-
nios	sielos“.	17.30	„Aš	suviliojau	Andy	Warholą“.	
19.00	 „Milijardierius	 ir	 blondinė“.	 20.35	 „Nor-
mandijos	viešbutis“.	22.10	„Purvini	žaidimai“.	

 TRaVEl
11.00,	 16.00	 Paminklų	 paslaptys.	 12.00,	 17.00	
Keliaukime	 su	 Bondai	 Byčo	 veterinarais.	 12.30,	
18.00	Dingusio	bagažo	vertė.	13.30,	17.30	Namų	
pokyčiai.		14.00	Naujo	būsto	paieška.	14.30	Atos-
togos	dvare.	15.00,	23.00	Pilies	legendos.	19.00	
Amerikos	 maistas.	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	
20.30	 Naujo	 būsto	 paieška.	 21.00	 Dženi	 ir	 Olis	
degustuoja	vyną.	22.00	Statybos	Aliaskoje.	

6.30	 Teleparduotuvė.
6.45	 Animacinis	f.	

„Simpsonai“	(N-7).
6.55	 Serialo	pertraukoje	-	

Žalioji	enciklopedija.
7.50	 Virtuvė	3“	(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Aistros	spalvos“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

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

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

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

sportas.	TV3	orai.
19.30	Prieš	srovę	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	VIP	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.	
22.10	 TV	serialas	„Nematoma	

riba“	(N-14).
23.15	TV	serialas	

„Išgyvenimas“	(1)	
(N-14).

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

1.10	 TV	serialas	„Elitinis	
būrys“	(N-7).

1.40	 TV	serialas	
„Nuodėmingoji	
Kalifornija“	(N-14).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 Animacinis	f.	

„Smalsutė	Dora“.
7.00	 Animacinis	f.	

„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

7.25	 Animacinis	f.	
„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

8.50	 Filmas	šeimai	
„Keturkojai	didvyriai“.

10.40	Lietuvos	balsas.
13.05	Animacinis	f.	

„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

13.30	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.55	Animacinis	f.	„Katino	
Leopoldo	kerštas“.

14.10	Animacinis	f.	„Ugnis	
ir	Ledas“	(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	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.
22.10	Veiksmo	trileris	

„Valstybės	priešas“.
0.50	 TV	serialas	„Nikita“.
1.45	 TV	serialas	„Agentai“.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas	12“.
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
12.00	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
13.00	 „Tatonka	ir	mažieji	

draugai“.
13.15	 „Džiunglių	knyga	1“.
13.30	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	6“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
14.05	Žinios.	Orai.
14.20	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.	Sportas.	Orai.
16.05	 „Komisaras	Reksas	12“.
17.10	 „Didysis	Gregas	4“.
18.15	Šiandien.
18.50	Emigrantai.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.15	Specialus	tyrimas.
21.55	Lietuva	gali.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Lietuva	gali.
22.35	Durys	atsidaro.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	 „Neregėtoji	Arabija“.	

„Slenkančios	kopos“.
1.00	 TV	serialas	„Senis“.
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Stilius.
4.35	 Emigrantai.

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Rosamunde	Pilcher.	
Romantinė	drama	
„Sena	meilė	nerūdi-
ja“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome.
12.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.10	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
14.10	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
14.45	Amerikos	talentai.
15.45	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
18.00	Žinios.
18.25	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“.
19.00	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Veiksmo	komedija	

„Vasabis“	(N-14).
23.20	TV	serialas	„Gyvi	

numirėliai“	(N-14).
0.15	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.
1.10	 TV	serialas	

„Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

2.15	 Bamba	TV	(S).

6.50	 Programa.
6.54, 14.35	 TV	parduotuvė.
7.10, 11.10	 Reporteris.
7.55	 „Kulinaras“	(N-7).
9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“.
12.00	Spąstai	tėčiui.
13.30	Dokumentinis	f.	

„Neprilygstamieji	
gyvūnai“	(N-7).

14.50	 „Miestelio	patruliai“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Gamink	sveikiau!
17.20, 1.35, 3.25, 5.45	

Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.40	 „Mesingas.	

Aplenkiantis	laiką“	
(N-7).

19.50	 „Nužudyti	Staliną“	
(N-7).

21.00	Patriotai	(N-7).
22.00	Reporteris.	Pažangi	

Lietuva.	Orai.
22.50	Nusikaltimas	

ir	bausmė.	
Kriminalinės	paslap-
tys	su	K.Krivicku	
(N-14).

23.50	 „Kulinaras“	(N-7).
0.50, 2.50, 5.10	Reporteris.
2.05, 4.25	 „Praeities	šešė-

liai“	(N-14).
3.55, 6.15	Dokumentinis	f.	

„Mikropasauliai“.
6.45	 Dokumentinis	f.	

„Pasaulio	stebuklai“.

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Mažasis	princas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina.
11.45	Septynios	Kauno	

dienos.
12.15	Melodrama	„Jo	žmo-

nos	išpažintis“.
13.35	Bardų	festivalis	

Anykščiuose.	
14.25	Mūsų	miesteliai.	
15.15	Unė	Kaunaitė.	Trapi	

riba	tarp	„normalaus“	
ir	„nenormalaus“.	

16.00	 „Magiški	fėjų	
Vinksių	nuotykiai	6“.

16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Vilniaus	albumas.
18.15	 „Keliaujantys	namų	

dailintojai“.
18.45	Šoka	Leokadija	

Aškelovičiūtė	ir	
Vytautas	Kudžma.

19.00	Mūsų	dienos	-	kaip	
šventė.

20.30	Mokslo	sriuba.
20.45	 Istorijos	detektyvai.
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	 „Lilehameris“	(N-7).
23.30	Europos	tautų	istori-

ja	Klaipėdos	krašte.	
24.00	Panorama.	
0.45	 Linija,	spalva,	forma.
1.30	 Muzikos	pasaulio	

žvaigždės.	
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 22.20 	 „Komisaras
	 Manara“

 1.50 	 „Bobo	užkandinė“ 11.40 	 „Toks	gyvenimas“

 AnimAl PlAnet
7.00,	 11.55	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 7.25,	
16.30	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 8.15,	 12.50,	 19.15	
Mieliausi	augintiniai.	9.10,	15.35	Pingvinų	sa-
faris.	10.05,	18.20	Namai	medžiuose.	11.00	Gy-
vūnų	teritorija.	12.20	Gyvūnų	oro	uostas.	13.45,	
20.10	 Blogas	 šuo.	 14.40	 Gyvenimas	 laisvėje.	
17.25,	 23.50	 Laukinis	 gyvenimas.	 21.05	 Vete-
rinarų	mokykla.	 22.00	 Šunų	gelbėjimas.	 22.55	
Veterinarijos	klinika.	23.50	Laukinis	kriminalas.	

 SPort1
7.00,	 12.00,	 19.00,	 21.00,	 23.00	 „Sportas“.	Die-
nos	 naujienos.	 7.15	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
14	 turo	 apžvalga.	 8.00,	 20.10,	 21.10	 Ispanijos	
„Endesa“	krepšinio	lyga.	„Estudiantes“	-	Madrido	
„Real“.	10.00	 Ispanijos	 „Endesa“	krepšinio	 lyga.	
Madrido	„Real“	-	„Valencia	Basket“.	12.15	Rusijos	
„Premier	 League“.	 Turo	 apžvalga.	 13.00	 NBA	
krepšinio	 lyga.	 Detroito	 „Pistons“	 -	 Ouklendo	
„Warriors“.	 15.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	
„Feyenoord“	-	„Groningen“.	17.00	Rusijos	„Pre-
mier	League“.	„Rubin“	-	„Zenit“.	19.15	Olandijos	
„Eredivisie“	 lyga.	15	 turo	apžvalga.	22.10,	23.10	
NBA	krepšinio	lyga.	Hjustono	„Rockets“	-	Dalaso	
„Mavericks“.	0.10	KOK	World	GP	2013.	Kišinio-
vas,	Moldovia.	Bušido	kovos.	1.10	NBA	Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	

 ViASAt SPort BAltic
7.05,	14.55	Premier	 lygos	apžvalga.	8.05	Teni-
sas.	Tarptautinė	Premier	 lyga.	 Indija,	mačas	5.	
10.05	Tenisas.	Tarptautinė	Premier	lyga.	Indija,	
mačas	6.	12.05	Futbolas.	Anglijos	Premier	lyga.	
„Southampton“	 -	 „Manchester	 United“.	 13.55	
Boksas.	Terence’as	Crawfordas	-	Ray’us	Beltra-
nas.	15.55	Ledo	ritulys.	KHL.	„Metallurg“	-	SKA.	
Tiesioginė	transliacija.	18.25	Ledo	ritulys.	KHL.	
„Ak	Bars“	-	Rygos	„Dinamo“.	Tiesioginė	trans-
liacija.	 21.10	 Futbol	 Mundial	 žurnalas.	 21.35	
Futbolas.	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Liverpool“	
-	„Basel“.	Tiesioginė	transliacija.	23.45	Futbolas.	
UEFA	Čempionų	lyga.	„Monaco“	-	„Zenit“.	

 euroSPort
9.30,	17.15	Futbolo	apžvalga.	10.15	Fechtavimas.	
„Grand	 Prix“	 serija.	 11.15	 Sporto	 linksmybės.	
12.00	Jojimo	žurnalas.	12.15	Biatlonas.	Pasaulio	
taurė.	13.45,	21.00	Šuoliai	nuo	tramplino.	Pasau-
lio	taurė.	14.45	Teniso	šou	su	Matsu	Wilanderiu.	
15.15	 Angliškas	 biliardas.	 „World	 Main	 Tour“.	
18.00	Futbolas.	UEFA	jaunimo	lyga.	„Manchester	
City“	-	„Bayern	Munchen“.	19.00	Futbolas.	UEFA	
jaunimo	 lyga.	 „Juventus	 Turin“	 -	 „Atletico	 Ma-
drid“.	22.00	Boksas.	IBA	serija.	Mairis	Briedis	-	
Ismail	Abdoul.	24.00	Motosportas.	GT	akademija.	
0.15	Ralis.	FIA	Europos	čempionatas.	

6.45	 Dienos		
programa.

6.50, 17.00	 Keksiukų		
karai.

7.45, 16.30	 Linksmieji		
žvėreliai.

8.10	 „Peliukas	Stiuartas	
Litlis“.

8.35	 „Įspūdingasis	
Žmogus-voras“.

9.00	 „Antinas		
Gudruolis“.

9.25	 „San	Francisko		
raganos	III“		
(N-7).

10.15	 „Duok	leteną!“
10.45, 20.05	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

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

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Viengungis.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
21.00	 „Laiko	gijos“		

(N-14).
22.40	 „Detektyvė	Rizoli“	

(N-7).
23.35	 „Begėdis“		

(N-14).
0.35	 „Paskutinė	tvirtovė“	

(N-7).

9.15, 14.30	 Teleparduotuvė.
9.30	 Tavo	augintinis.
10.00	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.00	 „Puma“	(N-7).
12.00	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“	(N-7).
13.30	 „Univeras.	Naujas	

bendrikas“	(N-7).
15.00	Nepaprastos	lenkty-

nės	(N-7).
16.00	 „Agentūra	

S.K.Y.D.A.S.“		
(N-7).

17.00	 „Medikopteris“		
(N-7).

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.	Naujas	

bendrikas“	(N-7).
21.00	 „Rezidentai“	(N-7).
21.35	UEFA	Čempionų	

lygos	rungtynės.	
„Monaco	FC“	-		
„FC	Zenit.		
Tiesioginė	trans-
liacija.

23.40	Romantinė	komedija	
„Meilė	ir	krepšinis“	
(N-7).

1.30	 UEFA	Čempionų	
lygos	apžvalga.

1.50	 „Bobo	užkandinė“	
(N-14).

2.15	 „24	valandos“		
(N-14).

9.00, 20.00, 21.50	 Balticum	
TV	žinios.

9.15	 „80	traukinių	aplink	
pasaulį“.

9.45	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

10.45	 „Karamelė“.
11.45	 „Tėvai	už	borto“.
12.30	Kinomano		

užrašai.
12.45	Keisčiausi	pasaulio	

restoranai.
13.15	 „Rani:	maištingoji	

princesė“	(N-7).
14.15	 „Aristokratai“	(N-7).
15.15	 „Komisaras		

Manara“	(N-7).
16.15	Kinomano	užrašai.
16.30	 „Šalčio		

gniaužtuose“.
17.00	 „Įspūdingiausios	

kelionės	oro	
balionu“.

18.00	 „Departamentas“		
(N-7).

19.00	 „Karamelė“.
20.20	Reidas.	Eismo	įvykių	

kronika.
20.50	 „Transporteris“		

(N-7).
22.05	Kinomano	užrašai.
22.20	 „Komisaras		

Manara“	(N-7).
23.20	 „Niagaros	magija“	

(N-7).
0.20	 „Rani:	maištingoji	

princesė“	(N-7).

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

Tarptautinėje kosmoso tyrimų agentūroje dirbanti astronautė Molė 
Vuds gauna 13 mėnesių trukmės užduotį kosmoso stotyje „Serafinas“. 
Namie jos nekantriai laukia vyras, robotikos inžinierius, ir sūnus Itanas, 
kuris iš tiesų yra vyro sukurtas androidas. Pagaliau į šeimą grįžusią Molę 
sukrečia netikėta žinia - ji laukiasi. Gydytoja negali patikėti, nes kosmose 
astronautė buvo viena.

tV3
23.15

„KAi APlAnKo meilĖ“
Drama. Vokietija. 2006.
Režisierius D.Kėleris.
Vaidina Ž.Tremsal, P.Fichtė.

Julija Grinvud Londone padarė 
puikią karjerą - ji dirba žymioje ren-
ginių organizavimo įmonėje, tik jos 
asmeninis gyvenimas klostosi ne 
itin sėkmingai. Užtikusi savo vaiki-
ną Bilį su kita, ji suvokia, kad tai jau 
tikrai santykių pabaiga. 

„meilĖ ir KrePŠiniS“
romanTinė komeDija. Jungtinė 
Karalystė. 2010.
Režisierė S.Hamri.
Vaidina D.E.Ouen (Queen Latifah), 
L.R.Linas jaunesn. (Common).

Žodžio kišenėje neieškančiai stam-
bokai kineziterapeutei Leslei iš 
dangaus nukrinta fantastiškas pa-
siūlymas - prižiūrėti ir ant kojų pa-
statyti traumuotą NBA krepšinio 
žvaigždę Skotą Maknaitą. 

„VAlStYBĖS PrieŠAS“
Veiksmo Trileris. JAV. 1998.
Režisierius T.Skotas.
Vaidina V.Smitas, Dž.Hekmanas, 
Dž.Voitas.

Profesionalus advokatas Robertas 
Kleitonas Dinas, rūpestingai atlik-
davęs savo darbą, kartą susidūrė 
su įkalčiu, galinčiu jam lemti mirtį. 
Įkaltis susijęs su labai žinomu as-
meniu, vienu iš vietos vadovų. 

tV8
21.00

lnK
22.10

tV6
23.40

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

„Virtuvė	3“	(N-7).
8.55	 TV	serialas		

„Meilės	sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

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

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

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

„Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.
19.30	Kvieskite	daktarą!	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Žvagulio	klanas	(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.05	Vikingų	loto.
22.10	TV	serialas	

„Elementaru“	(N-7).
23.10	TV	serialas		

„Išgyvenimas“		
(N-14).

0.10	 TV	serialas		
„Pelkė“	(N-14).

1.10	 TV	serialas	„Elitinis	
būrys“	(N-7).

1.40	 TV	serialas	
„Nuodėmingoji	
Kalifornija“	(N-14).

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 Animacinis	f.	
„Smalsutė	Dora“.

7.00	 Animacinis	f.	
„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

7.25	 „Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

8.50	 24	valandos	(N-7).
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
12.55	Animacinis	f.	„Mažieji	

Tomas	ir	Džeris	III“.
13.25	 „Kempiniukas	

Plačiakelnis“.
13.50	Animacinis	f.	

