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Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Šiemet minėjote 10 metų scenoje 
jubiliejų - tai daug ar mažai?

- Priklauso nuo to, iš kokios perspektyvos 
pažiūrėsi. Jei žiūrėsime į tai skaičiuodami pro-
jektus, kurie planuojami keleriems metams į 
priekį, tai labai daug, nes prasideda jau trečias 
etapas. Bet kadangi aš visą savo gyvenimą 
žadu sieti su kūryba, didžiąją dalį - su muzika, 
man atrodo, tai dar tik įsibėgėjimas. Kuo to-
liau, tuo darosi tik įdomiau. Per muziką tu 
surandi save iš naujo, keitiesi, ieškai naujo-
vių, kurios patį tave paskui veikia. Man labai 
svarbu per muziką šnekėtis su žmonėmis, 
išsiaiškinti vidinius dalykus, kurie tampa aiš-
kūs tik tuomet, kai įvardiji juos garsiai.

- Dainose esate labai atvira?
- Taip, tai mano nepridengtoji asmenybės 

pusė. Žinau atlikėjų, kurie yra tam tikras pro-
diuserių produktas. Mano atvejis kitoks - aš 
visada rizikuoju, ieškau išraiškos būdų, kurie 
padeda pasakyti mintį.

- Ar laikui bėgant kurti netampa vis 
sunkiau?

- Reikalavimai sau visada tik auga, negali 
nuolat būti ant to paties laiptelio. Bet pasaulis 
nėra dvimatis, pats renkiesi, kuria kryptimi 
tobulėti. Stengiuosi nenusižengti savo dabar-
tinei krypčiai. Jei darau projektą - jis turi būti 
vientisas. Pirmas kūrinys turi sietis su pasku-
tiniu ir transliuoti tą pačią žinią. Muzikos pa-
siūla dabar yra labai didelė, žmonės, atėję į 
koncertą, turi kažką gauti. Aš kaip atlikėja tu-
riu jausti atsakomybę prieš žiūrovą. Manau, 
koncertas yra nevykęs tada, jei žmonės nebe-
nori ateiti į kitą tavo koncertą. O tai reiškia, 
kad turi jį sudominti. Be abejo, visiems neį-
tiksi, bet per tiek metų mano publika jau išsi-
kristalizavo, aš žinau, ko ji nori.

- Ar lieka erdvės eksperimentams?
- Bėda yra ta, kad esu Vandenis, o Vande-

niai yra didžiausi eksperimentuotojai. Jei nė-

ra kokios nors naujienos, jiems neįdomu, jie 
jaučiasi neįdomūs, nepasitikintys savo jėgo-
mis. Gal kitus stabilesnius ženklus tai ir er-
zina, bet aš su tuo susitaikiau. Todėl visada 
galvoju, kas galėtų būti nauja. Ne išimtis ir 
artėjantis mano koncertas. Naujieji Beždžio-
nės metai - tai mano metai. Ne vienus metus 
vaikščiodavau sausio 1-ąją Vilniuje ir galvo-
davau, kad dar vakar viskas čia ūžė, buvo pil-
na renginių, o kitą dieną atrodo, kad nėra Lie-
tuvos. Žmonių mieste pilna, o kur nueiti nėra. 
Taip gimė idėja padaryti koncertą sausio 1-ąją. 
Nors visada bijojau, buvau sau pasakiusi, kad 
kada nors grosiu sau. Pirmajai naujų metų 
dienai ir paruošiau solinę programą. Grosiu 
pati sau, kai kurie kūriniai suskambės visiškai 
naujai. Tai labai įdomus ir daug streso kelian-
tis procesas. Nesinori padaryti bet kaip. Bet 
kai labai nori, vadinasi, turi pavykti.

- Bet gal tai malonus stresas?
- Kaip čia pasakius. Geras stresas yra tuo-

met, kai jį išleidi. Todėl stengiuosi tų vidinių 
būsenų neužslėpti. Turiu gerą draugą - Adą 
(Jurgos Šeduikytės sūnus - red. past.), su juo 
pasišnekame labai atvirai. Būna lengviau. Ki-
ta vertus, nesiimu tokių naujovių, kurias da-
rydama jaučiuosi nepatogiai. O dainavimas ir 
dainų rašymas visada buvo man artima.

- Neseniai pakeitėte ir įvaizdį, trum-
pam buvote tapusi blondine. Kiek jums 
svarbus yra įvaizdis scenoje?

- Man svarbu, kad jis netrukdytų, kad pa-
pildytų, pratęstų mintį. Projektas yra tam tik-
ra mintis, kurios pabaigoje gali padėti tašką. 
Anksčiau būdavo taip, kad muzika veda į vie-
ną pusę, įvaizdis - į kitą. Jei tai labai kirsda-
vosi, scenoje tapdavo nepatogu. Dabar sten-
giuosi viską pasverti, nes scena ir taip yra 
didelis išbandymas. Ir jei žmonės mano, kad 
po dešimties metų lipant į sceną su nauju 
projektu baimė yra mažesnė, tikrai taip nėra. 
Bet išmokau tą baimę paversti tam tikra ener-
gija ir perteikti ją žmonėms. Tai vienintelis 
būdas su ja susitvarkyti.

- O kalbėti scenoje jums būna patogu?
- Dainuojant kalbėti scenoje yra labai su-

dėtinga. Dainavimas yra vienas lygmuo, kur 
bendrauja žmonių sielos. O žodžiais mes 
bend raujame smegenimis. Per tuos metus 
supratau, kad pagrindinis dalykas yra sekun-
dės persijungimas. Jei tu pratęsi tą patį, kas 
buvo dainoje, tau būna nejauku ir tu nusišne-
ki. Jei bijai, turi pasakyti, kad bijai, tada viskas 
atsipalaiduos ir galėsi šnekėti normaliai. O 
jei jau nusišnekėjai, būk malonus, prisipažink. 
Kaip tik per paskutinio savo albumo prista-
tymo koncertą atradau savo tokią mintį, kad 
pasaulį varo sąmonė, pasąmonė ir nesąmonė. 
Taigi iš to streso, būna, į galvą ateina ir geros 
mintys. (Šypsosi.)

- Paskutinis jūsų albumas siejasi su 
pirmuoju - „Aukso pieva“. Tai darėte są-
moningai ar pasąmoningai?

- Pasąmoningai. Dešimt metų vis dėlto 
yra tam tikras gimtadienis. O per gimtadie-
nius mes jaučiamės truputį nesaugiai, gal-
vojame, kas bus toliau, vertiname, kas pasi-
keitė. Taigi tas procesas įvyko pasąmoningai, 
tikrai sąmoningai sau tokio tikslo nekėliau.

- Kaip apibūdintumėte praeinančius 
2015-uosius metus?

- Man tai buvo labai stiprių atradimų me-
tai. Teko susitvarkyti su savo vidumi. Adas 
pradėjo eiti į pirmą klasę, o vyras ne tik sta-
to spektaklį, bet ir surinko pirmąjį kursą aka-
demijoje. Man tai buvo didelis iššūkis, nes 
turėjau tiksliai susidėlioti savo laiką. Dabar 
žinau, ką reiškia laukti penktadienio. Kartu 
su sūnumi labai laukiame savaitgalio. Dėlio-
juosi darbus taip, kad viską suspėčiau. Kita 
vertus, gyvenime atsirado tokios ramybės 
atspalvis. Kai nieko negali pakeisti, susitaikai 
ir randi naują priėjimą prie situacijos. Be to, 
man labai džiugu, kad Adas eina muzikiniu 
keliu, matau, kaip jam sekasi, ir padedu. Esa-
me mama ir sūnus, o kartu mokytoja ir mo-
kinys. Kartu grojame. Tiesą sakant, ši veikla 
kažkiek padarė įtakos ir idėjai sukurti solinę 
programą. Buvau priversta vėl sėsti prie  
pia nino.

Dainininkė Jurga ŠeDuikytė (35) Naujuosius metus šiemet pasitinka kitaip. 
Ne veltui - juk ateinantys Beždžionės metai tai jos metai. rudenį naują albumą  

„giliai vandeny“ pristačiusi ir 10 metų scenoje jubiliejų paminėjusi dainininkė nenu-
stoja eksperimentuoti. „esu vandenis, o jie - didžiausi eksperimentatoriai“, - juokauja 

Jurga. Sausio 1-ąją Vilniuje ji ruošiasi pristatyti savo solinę programą - „New“. Čia skambės 
tiek nauji kūriniai, tiek visiškai naujai aranžuoti. Jurga prisipažįsta, kad dėl to streso yra 
nemažai, tačiau ramybę ji atranda namuose. Čia kartu su sūnumi pirmoku adu dainininkė 
mokosi ne tik atvirumo, bet ir džiaugtis net ir mažiausiomis smulkmenomis.

„LaisvaLaikio“ interviu

Nauji Jurgos Naujųjų  metų eksperimentai

Kartais neverta 
sėdėti ir lauKti 
užsitarnauto 
dėmesio - Kai 
pirmas jį parodai 
Kitam, šiluma 
grįžta dvigubai
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n Gimė 1980 m. vasario 10 d. Klaipėdojen Vilniaus universitete įgijo žurnalistikos bakalauro ir ryšių su visuomene magistro diplomus
n 2002 m. su merginų roko grupe „Muscat“ pradėjo muzikinę karjerą
n 2005 m. Jurgos sceniniu vardu pradėjo solinę muzikinę karjerą, tais pačiais metais išleido savo pirmą albumą „Aukso pieva“n 2008 m. rugpjūčio 28 d. su savo draugu aktoriumi ir dainininku Vidu Bareikiu susilaukė sūnaus Ado; po metų jiedu susituokė

n 2015 m. išleido albumą „Giliai vandeny“

Dosjė

Manau, koncertas 
yra nevykęs 
tada, jei žMonės 
nebenori ateiti 
į kitą tavo 
koncertą

„LaisvaLaikio“ interviu

Nauji Jurgos Naujųjų  metų eksperimentai
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Sausio 1-ąją dažnai renginių sostinėje 
pasigendanti dainininkė Jurga Šeduikytė 

nutarė būtent tą dieną pristatyti savo 
naują solinę programą „New“

„LaisvaLaikio“ interviu
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Aš visAdA 
rizikuoju ir ieškAu 
išrAiškos būdų, 
kurie pAdedA 
pAsAkyti mintį

7

- Bendravimas su vaikais jums nėra 
svetimas. Net ir savo dainas iš naujo al-
bumo pirmiausia atlikote vaikams. Kuri 
publika yra sudėtingesnė?

- Sudėtingiausia yra pagrindinė publika. 
Niekas nežino, ko ji nori. Vieniems atrodo, kad 
reikia groti viena, kitiems - kad kita. Jei galvo-
si, kaip pataikyti, nepavyks padaryti nieko tikra. 
Žmonės jaučia melą, o juk ateina jie tikrumo. 
O vaikai yra ta publika, kurią reikėtų visiems 
atlikėjams išbandyti. Tai yra gan sunku, nes 
negali dėtis jokios kaukės. Jei vaiko nesudomi-
ni, jis ateina, pakrapšto nosį ir nueina pas mamą. 
Tu nieko nepadarysi. Man svarbu, kad nei aš 
publikai nemeluočiau, nei ji - man. Jei koncerto 
pabaigoje susikuria tas nuoširdumas, tai ir yra 
tas dalykas, dėl ko žmonės eina į sceną.

- O ieškojimai? Minėjote, kad kūry-
boje ir scenoje ieškote to, kas svarbiau-
sia. O kas gi yra svarbiausia?

- Svarbiausia yra tvirtas pagrindas. Mano 
atveju tai yra šeima, plačiąja prasme. Mes daž-
nai kraustomės, dažnai keičiasi gyvenimo 
aplinkybės, projektai, todėl stabilus dalykas 
yra tik namų sąvoka. Džiaugiuosi, kad dabar 
užsimezgė labai gražūs santykiai tiek su broliu, 
tiek su sese. Labai gražiai bendraujame su 
mama - viskas pasidarė paprasčiau. Visada 
stengiuosi paklausti savęs, ar esu laiminga, ar 
darau tai, ką noriu, ar dar moku pasidžiaugti 
akimirkomis. Jei ne, būtina ką nors keisti. Nes 
niekas už tave to nesutvarkys. Reikia tik tu-
rėti drąsos pasakyti, paklausti, pasipasakoti. 
Mes visada save laikome tokiais uždarais šiau-
riečiais. Nė velnio mes neuždari. Mes kaip tik 
artimesni italams, su kuriais puikiai bendrau-
jame. Reikia skatinti tą atvirumą, tada bus ma-
žiau ir socialinių problemų, kurios akis bado.

- Kokios šių dienų aktualijos jus la-
biausiai jaudina?

- Labiausiai mane palietė jaunų žmonių 
savižudybių kiekis. Aktorinio meno pati mo-
kiausi pusantrų metų ir žinau, kad sistemoje 
yra tam tikrų spragų. Žmonėms, kurie nuo-
latos turi peržengti savo, kaip žmogaus, ribas, 
būtinai turėtų būti dėstoma psichologija. Tu-
ri būti tarpusavio pagarba, o jei žmogus jau-
čiasi blogai, turi atrasti jėgos, kad pasakytų 
tai dėstytojui, o dėstytojas turi iškart įjungti 
raudoną lemputę ir ką nors daryti. Kai žmo-
nės nesišneka, nutinka labai blogų dalykų.

- Ar pačiai visada buvo lengva išsipa-
sakoti?

- Ne. Atvirumas yra apgaulingas dalykas. 
Kartais, kai tau blogai, kokiam nors nepažįsta-
mam gali viską lengvai papasakoti, bet tai nieko 

neišspręs. Turi pasakoti tam žmogui, ties kuriuo 
viskas ir susikaupė. Kartais reikia nebijoti nu-
sižengti normoms. Juk tu gyveni savo gyveni-
mą. Jis negali eiti pro šalį. Paskui senatvėje ir 
sako žmonės, kad gyvenimą nugyvenau, bet vis 
tiek esu nelaimingas. Man atrodo, senatvėje ir 
taip bus tų fizinių iššūkių, tai bent reikėtų pa-
sidžiaugti, kad padarei viską, ką norėjai.

- Pati taip pat nevengiate išbandyti vis 
naujų dalykų. Šiemet sukūrėte garso ta-
kelį Giedrės Žickytės filmui „Meistras ir 
Tatjana“. Kurti kinui lengviau ar sunkiau?

- Kinas man labai patinka. Kitos realybės 
kūrimas būdingas ir mano pačios dainose. Ge-
ras filmas pailsina smegenis. Gal dėl to kurti 
muziką filmui man nėra labai sudėtinga. Pa-
matau vaizdą, pagaunu nuotaiką ir iškart galiu 
padaryti. Svarbiausia - kalbėtis su režisieriumi. 
Tiesą sakant, artimiausioje ateityje kaip tik 
ruošiuosi pagilinti teorines muzikos kūrimo 
žinias. Reikia tobulėti. Neseniai perskaičiau 
tokią mintį, kad žmogaus kūnas iš principo 
turi tokį apsaugos mechanizmą: kai tu save 
laužai, jis tave gina. Jis tau sako - pailsėk, pa-
sėdėk, nieko nedaryk. Organizmas yra linkęs 
stabdyti, kad nepersitemptų, dėl to ta vidinė 
kova yra savaime suprantamas dalykas. Tik 
kovodamas su tuo gali eiti į priekį.

- Ar turite kokių nors pažadų nau-
jiems metams?

- Taip, noriu susidėlioti savo laiką taip, 
kad vieną kartą per savaitę visada spėčiau 
pasiruošti muzikos teorijos paskaitoms.

- O ar šiandien yra laiko pajusti šven-
tinę nuotaiką?

- Taip. Dabar esu atsakinga už tai, kad Adas 
laiku būtų pamokose, kad paruoštų pamokas ir 

pan. Mūsų, menininkų (Jurga yra susituokusi 
su aktoriumi Vidu Bareikiu - aut. past.), šeimo-
je susidėliojo toks gyvenimo ritmas, kad kai 
vienas turi svarbų projektą, kitas padeda visais 
kitais būdais. Šitaip palaikome vienas kitą. Tai 
stiprina jausmus, tik reikia labai su savimi dirb-
ti, neleisti sau priekaištauti kitam žmogui. Juk 
jis ir taip pavargęs grįžta, todėl visada stengiuo-
si sau atsakyti į klausimą - ar myli? Jei myli, 
meilę reikia ir parodyti. Be to, kartais neverta 
sėdėti ir laukti užsitarnauto dėmesio - kai pir-
mas jį parodai kitam, šiluma grįžta dvigubai.

- O kaip Naujųjų metų naktis? Gal jau 
žinote, kaip sutiksite 2016-uosius?

- Pastaruoju metu dažniausiai sutinkame 
su tais, kurie neturi kur švęsti. Be to, man 
labai patinka Naujųjų metų naktį svečiuotis 
pas įvairius žmones. Aplankai vienus, paskui 
eini pas kitus. Mušant dvylikai stebime fe-
jerverkus. Kita vertus, man svarbiausia, su 
kuo sutinki, o ne kaip. Svarbu, kad tie žmonės 
nesidangstytų po kokiomis nors kaukėmis, 
tada galima pasišnekėti apie tai, ką nuveikei, 
ką pasižadi naujiems metams. Be to, sma-
giausia yra daryti šventę vaikams - lipdyti 
sniego senius, leisti fejerverkus.

- Ko norėtumėte palinkėti Naujųjų 
metų proga?

- Norėčiau palinkėti gal daugiau žmo-
noms - ištvermės. Vyras ir moteris iš tiesų 
yra skirtingi pasauliai, bet nuo jausmo stipru-
mo ir nuo noro kažką kartu nuveikti priklau-
so, kiek arti mes vienas kitą prisileidžiame. 
Atviras šnekėjimas gal ne visada yra patogus 
santykių pradžioje, bet jis visada yra būtinas. 
Taigi ir sau norėčiau palinkėti lygiai to paties - 
atviromis akimis žiūrėti į pasaulį ir nebijoti 
atsiverti kitiems.

Rudenį naujausią albumą pristačiusi 
Jurga, trumpam buvo pakeitusi ir 
įvaizdį - iš brunetės tapo blondine

laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  3 1

„LaisvaLaikio“ interviu

Pasaulį varo 
sąmonė, Pasąmonė 
ir nesąmonė
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METŲ ALBUMAS

A.Mamontovo 
„Degančios akys“
2015-ieji žinomam dainininkui Andriui 
MAMontovui (48) buvo grįžimo prie savo 
šaknų metai. Jis pristatė savo naujausią albumą 
„degančios akys“ ir surengė koncertinį turą po 
Lietuvą. „Grįžtu prie savo pašaukimo - rašyti  
dainas“, - sakė A.Mamontovas. Šį albumą 
dainininkas kūrė beveik ketverius metus. Pirmos 
dainos žodžiai yra parašyti per 2012-ųjų Kalėdas, 
o paskutinės - per 2014-ųjų Kalėdas. Albumo 
įrašai vyko pusę metų. Anot A.Mamontovo, 
viso albumo nuotaika yra kiek nostalgiška. 
„Mano tikslas buvo sukurti dešimt romantiškai 
nostalgiškų dainų, kurių temos ir skambesys 
būtų atpažįstamas visiems mano ir grupės „Foje“ 
gerbėjams“, - sakė dainininkas. Jo albumas 
„degančios akys“ išskirtinis yra ir tuo, kad visi 
norintys jį gali legaliai nemokamai atsisiųsti 
internete.

Veidai

  2015-ųjų Lietuvos pramogų pasaulio
„pačiausieji“
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METŲ MODELIS 

Karolina Toleikytė
2015 metais bene nė vienas žinomas Lietuvos dizaineris, 
pristatydamas savo naujausias kolekcijas, neapsiėjo be 
manekenės, „Mis Fashion TV 2014“ nugalėtojos KaroLinos 
ToLeiKyTės (19). nors merginai tai buvo paskutiniai metai 
mokykloje, ji suspėjo visur - ir ant podiumo, ir į egzaminus, ir 
į tarptautinius konkursus. Vasarą Gruzijos sostinėje Tbilisyje 
vykusiame „Miss Planet 2015“ konkurse Karolina pateko į 
gražiausių planetos merginų trejetuką ir tapo antrąja vicemis. 
Be laimėtos karūnos, manekenė parsivežė ir penkių skirtingų 
rungčių laimėjimus. Ji nugalėjo nacionalinio kostiumo 
konkursą, „Miss bikini“, „Favourite Model Miss Planet 2015 
by PatioarT advertising agency“, „The best model of GrP“ 
ir vakarinės suknelės pristatymo rungtyje - „Miss elegancija“. 
Panašu, kad ir ateinančiais metais jos laukia ne mažiau darbų.

Veidai

  2015-ųjų Lietuvos pramogų pasaulio
„pačiausieji“ Kas buvo geriausias, o kas blogiausias, 

kas dirbo daugiausiai, o kas mažiausiai? 
2015-ieji pažėrė kaip niekada daug įvykių, 
visuomenėje sukėlusių ne vieną diskusiją. 
„Laisvalaikis“ atrinko pačius „pačiausius“  
ir pateikia praėjusiųjų metų pramogų  
pasaulio įvykių reziumė.
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Veidai

METŲ SPORTO PASIEKIMAS

Vyrų krepšinio rinktinės pasirodymas Europos čempionate

Iš Prancūzijos miesto Lilio, kur vyko 2015-ųjų Europos krepšinio čempionatas, Lietuvos krepšinio rinktinė sugrįžo pasidabinusi pirmenybių sidabro medaliais bei  

kelialapiu į Rio De Žaineiro vasaros olimpines žaidynes. Senojo žemyno vicečempione tapusiai rinktinei tai bus jau 7-oji olimpiada iš eilės po Nepriklausomybės  

atgavimo. Lietuva tapo vienintele Europos šalimi, nuo 1992 m. nepraleidusia nė vienų žaidynių. Tokiu rezultatu gali pasigirti tik dar dvi pasaulio šalys - JAV ir Australija.

laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  3 1 11

METŲ FILMAS

Giedrės Žickytės „Meistras ir Tatjana“
2015 m. spalio 14 d. Lietuvoje buvo pristatytas ilgai lauktas Giedrės Žickytės (35) dokumentinis filmas 
apie žymų fotografą Vitą Luckų „Meistras ir tatjana“. Filmas apkeliavo daugelį pasaulio festivalių ir pelnė ne 
vieną prestižinį prizą. Lietuvoje ši dokumentinė juosta taip pat sulaukė pripažinimo: „sidabrinės gervės 2015“ 
apdovanojimuose pelnė net keturias „sidabrines gerves“, o filmo operatorius Audrius kemežys buvo apdovano
tas „Ąžuolo“ ir Lietuvos kinematografininkų sąjungos prizais. Filmas pasakoja apie V.Luckų  vieną iš Lietuvos 
fotografijos mokyklos kūrėjų. Pati režisierė pasakojo, kad kuriant filmą didžiausias iššūkis buvo, kaip filmą padaryti 
gyvą, kaip papasakoti, nenuslysti paviršiumi, bet kartu ir nesužeisti herojų. kitąmet G.Žickytės laukia jau nauji dar
bai  ji kuria dokumentinį filmą apie simo kudirkos laisvės šuolį iš sovietų laivo į amerikiečių apsaugos katerį.

Veidai
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Metų vestuvės

I.Kavaliauskaitė  
ir J.Morkūnas
2015-ųjų rugsėjo pradžioje sostinėje žiedus sumainė viena 
garsiausių pramogų pasaulio porų - teisininkė bei TV3 
laidų vedėja Indrė KaValIausKaITė (26) ir renginių 
organizatorius JogaIla MorKūnas (41). Pora amžiną 
meilę prisiekė Vilniaus senamiesčio centre esančioje 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. o po ceremonijos šventinės 
vakarienės susirinko per 250 kviestinių svečių. Tiesa, pora 
vestuvėms pasirinko itin netikėtą vietą - Vilniaus oro uostą, 
mat kitur tokią galybę svečių itin sunku priimti. Jaunieji 
vestuvių puotos svečiams parengė tikrą staigmeną - širdies 
formos skrydį lėktuvu virš sostinės. 

Veidai
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METŲ ATRADIMAS 

DJ Samanta
Smulkutei, dailiomis garbanomis pa- 

sipuošusiai Samantai Savickytei (23) -

DJ Samantai - praeinantys metai 

buvo didžiųjų permainų metai. 

2015 metų vasarą ji tarptautiniame 

diskžokėjų konkurse „Burn Residency“ 

ibisoje nušluostė nosį patyrusiems 

diskžokėjams iš viso pasaulio ir laimėjo 

pirmąją vietą bei prizus - 100 tūkst. 

eurų ir metų sutartį su „Burn“ ir „coca-

cola“ kompanijomis. Jau kitąmet jos 

laukia pasaulinis turas ir dar daugiau 

darbų įvairiuose klubuose. artėjantys 

iššūkiai jos negąsdina. nors merginų 

tarp diskžokėjų tėra penki procentai, ji 

pasiryžusi griauti nusistovėjusius mitus 

ir užkariauti pasaulį.

METŲ jubIlIEjuS

„Biplan“
Pozityviojo roko grupei „Biplan“ 
2015 m. sukako lygiai 20 metų 
scenoje. Šia proga grupė 
surengė mėnesio trukmės 
koncertinį turą, kad jubiliejų 
galėtų paminėti su visais savo 
gerbėjais.
„Biplan“ pripažinimą pelnė 
dar 1996 metais ir labiausiai 
išgarsėjo tokiais hitais kaip 
„Labas rytas“, „amore“, 
„ketvirtadienis“ ir kt. 2014 
metais grupė m.a.m.a. 
apdovanojimuose buvo 
pripažinta metų popgrupe, 2013 
metais tapo aGata grojamiau-
sios metų dainos („amore“) 
atlikėjais. „Biplan“ per visą 
muzikinę grupės istoriją išleido 
šešis albumus, iš kurių nau-
jausias „visi keliai veda prie 
jūros“ pasirodė 2014 metais. 
2015 metais grupės vokalistas 
maksas melmanas Lietuvos 
Respublikos prezidentės Dalios 
Grybauskaitės buvo apdovano-
tas ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ medaliu.
Per savo karjerą grupė surengė 
nesuskaičiuojamą daugybę 
solinių koncertų, aplankė 
Jungtinę karalystę, Jav, 
Ukrainą, Baltarusiją, Lenkiją, 
norvegiją ir kitus kraštus. 

Veidai
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Maksas Melmanas 2015-aisiais buvo pagerbtas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Tiesa, pats dainininkas šio įvertinimo nelaiko skirtu asmeniškai jam. Pasak Makso, tai visos grupės ir komandos darbo įvertinimas
Stasio Žumbio nuotr.



14 laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  3 1

Metų iššūkis

Igno Krupavičiaus 
kareiviška duona
2015-aisiais, po devynerių metų, praleistų prie LRT laidos „Labas rytas, 
Lietuva“ vairo, Ignas KRupavIčIus (33) nusprendė prisidėti prie 
Lietuvos karių savanorių ir atlikti devynis mėnesius truksiančią karinę 
tarnybą Rukloje. „Laisvalaikiui“ Ignas yra sakęs, jog puikiai suvokia  
susidariusią sudėtingą geopolitinę situaciją: „Todėl net nekyla klausimas, 
ką kiekvienas mūsų turėtų daryti, jei pasirodytų priešas. Taip, ginti savo 
Tėvynę. Konstitucijoje įtvirtinta pareiga yra ir mano pareiga. Kad tą pareigą 
atliktum tinkamai, turi būti pasiruošęs.“ Tačiau po karinės tarnybos Ignas 
neatmeta galimybės grįžti į televiziją, tik nebūtinai į tas pačias roges.

Veidai

Metų kULiNARAs

Martynas Praškevičius
profesionalus virtuvės šefas MaRTynas pRašKevIčIus (34) 2015 m. vMg (virtuvės mitų 
griovėjai) kulinariniuose apdovanojimuose buvo įvardytas kaip geriausias Lietuvos šefas. 
Tiesa, pats Martynas tokio įvertinimo nesureikšmina - jis įsitikinęs, kad siekti dar yra ko. prieš 
keletą metų restoraną „stebuklai“ atidaręs Martynas prisipažįsta, kad pradžia nebuvo lengva, 
tačiau pelnyta kritika privertė tobulėti. Tik dabar jis gali sau leisti savo darbus patikėti kitiems ir 
dažniau pabūti namuose, kur jo laukia sužadėtinė ir dar dvejų metų neturintis sūnus.
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Metų debiUtAs
Aušra Maldeikienė
garsi ekonomistė aušRa MaLdeIKIenė (57) 2015 
metais nutarė, kad neteisinga, kai vieni gali gyventi 
prabangiai, o kiti turi skaičiuoti pinigus net duonai. 
Taigi a.Maldeikienė debiutavo atsinaujinusioje BTv televizijoje vesdama laidą „Išgyvenk, jei gali“. Tai 
aušrai buvo visiškai naujas ir kiek neįprastas amplua, tačiau ekonomistė tikino, kad apie finansinius sun-
kumus ir finansinę nelygybę reikia kalbėti garsiai. 
Laidoje ekonomistė kvietė žinomus Lietuvos žmones savaitei apsikeisti vietomis su sunkiai arba prastai 
besiverčiančia šeima ir pabandyti susidoroti su tai 
šeimai kylančiais sunkumais.
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Veidai
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Mariaus ir Renatos Jampolskių dukrytė

Prieš dvejus metus susituokusius aktorių Marių JaMPolskį (37) ir jo žmoną renatą (30) lapkričio 31 d. aplankė 

gandrai. Porai gimė dukra, sutuoktiniai ją pavadino Vilte. Žinia apie tai, kad žinomas aktorius taps tėvu, pasklido dar 

vasarą, tačiau Jampolskiai atvirauti nenorėjo ir laukimo džiaugsmus pasiliko sau. Marius jau turi 8 metų sūnų Dovydą 

iš pirmosios santuokos, tad jam teks prisiminti viską, ko išmoko augindamas pirmagimį. „Jaučiuosi kaip prieš didelius 

darbus“, - iškart po dukros gimimo sakė Marius ir pasidžiaugė, kad tėvams padovanojo jau antrą anūką.
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Veidai
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METŲ KELIONĖ 

Leonardas ir Ieva 
Pobedonoscevai Balyje
Pusmetį Balyje gyvenę aktorius Leonardas PoBedonoscevas (36) su 

žmona Ieva (45) ir dukra emILIja (9) tik vasarą grįžo į Lietuvą. Tačiau neil-

gam. susižavėjusios vietos kultūra, žmonių nuoširdumu ir šiltu klimatu, Ieva 

su emilija jau rugpjūtį iškeliavo atgal. o visus darbus Lietuvoje pabaigęs 

Leonardas kiek vėliau irgi prisijungė prie savo šeimos. anot Leo ir Ievos, 

gyvenimo būdas Balyje labai skiriasi nuo europietiško, tačiau tuo ir žavi. Ten 

niekas nestresuoja stovėdamas eismo spūstyje, nesiskundžia dėl prasto oro 

ar didelių kainų. Pasak aktoriaus, tai rojus, esantis žemėje. dabar Leonardas 

su Ieva negali tiksliai pasakyti, kada grįš į Lietuvą. „Facebook“ paskyroje 

„balinėtojai“ jiedu dalijasi patarimais ir savo kelionių patirtimi su tais, kurie 

nori trumpam, o gal ilgam pakeisti ne tik aplinką, bet ir mąstymą.
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METŲ REKORDININKĖ

Menininkė Agnė Kišonaitė
Originaliais meno kūriniais ir instaliacijomis garsėjanti menininkė Agnė 
KišOnAitė (32) šiemet savo kūrybos gerbėjus stebino ne tik įdomiais 
darbais, bet ir rekordais. Įkvėpta savo tapyto paveikslo „Stiklo pūtimas“, 
gegužės mėnesį Agnė pristatė vitražą iš nagų lako buteliukų. 100 kg 
sveriantis, iš  1969 buteliukų pagamintas kūrinys įrašytas į Lietuvos 
rekordų knygą kaip didžiausias miniatiūrinių buteliukų vitražas. Lapkritį 
menininkė išvyko į Honkongą, kur pristatė „Lūpdažių bokštą“, pagamintą 
iš 18 399 lūpų dažų pakuočių. 3,03 m aukščio ir 530 kg svorio meno 
objektas įtrauktas į garsiąją gineso rekordų knygą kaip aukščiausia iš 
daugiausiai lūpų dažų tūbelių sukonstruota skulptūra. Deja, tautiečiai, 
norintys išvysti „Lūpdažių bokštą“, turės vykti į Honkongą - kūrinys 
pasiliko viename šio miesto prekybos centre.