„Leopoldas	ir	auksi-
nė	žuvelė“.

14.10	TV	serialas	„Ugnis	ir	
Ledas“	(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	Yra	kaip	yra	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	KK2	(N-7).
21.30	Žinios.
22.10	Veiksmo	trileris	

„Kelias“	(N-14).
0.25	 TV	serialas	

„Taikinys“	(N-7).
1.20	 TV	serialas	„Nikita“	

(N-7).
2.15	 TV	serialas	„Agentai“	

(N-7).

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

12“	(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Emigrantai.
12.00	Specialus	tyrimas.
12.40	Lašas	po	lašo.
12.45	Mokslo	ekspresas.
13.00	 „Mažasis	princas“.
13.30	 „Magiški	fėjų	Vinksių	

nuotykiai	6“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
15.45	Žinios.
16.05	 „Komisaras	Reksas	

12“	(N-7).
17.10	 „Didysis	Gregas	4“	

(N-7).
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	kalbą).
18.50	Gyvenimas.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.15	Auksinis	protas.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Auksinis	protas.
23.10	Vakaro	žinios.
23.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	

kalba	iš	Prahos).
24.00	 „Keliaujantys	namų	

dailintojai“.
0.40	 „Senis“	(N-7).
1.40	 Mokslo	ekspresas.
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Legendos.
4.35	 Gyvenimas.

 0.40 	 „Senis“ 23.10 	 „Išgyvenimas“  16.30 		 Labas	vakaras,
	 	 	 Lietuva

   

Trečiadienis

„KELIAS“
Veiksmo trileris. JAV. 2009.
Režisierius Dž.Hilkoutas.
Vaidina Č.Teron, R.Diuvalis, G.Pirsas.

Staiga užklupę siaubingi kataklizmai sunaikino visus civilizacijos laimė-
jimus: Žemėje neliko nei elektros energijos, nei augalijos, nei maisto. 
Neturėdami ką valgyti, žmonės pamažu virsta kanibalais, medžiojan-
čiais silpnesniuosius. Tėvas su mažamečiu sūnumi, išgyvenę ir vis dar 
išsaugoję sveiką protą, pėsčiomis keliauja į pietus, vildamiesi, kad ten 
bus bent jau šilčiau.

rekomenduoja

LNK
22.10

„HAČIKO. ŠUNS ISTORIJA“
Filmas šeimai. JAV. 2009.
Režisierius L.Halstriomas.
Vaidina R.Giras, K.H.Tagava.

Profesorius Parkeris Vilsonas randa 
pasiklydusį šunį ir parsiveda jį namo 
tikėdamasis surasti jo šeimininką. Pa-
vadina jį Hačiko. Šuo kiekvieną dieną 
išlydėdavo ir pasitikdavo savo šeimi-
ninką. Šis netikėtai mirė, tačiau šuo 
devynerius metus kiekvieną vakarą 
ateidavo jo pasitikti ir laukdavo iki 
paskutinio traukinio. Vėliau japonai 
pastatė jam paminklą toje vietoje, 
kur jis laukdavo savo šeimininko.

„ELEMENTARU“
kriminalinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius R.Dohertis.
Vaidina Dž.L.Miler, L.Liu, E.Kvinas.

Niujorke jau apsipratęs Šerlokas 
Holmsas priverstas grįžti į gimtąjį 
Londoną, kad padėtų savo senam 
kolegai ir partneriui Lestradui. Po 
darbų Holmsas aprodys Vatsonui sa-
vo buvusį gyvenimą - nusiveš į savo 
buvusį butą. O čia sutiks savo brolį 
Maikroftą. Džoana labai nustebs 
išvydusi Šerloko giminaitį, apie kurį 
nebuvo nieko girdėjusi, ir tam, pasi-
rodo, yra ne viena priežastis.

„KONTRAKTAS“
Veiksmo Filmas. JAV, Vokietija.
2005.
Režisierius B.Beresfordas.
Vaidina Dž.Kjuzekas, M.Frimanas,
Dž.Andersonas.

Samdomo žudiko planas nužudyti 
milijardierių baigiasi ne taip, kaip pla-
nuota, - jis pats sužeidžiamas. Medikai 
iškviečia policiją ir įtariamojo atvyksta 
pasiimti federaliniai agentai. Bevežant 
suimtąjį, susiduriama su pasala ir dau-
guma pareigūnų žūva...

TV8
21.00

TV3
22.10

TV6
0.45

 TV8
8.00,	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“.	 8.50	 Senoji	 ani-
macija.	9.50	„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	10.55	
„Kai	 aplanko	 meilė“.	 12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	
namų	pokyčiai.	13.35,	19.00	„Laukinis	angelas“.	
14.30,	 20.35	 „Moterys	 meluoja	 geriau“.	 17.00,	
23.35	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00,	22.40	„Meilė	
gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	21.00	Filmas	
šeimai	„Hačiko.	Šuns	istorija“.	0.35	Gydytojai.	

 INfO TV
6.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	 10.40,	 13.50,	
16.30,	 21.00	 Dviračio	 šou.	 11.05	 Pagalbos	
skambutis.	12.00,	15.45	KK2.	12.45,	14.45	Yra	
kaip	 yra.	 14.15	 Šefas	 rekomenduoja.	 17.00,	
22.00	Info	diena.	21.30	Dabar	pasaulyje.	

 PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.00	 Informacinė	 laida.	
6.35,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	 17.00	 Naujienos.	 6.40	
Vaikų	klubas.	7.00,	9.25	TV	kanalas	„Labas	rytas“.	
11.35	 Gyventi	 sveikai.	 12.40	 „Bučinys“.	 13.35,	
14.20	J.Menšovos	laida.	14.55	Vyriška.	Moteriš-
ka.	15.55,	3.40	Mados	nuosprendis.	17.50	Susi-
tuokime.	18.55	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.45,	
23.30	Lietuvos	„Laikas“.	21.20	„Išeinanti	natūra“.	
23.40	Vakarinis	Urgantas.	0.20	Informacinė	laida.		

 REN
7.00	 „Vovočka“.	 7.25,	 15.30,	 22.55	 Žiūrėti	 vi-
siems!	 8.15,	 20.25	 Kviestinė	 vakarienė.	 9.10,	
19.25	Tinkama	priemonė.	10.00,	15.05	112.	10.30	
Mano	tiesa.	12.25	„Pėdsekiai“.	13.20,	23.20	„Ka-
riai“.	 16.20	 Šeimos	 dramos.	 17.20	 Nemeluok	
man!	19.15	Naujienos.	21.20	Tėtis	turi	rūpesčių.	

 NTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.30	 Prokurorų	 patikrinimas.	 8.45	
„Muchtaro	 sugrįžimas“.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	 9.35	 „Muchtaro	 sugrįžimas“.	 10.20	 Ga-
miname	su	A.Ziminu.	10.55	Prisiekusiųjų	teismas.	
13.40	Apžvalga.	14.25,	15.30	„Aukso	atsarga“.	16.55	
Kalbame	ir	rodome.	19.05	„Mentų	karai“.	21.00	Die-
nos	anatomija.	21.30	„Maskva.	Trys	stotys“.	23.25	
Kriminalinė	Rusija.	24.00	„Medžiotojas“.	1.55	Buto	
klausimas.	3.00	„Sutuoktiniai“.	4.50	Bet	kada.	

 RTR PLANETA (BALTIJA)
5.00	Rusijos	rytas.	9.05	Kova	dėl	druskos.	10.00,	
13.00,	 16.00,	 19.00	 Žinios.	 11.00	 Pokalbis	 su	
D.Medvedevu.	12.30,	3.25	Ypatingas	atvejis.	14.05	
„Žvaigždės	širdis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	miega“.	
16.30	„Karštais	pėdsakais“.	17.30,	1.45	Tiesioginis	
eteris.	20.00	„Gražus	gyvenimas“.	22.55	Tolimųjų	
Rytų	leopardas.	23.55	„Kamenskaja“.	

laisvalaikis 2 0 1 4  g r u o d ž i o  5 65

7.00	 TV	serialas	„Muchta
ro	sugrįžimas“	(N7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N7).

9.00	 Amerikietiškos		
imtynės“	(N7).

11.00	Kalbame		
ir	rodome	(N7).

12.00	TV	serialas	„Proku
rorų	patikrinimas“	
(N7).

13.10	TV	serialas	„Muchta
ro	sugrįžimas“	(N7).

14.10	TV	serialas	„Vedęs	ir	
turi	vaikų“	(N7).

14.45	Amerikos	talentai.
15.45	TV	serialas	„Prokurorų	

patikrinimas“	(N7).
17.00	TV	serialas	„Muchta

ro	sugrįžimas“	(N7).
18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N7).
19.00	TV	serialas	„Detekty

vė	Džonson“	(N7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N7).
21.00	Farai	(N14).
21.30	Drama	„Mielas		

draugas“	(N14).
23.40	TV	serialas	„Gyvi	

numirėliai“	(N14).
0.35	 TV	serialas	„Detektyvė	

Džonson“	(1)	(N7).
1.30	 TV	serialas	„Prokurorų	

patikrinimas“	(N7).
2.35	 Bamba	TV	(S).

6.54, 14.35	 	
TV	parduotuvė.

7.10, 11.10	 	
Reporteris.

7.55	 „Kulinaras“	(N7).
9.00	 „Albanas“	(N7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N7).
12.00	Nuoga	tiesa	(N7).
13.00	Vantos	lapas	(N7).
13.30	VMG	kulinarinis	

žurnalas.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N7).
16.00, 17.00	 	

Žinios.	Orai.
16.20	Gamink	sveikiau!
17.20, 1.35, 3.25, 5.45	

Lietuva	tiesiogiai.
18.00, 22.00	 	

Reporteris.	
18.45	Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

18.50	Laikas	krepšiniui.
19.00	Europos	taurė	2014.	

Bandirmos	„Banvit“		
Vilniaus	„Lietuvos	
rytas“.	Tiesioginė	trans
liacija	iš	Turkijos.

21.00	Sąmokslo	teorija.	(N7).
22.50	Patriotai	(N7).
23.50	 „Kulinaras“	(N7).
2.05, 4.25	 	

„Praeities	šešėliai“	
(N14).

3.55	 „Mikropasauliai“	(N7).

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Tatonka	ir	mažieji	

draugai“.
8.50	 „Džiunglių	knyga	1“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Mūsų	dienos		kaip	

šventė.
13.35	 „Kazys	Striaupa“.
14.00	 Būtovės	slėpiniai.	

Lietuva	Ukrainoje.	3	d.
14.45	Girių	horizontai.
15.15	 Istorijos	detektyvai.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	6“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Trembita.
18.15	Lietuvių	dokumentikos	

meistrai.	H.Šablevičius.
19.00	Gintarinės	batutos	

meistrai.	J.Aleksa.
20.30	Mokslo	sriuba.
20.45	Kultūros	savanoriai.
21.15	 ...formatas.	Poetas	

D.Milašauskas.
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	XVII	Tarptautinis	

akordeono	festivalis	
„Vilnius	2014“.

23.00	Elito	kinas.	Drama	
„Gėda“	(subtitruota).

0.40	 Panorama.
1.25	 LRT	Kultūros	akade

mija.	Unė	Kaunaitė.

6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.10	 „Peliukas	Stiuartas	

Litlis“.
8.35	 „Įspūdingasis	

Žmogusvoras“.
9.00	 „Antinas		

Gudruolis“.
9.25	 „San	Francisko		

raganos	III“		
(N7).

10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

(N7).
11.40	 „Laiko	gijos“		

(N14).
13.35	 „Pavogtas		

gyvenimas“		
(N7).

14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas		

žmogus.
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N7).
20.05	 „Karadajus“		

(N7).
21.00	Veiksmo	f.		

„Nindzė“	(N14).
22.35	 „Detektyvė	Rizoli“	

(N7).
23.30	 „Begėdis“	(N14).
0.35	 „Paskutinė	tvirtovė“	

(N7).

9.15, 14.30	
Teleparduotuvė.

9.30	 Adrenalinas	(N7).
10.00, 17.00	

„Medikopteris“		
(N7).

11.00	 „Puma“	(N7).
12.00, 18.00	 	

„Aferistas“	(N7).
13.00, 21.00	 	

„Rezidentai“	(N7).
13.30, 20.00	 	

„Univeras.	Naujas	
bendrikas“	(N7).

15.00	Nepaprastos		
lenktynės	(1)		
(N7).

16.00	 „Agentūra	
S.K.Y.D.A.S.“		
(N7).

19.00	 „CSI	kriminalistai“	
(N7).

21.35	UEFA	Čempionų	
lygos	rungtynės.		
„FC	Barcelona“		
„Paris	SaintGermain	
FC“.	Tiesioginė		
transliacija.

23.40	Europos	pokerio	
turas	(S).

0.45	 Veiksmo	f.	
„Kontraktas“		
(N14).

2.20	 „Bobo	užkandinė“	
(N14).

2.45	 „24	valandos“		
(N14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

9.45	 „Departamentas“	
(N7).

10.45	 „Karamelė“.
11.45	 „80	traukinių		

aplink	pasaulį“.
12.15	 „Niagaros		

magija“		
(N7).

13.15	 „Laukinė	Afrika“.
14.15	 „Moljeras:		

teprasideda		
komedija“.

16.20	 „Rani:	maištingoji	
princesė“		
(N7).

17.20	 „Tėvai	už	borto“.
18.00	 „Aristokratai“		

(N7).
19.00	 „Karamelė“.
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai“	(10).

20.50	 „Baimė	mylėti	2“		
(N7).

22.45	Balticum	TV		
žinios.

23.00	 „Transporteris“	
(N7).

24.00	 „Departamentas“		
(N7).

 19.00 		 Dirigentas	
	 	 	 Jonas	Aleksa

 21.00 	 Sąmokslo	teorija 20.00 	 Naktis	ir	diena.	
	 	 Vilnius

 13.15 	 „Laukinė	Afrika“ 21.35 		 UEFA	Čempionų	
	 	 	 lygos	rungtynės

 11.40 	„Laiko	gijos“

TV PROGRAMAgruodžio 10 d. 

 TV Polonia
7.05	Pasaulis	sukasi.	7.55	Miško	istorijos.	8.25	
„Kelionė	už	vieną	šypseną“.	9.00	Klausimai	per	
pusryčius.	12.00	Sveika,	Polonija.	12.40,	17.55,	
1.45	„Karšta	tema“.	13.05,	19.55,	4.45	„Laimės	
spalvos“.	13.30,	18.50,	21.45,	2.10	Galvosūkis.	
13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „Namai	 prie	 užlieja
mos	pievos“.	14.50	TV	teatras:	spektaklis	„Kon
trimas“.	16.50	„Zlotopolskiai“.	17.15	Myliu	kiną.	
18.20,	23.40,	4.35	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	
19.25	Ekologijos	laida.	20.25	„Vilnoteka“.	20.45	
Labanaktukas.	21.00	Žinios.	21.50,	5.20	TV	te
atras:	spektaklis	„Kontrimas“.	23.50,	3.45	„Orai	
penktadieniui“.	 0.45	 „Amerikietis	 LLR“.	 2.45	
Animacinis	f.	6.55	Klajūno	užrašai.	

 DiVa UniVersal TV
5.00,	 10.50,	 18.20,	 0.35	 „Ištekėjusi	 už	 Džonaso“.	
5.25,	9.10,	22.30,	23.45	„Išskirtiniai“.	5.50,	12.30,	
17.30,	4.15	„Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gy
venimas“.	6.40,	13.20,	22.55,	3.30	„Nuotaka	milijo
nieriui“.	7.30,	11.40,	21.40,	1.00	„Nuotykiai	rojuje“.	
8.20,	 8.45,	 15.50,	 16.15,	 20.50,	 21.15	 „Auksinis	
jaunimas“.	10.00,	10.25,	16.40,	2.40	„Ieškomasis“.	
11.15,	 18.45	 „Paklauskite	 Krislės“.	 14.10	 „Tikroji	
Holivudo	istorija“.	15.00,	19.10	„Mados	projektas“.	
20.00,	1.50	„D.	fon	Fiurstenberg	namai“.	

 TV1000
5.05	 „Seni	 liūtai“.	 7.00	 „Purvini	 žaidimai“.	
8.50	 „Laukinė	 upė“.	 10.50	 „Aš	 suviliojau	
Andy	Warholą“.	12.20	„Gera	mergina“.	14.00	
„Peliukas	Stiuartas	Litlis	2“.	15.25	„Pabaisos	
iš	 laukinių	 Pietų“.	 17.05	 „Dorianas	 Grėjus“.	
19.00	 „Septyni	 psichopatai“.	 21.00	 „21“.	
23.10	„Medžioklė“.	1.10	„Pabaisos	iš	laukinių	
Pietų“.	2.45	„Per	pasaulį“.	

 TraVel
9.00	Ryto	programa.	9.30,	13.30,	17.30	Namų	
pokyčiai.	 10.00,	 15.00,	 23.00	 Pilies	 legen
dos.	11.00,	16.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	
12.00,	 17.00	 Keliaukime	 su	 Bondai	 Byčo	
veterinarais.	 Australija	 ir	 Kuko	 salos.	 12.30,	
18.00	 Dingusio	 bagažo	 vertė.	 14.00	 Naujo	
būsto	 paieška.	 Vokietija.	 14.30	 Atostogos	
dvare.	 19.00	 Amerikos	 maistas.	 Miestai	 	
dvyniai.	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Andora.	
20.30	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Meksika.	 21.00	
Ekstremalūs	 vandens	 atrakcionai.	 22.00	 Įdo
miausios	 kelionės	 motociklu.	 1.00	 Nakties	
programa.	

 animal PlaneT
7.25,	 16.30	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 8.15	 Laukinis	
gyvenimas.	 9.10,	 15.35	 Pingvinų	 safaris.	 10.05,	
18.20	Namai	medžiuose.	11.00	Gyvūnų	teritorija.	
11.55	Liūno	broliai.	12.20,	6.35	Gyvūnų	oro	uos
tas.	 12.50,	 19.15	 Šunų	 gelbėjimas.	 13.45,	 20.10	
Veterinarijos	 klinika.	 14.40	 Veterinarų	 mokykla.	
17.25	Blogas	šuo.	21.05,	2.35	Veterinarų	mokykla.	
22.00,	3.25	Ieškant	rusų	tigro.	22.55,	4.15	Nežino
mos	salos.	23.50,	5.00	Gamta	su	D.Salmoniu.

 sPorT1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	 „Sportas“.	7.15,	
19.15	Rusijos	„Premier	League“.	16	 turo	apžval
ga.	 Premjera.	 8.00,	 20.10,	 21.10	 NBA	 krepšinio	
lyga.	Klievlendo	„Cavaliers“		Toronto	„Raptors“.	
2014/2015	m.	sezonas.	10.00	NBA	krepšinio	lyga.	
Toronto	„Raptors“		Čikagos	„Bulls“.	2014/2015	
sezonas.	 12.15	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	 13.00,	 22.10,	 23.15	 NBA	 krepšinio	
lyga.	 Atlantos	 „Hawks“	 	 Denverio	 „Nuggets“.	
2014/2015	 sezonas.	 15.00	 Ispanijos	 „Endesa“	
krepšinio	 lyga.	 „Estudiantes“	 	 Madrido	 „Real“.	
17.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „AFC	 Ajax“	 	
„Willem	II“.	2014/2015	sezonas.	0.10	KOK	World	
GP	 2013.	 Kišiniovas,	 Moldovia.	 Bušido	 kovos.	
1.10	Rusijos	„Premier	League“.“Zenit“		„Spartak“.	
2014/2015	m.	sezonas.	

 ViasaT sPorT BalTic
7.00	 Boksas.	 Jurgenas	Brahmeris	 	Pawelas	Gla
zewski.	 9.25	 UEFA	 Čempionų	 lyga.	 „Liverpool“	 	
„Basel“.	11.15	UEFA	Čempionų	lyga.	„Monaco“		
„Zenit“.	13.05	KHL.	„Metallurg“		SKA.	15.05	KHL.	
„Ak	 Bars“	 	 Rygos	 „Dinamo“.	 17.05	 Eurolyga.	
„Olympiacos“		„Neptūnas“.	18.55	Eurolyga.	„Nep
tūnas“		„Galatasaray“.	Tiesioginė	transliacija.	21.00	
UEFA	 Čempionų	 lygos	 dienos	 apžvalga.	 21.35	
UEFA	Čempionų	lyga.	„Roma“		„Manchester	City“.	
Tiesioginė	transliacija.	23.45	UEFA	Čempionų	lyga.	
„Barcelona“	 	 PSG.	 1.35	 UEFA	 Čempionų	 lygos	
dienos	apžvalga.	2.10	Eurolyga.	„Neptūnas“		„Gala
tasaray“.	4.50	KHL.	„Ak	Bars“		Rygos	„Dinamo“.	

 eUrosPorT
9.30	 Motosportas.	 GT	 akademija.	 9.45,	 17.30,	
21.15	 Angliškas	 biliardas.	 „World	 Main	 Tour“.	
11.45	 UEFA	 jaunimo	 lyga.	 „Juventus	 Turin“	 	
„Atletico	 Madrid“.	 12.45	 Sporto	 linksmybės.	
13.45	 Biatlonas.	 Pasaulio	 taurė.	 15.15,	 19.30	
Šuoliai	nuo	tramplino.	Pasaulio	taurė.	16.30,	1.20	
UEFA	jaunimo	lyga.	„Juventus	Turin“		„Atletico	
Madrid“.	20.45	Teniso	šou	su	Matsu	Wilanderiu.	
23.30,	 0.10	 Trečiadienio	 sporto	 įvykių	 apžval
ga.	 23.35	 Raitelių	 klubo	 žurnalas.	 23.40	 Mėne
sio	 sporto	 įvykių	 apžvalga.	 23.45	 Golfo	 klubas.		
23.50	Golfo	apžvalga.	0.05	Jachtų	klubas.
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 21.00 		 Farai  21.00 	 Nusikaltimas	
	 	 ir	bausmė

 19.15 	 Grupė	„Skamp“ 16.05 	 „Komisaras
	 	 Reksas	12“

 1.00 	 „Taikinys“ 19.30 	Ginčas	be	taisyklių

 TV8
8.00,	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“.	8.55	„Rutos	Rendel	
detektyvai“.	10.00	Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė.	10.25	
Senoji	 animacija.	 11.00	 „Hačiko.	 Šuns	 istorija“.	
12.40,	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 13.35,	
19.00	 „Laukinis	 angelas“.	 14.30,	 20.35	 „Moterys	
meluoja	geriau“.	17.00,	23.30	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	
18.00,	22.35	„Meilė	gyventi“.	20.00	Labanakt,	vaiku-
čiai.	21.00	Drama	„Praregėjimas“.	0.30	Gydytojai.	

 Info TV
6.00	Info	diena.	10.00	Žinios.	10.40,	16.30,	21.00	
Dviračio	 šou.	 11.05	 Šefas	 rekomenduoja.	 11.30	
Padėkime	 augti.	 12.00	 KK2.	 13.40	 Yra	 kaip	 yra.	
14.45	24	valandos.	15.40	Nuo...	 Iki.	17.00,	22.00	
Info	diena.	21.30	Dabar	pasaulyje	(žinios	rusų	k.).	

 PBK
5.50	 Lietuvos	 „Laikas“.	 6.35,	 9.00,	 11.00,	 14.00,	
17.00	 Naujienos.	 6.40	 Vaikų	 klubas.	 7.00,	 9.25	
„Labas	rytas“.	11.35	Gyventi	sveikai.	12.40	„Buči-
nys“.	13.35,	14.20	J.Menšovos	laida.	14.55	Vyriška.	
Moteriška.	15.55,	4.05	Mados	nuosprendis.	17.50	
Susituokime.	 18.55	 Tegul	 kalba.	 20.00	 Laikas.	
20.45,	 23.25	 Lietuvos	 „Laikas“.	 21.20	 „Išeinanti	
natūra“.	 23.40	 Vakarinis	 Urgantas.	 0.50	 Nakties	
naujienos.	1.05	Vėlai	vakare.	1.50	Žvaigždėlaivis.		

 REn
7.35,	15.25	Žiūrėti	visiems!	8.30,	20.25	Kviestinė	
vakarienė.	9.25	Tinkama	priemonė.	10.15,	14.55	
112.	10.45	Tėtis	turi	rūpesčių.	12.15	„Pėdsekiai“.	
13.10,	 23.00	 „Kariai	 2“.	 16.20	 Šeimos	 dramos.	
17.15	 Nemeluok	 man!	 19.15	 Naujienos.	 19.25	
Tinkama	priemonė.	21.25	Žvaigždžių	gyvenimas.	

 nTV MIR
5.00	 NTV	 rytą.	 7.30	 Prokurorų	 patikrinimas.	 8.45	
„Muchtaro	 sugrįžimas“.	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	9.35	„Muchtaro	sugrįžimas“.	10.20	Valgo-
me	namie.	10.55	Prisiekusiųjų	teismas.	12.30	Prisie-
kusiųjų	teismas.	13.35	Apžvalga.	14.25,	15.30	„Aukso	
atsarga“.	16.55	Kalbame	ir	rodome.	18.45	Kriminalinė	
Rusija.	19.20	„Mentų	karai“.	21.15	„Maskva.	Trys	sto-
tys“.	23.10	Dienos	anatomija.	23.45	 „Medžiotojas“.	
1.35	Vasarvietės	atsakymas.	2.40	„Sutuoktiniai“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
5.00	 Rusijos	 rytas.	 9.05	 Rusų	 Aliaska.	 10.00,	 13.00,	
16.00,	 19.00	 Žinios.	 10.55	 Apie	 tai,	 kas	 svarbiausia.	
11.55,	 3.25	 Ypatingas	 atvejis.	 14.05	 „Žvaigždės	 šir-
dis“.	15.00,	4.10	„Kol	stanica	miega“.	16.30	„Karštais	
pėdsakais“.	17.30	Tiesioginis	eteris.	20.00	„Liubovė	ir	
Romanas“.	22.00	Vakaras	su	V.Solovjovu.	23.40	Doku-
mentinis	f.	0.35	„Moterų	ir	šunų	žiaurumo	ugdymas“.	

 TV PolonIa
7.05	Pasaulis	sukasi.	8.00	Ekumeninė	laida.	8.25	
„Klasė	ant	kulniukų“.	9.00	Klausimai	per	pusry-
čius.	 12.05	 „Laukinė	 Lenkija“.	 12.40,	 17.55,	
1.45	„Karšta	tema“.	13.05,	19.55,	4.45	„Laimės	
spalvos“.	13.30,	18.45,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	
13.35,	3.00	Žinios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.45	
„Orai	 penktadieniui“.	 15.35,	 6.45	 „Vilnoteka“.	
15.50	 „Amerikietis	LLR“.	16.45	 „Zlotopolskiai“.	
17.15	Kultūros	laida.	18.20,	22.45,	4.35	Polonija	
užsienyje.	18.30	 TV	 ekspresas.	18.55,	 2.15	XX	
amžiaus	 sensacijos.	 19.25	 KucinAlina.	 20.25	
Kultūros	informacija.	20.45	Labanaktukas.	21.00	
Žinios.	 21.50,	 3.45	 „Paradoksas“.	 23.00,	 5.15	
Sveika,	 Polonija.	 23.45	 „Instinktas“.	 0.40,	 5.55	
„Varytinės“.	2.45	Animacinis	f.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	10.50,	18.20,	0.35	„Ištekėjusi	už	Džonaso“.	
5.25,	14.10,	16.40,	20.00,	22.30,	1.50,	2.40	„Iš-
skirtiniai“.	5.50,	12.30,	17.30,	4.15	 „Kardašianų	
šeimos	aukštuomenės	gyvenimas“.	6.40,	13.20,	
22.55,	3.30	„Nuotaka	milijonieriui“.	7.30,	11.40,	
21.40,	1.00	„Nuotykiai	rojuje“.	8.20,	15.50,	20.50	
„D.	fon	Fiurstenberg	namai“.	9.10,	23.45	„Tikroji	
Holivudo	 istorija“.	 10.00	 „Ieškomasis“.	 11.15,	
18.45	„Paklauskite	Krislės“.	15.00,	19.10	„Mados	
projektas“.	17.05,	3.05	„Vaikantis	šlovę“.	

 TV1000
7.20	 „Pabaisos	 iš	 laukinių	 Pietų“.	 9.10	 „Kai	
aš	 gulėjau	 mirties	 patale“.	 11.10,	 19.00	 „21“.	
13.20	 „Amerikos	numylėtiniai“.	15.20	 „Visi	geri	
dalykai“.	 17.05	 „Tūkstantis	 akrų“.	 21.10	 „Gili	
žydra	jūra“.	22.55	„Per	pasaulį“.	1.20	„Amerikos	
numylėtiniai“.	3.10	„Sparnuoti	padarai“.	

 TRaVEl
9.00	Ryto	programa.	9.30,	13.30,	17.30	Namų	po-
kyčiai.	 10.00,	 15.00,	 23.00	 Pilies	 legendos.	 11.00,	
16.00,	21.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	12.00,	17.00	
Keliaukime	 su	 Bondai	 Byčo	 veterinarais.	 12.30,	
18.00	 Dingusio	 bagažo	 vertė.	 14.00	 Naujo	 būsto	
paieška.	19.00	Amerikos	maistas.	20.00	Naujo	būsto	
paieška.	22.00	Viešbučių	paslaptys	ir	legendos.	

 anIMal PlanET
7.00,	11.55	Liūno	broliai.	7.2,	16.30	Kačiukai	 ir	šu-
nyčiai.	8.15	Blogas	šuo.	9.10,	15.35	Pingvinų	safaris.	
10.05,	18.20	Namai	medžiuose.	11.00	Gyvūnų	terito-
rija.	12.20,	6.35	Gyvūnų	oro	uostas.	12.50,	19.15	Ieš-
kant	rusų	tigro.	13.45,	20.10	Nežinomos	salos.	14.40	
Veterinarų	mokykla.	17.25	Pažintis	su	tinginiais.	18.20	
Namai	 medžiuose.	 21.05,	 2.35	 Veterinarų	 mokykla.	
22.00,	 3.25	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 22.55,	 4.15	
Aligatorių	tramdytojai.	23.50,	5.00	Man	įkando.

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

„Virtuvė	3“	(N-7).
8.55	 TV	serialas		

„Meilės	sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

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

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

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

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

taisyklių	(N-7).
20.30	TV	serialas	

„Pasmerkti	3“	(N-7).
21.00	Opiumas	liaudžiai	

(N-7).
21.30	TV3	vakaro	žinios.
22.10	TV	serialas		

„Kobra	11“	(N-7).
23.15	TV	serialas	

„Išgyvenimas“		
(N-14).

0.15	 TV	serialas		
„Kaulai“	(N-14).

1.15	 TV	serialas	„Elitinis	
būrys“	(N-7).

1.45	 „Nuodėmingoji	
Kalifornija“	(N-14).

6.35	 Animacinis	f.	
„Smalsutė	Dora“.

7.00	 Animacinis	f.	
„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

7.25	 Animacinis	f.	
„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

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

8.50	 24	valandos	(N-7).
9.55	 Yra	kaip	yra	(N-7).
12.55	Animacinis	f.	

„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

13.25	Animacinis	f.	
„Kempiniukas	
Plačiakelnis“.

13.55	Animacinis	f.	„Katino	
Leopoldo	lobis“.

14.00	Animacinis	f.	„Katino	
Leopoldo	televizorius“.

14.10	TV	serialas	„Ugnis		
ir	Ledas“	(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

17.15	24	valandos	(N-7).
18.30	Žinios.
19.30	Valanda	su	Rūta.
21.30	Žinios.
22.10	Veiksmo	f.	„Drakono	

akys“	(N-14).
1.00	 TV	serialas	

„Taikinys“	(N-7).
0.55	 „Nikita“	(N-7).
1.50	 Sveikatos	ABC		

televitrina.