Veidai

Daugiau nei 3 m aukščio, pusę tonos sveriančio „Lūpdažių bokšto“ gamybai panaudotos  18 399 lūpų dažų pakuotės. Šis darbas įtrauktas 
į Gineso rekordų knygą
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METŲ SOCIALINIS PROJEKTAS

„Lietuvai ir man“
Praėjusiais metais Lietuva 25 kartą paminėjo Kovo 11-ąją - Nepriklau-
somybės atkūrimo dieną. Šia proga su Nepriklausomybe užaugęs 
jaunimas inicijavo akciją „Lietuvai ir man“, o jos ambasadoriais tapo 
žinomi šalies žmonės - GabrieLius LiaudaNsKas-svaras, Jonas 
Nainys, rūta Meilutytė, Laura asadauskaitė ir kiti. Nuo vasario 16 dienos 
visi mūsų šalies piliečiai Lietuvoje ir užsienyje buvo kviečiami nupinti 
250 000 apyrankių, simbolizuojančių Tautos vienybę. Prie akcijos noriai 
prisijungęs jaunimas galėjo pasidžiaugti - apyrankių buvo nupinta net kiek 
daugiau nei ketvirtis milijono.

METŲ DARBŠTUOLĖ

Agnė Gilytė
stilistė aGNė GiLyTė (33) 2014 metų pabaigoje, prieš pat praėjusias Kalėdas, 

išleidusi kultinę knygą „spintologija“, buvo praminta spintologe bei naujo spin-

tos mokslo pradininke. Ne mažiau darbingi jai buvo ir 2015-ieji. surengusi ne 

vieną susitikimą su moterimis ir papasakojusi apie tai, kaip nepasiklysti spintos 

labirintuose, vasarą ji išėjo atostogų, o po jų grįžo su dar dviem naujienomis. 

rudenį ji pristatė „stilingos asmenybės kalendorių 2016“, o gruodžio pradžioje 

pasirodė ir dar viena jos knyga „spintologija.TeeN“, skirta 11-19 metų jaunimui.

Veidai

Hiphopo grupės „G&G Sindikatas“ lyderis 
Gabrielius Liaudanskas - Svaras tapo socialinės 
akcijos „Lietuvai ir man“ ambasadoriumi

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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METŲ PRARADIMAS

„Mis Lietuva“ 
konkursas
2015 m. Lietuva liko be savo gražuolės. Gražuolių 
konkurso organizatoriai nutarė padaryti pertrauką 
ir nerinkti gražiausios lietuvaitės. Panašu, 
kad 2014 m. „Mis Lietuva“ tapusiai AGnei 
KAvALiAusKAitei (22) teks šį titulą dar vienus 
metus nešti ant savo pečių. Kitados apie grožio 
konkursus ji sakė, kad visa tai, kas yra populiaru, 
nebūtinai tampa beverčiu dalyku. Anot jos, grožio 
konkursai turi kilnią idėją, ir jai to pakanka. „Mis 
Lietuva“ organizatoriai patikino, kad 2016 m. 
konkursas bus, todėl belieka laukti ir ruoštis.

Veidai

Kadangi 2015-aisiais buvo 
nuspręsta nerengti  

„Mis Lietuva“ konkurso, 
„Mis Lietuva 2014 “  

Agnė Kavaliauskaitė  
dar vienerius metus 

džiaugsis gražiausios 
lietuvaitės karūna

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Metų skanėstas

Rekordinis  
šakotis
2015 metais UAB „Romnesa“ 
šalia Druskininkų sukvietė 
kurorto gyventojus ir svečius 
į rekordinio šakočio kepimo ir 
ragavimo šventę. Šventėje buvo 
siekta tradiciniu būdu - rankomis 
sukant veleną virš malkų liep-
snos 1 val. ir 40 min. - iškepti 
didžiausią pasaulyje šakotį, kuris 
patektų į Gineso rekordų knygą. 
„Factum“ rekordų agentūros 
atstovai užregistravo šiuos 
rekordo duomenis: kepinio 
aukštis - 372 cm, šakočio apim-
tis storiausioje vietoje - 302 cm, 
svoris - 85,8 kg.

Veidai

Metų  VIeta

Pasaulio įvertinti Trakai
Šiemet netrūko dėmesio vienai unikaliausių Lietuvos vietovių - Trakams. Pasaulio keliautojų 

pamėgtoje „Places to See in Your Lifetime“ interneto svetainėje paskelbtas įspūdingiausių 

senovinių pasaulio miestų ir miestelių dešimtukas, į kurį pateko ir Trakai. Pasaulio keliautojams 

jie pristatomi kaip senoji LDK sostinė - vienintelė pilis saloje, apsuptoje ežerų, visoje Rytų 

Europoje. Skaitytojus Lietuvoje pradžiugino ir 38-iose pasaulio šalyse leidžiamas žurnalas 

„National Geographic“. Specialiame žurnalo leidinyje tarp 100 nepažintų kelionių, į kurias 

siūloma leistis, žurnalo redaktoriai taip pat įvardijo Trakų pilį. Ši pilis tapo kone vieninteliu lei-

dinyje minimu ir viso pasaulio žurnalo skaitytojams aplankyti siūlomu objektu Šiaurės Europoje. 

Puslapius parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ, Ringailė STULPINAITĖ ir Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Ryški 
klasika

Dviejų spalvų šešėliais - auk-
siniais ir šviesiai bronziniais - pa-
dažytos akys atrodo ganėtinai sub-
tiliai, tad lūpas galima dažyti tam-
siai raudonais ir vyšniniais atspal-
viais. Paryškinkite antakius, ta-
čiau nepersistenkite - jie turi at-
rodyti natūraliai. 

Makiažas: Povilas Staniulionis 
(„Make up Store“) 
Modelis: Neringa Šiaudikytė

Naujametė naktis - viena iš progų, kai no-
risi atrodyti pritrenkiamai, ryškiai ir rinktis 
mums neįprastus bei neišbandytus makiažo 
sprendimus. Vizažo specialistai pristato ke-
lias idėjas norinčioms išsiskirti ir suspindėti 
sutinkant Naujuosius.

grožio paletė

Sužibėkite naujametę naktį
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Karnavalo 
sūkurys

Net jei ruošiatės teminiam vakarėliui, 
makiažas turi išlikti skoningas. Klasiki-
niam akių makiažui šventiškumo suteikia 
subtilus aukso spindesys ir priklijuojamos 
blakstienos. Antakiai taip pat gali suspin-
dėti metalo spalva. Įprastą karnavalo kau-
kę gali pakeisti Svarovskio kristalai, o 
skruostams spindesio suteiks žvilgantys 
skaistalai (angl. Shimmer). 

Makiažas: Birutė Pajedienė („Maqpro“) 
Modelis: Inga Stumbrienė

Irm
an

to
 S

id
ar

ev
ič

ia
us

 n
uo

tr.

laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  3 1 23

Subtili 
elegancija

Prie tamsesnio dūminio akių makiažo 
puikiai tiks natūralią lūpų spalvą atitin-
kantys tonai. Nebūtina lūpų dažyti ryškiai, 
kad jos atrodytų koketiškai. Verčiau kiek 
paryškinkite kontūrą lūpų spalvą atitin-
kančiu pieštuku bei lūpdažiu, o centrą pa-
dažykite kiek šviesesne spalva. Taip lūpos 
vizualiai atrodys putlesnės. 

Makiažas: Kristina Oganesian 
(„Make up Store“)
Modelis: Oksana Zlatkovaitė

Sužibėkite naujametę naktį

Drąsi 
mada

Naujųjų vakarėlis - vie-
na iš tų progų, kai galima 
ryškiai pasidažyti ir akis, ir 
lūpas. Žaismingumo su-
teiks šį sezoną itin madin-
gos dvispalvės (ombre) lū-
pos - šiuo atveju iš ryškiai 
raudonos pereinančios į 
aukso spindesį. Prie jų de-
rės ir aukso bei bronzos 
atspalviais spindinčios dū-
minės akys. 

Makiažas: Birutė Pajedienė 
(„Maqpro“)
Modelis: Tatjana Lavrinovič
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grožio paletė

Blizgučių mirgėjimas
Pasirinkdamos klasiką tikrai neprašausite, tačiau 

Naujųjų nakčiai rinkitės klasikinį makiažą, dekoruotą 

blizgučiais. Tokiu atveju svarbu apvesti ryškų akies kon-

tūrą, kad pabrėžtumėte akies formą. Lūpas palikite švie-

sesnes, o spindesio skruostams suteiks subtiliai žvilgan-

tys skaistalai (angl. Shimmer). 

Makiažas: Vidaja Vileišaitė („Make up Store“)
Modelis: Justina Stambrauskaitė

Parengė  
Eimantė JURŠĖNAITĖ
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Avinas
(03 21 - 04 20)

Kantrybė siekiant užsi-
brėžto tikslo - šių metų pri-
oritetas. Metų pradžioje 
jums puikiai seksis versle, 
atsargesni turi būti gimę 
kovo 23-27 dienomis, nes 
sunkiai valdysite savo emo-
cijas kolektyve. Vasaris, ko-
vas bus kupini įtampos. Ba-
landį ir gegužę būkite bu-
drūs pasirašinėdami verslo 
sutartis. Birželis ir liepa - 
palankus laikas atostogauti. 
Rugpjūtį, rugsėjį, spalį ir 
lapkritį būkite atidesni ke-
lyje. Gruodį atidžiai planuo-
kite išlaidas. 

Meilė 
Metų pradžioje sulauksite 

didelio pasisekimo tarp prie-
šingos lyties atstovų. Kovą ir 
balandį atsidursite meilės sū-
kuryje ir patirsite daug malo-
nių akimirkų. Vasarą romanai 
įgaus pagreitį - suvoksite, kad 
negalite būti be artimo žmo-
gaus, pats laikas pasipiršti. 
Rudenį ir žiemą santykiai su 
antrąja puse tvirtės.

Darbas, pinigai
Sausį ir vasarį pavyks 

pasiekti gerų rezultatų. Ba-
landį ir gegužę galite keisti 
darbą, nes suvoksite, kad 
esamas jūsų netenkina. Va-
saros mėnesiais darbe įsi-
vyraus harmonija, jausite 
stiprų kolektyvo palaikymą. 
Rudenį daug permainų bus 
visose veiklos srityse, nors 
ne visos duos teigiamų dar-
bo rezultatų.

sveikata
Metų pradžioje aktyvus 

poilsis padės palaikyti puikią 
fizinę formą ir išvengti infek-
cinių ligų. Pavasarį atidžiai vai-
ruokite, stenkitės išvengti 
ekstremalių situacijų. Vasarą 
galimi kraujospūdžio svyravi-
mai, rudenį dažniau užsukite 
į sporto salę, baseiną. Metų 
pabaigoje gali varginti kvėpa-
vimo takų infekcijos.

Jautis 
(04 21 -  05 22)

Ateinantys metai bus pel-
ningi. Neturintys šeimos tu-
rėtų sutikti antrąją pusę. Me-
tų pradžioje pelnysite pasiti-
kėjimą ir pagarbą kolektyve. 
Balandį ir gegužę pavyks įgy-
vendinti senus planus. Verslo 
žmonėms palankūs rugpjūtis 
ir rugsėjis. Šį laiką panaudo-
kite komandiruotėms, naujų 
kontaktų paieškoms, palanku 
bus pradėti savo verslą. Spalį 
ir gruodį kolektyve būkite ati-
dūs, šiuo laikotarpiu svarbu 
išlaikyti gerus santykius su 
jus supančiais žmonėmis. 

JausMai 
Galite sutikti žmones, ku-

riuos mylėjote arba kurie jus 
mylėjo. Pavasarį jūsų keliai su 
mylimu žmogumi gali išsi-
skirti. Ramesnis laikotarpis 
laukia vasarą, tad verta šį lai-
ką panaudoti taisymui klaidų, 
kurias padarėte bendraudami 
su mylimu žmogumi. Rudenį 
jausitės pakylėti, santykiuose 
vyraus darna ir harmonija. 

Darbas, pinigai
Lydės sėkmė, panirsite į 

darbą, tačiau pavasarį galite 
neįvertinti savo sėkmės ir 
padaryti klaidų. Susilaikykite 
nuo brangių pirkinių. Pava-
sarį nepradėkite naujų vers-
lo projektų. Vasarą palankus 
laikas savo profesinį bagažą 
papildyti naujomis žiniomis, 
rudenį gali kilti noras keisti 
darbo vietą ar profesiją. 
Gruodį jums gali pasiūlyti 
dirbti vadovaujamą darbą.

sveikata
Metų pradžioje kamuos 

kvėpavimo takų ligos, pava-
sarį atgauti pusiausvyrą pa-
dės poilsis gamtoje, bet gali 
paūmėti įsisenėjusios ligos. 
Vasarą palankus laikas plani-
nėms operacijoms, atsargiai 
elkitės prie vandens telkinių. 
Rudenį saugokitės peršali-
mo, gruodį padidės infekci-
nių ligų rizika.

Horoskopas

Lilijos Banaitienės prognozė 2016 metams

Alekas  
Boldvinas  

(Alec  
Baldwin)

Keira Naitli 
(Keira Knightley)

Kristen Stiuart 
(Kristen Stewart)

Penelopė Krus 
(Penelope Cruz)

Adelė (Adele)

Čeningas Tatumas 
(Channing Tatum)
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Dvyniai
(05 23 - 06 21)

Pirmaisiais metų mėne-
siais darbas ir kūryba bus pa-
grindiniai varikliai, įsivyraus 
stabilumas. Pavasarį daugiau 
dėmesio skirsite gerovei sti-
printi. Vasarą sutiksite daug 
naujų žmonių, einančių aukš-
tas pareigas. Rudenį atsiras 
daug malonių užsiėmimų, 
dažniau aplankykite jums ar-
timus žmones. Gruodis - pui-
kus laikas gilinti savo žinias 
ir perduoti jas kitiems.

Jausmai 
Metų pradžioje tarpusavio 

santykiuose vyraus sąžinin-
gumas, atvirumas ir meilė. 
Pavasarį kamuos permainingi 
jausmai antrajai pusei, neiš-
vengsite neigiamų minčių ir 
nemalonių emocijų. Rudenį 
vyraus teigiama energija, ku-
ri asmeninį gyvenimą pripil-
dys šviesių emocijų. 

Darbas, pinigai 
Metų pradžioje teks spręs-

ti daug klausimų, susijusių su 
darbu. Pavasarį kils įdomių su-
manymų, juos įgyvendinti pa-
dės kolektyvas. Vasarą panau-
dokite profesinėms žinioms 
gilinti. Rudenį nekreipkite dė-
mesio į neigiamus komenta-
rus, nesivelkite į intrigas. 
Gruodį teks skirti konkretiems 
darbams, laiku gauti reikiamą 
informaciją. Vasarą susitikimai 
su užsienio partneriais turėtų 
pakeisti jūsų finansinę padėtį į 
gera. Rudenį ir žiemą venkite 
didelių pirkinių.

sveikata
Sveikata turi susirūpinti tie, 

kurie linkę sirgti kvėpavimo ta-
kų ligomis. Pavasarį kamuojami 
osteochondrozės, artrito lauki-
te šių ligų paaštrėjimo. Profilak-
tika - šiluma ir gera avalynė. 
Vasarą atidžiai žiūrėkite, ką val-
gote, o rudenį dažniau užsukite 
į baseiną, tai naudinga jūsų ner-
vų sistemai. Gruodį tiks akty-
vus poilsis - puiki priemonė 
imunitetui stiprinti.

Vėžys
(06 22 - 07 22)

Metų pradžioje jūsų neigiamos 
emocijos smarkiai veiks aplinkinius ir 
tik artimieji taps užuovėja. Pavasarį 
sutiksite žmonių, kurie padės kopti 
karjeros laiptais. Palaikykite draugiš-
kus santykius su kolektyvu. Vasarą at-
rasite turintys daug naujų talentų - 
turite jais pasinaudoti. Rudenį netu-
rintiems antrosios pusės didelė tikimy-
bė ją sutikti, taip pat puikus laikas 
pradėti studijuoti. Gruodį daugiau dė-
mesio skirkite draugams ir tėvams.

Jausmai 
Metų pradžioje teks išgyventi 

daug neigiamų emocijų, jausitės ne-
reikalingi ir nemylimi. Pavasarį pa-
vyks atkurti prarastus santykius. Va-
sarą atrodys, kad santykiai tarsi įstri-
go vienoje vietoje. Netuščiažodžiau-
kite. Rudenį vieniši šio ženklo atsto-
vai patirs daug romantinių nuotykių, 
o poras lydės puikios emocijos.

Darbas, pinigai
Metų pradžioje laukia didelis dar-

bo krūvis. Pavasarį numatoma daug 
kelionių ir mokymų. Vasarą bus puikus 
laikas dirbantiems socialinių paslaugų 
sektoriuje, pedagogams. Gruodį užsi-
imkite intelektine veikla ir kūryba. 
Metų pradžioje finansinė padėtis bus 
sudėtinga, bet jau ankstyvą pavasarį iš 
užsienio partnerių galite sulaukti pel-
ningų sutarčių. Vasarą finansinė padė-
tis pagerės, tačiau neskubėkite atsi-
pūsti, turėsite dar paplušėti ir rudenį.

sveikata
Visus metus kartkartėmis jausite 

diskomfortą. Apėmus blogoms emoci-
joms galite jausti maudimą dešiniame 
šone - nedelsdami atlikite tyrimus. Pa-
vasarį daugiau laiko praleiskite gryname 
ore, stiprinkite imuninę sistemą. Vasarą 
padidės traumų tikimybė, būki-
te atidūs vairuodami. Ru-
denį būkite išrankūs 
maistui, galimos 
virškinimo 
p ro b l e -
mos. 

Horoskopas

Lilijos Banaitienės prognozė 2016 metams

Andželina Džoli  
(Angelina Jolie)

Markas Volbergas 
(Mark Wahlberg)

Natali Portman 
(Natalie Portman)

Tomas Kruzas  
(Tom Cruise)

Meril Stryp  
(Meryl Streep)

Ariana Grandė 
(Ariana Grande)
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Liūtas 
(07 23 - 08 22)

Metų pradžioje ne visada 
draugai skubės padėti, todėl 
artimųjų pagalbos neatsisa-
kykite. Pavasarį norėsite at-
likti visus darbus vienu metu. 
Vasarą sulauksite populiaru-
mo ir sėkmės. Rūpinkitės ap-
linkiniais, venkite konflikti-
nių situacijų, nesivelkite į 
intrigas. Rudenį nepasiduo-
kite egoizmui, būkite gerano-
riški. Seksis tvarkyti finansi-
nius reikalus, puikus laikas 
dirbantiems kūrybinį darbą.

Jausmai
2016-ųjų pradžioje gali-

mos didelės permainos san-
tykiuose su antrąja puse. 
Viskas į gera, nors iš pradžių 
gali atrodyti kitaip. Vienišų 
laukia naujos pažintys. Pava-
sarį iškils į paviršių šeimoje 
brendusi konfliktinė situaci-
ja. Vasarą saugokitės abejo-
tinų pažinčių internetu, per 
daug nereikalaukite dėmesio 
iš artimųjų, stenkitės kuo 
daugiau rodyti savo jausmus. 
Rudenį būkite kantrūs, ne-
pykite ant mylimųjų.

Darbas, pinigai
Metų pradžioje gausite 

pasiūlymą eiti naujas parei-
gas, jums tai bus visiškai 
nauja ir nežinoma. Pavasarį 
sėkmė lydės dirbančius 
mokslinėje srityje, kultūros 
sektoriuje. Vasarą būkite ati-
dūs pasirašydami finansinius 
dokumentus, nepasitikėkite 
žodiniais pažadais. Teks ati-
džiau skaičiuoti išlaidas, nes 
pavasarį galimos didelės in-
vesticijos, gali tekti ryžtis 
didelėms permainoms. Ru-
duo bus palankus įgyvendin-
ti verslo sumanymus, gruodį 
palankus laikas sutartims su 
užsienio partneriais. 

sveikata
Vandens procedūros ir 

kvėpavimo pratimai padės 
susigrąžinti prarastą vidinę 
energiją, pavasarį venkite 
konfliktų, stresinių situaci-
jų, lepinkitės SPA procedū-
romis. Vasarą galimos aler-
ginės reakcijos į maisto 
produktus. Rudenį jausitės 
puikiai, jei daugiau laiko 
praleisite gryname ore. 

Mergelė 
(08 23 - 09 22)

Metų pradžioje laukia di-
delės permainos tiek profesi-
nėje, tiek finansinėje srityje. 
Galėsite įgyvendinti savo seną 
svajonę - aplankyti šalis, ku-
riose dar neteko būti. Pavasa-
ris bus permainingas, vieni 
verslo planai žlugs, kiti bus 
sėkmingai įgyvendinti. Vasa-
rą verta nesiblaškyti ties ne-
reikalingais dalykais, nesivel-
kite į konfliktus, kad išveng-
tumėte nesėkmių ir pasiektu-
mėte savo tikslų. Ruduo - 
puikus laikas norintiems 
keisti darbą, daugiau dėme-
sio skirti šeimos nariams.

Jausmai
2016-ųjų pradžioje vieni-

šiems teks keisti požiūrį į 
priešingos lyties atstovus - 
suprasite, kad buvote per 
daug išrankūs, kėlėte per di-
delius reikalavimus. Pavasarį 
būsite kupini jėgų, tik nepa-
skęskite rutinoje. Vasarą bū-
kite atlaidesni mylimiesiems, 
o jeigu esate vieniši - bus 
daug šansų rasti tinkamą po-
rą. Rudenį susituokusias po-
ras lydės harmoningi ir gra-
žūs tarpusavio santykiai. 

Darbas, pinigai 
Metų pradžia sėkminga, 

tačiau atsargiai planuokite 
finansus ir sutartis su nau-
jais verslo partneriais, nes 
jos gali būti greitai nutrauk-
tos. Vasarą sulauksite pripa-
žinimo ir padėkos už gerą 
darbą. Rudenį prireiks daug 
kruopštumo ir pareigingu-
mo, sėkmė lydės sugeban-
čius viską atlikti laiku. Pava-
sarį ir vasarą palankus metas 
komandiruotėms ir nau-
jiems ryšiams užmegzti. Ru-
duo bus stabilus ir pelningas.

sveikata
Pirmaisiais metų mė-

nesiais pajusite sveikatos 
svyravimus. Pavasarį pa-
lanku stiprinti imuninę sis-
temą, apsilankykite SPA. 
Vasarą atidžiai žiūrėkite, ką 
valgote, padidėjusi infekci-
nių žarnyno ligų galimybė. 
Rudenį pravers griežta dar-
botvarkė, tinkamas laikas 
atlikti profilaktinį organiz-
mo patikrinimą.

Horoskopas

Džeisonas 
Stethemas  

(Jason  
Statham)

Sandra Bulok 
(Sandra Bullock)

Dženifer Lopes 
(Jennifer Lopez)

Kianu Ryvsas 
(Keanu Reeves)

Bleik Laivli 
(Blake Lively)

Bijonsė (Beyonce)
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Svarstyklės
(09 23 - 10 22)

Metų pradžioje nereikėtų 
pradėti naujų projektų. Pava-
sarį gerės materialinė padėtis, 
bet sunkumų gali kelti gimi-
naičiai, kuriems reikės finan-
siškai padėti. Vasarą palankus 
laikas įsimylėjėliams, stiprin-
kite tarpusavio santykius, o 
vieniši šio ženklo atstovai pa-
galiau lengviau atsikvėps - pa-
aiškės, kad tai, ko jie ieško, yra 
visai šalia. Rudenį teks derin-
ti poilsį su darbu.

Jausmai 
Pirmaisiais metų mėne

siais tarpusavio santykiai 
priklausys nuo jūsų sprendi
mų, pasitelkite vidinę rimtį. 
Pavasarį vienišiams padau
gės galimybių susirasti ant
rąją pusę, o vasarą šio ženk
lo gerbėjas gali pasiūlyti sa
vo ranką ir širdį. Išsiskyru
sios ir našlės taip pat gali 
gauti pasiūlymą tekėti. Stip
riosios lyties atstovai paga
liau atsisveikins su viengun
gyste, pasipiršdami savo iš
rinktajai. Rudenį nesuprasi
te, ko norite iš savęs ir arti
mo žmogaus, dažnai jausitės 
nuskriausti. 

Darbas, pinigai
Metų pradžioje atidžiai 

tikrinkite visą informaciją 
pasirašydami sutartis, tai 
skolų grąžinimo metas. Nors 
ir nepasieksite profesinių 
aukštumų, pavasarį apsižiū
rėsite, kad sukatės kaip vo
verė rate. Vasarą pradės ly
dėti sėkmė, bet įvairios ne
tikėtos buitinės smulkmenos 
gali kaip reikiant sumažinti 
jūsų biudžetą. O ruduo bus 
gausus naujų projektų ir idė
jų, pasijusite geriau, įsivy
raus harmonija. 

sveikata
Gyvenantiems pasyviai 

pats laikas pradėti sportuoti. 
Pavasaris  geras laikas apsi
lankyti pas šeimos gydytoją, 
atlikti profilaktinį patikrinimą. 
Vasarą sportuokite  turėsite 
dvigubą naudą, ne tik sustip
rinsite imuninę sistemą, bet 
ir padailinsite figūrą. Rudenį 
geras apavas ir šilta apranga 
apsaugos nuo peršalimo, gy
dykitės žolelių arbatomis.

Metų pradžioje darbas gali 
pasirodyti monotoniškas ir nuo-
bodus, juk Skorpionams reikia 
įtampos. Pavasarį galite sulauk-
ti naudingų patarimų iš kolektyvo. 
Nesudarykite ilgalaikių sutarčių. 
Vasarą turėsite daug susitikimų, 
kol suvoksite, kad tai tebuvo laiko 
švaistymas. Planuokite atostogas ir 
šis sprendimas bus teisingas, nes 
poilsis jums tikrai reikalingas. Ru-
denį likimas jūsų nelepins - bus 
tam tikrų nusivylimų tiek darbe, 
tiek asmeniniame gyvenime.

Jausmai 
Pirmaisiais metų mėnesiais 

vienišiai išgyvens pavydą. Valdy
kite emocijas. Pavasarį neturintys 
antrosios pusės būsite apsupti 
priešingos lyties atstovų ir pasi
rinkti tą vienintelę ar vienintelį 
bus gana sunku. Vasarą pagaliau 
atrasite ramybę, o rudenį santykiai 
su artimais žmonėmis taps labai 
svarbūs, nors likimas jums pateiks 
tam tikrų išbandymų.

Darbas, pinigai 
Metų pradžioje būsite gerbia

mi ir vertinami kaip sąžiningai ir 
atsakingai atliekantys savo darbą. 
Pavasarį finansiniai sunkumai ly
dės turinčius savo verslą, atidžiai 
skaičiuokite išlaidas, saugokitės 
apgaulės pasirašydami finansi
nius dokumentus. Vasarą įvyks 
daug pokyčių, o rudenį jausite pa
jamų mažėjimą, sunkiai užmeg
site naujus darbinius kontaktus.

sveikata 
Metų pradžioje vargins senos 

problemos, paūmės lėtinės ligos, 
todėl profilaktinis patikrinimas pa
dės išvengti liūdnų pasekmių. Pa
vasarį saugokitės peršalimo ligų, 
gali paūmėti sąnarių ligos. Vasarą 
turintys regėjimo sutrikimų pajus 
pablogėjimą, ypač tai stipriai jaus 
dirbantys prie kompiuterio. Rude
nį stenkitės kuo daugiau sukaup
ti vidinės energijos, dau
giau dėmesio skirki
te imuninei sis
temai stip
rinti.

Horoskopas

Skorpionas 
(10 23 - 11 22)

Rajenas Reinoldsas 
(Ryan Reynolds)

En Hetavėj 
(Anne Hathaway)

Keiti Peri 
(Katy Perry)

Kim Kardašian 
(Kim Kardashian)

Metas Deimonas 
(Matt Damon)

Keitė Vinslet 
(Kate Winslet)
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Šaulys
(11 23 - 12 21)

Metų pradžioje ir pava-
sarį teks pasikliauti savo jė-
gomis. Vasarą nenumatytos 
išlaidos, investicijos, nutrū-
kusios sutartys išves iš pu-
siausvyros, bet bus pats lai-
kas planuoti atostogas. Ru-
denį nusiteikite naujiems 
darbams, pasipils nauji 
verslo pasiūlymai, numato-
mas ryškus finansinis page-
rėjimas. Aktyviai jausite 
draugų, kolektyvo ir šeimos 
narių pagalbą, viskas stos į 
savo vėžes.

Jausmai 
Metų pradžia nebus 

lengva. Pavasarį svarbu 
vengti ambicijų bendrau-
jant su antrąja puse, būkite 
nuoširdūs, nedramatizuoki-
te situacijos, siekite aišku-
mo - tuomet lengvai viską 
išspręsite. Vasara ypač pa-
lanki asmeniniams santy-
kiams pagerinti, vieniši šio 
ženklo atstovai visa galva 
pasiners į meilės romaną, 
tačiau atminkite - tai bus 
laikina. 

Darbas, pinigai 
Prasideda karštas dar-

bymetis, protingiausia tam 
nesipriešinti. Pavasaris 
bus nelengvas - teks rink-
tis tarp vadovybės ir ko-
lektyvo. Vasarą bus suteik-
ta galimybė kilti karjeros 
laiptais, pagalvokite, ar su-
gebėsite susitvarkyti su 
naujomis pareigomis. Ru-
duo gana sudėtingas laiko-
tarpis jūsų verslui, norėda-
mi stabilumo, skaičiuokite 
pajamas ir išlaidas, palan-
kus laikas kreiptis į vado-
vybę dėl atlyginimo padi-
dinimo.

sveikata
Saugokitės peršalimo 

ligų, pavasarį dėl įtampos 
gali varginti širdies kraujo-
takos sistemos sutrikimai. 
Pasivaikščiojimai gryname 
ore - puiki profilaktika. Va-
sarą stenkitės daug būti 
gryname ore, atostogauki-
te. Rudenį saugokitės 
skersvėjų - galimi kojų, 
rankų sąnarių skausmai, 
atidžiai rinkitės maistą. 