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

12“	(N-7).
10.00	 „Namelis	prerijose“.
11.00	Auksinis	protas.
12.30	Tautos	balsas.
13.00	 „Tatonka	ir	mažieji	

draugai“.
13.15	 „Džiunglių	knyga	1“.
13.30	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	6“.
14.00	Laba	diena,	Lietuva.
16.05	 „Komisaras	Reksas	

12“	(N-7).
17.10	 „Didysis	Gregas	4“	

(N-7).
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	kalbą).	
18.50	Tikri	vyrai.
19.50	 „Meilė	kaip	mėnulis“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.15	Svajonę	turiu.
22.00	Loterija	„Perlas“.
22.05	Svajonę	turiu.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.30	Dabar	pasaulyje	

(laida	rusų	kalba	iš	
Prahos).

24.00	 „Valgyti,	badauti	ir	
ilgai	gyventi“.

1.00	 „Senis“	(N-7).
2.00	 Laba	diena,	Lietuva.
3.45	 Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
4.35	 Tikri	vyrai.

7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 Naktis	ir	diena.	
Vilnius	(N-7).

9.00	 Muzikinė	kaukė.
11.00	Kalbame	ir	rodome	

(N-7).
12.00	 „Prokurorų		

patikrinimas“	(N-7).
13.10	 „Muchtaro		

sugrįžimas“	(N-7).
14.10	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“	

(N-7).
14.45	Amerikos	talentai.
15.45	 „Prokurorų		

patikrinimas“		
(N-7).

17.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

18.00	Žinios.
18.25	 „Vedęs	ir	turi	vaikų“	

(N-7).
19.00	 „Detektyvė	Džonson“	

(N-7).
20.00	Naktis	ir	diena.	

Vilnius	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Fantastinė	komedija	

„Gremlinai	2.	Nauja	
gauja“	(N-7).

23.30	 „Gyvi	numirėliai“		
(N-14).

0.30	 „Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

1.30	 „Prokurorų		
patikrinimas“	(N-7).

2.35	 Bamba	TV	(S).

6.54	 TV	parduotuvė.
7.10	 Reporteris.
7.50	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.	Speciali	laida.

7.55	 „Kulinaras“	(N-7).
9.00	 „Albanas“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“	

(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Šeima	-	jėga!
13.30	Patriotai	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00	Žinios.	Orai.
16.20	Gamink	sveikiau!
17.00	Žinios.	Orai.
17.20, 1.35, 3.25, 5.45	

Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.
18.40	 „Mesingas.	Aplen-

kiantis	laiką“	(N-7).
19.50	 „Nužudyti	Staliną“	

(N-7).
21.00	Nusikaltimas	ir	

bausmė.	(N-14).
22.00	Reporteris.
22.50	Nuoga	tiesa	(N-7).
23.50	 „Kulinaras“	(N-7).
0.50, 2.50, 5.10		

Reporteris.
2.05, 4.25	 	

„Praeities	šešėliai“	
(N-14).

3.55, 6.15	 	
„Mikropasauliai“	(N-7).

8.05	 Gustavo	enciklopedija.
8.35	 „Mažasis	princas“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
11.30	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
11.45	Naktinis	ekspresas.
12.15	Gintarinės	batutos	

meistrai.	J.Aleksa.
13.45	Europos	tautų	istori-

ja	Klaipėdos	krašte.	
Klaipėdos	pilis.

14.15	Šoka	L.Aškelovičiūtė	
ir	V.Kudžma.

14.30	Kasdienybės	aitvarai.
15.15	Kultūros	savanoriai.
15.45	 ...formatas.	Poetas	

D.Milašauskas.
16.00	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai	6“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Menora.
18.15	 „Traukinys	stovi	

penkias	minutes“.	
19.15	Tavo	zona.	Grupė	

„Skamp“.
20.15	Mokslo	sriuba.
20.35	Dokumentinis	f.	

„Pakūta	mano	meilė“.
21.30	Naktinis	ekspresas.
22.00	LRT	aukso	fondas.	

„Vilius	Karalius“.
23.25	Arti.	Toli.
24.00	Panorama.
0.45	 Elito	kinas.		

Drama	„Gėda“	(origi-
nalo	k.,	subtitruota).
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gruodžio 11 d.

14.45 	„Tai	mergina,
	 ar	vaikinas?“

 1.40 	 „Anarchijos	vaikai“ 22.45 	 „Sekso	
	 	 magistrai“

 Sport1
5.00	NBA	krepšinio	lyga.	Detroito	„Pistons“	-	
Ouklendo	 „Warriors“.	 2014/2015	 sezonas.	
7.00,	 12.00,	 19.00,	 21.00,	 23.00	 „Sportas“.	
Dienos	 naujienos.	 7.15,	 19.15	 NBA	 Action.	
Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	 Premjera.	 8.00,	
20.10,	 21.10	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	
lyga.	 „Valencia	 Basket“	 -	 „Laboral	 Kutxa“.	
10.00	 „Supercopa	 Endesa“	 krepšinio	 taurė.	
Madrido	„Real“	-	„Valencia	Basket“.	1	Pusfina-
lis.	12.15	Olandijos	„Eredivisie“	turo	apžvalga.	
13.00	 ATP	 250	 Montpellier.	 Vyrų	 tenisas.	
Richard	Gasquet	-	Gael	Monfils.	Finalas.	15.00	
NBA	 krepšinio	 lyga.	 Klyvlendo	 „Cavaliers“	 -	
Toronto	„Raptors“.	2014/2015	sezonas.	17.00	
Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	„FC	Barce-
lona“	 -	 Mursijos	 „UCAM“.	 22.10,	 23.10	 KOK	
World	GP	2013.	Kišeniovas,	Moldovia.	Bušido	
kovos.	Premjera.	 2.30	NBA	Action.	Krepšinio	
lygos	 apžvalga.	 3.10	 Rusijos	 „Premier	 Lea-
gue“.	 „Mordovia“	 -	 „Zenit“.	2014/2015	sezo-
nas.	 5.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 „AFC	
Ajax“	-	„Willem	II“.	2014/2015	sezonas.	

 ViaSat Sport Baltic
6.50	Golfas.	Europos	turo	savaitės	apžvalga.	7.20	
„Trans	World	Sport“	žurnalas.	8.20	Anglijos	pre-
mier	lygos	žurnalas.	8.50	Anglijos	FA	taurės	apž-
valga.	9.20	„Formulė-1“.	Abu	Dabio	GP	lenktynių	
apžvalga.	10.20	UEFA	Čempionų	lyga.	„Roma“	-	
„Manchester	City“.	12.10	UEFA	Čempionų	 lyga.	
„Barcelona“	 -	 PSG.	 14.00	 Tenisas.	 Tarptautinė	
Premier	lyga.	Dubajus,	mačas	1.	Tiesioginė	trans-
liacija.	15.55	KHL.	„Metallurg“	-	Rygos	„Dinamo“.	
Tiesioginė	transliacija.	18.30	Tarptautinė	Premier	
lyga.	 Dubajus,	 mačas	 2.	 Tiesioginė	 transliacija.	
19.40	KHL.	„Metallurg“	-	Rygos	„Dinamo“.	21.40	
Eurolyga.	 „Emporio	 Armani“	 -	 „Panathinaikos“.	
Tiesioginė	 transliacija.	 23.45	 Eurolyga.	 „Barce-
lona“	 -	 „Fenerbahce	 Ulker“.	 1.35	 Europos	 lyga.	
3.25	UEFA	Čempionų	lygos	dienos	apžvalga.	5.00	
Tarptautinė	Premier	lyga.	Dubajus,	mačas	2.	

 EuroSport
9.35	UEFA	jaunimo	lyga.	„Juventus	Turin“	-	„Atleti-
co	Madrid“.	10.35,	17.45	Biatlonas.	Pasaulio	taurė.	
12.05,	16.30	Šuoliai	nuo	tramplino.	Pasaulio	taurė.	
13.00,	24.00	Teniso	šou	su	M.	Wilanderiu.	13.30,	
19.30	 Angliškas	 biliardas.	 15.30	 UEFA	 jaunimo	
lyga.	 „Juventus	 Turin“	 -	 „Atletico	 Madrid“.	 18.30	
Sporto	 linksmybės.	 21.00	 Kovinis	 sportas.	 23.00	
Galiūnų	sportas.	„Strongman	Champions	League“.

6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 Linksmieji	žvėreliai.
8.10	 „Peliukas	Stiuartas	

Litlis“.
8.35	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.00	 „Antinas	Gudruolis“.
9.25	 „San	Francisko		

raganos	III“		
(N-7).

10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“	

(N-7).
11.40	 „Toks	gyvenimas“	

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

gyvenimas“	(N-7).
14.30	Būrėja.
15.00	Teleparduotuvė.
15.30	Nematomas	žmogus.
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	Keksiukų	karai.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	Detektyvinis	f.	

„Džekas	Teiloras.	
Magdalenos		
kankinės“		
(N-14).

22.45	 „Sekso	magistrai“	
(N-14).

23.55	 „Deksteris“	(N-14).
0.55	 „Paskutinė	tvirtovė“	

(N-7).

9.15	 Teleparduotuvė.
9.30	 Vienam	gale	kablys.
10.00	 	„Medikopteris“		

(N-7).
11.00	 „Puma“	(N-7).
12.00	 „Aferistas“	

	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Univeras.	Naujas	

bendrikas“	(N-7).
14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės	(N-7).
16.00	 „Agentūra	

S.K.Y.D.A.S.“		
(N-7).

17.00	 „Medikopteris“	
(N-7).

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.	Naujas	

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

(N-7).
21.30	Fantastinis	trileris	

„Suvokimas“		
(N-14).

24.00	Mokslinės		
fantastikos	f.		
„Trys	coliai“		
(N-7).

1.40	 „Anarchijos		
vaikai“	(N-14).

2.35	 „24	valandos“		
(N-14).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Keisčiausi		
pasaulio		
restoranai.

9.45	 „Aristokratai“		
(N-7).

10.45	 „Karamelė“.
11.45	 „Baimė	mylėti	2“		

(N-7).
13.45	Reidas.		

Eismo	įvykių		
kronika.

14.15	Senoji	knyga:		
rusėniška	knyga		
LDK	teritorijoje.

14.45	 „Tai	mergina,		
ar	vaikinas?“		
(N-7).

16.30	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.

17.00	 „Laukinė		
Afrika“.

18.00	 „Komisaras		
Manara“		
(N-7).

19.00	 „Karamelė“.
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	 „Šalčio		

gniaužtuose“.
20.50	 „Trauma“		

(N-7).
22.50	Balticum	TV		

žinios.
23.05	 „Baimė	mylėti	2“		

(N-7).

„DraKoNo aKYS“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius Dž.Hajamsas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, K.Le, P.Veleris.

Sen Džudas - miestas, kurio gatves valdo konkuruojančios banditų gru-
puotės, kurio policijos šefas yra šaltakraujis žudikas ir kurio piliečiai įpratę 
tyliai paklusti esamai tvarkai. Į šį chaosą atvyksta Rajanas Hongas. Jo se-
novinis automobilis patraukia d ėmesį. Jo neįtikėtini kovos menų įgūdžiai 
sukelia sensaciją. Suvokusios, kad tai tikras žmogus-ginklas, konkuruo-
jančios gangsterių grupuotės siekia patraukti Hongą į savo pusę.

lNK
22.10

rekomenduoja

„prarEGĖJiMaS“
Drama. JAV. 2005.
Režisierius S.Bridžvoteris.
Vaidina E.Asneris, Dž.Londonas,
M.Kraider.

Jauną advokatą Matą Flemingą mo-
tina išsiunčia į mišką padėti seneliui, 
kuris beprotiškai myli gamtą. Matas 
patiria kultūrinį šoką: senelis gyvena 
be jokių moderniųjų išradimų, be to, 
kieme čia įprasta vaikščioti nuogam!

„trYS coliai“
mokslinės fantastikos filmas. 
JAV. 2011.
Režisierius Dž.Aleksanderis.
Vaidina N.Reidas, S.Džeikobsen, 
Dž.Marstersas.

Tą pačią dieną, kai Volteris Spak-
manas prisipažino meilę Lilei, į jį 
trenkė žaibas. Atsigavęs iš komos 
vaikinas supranta įgavęs telekine-
tinių galių, kurios leidžia protu ju-
dinti daiktus trijų colių atstumu...

„SuVoKiMaS“
fantastinis trileris. JAV, Jungti-
nė Karalystė, Australija. 2009.
Režisierius A.Projasas.
Vaidina N.Keidžas, R.Birn.

1959-ųjų rudenį mokiniai piešia, 
kaip įsivaizduoja ateitį. Jų piešiniai 
sudedami į laiko kapsulę. Liusinda 
surašo eilę skaičių. 2009-aisiais kap-
sulė atidaroma, Liusindos piešinys 
atitenka Kalebui Koestleriui...

tV8
21.00

tV6
21.30

tV6
24.00



laisvalaikis 2 0 1 4  g r u o d ž i o  5

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Papasakok, kaip tavo gyvenime at-
sirado muzika. Ji atrado tave ar tu ją?

- Sunku pasakyti, gal greičiau ji atrado 
mane. Tiesiog taip buvo lemta. Paprastai 
tėvai vaikystėje pastebi, kad vaikas talen-
tingas, suranda jam chorą, ansamblį ar vo-
kalo dėstytoją ir skatina jį tobulėti. Man 
buvo kitaip. Aš vaikystėje lankiau viską, 
kas man buvo smalsu: bandžiau pramogi-
nius šokius, modeliukų užsiėmimus, dailę, 
keramiką, dailųjį čiuožimą ir t.t., bet taip 
niekaip savęs ir neatrasdavau. Kai kuriuos 
būrelius lankydavau vos kelis mėnesius, kol 
suprasdavau, kad tai ne man. Dainuoti pra-
dėjau nuo 11 metų. Mane pastebėjo daina-
vimo dėstytoja stovykloje ir pasakė tėvams, 
kad galiu ir privalau dainuoti, nes turiu stip-
rų ir įdomų balsą. Mane visada domino sce-
ninė veikla, todėl mielai pradėjau lankyti 
dainavimo pamokas, o greitai ir dainuoti 
konkursuose, renginiuose, televiziniuose 
projektuose. Nejučia užsidegiau dainavimo 
aistra ir pagaliau atradau save! Kartu su 
dainavimu pradėjau lankyti ir muzikos mo-
kyklą, nes supratau, kad be muzikinio išsi-
lavinimo nieko nebus.

- Kuo tave žavi scena, pramogų pa-
saulis, jo užkulisiai?

- Scena man - ir didelis iššūkis, ir didelis 
malonumas. Galima sakyti, augau ant podiu-
mo - demonstruodama vaikiškas kojines, dra-
bužius, pozuodama fotografams, dainuodama 
dainas, gal todėl dabar be scenos neįsivaiz-
duoju savo gyvenimo. Kiekvienas išėjimas 
man suteikia naujų pojūčių, atradimų, išgy-
venimų. Kol jausiu adrenaliną ir jauduliuką 
prieš lipdama į sceną, tol norėsiu atiduoti vi-
są save žiūrovui.

- O kuo erzina?
- Manęs neerzina kelias, kurį pasirinkau 

pati, nes ir gera, ir bloga patirtis man yra 
naudinga. Mokausi iš padarytų klaidų, džiau-

giuosi pasiektais nuopelnais. Suprantu, kad 
visiems neįtiksi ir visiems geras nebūsi. Kiek-
vienas atlikėjas turi savo klausytoją, o klau-
sytojas - savo mėgstamiausią atlikėją.

- Kokie mitai apie muzikinį kelią pa-
sitvirtino, o kokie sugriuvo?

- Net nežinau, kokių čia jų yra, nespėju 
apie tai susimąstyti. Bet taisyklė, kad įlipęs 
į šią balą iš jos neišlipsi, pasitvirtino. (Šyp-
sosi.)

- Dalyvauji BTV projekte „Muzikinė 
kaukė“. Kokį iki šiol įkūnytą personažą 
tau labiausiai patiko vaidinti?

- Kartais pasiseka, gauni įdomų persona-
žą, kurį jauti, kaip galima pateikti žiūrovui, 
kad sudomintum. Buvo keletas tokių, kuriuos 
įkūnyti man patiko labiausiai, pavyzdžiui, Vit-
ni Hjuston (Whitney Houston). Žinojau, kad 
bus labai sudėtinga, bet bandžiau įsijausti į 
jos išgyvenimus, tai buvo ypač svarbi užduo-
tis. Bet man patiko. Taip pat paliko įspūdį 
dramatiškas kūrinys „Zombie“, gal dėl to, kad 
mėgstu emociškas dainas, kurias galiu „iš-
jausti“.

- Kokių turi tikslų muzikiniame pa-
saulyje?

- Tiesiog noriu, kad mano dainuojama mu-
zika klausytojams skleistų geras emocijas ir 
pozityvą, kurio taip trūksta mums Lietuvoje. 
Niekada nesistengiau ko nors įrodyti ir, ti-
kiuosi, neteks to daryti. Man tiesiog yra be 
galo gera dainuoti. Gera skaityti teigiamą 
energetiką spinduliuojančius laiškus, kuriuos 
parašo gerbėjai.

eterio žmonės

68

M.Daikerytė: 
Šou pasaulyje nėra jokių tabu

Kartais man atrodo, 
Kad mano gyvenimą 
seniausiai KažKas  
jau suplanavo,  
o aš esu tiK viso to 
vyKdytoja

Nors jai dar tik 17 metų, Milita Daikerytė jau gali pasigirti tokiais epitetais kaip  
atlikėja, solistė, vizažistė, tV projektų dalyvė. Ji puikuojasi ne tik televizijos eteryje, 
BtV laidoje „Muzikinė kaukė“, bet ir ant žurnalų viršelių. tiesa, mokykloje dar besimo-
kanti Milita prisipažįsta, kad ne visi mokytojai žino jos užklasinę veiklą, dėl kurios  
retkarčiais nukenčia mokslai, o dažniausiai - laisvalaikis su draugais. Bet ji nesiskun-
džia, atvirkščiai - džiaugiasi, kad turi galimybę siekti savo užsibrėžtų tikslų.
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- Esi jauna, populiari ir talentinga. 
Nejauti pavojaus susirgti „žvaigždžių“ 
liga?

- Tikiuosi, kad to išvengti padės ir mano 
charakteris, ir protas. Jaučiuosi gana stipri 
ir atsakinga už savo veiksmus, tad nemanau, 
kad taip galėtų atsitikti. Suvokiu, kad esu 
labai jauna, ir visos klaidos, padarytos dabar, 
gali su kaupu atsirūgti ateityje. Ačiū Dievui, 
turiu artimus žmones, kurie man padeda 
atskirti gera nuo blogo.

- Kaip į tave žiūri vyresni scenos ko-
legos? Palaiko ar žvelgia su pavydu?

- Visi esame tokie pat žmonės, o žmonių 
yra visokių, vieni atviresni - mėgsta dalintis 
patirtimi ar nusivylimais, o kiti uždaresni. 
Bet, mano nuomone, jeigu tu šypsosiesi, tai 
šypsosis ir tau. Be abejo, visada malonu, kai 
kitas parodo iniciatyvą. O šou pasaulis ku-
pinas konkurencijos, kitaip būti negali, juk 
rinka Lietuvoje tokia maža, o atlikėjų tikrai 
netrūksta.

- Turi kokių nors tabu scenoje?
- Šou pasaulyje neegzistuoja jokių tabu. 

Klausytojas renkasi savo mėgstamą artistą, 
ir kartais tenka peržengti ribas - daryti tai, 
kas tau galbūt ir nepatinka, bet ko reikalau-
ja scenarijus, režisieriai ir panašiai.

- O gyvenime? Dažniau elgiesi ap-
galvotai ar spontaniškai?

- Stengiuosi elgtis apgalvotai, bet pasi-
taiko ir spontaniškų sprendimų. Kartais man 
atrodo, kad mano gyvenimą seniausiai kaž-
kas jau suplanavo, o aš esu tik viso to vyk-
dytoja...

- Kokį sprendimą iki šiol buvo sun-
kiausia priimti?

- Dabar svarstau apie labai svarbų 
sprendimą... kirpti savo ilgas kasas ar ne. 
(Šypsosi.)

- Kas geriausiai pakelia nuotaiką, o 
kas ją bemat sugadina?

- Greičiausiai sugadina bloga mamos 
nuotaika, o labiausiai nudžiugina, kai matau 
išeinančią klientę iš salono su plačia šypse-
na veide po mano padaryto makiažo.

- Kam niekada negaili laiko ir pi-
nigų?

- Poilsiui, nes retai galiu juo pasimėgau-
ti. Taip pat savo darbo priemonėms - kos-
metikai ar teptukams. O laiko negailiu dar-
bui - vizažui ir sceninei veiklai.

- Sakoma, kad už pinigus nusipirksi 
viską, ką tu apie tai manai? Tiesa ar 
mitas?

- Tai labai individualu, nes kiekvieno 
vertybės skirtingos... Jeigu žmogui pramo-
gos ir malonumai sukelia didelę laimę, šis 

pasakymas jam tiktų. Bet aš manau, kad už 
pinigus gali nusipirkti viską, išskyrus tikrą-
ją laimę. Mano nuomone, pinigai gali žmogų 
padaryti laimingą tik laikinam momentui.

- Dar mokaisi mokykloje. Kaip į tavo 
užklasinę veiklą reaguoja mokytojai? Su-
pranta, o gal kaip tik labiau spaudžia?

- Įvairiai... Net nesu tikra, ar visi moky-
tojai žino apie mano karjerą, nes mokykloje 
esu tokia pat mokinė kaip ir kitos. Vieni 
mokytojai mane palaiko, kiti - nelabai, bet 
jų palaikymo ir nereikalauju. Suprantu, kad 
kiekvienas atliekame savo pareigas. Man 
pačiai šiuo atveju yra sunkiau, nes mano 
pareiga - atsiskaityti viską tą patį, ką ir kiti, 
o dažniausiai dėl didelio užimtumo tenka 
atsilikti ir atsiskaitinėti vėluojant.

- Ko tenka atsisakyti dėl itin užimtos 
dienotvarkės?

- Viską stengiuosi suderinti taip, kad ne-
tektų kažko atsisakyti. Bet dažniausiai liūdi 
mano mylimi draugai. Kartais ir sotumo 
jausmas nukenčia. (Šypsosi.)

- Ką veiki laisvalaikiu?
- Miegu, repetuoju, dirbu! Tai yra mano 

laisvalaikis, ir džiaugiuosi, kad jį tenka pra-
leisti turiningai. Laisvadieniais labai intensy-
viai dirbu grožio salone. Darau vizažus. Be 
to, kiekvieną sezoną pasitaiko koks nors nau-
jas projektas, kuriam dažniausiai reikia labai 
daug laiko ir dėmesio. Šiuo metu dalyvauju 
„Muzikinėje kaukėje“. Žinoma, laisvesnę mi-
nutę nepraleidžiu progos susimatyti su drau-
gėmis, aplankau močiutes. Jeigu turiu lais-
vesnį savaitgalį, suplanuoju vakarėlį su drau-
gėmis. Smagiai plepame iki paryčių.

- Tavo labai įdomus vardas. Kas jį 
tau parinko ir kodėl?

- Mama pasakojo, kad visai atsitiktinai... 
Mama skaitė knygą, kurios redaktorė buvo 
vardu Milita, tuomet mamai pasirodė, kad 
tai labai įdomus vardas. Prieš man gimstant, 
tėtis buvo nusiteikęs, kad gims berniukas, 
tad mergaitiško vardo nesirinko, bet gimiau 
aš, o mama jau turėjo išrinkusi vardą. Daug 
kas klausė, kodėl Milita, ar žinote vardo 
reikšmę? Bet apie tai tada niekas negalvo-
jo - nebuvo tokios mados. O, pasirodo, var-
do reikšmė labai atitinka mano charakterį - 
kovinga. Kaip šeima pasakoja, dar būdama 
kūdikis nesilioviau demonstruoti savo už-
sispyrimo.

Veidai

TELEVIZIJAeterio žmonės

Suvokiu, kad eSu 
labai jauna, ir  
viSoS klaidoS, 
padarytoS dabar, 
gali Su kaupu 
atSirūgti ateityje

n Vardas, pavardė: Milita Daikerytė
n Gimimo data ir vieta: 1997 m. 
rugpjūčio 7 d., Kaunas; augo Varėnoje, 6-erių 
persikėlė gyventi į Vilnių
n Veikla: mokosi mokykloje 11-oje 
klasėje, artistė-solistė, vizažistė grožio salone 
„Divalta“, Balio Dvariono muzikos mokyklos 
mokinė; taip pat neatsiejama veikla - sportas
n Gyvenimo moto: Viskas bus gerai pabai-
goje... Jeigu taip nėra, dar ne pabaiga...

dosjė

Atlikėja Milita Daikerytė šiuo metu 
svarsto nusirėžti savo ilgas kasas

Stasio Žumbio nuotr
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Kinas su žvaigžde

n Žanras: komedija, JAV

n Režisierius: Sean Anders

n Vaidina: Jennifer Aniston,  

Chris Pine, Kevin Spacey,  

Jason Sudeikis ir kiti

„kaip atsikratyti boso 2“

„Pakeliui“ - filmas visai šeimai

Nors dainininkė Urtė Šilagalytė (22), 
visai neseniai pradėjusi darbuotis nuosa-
voje dainavimo studijoje, sukasi darbuo-
se, savo užimtoje darbotvarkėje atrado 
valandėlę laiko ir sutiko sėsti  į „laisvalai-
kio“ kino kritikės kėdę. Dainavimo subti-
lybių jaunimą mokanti mergina pateikė ir 
pedagogiškų pastabų. taigi, „Kaip atsikra-
tyti boso 2“ su Urte.

- Kokį įspūdį paliko šis filmas?
- Šis filmas nebūtų įrašytas į vieną iš la-

biausiai man patikusių, tačiau retkarčiais tik-
rai galima leisti sau pakvailioti ir tokį pasi-
žiūrėti. (Juokiasi.)

- Ar matei pirmą dalį? 
- Nemačiau. Skirtumo, ar buvote pirmoje 

dalyje, ar ne, manau, nėra, tai lengvas siuže-
tas, kurį žiūrint nelabai svarbu, kas buvo anks-
čiau. Manau, tie, kurie pasirinks pažiūrėti šį 
filmą, išeis tikrai pasijuokę ir atsipūtę, o kurie 
nepasižiūrės, nemanau, kad ką labai praras.

- Kurio aktoriaus vaidybą išskir-
tum?

- Išskirčiau Dženifer Eniston (Jennifer 
Aniston) ir Džeisoną Beitmeną (Jason Bate-
man). Dženifer filmui suteikė spalvų ir mo-
teriškumo, o Džeisonas išliko kontraste tarp 
vykstančio komiško veiksmo ir santūrumo.

- Kam rekomenduotum pasižiūrėti 
„Kaip atsikratyti boso 2“?

- Šį filmą siūlyčiau pažiūrėti tiems, kurie 
nori atsipūsti ir į nieką nesigilinti žiūrėdami 
į ekraną. Kadangi filme netrūko keiksmažo-
džių, jo jaunajai kartai nedrįsčiau rekomen-
duoti. 

- Kokius filmus dažniausiai renkiesi? 
Ar dažnai eini į kiną?

- Labiau esu romantinių komedijų, dramų 
ir psichologinių trilerių gerbėja. 

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Nuoboduliui prablaškyti

filmo  pliusai minusai

Šis filmas galėtų būti gera 

atrakcija vakarui, norin-

tiems prablaškyti nuobodulį

Filmas gan lėkštas
Man nepatiko, kad jame 

nemažai keiksmažodžių

Į kiną su „Laisvalaikiu“  
ėjo Urtė Šilagalytė

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Serena“� (drama, D.Britanija, N-16) - 5-11 d. 10.50, 
13.10, 15.50, 18.30, 21 val. (10.50 val. seansas vyks 5-7 d.).
„Robotų žemė“� (trileris, Bulgarija, Ispanija, N-13) -  
5-11 d. 13.50, 16.30, 19, 21.20 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva) - 10 d. 19.30 val. 
(RADIOCENTRO seansas).
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 11 d. 18.55 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.10, 12.20, 14.35, 16.40, 
18.50, 21.30 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 11.30, 13.40, 16 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 5-11 d. 10.20, 13.20, 16.20, 18, 
20.40 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 5-11 d. 11, 14.30, 18.10, 20.50 val.
„Kaip atsikratyti boso 2“� (komedija, JAV) -  
5-11 d. 13.30, 16.10, 18.40, 21.10 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, V) - 5-11 d. 10.30, 12.35 val. (12.35 val. 
seansas vyks 5-7 d.).
„Kol nenuėjau miegoti“� (trileris, JAV, N-16) - 5-11 d. 
14.45, 19.30 val. (10 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-16) - 5-11 d. 17,  
21.50 val. (17 val. seansas vyks 5-7 d.).
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 5-11 d. 11.20 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
5-11 d. 10.40 val.
„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 5-10 d. 19.20 val.
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
D.Britanija, N-18) - 5-11 d. 21.40, 21.55 val. (11 d.  
21.40 val. seansas nevyks; 21.55 val. seansas vyks 11 d.).
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV, N-13) -  
8-11 d. 17 val.

GERUMO SEANSAI
„Ledo šalis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 8-11 d. 10 val.
„Monstrų universitetas“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-11 d. 12.30 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Serena“� (drama, D.Britanija, N-16) - 5-11 d. 11.20, 
13.50, 16.30, 19.10, 21.50 val.
„Robotų žemė“� (trileris, Bulgarija, Ispanija, N-13) -  
5-11 d. 14, 16.40, 19, 21.30 val.
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV, N-13) -  
5-11 d. 14.30, 20 val.
„Bajaderė“� (baletas) - 7 d. 17 val. (vaizdo įrašas iš 
Maskvos Didžiojo teatro).
5-asis Tarptautinis „Bekelės filmų festivalis 2014“� -  
6 d. 10 val. (Festivalis).
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) -  
10 d. 18.15 val. (RADIOCENTRO seansas).
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 11 d. 20.30 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 11, 13.10, 15.15, 17.45, 21 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 12, 14.15, 18.45 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., originalo k., 
JAV, V) - 5-11 d. 16.50 val.
„Kol nenuėjau miegoti“� (trileris, JAV, N-16) - 5-11 d. 
11.30, 14, 16.20, 18.30, 20.45 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 5-11 d. 11, 14.30, 18, 20.15 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� (nuo-
tykių f., JAV, N-13) - 5-11 d. 11.15, 15.45, 18.30, 21.20 val.
„Kaip atsikratyti boso 2“� (komedija, JAV, N-16) -  
5-11 d. 11.10, 13.40, 19, 21.40 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, V) - 5-11 d. 11.45, 16 val. (11.45 val. 
seansas vyks 5-7 d.).
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-16) - 5-11 d. 18,  
21.30 val. (18 val. seansas vyks 11 d.).