Ožiaragis 
(12 22 - 01 20)

Atsivers naujų galimy-
bių - į pirmą planą iškils kar-
jera ir santykiai su kolektyvu. 
Sėkmė priklausys nuo to, ką 
dirbate ir kaip. Pavasarį gyve-
nimas jums suteiks galimybių 
įgyvendinti kūrybinius suma-
nymus, lavinti profesinius įgū-
džius, dalyvauti tarptautiniuo-
se projektuose, pradėti savo 
verslą. Vasarą jūsų aplinkoje 
atsiras žmonių, su kuriais už-
megsite rimtus verslo kontak-
tus, būsite kupini naujų idėjų. 
Rudenį galite sulaukti intri-
guojančio pasiūlymo dėl karje-
ros užsienyje, gerai apgalvokite 
prieš priimdami sprendimą.

Jausmai 
Sėkmė lydės tarpusavio 

santykiuose. Pavasarį nesku-
bėkite priimti netikėtų pasiū-
lymų. Vasarą stebėkite, kas 
vyksta jūsų gyvenime, kie-
kvieną situaciją priimkite 
kaip svarbią pamoką, galimi 
lemtingi susitikimai ir pažin-
tys. Įdėmiai įsiklausykite, ką 
jums sako aplinkiniai. Rudenį 
jūsų akiratyje atsiras daug 
naujų pažįstamų, didelė tiki-
mybė, kad būtent šiuo metu 
užsimezgę santykiai peraugs 
į abipusę simpatiją.

Darbas, pinigai
Metų pradžia jums bus 

sėkminga. Pavasarį komandi-
nė veikla pareikalaus pastan-
gų, darbas bus naudingas, jei 
pažabosite individualizmą ir 
pajusite kolektyvinę dvasią. 
Vasarą kolegoms stenkitės 
neužsiminti apie kažkada jų 
padarytas klaidas. Ruduo pui-
kus laikas asmeniniams pro-
jektams įgyvendinti, naujoms 
sutartims pasirašyti, idealus 
laikas ieškoti verslo partne-
rių. Gausite didelį pelną. 

sveikata
Pavasarį jūsų gyvybinės 

energijos ištekliai bus mažes-
ni, pajusite norą sulėtinti 
tempą - taip ir padarykite. Va-
sarą venkite egzotiško maisto 
ir vandens telkinių. Rudenį 
daugiau dėmesio skirkite 
imuninei sistemai stiprinti, 
gerai išsimiegokite, sportuo-
kite, tinkamas metas vandens 
sveikatinimo procedūroms.

Horoskopas

Teilor Svift 
(Taylor Swift)

Benas Stileris 
(Ben Stiller)

Rita Ora 
(Rita Ora)

Numi Rapas 
(Noomi Rapace)

Vanesa Paradi 
(Vanessa Paradis)

Bredlis Kuperis 
(Bradley Cooper)
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Vandenis 
(01 21 - 02 19)

Pavasarį pajusite, kad rei-
kia tobulinti savo užsienio kal-
bų žinias. Dirbdami koja ko-
jon su kolektyvu gausite dide-
lę paramą ir palaikymą. Vasa-
rą susidursite su verslo sun-
kumais, nes daug dėmesio 
skirsite savo karjerai. Vadova-
vimo klaidos gali tapti finan-
sinių praradimų pagrindu. 
Rudenį didelį vaidmenį jūsų 
versle suvaidins seni ryšiai, 
nebijokite permainų, drąsiai 
keiskite verslo strategiją. 

Jausmai 
Santykiuose įsivyraus 

švelnumo ir tarpusavio su-
pratimo atmosfera. Pavasarį 
galite įsimylėti, bet nauji 
nuotykiai bus laikina ir pa-
vojinga pagunda. Vasarą tu-
rintys šeimą galės džiaugtis 
pagerėjusiais santykiais, o 
vienišiai sulauks įdomaus 
pasiūlymo iš priešingos ly-
ties. Rudenį jūsų poros san-
tykius susilpnins nepasiti-
kėjimo šešėlis.

Darbas, pinigai 
Sėkmė lydės dirbančius 

kūrybinį darbą, o pavasarį 
puikiai realizuosite savo pla-
nus - pradėsite įtemptai dar-
buotis prie naujų projektų. 
Jei pasitaikys mažų nesklan-
dumų, nenuleiskite rankų, o 
atkakliai siekite savo tikslų. 
Vasarą kaip niekada jums 
pravers kūrybiniai sugebė-
jimai, galėsite priimti tinka-
mą sprendimą ir numatyti 
galimas pasekmes. Rudenį 
atsiskleis puiki perspektyva 
išsiplėsti, o jeigu dar netu-
rite - pradėti savo verslą.

sveikata
Raskite laiko sau, išeikite 

pasivaikščioti, apsilankykite 
nematytose vietose, išbandy-
kite ką nors nauja, venkite 
rutinos. Pavasarį tinkamas 
laikas ugdyti ir įtvirtinti svei-
kos gyvensenos įgūdžius, su-
stiprinkite imuninę sistemą 
sveikatinimo procedūromis, 
sportuokite. Vasarą atidžiau 
vairuokite, o rudenį stenkitės 
laikytis paros režimo, gali ka-
muoti nemiga. Grynas oras ir 
SPA procedūros stiprins jūsų 
imuninę sistemą. 

Žuvys
(02 20 - 03 20)

Jums aktualiausia bus šeima 
ir namai. Pavasarį pajamos bus 
nemažos, bet išlaidos irgi didelės. 
Naujos idėjos bus greitai įgyvendi-
namos, tačiau apakinti sėkmės ne-
pulkite visiems pasakoti savo planų. 
Vasarą būsite aktyvūs, imsitės svar-
bių darbų, įvairių sutarčių pasirašy-
mo, verslo sandorių sudarymo. Ru-
denį svarbiausia geri tarpusavio san-
tykiai šeimoje. Palankus metas rū-
pintis sveikata.

Jausmai
Sausį idealizuosite meilę, o emo-

cijos paskatins įgyvendinti daugelį 
slaptų troškimų. Pavasarį bus svarbu 
išmokti įsiklausyti į draugo ar sutuok-
tinio nuomonę. Vasarą vertėtų įsi-
klausyti į savo vidinį balsą. Jei esate 
vieniši, pasikliaukite intuicija ir įgysi-
te realią galimybę sutikti gyvenimo 
draugą. Rudenį nepriklausomai nuo 
to, ar esate vieniši, ar turite antrąją 
pusę, padidės tikimybė pagerinti esa-
mus arba užmegzti naujus santykius.

Darbas, pinigai 
Atsiskleis viena geriausių jūsų 

profesinių savybių - mokėjimas ben-
drauti ir išklausyti. Pavasaris palankus 
deryboms, jos duos nemažą pelną. In-
tuicija padės rasti teisingą sprendimą, 
nes gausūs kontaktai ir skubėjimas 
jus vargins. Vasarą, nepaisydami ter-
minų, darbuositės tokiu tempu, koks 
jums atrodys tinkamiausias, todėl 
stenkitės tolygiai paskirstyti darbo 
krūvį. Rudenį lengvai seksis tvarkyti 
reikalus, susijusius su užsieniu, finan-
sinė padėtis bus stabili. 

sveikata
Jūsų sveikata priklausys nuo 

nuotaikos, todėl tarpusavio santykiai 
turės gydomosios galios ir tiesiogiai 
veiks jūsų savijautą. Pavasarį gydy-
tojai bus nustebę: ilgokai jus kankinę 
virškinimo sutrikimai dings tarsi sa-
vaime. Vasarą judėjimas, kūrybinis 
įkvėpimas ir optimizmas - geriausi 
būdai papildyti gyvybinės energijos 
atsargas. Pailsėkite sanatori-
joje. Rudenį gerkite 
daug skysčių, lai  -
ky  kitės svei-
kos mi ty   bos 
prin cipų.

Horoskopas

Džastinas Timberleikas 
(Justin Timberlake)

Amal Kluni 
(Amal Clooney)

Šakira (Shakira)

Olivija Vaild 
(Olivia Wilde)

Adamas Levinas 
(Adam Levine)

Rijana (Rihanna)
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Naujametinis 
stalas

Jei ruošite stalą namuose, paties-
kite raudoną staltiesę, tiks ir vien-
kartinė. Serviruodami stalą stenki-
tės naudoti blizgiausius ir metalinius 
indus. Vaišinkitės sūriais, daržovė-
mis, vaisiais, įvairia duona, kepiniais. 
Jeigu negalite apsieiti be mėsos, ją 
kepkite ant grotelių ar bent orkaitė-
je. Desertui tiks įvairūs šerbetai, 
šviežių ir džiovintų vaisių desertai, 
būtinai pagaminkit nors vieną patie-
kalą su medumi arba ant stalo padė-
kite dubenėlį medaus. Sėkmei pri-
traukti galite į plieninį indą įpilti gė-
lo vandens, tai bus duoklė Beždžio-
nei. Vandens iš to dubens patys ne-
gerkite, ryte tiesiog palaistykite 
augalus ar įpilkite augintiniams. Prie 
stalo ilgai nesėdėkite, daug šokite, 
judėkite, žaiskite judrius žaidimus. 
Geriausia surengti furšetą.

Vidurnakčio 
ritualai

Vidurnaktį neužmirškite ne tik fe-
jerverkų ar bent bengališkų ugnelių, bet 
ir paskambinti namų varpeliais. Jei tokių 
neturite, atsidarę langus ir duris padau-
žykit puodais ar puodų dangčiais - pabū-
kit išradingi.

Nors tikrieji raudonosios Ugninės Beždžionės metai šiemet prasidės tik vasario 8 dieną,  
tinkamai juos sutikti vertėtų ir sausio 1 dieną. Astrologė VAiVA BUdrAitytė pataria, 
kaip pasiruošti Naujųjų sutikimui, kad 2016-aisiais lydėtų sėkmė.

Naujųjų metų kodas

Kaip pritraukti sėkmę 
2016-iesiems?

šventinis stalas
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Namų dekoras
Šventę geriau organizuoti kur nors triukšmingoje vietoje, kur daug šurmulio, trankios 

muzikos, žmonių. Bet jei nutarėte švęsti namuose, juos gausiai papuoškite girliandomis 
ir nepagailėkite žvakių. Kieme galima susikurti tikrą laužą, o grįžus į namus - židinį ir 
uždegti kuo daugiau žvakių, kurių spalva, aišku, irgi raudona su atitinkamais atspalviais.

Šventinis stilius
Naujuosius metus derėtų sutikti kuo spalvingiau apsirengus. 

Puikiai tiks karnavaliniai rūbai, kuriuose dominuotų auksinės 
spalvos, taip pat daug blizgučių, blizgus metalas.

Sėkmę nešančios dovanos
Sėkmę neš raudoni akmenys - rubinas, granatas, ugninis 

opalas, taip pat akmenys, turintys ugninę prigimtį, pavyzdžiui, 
obsidianas, jis yra vulkaninis stiklas. Manau, moterys jau pirmą 
metų dieną pasijus laimingos, gavusios dovanų įvairių brangak-
menių. Taupieji vyrai gali dovanoti ir pigesnes dovanas, Bež-
džionės stichija yra metalas, tad kuo daugiau metalinių daikčiu-
kų bus, tuo geriau. Kadangi Beždžionė nenuspėjama, Naujųjų 
naktį galite būti apdovanoti plieninių puodų ar šakučių rinkiniu.

Parengė Eimantė Juršėnaitė

Naujųjų metų kodas
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Kelionės

Kelionė protui, kūnui ir sielai  
į dvasingiausią salą pasaulyje - Balį
„Studija 365“ ir „Boutique Travel“ kviečia į vietą, kuri garsėja kaip bene dvasingiausia pasaulyje sala, - į Balį. Ji dar vadinama  
Dievo sala ir Pasaulio rytmečiu. Daugybė nusivylusių kasdieniu gyvenimu žmonių teigia būtent Balyje sutikę naują savo gyvenimo 
rytą. Mūsų naujo ryto paieškos truks vos 16 dienų. „Vos“ - nes jos prabėgs kaip dvi dienos. Tačiau jų pakaks, kad ne tik naujomis 
spalvomis atsiskleistų Jūsų protas, kūnas ir siela, bet ir pažintumėte unikalią pasaulio vietą taip, kaip nepažįsta turistai, - per savo 
naujus pojūčius, jausmus ir bendraminčių draugiją.

Singapūras, Balio sala ir laukinė Gili Travangano sala
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Kelionė protui, kūnui ir sielai  
į dvasingiausią salą pasaulyje - Balį

Šios ypatingos kelionės  
metu Jūs atitrūksite nuo 
kasdienybės ir įkyrių minčių. 
Jūs ne tik pailsėsite, bet 
suteiksite sau iŠskirtines 
atostogas, per kurias:

 kasdienių trumpų seminarų ir prakti-
kų metu iš naujo atrasite ir pažinsite 
save;
 kitomis akimis pažvelgsite į savo ar-
timą žmogų;
 atrasite Jus stabdančius ir ribojančius 
įsitikinimus, baimes, kuriuos per „Theta-
healing“ meditacijas pakeisite;
 sužinosite ir išmoksite kurti dar ge-
resnį gyvenimą;
 rytais lavinsite savo kūną įvairiomis 
praktikomis;
 mėgausitės saloje garsėjančiomis pro-
cedūromis kūnui ir masažais;
 asmeniniai gilūs pokalbiai su vadove 
padės Jums rasti kelią sielos labirinte;
 kasdienės grupinės lydimosios medi-
tacijos praskaidrins mintis;
  džiaugsitės buvimu bendraminčių 
kompanijoje.

Singapūras, Balio sala ir laukinė Gili Travangano sala

į Šią kelionę galite drąsiai vykti vieni, su draugu ar drauge arba  
su antrąJa puse. kelionės metu Jus lydės „studiJa 365“ mokytoJai, 
vadovė milda sabienė.

 Skrydžiai: Vilnius - Stambulas - Singapūras - Denpasaras - Singapūras - Stambulas - Vilnius.
 Kelto bilietai: Balis - Gili Travanganas - Balis.
 2 nakvynės Singapūro centre: 4* „Big“ viešbutyje su pusryčiais dviviečiuose kambariuose.
 4 nakvynės Balyje, Ubudo miesto centre: 4* „Alaya“ viešbutyje su pusryčiais dvi-
viečiuose kambariuose.
 4 nakvynės Gili Travangano saloje: „Gili Eco Villas“ vieno ar dviejų miegamųjų vilose.
 3 nakvynės Seminiake: „Uma Sapna“ vilose su pusryčiais dvivietėse vilose.
 Visi reikalingi pervežimai;
 Maisto ruošimo pamoka, programoje nurodytos ekskursijos;
 Medicininių išlaidų draudimas kelionės metu;
 Atlygis už kūno lavinimo užsiėmimus;
 Meditacijos;
 Pamokos ir paskaitos, asmeninės konsultuojamojo ugdymo sesijos kiekvienam 
keliautojui.
 Kelionės kaina asmeniui - 2798 Eur.

„Laisvalaikio“ inf.

„Laisvalaikio“ nuolaidų kortelių 
turėtojams, įsigijusiems šią kelionę, 

DOVANA - asmeninė 2 valandų 
konsultuojamojo ugdymo sesija 

„Studijoje 365“.

Papildoma informacija:

Detalią kelionės programą rasite: 

www.studija365.lt/keliones

Kontaktai kelionės rezervavimui:
Aja Rutkauskienė
„Boutique Travel“

A.Smetonos g.2, LT-01115 Vilnius, Lietuva

Tel. (8-5) 21-01-216

Mob. tel. (+370) 682-36-628

aja@boutiquetravel.lt

www.boutiquetravel.lt

Skype and Facebook: Boutique.Travel

KeLiONėS

Kelionės laikas: 2016 m. vasario 15 - kovo 1 d.

Padovanokite 
sau 

(ar mylimam 
žmogui) 
kelionę
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Pasaulis didelis ir platus - tad Naujieji atkeliauja  
labai skirtingu laiku ir įvairiai. Taigi, kas, kaip ir kada  

apsikabina linkėdami „Laimingų Naujųjų metų“?

Svetur

PIRMUOSIUS Naujuosius metus su taure „Pina Colada“ 

vienoje rankoje ir gelbėjimosi ratu kitoje arba su valtele sutin-

ka Kiribačio, salų valstybės Ramiojo vandenyno viduryje, gy-

ventojai. Kokteilis - šventei, o pagalbinė plaukiojimo priemonė 

ramina nervus: ekologai paskaičiavo, kad toliau tokiu tempu 

šiltėjant klimatui „pirmojo saulėtekio žemė“ dings po vandeniu 

jau 2045 metais. 

Naujųjų metų 
rekordų knyga

VĖLYVIAUSI Naujieji ateina į Samoa. Kartografų valia nykš-
tukinė salų valstybė Ramiajame vandenyne paskutinė rengia ma-
sinį pasilinksminimą su polinezietiškais šokiais ir fejerverkais. 
Kur kas mažiau sekasi jūreiviams, iš salos gruodžio 31-ąją išvyks-
tantiems į gimtąją Australiją. Kirtę sutartinę laiko juostos ribą, 
bėdžiai namuose atsiranda... sausio 2-ąją.
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Su ŠALČIAUSIAIS Naujaisiais metais vienas kitą sveiki-

na F.Belingshauzeno sekėjai, laikinai apsigyvenę atšiauriose 

Antarktidos platumose. Dirbtinę eglutę ir šampaną jie gauna iš 

Didžiosios žemės, o nuotaiką pakelia vaišės draugų būryje, 

mėgstami filmai ir signalinių raketų saliutas. 

KARŠČIAUSI Naujieji metai „įsikūrė“ Afrikos pietuose. Dėl 

30 laipsnių karščio iš esmės kinta visi šventiniai atributai: vaišės 

vyksta ne restorane, o šešėlyje prie baseino, kalakutą pakeičia 

višta su ryžiais, eglutę - amžinai žaliuojanti tuja, o šampaną - stip-

rus alus, kurį visi semia tiesiai iš kieme stovinčių kibirų.

ŽALIAUSI Naujieji metai švenčiami Danijoje. Vietos miš-
kininkai, norėdami apsisaugoti nuo nelegalių eglučių kirtėjų, 
eglių kamienus apdoroja specialiu tirpalu, kuris šaltyje niekaip 
„nepasireiškia“. O šiltose patalpose „miško kenkėjų“ laukia ne-
malonus siurprizas: amžinai žaliuojanti gražuolė pradeda skleis-
ti troškią smarvę.

Įgriso naujametės nakties triukšmas ir šurmulys? Važiuo-
kite į Kazachstaną! RAMIAUSI Naujieji metai švenčiami šei-
moje, skambant raminantiems dombros garsams. Į stalą patie-
kiami užkandžiai iš arklienos, pyragėliai su mėsa, arbata su 
grietinėle ir kumysas.

PASAKIŠKIAUSI Naujieji metai švenčiami Islandijoje. 

Sniego kalnai, šiaurės pašvaistė, žiburių nušviestas naktinis 

dangus ir puodelis karšto šokolado - ko dar reikia, kad pasijus-

tum laimingas? Prie gausiai vaišėmis nukrauto stalo laukiama 

svečių iš pasakos - elfų, kurių palankumas namų šeimininkui 

žada turtus ir sėkmę.

ŠLAPIAUSI Naujieji metai užtvindo Laisvės salą - Kubą. 
Artėjant vidurnakčiui kubiečiai kiek įkabindami lekia prie van-
dentiekio čiaupų su įvairiausiais indais - nuo taurių iki kibirų. 
Kol muša laikrodis, vanduo išpilamas pro langą linkint tokių 
pačių švarių ir tyrų ateinančių metų.

PRIETARINGIAUSIAIS Naujaisiais metais garsėja viena 
iš Mikronezijos salų. Kovodami su piktosiomis dvasiomis vietos 
gyventojai sumanė originalią gudrybę. Dundant būgnams, nu-
kreipiantiems „nelabųjų“ dėmesį, išradingi mikroneziečiai kas-
met... suteikia sau naujus vardus!

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Svetur

Lentelė „Atsargiai! SPROGIAUSI Naujieji metai“ visai ga-
lėtų puošti Kolumbijos miestų gatves. Šventės išvakarėse parako 
prikimštą Senųjų metų iškamšą šaukliai nešioja po miestą ir skai-
to juokingus testamentus. Vidurnaktį atsibodę Metai nutrenkiami 
į šoną ir kurtinamai sprogsta, nusinešdami nesėkmes ir liūdesį. 
Tiesa, palyginti su pyškinimu gatvėse, lėlės sukeltas triukšmas - 
vieni niekai.
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apie atradimus

„Mano vyresnioji sesuo nuėjo į grožio 
mokyklą, kuri buvo įsikūrusi šalia modelių 
mokyklos. Kadangi ji manęs paprašė nu-
eiti kartu, pradėjome lankyti. Vieną dieną 
susidūriau su modelių agentūros agentu. 
Jis pasiūlė važiuoti į Paryžių. Po kelių mė-
nesių aš sutikau. Maniau, kad tai bus pui-
ki proga pagelbėti šeimai finansiškai“, - 
apie pirmuosius žingsnius modelių pasau-
lyje pasakojo manekenė.

apie pradžią

Paryžius buvo pirmasis miestas, kuria-
me Irina išbandė modelio duoną. „Man tuo-
met buvo 20 metų, grožio pasaulyje tai jau 
gana daug. Kadangi anksčiau iš Rusijos nie-
kur nebuvau išvykusi - buvo sunku. Nemo-
kėjau kalbos, neturėjau pinigų, gyvenau bu-
te kartu su kitomis manekenėmis, kai ku-
rios iš manęs tyčiodavosi. Modelių darbas 
labai sunkus ir konkurencingas. Dažnai 
žmonėms, kurie su tuo nėra susidūrę, atro-
do, kad tai labai paprasta - esi graži, tave 
aprengia prabangiais drabužiais, belieka 
šypsotis ir dar už tai pinigus gauti. Bet iš 
tiesų tai juodas darbas“, - apie grožio indust-
rijos užkulisių gyvenimą pasakojo I.Šeik.

apie darbą

Anot gražuolės, modelių darbe šimtai 
žmonių tau gali pasakyti „ne“, kol vienas iš 
jų pasakys „taip“. Nors Paryžiuje jai buvo 

sunku, ji nenuleido rankų ir negrįžo namo. 
„Norėjau bent jau užsidirbti šiek tiek pinigų, 
bet tai buvo neįmanoma, todėl po 6 mėnesių 
išvykau į Barseloną. Būtent ten užsidirbau 
pirmuosius pinigus“, - sakė manekenė.

apie grožį

I.Šeik netiki plastinės grožio chirurgi-
jos stebuklais. „Manau, kad moterys turi 
mylėti savo kūną ir pasitikėti savimi. Per 
fotosesijas sakau sau, kad aš myliu savo 
kūną ir nebijau jo parodyti. Norėčiau, kad 
kiekviena moteris jaustųsi ypatinga ir my-
lėtų save nepriklausomai nuo drabužių dy-
džio“, - sakė I.Šeik.

apie stilių

„Su pinigais elgiuosi protingai. Ne-
mėgstu jų švaistyti drabužiams. Geriau 
nusiperku klasikinių drabužių, kuriuos ga-
liu dėvėti metų metus. Mano stilius yra 
labai paprastas. Galiu visą dieną būti su 
treningais. Kai nedirbu, nemėgstu puoštis, 
šukuotis ar darytis makiažo - tai nuobo-
du“, - šypsojosi žinomas modelis.

apie šlovę

„Būdamas žinomas supranti vieną da-
lyką - spaudos dėmesys yra dalis tavo dar-
bo. Žinoma, kartais norisi pasislėpti, neat-
kreipti į save dėmesio, bet, kita vertus, 
nereikia kreipti dėmesio, ką sako kiti. Ma-
no draugai ir šeima žino, kas esu. Žurna-
listai rašo, nes jų toks darbas, ir aš ant 
nieko niekada nepykstu. Tiesiog dirbu sa-
vo darbą“, - teigė I.Šeik.

apie asmenybę

„Kai kurie mane laiko nemalonia. Nors 
esu rusė, galiu būti labai draugiška ruse. 
Esu maloni, tik kai kurie to nežino. Be to, 
esu tiesmukiška - jei tu man patinki, taip 
ir pasakysiu, jei ne - geriau nesiartink prie 
manęs“, - teigė manekenė.

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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DATOS

Gražuolės gyvenimo 
istorija - lyg iš pasakos
Modelio IrInos ŠeIk (Irina shayk) iškart po didžiųjų metų švenčių laukia dar vie-
na ypatinga proga. sausio 6 d. ji minės savo 30 metų jubiliejų. rusijos glūdumoje 
gimusi ir užaugusi mergina šiandien gali didžiuotis tarptautine sėkme ir dideliais 
pasiekimais mados pasaulyje. o juk kitados apie grožio industriją ji net nesvajojo.

n Irina Šeik (tikroji pavardė - Šeihelislamova) gimė 

1986 m. sausio 6 d. Rusijoje, Jemanželinske

n Jos mama - rusė, muzikos mokytoja, tėtis - totoris, 

angliakasys
n Jos turto vertė siekia 4 mln. dolerių (3,65 mln. eurų)

n Jos ūgis 1,78 m, svoris - 56 kg, matmenys - 86-58-88

n Modelio karjerą pradėjo prieš 10 metų

n 2014 m. debiutavo kaip aktorė filme „Heraklis“

n Penkerius metus I.Šeik susitikinėjo su futbolininku 

Krištijanu Ronaldu (Cristiano Ronaldo), bet 2015 m. išsiskyrė

n Šiuo metu susitikinėja su aktoriumi Bredliu Kuperiu 

(Bradley Cooper)

DOsJĖ
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2015 m. gruodžio 31 - 2016 m. sausio 7 d.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Plačiau apie „Euroviziją“ ir jos vedėją - 39 p.

Nauji G.Griniūtės 
iššūkiai televizijoje
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TRUMPai

Tris mėnesius žiūrovus džiuginęs populiariausias BTV 
muzikinis šou „Muzikinė kaukė“ praėjusio šeštadienio 
vakarą paskelbė laimėtoją. Po ilgos ir įnirtingos 
kovos „Muzikinės kaukės“ 2015 m. nugalėtoju tapo 
Martynas KavaliausKas. Muzikinio šou daly-
vis pelnė specialiai „Alperos“ meistrų sukurtą apdo-
vanojimą. Kelionių ekspertai „Makalius.lt“ nugalėtojui 
padovanojo savaitgalį į pasirinktą Europos miestą.

Artėjant Beždžionės metams gruodžio 31 d. vakarą 
TV3 šventinėje programoje netrūks nei humoro, 
nei įdomių mokslinių faktų iš beždžionių bei 
žmonių gyvenimo. Priversti kikenti, provokuoti, 
pažvelgti į save ironiškai, paerzinti vieni kitus ir 
pamiršti visas taisykles ragins dvi žinomos poros - 
Ramūnas Cicėnas su Rimante Valiukaite ir Džiugas 
Siaurusaitis su lina rastoKaite. Dainomis 
jiems talkins daugybė žinomų veidų. 

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

infoRMacinės laidos 

Nors dažniau naujienas skaitau internete, 
nes ten jos greičiau atsiranda, per televizorių 
vis tiek būtinai pažiūriu Vakaro žinias.

sPoRTas 

Jei vyksta kokios nors svarbios varžybos, 
dažniausiai žiūriu jas per televizorių. Tarki-
me, visai neseniai rodė plaukimo čempionatą, 
tai nepraleidau progos užmesti akį.

inTeRneTinė Televizija 

Ji patogi tada, kai nebūnu namuose, o no-
riu ką nors svarbaus pasižiūrėti. Tarkime, jei 
būnu išvykusi į stovyklas.

PRaMoginiai šoU 

Kartais pasižiūriu, jei vakarais būnu na-
muose su šeima, įvairius talentų šou, visai 
tinka.

naUjaMeTės PRogRaMos 

Jei Naujuosius metus sutinki namuose, 
manau, kad mušant dvyliktai kiekvienas įsi-
jungia televizorių. Neturiu nieko prieš nau-
jametį koncertą.

TeMinės laidos 

Nelabai jų žiūriu, nes neturiu tam laiko.

Emiliją Serapinaitę
Televizijos pliusai ir minusai pagal

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Sportininkė Emilija SErapinaitė prie televizoriaus - retas svečias. Beveik visą savo 
laisvalaikį ji skiria treniruotėms, o po jų nebent retkarčiais atsipalaiduoja prie žydrojo 
ekrano. tiesa, pastaruoju metu televizorių vis dažniau keičia kompiuteris arba mobilu-
sis telefonas.

Jau sausio 29-ąją visuose šalies kino 
teatruose pasirodys nauja lietuviška kome-
dija „Pat riotai“. Praėjusią savaitę pristaty-
tas ir filmo anonsas, kuriame ne tik prista-
tomi pagrindiniai personažai, bet ir atsklei-
džiamos pikantiškos bei juokingos scenos.

Pagrindinius vaidmenis filme atlieka ko-
medijos žanro guru: Giedrius Savickas, Ra-
mūnas Cicėnas, Arūnas Sakalauskas, Riman-
tė Valiukaitė ir kiti garsūs šalies aktoriai. Ko 
gero, neįprasčiausias vaidmuo filme teko 
G.Savickui. Jis turėjo įkūnyti anglakalbį užsie-
nietį Marką, kuris Lietuvoje ieško savo šaknų.

„Nežinau kodėl, bet man patriotizmas 
asocijuojasi su šeima. Kuo tu turi didesnę 
šeimą, tuo tau sunkiau būti nepatriotiš-
kam“, - apie filmą kalbėjo aktorius. 

Filmas pasakos apie garsiai savo patrio-
tiškumą deklaruojančios šeimos pasiruošimą 
ypatingai šventei - sūnaus Karolio išlydėtu-
ves į karius savanorius. Tačiau ruošiantis 
šventei ima aiškėti, kad tikrieji patriotai - vi-
sai ne tie, kurie garsiai kalba apie meilę Tė-
vynei. Sūnaus išlydėtuves užgožia vertybiniai 
konfliktai, komiškos ir absurdiškos pastangos 
norint įrodyti savo atsidavimą Lietuvai.

G.Savickas naujame filme įkūnys užsienietį
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TELEVIZIJAeterio žmonės
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Alice Way

Iškart po Naujųjų metų Lietuvos televizijos 
(LRT) eteryje tradiciškai startuos naciona-
linės atrankos į „Euroviziją“. Kas šiemet neš 
Lietuvos vėliavą gegužę Stokholme vyk-
siančiame konkurse, paaiškės po poros mė-
nesių. Nugalėtojo kėdę užimti planuoja net 
28 atlikėjai. Jų likimą spręs ne tik žiūrovai, 
bet ir Lietuvos bei užsienio komisija.

Praėjusią savaitę surengtoje spaudos kon-
ferencijoje organizatoriai atskleidė ne tik vi-
sus dalyvius, bet ir konkurso vedėjus. Šiemet 
atrankos vairas patikėtas Andriui Rožickui ir 
LRT „Kultūros“ laidos „Visu garsu“ vedėjai 
Gerūtai Griniūtei. „Eurovizija“ yra įdomus 
reiškinys, joje galima rasti visko, todėl prieš 
priimdama sprendimą ilgai nesvarsčiau. O 
lipti į sceną kartu su Andriumi - nebijau. Tai 
savotiškas iššūkis - jis įdomus ir su juo nie-
kada nebus nuobodu“, - sakė G.Griniūtė.

Nauji vedėjai - ne vienintelė šiųmetės at-
rankos naujiena. Po didelių kritikos pliūpsnių, 
kai daina ir atlikėjas buvo renkami atskirai, 
šiemet nutarta to atsisakyti. Dalis dainininkų 
šį kartą dalyvaus su savo kūriniais, kiti - su 

kitų specialiai konkursui sukurtais. Jei atli-
kėjas, atėjęs į konkursą su savo daina, iškris, 
turės teisę savo dainą arba iš konkurso paša-
linti, arba perleisti kitam dalyviui. Dar viena 

naujovė - atrankoje gali dalyvauti tik Lietuvos 
piliečiai. Išimtis padaryta tik čia jau ilgą laiką 
gyvenančiai dainininkei Erikai Dženings (Eri-
ca Jennings).

Kaip ir pernai, šiemet dalyvius vertins 
televizijos žiūrovai, Lietuvos ir užsienio ko-
misija. Praėjusiais metais „Eurovizijos“ na-
cionalinę atranką laimėjo dainininkų Vaido 
Baumilos ir Monikos Linkytės duetas su dai-
na „This Time“. Finale jie užėmė 18-ąją vie-
tą. Konkursą laimėjo Švedijos dainininkas 
Mansas Zelmerlovas (Mans Zelmerlow), at-
likęs dainą „Heroes“.

Puslapius parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

2016 m. nacionalinės atrankos į „Euroviziją“ dalyviai:
l „4 Roses“
l Alice Way
l Baiba Skurstene-Serdiukė
l Berta Timinskaitė
l Deividas Žygas
l Gabrielė Grigolaitytė-Vasha
l E.G.O.
l HIT
l Ieva Zasimauskaitė
l Milda Martinkėnaitė

l Neringa Šiaudikytė
l Saulenė Chlevickaitė
l Donatas Montvydas
l Ištvan Kvik
l Lawreigna
l Ruslanas Kirilkinas
l Vlad Kalugin
l „Behind the Moon“
l Catrinah
l Eglė Jakštytė

l Elena Jurgaitytė
l Erika Dženings 
    (Erica Jennings)
l Jurgis Brūzga
l „Petunija“
l Rūta Ščiogolevaitė
l Ugnė Smile
l Valdas Lacko
l Aistė Pilvelytė

„Eurovizijos“ karštinė 
su G.Griniūte ir A.Rožicku

Jurgis Brūzga Eglė Jakštytė

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

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Dileta Meškaitė-
Kisielienė („4 Roses“)
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 14.20  Lietuvos komiko 
 vakaras

 14.00  „Kalėdos
 Manhatane“

 13.20  Vienos filharmo-
nijos orkestro koncertas

 19.00  KK2 penktadienis 16.45  „Stebuklinga 
 žaislų krautuvėlė“

 TV8
7.30 Džeimio Oliverio Kalėdų varpeliai. 8.35 
„Sugauk Kalėdų žvaigždę“. 10.15 Senoji anima-
cija. 11.25 „Kalėdų paradas“. 13.10 „Romanas 
su šokių mokytoja“ (N-7). 14.55 „Pats geriau-
sias Kalėdų vakarėlis“ (N-7). 16.40 „Mažylis 
Kalėdoms“ (N-7). 18.20 „Kalėdinis noras“ (N-
7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.35 „Linksmi nesusipratimai“ (N-7). 23.15 
„Kalėdinė nuotaka“. 0.55 „Mažylis Kalėdoms“ 
(N-7). 

 Info TV
5.00 Info diena. 9.00, 11.00, 17.30, 23.00, 3.35 
Dviračio šou. 10.30, 3.10 A.Užkalnis Plius. 
11.25, 21.30 Pasivaikščiojimai. VDU karta. 
12.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
12.25, 23.50 Statyk! 12.50, 0.15 Autopilotas. 
13.20, 20.20, 0.40 Nuo... Iki. 13.55, 18.35, 1.15, 
4.35 Pagalbos skambutis (N-7). 14.30, 1.50 24 
valandos (N-7). 15.30, 2.45 Mes pačios. 16.00 
„Diktatorių ponios“. 17.00, 3.10 A.Užkalnis 
Plius. 17.55, 4.00 KK2 (N-7). 19.10, 5.10 Va-
landa su Rūta. 21.00 Menininkų portretai. Dai-
lininkas Aleksandras Vozbinas. Autoriai Juozas 
Matonis ir Vytautas Damaševičius. 22.00 Vil-
niaus šv. Mykalojaus bažnyčia. 23.25 Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 

 PBK
6.40 „Pirmasis greitas“. 8.05 Naujųjų metų kalen-
dorius. 9.00 Naujienos. 9.20 „Kaukazo belaisvė, 
arba Nauji Šuriko nuotykiai“. 10.40 „Ivanas Vasil-
jevičius keičia profesiją“. 12.15, 17.00 Naujienos. 
12.30 „Jumorina“. Juoko festivalis. 13.15 Links-
mųjų ir išradingųjų klubas“. 15.55, 17.20 „Brilianti-
nė ranka“. 17.55 „Vienas prie vieno“. Finalas. 21.50 
Linksmųjų ir išradingųjų klubas. Finalas. 0.10 
„Naujųjų metų kalendorius“. 1.00 EURONEWS. 
1.30 „Likimo ironija arba Po pirties“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.10 Geriausios dainos. 6.35 Juoko nostalgija. 
7.05 „Sniego karalienė“. 9.45 „Kartą per Nau-
juosius metus“. 11.40 Metų daina. 13.00 Žinios. 
13.10 Metų daina. 14.55 Metų humoras. 16.50 
„Kažkas praranda, kažkas suranda“. 19.00 Ži-
nios. 19.35 „Kažkas praranda, kažkas suranda“. 
21.10 „Eglutės“. 23.00 „Sėkmės džentelmenai“. 
0.55 „Šikšnosparnis“. 3.35 Juoko kambarys. 

 Ren
5.20-15.15 Muzikinis maratonas „Retro FM 
legendos“. 20.25 Michailo Zadornovo kon-
certas „Juokas tunelio gale“. 22.50 Muzikinis 
maratonas „Retro FM legendos“. 

 nTV MIR
6.50 Nikolajus Baskovas. 8.25 „Muchtaro sugrį-
žimas 2“. 11.10 „Balzako amžius“. 15.00, 18.00 
Šiandien. 15.25 „Muzika mus sujungė“. 16.05 
„Viačeslavas Dobryninas“. 18.25 „Argentina“. 
22.10 Koncertas. 24.00 „Kelių patrulis“. 

 TV PolonIa
7.05 „Tour de Maryla. Viva Italia“ (1, 2). Koncer-
tas. 8.35 Komedija. 11.15 Dainelė dviem širdims. 
12.05 „Sapnas apie Varšuvą“. 14.05 „M, kaip 
meilė“. - 15.05, 1.40 A.Vaidos filmų muzikos 
koncertas „Scoring4Wajda“. 16.15 „Žiniuonis“. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 47-asis Opolės dainų 
festivalis 2010. 19.50 K.Kovalskis kviečia. Nak-
ties tyloje. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 
21.50 „Ir gėriui, ir blogiui“. 22.50, „Ak, Karoli 2“. 
0.40 M.Bajoro rečitalis „Mano didžiausia meilė“. 

 TV1000
7.40 „Erina Brokovič“. 9.50 „Piteris Penas“. 
11.45 „Debesuota, matoma mėsos kukulių 
kruša“. 13.20 „Marija, Škotijos karalienė“. 15.20 
„Filomena“. 17.00 „Šokis hip-hopo ritmu. Vis-
kas arba nieko“. 19.00 „Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas, I dalis“. 21.00 „Pašėlę pirmieji 
metai“. 22.40 „Profesionalai“. 0.40 „Blicas“. 

DIscoVeRy 
6.10, 20.30 Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 
Greiti ir triukšmingi. 7.50 Kaip tai veikia? 8.15, 
17.15 Paskui klasikinius automobilius. 8.40, 
17.40 Legendiniai automobiliai. 9.10, 18.10 
Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 Sandė-
lių medžiotojai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 
Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 Automobilių 
perpardavinėtojai. 13.35 Ledyninio ežero maiš-
tininkai. 14.30 Sunkvežimių vairuotojai. 20.00 
Kaip tai veikia? 21.00, 2.50 Kas dedasi Žemėje? 
22.00, 3.40 Keisčiausi pasaulyje. 23.00, 4.30 
Nemėginkite pakartoti. 24.00, 5.20 Laida su 
Beru Grilsu. 0.30, 5.45 Užfiksuotas chaosas. 
1.00 Nepaaiškinami reiškiniai. 1.55 Susitikimas 
su ateiviais. 

 TRaVel
6.00, 24.00 Muziejų paslaptys. 7.00 Karai dėl 
bagažo. 18.00, 3.00 Naujo būsto paieška. 22.00, 
4.00 Statybos Aliaskoje. 23.00 Didžiosios pa-
minklų paslaptys. 1.00 Įkaušęs keliautojas. 2.00 
Neįprastas Amerikos maistas. 5.00 Amerikos 
civilinio karo pėdsakais. 

7.10 Teleparduotuvė.
7.25 „Slibinai.

 Nakties tamsumų 
dovana“.

7.45 „Kung fu pandos 
šventės“.

8.10 „Super Džonis“ 
(N-7).

9.45 Komedija „Kvaišų 
šeimynėlės atosto-
gos“ (N-7).

11.35 „Lizės Magvair fil-
mas“ (N-7.)

13.15 Filmas šeimai 
„Pelenė“.

14.55 Fantastinis 
nuotykių f. 
„Išrinktasis. Blogio 
imperijos iškilimas“ 
(N-7).

16.45 Filmas šeimai 
„Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė“.

18.30 TV3 žinios. TV3 
sportas. TV3 orai.

19.00 Animacinis f. 
„Gražuolė ir  
pabaisa“.

20.35 Nuotyių f. „Mumija“ 
(N-7).

23.00 Komedija 
„Nepatyręs“ (S).

0.50 Veiksmo f. 
„Ultravioletas“ 
(N-14).

2.20 Veiksmo f. 
Apokalipto“ (N-14).

6.15 Dienos programa.
6.20 Filmas šeimai 

„12 mėnesių.  
Nauja pasaka“.

8.00 Filmas šeimai 
„Mano tėtis - 
Skrudžas“.

9.35 „Madagaskaro 
pingvinai“.

10.00 Nuotykių f. 
„Haris Poteris ir 
netikras princas“ 
(N-7).

12.50 Nuotykių filmas 
šeimai „Gepardas, 
vardu Duma“.

14.45 Veiksmo f. 
„Laukiniai  
laukiniai vakarai“ 
(N-7).

16.45 Romantinė 
komedija 
„Šėtoniškas  
sandėris“ (N-7).

18.30 Žinios. Kriminalai. 
Sportas. Orai.

19.00 KK2 penktadienis 
(N-7).

21.00 Komedija 
„Pagirios Tailande“ 
(N-14).

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

1.15 Kriminalinė komedija 
„Madėjos liudytojų 
apsauga“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Emigrantai.
7.00 Gyvenimas.
7.55 „Kalėdų Senelio 

mokinys“.
9.15 „Bjaurusis Aš“.
10.55 Pasaulinė Taikos 

diena. Šv. Mišių 
tiesioginė transliacija 
iš Vatikano.

13.20 Vienos filharmonijos 
orkestro Naujametis 
koncertas 2016. 
Transliacija iš 
Vienos.

15.40 Jubiliejinis Virgilijaus 
Noreikos koncertas.

17.00 Pasaka „Sniego 
karalienė“.

18.30 Šiandien. 
18.50 Duokim garo!
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
20.59 Loterija „Perlas“.
21.00 Muzikinis projektas 

„Vario audra“.
22.40 Trumposios žinios.
22.45 Komedija „Kaip 

Hektoras laimės 
ieškojo“ (N-7).

0.45 Trumposios žinios.
0.50 Naujametinis muziki-

nis karnavalas.
3.05 Jubiliejinis Virgilijaus 

Noreikos koncertas.
4.25 Muzikinis projektas 

„Vario audra“.

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

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

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

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

10.20 Romantinė 
komedija  
„Vakarai viensėdyje 
prie Dikankos“ 
(N-7).

11.50 Komedija 
„Eglutės 3“  
(N-7).

13.40 39-asis Tarptautinis 
Monte Karlo  
cirko festivalis. 
2015 m.

16.10 Drama „Gyvenimo 
vingiai“ (N-7).

18.25 Labai juokinga 
laida.

19.00 Amerikietiškos imty-
nės (N-7).

21.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

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

23.45 TV serialas 
„Tramdytojai“ 
(N-14).

1.25 Bamba TV (S).

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 Žinios.
7.50 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“  
(N-7).

9.50 „Mano svajonių 
Afrika“.

12.20 „Žiemos 
romanas“ (N-7).

14.20 Lietuvos komiko 
vakaras (N-7).

16.00, 17.00, 18.00 Žinios. 
Orai.

16.20, 17.20 Lietuvos 
komiko vakaras 
(N-7).

18.20 „Nieko 
nematau,  
nieko negirdžiu“ 
(N-7).

20.30 „Devyni jardai“ 
(N-7).

22.30 „Pabėgimas“ 
(N-14).

1.05 „Kristina“ (S).
3.00 „Nieko 

nematau,  
nieko  
negirdžiu“  
(N-7).

4.45 „Mano svajonių 
Afrika“.

6.30 Dokumentinis f. 
„Laukinis  
pasaulis“.

6.00 LR himnas.
6.05 Etnokultūros ratas. 
6.35 Kūrybos metas. 
7.05 Atspindžiai.
7.35 „Namelis prerijose“.
9.10 „Laumės juosta 2015“.
10.30 Pasaka „Ani Klaus 

atvyksta į miestą“.
12.00 „Dvynukės“. 1, 2 s.
14.00 Drama „Kalėdos 

Manhatane“.
15.30 „Volisas ir Gromitas. 

Ne tos kelnės“.
16.00 Vilniaus universi-

teto dainų ir šokių 
ansamblio 75 metų 
jubiliejinis koncertas.

18.10 Istorinė drama 
„Ekskursantė“ (N-7).

20.00 Aš - laidos vedėjas.
21.30 Šventinis gala kon-

certas. Montserrat 
Marti ir Nomeda 
Kazlaus 2015.

23.10 „Carmen Cubana“. 
Lotynų Amerikos 
pop opera.

0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 Romantinė drama 

„Santa“ (N-7).
2.50 Metų panorama.
3.45 „Akis už akį 5“.
4.30 Septynios Kauno 

dienos.
5.00 Atspindžiai.
5.30 Kelias į namus. 

Žydrūnas Savickas.

 13.40  Tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis

PenktadienisTV PROGRAMA
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7.05 Dienos programa.
7.10 „Mano gyvenimo 

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

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

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

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

Džordžas Džentlis. 
Aukštyn kojom“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

19.00 „Brokenvudo paslap-
tys. Odinis kamuo-
lys“ (N-7).

21.00 „Midsomerio 
žmogžudystės XVII. 
Midsomerio grafys-
tės baladė“ (N-7).

23.05 Snobo kinas. 
Romantinė komedija 
„Paskutinis šansas 
įsimylėti“ (N-7).

0.50 „Detektyvė Džonson“ 
(N-7).

1.45 „Karadajus“ (N-7).

7.00, 14.30 Teleparduotuvė.
7.15 „Kobra 11“ (N-7).
8.15 Išlikimas (N-7).
9.10 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

9.40 „Kobra 11“ (1) 
(N-7).

11.35 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

12.30 „Fizrukas“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ (2) 
(N-7).

18.00 „Pagrindinis įkaltis“ 
(N-7).

19.00 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

20.00 „Univeras“ (N-7).
21.00 „Farai (N-14).
21.30 TV3 žinios. TV3 orai. 

TV3 sportas.
22.00 Be stabdžių (N-14).
22.30 Nakties TOP 

(N-14).
23.00 Nuotykių f. „Broliai 

Grimai“ (N-14).
24.00 Veiksmo f. 

„Raudonosios  
uodegos“ (N-14).

1.05 Veiksmo komedija 
„Rizikinga erzinti 
diedukus 2“ (N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

10.00 „Rifo pasaka 2. 
Potvynis“.

11.25 „Mano 
mama  
dinozaurė“.

13.00 „(Ne) svajonių 
princas“  
(N-7).

14.35 „Hercogienė“ 
(N-7).

16.30 „Kai šaukia 
širdis“  
(N-7).

17.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

18.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

19.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Tėvai už 
borto“.

21.10 „Prancūziška 
apgaulė“.

23.05 Balticum TV 
žinios.

23.35 „Perskaityk ir 
sudegink“  
(N-14).

„LAUKINIAI LAUKINIAI 
VAKARAI“
Veiksmo filmas. JAV. 1999.
Režisierius: Barry Sonnenfeld.
Vaidina: Will Smith, Kevin Kline,
Salma Hayek.

Du kiečiausi Vakarų vyrukai turi ap-
saugoti prezidentą Grantą nuo žy-
maus XIX a. niekšo išradėjo pinklių. 
Daktaras Arlisas Nemylimas trokšta 
užvaldyti pusę šalies...

„ULTRAVIOLETAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2006.
Režisierius: Kurt Wimmer.
Vaidina: Milla Jovovich, 
Cameron Bright, Nick Chinlund.

Šis filmas nukels į ateitį. XXI am-
žiaus pabaigoje žmonių rasę už-
klupusi pavojinga liga genetiškai 
modifikavo žmonių savybes. Nau-
josios kartos atstovai pasižymi 
išskirtiniu greitumu, fizine jėga ir 
intelektu. 

sausio 1 d. 

 23.35  „Perskaityk ir
 sudegink“

 22.00  Be stabdžių 13.20  „Natūralioji kuli- 
narija su Anabele Lengbein

 ANImAL PLANET
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 4.15 Gyvačių 
grožis. 8.15, 19.15, 5.02 Ieškant karališkosios 
kobros. 9.10, 20.10, 22.55 Pavojingiausios JAV 
gyvatės. 12.50, 5.49 Ieškant milžiniškos ana-
kondos. 13.45, 23.50 Ostinas Styvensas. 18.20, 
22.00 Upių pabaisos. 

 SPORT1
6.00 Metų mačai. NBA „Visų žvaigždžių“ sa-
vaitgalio varžybos. 2015 m. 8.00 Šventinis 
koncertas „Golden disco“. 10.30 Sport1 metai. 
Komentatoriai iš arti. 11.30 Metų mačai. NBA 
krepšinio lyga. Ouklendo „Warriors“ - Kliv-
lando „Cavaliers“. Finalas. 14.00 Metų mačai. 
ATP 250 Atlanta. Vyrų tenisas. John Isner -  
Ričardas Berankis. 15.30 Metų mačai. Pasaulio 
regbio čempionatas. Finalas. Naujoji Zelandi-
ja - Australija. 18.00 Metų mačai. NBA „Visų 
žvaigždžių“ savaitgalio varžybos. 2015 m. 20.00 
KOK World series. Bušido kovos. Moldova. 
Premjera. 22.30 Žvaigždžių šou ant ledo. Dai-
lusis čiuožimas. 23.30 Ledo šeima. Dailusis 
čiuožimas. 0.30 NBA krepšinio lyga. Toronto 
„Raptors“ - Ouklendo „Warriors“. 3.00 ATP 250 
Brisbane. Vyrų tenisas. Finalas. Roger Federer -  
Leyton Hewitt. 2014 m. 5.00 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.00 Ledo ritulys. Pasaulio čempionato ke-
tvirtfinalis. 15.00 Lengvoji atletika. Deimanti-
nė lyga. Londonas. 17.05 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Estija - Lietuva. 18.55 Krepšinis. 
Europos čempionatas. Latvija - Estija. 20.45 
Krepšinis. Europos čempionatas. Čekija - Lie-
tuva. 22.35 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Lietuva - Gruzija. 0.25 Futbolas. Premier lygos 
apžvalga. 0.55 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos finalas. „Real“ - „Atletico“. 3.45 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „AS Roma“ - „Dynamo 
Kyiv“. 5.05 Krepšinis. Europos čempionatas. 
Ketvirtfinalis. 

 EUROSPORT
6.00, 11.45, 13.30, 14.45, 18.45, 22.00, 1.30 
Šuoliai su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio 
taurė. 7.15, 10.45, 21.00 Sporto linksmybės. 
14.15, 23.45 Sportas iš arti. 17.00, 20.15 
Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 
0.15, 2.30 Futbolas. Futbolo geriausieji. 1.15 
Motosportas. TBA. 4.00 Tenisas. JAV atvi-
rasis čempionatas. 5.00 Dviračių sportas. 
Ispanijos turas. 

„BROLIAI GRImAI“
Nuotykių filmas. Jungtinė Karalystė, Čekija, JAV. 2005.
Režisierius: Terry Gilliam.
Vaidina: Matt Damon, Heath Ledger, Barbora Lukesova.

XIX a., prancūzų okupuota Vokietija. Du broliai - jauni ir neturtingi rašytojai 
Vilhelmas ir Jakobas Grimai - keliauja per šalį ir uždarbiauja išvarydami raganas, 
demonus ir kitas piktąsias dvasias. Broliams išties neblogai sekasi, tačiau tik tol, 
kol jie atklysta į Marbadeno kaimą. Kaimelio gyventojai mano esą prakeikti, 
nes šalia esančiame miške dingsta merginos. O miškas tikrai grėsmingas.

„ŠĖTONIŠKAS SANDĖRIS“
RomaNtiNė komedija. Vokietija, 
JAV. 2000.
Režisierius: Harold Ramis.
Vaidina: Brendan Fraser, Eliza-
beth Hurley, Frances O’Connor.

Eliotui viskas nesiseka, ypač mei-
lė. Gražuolė Elison nė nežiūri į jo 
pusę. Todėl Eliotas nepaprastai 
nustemba, kai labai graži mergina 
pakviečia jį prieiti.

LNK
14.45

LNK
16.45

TV3
0.50

TV6
23.00

rekomenduoja
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6.45 Teleparduotuvė.
8.30 „Barbės ir jos 

sesės nuotykiai su 
šuniukai“.

9.55 Filmas šeimai 
„Kaip sukurti tobulą 
vaikiną“.

11.40 Komedija 
„Policininkas su 
puse“.

13.15 Fantastinis 
nuotykių f. 
„Eragonas“ (N-7).

15.10 Komedija 
„Betovenas“.

16.45 Ekstrasensų mūšis 
(N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

19.00 TV3 Ouskarai. TV 
apdovanojimų cere-
monija, 2016 (N-7).

19.25 Eurojackpot.
19.30 TV3 Ouskarai. 

TV apdovanojimų 
ceremonijos tęsinys 
(N-7).

21.00 Veiksmo trileris 
„Kietas riešutėlis. 
Puiki diena mirti“ 
(N-14).

22.50 Mistinė drama „Džo 
Bleko viešnagė“ 
(N-7).

2.10 Nuotykių f. „Mumija“ 
(N-7).

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

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žybsnis ir 
stebuklingos  
mašinėlės“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Harvis Biksas“ (1).
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 „Ponas Bynas“.
9.30 „Peliuko dainelė“.
9.45 „Maša ir stebuklinga 

uogienė“.
10.00 „Pramuštgalviai“.
11.30 Veiksmo f. 

„Žmogus-voras“ 
(N-7).

13.55 „Gyvenimo šukės“ 
(N-7).

16.00 Beatos virtuvė.
17.00 Lietuvos 

superšefas.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.00 Komedija 

„Įsivaizduok tai“.
21.05 Fantastinis 

nuotykių f.  
„Titanų įniršis“ 
(N-7).

23.00 Veiksmo trileris 
„Atlygis“ (N-14).

1.20 Komedija „Pagirios 
Tailande“ (N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 Bėdų turgus.
6.45 Klauskite daktaro.
7.35 „Aukso žirgas“.
9.00, 9.35, 10.35, 11.35 

Labas rytas, Lietuva.
9.30, 10.30, 11.30 Žinios. 
12.00 „Delfinų gyvenimo 

paslaptys“.
13.55 Klausimėlis.lt.
14.10 Pasaka „Šaltoji širdis“.
15.05 Komedija „90-asis 

gimtadienis, arba 
vakarienė vienam“.

16.00 Žinios. 
16.15 Popietė su Algimantu 

Čekuoliu (subtitruota).
16.45 Sveikinimų koncertas.
18.30 Šiandien.
18.50 Bėdų turgus.
19.40 Stilius.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama. 
21.00 Muzikinis projektas 

„Dainų daina“. 
Finalas. Tiesioginė 
transliacija iš LRT 
Didžiosios studijos. 

23.40 Trumposios žinios.
23.45 Komiška drama 

„Užkibo“ (N-14).
1.55 Trumposios žinios.
2.00 „Delfinų gyvenimo 

paslaptys“.
3.50 Mikalojaus Noviko 

dainų šventinis  
koncertas.

 23.45  „Užkibo“ 19.00  TV3 Ouskarai

ŠeŠtadienis

„REMBO. PIRMASIS KRAUJAS“
Veiksmo filmas. JAV. 1982.
Režisierius: Ted Kotcheff.
Vaidina: Sylvester Stallone, Brian Dennehy, Richard Crenna.

Vietnamo karo veteranas Džonas Rembo negali atsikratyti patirto koš-
maro. Jis nuolat ieško susitikimų su buvusiais kovų draugais ir neranda 
savo vietos taikiame gyvenime. Suimtas už valkatavimą ir pasodintas 
už grotų, jis nepasiduoda - prisiminęs geriausius kare išugdytus kovi-
nius įgūdžius, jis pabėga iš kalėjimo. Prasideda bėglio persekiojimas...

rekomenduoja

„DŽO BLEKO VIEŠNAGĖ“
mistinė drama. JAV. 1998.
Režisierius: Martin Brest.
Vaidina: Brad Pitt, Anthony 
Hopkins, Claire Forlani.

Mirtis atkeliauja į Žemę žmo-
gaus pavidalu ir pasiūlo sandėrį 
turtingam verslininkui Viljamui 
Perišui. Džo Bleku pasivadinusi 
mirtis pažada atidėti jo paskuti-
niąją valandą, jei tik šis surengs 
jai ekskursiją po gyvenimą. Bilas 
sutinka, ir viskas yra gerai, kol 
Džo staiga pamilsta jo gražuolę 
dukterį...

„PRAŽŪTINGA AUDRA“
Veiksmo filmas. Vokietija, JAV. 
2000.
Režisierius: Wolfgang Petersen.
Vaidina: George Clooney, 
Mark Wahlberg, Diane Lane.

1991 m. ruduo. Eilinis žvejybos se-
zonas eina į pabaigą. Tačiau paty-
rusiam kapitonui Biliui vis nesiseka. 
Laivo reisai baigiasi beveik nuosto-
lingai. Tačiau Bilis nesiruošia pasi-
duoti. Jis planuoja dar vieną reisą 
į Šiaurės Atlanto vandenyną. Nors 
ir nelabai patenkinti, pagrindiniai 
įgulos nariai sutinka plaukti kartu...

„ATLYGIS“
Veiksmo trileris. JAV, Vokietija. 
2001.
Režisierius: Frank Oz.
Vaidina: Robert De Niro, Edward
Norton, Marlon Brando.

Nikas Velsas užsidirbdavo pra-
gyvenimui atlikdamas nešvarius 
darbelius. Vieną dieną vyrukas 
nusprendžia atsikratyti savo kri-
minalinės praeities ir džiaugtis 
ramiu gyvenimu kartu su mylima 
stiuardese Diana. 

TV3
 22.50

 TV8
6.20 Senoji animacija. 7.45 Beatos virtuvė. 9.00 
„Rezidentai“ (N-7). 12.00 „Šunyčiai patruliai“. 
13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 15.00 Chorų karai. 
18.00 „Tėvas Braunas“ (N-7). 19.00 Ekstrema-
lūs namų pokyčiai. 20.00 Labanakt, vaikučiai. 
Senoji animacija. 21.20 „Kalėdų sveikinimas“ 
(N-7). 23.00 „Kalėdinis noras“ (N-7). 0.35 
„Tėvas Braunas“ (N-7). 

 INfO TV
6.15, 11.05, 1.00 24 valandos (N-7). 7.10 
A.Užkalnis Plius. 7.35, 12.55, 17.40 Dviračio 
šou. 8.00 Vakarų efektas. 8.35, 14.30 Krepši-
nio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 9.00 Statyk! 
9.25, 14.55 Autopilotas. 9.55 Nuo... Iki. 10.30 
Pagalbos skambutis (N-7). 12.00, 5.05 Mes 
pačios. 12.25 A.Užkalnis Plius. 13.20, 15.55 
KK2 (N-7). 14.00 Teleparduotuvė. 15.25 Apie 
žūklę. 19.00 „Gyvenimas yra šventas“. 20.30 
Diagnozė: valdžia. 21.30 Ne vienas kelyje. 22.00 
A.Užkalnis Plius, 22.30 Pasivaikščiojimai. VDU 
karta. 23.00 Yra, kaip yra (N-7). 3.00 Bus visko. 
3.50 Valanda su Rūta. 

 PBK
6.05 EURONEWS. 6.35, 9.00 Naujienos. 6.45 
„Jeralašas“. 7.25 „Mergaitės“. 9.20 „Belka ir 
Strelka“. 10.35 „Maša ir Lokys“. 11.00 Naujie-
nos (su subtitrais). 11.10 „Jumorina“. Juoko 
festivalis. 12.05 „Vargšė Saša“. 13.50 „Likimo 
ironija. Tęsinys“. 15.55 „Sėkmės džentelmenai“. 
17.35 Koncertas „Ech, pasilinksminkime!“ 20.00 
Laikas. 20.20 Humoristinis koncertas „Izmai-
lovo parkas“. 22.04 „Briliantinė ranka“. 22.55 
„Balta naktis, švelni naktis...“ 0.35 EURONEWS. 
1.05 „Erelis ir herbas“. 2.27 „Šeimyninio gyve-
nimo scena“. 3.46 „Jumorina“. Juoko festivalis. 

 RTR PLANETA (BALTIJA)
4.40 „Sėkmės džentelmenai“. 6.15 „Svotai“. 
10.00 Žinios. 10.15 „Svotai“. 10.55 Metų daina. 
13.00 Žinios. 13.10 Metų daina. 14.15 Metų hu-
moras. 16.20 Svarbiausia scena. 19.00 Žinios. 
19.40 „Eglutės 1914“. 21.50 „Eglutės 2“. 23.50 
„Auksinė nuotaka“. 1.35 „Silva“. 