„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 7 d. 13.30 val.
„Dėžinukai“� (animacinins f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 5-7 d. 12.15 val.
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 5-11 d. 16.10 val.
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
D.Britanija, N-18) - 5-11 d. 21.45 val.
„Aleksandras ir baisiai, labai siaubingai nesėk
minga diena“� (komedija, JAV, N-7) - 5-11 d. 13.45 val.
„Kaip Hektoras laimės ieškojo“� (nuotykių komedija, 
D.Britanija, Kanada, Pietų Afrikos Respublika, Vokietija,  
N-13) - 10 d. 18.15 val.
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 5-11 d. 21.10 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva, N-16) - 5-11 d. 16.10 val.
„John Wick“� (veiksmo trileris, JAV, N-16) - 8-11 d. 15.45 val.
„Įniršis“� (veiksmo f., D.Britanija) - 5 d. 20.30 val.
GERUMO SEANSAI
„Bjaurusis aš 2“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 8-11 d. 11 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 8-11 d. 13.30 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV, N-13) -  
5, 11 d. 17.30 val. 6 d. 20.50 val. 7 d. 16.30 val. 8 d. 
20.50 val. 9 d. 19 val. 10 d. 21.20 val.
„Nuo srovės ant srovės“� (dokumentinis f., Jungtiniai 
Arabų Emyratai, Indija, Jemenas, Somalis) - 5 d. 19 val.
„Programa „Įsielektrinę meilužiai“� (animacija, 
JAV) - 5 d. 21 val.
„Programa „Istorijos mažyliams“� (animacija, įvairios 
šalys) - 6 d. 13 val.
„Avinėlio vartai“� (dokumentinis f., Lietuva) - 6 d. 14.40 val.
„Sen Loranas. Stilius  tai aš“� (drama, Prancūzija, 
N-18) - 6 d. 15.40 val. 8 d. 18 val.
„Atostogos Italijoje“� (komiška drama, D.Britanija) -  
6 d. 18.30 val. 7, 9 d. 20.30 val. 11 d. 21 val.
„Programa „Kalėdinis Tindirindis“� (animacija, įvai-
rios šalys) - 7 d. 13 val.
„Mergaitė su katinu“� (drama, Italija) - 7 d. 14.30 val. 
9 d. 17 val.

„Serena“
„Serena“

Praėjusio amžiaus trečiasis dešimtme-
tis. Jaunavedžiai Serena ir Džordžas Pem-
bertonai iš Bostono persikelia į Šiaurės 
Karolinos valstiją, pasiryžę susikurti sau 
puikų gyvenimą. Kurį laiką viskas vyksta 
lyg nuostabiausiose svajonėse: vienas ki-
tą mylintys ir palaikantys sutuoktiniai, di-
dindami verslo apimtis, pamažu įgauna vis 
didesnį socialinį statusą, užmezga naudin-
gų ryšių su aukštuomenės bei valdžios 
atstovais ir yra pasiryžę atsilaikyti prieš 
bet kokias kliūtis. Serena savo veiklumu, 
nuovokumu ir drąsa nenusileidžia vyrui 

ir, atrodo, kad jų laimei niekas negali su-
trukdyti. Tačiau pamažu virš sutuoktinių 
galvų ima tvenktis audros debesys. Po ne-
tikėto persileidimo, Serena sužino, kad ji 
tapo nevaisinga. Lyg to būtų negana, pa-
aiškėja, kad Džordžas iš ankstesnių san-

tykių turi nesantuokinį sūnų. Jaunos mo-
ters širdyje išsikerojusi neapykanta vieną 
dieną Serenai pakiša mintį apie žmogžu-
dystę. Ar pavyks Pembertonams nugalėti 
demonus?

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo gruodžio 5 d.

n Drama, JAV, Prancūzija, Čekija, 2014

n Režisierius: Susanne Bier

n Vaidina: Jennifer Lawrence, Bradley 

Cooper, Sean Harris, Toby Jones, Rhys Ifans, 

Sam Reid ir kiti
n IMDB: 5,6/10

Įtampos kupinos dramos „Serena“  
žvaigždės - Dženifer Lourens (Jennifer 

Lawrence) ir Bredlis Kuperis (Bradley Cooper) 
„Forum Cinemas“ nuotr.
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„Robotų žemė“
„Automata“

Kodėl žmonės turėtų išgyventi? Kodėl 
mašinos neturėtų evoliucionuoti? Žmonės 
taip pat yra mechanizmai, jie, kaip ir robo-
tai, dėvi kaukes. Galų gale lieka tik rūpes-
tis ir užuojauta...

Šiandien kine gausu postapokaliptinių 
pasakojimų, kuriuose žmonija stengiasi išgy-
venti po ištikusios katastrofos - maro, karo, 
ekonominio žlugimo ar ekologinės nelaimės. 
Taigi, netolimoje ateityje, kai didžioji dalis 
gyventojų jau išnyko, o robotai ėmėsi pačių 
sunkiausių darbų, kažkokiame mieste, vie-

noje robotų gamybos bendrovėje dirba drau-
dimo agentas Džekas, kurį įkūnija Antonijus 
Banderasas (Antonio Banderas). Jis tikrina 
gyventojų skundus dėl robotų gedimo. Ro-
botai privalo laikytis tam tikrų nuostatų, 
draudžiančių pakenkti žmogui, tačiau Džekas 
sužino, kad kai kurie dirbtiniai pagalbininkai 

ėmė patys šalinti savo gedimus ir nebeatlie-
ka jiems patikėtų pareigų. Kai vienas keršto 
trokštantis žmogus nusprendžia sunaikinti 
naujai užgimusį robotų gyvenimą, Džekas 
kiek nenoriai nutaria leistis ieškoti netikėtai 
atsiradusios robotų sąmonės šaltinio...

„Forum Cinemas“ inf.

KINAS

„Pusryčiai pas Tifanį“� (romantinė komedija, JAV) -  
7 d. 18 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva) - 8 d. 14.50 val.
„Avinėlio vartai“� (dokumentinis f., Lietuva) - 8 d. 17 val.
„IV vakaras „Portretai“� (dokumentinis f., Lietuva) -  
10 d. 17.30 val.
„Vaikai 404“� (dokumentinis f., Rusija) - 10 d. 19 val.
„Karvių sąmokslo teorija“� (dokumentinis f., JAV) -  
11 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Serena“� (drama, D.Britanija, N-16) - 5-10 d. 12, 14.30, 
17, 19, 21.30 val. 11 d. 12, 14.30, 17, 18.30, 21.30 val.
„Užstrigusi paauglystėje“� (komedija, JAV, N-13) -  
5-10 d. 18.30, 21 val. 11 d. 21.30 val.
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV, N-13) -  
5-11 d. 16, 20 val.
„Robotų žemė“� (trileris, Bulgarija, Ispanija, N-13) -  
5-11 d. 21.45 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 11 d. 19 val.
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 11 d. 20.15 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-10 d. 11.45, 14.15, 16.45, 
19.15 val. 11 d. 11.45, 14.15, 16.45 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.30, 13, 15.30, 18 val.
„Kaip atsikratyti boso 2“� (komedija, JAV, N-16) -  
5-10 d. 14.15, 16.45, 19.30, 22 val. 11 d. 14, 16.30, 
19.30, 22 val.
„Kol nenuėjau miegoti“� (trileris, JAV, N-16) - 5-10 d. 
21.30 val. 11 d. 17.45 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 5-11 d. 13.30, 16.15, 19, 21.45 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 5-10 d. 17.45 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, V) - 5-9 d. 10, 12.15, 14 val. 10 d. 10,  
14 val. 11 d. 10, 12, 14 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 11.15 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV, N-
13) - 5-10 d. 15, 20.30 val. 11 d. 15, 21 val.

„Mažylio Nikolia atostogos“� (komedija visai šeimai, 
dubliuota lietuviškai, Prancūzija, V) - 5, 7-11 d. 11.30 val. 
6 d. 10 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
5-11 d. 10.15, 12.30 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 6 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV, N-13) -  
10 d. 12 val. (specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ
„Radviliada“� (istorinis f., Lietuva) - 5 d. 16 val.
„Ida“� (drama, Lenkija) - 5, 10 d. 17.30 val. 6 d. 18 val.  
9 d. 19 val. 11 d. 16.30 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva) - 5, 10 d. 19 val. 6 d. 16 val. 
9 d. 17 val. 11 d. 18 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 6 d. 14 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 10 d. 16 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Serena“� (drama, D.Britanija, N-16) - 5-11 d. 13.10, 
15.35, 18.10, 21.50 val. (8-10 d. 18.10 val. seansas 
nevyks; 21.50 val. seansas vyks 8-10 d.).
„Robotų žemė“� (trileris, Bulgarija, Ispanija, N-13) - 
 5-11 d. 13.40, 18.30, 20, 22.30 val. (22.30 val. seansas 
vyks 5-6 d.).
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV, N-13) -  
5-11 d. 17.50 val.
„Bajaderė“� (baletas) - 7 d. 17 val. (vaizdo įrašas iš 
Maskvos Didžiojo teatro).
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) -  
10 d. 19.40 val. (RADIOCENTRO seansas).
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 11 d. 21 val.
LUX KINO DIENOS (Festivalis)
„Klasės priešas“� (drama, Slovėnija) - 8 d. 18.30 val.
„Merginų gauja“� (drama, Prancūzija) - 9 d.  
18.30 val.
„Ida“� (drama, Lenkija) - 10 d. 18.30 val.

„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.20, 12.30, 14.40, 16.50, 
19.10, 21.30, 23.45 val. (11 d. 19.10 val. seansas nevyks; 
23.45 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 11.10, 13.30, 15.45 val. 
(7 d. 15.45 val. seansas nevyks).
„Kaip atsikratyti boso 2“� (komedija, JAV, N-16) -  
5-11 d. 13.20, 16, 18, 20.45, 23.10 val. (7 d. 18 val.  
seansas nevyks; 8-10 d. 20.45 val. seansas nevyks;  
23.10 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 5-11 d. 10.40, 12.30, 15.15, 
18.20, 21.10, 23.50 val. (12.30 val. seansas vyks 6-7 d.; 
23.50 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 5-11 d. 13, 16.30, 20.30 val.
„Kol nenuėjau miegoti“� (trileris, JAV, N-16) - 5-11 d. 
19.40, 21.50 val. (10 d. 19.40 val. seansas nevyks; 8-10 d. 
21.50 val. seansas nevyks).
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-16) - 5-11 d. 16.10,  
21 val. (11 d. 21 val. seansas nevyks).
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 5-11 d. 11.30 val.
„Dėžinukai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 6-7 d. 11 val.
„Gustavo nuotykiai“� (filmas šeimai, Lietuva, V) -  
5-11 d. 10.50 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, V) - 5-11 d. 10.30 val.
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
D.Britanija, N-18) - 5-6 d. 23.20 val.
GERUMO SEANSAI
„Paslaptinga karalystė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-11 d. 10.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, JAV, V) - 8-11 d. 13 val.

CINAMON
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 10 d. 19 val.
„Robotų žemė“� (trileris, Bulgarija, Ispanija, N-13) -  
6, 8, 10 d. 22.15 val.
„Serena“� (drama, D.Britanija, N-16) - 5-11 d. 18.45 val.

Premjera

Filmo žvaigždė - Antonijus 
Banderasas (Antonio Banderas) 

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino teatruose nuo gruodžio 5 d.

n Fantastinis trileris, Ispanija, Bulgarija, 2014

n Režisierius: Gabe Ibanez

n Vaidina: Antonio Banderas, Birgitte Hjort 

Sorensen, Dylan McDermott, Melanie Griffith 

ir kiti
n IMDB: 6,1/10
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Amžinai 
stilingos“

„Advanced Style“

„Aš niekada nenorėjau atrodyti jaunai. 
Norėjau atrodyti pritrenkiančiai“, - sako 
viena iš filmo „Amžinai stilingos“ herojų 
80-metė Džois Karpati (Joyce Carpati). 
Režisierės Linos Plioplytės filmuojamoms 
damoms nuo 62 iki 95 metų. Tai drąsios, 
nepriklausomos, ryškios ir stilingos niu-
jorkietės. Jos nedūsauja dėl prabėgusios 
jaunystės, o džiaugiasi kiekviena diena. 
Moterys važinėja spalvingais dviračiais, 
plepa su draugėmis, lankosi vakarėliuose, 
eksperimentuoja su individualiu stiliumi 
ir mokosi naujų dalykų, kuriems vis neat-
rasdavo laiko. Mada šiame filme tampa sa-
viraiškos priemone, leidžiančia senti pa-
kelta galva.

„Forum Cinemas“ inf.

„Užstrigusi paauglystėje“� (komedija, JAV) - 5-11 d. 18 val.
„Kaip atsikratyti boso 2“� (komedija, JAV, N-16) -  
5-11 d. 15.45, 20.45, 22 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 11.45, 14, 16.15, 18.30, 
20.05 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.45, 13, 15.15, 17.30, 
19.45 val.
„Kol nenuėjau miegoti“� (trileris, JAV, N-16) - 6, 8,  
10 d. 21 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 5-11 d. 12.15, 16.45 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-16) - 6, 8, 10 d. 21 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 5-11 d. 11.15, 13.45, 16.30,  
19 val. (10 d. 19 val. seansas nevyks).
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 5-11 d. 12.30, 21.30 val.
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
D.Britanija, N-18) - 5-11 d. 14.30, 22.15 val. (6, 8, 10 d. 
22.15 val. seansas nevyks).

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Robotų žemė“� (trileris, Bulgarija, Ispanija, N-13) -  
5-11 d. 12.30, 21.50 val.
„Serena“� (drama, D.Britanija, N-16) - 5-11 d. 15, 19.20 val.
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV, N-13) -  
5-11 d. 17.30 val.
„Bajaderė“� (baletas) - 7 d. 17 val. (vaizdo įrašas iš 
Maskvos Didžiojo teatro).
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 10 d. 18 val.
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 11 d. 21.20 val.
LUX KINO DIENOS
„Ida“� (drama, Lenkija) - 5 d. 17.30 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.30, 12.40, 14.50, 17.10, 19.20 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 11.30, 13.40, 16, 21.30 val. (7 d. 
16 val. seansas nevyks).

„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 5-11 d. 12.20, 15.10, 18.20, 
21.10 val. (12.20 val. seansas vyks 6-7 d.; 7 d. 18.20 val. 
seansas nevyks).
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 5-11 d. 10.45, 14.15, 17.50, 20.15 val.  
(5 d. 17.50 val. seansas nevyks).
„Kaip atsikratyti boso 2“� (komedija, JAV, N-16) - 5-11 d.  
13.15, 18.10, 21.20 val. (11 d. 21.20 val. seansas nevyks).
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-16) - 5-11 d. 15.45,  
20.40 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 5-11 d. 11 val.
„Dėžinukai“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 6-7 d. 10.20 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
D.Britanija, JAV, V) - 5-11 d. 10.10 val.
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
N-18) - 5-9, 11 d. 18 val.
GERUMO SEANSAI
„Paslaptinga karalystė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8-11 d. 10.30 val.
„Sparnai: ugnies tramdytojai“� (animacinis f.,  
JAV, V) - 8-11 d. 13 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Serena“� (drama, D.Britanija, N-16) - 5-11 d. 13.40, 
18.40 val. (11 d. 18.40 val. seansas nevyks).
„Robotų žemė“� (trileris, Bulgarija, Ispanija, N-13) -  
5-11 d. 16.10, 21.10 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva) - 11 d. 19 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 10 d.  
18.20 val. (RADIOCENTRO seansas).
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 11 d. 21.30 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.15, 11.10, 13.30, 19 val. 
(5 d. 13.30 val. seansas nevyks).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 12.30, 14.40, 16.50, 
21.20 val.

„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� (nuo-
tykių f., JAV, N-13) - 5-11 d. 10.25, 13.10, 16, 18.50, 20.50 val.
„Kaip atsikratyti boso 2“� (komedija, JAV) - 5-11 d. 
10.40, 13.20, 15.50, 18.20, 21.40 val. (10.40 val. seansas 
vyks 6-7 d.; 10 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 6-7 d. 11.20 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-16) - 5-10 d. 21.30 val.
„Redirected/Pasaulinė versija“� (komedija, Lietuva, 
N-18) - 5-11 d. 15.40 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 5-11 d. 18 val.
GERUMO SEANSAI
„Paslaptinga karalystė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 8, 10 d. 11 val.