 REN
7.00 „Trenktas“. 10.25 „Kareivio Ivano Čonkino 
nuotykiai“. 16.50 „Jūrmala“. Juoko festivalis. 18.25 
„Izmailovo parkas“. 20.10 „Auksinė medūza“. 23.50 
„Naujametiniai nuotykiai“. 1.25 Žiūrėti visiems! 

TV1
22.50

TV6
22.30

LNK
23.00

 13.55  „Gyvenimo 
 šukės“ 
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7.10 Amerikos talentai.
9.00 Statyk!
9.30 Apie žūklę.
10.00 „Penktoji pavara“.
11.00 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos 
etapas Martinikoje. 
2015 m.

12.00 „Svotai“ (N-7).
14.00 Mistinės istorijos 

(N-7).
16.00 Akivaizdu, 

bet neįtikėtina.
17.00 „Muchtaro 

sugrįžimas“  
(N-7).

18.00 „Nikonovas ir Ko“ 
(N-7).

19.00 Labai juokinga 
laida.

19.30 Koncertas 
„Čigonų baro-
nas“. Atlikėjai: 
S.Roma, I.Kvik, 
Rožė, I.Valinskienė, 
K.Zvonkuvienė, 
I.Puzaraitė ir 
M.Jampolskis.

21.05 Kriminalinis 
trileris „Rokenrola“ 
(N-14).

23.15 Dakaras 2016 (1). 
2016 m.

23.45 Siaubo trileris 
„Vaško namai“ 
(N-14).

1.55 Bamba TV (S).

7.10 Programa.
7.14 TV parduotuvė.
7.30 Dokumentinis f. 

„Viskas apie  
gyvūnus“.

8.00 Šiandien kimba.
8.30 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.30 Dokumentinis f. 
„Viskas apie  
gyvūnus“.

10.00 Vaivos pranašystės. 
Pranašystės  
2016-iems metams 
(N-7).

11.00 „Mano mama - nuo-
taka“ (N-7).

12.30 „Gyvos bėdos“ 
(N-7).

15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Žinios. Orai.

15.20 Dar pažiūrėsim.
16.20 „80-ieji“ (N-7).
17.30 Nuoga tiesa 

(N-7).
18.30 „Apelsinų sultys“ 

(N-7).
20.30 „80-ieji“ (N-7).
21.30, 3.45 „Karo menas“ 

(N-14).
24.00 „Kartu!“ (N-14).
1.55 „Gyvos bėdos“ 

(N-7).
5.40 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.00 LR himnas.
6.05 Lengvai ir linksmai!
6.45 Vilniaus albumas.
7.00 Trembita (subtitruota).
7.15 Menora (subtitruota).
7.30 Vilniaus sąsiuvinis.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias (evangelikams).
8.15 Skambantys pasauliai 

su Nomeda Kazlaus. 
9.10 „Laumės juosta 

2015“.
10.30 Drama „Kalėdos 

Manhatane“.
12.00 Pasaka „Sniego 

karalienė“.
13.30 „Volisas ir 

Gromitas - per plau-
ką nuo pavojaus“.

14.00 Drama „Tragiškoji 
daktaro Fausto  
istorija“. 

16.30 Teatras.
17.15 Romantinė drama 

„Meilė aplanko per 
Kalėdas“ (N-7).

18.40 Legendos.
19.30 „Nerija“ - 45. 
21.30 K.Sajos 

„Devynbėdžiai“. Juozo 
Miltinio dramos teatro 
muzikinis spektaklis.

24.00 „Svetimoje žemėje“.
1.00 Ingos Valinskienės 

koncertas su gyvo 
garso grupe.

2.00 Aš - laidos vedėjas.

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis amžius“ 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Paskutinė šuns 

viltis“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Pagaminta 
Italijoje.

13.00 „Sostinės 
keksiukai“.

13.30 „Žiedų ritmai“.
14.05 „Superauklė“ (N-7).
15.00 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 Nustebink mane.
18.00 „Anjezė, Elizos 

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

kolekcijos. Apie 
vyrus ir karves“ 
(N-7).

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

22.50 „Pražūtinga audra“ 
(N-7).

1.15 „Begėdis“ (N-14).

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

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

jų pasaulis (N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Aukščiausia pavara.
15.40 Juokingiausi 

Amerikos namų  
vaizdeliai.

16.00 Crisso Angelo iliuzi-
jų pasaulis (N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ -  
Panevėžio 
„Lietkabelis“. 
Tiesioginė transliacija.

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

21.00 Be stabdžių (1).
21.30 TV3 žinios. TV3 

sportas. TV3 orai.
22.00 Be stabdžių (N-14).
22.30 Veiksmo f. „Rembo. 

Pirmasis kraujas“.
0.15 Nuotykių drama 

„Tikras išbandymas“ 
(N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Svajonių 
kruizai“.

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

11.30 Kas paleido 
šunis?

12.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

13.00 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

13.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

14.30 „Tėvai už borto“.
15.10 „Meilė ir 

šokiai“.
16.50 „Širdies muzika“.
18.35 „Sniego 

karalienė“.
20.00 Klaipėdos 

savaitė.  
Savaitės įvykių  
apžvalga.

20.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

21.30 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

22.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

23.00 „Bernvakaris 
Australijoje“  
(N-14).

 17.15  „Meilė aplanko 
 per Kalėdas“

 11.00  „Mano mama - 
 nuotaka“ 

 18.00  „Nikonovas ir Ko“  23.00  „Bernvakaris 
 Australijoje“

 13.00  „Sostinės 
 keksiukai“

TV PROGRAMAsausio 2 d. 

 NTV Mir
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.20 „Švy-
turio šviesa ir šešėlis“. 11.05, 12.20 „Tu nepa-
tikėsi“. Su Naujaisiais! 13.10 „Broliai 2“. 15.20 
„Uodega“, „Nemylima dukra“, „Užmiesčio de-
tektyvas“. 17.05 Tyrimą atliko... 18.25 „Pokštas“. 
22.15 „Paieška 3“. 24.00 „Geriausi priešai“. 

 TV PoloNia
9.00 Klausimai per pusryčius. 12.20 Polonija 24. 
12.50 Sveika, Polonija. 13.50 Kabaretų ištraukos 
ir peržiūros. 14.10 „Tėvas Mateušas“. 15.00 „Ir 
gėriui, ir blogiui“. 16.00 Dokumentinis f. 17.00 
Kultūringieji PL. 18.00 Lenkų@lenkų žodynas. 
18.30 TV ekspresas. 18.55 „M, kaip meilė“. 19.50 
Jaunoji kultūra. Koncertas „Swinging with Sinatra 
Jarek Wist & Krzysztof Herdzin Big Band“. 20.45 
Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.45 „Gelbėtojai“. 
22.45 „Varšuva“. 0.40 Esminiai pokalbiai.   

 TV1000
9.00 „Las Vegas“. 11.00 „Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė“. 13.30 „Bado žaidynės. Strazdas gies-
mininkas“. 15.30 „Debesuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša“. 17.00 „Mirties įrankiai. Kaulų mies-
tas“. 19.00 „Septyneri metai Tibete“. 21.20 „Tobulas 
jausmas“. 22.50 „Ar girdėjai apie Morgans?“ 

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

 TraVel
7.00, 19.00 Naujo būsto paieška. 9.00 Vieš-
bučių verslas. 11.00 Statybos Aliaskoje. 13.00 
Vyrų irštvos. 15.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 
17.00 Turto gelbėtojai. 21.00, 3.00 Kelionė 
laiku su Brajanu Angeriu. 22.00, 2.00 Neįpras-
tas Amerikos maistas. 23.00 Įkaušęs keliauto-
jas. 24.00 Pasienio patikra. 1.00 Bauginančios 
vietovės Amerikoje. 4.00 Pamiršta ir palaidota. 
5.00 Istorinių vietovių paslaptys. 

 aNiMal PlaNeT
 6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25, 3.25 Afrikos 
tankmėje. 19.15 Krokodilai laukinėje gamtoje. 

 sPorT1
6.00 NBA krepšinio lyga. Memfio „Grizzlies“ - 
Los Andželo „Lakers“. 2015-12-28. 8.00 Ledo 
šeima. Dailusis čiuožimas. 9.00 Žvaigždžių šou 
ant ledo. Dailusis čiuožimas. 10.00 KOK World 
series. Bušido kovos. Moldova. 12.00 NBA 
pasaulis. Speciali krepšinio laida. 12.30 Metų 
mačai. NBA krepšinio lyga. Klivlando „Cava-
liers“ - Ouklendo „Warriors“. Finalas. 15.00 
Metų mačai. NHL ledo ritulio lyga. Pitsburgo 
„Penguins“ - Detroito „Red Wings“. Finalas. 
17.30 Metų mačas. Pasaulio galiūnų čempiona-
tas su Žydrūnu Savicku 19.00 Švęskime kalėdas. 
Dailiojo čiuožimo šou. 20.00 Šventinis ledo kar-
navalas. Dailusis čiuožimas. 21.00 KOK World 
series. Bušido kovos. Talinas. 23.15 „NBA Ac-
tion“. Krepšinio lygos apžvalga. 10 laida. 23.45 
NBA pasaulis. Speciali krepšinio laida. 24.00 
Tiesioginė transliacija. NBA krepšinio lyga. Sa-
kramento „Kings“ - Fynikso „Suns“. 2.30 NBA 
pasaulis. Speciali krepšinio laida. 3.00 Metų 
mačai. NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalis. Šeš-
tadienio nakties šou. 2015 m. 6.00 Šiuolaikinės 
penkiakovės čempionatas. Moterys. Berlynas. 

 ViasaT sPorT BalTic
6.55 Krepšinis. Europos čempionatas. Ketvirt-
finalis. 8.45 Boksas. Floydas Mayweatheris - 
Manny Pacquiao. 10.10 Ledo ritulys. Pasaulio 
čempionato pusfinalis. 14.10 Futbolas. Pre-
mier lygos apžvalga. 14.40 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „West Ham“ - „Liverpool“. Tie-
sioginė transliacija. 16.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Manchester United“ - „Swan-
sea“. Tiesioginė transliacija. 19.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lygos žurnalas. 19.25 Futbo-
las. Anglijos Premier lyga. „Watford“ - „Man-
chester City“. Tiesioginė transliacija. 21.30 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Arsenal“ -  
„Newcastle United“. 23.20 Krepšinis. Europos 
čempionatas. Pusfinalis. 3.00 Florbolas. Pa-
saulio čempionatas. Latvija - Australija. 

 eurosPorT
6.00, 8.30, 14.00, 16.15, 17.15, 20.00, 1.30 
Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 6.45, 
9.30, 12.00, 14.45, 19.00, 0.30 Šuoliai su slidė-
mis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 10.45, 13.00 
Šiaurės dvikovė. Pasaulio taurė Vokietijoje. 
18.00, 21.00, 2.00 Žiemos sportas šiandien. 
22.00 Dviračių sportas. „Revolution Series“, 
Didžioji Britanija. 24.00 Motosportas. Dakaro 
ralis. 3.00 Futbolas. Futbolo geriausieji. 

 9.00  Vienam gale 
 kablys
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TV PROGRAMA SekmadieniS

 13.30  Sveikinimų 
 koncertas

 19.30  BIPLAN - 20! 17.00  Lietuvos tūkstant-
 mečio vaikai

 19.30  Lietuvos balsas 19.30  X Faktorius

 TV8
6.20 Mitybos ir sporto balansas. 6.50 Senoji 
animacija. 8.10 Pamilk pabaisą (N-7). 9.00 
„Moterys meluoja geriau“ (N-7). 12.00 „Šu-
nyčiai patruliai“. 13.00 „Ana ir meilė“ (N-7). 
15.00 Chorų karai. 18.00 „Tėvas Braunas“ 
(N-7). 19.00 Ekstremalūs namų pokyčiai. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji animacija. 
21.20 „Raktas į mano širdį“ (N-7). 23.05 
„Linksmi nesusipratimai“ (N-7). 0.45 „Tėvas 
Braunas“ (N-7). 

 Info TV
5.30 Beatos virtuvė. 6.20 Sveikatos ABC te-
levitrina. 6.45 Valanda su Rūta. 7.55 Mes 
pačios. 8.20, 2.15 KK2 (N-7). 10.05, 4.10 
Dviračio šou. 11.55 Statyk! 12.25, 1.45 Ne vie-
nas kelyje. 12.55 Apie žūklę. 13.25 Pasivaikš-
čiojimai. VDU karta. 14.00 Teleparduotuvė. 
14.30 24 valandos (N-7). 16.30 Yra, kaip yra 
(N-7). 19.30 Diagnozė: valdžia. 20.30 Panikos 
kambarys. 21.00 „Alfa“ savaitė. Savaitės įvykių 
apžvalga. 21.30 Lietuva Pirmajame pasaulinia-
me kare: tremtis ir tautos gimimas. 2015 m. 
22.30 „Gyvenimas yra šventas“. 24.00 Valanda 
su Rūta. 1.10 Nuo... Iki. 

 PBK
6.15 EURONEWS. 6.45 Naujienos. 6.55 Ar-
mijos parduotuvė. 7.35 „Mes iš džazo“. 9.00, 
11.00 Naujienos (su subtitrais). 9.15 „Belka 
ir Strelka“. 10.45 „Maša ir Lokys“. 11.10 „Sė-
kmės džentelmenai“. 13.00, 18.10 „Izmailovo 
parkas“. 14.40 „Trys laimingos moterys“. 20.00 
Laikas. 20.25 „Avytė Doli buvo pikta ir anksti 
mirė“. 22.30 „Nacionalinės medžioklės ypatu-
mai žiemą“. 23.50 „Operacija“ su Naujaisiais 
metais!“ 1.30 EURONEWS. 2.00 „Trembita“. 
3.25 „Mes iš džiazo“. 4.50 „Jumorina“. Juoko 
festivalis. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.10 Juoko kambarys. 4.35 „Eglutės“. 6.00 
„Svotai“. 10.00 Žinios. 10.15 „Svotai“. 10.55 
„Eglutės 2“. 13.00 Žinios. 13.10 „Eglutės 1914“. 
15.15 „Gauruotos eglutės“. 17.00 „Pūga“. 19.00 
Žinios. 19.40 Tarp mūsų mergaičių. 23.20 
„Siurprizas mylimajam“. 1.15 „Aleksandra“. 

 Ren
7.00-16.50 „Kitas 2“ 20.00 „Izmailovo parkas“. 
21.35 Michailo Zadornovo koncertas „Zador-
novas vaikams“. 23.20 „DMB“. 0.40 „Rusijos 
specialiosios pajėgos“. 2.05 „Noriu į kalėjimą“. 

nTV MIR
5.40 „Dievaičiai“. 6.00 „Advokatas“. 7.00, 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.25 Viskas bus 
gerai! 8.25 Valgome namie! 9.20 „Švyturio šviesa 
ir šešėlis“. 11.05, 12.20 „Rusiškas dublis“. „Sko-
lininkas“. 13.10 „Brolyčiai 2“. 15.20 „Uodega“. 
17.05 Tyrimą atliko... 18.25 „Piatnickis. Ketvirta 
dalis“. 22.10 „Paieška 3“. 23.55 „Petrovičius“. 1.55 
„Noriu pas Meladzę“. 3.50 „Teisingas mentas 5“. 

 TV PolonIa
8.30 Golecas ir orkestras Bukovinoje. Koncertas. 
9.20 Lenkija su Miodeku. 9.30 Kasdien su gamta. 
10.00 Ekologijos laida. 10.30 Drakono Polo nuo-
tykiai. 10.50 Grūdas. 11.20 „Kelias“. 12.25, 15.20, 
17.00, 0.20 Naujieji 2015 su TVP2. Europa linksmi-
nasi Vroclave. 12.55 Tarp žemės ir dangaus. 13.00 
Viešpaties Angelas. 13.15 Tarp žemės ir dangaus. 
13.45 Prie Tatrų. 13.55 Laukiame Pasaulio jaunimo 
dienų. Kronika. 14.00 Šv.Mišių transliacija. 16.30 
Okrasa laužo taisykles. 17.30 A la show - Robert 
Gurskis. 18.05 Nepaprastų vietų keliais. Istorijos 
paminklai. 18.25 Lenkija su Miodeku. 18.30 TV 
ekspresas. 18.55, 0.35 „M, kaip meilė“. 19.50 Retro 
pramoga - S, kaip Smolenis. 20.25 Drakono Polo 
nuotykiai. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 21.45 
„Aukštesnioji jėga“. 22.40 TV teatras: spektaklis 
„Jie keturi“. 0.25 Lenkija su Miodeku. 

 TV1000
9.00 „Meilė manęs neišduos“. 11.00 „Meilės 
punšas“. 12.40 „Džobsas“. 14.50 „Ji“. 17.00 
„Divergentė“. 19.20 „Filomena“. 21.00 „Šefas ant 
ratų“. 23.00 „Advokatas iš Linkolno“.

 DIscoVeRy 
8.15, 19.05 Greiti ir triukšmingi. 9.10 Mitų griovė-
jai. 10.05 Nepaprasti inžinierių sprendimai. 10.55 
Prasti inžinierių sprendimai. Klaidų taisymas. 
11.50 Troja. 12.40 Sandėlių medžiotojai. 13.35 
Nekilnojamojo turto karai. 14.30 Aukcionų kara-
liai. 15.25 Dalaso automobilių rykliai. 16.20 Auto-
mobilių kolekcionieriai. 17.15 Variklių entuziastai 
su Džimiu de Viliu. 18.10 Automobilių perparda-
vinėtojai. 20.00 Kas dedasi Žemėje? 21.00 Nuogi 
ir išsigandę. 22.00 Aukso karštinė. 23.00 Lėktuvų 
katastrofų tyrimai. 1.00 Didysis žvejys.

 TRaVel
6.00, 22.00 Muziejų paslaptys. 7.00, 19.00 
Naujo būsto paieška. 9.00 Viešbučių verslas. 
11.00 Statybos Aliaskoje. 13.00 Vyrų irštvos. 
15.00 Darbo imasi Vanila Aisas. 17.00 Turto 
gelbėtojai. 21.00 Istorinių vietovių paslaptys. 
23.00 Bauginančios vietovės Amerikoje. 24.00 
Kelionė laiku su Brajanu Angeriu.

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 „Garfildas 

trimačiame  
pasaulyje“.

8.10 Romantinė 
komedija 
„Mėnesienos  
karalystė“ (N-7).

9.50 Drama 
„Atostogos su 
Dereku“.

11.30 Nuotykių f. 
„Kosmoso kariai“ 
(N-7).

13.15 Komedija 
„Mergina vaikino 
kelnėse“ (N-7).

15.10 Komedija 
„Bethovenas 2“.

16.45 Ekstrasensų 
mūšis (N-7).

18.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

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

22.30 Fantastinė 
nuotykių komedija 
„Volterio Mičio 
slaptas gyvenimas“ 
(N-7).

0.35 Muzikinė drama 
„Greisė“ (N-7).

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

Džeris III“.
7.20 „Nickelodeon“ 

valanda. Žybsnis ir 
stebuklingos  
mašinėlės“.

7.45 „Denis 
Vaiduokliukas“.

8.10 „Harvis Biksas“.
8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
9.00 Sveikatos ABC tele-

vitrina.
9.30 „Mauglis. Rakša“.
10.00 „Pramuštgalviai 

Paryžiuje“.
11.30 Veiksmo f. „Žmogus-

voras 2“ (N-7).
14.00 „Gyvenimo šukės“ 

(N-7).
16.00 Bus visko.
16.50 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios. Sportas. Orai.
19.30 Lietuvos balsas. 

Tiesioginė transliaci-
ja. Vedėjai J.Nainys 
ir R.Mackevičius

23.00 Veiksmo trileris 
„Kruvinas  
deimantas“ (N-14).

1.45 Komedija „Pinigų 
kalba“ (N-14).

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

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

burundukai 1“.
9.15 „Vakavilis“.
9.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.25 Saugaus eismo 

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

gamta“. 1 d. 
13.00 „Musonų viešpatija“. 
13.55 „Kodėl nepaklausė 

Evans?“ (N-7).
15.30 Misija. Vilnija.
16.00 Žinios. Orai.
16.10 Istorijos detektyvai. 
17.00 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
18.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
18.30 Šiandien.
19.00 Klausimėlis.lt.
19.30 „Modestas Paulauskas. 

Krepšinio švyturys“.
20.30 Panorama. 
21.00 Iškilmingas naujame-

tinis gala koncertas.
22.55 Trumposios žinios.
23.00 „Viki, Kristina, 

Barselona“ (N-14).
0.35 Trumposios žinios.

7.00 Statyk!
7.30 Pasaulio galiūnų 

čempionų lygos 
etapas Martinikoje. 
2015

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

asaulyje su Vidu 
Mačiuliu.

10.00 Sveikatos kodas.
11.00 FAILAI X. 

Dokumentinis f. 
„Riteriai II. Už garbę 
ir šlovę“.

12.00 BBC dokumentika. 
„Įsimylėję  
gyvūnai“ (1).

13.00 Savaitės kriminalai 
(N-7).

13.30 Sveikinimų 
koncertas.

16.00 Išgyvenk, jei gali.
17.00 „Muchtaro sugrįži-

mas“ (N-7).
18.00 „Nikonovas ir Ko“ 

(N-7).
19.00 Romantinė drama 

„Kedrų įlanka III“ 
(N-7).

21.00 „Dingęs“ (1) 
(N-14).

23.00 Dakaras 2016 (2).
23.30 Kriminalinais trileris 

„Zero 2“ (S).
1.10 „Penktoji pavara“.
2.05 Bamba TV (S).

7.10 Programa.
7.14 TV parduotuvė.
7.30 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
8.30, 9.30 „Viskas apie 

gyvūnus“.
9.00 Šiandien kimba.
10.00 Pasaulis 

nuostabus 2.
10.30 Ekovizija. Speciali 

laida, skirta aplinkos 
apsaugai.

10.40, 11.50 „Iššūkis“ 
(N-7).

11.45 Nacionalinė loterija.
12.45 Komedija „Nieko 

nematau, nieko 
negirdžiu“ (N-7).

15.00, 16.00, 17.00 Žinios. 
Orai.

15.20, 18.30 Dar pažiūrėsim.
16.20 „80-ieji“ (N-7).
17.30 24/7.
19.15 Komedija „Kitas tu“ 

(N-7).
21.00 Žinios. Orai.
21.30, 3.00 Veiksmo f. 

„23:14“ (N-14).
23.20, 4.20 Veiksmo f. 

„Delta“ būrys. 
Kruvinas žaidimas“ 
(N-14).

1.20 Komedija „Kitas tu“ 
(N-7).

5.55 „Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

6.40 „Gamtos pasaulis“.

6.05 Euromaxx.
6.30 Duokim garo!
8.00 „Meilė aplanko per 

Kalėdas“. 1 s. (N-7).
9.30 Nacionalinei 

M.K.Čiurlionio menų 
mokyklai - 70. 

11.30 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.00 „Šaltoji širdis“.
13.30 „Volisas ir Gromitas. 

Gyvenimas arba  
mirtis“.

14.00 Mykolo Kleopo 
Oginskio 250-osioms 
gimimo metinėms. 

15.30 Aktoriaus Juozo 
Rygerto 80-mečiui. 
J.Volčeko „Tiesos 
riba“. TV spektaklis. 

17.15 „Meilė aplanko per 
Kalėdas“. 2 s. (N-7).

18.40 Legendos.
19.30 BIPLAN - 20!
21.30 „Daktaras ir 

Mangaryta“. Šiaulių 
dramos teatro spekta-
klis. 2014 m.

23.30 Komedija „Vakarienė 
vienam“ (N-7).

23.50 Šventinis „Visu 
garsu“ koncertas.

1.30 J.Volčeko „Tiesos 
riba“. TV spektaklis. 

3.15 Ryčio Cicino jubilie-
jinis koncertas. 

5.30 Muzikos pasaulio 
žvaigždės. 

 10.00  Pasaulis 
 nuostabus 2

45laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  3 1

sausio 3 d. 

 21.00  „Audros karys“ 11.00  „Su Anthony 
Bourdainu be rezervacijos“

 14.55  „Griežčiausi tėvai“

 AnimAl PlAnet
6.36 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Krokodilai 
laukinėje gamtoje. 15.35 Afrikos tankmėje. 3.25 
Krokodilai laukinėje gamtoje. 

 SPort1
7.00 Šventinis ledo karnavalas. Dailusis čiuoži-
mas. 8.00 Švęskime kartu. Šventinis koncertas. 
9.00 KOK World series. Bušido kovos. Ryga. 
11.50 NBA krepšinio lyga. Sakramento „Kings“ - 
Fynikso „Suns“. Šiandien. 14.00 Tiesioginė 
transliacija. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Barcelona“ - „Estudiantes“. 16.00 Sport1 metai. 
Komentatoriai iš arti. 17.00 NBA pasaulis. Speci-
ali krepšinio laida. 17.20 „NBA Action“. Krepšinio 
lygos apžvalga. 11 laida. Premjera. 17.50 NBA 
krepšinio lyga. Sakramento „Kings“ - Fynikso 
„Suns“. Šiandien. 19.00 Tiesioginė transliaci-
ja. Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Laboral 
Kutxa“ - Madrido „Real“. 20.50 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. „Barcelona“ - „Estudiantes“. 
Šiandien. 22.30 NBA krepšinio lyga. Toronto 
„Raptors“ - Čikagos „Bulls“. 1.00 Šventinis ledo 
karnavalas. Dailusis čiuožimas. 2.00 Švęskime 
kartu. Šventinis koncertas. 3.00 Ispanijos „En-
desa“ krepšinio lyga. „Laboral Kutxa“ - Madrido 
„Real“. Vakar. 4.45 Ispanijos „Endesa“ krepšinio 
lyga. „Barcelona“ - „Estudiantes“. 

 ViASAt SPort BAltic
7.05 Ledo ritulys. Pasaulio čempionatas. Mačas 
dėl 3 vietos. 9.05 Ledo ritulys. Pasaulio čempi-
onato finalas. 11.25 Futbolas. Vokietijos taurės 
varžybų apžvalga. 11.55 Krepšinis. Eurolygos 
finalinio ketverto varžybos. 14.25 Premier lygos 
apžvalga. 15.25 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Crystal Palace“ - „Chelsea“. Tiesioginė 
transliacija. 17.30 Futbolas. Anglijos Premier 
lygos žurnalas. 17.55 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. „Everton“ - „Tottenham“. Tiesioginė 
transliacija. 20.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lyga. „Bayern“ - „Barcelona“. 21.50 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. „Real“ - „Juventus“. 
23.40 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. 
„Juventus“ - „Barcelona“. 2.00 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. „Crystal Palace“ - „Chelsea“. 

 euroSPort
6.00, 8.30, 18.00, 0.30 Žiemos sportas šiandien. 
7.00, 9.30, 12.00, 14.45, 19.00, 23.00 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 8.00, 
24.00 Motosportas. Dakaro ralis. 10.45, 13.30 
Kalnų slidinėjimas. Pasaulio taurė. Kroatija. 
12.30, 17.00 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. 
Šveicarija. 20.00 Smiginis. Pasaulio čempiona-
tas, Didžioji Britanija. 1.30 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. Pasaulio taurė. Austrija. 

6.15 Dienos programa.
6.20 „Didingasis amžius“ 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai (N-7).

10.30 „Surikatų namai“.
11.00 „Paskutinė šuns 

viltis“.
11.30 „Gyvybės šaltinis - 

vanduo“.
12.00 Natūralioji kuli-

narija su Anabele 
Lengbein.

12.30 Pagaminta 
Italijoje.

13.00 „Mylėk savo 
sodą“.

14.00 „Superauklė“ (N-7).
14.55 „Griežčiausi tėvai“.
16.00 „Būrėja“.
17.05 Nemarus kinas. 

Komedija „Galima 
pasvajoti“ (N-7).

18.55 „Šeštasis pojūtis“ 
(N-7).

20.00 Deividas Bleinas. 
Svaigulys.

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

22.45 „Korumpuotasis“ 
(N-14).

0.50 „Šeštasis pojūtis“ 
(N-7).

6.40 Teleparduotuvė.
6.55 Topmodeliai (N-7).
7.50 Aukščiausia pavara.
9.00 Tavo augintinis (1).
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Crisso Angelo iliuzi-

jų pasaulis (N-7).
11.00 „Su Anthony 

Bourdainu be rezer-
vacijos“ (N-7).

12.00 Adrenalinas (N-7).
12.30 Jokių kliūčių! (N-7).
14.30 Gražiausi žemės 

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

iliuzijų pasaulis (1) 
(N-7).

17.00 Lietuvos krepšinio 
lygos rungtynės. 
Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ - Šiaulių 
„Šiauliai“. Tiesioginė 
transliacija.

19.00 Komedija „Auklė 
nakčiai“.

20.40 Komedija „6 kadrai“ 
(N-7).

21.00 Be stabdžių 
(N-14).

21.30 TV3 žinios. 
TV3 sportas.  
TV3 orai.

22.30 „Kartą laukiniuose 
vakaruose“ (N-7).

1.45 Nuotykių f. „Broliai 
Grimai“ (N-14).

9.00  Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

10.30 „Virtuvės 
karaliai“.

11.00 „80 traukinių aplink 
pasaulį“.

11.30 „Svajonių 
kruizai“.

12.30 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

13.00 Kas paleido 
šunis?

13.30 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

14.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

15.00 „Meilė yra 
viskas,  
ko reikia“ (N-7).

17.00 „Muzikinės 
kovos“.

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

20.00 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

21.00 „Audros karys“.
22.40 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

23.10 „Mano mama“ 
(N-7).

„Volterio miČio SlAPtAS GYVenimAS“
Fantastinė nuotykių komedija. JAV, Kanada. 2013.
Režisierius: Ben Stiller.
Vaidina: Ben Stiller, Kristen Wiig, Jon Daly.

Istorija apie svajoklį, kuris nuo savo nykaus gyvenimo slepiasi fantazijų 
pasaulyje, kupiname žygdarbių, romantikos ir veiksmo. Kai jo ir jo ben
dradarbės darbui kyla grėsmė, Volteris pagaliau ryžtasi grįžti į tikrovę ir 
leistis į nepaprastą kelionę, kurioje patiria tokių nuotykių, apie kokius 
net nebūtų svajojęs.

tV3
22.30

rekomenduoja

„KArtĄ lAuKiniuoSe 
VAKAruoSe“
Vesternas. JAV, Italija, Ispanija. 
1968.
Režisierius: Sergio Leone.
Vaidina: Henry Fonda, Charles 
Bronson, Claudia Cardinale.

Ponia Makbein iš Naujojo Orleano 
persikrausto į patį Amerikos Vakarų 
pakraštį Jutoje ir sužino, kad jos jau
nasis vyras ir visa šeima nužudyti... 

„PiniGŲ KAlBA“
komedija. JAV. 1997.
Režisierius: Brett Ratner.
Vaidina: Charlie Sheen, Chris 
Tucker, Larry Hankin.

Franklinas Hečetas ieškomas gy
vas ar miręs. Jo ieško ir policija, ir 
nusikalstamos grupuotės. Frank
linas dažnai patenka į mirtinai 
pavojingas situacijas, ne kartą yra 
klaidingai identifikuojamas, jį lydi 
kvapą gniaužiantys nuotykiai...

„KruVinAS DeimAntAS“
Veiksmo trileris. JAV, Vokietija. 2006.
Režisierius: Edward Zwick.
Vaidina: Leonardo DiCaprio, 
Djimon Hounsou.

1999ieji, pilietinis karas Siera Leonėje. 
Jaunas Pietų Afrikos kontrabandinin
kas Denis Arčeris verčiasi deimantų 
paieškos ir platinimo verslu. Patekęs 
į kalėjimą jis susipažįsta su juodao
džiu darbininku Solomonu Vandžiu...

tV6
22.30

lnK
23.00

lnK
1.45



6.30 Teleparduotuvė.
6.45 „Asilo Kalėdos su 

giemėmis“.
6.50 Filmas šeimai 

„Stebuklinga žaislų 
krautuvėlė“.

8.30 TV serialas 
„Kapitono Granto 
beieškant“ (1).

11.05 Fantastinė drama 
„Avalono mokykla“.

12.55 Komedija „Spąstai 
tėvams II“.

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

15.30 TV serialas 
„Kerštinga meilė“.

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

meluoja geriau“ (N-7).
21.30 TV3 vakaro žinios. 

TV3 sportas. TV3 orai.
22.30 TV serialas „Kerštas“.
23.30 TV serialas „Kaip 

išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę“ (N-14).

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

1.25 TV serialas 
„Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“.

6.25 Dienos programa.
6.30 „Dora ir draugai“.
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
7.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“.
8.50 TV serialas „Volkeris, 

Teksaso reindžeris“ 
(N-7).

9.50 Fantastinis nuotykių f. 
„Titanų įniršis“ 
(N-7).

11.45 Komedija 
„Įsivaizduok tai“.

13.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 24 valandos (N-7).
18.30 Žinios. Kriminalai. 

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

Sportas. Orai.
22.00 Trileris „Išpirka“ 

(N-14).
0.20 TV serialas „Kortų 

namelis“ (N-14).
1.15 TV serialas 

„Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05  „Svetimoje žemėje“.
11.05 „Kaip atsiranda daiktai“.
11.25 Bėdų turgus.
12.10 Metų panorama.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

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

pamokos visiems.
19.30 Nacionalinė paieškų 

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

Permainos smėly-
nuose“.

0.30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.

1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.

 11.25  Bėdų turgus 20.00  Tėtis namuose  11.45  „Įsivaizduok tai“

Pirmadienis

 TV8
7.10 Vilnius gyvai. 8.50 Džeimio šventinis 
stalas. 9.50 „Šunyčiai patruliai“. 10.20 Senoji 
animacija. 11.40 „Raktas į mano širdį“ (N-
7). 13.20 „Kalėdų sveikinimas“ (N-7). 15.00 
Ekstremalūs namų pokyčiai. 16.00 Džeimio 
Oliverio patiekalai per 15 minučių. 17.00 
„Laukinukė“ (N-7). 18.00 „Sila. Kelias namo“ 
(N-7). 20.00 Labanakt, vaikučiai. Senoji ani-
macija. 21.00 „Vasara saloje“ (N-7). 22.45 
„Sila. Kelias namo“ (N-7). 0.40 Ekstremalūs 
namų pokyčiai. 

 Info TV
6.00 Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. 
6.30 Tauro ragas (N-7). 7.00 Apie žūklę. 
7.30, 14.00 Pasivaikščiojimai. VDU karta. 8.00, 
12.10 „Alfa“ savaitė. 8.30 Diagnozė. Valdžia. 
9.30 Žinios. 10.25 Nuo... Iki. 11.00 Valanda 
su Rūta. 12.35 „Gyvenimas yra šventas“ (N-
7). 14.30 Yra, kaip yra (N-7). 15.25 Dviračio 
šou. 15.50 KK2 (N-7). 16.30 A.Užkalnis Plius. 
17.00, 22.30 Info diena. 19.00 Info verslas. 
19.30 Info interviu. 20.00 Info kriminalai. 20.30 
Info pasaulis. 21.00 A.Ramanauskas Plius. 
21.30 Dviračio šou. 22.00 Dabar pasaulyje. 
Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.10 EURONEWS. 6.40, 9.00 Naujienos. 6.50 Vaikų 
klubas: animacija. 7.15 „Trys muškietininkai“. 9.10 
„Kartu su delfinais“. 10.45 „Vienas prie vieno“. 
Finalas. 12.00, 16.10 Naujienos (su subtitrais). 
12.20 „Vienas prie vieno“. Finalas. Tęsinys. 15.20 
„Kartu su visais“. 16.25 Atspėk melodiją. 17.10 Su-
situokime. 18.10 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.20 
„Tik nepaleisk manęs“. 22.10 Vladimiras Pozneris 
ir Ivanas Urgantas projekte „Žydiška laimė“. 23.00 
Atspėk melodiją. 23.40 EURONEWS. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.40 „Melžėja iš Chacapetovkos“. 6.05 „Svotai“. 
8.45 „Maša ir Lokys“. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
10.20, 18.40 Žinios. Maskva. 10.40 „Svotai“. 
13.15 Naujoji banga. 14.40 „Vėrinys“. 16.35 Pe-
trosiano šou. 19.40 Tarp mūsų, mergaičių. 23.25 
„Dabl Trabl“. 1.00 „Patikėk, viskas bus gerai...“ 

 Ren
7.00 „Paskutinė meistro paslaptis“. 11.55 „Spe-
cialiosios pajėgos rusiškai 2“. 19.00 „Jumori-
na“. Juoko festivalis. 20.45 Michailo Zadornovo 
koncertas „Zadornovas vaikams“. 22.25 Michai-
lo Zadornovo koncertas „Juokas tunelio gale“. 
0.15 „Kriminaliniai žaidimai“. 

„Mano SUPeRBUVUSIojI“
Romantinė komedija. JAV. 2006.
Režisierius: Ivan Reitman.
Vaidina: Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris.

Kai jaunas niujorkietis Metas susipažįsta su nuostabiąja Džene Džon-
son, atrodo, kad pagaliau jis rado tiesiog tobulą merginą. Kuo ilgiau 
Metas bendrauja su Džene, tuo daugiau neigiamų „svajonių merginos“ 
savybių išryškėja. Pagaliau jis ryžtasi nutraukti santykius su diktatoriaus 
įpročių negalinčia atsikratyti drauge. Tačiau tai padaryti, pasirodo, ne 
taip paprasta.

TV1
21.00

„IŠPIRKa“
tRileRis. JAV. 1996.
Režisierius: Ron Howard.
Vaidina: Gary Sinise, 
Rene Russo, Mel Gibson.

Netikėtai klestintis oro linijų savi-
ninkas Tomas sužino, kad kažkas 
pagrobė jo sūnų. Jie reikalauja 
dviejų milijonų dolerių išpirkos. 
Nieko nelaukdamas jis kreipiasi 
į policiją, ši, rodos, ne padeda, o 
viską tik vilkina ir apsunkina. Todėl 
Tomas pats ryžtasi imtis veiksmų - 
surasti sūnų ir demaskuoti kruopš-
čiai parengtą pagrobimo planą.

„SaleMo ValDoVaI“
siaubo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Rob Zombie.
Vaidina: Sheri Moon, Bruce 
Davison, Jeffrey Daniel Phillips.

Radijo laidų vedėja Haidė gauna 
paslaptingą medinę dėžutę su prie-
rašu „Dovana nuo valdovų“. Mergina 
mano, kad tai dar vienos išgarsėti 
norinčios grupės įrašas, tačiau kai 
pradeda klausyti, nesupranta nė vie-
no garso - tai tikrai ne muzika. Haidė 
nė nenutuokia, kad, perklausius šį 
įrašą, jos gyvenimas daugiau nie-
kada nebus toks, koks buvo iki šiol.

„KaIP IŠSISUKT ĮVYKDŽIUS 
ŽMoGŽUDYSTĘ“
tV seRialas. JAV. 2014.
Režisierius: Peter Nowalk.
Vaidina: Viola Davis, Billy 
Brown, Alfred Enoch.

Jauni, ambicijų kupini Midltono 
teisės mokyklos studentai svajoja 
apie svaiginamą teisininkų karje-
rą. Tačiau aštraus proto bebaimė 
profesorė Analiza Kyting jiems 
parodys visai kitą juristų gyveni-
mo pusę. 

lnK
22.00

TV3
23.30

rekomenduoja

TV6
23.00
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6.45 Sveikatos ABC tele-
vitrina.

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

10.20 Kalbame ir rodome.
11.20 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.30 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

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

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

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

20.00 Labai juokinga laida.
20.30 Akivaizdu, bet neįti-

kėtina.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

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

23.15 Dakaras 2016.
23.45 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
0.40 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

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

2.40 Bamba TV (S).

6.50 Programa.
6.54 TV parduotuvė.
7.10 Šiandien kimba.
7.40 Pasaulis nuostabus 2.
8.10 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
9.15 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
10.20 Melodrama 

„Pakalbėsim, kai 
grįši“ (1) (N-7).

11.25 „Fandorino bylos. 
Puolęs angelas“ (1).

12.30 „Fandorino bylos. 
Turkiškas gambitas“ 
(1) (N-7).

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

Pokario gatvės“.
16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 
19.00, 0.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Paslapčių sala“.
21.30 Nuoga tiesa. .
23.20, 2.55, 4.55 

„Bręstantis blogis“.
1.25 Reporteris.
2.10, 4.10 „Neprilygstamieji 

gyvūnai“ (N-7).
3.40, 6.05 Dokumentinis f. 

„Genijai iš prigimties“.
5.40 Gamink sveikiau!

6.00 LR himnas.
6.05 „Tilis Ulenšpygelis“. 
7.05 Šventadienio mintys.
7.30 Romantinė drama 

„Meilė aplanko per 
Kalėdas“ (N-7).

9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Įsižiūrėk, įsiklausyk.
12.15 W.Shakespeare’o 

„Globe“ teatras. Drama 
„Tragiškoji daktaro 
Fausto istorija“.

14.45 Kelias į namus. 
Žydrūnas Savickas.

15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.20 Gimtoji žemė.
17.45 Rusų gatvė. Žinios.
18.15 „Atlantida“ (N-7).
20.00 Atspindžiai.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 Juditos Leitaitės 

koncertas „Meilė 
keičia viską“.

22.00 Euromaxx.
22.30 Komiška drama 

„Užkibo“ (subtitruo-
ta, N-14).

0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 ...formatas. Poetas 

Liutauras Degėsys.
1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Akis už akį 5“ (N-7).
4.15 Šventinis gala kon-

certas. Montserrat 
Marti ir Nomeda 
Kazlaus 2015 m.

7.05 Dienos programa.
7.10 „Mano gyvenimo 

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

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

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

gyvenimas“ (N-7).
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Sostinės 

keksiukai“.
13.50 „Mylėk savo 

sodą“.
14.50 „Brokenvudo 

paslaptys. Odinis 
kamuolys“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

19.55 „Nebylus liudijimas. 
Schizma“ (N-7).

21.00 Romantinė komedija 
„Mano superbuvu-
sioji“ (N-7).

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

(N-7).
1.10 „Karadajus“ (N-7).

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

(N-7).
10.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.35 „Pagrindinis įkaltis“ 

(N-7).
12.30 „6 kadrai“ (N-7).
13.30 „Univeras“ (N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas (N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Pagrindinis įkaltis“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

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

lio nutrūktgalviai 
(N-14).

23.00 „Salemo valdovai“ 
(S).

0.55 „Nepaprastos 
Kalėdos Niujorke“ 
(N-7).

2.30 „Greislendas“ 
(N-14).

3.20 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

9.00 Klaipėdos savaitė. 
Savaitės įvykių  
apžvalga.

9.30 „Svajonių 
kruizai“.

10.30 „Aviakatastrofos: 
priežastys ir  
pasekmės“.

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

12.30 „(Ne) svajonių prin-
cas“ (N-7).

14.05 Kas paleido 
šunis?

14.35 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

15.05 „Tėvai už borto“.
15.50 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

16.20 „Meilės virtuvė“.
18.00 „Virtuvės 

karaliai“.
18.30 Klaipėdos savaitė. 

Savaitės įvykių  
apžvalga.

19.00 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

20.00, 23.25 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

21.30 Kino akademija. 
„Geležinė ledi“ 
(N-7).

23.55 „Širdies muzika“.

 21.00  Juditos Leitaitės 
 koncertas

 16.25  „Moterų daktaras“ 18.25  Pričiupom!  21.30  „Geležinė ledi“  18.00  „Pagrindinis 
 įkaltis“ 

 11.55  „Pavogtas 
 gyvenimas“

TV PROGRAMAsausio 4 d.

 NTV Mir
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 9.20 „Švy-
turio šviesa ir šešėlis“. 11.05, 12.20 „Rusiškas 
dublis“. 13.20 „Sėbrai 2“. 15.20 „Uodega“. 17.10 
Tyrimą atliko... 18.25 „Piatnickis. Ketvirta dalis“. 
22.10 „Paieška 3“. 23.55 „Kelių patrulis 4“. 

 TV PoloNia
9.00 Klausimai per pusryčius. 11.05 Geriausia 
Lenkijoje. 12.35 Koncertas „Swinging with Sinatra 
Jarek Wist & Krzysztof Herdzin Big Band“. 13.25 
Lenkija su Miodeku. 13.35 Žinios. 13.50, 19.55 
„Laimės spalvos“. 14.25 „Aukštesnioji jėga“. 
15.25 TV teatras: spektaklis „Jų keturi“. 17.05 
„Great Loop Polonia 2014 - 2015“ (1). 17.55 
„Codziennos gatvė 2-3“. 18.20, 22.50 Polonija 
užsienyje. 18.30 TV ekspresas. 18.55 Kultūringieji 
PL. 20.25 Regionų istorija. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios. 21.50 „Tyla prie užliejamos pievos“. 
23.05 Polonija 24. 23.35 Sveika, Polonija. 

 TV1000
10.10 „Monos Lizos šypsena“. 12.05 „2012“. 
14.40 „Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“. 17.00 
„Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas. I dalis“. 
19.00 „Karalienės sesuo“. 21.00 „Šeimos albu-
mas. Rugpjūtis“. 23.10 „Pašėlę pirmieji metai“. 

 DiscoVery 
6.10 Didysis žvejys. 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 8.15, 17.15 
Paskui klasikinius automobilius. 8.40, 17.40 
Legendiniai automobiliai. 9.10, 18.10 Sandėlių 
karai. Kanada. 9.35, 18.35 Sandėlių medžioto-
jai. 10.05 Aukso karštinė. 10.55 Išgyventi drau-
ge. 12.40, 19.05 Automobilių perpardavinėto-
jai. 13.35 Pasprukti nuo persekiotojų. 14.30 
Išgyvenk! 20.30 Kaip tai pagaminta? 21.00, 
2.50 Ledyninio ežero maištininkai. 22.00, 3.40 
Nuogi ir išsigandę. 23.00, 4.30 Jukono vyrai. 
24.00, 5.20 Laida su Beru Grilsu. 0.30, 5.45 
Užfiksuotas chaosas. 1.00 Traukiniu į Aliaską. 
1.55 Aliaska. Paskutinė riba. 

 TraVel
6.00 Istorinių vietovių paslaptys. 7.00, 13.00, 
19.00 Naujo būsto paieška. 9.00, 15.00 Turto 
gelbėtojai. 10.00, 16.00 Pamiršta ir palaidota. 
11.00 Didžiosios paminklų paslaptys. 12.00, 
24.00 Muziejų paslaptys. 14.00 Darbo imasi 
Vanila Aisas. 17.00 Statybos Aliaskoje. 18.00, 
2.00 Neįprastas Amerikos maistas. 21.00 Atei-
ties atrakcionai. 22.00, 4.00 Beprotiškos šei-
mos nuotykiai. 23.00, 5.00 Pramogų parkų už-
kulisiai. 1.00 Bauginančios vietovės Amerikoje. 
3.00 Nežinomi Amerikos vandens tvenkiniai. 

 aNiMal PlaNeT
6.36, 0.45 Iškviečiami tramdytojai. 7.25 Šunys/
Katės/101 Gyvūnas. 8.15, 12.50 Daktaras Dže-
fas. 9.10, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų verslas. 
10.05, 16.30 Liūtai ir drambliai. 11.00 Protingi 
gyvūnai. 11.55, 22.00, 1.40, 5.49 Bondai Byčo 
veterinaras. 13.45, 22.55, 4.15 Aligatorių tram-
dytojai. 14.40, 21.05, 5.02 Namai medžiuose. 
17.25 Kalakutų atakos. 18.20 Bondai Byčo 
veterinaras. 20.10, 3.25 Žmonės ir liūtai. Vieno 
safario istorija. 23.50 Upių pabaisos. 

 sPorT1
7.00, 21.15 NBA krepšinio lyga. Toronto „Rap-
tors“ - Čikagos „Bulls“. Šiandien. 9.00 Pasaulio 
galiūnų čempionatas su Žydrūnu Savicku. 10.00, 
23.15 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. „Bar-
celona“ - „Estudiantes“. 12.00 Ispanijos „Ende-
sa“ krepšinio lyga. „Laboral Kutxa“ - Madrido 
„Real“. Vakar. 14.00 NBA krepšinio lyga. Toronto 
„Raptors“ - Čikagos „Bulls“. 16.00 Pasaulio rali-
kroso čempionatas. Italija. 17.30 „NBA Action“. 
Krepšinio lygos apžvalga. 18.00 NBA krepšinio 
lyga. Sakramento „Kings“ - Fynikso „Suns“. 
Vakar. 20.00 Pasaulio galiūnų čempionatas su 
Žydrūnu Savicku. 21.00 „NBA pasaulis“. Speci-
ali krepšinio laida. 1.00 Pasaulio galiūnų čempi-
onatas su Žydrūnu Savicku. Finalas. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Chimki“ - CSKA. 
8.55 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - „Salavat 
Yulaev“. Tiesioginė transliacija. 11.30 Krep-
šinis. Eurolyga. „Olympiacos“ - „Barcelona“. 
13.35 Futbolas. UEFA Čempionų lygos finalas. 
„Juventus“ - „Barcelona“. 15.55 Ledo ritulys. 
KHL. Maskvos „Dinamo“ - SKA. Tiesiogi-
nė transliacija. 18.25 Premier lygos apžvalga. 
19.25 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
„Slovan“. Tiesioginė transliacija. 22.00 Krepši-
nis. Europos čempionatas. Finalas. 0.10 Ledo 
ritulys. KHL. Maskvos „Dinamo“ - SKA. 2.10 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Manchester 
United“ - „Swansea“. 5.00 Ledo ritulys. KHL. 
„Admiral“ - „Salavat Yulaev“. 

 eurosPorT
6.00, 11.30 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. 
Šveicarija. 6.45, 10.00, 13.15, 2.30 Šuoliai 
su slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 
7.45, 12.15 Žiemos sportas šiandien. 8.45 
Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 9.30, 
21.30, 0.30 Motosportas. Dakaro ralis. 11.00 
Nesibaigiantis Simono Amano skrydis. 14.30, 
1.00 Tenisas. ATP varžybos Katare. 20.30, 
21.35 Smiginis. Pasaulio čempionatas, Didžioji 
Britanija. 
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TV PROGRAMA AntrAdienis

 18.00  Info diena  18.00  Reporteris  22.30  „Viki, Kristina, 
 Barselona“

 23.30  „Šlovės dienos. 
 Sukilimas“

 14.25  „Ištark sudie“ 11.05  „Barbė ir 
 slaptosios durys“

 TV8
8.50 Džeimio Oliverio patiekalai per 15 minučių. 
9.50 „Šunyčiai patruliai“. 10.20 Senoji animaci-
ja. 11.15 „Vasara saloje“. 13.00, 17.00 „Laukinu-
kė“. 14.00 „Pasmerkti“. 15.00 Ekstremalūs namų 
pokyčiai. 16.00 Džeimio Oliverio patiekalai per 
15 minučių. 18.00, 22.40 „Sila. Kelias namo“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 21.00 „Auklės per 
prievartą“. 0.30 Ekstremalūs namų pokyčiai. 

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30 A.Ramanauskas Plius. 
11.00, 15.25, 21.30 Dviračio šou. 11.30, 15.50 
KK2. 12.20 Diagnozė. Valdžia. 13.20 Yra, kaip yra. 
16.30, 21.00 A.Užkalnis Plius. 17.00, 22.30 Info 
diena. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.40, 9.00 Naujienos. 6.45 Vaikų klubas 7.20 
„Trys muškietininkai“. 9.10 Maksimo Galkino 
naujametinis benefisas. 12.00, 16.10 Naujienos. 
12.15 „Šeimos namas“. 14.10 Padriki užrašai su 
D.Krylovu. 14.25 Kartu su visais. 15.15 Vyriška/
Moteriška. 16.25 Atspėk melodiją. 17.10 Susituo-
kime. 18.10 Tegul kalba. 20.00 Laikas. 20.20 „Tik 
nepaleisk manęs“. 22.15 Vladimiras Pozneris ir 
Ivanas Urgantas projekte „Žydiška laimė“. 

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.40 „Melžėja iš Chacapetovkos“. 6.05 „Svotai“. 
8.55 Metų daina. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 
10.20, 18.40 Žinios. Maskva. 10.40 „Svotai“. 
13.15 Naujoji banga. 2015. 14.40 „Laimingas 
maršrutas“. 16.35 „Izmailovo parkas“. 19.40 
Tarp mūsų, mergaičių. 23.25 D.Arbeninos ir 
J.Bašmeto koncertas. 1.15 „Pienė“. 3.00 „Ak, 
vodevilis, vodevilis...“ 

 Ren
7.00 „Paskutinė meistro paslaptis“. 11.05 „Ju-
morina“. Juoko festivalis. 12.20 „Gauja“. 23.20 
„Byla dviems“. 

 nTV MIR
5.30 „Nugalėję mirtį“. 6.05 „Advokatas“. 7.00, 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Tech-
nikos stebuklai. 8.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.05, 12.20 
„Rusiškas dublis“. 13.20 „Sėbrai 2“. 15.20 „Uo-
dega“. 17.10 Tyrimą atliko... 18.25 „Piatnickis. 
Ketvirta dalis“. 22.10 „Paieška 3“. 23.55 „Kelių 
patrulis 4“. 1.50 „Noriu pas Meladzę“. 3.40 
„Teisingas mentas 5“. 

 TV PolonIa
7.05 Pramoginė laida. 8.00 „Cafe Historia“. 
Kalendoriai. 8.25 „Sudie, Rokfeleri“. 9.00 Klau-
simai per pusryčius. 11.55, 18.20, 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 12.05, 23.05, 5.20 Polonija 
24. 12.35, 23.35, 5.50 Sveika, Polonija. 13.35, 
3.00 Žinios. 13.50, 19.55, 4.45 „Laimės spal-
vos“. 14.25 „Gelbėtojai“. 15.20 T.Lisas gyvai. 
16.15 Klajūno užrašai. 16.25 Kasdien su gamta. 
16.55 Goleco orkestras Bukovinoje. Koncertas. 
17.55, 1.45 „Codziennos gatvė 2-3“. 18.30 TV 
ekspresas. 18.50, 22.40, 5.10 Lenkija su Mio-
deku. 18.50 Peiliu ir šakute. 19.05 Sveikatos ir 
grožio alchemija. 19.25 „Naszaarmia.pl“. 20.25 
Kultūros informacija. 20.45 Labanaktukas. 
21.00 Žinios, sportas ir orų prognozė. 21.50, 
3.45 „Tėvas Mateušas“. 0.40 „Archimandritas“. 
2.15 „Sudie, Rokfeleri“. 2.45 Animacinis f. 

 TV1000
5.10 „Penktadienio vakaro žiburiai“. 7.10 „Į 
stebuklą“. 9.00 „Prieš pakratant kojas“. 10.50 
„Bado žaidynės. Ugnies medžioklė“. 13.20 „Ka-
ralienės sesuo“. 15.20 „Meilės punšas“. 17.00 
„Debesuota, matoma mėsos kukulių kruša“. 
18.30 „Advokatas iš Linkolno“. 20.30 „Las 
Vegas“. 22.20 „Tobulas jausmas“. 23.50 „Kaulų 
kolekcininkas“. 1.50 „Domas Hemingvėjus“. 

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

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

6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Nuotykių f. 

„Kosmoso kariai“.
8.25 TV serialas 

„Kapitono Granto 
beieškant“.

11.05 „Barbė ir slaptosios 
durys“.

12.45 Komedija „Spąstai 
tėvams 3“.

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

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

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

sportas. TV3 orai.
19.30 TV serialas 

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

meluoja geriau“ 
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
TV3 sportas. TV3 orai.

22.30 TV serialas 
„Bibliotekininkai“ (1) 
(N-7).

23.30 TV serialas 
„Legendos“ (N-14).

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

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

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

Plačiakelnis“.
7.50 TV serialas 

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

9.50 Veiksmo f. „Žmogus-
voras 2“ (N-7).

12.20 Animacinis f. 
„Pramuštgalviai 
Paryžiuje“.

13.55 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

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

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

(N-7).
21.30 Žinios. Verslas. 

Sportas. Orai.
22.00 Kriminalinis trileris 

„Oušeno vienuoliktu-
kas“ (N-7).

0.15 TV serialas „Kortų 
namelis“ (N-14).

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

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

6.00 LR himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Komisaras Reksas“.
10.05 TV serialas „Senis“.
10.55 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite.
11.20 Nacionalinė paieškų 

tarnyba.
12.15 „Saudo Arabija. 

Permainos smėly-
nuose“ (subtitruota).

13.10 Klauskite daktaro.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.15, 15.05 Laba diena, 

Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.35 TV serialas „Senis“.
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandieni.
19.00 2015 metų Lietuvos 

sporto apdovanojimai. 
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Emigrantai.
22.25 Trumposios žinios.
22.30 Istorijos detektyvai.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 TV serialas „Šlovės 

dienos. Sukilimas“.
0.20 Bėdų turgus).
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.10 Karinės paslaptys.

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

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

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 TV serialas „Svotai“ 
(N-7).

10.20 Kalbame ir rodome 
(N-7).

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

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

14.35 Amerikos talentai.
15.35 TV serialas „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
16.55 TV serialas 

„Muchtaro sugrįži-
mas“ (N-7).

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

nusikaltimų skyrius“.
21.00 TV serialas „Visi 

vyrai - kiaulės...“ 
(N-7).

21.30 Siaubo komedija 
„Pabudau miręs“ 
(N-14).

23.05 Dakaras 2016.
23.35 TV serialas „Judantis 

objektas“ (N-7).
0.30 TV serialas „Sunkių 

nusikaltimų skyrius“ 
(N-7).

2.20 Bamba TV (S).

6.35 Programa.
6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Lietuva tiesiogiai.
8.10 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

9.15 „Leningradas. 
Pokario gatvės“.

10.20 „Pakalbėsim, kai 
grįši“ (N-7).

11.25 „Fandorino bylos. 
Puolęs angelas“.

12.30 „Fandorino bylos. 
Turkiškas gambitas“.

13.35 „80-ieji“ (N-7).
14.40 TV parduotuvė.
14.55, 19.00, 

0.25 „Leningradas. 
Pokario gatvės“.

16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“.
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00 Reporteris. Orai.
20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Paslapčių sala“.
21.30 Patriotai (N-7).
22.30 Reporteris. Orai.
23.20, 2.55, 4.55 

„Bręstantis blogis“.
1.25 Reporteris.
2.10, 4.10 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

3.40, 6.05 Dokumentinis f. 
„Genijai iš prigimties“.

5.40 Gamink sveikiau!

6.00 LR himnas.
6.05 TV spektaklis vai-

kams „Raganiukė“. 
7.15 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Euromaxx.
12.15 Rusų gatvė. Žinios.
12.45 Juditos Leitaitės 

koncertas „Meilė 
keičia viską“.

13.50 Naujų idėjų kame-
rinio orkestro NIKO 
koncertas.

15.15 Gustavo enciklopedija.
15.45 „Namelis prerijose“.
17.25 Aš - laidos vedėjas.
19.00 Vilniaus albumas.
19.15 Istorijos detektyvai.
20.00 Septynios Kauno 

dienos.
20.30 Labanaktukas. 
21.00 „Modestas 

Paulauskas. 
Krepšinio švyturys“.

22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 Romantinė kome-

dija „Viki, Kristina, 
Barselona“ (N-14).

0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Neapolietiškos 

dainos. Dainuoja 
Merūnas Vitulskis.

1.30 Laba diena, Lietuva.
3.30 „Akis už akį 5“.
4.15 Šventinis „Visu 

garsu“ koncertas.
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sausio 5 d.

 23.30  „Kai šaukia 
 širdis“ 

 16.00  „Agentūra 
 S.K.Y.D.A.S.“

 16.45  „Mano gyvenimo 
 šviesa“

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

 SPort1
6.00, 18.00 Ispanijos „Endesa“ krepšinio lyga. 
„Laboral Kutxa“ - Madrido „Real“. 2016-
01-03. 8.00, 20.00 Sport1 metai. Komen-
tatoriai iš arti. 9.00, 21.00 NBA krepšinio 
lyga. Sakramento „Kings“ - Fynikso „Suns“. 
2016-01-03. 11.15, 23.15 „NBA pasaulis“. 
Speciali krepšinio laida. 11.30, 23.30 Šiuolai-
kinės penkiakovės čempionatas. 12.00, 24.00 
Olandijos „Eredivisie“ lyga. „AFC Ajax“ - „SC 
Cambuur“. 2015-11-21. 14.00, 2.00 Rusijos 
„Premier league“. „Lokomotiv“ - „Ural“. 2015-
12-04. 16.00 Pasaulio rali-kroso čempionatas. 
Argentina. 4.00 Ekstremalaus sporto žurnalas 
„Rip“. 4.30 „Slamball“. Akrobatinis krepšinis. 
5.00 Futbolo dievai. Ronaldo. 5.30 Futbolo 
dievai. Ronaldinho. 

 ViASAt SPort BAltic
7.15 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - 
„Slovan“. 9.15 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Watford“ - „Manchester City“. 11.05 Krep-
šinis. Eurolyga. „Žalgiris“ - „Laboral Kutxa“. 
12.55 Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ - „Yugra“. 
Tiesioginė transliacija. 15.35 Krepšinis. Euro-
lyga. „Fenerbahce Ulker“ - „Panathinaikos“. 
17.25 Krepšinis. Eurolygos finalinio ketverto 
varžybos. 19.55 Ledo ritulys. KHL. Rygos „Di-
namo“ - „Slovan“. 21.55 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Stoke“ - „Liverpool“. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Futbolas. UEFA Čempionų 
lygos 1999 m finalas. „Manchester United“ - 
„Bayern“. 2.00 Futbolas. Anglijos Premier lyga. 
„Stoke“ - „Liverpool“. 

 euroSPort
6.00, 12.15, 17.45, 23.00, 2.30 Šuoliai su sli-
dėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 7.30, 
13.45 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Šveicarija. 
8.00, 11.00, 19.15, 1.30 Tenisas. ATP varžybos 
Katare. 9.30, 21.30, 24.00 Motosportas. Dakaro 
ralis. 10.00 Sporto linksmybės. 11.45 Nesi-
baigiantis Simono Amano skrydis. 15.00, 0.30 
Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Vokietija. 20.30, 
21.35, 5.00 Smiginis. Pasaulio čempionatas, 
Didžioji Britanija. 