PANEVĖŽYS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Serena“� (drama, D.Britanija, N-16) - 5-11 d. 21 val.
„Robotų žemė“� (trileris, Bulgarija, Ispanija, N-13) -  
5-11 d. 21.30 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 10 d. 18.40 val.
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 11 d. 18.40 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 5-11 d. 10.20, 11.30, 13.40,  
16.50 val. (10.20, 11.30 val. seansai vyks 6-7 d.).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 5-11 d. 12.30, 14.40, 19 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 5-11 d. 12, 15.50, 18.40 val. 
(12 val. seansas vyks 6-7 d.; 10-11 d. 18.40 val. seansas 
nevyks).
„Kaip atsikratyti boso 2“� (komedija, JAV) -  
5-11 d. 21.15 val.
„Pakeliui“� (drama, Lietuva, N-13) - 5-11 d. 15 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 5-11 d. 17.30 val.
GERUMO SEANSAI
„Ledo šalis“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai,  
JAV, V) - 8, 10 d. 10.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Premjera
Kino teatruose nuo gruodžio 5 d.

n Dokumentika, JAV, 2014

n Režisierius: Lina Plioplytė

n Scenarijus: Lina Plioplytė ir Ari Seth Cohen

n IMBD: 6,7/10

Filmas „Amžinai stilingos“ - tai akibrokštas 
jaunystės kulto apsėstai Vakarų kultūrai

„Forum Cinemas“ nuotr.
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
5 d. 18.30 val. - „Raudonoji Žizel“. 2 v. baletas.  
Dir. M.Staškus.
6 d. 18.30 val. - J.Štrauso „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Dir. J.Geniušas.
7 d. 12 val.; 7 d. 18 val. - P.Čaikovskio „Spragtukas“.  
2 v. baletas. Dir. M.Staškus.
10 d. 18.30 val. - G.Bizet „Karmen“. 2 d. opera.  
Dir. M.Staškus.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
5 d. 16 val. Mažojoje salėje - Vytauto V. Landsbergio 
„Bunkeris“. Rež. Vytautas V.Landsbergis.
6 d. 16 val. Mažojoje salėje - F.Dostojevskio 
„Nuolankioji“. Rež. V.Masalskis.
6 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Devynbėdžiai“ 
(ansamblio „Lietuva“ miuziklas). Rež. N.Petrokas.
7 d. 16 val. Mažojoje salėje - E.Palmetshofer „Hamletas 
mirė. Gravitacijos nėra“. Rež. P.Ignatavičius.
7 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - K.Binkio „Atžalynas“. 
Rež. J.Vaitkus.
9 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - F.Dostojevskio 
„Stepančikovo dvaras“. Rež. J.Vaitkus.
10 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - A.Čechovo „Dėdė 
Vania“. Rež. E.Lacascade.
10 d. 19 val. Mažojoje salėje - M.Duras „Muzika 2“.  
Rež. A.Liuga.

VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
7 d. 16 val. - „Selavy!“ Pjesės autorės: V.Sagaitytė, 
N.Narmontaitė.
9 d. 18.30 val. - F.G.Lorca „Kruvinos vestuvės“.  
Rež. P.Ignatavičius.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
5 d. 18 val. - P.Vaičiūno „Patriotai“. Rež. J.Vaitkus.
6 d. 12 ir 15 val.; 7 d. 12 ir 15 val. 99 salėje - Premjera! 
„Kakė makė“. Rež. V.Kuklytė. Choreogr. S.Mikalauskaitė.

9 d. 18 val. - Ch.Palahniuk „Kovos klubas“ (N-16). Rež. 
V.Bareikis.
10 d. 18 val. - P.Demirski „Nesistebėk, jei kas nors ateis 
padegti tavo namų“. Rež. A.Jankevičius.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
10 d. 18.30 val. - A.Vvedenskij „Eglutė pas Ivanovus“ 
(su lietuviškais titrais). Rež. J.Vaitkus.

VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“�  
Didžioji salė

7 d. 12 val. - „Sniego karalienė“ (pagal H.K.Anderseną). 
N.Indriūnaitė.
7 d. 18 val. - „Tūla ir kiti“. Andrius Kaniava.

Mažoji salė
6 d. 14 val. - „Coliukė“ (pagal H.K.Anderseno pasaką).
7 d. 14 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“.

RAGANIUKĖS TEATRAS
6 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Gyvos kalbančios kalėdinės 
eglutės įžiebimas Raganiukės teatre! Rež. R.Urbonavičiūtė.
7 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kalėdų Senis ir Besmegenis“.
Su „Laisvalaikio“ kortele 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

„DOMINO“� TEATRAS
6 d. 15 val. ir 19 val. - Premjera! Kvartet-i „Vyrų laiškai 
(elektrikui, tėvynei ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.
7 d. 12 val. - Kvartet-i „Apie ką kalba vyrai?“ Rež. 
O.Šapošnikov.
9 d. 19 val. - Premjera! F.Zeller „Tiesa“. Rež. M.Slawinski.
12 d. 19 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.
10 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.

MENŲ SPAUSTUVĖ
5 d. 18 val. Juodojoje salėje - „Tėčio pasaka“.
6 d. 16 val. Kišeninėje salėje - Jaunųjų scenos meninin-
kų programa „Atvira erdvė’14“. Premjera! „Mergaitė su deg-
tukais“. Idėjos autoriai: I.Precas, Š.Datenis, K.A.Butvidas.
6 d. 18 val. Juodojoje salėje - „No Awards“. Spektaklis-
apdovanojimai. Rež. V.Bareikis.
7 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Senelės pasaka“. Rež. 
A.Giniotis (Teatras „Atviras ratas“).
7 d. 18.30 val. Kišeninėje salėje - Premjera! 
„VaBanque!“ Rež. I.Stundžytė (Teatras „Atviras ratas“).

7 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Kelionė namo“.  
Rež. V.Bareikis. Choreogr.: A.Gudaitė, L.Žakevičius.
8 d. 12 val. Kišeninėje salėje - „Pasakų pirmadieniai 
mažyliams“. Pasakas seka S.Degutytė („Stalo“ teatras).
9 d. 19 val. Kišeninėje salėje - Jaunųjų scenos meni-
ninkų programa „Atvira erdvė’14“ Premjera! POPULAR 
PROBLEMS.
9 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! Ch.Marlowe  
(Dr. Faustas“. Rež. C.Graužinis (cezario grupė).

OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
9 d. 19 val. - A.Čechovo „Žuvėdra“. Rež. O.Koršunovas.

KEISTUOLIŲ TEATRAS
6, 10, 11 d. 12 val. - Premjera! „Kurmis ir ramunė“. 
Rež. V.Rašimas.

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
7 d. 15 val. - „Stebuklingos kelionės“.
11 d. 18.30 val. - „Kai žmonės vaidino dievą..!“  
Rež.: A.Gian (JAV)/M.Mačiulis.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
5 d. 13 val. Didžiojoje scenoje - „Batai“. Rež. 
V.Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras).
5 d. 16 val. Ilgojoje salėje - „Liūdnas dievas“.  
Rež. I.Paliulytė.
5 d. 17 val. Rūtos salėje - „Va Banque“. Rež. I.Stundžytė 
(teatras „Atviras ratas“).
6 d. 19 val.; 7 d. 20 val. Ilgojoje salėje - „Palata“.  
Rež. R.Kazlas.
7 d. 17 val.; 10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - 
„Barbora“. Rež. J.Jurašas.
9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“. Rež. A.Jankevičius.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
5 d. 18 val. - J.Štrauso „Vienos kraujas“. 3 v. operetė. 
Dir. V.Visockis.
6 d. 18 val. - I.Kalmano „Monmartro žibuoklė“.  
3 v. operetė. Dir. V.Visockis.
7 d. 12 val. - „Sniego karalienė“. 2 d. baletas.  
Dir. J.Janulevičius.

atidaryme - lenkijos džiazo  
legendos pasirodymas

Gruodžio 11 d. 19 val. festivalį atidarys 
Lenkijos džiazo legenda Vlodzimežas Nahor-
nis (Wlodzimierz Nahorny) su savo trio, vo-
kalistais Dorota Miskevič (Dorota Miskie-
wicz) ir Janušu Šromu (Janusz Szrom). Nors 
jau gana įprasta, kad prieš didžiąsias metų 
šventes atlikėjai palepina savitomis populia-
riausių Kalėdų dainų interpretacijomis, šie 
muzikai pasirinko originalų sprendimą - į 
prašmatnų džiazo rūbą įvilko tradicines lenkų 
dainas.

Kartu su Lenkijos institutu rengiamame 
koncerte instrumentinį kolektyvą papildys 
išskirtinio talento vokalistė, smuikininkė, 
kompozitorė, dainų kūrėja D.Miskevič. Žy-
maus lenkų saksofonininko dukra savo mu-

zikinį kelią pradėjo kaip smuikininkė, tačiau 
gana greitai suprato, kad labiausiai jai patinka 
dainuoti. Kitam vakaro vokalistui J.Šromui 
prestižinis džiazo leidinys „Jazz Forum“ 2010 
metais suteikė Metų vokalisto titulą.

išskirtinė muzikos puokštė

Gruodžio 18 d. 18 val. ir gruodžio 20 d. 
19 val. scenoje karaliaus fado. Jausmingas 
portugalų dainas atliks šios šalies pasididžia-
vimas - penkiolikmetė Mara Pedro.

Gruodžio 20 d. 16 val. į koncertą kvies 
dainininkė Evelina Sašenko. Paruošusi rink-
tinių Kalėdų dainų puokštę kartu su pianistu 
Pauliumi Zdanavičiumi, kontrabosininku Eu-
genijumi Kanevičiumi, būgnininku Martynu 
Lukoševičiumi, ji tikisi priminti, kaip smagu 
ir rašyti, ir gauti Kalėdų atvirukus, kupinus 

Vilniuje siaus „Kristupo Kalėdos“
Gruodžio 11-31 dienomis Vilniuje siaus „Kristupo Kalėdos“! Žiemos festivalyje - fado, bosa-
nova, salsa, tango, romansai, o Naujųjų išvakarėse - šviesos ir muzikos spektaklis. Net dvy-
lika žėrinčių koncertų Šv.Kotrynos bažnyčioje, kurie papuoš ir praskaidrins jūsų šventes.

Jausmingas portugalų 
dainas atliks Mara Pedro

Organizatorių nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

7 d. 18 val. - Dž.Rosinio „Sevilijos kirpėjas“. 3 d. komiš-
ka opera. Dir. J.Janulevičius.
10 d. 18 val. - F.Vaildhornas „Grafas Montekristas“.  
2 d. miuziklas. Dir. J.Janulevičius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
5 d. 18 val. - D.Čepauskaitės „Kavinė „Pas Blezą“.  
Rež. S.Rubinovas.

KAUNO MAŽASIS TEATRAS
5 d. 9.30 val. - „Pasakos telefonu“. Rež. Ž.Ramanauskas.
5 d. 15 val. - „Sidabrinis fėjos šaukštelis“. Rež. A.Dilytė.
6 d. 18 val. - Premjera! H.Pinter „Gnomai“. 
Rež. A.Veverskis.
7 d. 12 val. - A.Dilytės „Aguonos šokis“. Rež. A.Baniūnas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
6 d. 12 val. Mažojoje salėje - „Gulbė - karaliaus pati“.  
Rež. N.Indriūnaitė.

VDU TEATRAS
8 d. 19 val. Didžiosios salės fojė - „Ričardas II: Post 
factum“. Rež. A.Areima.

KULTŪROS CENTRAS „GIRSTUTIS“� 
„Domino“ teatro gastrolės
9 d. 18 val. - B.Ludwig „Sex guru“. Rež. S.Uždavinys.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS TEATRAS
5 d. 18.30 val. - „Smuikininkas ant stogo“.  
2 v. miuziklas. Rež. J.Szurmiej (Lenkija). Dir. S.Domarkas.
6 d. 18.30 val. - Koncertas „Johann’o Strauss’o valsai ir 
polkos“. Dir. S.Domarkas.
7 d. 13 val. - „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 2 v. bale-
tas. Rež. M.Fokina. Dir. A.J.Lukoševičius.

KONCERTŲ SALĖ
6 d. 19 val. - Premjera! „Po 20 metų“. Rež. D.Kazlauskas.
10 d. 19 val. - Premjera! Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, 
tėvynei ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov („Domino“ teatras).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
6 d. 12 val. - Kalėdų Senelio namelio atidarymas.
6 d. 14 val.; 7 d. 12 ir 14 val. - Kalėdų Senelio name-
lis. Visai šeimai.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ FILHARMONIJA
6 d., 19 val. Didžiojoje salėje - „Alpių simfonija“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas 
G.Lipkind (violončelė). Dir. J.Domarkas.
7 d., 12 val. Didžiojoje salėje - Teatralizuotas koncertas visai 
šeimai „Natų ir raidžių žaidimuose“. Dalyvauja: G.Kuprevičius 
(kompozitorius, koncerto vedėjas), V.Palčinskaitė (poetė, 
skaitovė), S.Martinaitytė (sopranas), L.Mikalauskas (bosas), 
A.Eitmanavičiūtė (fortepijonas). Čiurlionio kvartetas, Berniukų 
ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ grupė.
9 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Šventinis vakaras, skirtas 
Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms. 2014 
metų Kalbos premijos įteikimas. Akad. prof. habil. dr. 
Viktorijos Daujotytės-Pakerienės pranešimas. Dalyvauja: 
Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir dir. P.Bingelis). 
D.Svobonas (aktorius).

TAIKOMOSIOS DAILĖS MUZIEJUS
7 d. 16 val. - Kamerinės muzikos koncertas 
„Pasiklydusios meilės dainos“. Trio „RAMuzika“: 
A.Širvinskaitė (sopranas), R.Blaškytė (fortepijonas), 
M.Dikšaitienė (smuikas). Dalyvauja S.Bušma (gitara).

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
8 d. 19 val. - Andrius Kaniava. „Skrydis per 50“.

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
7 d. 14 val. - Petro Geniušo rečitalis. Solistas 
P.Geniušas (fortepijonas).

KAUNAS

KAUNO VALSTYBINĖ FILHARMONIJA
5 d. 18 val. - Simfoninės muzikos vakaras. Kauno miesto sim-
foninis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian (JAV-Armėnija), vadovas 
A.Treikauskas. Solistas S.Secco (tenoras, Italija). Dir. C.Orbelian.

9 d. 18 val. Mažojoje salėje - Kamerinis koncertas. 
S.Šerytė (mecosopranas), D.Račys (fortepijonas).
10 d. 18 val. - „Amžiaus dvikova: smuikas ir gitara“. 
A.Globys ir Z.Levicki.

KLAIPĖDA

KONCERTŲ SALĖ
7 d. 16 val. - „Šokio projektas-koncertas „Pasek man 
pasaką...“ Vaikų šokių kolektyvas „Junga“.
8 d. 18 val. - „Amžiaus dvikova: smuikas ir gitara“. 
A.Globys ir Z.Levicki.
Šventinės klasikos festivalis „Salve Musica“.
9 d. 18 val. - Žydroji rapsodija. Klaipėdos kamerinis orkes-
tras (meno vadovas M.Bačkus). Solistai: A.Tyson (fortepijo-
nas, JAV), M.Adigezalzade (fortepijonas, Azerbaidžanas).

KITI MIESTAI

6 d. 15 val. Simono Daukanto gimnazijos aktų salė-
je - Styginių kvartetas „Chordos“: I.Sipaitytė (I smui-
kas), V.Paukštienė (II smuikas), R.Bliškevičius (altas), 
V.Šiugždinienė (violončelė). Įėjimas laisvas
7 d. 16 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje - Gitaros ir kvarte-
to fiesta. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“. S.Krinicinas (gitara). 
Styginių kvartetas „Adora“: S.Tankevičius (smuikas), A.Birvydaitė 
(smuikas), J.Juozapaitis (altas), I.Pikalavičiūtė (violončelė).
8 d. 13.50 val. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje;  
8 d. 18 val. Kudirkos Naumiesčio kultūros centre - Ciklo 
„Muzikos enciklopedija gyvai“ koncertas „Virsmo epo-
cha“. Kristupo Medinių pučiamųjų instrumentų kvintetas: 
G.Gelgotas (fleita), U.Dičiūnas (obojus), A.Žiūra (klarne-
tas), A.Pulauskas (fagotas), P.Lukauskas (valtorna).
9 d. 15 val. Gargždų muzikos mokykloje;  
9 d. 18 val. Kretingos muziejuje - Ciklo „Muzikos 
enciklopedija gyvai“ koncertas. Sostinės vario kvinte-
tas: A.Januševičius (trimitas), D.Memėnas (trimitas), 
G.Ščerbavičius (valtorna), P.Batvinis (trombonas), 
D.Bažanovas (tūba).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

nuoširdaus dėmesio. Na, o gruodžio 27 d. 
18 val. atlikėja įskels tikrą tango liepsną, 
neleisiančią sušalti žiemos vakarais. Sceno-
je ją lydės akordeonistas Nerijus Bakula ir 
pianistas P.Zdanavičius.