6.45 Dienos programa.
6.50 „Mano gyvenimo 

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

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

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

su Anabele Lengbein.
13.50 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.50 „Midsomerio 

žmogžudystės XVII. 
Midsomerio grafys-
tės baladė“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

19.55 „Nebylus liudijimas. 
Schizma“ (N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Sudie, Čaina“ 
(N-14).

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

(N-7).
1.20 „Karadajus“ (N-7).

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

(N-7).
10.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.35 „Pagrindinis įkaltis“ 

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

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

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ 
(N-7).

18.00 „Pagrindinis įkaltis“ 
(N-7).

19.00 „CSI kriminalistai“ 
(N-7).

20.00 „Saša ir Tania“ 
(N-7).

21.00 „Fizrukas“ 
(N-7).

22.00 „Gelbstint 
eilinį Rajaną“  
(N-14).

1.15 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.05 „Greislendas“ 
(N-14).

2.55 „Trapučio parkas“ 
(N-14).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Kas paleido 
šunis?

10.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

11.00 „Tėvai už borto“.
11.45 „Virtuvės karaliai“.
12.15 „Muzikinės 

kovos“.
14.15 „Vienos šeimos 

istorija“ (N-7).
15.15 „Kai šaukia širdis“ 

(N-7).
16.15 „Širdies 

muzika“.
18.00 „80 traukinių aplink 

pasaulį“.
18.30 Įspūdingiausių 

interjerų  
dešimtukas.

19.00 „Paslapčių namai“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Reidas. Eismo įvykių 
kronika.

21.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

22.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

23.30 „Kai šaukia širdis“ 
(N-7).

0.30 „Edeno muziejus“ 
(N-14).

„BiBlioteKininKAi“
TV serialas. JAV. 2015.
Režisieriai: Marc Roskin, Jonathan Frakes.
Vaidina: Rebecca Romijn, Christian Kane, Lindy Booth.

Jokių knygų „graužikų“ nebijoma labiau nei Bibliotekininkų. Jie šiame 
pasaulyje ne tik skaito storas knygas, bet ir yra paskirti saugoti visas jo-
se surašytas istorijas. Po daug mėnesių visi Bibliotekininkai vėl susirinks 
savo požemiuose po Centrine Niujorko biblioteka, kad kartu surastų 
didžiulės Manhatanui gresiančios audros priežastis, o vėliau išspręstų 
ir daugiau problemų.

tV3
22.30

„ouŠeno VienuoliKtuKAS“
Kriminalinis Trileris. JAV. 2001.
Režisierius: Steven Soderbergh.
Vaidina: George Clooney, 
Paul L.Nolan, Cecelia Ann Birt.

Denis Oušenas planuoja didžiausią 
apiplėšimą istorijoje. Jis surenka 11 
ekspertų komandą ir nusitaiko į tris 
kazino Las Vegase. Visi jie priklauso 
Teriui Benediktui, kuris lyg tyčia susi-
tikinėja su buvusia Oušeno žmona. lnK

22.00

„DeteKtYVĖ DŽonSon“
DeTeKTyVinis serialas. JAV. 2011.
Režisieriai: Rick Wallace, 
Arvin Brown.
Vaidina: Kyra Sedgwick, 
Corey Reynold.

Los Andželo detektyvė Brenda Lei 
Džonson - CŽV mokyklą baigusi pa-
reigūnė, vadovaujanti šio didmiesčio 
policijos Ypač sunkių nusikaltimų 
skyriui. Jos tiriamos bylos išskirtinės...tV1

0.25

„GelBStint eilinĮ rAJAnĄ“
VeiKsmo filmas. JAV. 1998.
Režisierius: Steven Spielberg.
Vaidina: Tom Hanks, Tom 
Sizemore, Edward Burns.

1944-ųjų birželio 6-oji - sąjungininkų 
armijos išsilaipinimo Normandijoje 
diena. Diena, nulėmusi Antrojo pa-
saulinio karo baigtį. Jauni amerikie-
čių kareiviai, turintys užimti nedidelį 
Normandijos pajūrio lopinėlį, nė ne-
įsivaizduoja, koks pragaras jų laukia. tV6

22.00

rekomenduoja
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6.35 Teleparduotuvė.
6.50 Komedija 

„Mergina vaikino 
kelnėse“ (N-7).

8.50 „Kapitono Granto 
beieškant“.

10.10 „Pavasaris magiškoje 
vidurinėje mokykloje“.

11.05 Filmas šeimai 
„Globėjai“.

12.55 Komedija 
„Helovino  
linksmybės“ 
(N-7).

14.30 „Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

15.30 „Kerštinga meilė“ 
(N-7).

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

(N-7).
20.00 Svogūnų Lietuva 

(N-7).
21.00 „Moterys meluoja 

geriau“  
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.25 Vikingų loto.
22.30 Fantastinis trileris 

„Suvokimas“  
(N-14).

0.55 „Elementaru“ 
(N-7).

1.50 „Specialioji jūrų 
policijos tarnyba“ 
(N-14).

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

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 Juodojo humoro 
komedija  
„Nuogas ginklas.  
Iš policijos  
metraščių“ (N-7).

11.35 Nuotykių f. 
„Odisėjas ir  
Ūkanų sala“  
(N-7).

13.30 „Madagaskaro 
pingvinai“.

14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.25 „Ištark sudie“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 KK2 (N-7).
20.25 Su cinkeliu (N-7).
21.30 Žinios.
22.00 Veiksmo trileris 

„Hana“  
(N-14).

0.05 „Persekiotojas“ 
(N-14).

1.00 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.55 „Mentalistas“ (N-7).

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

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

daiktai 7“.
11.20 Emigrantai.
12.15 Istorijos detektyvai.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Trumposios žinios.
22.50 Pinigų karta.
23.25 Trumposios žinios.
23.30 „Šlovės dienos. 

Sukilimas“ (N-7).
0.20 Stilius.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

(N-7).
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Gyvenimas.
4.00 LRT radijo žinios.

  

Trečiadienis

„HANA“
Veiksmo trileris. JAV, Jungtinė 
Karalystė, Vokietija. 2011.
Režisierius: Joe Wright.
Vaidina: Cate Blanchett, 
Eric Bana, Saoirse Ronan.

Hana - 16-metė paauglė. Ji sumani 
ir atsidavusi dukra. Be to, ji stipri, 
ištverminga ir išradinga kaip karys. 
To ją išmokė našlys tėvas Erikas, 
buvęs CŽV agentas. Mergaitė au-
go miškuose, grūdinama nesibai-
giančių treniruočių ir užduočių, 
kurios buvo skirtos vieninteliam 
tikslui - paversti ją tobula žudike.

„KIETAS BIČAS“
Veiksmo filmas. JAV. 2012.
Režisierius: Craig Moss.
Vaidina: Danny Trejo, Charles
S.Dutton, Ron Perlman.

Iš Vietnamo karo grįžęs veteranas 
Frenkas Vega taip ir nepritapo 
Amerikos visuomenėje, netgi pra-
rado mylimąją, o pragyvenimui 
užsidirbdavo iš dešrainių parda-
vimo. Jo šlovės valanda išmušė, 
kai po kurio laiko bendruomenės 
autobuse jis susidoroja su užpuo-
likais. Vaizdo įrašas paplito ir apie jį 
sužinojo daugybė žmonių.

„SUVOKIMAS“
fantastinis trileris. JAV, Jungtinė 
Karalystė, Australija. 2009.
Režisierius: Alex Proyas.
Vaidina: Nicolas Cage, Rose 
Byrne, Chandler Canterbury.

1959-ųjų rudenį mokiniai piešia, kaip 
įsivaizduoja ateitį po 50 metų. Jų pie-
šiniai sudedami į laiko kapsulę. Liu-
sinda, keista mergaitė, girdinti bal-
sus, surašo eilę skaičių. 2009-aisiais 
kapsulė atidaroma, Liusindos pie-
šinys atitenka Kalebui Koestleriui...

LNK
22.00

TV6
22.00

TV3
22.30

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

 INfO TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Užkalnis Plius. 
11.00, 15.25, 21.30 Dviračio šou. 11.30, 15.50 
KK2. 12.20 Nuo... Iki. 13.15, 14.20 Yra, kaip yra. 
17.00, 22.30 Info diena. 21.00 A.Ramanauskas 
Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. Žinios rusų kalba. 

 PBK
6.10, 0.50 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 16.10 
Naujienos. 6.50 Vaikų klubas. 7.20 „Trys muškieti-
ninkai“. 9.10 „Maskva netiki ašaromis“. 12.10 „Šei-
mos namas“. 14.05 „Padriki užrašai“. 14.25 Kartu su 
visais. 15.20 Vyriška/Moteriška. 16.25 Atspėk me-
lodiją. 17.10 Susituokime. 18.10 Tegul kalba. 20.00 
Laikas. 20.20 „Antras gyvenimas“. 22.00 Kalėdos. 
Tiesioginė transliacija iš Maskvos Kristaus išgany-
tojo katedros. 24.00 „Betliejus. Jėzaus miestas“. 1.20 
„Tik nepaleisk manęs“. 2.55 „Cirko princesė“.

 RTR PLANETA (BALTIjA)
4.05 Juoko kambarys. 4.40 „Melžėja iš Cha-
capetovkos“. 6.05 „Svotai“. 8.55 Metų daina. 
10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.20 Žinios. Mas-
kva. 10.40 „Svotai“. 13.15 Naujoji banga. 15.10 
„Pamotės pasakos“. 19.30 Tarp mūsų, mergai-
čių. 22.00 Stačiatikių Kalėdos. 24.00 „Miegan-
čiųjų gražuolių namai“. 

 REN
7.00 „Paskutinė meistro paslaptis“. 11.00 „Ju-
morina“. Juoko festivalis. 12.00 „Atotrūkis“. 
19.00 „Jumorina“. Juoko festivalis. 20.35 „Byla 
dviems“. 

 NTV MIR
5.00 „Nugalėję mirtį“. 6.05 „Advokatas“. 7.00, 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 Tech-
nikos stebuklai. 8.05 „Muchtaro sugrįžimas 2“. 
9.20 „Švyturio šviesa ir šešėlis“. 11.05, 12.20 
„Rusiškas dublis“. 13.20 „Sėbrai 2“. 15.20 „Uo-
dega“. 17.10 Tyrimą atliko... 18.25 „Piatnickis. 
Ketvirta dalis“. 22.10 „Atskira užduotis“. 24.00 
„Kelių patrulis 4“. 1.50 „Antra meilė“. 3.40 
„Teisingas mentas 5“. 

 16.35  „Senis“ 21.00   „Moterys 
   meluoja geriau“

 20.25   Su cinkeliu

„VELVET“
tV serialas. Ispanija. 2014.
Režisieriai: Carlos Sedes, David Pinillos.
Vaidina: Paula Echevarria, Miguel Angel Silvestre, Aitana Sanchez Gijon.

„Galerias Velvet“ - tai drabužių prekybos centras. O jame atsiskleidžia 
švelni meilės istorija tarp Anos ir Alberto. Ji - nuolanki siuvėja, jis - savi-
ninko sūnus, pasiruošęs perimti šeimos verslą. Tarp elegantiškų audinių 
Ana ir Albertas pasiduoda savo meilei, puikiai žinodami, kad Alberto 
šeima prieštarauja jo santykiams su neturtinga jauna darbuotoja.

rekomenduoja

TV1
22.45
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6.15 „Policija ir Ko“ 
(N-7).

7.15 „Muchtaro 
sugrįžimas“ (N-7).

8.15 Mistinės istorijos 
(N-7).

9.15 „Svotai“ (N-7).
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.30 „Muchtaro 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

nusikaltimų  
skyrius“ (N-7).

20.00 Išgyvenk, jei gali.
21.00 „Visi vyrai - 

kiaulės...“ (N-7).
21.30 Kriminalinis trileris 

„Išpirka“  
(N-7).

23.15 Dakaras 2016.
23.45 „Judantis objektas“ 

(N-7).
0.40 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
1.35 „Prokurorų 

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

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

gyvūnai“ (N-7).
9.15 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

10.20 „Pakalbėsim, kai 
grįši“ (N-7).

11.25 „Fandorino bylos. 
Puolęs angelas“ 
(N-7).

12.30 „Fandorino bylos. 
Turkiškas gambitas“ 
(N-7).

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

Pokario gatvės“ 
(N-7).

16.00 Žinios. Orai.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris.
19.00, 0.25 

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

20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Paslapčių sala“ 

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

„Bręstantis blogis“ 
(N-14).

6.00 LR himnas.
6.05 ...formatas. Poetas 

Liutauras Degėsys.
6.25 „Dvynukės ir dvynukai“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Naktinis ekspresas.
12.15 Septynios Kauno 

dienos.
12.45 Ačiū Tau, kary.
13.00 Istorijos detektyvai.
13.45 Lietuvos tūkstantme-

čio vaikai.
14.35 Atspindžiai.
15.05 Gustavo enciklopedija.
15.35 „Namelis prerijose“.
17.10 Teatras.
17.55 „Šlovės dienos. 

Sukilimas“ (N-7).
18.45 Trembita.
19.00 Europos krepšinio 

taurės turnyro rungty-
nės. Salonikų „Aris“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. 
Tiesioginė transliacija 
iš Salonikų.

21.00 Labanaktukas. 
21.30 Mokslo sriuba.
22.00 Klaipėdos kamerinio 

orkestro koncertas.
23.00 Ortodoksų Kalėdų 

Dieviškoji liturgija 
iš Vilniaus šv. 
Paraskevės cerkvės. 
Tiesioginė transliacija.

0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 ...formatas. Poetas 

Aivaras Veiknys.

7.10 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

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

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

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

su Anabele Lengbein.
13.50 „Tėvas Motiejus“ 

(N-7).
14.50 „Detektyvas Kolam bas. 

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

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

19.55 „Nebylus liudijimas. 
Apokalipsė“ (N-7).

21.00 „Inspektorius 
Džordžas Džentlis. 
Šiaurietiškas soulas“ 
(N-7).

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

(N-7).
1.15 „Karadajus“ (N-7).

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

(N-7).
9.40 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.35 „Pagrindinis įkaltis“ 

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

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

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Pagrindinis įkaltis“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Fizrukas“ (N-7).
22.00 „Kietas bičas“ 

(N-14).
23.45 „Sporte tik 

merginos“  
(N-14).

1.20 „Gelbėtojų būrys“ 
(N-7).

2.10 „Greislendas“ 
(N-14).

3.00 „Lyga“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 Reidas. 
Eismo įvykių  
kronika.

10.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

11.00 „80 traukinių 
aplink pasaulį“.

11.30 „Svajonių 
kruizai“.

12.30 „Tėvai už borto“.
13.10 „Meilė 

ir šokiai“.
14.50 „Paslapčių namai“ 

(N-7).
15.50 „Ledo 

karaliai“.
18.00 „Aviakatastrofos: 

priežastys  
ir pasekmės“.

19.00 „Ieškotojas“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 „Virtuvės 
karaliai“.

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

22.55 Balticum TV 
žinios.

23.25 „Likimo ietis“ 
(N-7).

0.25 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

TV PROGRAMAsausio 6 d.

 TV Polonia
7.05 Pramoginė laida. 8.00 „Prikeltas iš griuvė-
sių“. 8.25 „Erelio ženklas“. 9.00 „Medžiotojas. 
Paskutinis mūšis“. 10.35 Lenkijos dainų festiva-
lis Opolėje 2014. Išgyvenkime tai dar kartą. 12.30, 
23.05, 5.20 Polonija 24. 12.00, 23.35, 5.50 Svei-
ka, Polonija. 12.55 Trijų karalių palyda. 13.25, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 15.00 „Tyla prie 
užliejamos pievos“. 15.55 Koncertas „Swinging 
with Sinatra Jarek Wist & Krzysztof Herdzin Big 
Band“. 16.20 „Archimandritas“. 17.20 „Šopenas. 
Meilės troškimas“. 19.25 Koncertas „Žvaigžde, 
šviesk, kalėdine giesme, skambėk“. 20.25, 6.40 
„Vilnoteka“. 20.45 Labanaktukas. 21.00 Žinios. 
21.50, 3.45 „Gyvenimo egzaminas“. 22.50, 4.35 
Polonija užsienyje. 0.40 Koncertas „Kur tie pašėlę 
artistai, arba Majevskos-Korč benefisas“ (2). 1.45 
A la show. 2.15 „Erelio ženklas“.

 TV1000
5.00 „Puikus planas“. 7.00 „Ispangliška“. 9.30 
„Protas ir jausmai“. 12.00 „Debesuota, matoma 
mėsos kukulių kruša“. 13.40 „Žodžių magija. JK 
Rowling istorija“. 15.10 „Šokis hiphopo ritmu. 
Viskas arba nieko“. 17.00 „Čarlis ir šokolado fa-
brikas“. 19.00 „Keliautojo laiku žmona“. 20.50 „Fi-
lomena“. 22.30 „Ieškokit Gudručio!“ 0.30 „Savas 
žmogus“ (N-14). 3.00 „Gelbėkit mus nuo Evos“. 

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

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

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

 sPorT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Toronto „Rap-
tors“ - Čikagos „Bulls“. 2016-01-03. 8.00, 20.00 
Šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Moterys. 
Berlynas. 9.00 „Penktasis kėlinys“. Ispanijos „En-
desa“ lygos 13 turo apžvalga. 9.30, 21.30 KOK 
World series. Bušido kovos. Lenkija. 1 dalis. 12.00 
Rusijos „Premier league“. „Dinamo“ - „Spartak“. 
2015-10-25. 13.50 NBA krepšinio lyga. Sakra-
mento „Kings“ - Fynikso „Suns“. 2016-01-03. 
15.40 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. Finalas. 
Roger Federer - Leyton Hewitt. 2014 m. 21.00 
„Penktasis kėlinys“. Ispanijos „Endesa“ lygos 14 
turo apžvalga. Premjera. 24.00 ATP 250 Brisbane. 
Vyrų tenisas. Finalas. Roger Federer - Milos 
Raonic. 2015 m. 2.30 „Sportinio pokerio Premier 
lyga“. Pramoginis TV šou. 4.30 Ispanijos „Endesa“ 
krepšinio lyga. Madrido „Real“ - „FC Barcelona“. 

 ViasaT sPorT BalTic
7.05 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Stoke“ - 
„Liverpool“. 8.55 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ -
„Metallurg“. Tiesioginė transliacija. 11.45 Ledo 
ritulys. Pasaulio čempionato finalas. 14.05 
Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Stoke“ - 
„Liverpool“. 15.55 Ledo ritulys. KHL. CSKA - 
„Lokomotiv“. Tiesioginė transliacija. 18.25 Pre-
mier lygos apžvalga. 19.25 Ledo ritulys. KHL. 
Rygos „Dinamo“ - „Medveščak“. Tiesioginė 
transliacija. 21.55 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Everton“ - „Manchester City“. Tiesioginė 
transliacija. 24.00 Ledo ritulys. KHL. Rygos 
„Dinamo“ - „Medveščak“. 2.00 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. „Stoke“ - „Liverpool“. 3.50 
Futbolas. Anglijos Premier lygos žurnalas. 5.05 
Ledo ritulys. KHL. CSKA - „Lokomotiv“. 

 eurosPorT
6.00, 10.00, 12.45, 17.30, 2.30 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. Pasaulio taurė. 7.30 
Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Vokietija. 8.30, 
4.00 Tenisas. ATP varžybos Katare. 9.30, 21.30, 
24.00 Motosportas. Dakaro ralis. 11.15, 13.45, 
14.15, 0.30 Slidžių krosas. Pasaulio taurė. Vo-
kietija. 16.15, 20.00, 1.30 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. 21.00, 21.35 Smiginis. Pasaulio 
čempionatas, Didžioji Britanija.

 19.00  Europos krepšinio
   taurės turnyro rungtynės

 21.30  „Kulinaras“ 19.05   „Sunkių nusikal-
   timų skyrius“

 21.00    „Nei su tavim, 
   nei be tavęs“

 12.30  „Fizrukas“ 1.15  „Karadajus“



52 laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  3 1

TV PROGRAMA Ketvirtadienis

 

 15.35  „Prokurorų 
   patikrinimas“

 23.20  „Bręstantis blogis“  21.00   Legendos 21.30  „Nusikaltėlių 
  armija“

 19.30  Valanda su Rūta 0.35  „Kaulai“

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

 Info TV
6.30 Info diena. 10.30, 16.30 A.Ramanauskas 
Plius. 11.00, 15.25, 21.30 Dviračio šou. 11.30 
KK2. 12.20 Ne vienas kelyje. 12.45 Valanda su 
Rūta. 13.50 Pasivaikščiojimai. VDU karta. 14.20 24 
valandos. 15.50 Bus visko. 17.00, 22.30 Info diena. 
21.00 A.Užkalnis Plius. 22.00 Dabar pasaulyje. 

 PBK
6.10, 23.40 EURONEWS. 6.40, 9.00, 12.00, 16.10 
Naujienos. 6.50 Vaikų klubas. 7.25 „Trys muškie-
tininkai“. 9.10 „Noras“. 10.30 „Mano mama - nuo-
taka“. 12.10 „Šeimos namas“. 14.05 „Padriki užra-
šai“. 14.20 Kartu su visais. 15.15 Vyriška/Moteriš-
ka. 16.25 „Optina vienuolynas“. 17.30 „Kalėdos 
2016“. 20.00 Laikas. 20.20 „Antras gyvenimas“. 
22.00 „Žydiška laimė“. 22.55 „Kalėdos“. 0.15 „Tik 
nepaleisk manęs“. 1.50 Kartu su delfinais.

 RTR PlaneTa (BalTIja)
4.10 „Svotai“. 8.35 „Nepaprasta Serafimos 
kelionė“. 10.00, 13.00, 19.00 Žinios. 10.20 
„Atonas. Kopimas“. 11.15 J.Entino koncertas. 
13.10 Patriarcho Kirilo interviu. 13.55 „Kartą po 
dvidešimties metų“. 15.25 „Paukštis narvelyje“. 
19.40 Tarp mūsų, mergaičių. 22.40 „Šeimos 
laimė“. 0.35 „Meilė ir šiek tiek pipirų“. 2.25 
„Husaro piršlybos“. 

 Ren
7.00 „Paskutinė meistro paslaptis“. 10.55 „Eni-
gma“. 23.20 „Kriminaliniai žaidimai“. 

 nTV MIR
5.30 „Nugalėję mirtį“. 6.05 „Advokatas“. 7.00, 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Šiandien. 7.20 VI 
tarptautinis festivalis „Balta lazda“. 9.20 „Švy-
turio šviesa ir šešėlis“. 11.05, 12.20 „Rusiškas 
dublis“. 13.20 „Sėbrai 2“. 15.20 „Uodega“. 
17.10 Tyrimą atliko... 18.25 „Piatnickis. Ketvirta 
dalis“. 22.10 „Paieška 3“. 24.00 „Kelių patrulis 
4“. 1.50 „Noriu pas Meladzę“. 3.40 „Teisingas 
mentas 5“. 

 TV PolonIa
7.05 „Budka Suflera“ akustinis koncertas. 8.05 
Istorijos aktualijos. 8.25 „Sumaištis dėl Ba-
sios“. 9.00 Klausimai per pusryčius. 12.05, 
23.05, 5.20 Polonija 24. 12.35, 23.35, 5.50 
Sveika, Polonija. 13.35, 3.00 Žinios. 13.50, 
19.55, 4.45 „Laimės spalvos“. 14.25 „M, kaip 
meilė“. 15.20 „Gyvenimo egzaminas“. 16.15 
„Vilnoteka“. 16.35 Kur tie pašėlę artistai, arba 
Majevskos-Korč benefisas (1). Koncertas. 
17.35 „Ex Libris“. 17.55, 1.45 „Codziennos 
gatvė 2-3“. 18.20, 22.50, 4.35 Polonija užsie-
nyje. 18.30 TV ekspresas. 18.45, 1.35, 6.45 
Lenkija su Miodeku. 18.55 Maklovičius keliau-
ja. 19.25 Giminės saga: Rotermundai. 20.25 
Atostogos Lenkijoje. 20.45 Labanaktukas. 21.00 
Žinios. 21.55 „Determinatorius“. 0.40 „Ekstradi-
cija“. 2.15 „Sumaištis dėl Basios“. 

 TV1000
5.00 „Pašok su manim“. 7.10 „Žodžių magija. 
JK Rowling istorija“. 9.00 „Neliečiamieji“. 11.00 
„Čarlis ir šokolado fabrikas“. 13.00 „Keliautojo 
laiku žmona“. 15.00 „Pašėlę pirmieji metai“. 17.00 
„Planketas ir Makleinas“ (N-14). 19.00 „Bado 
žaidynės. Ugnies medžioklė“. 21.30 „Kaliniai“ 
(N-14). 24.00 „Tobulas jausmas“ (N-14). 1.40 
„Šeimos albumas. Rugpjūtis“. 4.00 „Į stebuklą“. 

 DIscoVeRy 
6.10, 7.50, 20.00 Kaip tai veikia? 6.35, 20.30 
Kaip tai pagaminta? 7.00, 11.50 Greiti ir triukš-
mingi. 8.15, 17.15 Paskui klasikinius automo-
bilius. 8.40, 17.40 Legendiniai automobiliai. 
9.10, 18.10 Sandėlių karai. Kanada. 9.35, 18.35 
Sandėlių medžiotojai. 10.05 Aukso karštinė. 
10.55 Išgyventi drauge. 12.40, 19.05 Auto-
mobilių perpardavinėtojai. 13.35 Kas dedasi 
Žemėje? 14.30 Keisčiausi pasaulyje. 21.00, 
2.50 Nekilnojamojo turto karai. 22.00, 3.40 Li-
kvidatorius. 23.00, 4.30 Kovos dėl konteinerių. 
24.00, 5.20 Laida su Beru Grilsu. 0.30, 5.45 
Užfiksuotas chaosas. 1.00 Nesėkmių garažas. 
1.55 Turbo rinkėjai. 

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

6.45 Teleparduotuvė.
7.00 Drama 

„Atostogos  
su Dereku“.

8.50 „Kapitono Granto 
beieškant“.

10.05 Nuotykių f. 
„Mažojo indėno 
nuotykiai“.

12.20 Komedija 
„Skola tėtušiui“.

14.30 „Mažoji nuotaka“ 
(N-7).

15.30 „Kerštinga meilė“ 
(N-7).

16.30 TV Pagalba
(N-7).

18.30 TV3 žinios.
19.30 TV serialas 

„Rezidentai“  
(N-7).

20.00 Farai (N-7).
21.00 TV serialas 

„Moterys meluoja 
geriau“  
(N-7).

21.30 TV3 vakaro žinios. 
22.30 Fantastinis trileris 

„Išlikimo  
eksperimentas“ 
(N-14).

0.35 „Kaulai“ 
(N-14).

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

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

Plačiakelnis“.
7.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“  
(N-7).

9.50 Juodojo humoro 
komedija  
„Nuogas ginklas  
2 1/2. Baimės  
kvapas“ (N-7).

11.30 Romantinė komedija 
„Nes aš taip  
pasakiau“  
(N-7).

13.30 „Madagaskaro 
pingvinai“.

14.00 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

14.25 „Ištark sudie“ 
(N-7).

16.30 Labas vakaras, 
Lietuva.

17.25 Yra, kaip yra (N-7).
18.30 Žinios.
19.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.00 Kriminalinis trileris 

„Pagrįsta abejonė“ 
(N-14).

23.35 „Persekiotojas“ 
(N-14).

0.30 „Juodasis sąrašas“ 
(N-7).

1.25 Sveikatos ABC 
televitrina.

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

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

daiktai 7“.
11.20 Gyvenimas.
12.15 Karinės paslaptys.
13.10 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios. Sportas. Orai.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas. Orai.
16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai 7“.
16.35 „Senis“ (N-7).
17.40 Klauskite daktaro.
18.30 Šiandien.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Perlas“.
20.30 Panorama.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Karinė drama 

„Nusikaltėlių armija“.
23.45 Trumposios žinios.
23.50 „Šlovės dienos. 

Sukilimas“ (N-7).
0.40 Trumposios žinios.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Komisaras Reksas“ 

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

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

sugrįžimas“ (N-7).
8.15 Mistinės istorijos 

(N-7).
9.15 „Nikonovas ir Ko“ 

(N-7).
10.20 Kalbame ir rodome 

(N-7).
11.20 „Prokurorų 

patikrinimas“ (N-7).
12.30 „Muchtaro 

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

patikrinimas“ (N-7).
16.55 „Muchtaro 

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

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

bet neįtikėtina.
21.00 Farai (N-14).
21.30 Komedija „Pats 

geriausias mergva-
karis“ (N-14).

23.00 Dakaras 2016.
23.30 „Judantis objektas“ 

(N-7).
0.25 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“ (N-7).
1.20 „Prokurorų 

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

6.39 TV parduotuvė.
6.55 Reporteris.
7.40 Lietuva tiesiogiai.
8.10 Dokumentinis f. 

„Neprilygstamieji 
gyvūnai“ (N-7).

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

10.20 „Pakalbėsim, kai 
grįši“ (N-7).

11.25 „Fandorino bylos. 
Puolęs angelas“ 
(N-7).

12.30 „Fandorino bylos. 
Turkiškas gambitas“ 
(N-7).

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

Pokario gatvės“ 
(N-7).

16.00 Žinios.
16.25 „Moterų daktaras“ 

(N-7).
17.30 Lietuva tiesiogiai.
18.00, 22.30 Reporteris. 
19.00, 0.25 „Leningradas. 

Pokario gatvės“ 
(N-7).

20.00 Žinios. Orai.
20.30 „Paslapčių sala“ 

(N-7).
21.30 „Kulinaras“ (N-7).
23.20 „Bręstantis blogis“ 

(N-14).
1.25 Reporteris.

6.00 LR himnas.
6.05 ...formatas. Poetas 

Aivaras Veiknys.
6.25 „Dvynukės ir 

dvynukai“. 2 s.
7.15 „Peliukas Lukas“.
7.25 „Namelis prerijose“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 Mokslo sriuba.
12.10 „Carmen Cubana“. 

Lotynų Amerikos 
pop opera.

13.45 Istorinė drama 
„Ekskursantė“  
(N-7).

15.45 Šventinis gala kon-
certas. Montserrat 
Marti ir Nomeda 
Kazlaus 2015.

17.25 „Namelis prerijose“.
19.00 Menora.
19.15 „Šlovės dienos. 

Sukilimas“ (N-7).
20.00 Pažvelk į profesiją 

kitaip.
20.30 Labanaktukas.
21.00 Legendos.
21.45 Lietuvos kronika. 1993-

24. Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydžio 
atminimui.

22.00 Naktinis ekspresas.
22.30 G.Sibleyras. „Vėjas 

tuopose“ (originalo k.)
0.40 Dabar pasaulyje.
1.15 ...formatas. Poetė 

Rasa Kutkaitė.

laisvalaikis 2 0 1 5  g r u o d ž i o  3 1 53

sausio 7 d.