Gruodžio 27 d. 15 val. šventė fortepi-
jono muzikos mėgėjams. Pianistas Mantau-
tas Katinas - ryškaus, savito stiliaus atlikė-
jas, baigęs elitines studijas Didžiojoje Brita-
nijoje, surengęs daugybę pasirodymų visame 
pasaulyje, - pripažįsta, kad smagiausia jam 
koncertuoti Lietuvoje.

Jaukaus saloninio muzikavimo tradiciją 
gruodžio 28 d. 15 val. kvies prisiminti ro-
mansų karalienė Liuba Nazarenko jau gražia 
„Kristupo Kalėdų“ tradicija tapusiame savo 
koncerte.

Tą pačią dieną 18 val. sceną okupuos 
Lotynų Amerikos ritmai. Tiesa, charizmatiš-

kasis vokalistas ir gitaristas, italas Antonijus 
Palmisanis (Antonio Palmisani) pasiryžęs su-
pažindinti su kita - lyrine, romantine - salsos 
žanro puse. Padėti pajusti daugialypę Pietų 

Amerikos skonių paletę A.Palmisaniui padės 
kontrabosininkas Gediminas Svilas, perku-
sininkai Pavelas Žemoitinas ir Gediminas 
Stankevičius, pianistas Linas Karaliūnas ir 
saksofonininkas Vilius Streckis.

Gruodžio 29 d. 18 val. kelionę po Pie-
tų Ameriką pratęs „Kalėdinė bosanovų gir-
lianda“. Vokalistė Giedrė Kilčiauskienė, pri-
tariant instrumentinei grupei, tarsi kabin-
dama žaisliukus ant muzikinės bosanovų 
girliandos, pasakos skirtingas istorijas bra-
ziliškais ritmais.

Gražiausių prancūziškų dainų kolekcija 
gruodžio 30 d. 18 val. ir 20.30 val. pasi-
dalys gitaristas, kompozitorius ir vokalistas 
Krisas Rubensas (Chris Ruebens) kartu su 
savo ansambliu.

2015-ųjų išvakarėse, gruodžio 31 d., 
17 ir 20 val. - charizmatiškasis smuikinin-
kas iš Danijos Mikelis Futrupas (Mikkel Futt-
rup) ir Šv.Kristoforo kamerinis orkestras 
(meno vadovas ir dirigentas Donatas Kat-
kus). Jie parengė išskirtinį pasirodymą, ku-
riame ne tik prisiminsite gražiausias praė-
jusių metų akimirkas, bet ir dėl specialių 
šviesos efektų A.Vivaldžio šedevrą „Metų 
laikai“ atrasite iš naujo.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Vilniuje siaus „Kristupo Kalėdos“

Evelina Sašenko
Redakcijos archyvo nuotr.

Su „Laisvalaikio” kortele

25%
nuolaida 2 bilietams
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

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

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

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

jūsų augintiniui

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

draBužių nuoma
     

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

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt nuolaida kalbų kursams Lietuvoje, 
150 Lt nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje.  
Tel.: (8 5) 279 1011, (8 610) 30 006, 
www.ames.lt
„ELC English Language Courses” 
Vilnius. 100 Lt nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt nuolaida kalbų kursams mokytis  
grupėse Lietuvoje.  
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai –  

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums  
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

SPA salonas „Amber Massage“  
Vilnius. 15% nuolaida masažams  
ir grožio procedūroms.  
Tel. (8 687) 20 060, www.ambermassage.lt 
Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt nuolaida mokyklos 
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių taisymo 
paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino  
kūrimui, WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo  
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių  
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 

„LAISVALAIKIO“ GIDAS



78 laisvalaikis 2 0 1 4  g r u o d ž i o  5

 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526,  
www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356,  
www.nautilusclub.lt  
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78, (8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt nuolaida vienam bilietui,  
perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas.  
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt.  
Savaitgaliais ir švenčių dienomis - 17 Lt.  
3D bilietai - + 4 Lt.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto  
kaina - 12 Lt. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt. 3D bilietai - + 4 Lt. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 11 Lt.  
3D bilietai - 14 Lt.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300, www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Klaipėdos valstybinis  
muzikinis teatras
30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 46) 397 400
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 41) 524 963, www.sdt.lt  
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“  
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt.   Kortelės galiojimo  
laiko pratęsimo kaina - 75 lt. Jei esate SEB banko klientas, 
kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt

Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“ Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt
„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 15% nuolaida gėrimams  
ir maistui (išskyrus akcijines prekes  
ir tabako gaminius)
www.bottlery.eu 

Parduotuvė-kavinė „LTASTE“ (prekyba 
lietuviškais maisto produktais)  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai ir prekėms.  
Tel. (8 698) 26865, www. ltaste.lt
Krautuvėlė „Buon Giorno“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 691) 63 777, (8 650) 63 777,  
www.buongiorno.lt 

Vyno ir gardėsių parduotuvė  
„La Vinia“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.
Tel. (8 5) 278 8467, www.lavinia.lt
Parduotuvė  
„Vyno konjako parduotuvė”
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 37) 452 440
Ekologiškų produktų parduotuvė 
ir arbatinė „Mėta“
Kaunas. 10% nuolaida „Mėtos” gaminiams.  
Tel. (8 699) 67 413
Konditerijos gaminiai „Alkava"
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai.  
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt

maisto prekės ir gėrimai

„LAISVALAIKIO“ GIDAS
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt) 
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. Su „SEB Laisvalaikio“ kortele  
bronzinė programa - 19 Lt,  
sidabrinė - 22 Lt, auksinė - 24 Lt, 
platininė (su LAVA putomis) - 30 Lt. 
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

   
  

Nia - pojūčiais paremtos naujos 
kartos treniruotės kūnui,  
protui ir sielai. Pirma treniruotė 
nemokamai (iki 2014 12 31). 
www.nianow.com/laura-sakaliene
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams.  
Tel. (8 698) 35 222, www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio pramogai  
(iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121

Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio  
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos
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SVEIKINA

Aktorius ir dainininkas 
Andrius Kaniava
1964 12 05

Rašytoja  
Laura Sintija Černiauskaitė
1976 12 08

Horoskopas

astrologė viDa
Tel.: +37067569583

El.p.: vegoskonsultacija@gmail.com

Dviratininkas Ignatas 
Konovalovas
1985 12 08

Aktorė Karina Stungytė
1987 12 11

Astrologinė prognozė sAvAitgAliui
Savaitgalį Avinai bus linkę įsivelti į konfliktus, tad geriau likite namuose ir užsiimkite artimais sielai darbais. Jaučiams, Dvyniams, 
Liūtams ir Šauliams ilsėtis neduos karjeros planai, bet juk rytas už vakarą protingesnis. Vėžiams norėsis kažką gero padaryti savo 
šeimai, ir tam labai tinka sekmadienis. Mergelės ir Žuvys gali pajausti dvasinę tuštumą - ją užpildyti galėtų tik tarpusavio atvirumas. 
Skorpionai turėtų būti labai atsargūs - didelė tikimybė, kad paaiškės taip saugotos paslaptys. Ožiaragių, Svarstyklių ir Vandenių 
planuose pirmiausia figūruoja naujos finansinės perspektyvos, kurios priklausys nuo to, kaip gebėsite susiplanuoti.

Astrologinė prognozė gruodžio 8-11 d.

„Kas ieško, tas randa.“ Atrasite 
veiklos, kuri padės visapusiškai ir 
kūrybiškai sužydėti jūsų asmenybei. 
Jei mylimas žmogus ims elgtis ne 
taip, kaip iš jo tikitės, ir nuvils jus, 
žvaigždės pataria prisiminti, kad tobulų 
žmonių nebūna.

AVINUI

„Žuvis ieško kur giliau, 
žmogus - kur geriau.“ Vaiky-

damiesi pelno nesiimkite bet ko, antraip 
ne tik skaudžiai nusivilsite, bet ir 
atsidursite nemalonioje situacijoje. Jei 
pajusite gyvybinių jėgų sumažėjimą, 
sveikatą taisykite toliau nuo namų.

JAUČIUI

„Godus moka du kartus.“ 
Galimos problemos, susijusios 

su vieno iš šeimos narių sveikata, 
svarbu nevengti gydytojų. Palankus 
metas seniai suplanuotiems brangiems 
pirkiniams įsigyti. Atsiras daug progų 
susitikti su mielais bičiuliais.

DVYNIAMS

„Aukščiau bambos neiššoksi.“ 
Sėkmingai apeisite visus aštrius kam-
pus ir išvengsite konfliktinių situacijų, 
tik būkite lankstūs, diplomatiški ir 
atsargūs. Taip laviruodami galite netgi 
naudos išpešti ir pelnyti darbdavių 
palankumą.

VĖŽIUI

„Kaip šauksi, taip atsilieps.“ 
Sėkmė laukia tų, kurie nuoširdžiai myli 
tai, kuo užsiima. Jei staiga suprasite, 
kad įsimylėjote, nebandykite slėpti savo 
jausmų: kuo greičiau sudėliosite visus 
taškus ant „i“, tuo daugiau šansų, kad į 
jūsų jausmus bus atsakyta.

LIŪTUI

„Nemesk kelio dėl takelio.“ 
Pavyks pažvelgti į savo 

gyvenimą tarsi iš šalies. Taip jums 
bus lengviau suprasti savo klaidas ir 
pamatyti tikrą kelią į laimę. Daug įtakos 
turės artimas draugas, kurio patarimų 
žvaigždės pataria paklausyti.

MERGELEI

„Aukštai sėdi, toli mato.“ 
Sustiprėjęs savigarbos jausmas privers 
ryžtingiau siekti karjeros aukštumų ir 
materialinės gerovės. Palankus metas 
pagerinti santykius su artimaisiais, o 
štai su partneriais ir draugais galimi 
nesutarimai finansinėje sferoje.

SVARSTYKLĖMS

„Lazda turi du galus.“ Ne tik 
atsakingas, bet ir kūrybiškas laikas. 
Pasistenkite atskleisti visus savo talen-
tus ir nesidrovėkite jais pasipuikuoti. 
Smulkūs rūpestėliai netrukdys pailsėti. 
Jei nemokate vertinti to, ką turite, liki-
mas gali parodyti savo pirštą.

SKORPIONUI

„Viščiukus skaičiuoja rudenį.“ 
Tik užbaigę visus likusius darbus, 
pajusite fizinį ir dvasinį palengvėjimą. 
Didelių darbinių krūvių nenumatoma, 
tad turėsite daug laisvo laiko, kurį 
patartina skirti šeimai ir mylimam 
žmogui.

ŠAULIUI

„Nauja - tai pamiršta sena.“ 
Nauji žmonės paįvairins pilką 
kasdienybę, bendraudami su jais 
pasisemsite naudingų idėjų, susijusių 
su finansinės padėties pagerinimu. 
Meilėje seksis, jei pasistengsite gražiai 
kalbėti ir tuščiai nežadėti.

OŽIARAGIUI

„Darbas - ne vilkas.“ Metas 
pagalvoti apie save, perkainoti savo 
jėgas ir galimybes ir išsikelti tinkamus 
planus ateičiai. O kad tai sėkmingai 
padarytumėte, žvaigždės pataria pailsėti. 
Pavyks pasimėgauti meilės ryšiais, nes 
norėsis ne tik imti, bet ir duoti.

VANDENIUI

„Atsargų ir Dievas saugo.“ 
Įvykių tėkmei daug įtakos turės aplin-
kiniai. Praradimai ir delsimas atims 
dvasinę ramybę ir privers nervintis. 
Seksis tiems, kurie gebės išsaugoti 
pusiausvyrą. Būkite ypač atidūs 
asmeniniuose santykiuose.

ŽUVIMS
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Žudikė. Pokeris. Iranas. 
Aromatas. Bilanas. Paris. Lira. Atara. 
Ūžesys. Otūs. Plosi. Naras. Stata. 
Asilėnas. Moiros. Įsės. Šonas. Kelnas. 
Pakas. Raidės. Pasakys. Paulas. Su. 
Agatas. Rainės. Uo. Logas. Pindas. 
Nls. Oras. Bramsas. Greit. San. Siesta. 
Išdaiga.
Horizontaliai: Žibalas. Palos. 
Nurito. Agora. Dalasas. Sagan. Inaris. 
Patas. Kana. Išakas. „Mėsa“. Lokys. 
Bi. Sūnėnas. Re. Žanas. Pas. Paperas. 
Rimt. „Orasas“. Pansa. Korys. Raida. 
Demis. Kaunasi. Ras. Meilės. It. 
Soldas. GD. Salotinės. Ra. Sitaras. 
Nei. Rūtos. Sulig. Pegasas. Juosta.
Pažymėtuose langeliuose: 
Driblingas.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti 

puikų „Sothys“ prizą - 

galvos masažo 
procedūrą

Atsakymą į kryžiažodį iki gruodžio  
9 d. siųskite SMS žinute numeriu 
1390. Rašykite: LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir miestą. Žinutės 
kaina - 1 Lt. Praeito kryžiažodžio 
laimėtojas Edvinas Jonušis iš 
Vilniaus.

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

Leitenantas klausia kareivio:
- Mokate plaukti?
- Taip, pone leitenante.
- O kur išmokote?
- Vandenyje.

l

Pardavėjas klientui:
- Šį paltą jūs galėsite nešioti bet kokiu 

metų laiku.
- Ir esant šiltam orui? - klausia pirkė-

jas.
- Savaime suprantama. Per vasaros 

karščius nešiokite jį persimetęs per ranką.

l

- Aš jums mielai palikčiau arbatpinigių, 
bet, matote, turiu tik šimto litų banknotą.

- Nieko tokio, ponia, kai kurie žmonės 
duoda dar mažiau.

l

Kunigas sutinka vietos girtuoklėlį.
- Džiugu, kad jūs vakar apsilankėte va-

karo pamaldose, - sako jis žmogeliui.
- A, vadinasi, aš buvau ir ten, - sumur-

ma šis.
l

Kalėjimo kunigas su didele užuojauta 
klausia kalinio:

- Jūsų niekas nelanko. Ar jūs neturite 
nei šeimos, nei draugų?

- Turiu, bet jie visi čia.
l

- Esu įsitikinusi, - tarė kandidatui į de-
putatus žmona, - kad už tave balsuos visi 
dori žmonės.

- Menka paguoda, - atsakė šis. - Reikia, 
kad balsuotų dauguma...

l

Ar žinote, kaip atsirado demokratija?
Kartą Dievas pasikvietė Adomą. Pastatė 

priešais jį Ievą ir tarė:
- Na, o dabar rinkis žmoną!

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

Vartai ant ratų. Dviračių dizaineris 
Dyteris Senftas-Didi (Dieter Senft-Didi) 
su savo anūku tomu Štorkove (Vokietija) 
pristatė naują savo kūrinį - šviečiančius 
ir važiuojančius Brandeburgo vartus. 
Sukurta konstrukcija yra 7 metrų aukščio, 
jai panaudota 6000 LED lempučių.

EPA-Eltos nuotr.

VaiŠĖS. Beždžionių bufeto festivalis, kasmet vykstantis 
Lopburyje (tailandas) paskutinį lapkričio sekmadienį, su-
traukia ir vietinių, ir turistų minias. Lopburio, dar vadinamo 
beždžionių miestu, valdžia šiam festivaliui skiria nemažai 
lėšų - tai investicija į turizmo skatinimą. Beždžionėms, su-
traukiančioms čia minias turistų, ant vaišių stalo patiekia-
ma apie 2500 kilogramų vaisių, taip pat saldžių gėrimų.