 17.20  „Tėvai už borto“ 20.00  „Saša ir Tania“ 21.00  „Foilo karas. 
  Vokietė“

7.10 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

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

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

(N-7).
11.00 „Detektyvė Džonson“ 

(N-7).
11.55 „Pavogtas 

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

(N-7).
14.50 „Inspektorius 

Džordžas Džentlis. 
Sudie, Čaina“ (N-7).

16.45 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

17.45 „Senojo Tilto paslap-
tis“.

18.50 „Tėvas Motiejus“ 
(N-7).

19.55 „Nebylus liudijimas. 
Apokalipsė“ (N-7).

21.00 Detektyvas „Foilo 
karas. Vokietė“ 
(N-7).

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

(N-7).
1.55 „Karadajus“

(N-7).

6.55 Teleparduotuvė.
7.15 „Kobra 11“ 

(N-7).
8.15 Išlikimas (N-7).
9.10 Vienam 

gale kablys.
9.40 „Kobra 11“ 

(N-7).
10.40 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
11.35 „Pagrindinis įkaltis“ 

(N-7).
12.30 „Fizrukas“ 

(N-7).
13.30 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
14.30 Teleparduotuvė.
15.00 Išlikimas 

(N-7).
16.00 „Agentūra 

S.K.Y.D.A.S.“  
(N-7).

17.00 „Kobra 11“ (N-7).
18.00 „Pagrindinis įkaltis“ 

(N-7).
19.00 „CSI kriminalistai“ 

(N-7).
20.00 „Saša ir Tania“ 

(N-7).
21.00 „Fizrukas“ 

(N-7).
22.00 „Komandinis darbas“ 

(N-14).
23.50 „Klyksmas 4“ (S).
1.45 „Gelbėtojų būrys“ 

(N-7).
2.35 „Lyga“ (N-7).

9.00 Balticum TV 
žinios.

9.30 „Virtuvės 
karaliai“.

10.00 „Paslapčių 
namai“  
(N-7).

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

13.00 Reidas. Eismo 
įvykių kronika.

13.30 „Svajonių 
kruizai“.

14.30 „Ieškotojas“ 
(N-7).

15.30 „Anapus“ 
(N-7).

17.20 „Tėvai už borto“.
18.00 „Vienos šeimos 

istorija“  
(N-7).

19.00 „Likimo ietis“ 
(N-7).

20.00 Balticum TV 
žinios.

20.30 Įspūdingiausių 
interjerų  
dešimtukas.

21.00 „Kai šaukia 
širdis“  
(N-7).

22.00 Balticum TV 
žinios.

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

„PAGRĮSTA ABEJONĖ“
Kriminalinis trileris. JAV. 2014.
Režisierius: Peter Howitt.
Vaidina: Samuel L.Jackson, Dominic Cooper, Erin Karpluk.

Vyras, vardu Mičas Broktonas, dirba apygardos advokatu. Vieną vakarą 
važiuodamas automobiliu jis partrenkia žmogų ir pasišalina iš žmog-
žudystės vietos. Juodaodis vyras, vardu Klintonas, randamas prie par-
trenkto žmogaus kūno ir jam pateikiami kaltinimai. Advokatas jį išteisina 
žinodamas, kad šis žmogus yra nekaltas dėl jo padaryto nusikaltimo.

rekomenduoja

„NEIŠSIŲSTAS LAIŠKAS“
romantinė Komedija. JAV. 2015.
Režisierius: David Hogan.
Vaidina: Haley Webb, 
Callard Harris, Eva LaRue.

Drovuolis Henris yra įsimylėjęs 
savo kaimynę - populiarią mokyk-
los gražuolę Kler. Deja, ši į Henrį 
nežiūri rimčiau nei į draugą, tad 
išsiskyrusi su vaikinu Zaku skuba 
išsipasakoti bičiuliui...

„IŠLIKIMO EKSPERIMENTAS“
Fantastinis trileris. JAV, 
Indonezija. 2013.
Režisierius: John Huddles.
Vaidina: James D’Arcy, 
Sophie Lowe, Daryl Sabara.

Filosofijos dėstytojas ponas Zimi-
tas savo studentams paskiria in-
triguojančią užduotį. Šis socialinis 
eksperimentas atskleis žiauriausias 
ir labiausiai šokiruojančias žmonių 
savybes, kurių nesitikėjo niekas.

„KOMANDINIS DARBAS“
VeiKsmo Filmas. JAV. 2009.
Režisierius: Dolph Lundgren.
Vaidina: Dolph Lundgren, 
Melissa Molinaro, Tristo Shopov.

Maskvoje koncertavusią Amerikos 
dainininkę Venus ir į jos koncertą at-
vykusį Rusijos prezidentą su dukro-
mis pagrobia teroristai. Muzikantas 
Džo, šiaip jau pratęs prie būgnų, da-
bar turės griebtis rimtesnių ginklų...

TV8
21.00

TV6
22.00

TV3
22.30

 ANIMAL PLANET
7.25, 11.00 Protingi gyvūnai. 8.15, 12.50 Šunų 
gelbėtojai. 9.10, 14.40, 21.05, 5.02 Namai me-
džiuose. 10.05, 15.35, 19.15, 2.35 Akvariumų 
verslas. 11.55 Bondai Byčo veterinaras. 13.45, 
22.55, 4.15 Aligatorių tramdytojai. 16.30 Pa-
slaptingos būtybės Afrikos saloje. 17.25, 23.50 
Upių pabaisos. 18.20, 22.00, 1.40, 5.49 Dakta-
ras Džefas. 20.10, 3.25 Į drakono irštvą. 

 SPORT1
6.00, 18.00 NBA krepšinio lyga. Sakramento „Kings“ -
Fynikso „Suns“. 8.00, 20.00 Ledo šeima. Dailu-
sis čiuožimas. 9.00 „NBA Action“. Krepšinio lygos 
apžvalga. 11 laida. 9.30, 21.30 KOK World series. 
Bušido kovos. Lenkija. 2 dalis. 12.00 Pasaulio rali-
kroso čempionatas. Italija. 13.30 Pasaulio galiūnų 
čempionatas su Žydrūnu Savicku. 14.00 Ispanijos 
„Endesa“ krepšinio lyga. „Laboral Kutxa“ - Madrido 
„Real“. 15.40 ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. 
Finalas. Roger Federer - Milos Raonic. 21.00 „NBA 
Action“. Krepšinio lygos apžvalga. 12 laida. Premje-
ra. 24.00 „M1 Iššūkis“. Pietų Korėja - Suomija. Ko-
vinis sportas. 1.00 „M1 Iššūkis“. Rusija - Japonija. 
Kovinis sportas. 2.00 Boksas. Profesionalų kovos. 
3.00 Tiesioginė transliacija. ATP 250 Brisbane. Vyrų 
tenisas. 1 ketvirtfinalis. 5.00 Tiesioginė transliacija. 
ATP 250 Brisbane. Vyrų tenisas. 2 ketvirtfinalis. 

 VIASAT SPORT BALTIc
7.05 „Trans World Sport“ žurnalas. Naujametis 
šou. 8.05 Futbolas. Anglijos Premier lygos 
žurnalas. 8.35 Ledo ritulys. KHL. „Admiral“ - 
„Metallurg“. 10.35 Futbolas. Vokietijos taurės 
varžybų apžvalga. 11.05 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Everton“ - „Manchester City“. 
12.55 Ledo ritulys. KHL. „Avangard“ - „Avto-
mobilist“. Tiesioginė transliacija. 15.50 Ledo 
ritulys. KHL. Rygos „Dinamo“ - „Medveščak“. 
17.50 Futbolas. Anglijos Premier lyga. „Ever-
ton“ - „Manchester City“. 19.40, 21.40 Krep-
šinis. Eurolygos TOP 16 rungtynės. Tiesioginė 
transliacija. 23.45 Krepšinis. Eurolygos TOP 
16 rungtynės. 1.35 Futbolas. Anglijos Premier 
lyga. „Stoke“ - „Liverpool“. 3.25 „Trans World 
Sport“ žurnalas. Naujametis šou. 5.00 Ledo 
ritulys. KHL. „Avangard“ - „Avtomobilist“. 

 EuROSPORT
6.00, 10.00, 12.45, 0.30 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino. Pasaulio taurė. 7.15, 11.30 Slidžių kro-
sas. Pasaulio taurė. Vokietija. 8.00, 17.00, 1.30, 
4.00 Tenisas. ATP varžybos Katare. 9.30, 21.30, 
24.00 Motosportas. Dakaro ralis. 12.15 Kalnų 
slidinėjimas. Pasaulio taurė. 15.15, 23.00, 2.30 
Biatlonas. Pasaulio taurė, Vokietija. 20.30, 21.35 
Smiginis. Pasaulio čempionatas, Didžioji Britanija.

LNK
22.00



Kinas

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

„Respublikos“ leidinių 
grupės platinimo tarnybose:

Vilniuje A.Smetonos g. 2, 5 kab. (8-5) 212-18-05,
  (8-618) 07-959

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

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

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

Privačiose 
platinimo tarnybose:
Alytuje S.Dariaus ir S.Girėno g. 4 (8-315) 51-164
Anykščiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Birštone Vytauto g. 5 (8-319) 56-625
Biržuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Druskininkuose P.Cvirkos g. 40 (8-313) 51-075
Elektrėnuose Sodų g. 13-3 (8-528) 39-200
Ignalinoje Švenčionių g. 13-1 (8-677) 98-736
Jonavoje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Jurbarke tel. pasiteirauti (8-650) 43-742
Kaišiadoryse Gedimino g. 59-113 (8-346) 51-378
Kaune Laisvės al. 7 (8-610) 02-351,
  (8-37) 40-02-55
Kėdainiuose Šilelio g. 27 (8-612) 58-018
Kretingoje Birutės g. 11 (8-445) 53-949
Kupiškyje Taikos g. 1-25 (8-646) 26-189
Lazdijuose Seinų g. 3 (8-318) 52-374
Marijampolėje  Kęstučio g. 5 (8-343) 92-562
Mažeikiuose Sodų g. 1 (8-443) 21-233
  (8-650) 18-774
Palangoje Vytauto g. 118 (8-460) 48-440
Pasvalyje Biržų g. 107-1 (8-620) 58-664
Plungėje A.Vaišvilos g. 30-2 (8-448) 72-419 

Prienuose Vytauto g. 15 A (8-685) 30-867
Raseiniuose Maironio g. 2 (8-428) 51-337
Rietave Klaipėdos g. 34-1 (8-448) 68-766, 
  (8-696) 81-789
Rokiškyje Taikos g. 5 (8-458) 33-241
Skaudvilėje Liaudies a. (8-446) 54-433
Skuode Krantinės g. 8 (8-627) 50-528
Šakiuose J.Basanavičiaus g. 67 (8-612) 97-522
Šilalėje J.Basanavičiaus g. 23 (8-449) 51-421
Šilutėje Lietuvninkų g. 20 (8-441) 75-474
Širvintose Upelio g. 26-17 (8-603) 18-288
Tauragėje Gedimino g. 8-58 (8-446) 54-433
Telšiuose tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Trakuose Mindaugo g. 16-14 (8-615) 24-284
Ukmergėje tel. pasiteirauti  (8-650) 43-742
Vilkaviškyje Žalumynų g. 10 (8-610) 45-539

Kituose skyriuose:
Visuose „PayPost“ 
ir Lietuvos pašto skyriuose.
Daugiau informacijos 
Tel.: (8-5) 238-70-31, 238-70-32. 
El. paštas platinimas@respublika.net.
Prenumeruojant AB Lietuvos pašto skyriuose 
taikomas papildomas aptarnavimo mokestis.

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

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

Kalendorius prašome atsiimti „Respublikos“ leidinių grupės 
platinimo tarnybose iki 2016 m. sausio 15 d.

Gruodžio mėnesį prenumeruojančiųjų savaitraštį „Respublika“ 
kartu su dienraščiu „Vakaro žinios“ visiems 2016 metams 

laukia dovana - mūsų sieninis kalendorius

Abiejų laikraščių metinė kaina 129 Eur (gyventojams) 
arba 138 Eur (juridiniams asmenims).

2    16
metams

Š V E N T I N Ė  P R E N U M E R AT A
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Garsusis filmų kūrėjas prie kinų teatro TCL Holivudo bulvare su-
sirinkusiai miniai pasakojo, kaip jo tėvai atsivesdavo jį į žymųjį teatrą 
žiūrėti filmų, tokių kaip „Bučas Kesidis ir Sandensas Kidas“ („Butch 
Cassidy and the Sundance Kid“) ar juostos apie agentą Džeimsą Bon-
dą (James Bond) „Deimantai amžiams“ („Diamonds are Forever“).

Iškilmingoje žvaigždės atidengimo ceremonijoje dalyvavo akto-
rius Samuelis L.Džeksonas (Samuel L.Jackson), vaidinęs keliuose 
K.Tarantino kurtuose filmuose, taip pat režisieriaus mylimoji kos-
tiumų dizainerė Kortni Hofman (Courtney Hoffman).

16 metų mokyklą metęs K.Tarantinas pelnė du „Oskarus“ - 2013 
metais už juodojo humoro vesterną „Ištrūkęs Džango“ („Django 
Unchained“) ir 1995-aisiais už kultine juosta tapusį „Bulvarinį skai-
talą“ („Pulp Fiction“).

Kino teatruose šventiniu laikotarpiu pasirodžiusiame naujausia-
me režisieriaus darbe „Bjaurusis aštuntukas“ vaidina tokie žinomi 
aktoriai kaip S.L.Džeksonas, Kurtas Raselas (Kurt Russel), Čeningas 
Tatumas (Channing Tatum), Dženifer Džeison Li (Jennifer Jason 
Leigh), Timas Rotas (Tim Roth) ir kiti.

Eltos inf.

Holivudo šlovės alėjoje - 
K.Tarantino žvaigždė

Kventinas Tarantinas (Quentin 
Tarantino) su mylimąja Kortni 
Hofman (Courtney Hoffman)

EPA-Eltos nuotr.

„Oskaro“ laimėtojas kino režisierius Kventinas tarantinas (Quentin 
tarantino, 52) prieš Kalėdų šventes buvo pagerbtas žvaigžde Holivudo 
šlovės alėjoje, likus kelioms dienoms iki jo naujausio filmo „Bjaurusis  
aštuntukas“ („the Hateful eight“) premjeros.
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VeidaiKinas 

Vilnius

FORuM CinEMAs AKROPOlis
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
1-7 d. 10.10, 11, 12.20, 13.20, 14.40, 15.40, 17, 18.20, 
19.30, 20.40, 21.50 val. (1 d. 10.10, 11 val. seansai 
nevyks).
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, N-13) - 
1-7 d. 10.20, 12.25, 14.30, 19.20, 21.30 val.  
(1 d. 10.20 val. seansas nevyks).
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV) - 1-7 d. 16.05, 
18.50, 21.40 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
6 d. 18.10 val. (DELFI premjera).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 11.20, 13.50, 15.55, 18.10 val. 
(1 d. 11.20 val. seansas nevyks; 6 d. 18.10 val. seansas 
nevyks).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 10.30, 12.40 val. (1 d. 10.30 val. 
seansas nevyks).
„Pati geriausia diena“ (muzikinė komedija, Rusija, 
N-13) - 1-7 d. 13.40, 18.40, 21.20 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 15, 18, 21 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 2-7 d. 10.40 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 1-7 d. 11.10, 13.30 val. (1 d. 11.10 val. 
seansas nevyks).
„lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, 3D, N-13) - 
1-7 d. 18.30, 20.30 val. (6 d. 20.30 val. seansas nevyks).
„sesutės“ (komedija, JAV, N-16) - 1-7 d. 16.40,
21.10 val.
„Krampus“ (fantastinė siaubo komedija, JAV, N-13) - 
1-7 d. 10.50, 16.15 val. (1 d. 10.50 val. seansas nevyks).
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 1-7 d. 
16.10 val.
„Bado žaidynės: strazdas giesmininkas. 2 dalis“ 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 1-7 d. 13.10 val.

FORuM CinEMAs VinGis
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
1-7 d. 11, 12, 13.20, 14.20, 15.40, 16.30, 18, 19, 20.20, 
21.10 val. (1 d. 11, 12 val. seansai nevyks).
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, N-13) - 1-7 d. 
11.30, 14.10, 16.20 val. (1 d. 11.30 val. seansas nevyks).
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, 3D, N-13) - 
1-7 d. 19.15, 21.30 val.
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV) - 1-7 d. 15.15, 
18.15, 20.50 val.
„Aš už tave pakalbėsiu“ (dokumentinis f., Lietuva) - 
7 d. 19 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
6 d. 18.30 val. (DELFI premjera).
„Pati geriausia diena“ (muzikinė komedija, Rusija, 
N-13) - 1-7 d. 11.30, 14, 16.15, 18.45, 21.20 val. (1 d. 
11.30 val. seansas nevyks).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 11.10, 13.30, 15.50 val.  
(1 d. 11.10 val. seansas nevyks).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 12.30, 14.35, 17 val.  
(1 d. 12.30 val. seansas nevyks).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 13.40, 18.10, 21.10 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 2-7 d. 12.15 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 1-7 d. 11.40, 13.40, 15.50 val.  
(1 d. 11.40 val. seansas nevyks).
„sesutės“ (komedija, JAV, N-16) - 1-7 d. 16.10, 18.30, 
21.20 val.
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 1-7 d. 
13.10, 19.30, 21.40 val. (6 d. 19.30 val. seansas nevyks).
„lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, 3D, N-13) - 1-7 d. 
11.15, 16.45, 21.45 val. (1 d. 11.15 val. seansas nevyks).
„lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, N-13) - 
1-7 d. 18.50 val.
„Krampus“ (fantastinė siaubo komedija, JAV, N-13) - 
1-7 d. 11.40, 18 val. (1 d. 11.40 val. seansas nevyks; 6 d. 
18 val. seansas nevyks).

„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
1-7 d. 15, 18.30 val. (6-7 d. 18.30 val. seansas nevyks).
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 1-5, 7 d. 20.20 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 2-6 d. 11 val.
„Šnipų tiltas“ (trileris, JAV, Indija, Vokietija, N-13) - 
1-5, 7 d. 21 val.

sKAlViJOs KinO CEnTRAs
„Džiaze tik merginos“ (komedija, JAV) - 1 d. 17.30 val. 
3 d. 18.30 val.
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė) - 1 d. 20 val. 2, 
5, 7 d. 18.40 val. 3 d. 20.50 val. 4 d. 16.40 val. 6 d. 21 val.
„Troliai Mumiai Rivjeroje“ (animacinis f., Suomija, 
Prancūzija) - 2 d. 14.40 val.
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV) - 2 d. 16.20 val. 
4 d. 21 val. 5 d. 16.30 val. 6 d. 18.40 val. 7 d. 21 val.
„Kaubojai“ (drama, Prancūzija) - 2, 5 d. 21.10 val. 3 d. 
16.30 val. 4 d. 14.40 val. 4 d. 19 val. 6-7 d. 16.40 val.
„neįtikėtina jaunojo išradėjo kelionė“ (Prancūzija, 
Australija, Kanada) - 3 d. 14.30 val.
„Karlsono atostogos“ „Aukso žirgas“ (animacinis f., 
Lietuva, Latvija, Liuksemburgas, Danija) - 5 d. 14.50 val.
„Karlsono atostogos“ „Nono, berniukas Zigzagiukas“ 
(filmas vaikams, Nyderlandai, Belgija, Jungtinė Karalystė, 
Ispanija, Prancūzija) - 6 d. 14.50 val.
„Krokodilai“ (nuotykių f., Vokietija) - 7 d. 14.50 val.

MulTiKinO OZAs
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 1 d. 
13.30, 15.30, 16.45, 17.45, 19, 20, 21.30, 22.15 val. 2-3 d.  
11, 13.15, 15.30, 16.45, 17.45, 19, 20, 21.30, 22.15 val. 
4-7 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 19, 20, 21.30, 22.15 val.
„Amy“ (dokumentinis f., Jungtinė Karalystė) - 
1 d. 20.45 val. 2-7 d. 18.15 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, 3D, N-13) - 
1, 3, 5 d. 19.45 val. 2, 4, 6-7 d. 17.15 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, N-13) - 1 d. 
14.15, 22 val. 2-7 d. 14.10, 21.45 val.
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV, N-16) - 1 d. 16.30, 
19.15 val. 2-6 d. 16.15, 19, 21.15 val. 7 d. 16.15, 19 val.

„Prie jūros“
„By the Sea“

2005-aisiais, besifilmuodami filme „Po-
nas ir ponia Smitai“, Andželina Džoli (An-
gelina Jolie) ir Bredas Pitas (Brad Pitt) už-
mezgė vieną karščiausių Holivudo romanų. 
Praėjus dešimčiai metų, dabar jau susituo-
kę ir turintys šešis vaikus, B.Pitas ir 
A.Džoli vėl vaidina kartu, o pastaroji taip 
pat yra ir stilingos bei dramatiškos juostos 
režisierė.

Krizę išgyvenantys buvusi šokėja Va-
nesa ir rašytojas Rolandas nutaria paskuti-
nį kartą pabandyti išsaugoti santuoką ir iš-

keliauja atostogų į Prancūziją. Sutuoktiniai 
apsistoja nedideliame ramiame miestelyje 
ant jūros kranto ir pamažu susidraugauja 
su vietos gyventojais. Tačiau nuostabi 
aplinka ir ramus gyvenimo tempas nepade-
da porai išspręsti santykių. Krizė kur kas 

gilesnė. Vanesos depresija dėl prarasto vai-
ko verčia Rolandą vis giliau pasinerti į al-
koholizmą. Tačiau net ir tokiu momentu 
porai kažkaip pavyksta pažvelgti į save ir 
iš naujo atrasti svarbiąsias gyvenimo tiesas.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Kino teatruose nuo sausio  1 d.

n Romantinė drama, JAV, 2015

n Režisierius: Angelina Jolie

n scenarijus: Angelina Jolie

n Vaidina: Brad Pitt, Angelina Jolie, Melanie 

Laurent ir kiti

n iMDB: 5,2/10

Filmą „Prie jūros“ režisavo Andželina Džoli 
(Angelina Jolie), kuri jame vaidina su 
gyvenimo draugu Bredu Pitu (Brad Pitt)

„Forum Cinemas“ nuotr. 
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„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV, N-16) - 
7 d. 19 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 1 d. 12, 13.15 val. 2-7 d. 10.30, 12.45 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 1 d. 12.30, 14.30, 16 val. 2 d. 10, 12.15, 
14.30, 16 val. 3 d. 10, 11, 12.15, 14.30, 16 val. 4-7 d. 10, 
11, 12.15, 14.30, 16, 16.45 val.
„Lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, 3D, N-13) - 
1, 3, 5 d. 17.15, 21.45 val. 2, 4, 6 d. 19.15, 21.45 val.  
7 d. 22 val.
„Pati geriausia diena“ (muzikinė komedija, Rusija, 
N-13) - 1 d. 12, 14.30, 17, 18.15, 19.30, 22 val. 2-5, 7 
d. 11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 val. 6 d. 14.30, 17, 
19.30, 22 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 1, 3, 5 d. 15.30, 21.30 val. 2, 4, 6 d. 
12.30, 18.30 val. 7 d. 15.30, 19.15 val.

„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 1, 3, 5 d. 15.30, 21.30 val. 2, 4, 6 d. 12.30, 
18.30 val. 7 d. 15.30, 19.15 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 1 d. 12, 14.45 val. 2-7 d. 11.45, 13.30, 15 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, 3D, V) - 2-5, 7 d. 10 val. 6 d. 10.15 val.
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 2 d. 12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais)
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 6 d. 
12 val. (Specialus seansas mamoms su mažyliais).

OZO KINO SALĖ

„Meilės sala“ (komedija, Kroatija, Vokietija, Bosnija ir 
Hercegovina, Šveicarija) - 2 d. 14 val. 5 d. 18.30 val.
„Meistras ir Tatjana“ (dokumentinis f., Lietuva, 
N-13) - 2 d. 15.30 val. 6 d. 18 val.

„Džema Boveri“ (komiška drama, Prancūzija) - 
2 d. 17 val. 3 d. 15.40 val. 7 d. 17 val.
„Feniksas“ (drama, Vokietija) - 2 d. 18.40 val. 
7 d. 18.30 val.
„Edeno sodas“ (drama, Lietuva) - 3 d. 14 val.
„Sugar man“ (muzikinis dokumentinis f., Švedija, 
D.Britanija) - 3 d. 17.10 val.
„Mamytė“ (drama, Kanada) - 3 d. 18.40 val.
„Ida“ (drama, Lenkija) - 5 d. 17 val.
„Svetima šalis“ (drama, Australija, Airija) - 6 d. 19.30 val.

KAuNAS

FORuM CINEMAS
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
1-7 d. 10.15, 11, 12.30, 13.30, 14.45, 16, 17, 18.20, 
19.15, 20.40, 21.40, 23, 23.45 val. (1 d. 10.15, 11 val. 
seansai nevyks; 23, 23.45 val. seansai vyks 1-2 d.).

Kinas 

Ak, tie vyrai! Kad ir kiek laiko praeitų, jie 
vis tiek amžinai liks berniukai. O kas labiau-
siai rūpi vyrams ir berniukams? Žinoma, mo-
terys, automobiliai ir... žvejyba! Superhito 
„Nepatyręs“ prodiuserių sukurtos naujos lie-
tuviškos komedijos „Tarp mūsų, berniukų...“ 
herojai - keturi vaikystės draugai, vieną sau-
lėtą dieną nusprendę įgyvendinti kiekvieno 
lietuvio svajonę - pažvejoti Norvegijoje. Su 
spalvinga kompanija leiskitės į nuotykių, hu-
moro ir siužeto netikėtumų pilną kelionę, apie 
kurią svajoja kiekvienas vyras, o slapčia joje 
dalyvauti norėtų visos moterys!

Ką daryti, kai pavargsti nuo darbo, šei-
mos, žmonos ir net... meilužės? Vynioti meš-
keres! Apsukraus verslininko Tomo (akt. 
Aud rius Bružas) galvoje seniai subrendęs pla-
nas drauge su trimis geriausiais draugais pa-
žvejoti Norvegijoje gali ir nepavykti, nes 
draugai paskutinę minutę rado priežasčių, 
kodėl negali išvykti... Į darbą visa galva pa-
niręs reklamos agentūros direktorius Gedi-
minas (akt. Leonardas Pobedonoscevas) nie-
kaip negali palikti savo kontoros ir klientų, 

Kino teatruose nuo sausio 1 d.

n Komedija, Lietuva, 2015

n Režisierius: Kęstutis Gudavičius

n Vaidina: Audrius Bružas, Leonardas 

Pobedonoscevas, Kirilas Glušajevas, Mantas 

Vaitiekūnas, Ineta Stasiulytė, Natalija Janičkina ir kiti

Leonardas Pobedonoscevas
Irmanto Sidarevičiaus nuotr. Audrius Bružas

Premjera

„Tarp mūsų, berniukų“
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„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, N-13) - 
1-2 d. 23.50 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, 3D, N-13) - 
1-7 d. 21.30 val.
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV) - 1-7 d. 15.20, 18, 21 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV) - 6 d. 
19.30 val. (DELFI premjera).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 1-7 d. 10.30, 12.40, 15 val. (1 d. 10.30 val. 
seansas nevyks).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, JAV, 
3D, V) - 1-7 d. 11.10, 13.20 val. (1 d. 11.10 val. seansas nevyks).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 15.30, 18.30 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 1-7 d. 12.50, 18.10 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 1-7 d. 12.55, 17.05 val.
„Lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, N-13) - 
1-7 d. 13.45, 16.15, 21.20 val.
„Sesutės“ (komedija, JAV, N-16) - 1-7 d. 18.45 val.
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 1-5, 7 d. 
19.30 val.
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 1-7 d. 21.50, 23.40 val. (6 d. 21.50 val. seansas 
nevyks; 23.40 val. seansas vyks 1-2 d.).
„Munis: mažasis Mėnulio globėjas“ (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, V) - 2-7 d. 10.50 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 2-7 d. 10.40 val.
„Krampus“ (fantastinė siaubo komedija, JAV, N-13) - 
1-7 d. 15.45 val.
„Pati geriausia diena“ (muzikinė komedija, Rusija, 
N-13) - 1-7 d. 21.10 val.
„Paranormalūs reiškiniai: vaiduoklio dimensija“ 
(siaubo f., JAV, N-13) - 1-2 d. 23.35 val.

„Išvirkščias pasaulis“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 2-7 d. 11.20 val.

CINAMON
„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
1-7 d. 12.15, 14.30, 16.45, 18, 19, 20.05, 21.15, 22.15 val. (1 d. 
12.15 val. seansas nevyks; 18, 22.15 val. seansai vyks 1-3 d.).
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, 3D, N-13) - 
1-7 d. 19.40 val.
„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, N-13) - 
1-7 d. 13.45 val.
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV) - 1-7 d. 11.15, 
15.45, 18.15 val. (1 d. 11.15 val. seansas nevyks).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 10.45, 13, 15.05 val. 
 (1 d. 10.45 val. seansas nevyks).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, V) - 1-7 d. 11.45, 13.55, 16, 18 val. (1 d.  
11.45 val. seansas nevyks; 1-3 d. 18 val. seansas nevyks).
„Lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, 3D, N-13) - 
1-7 d. 17.15, 21.35 val.
„Sesutės“ (komedija, JAV, N-16) - 1-7 d. 16.15 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 13.30, 18.45 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 1-7 d. 20.45 val.
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 4-7 d. 22.15 val.
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 1-7 d. 21.45 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 2-7 d. 11.20 val.

KLAIPėdA
FORUM CINEMAS

„Tarp mūsų, berniukų“ (komedija, Lietuva, N-13) - 
1-7 d. 10.10, 12,30, 14.50, 16, 17.10, 18.20, 19.30, 20.30, 
21.50 val. (1 d. 10.10 val. seansas nevyks).

„Mafija“ (fantastinis veiksmo trileris, Rusija, N-13) - 
1-7 d. 14, 18.30 val.
„Prie jūros“ (romantinė drama, JAV) - 1-7 d. 18.10, 21 val.
„Grėsmingasis aštuonetas“ (veiksmo f., JAV) - 6 d. 
18.30 val. (DELFI premjera).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 1-7 d. 11.30, 13.45, 16.10 val.  
(1 d. 11.30 val. seansas nevyks).
„Riešutėlių filmas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviš-
kai, JAV, 3D, V) - 1-7 d. 10.20, 12.40 val. (1 d. 10.20 val. 
seansas nevyks).
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, 3D, N-13) - 1-7 d. 15, 18 val.
„Žvaigždžių karai. Galia nubunda“ (fantastinis f., 
JAV, N-13) - 2-7 d. 11 val.
„Pati geriausia diena“ (muzikinė komedija, Rusija, N-13) - 
1-7 d. 12.50, 17.50 val. (6 d. 17.50 val. seansas nevyks).
„Krampus“ (fantastinė siaubo komedija, JAV, N-13) - 
1-7 d. 15.20 val.
„Monstrų viešbutis 2“ (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, JAV, V) - 2-7 d. 10.40 val.
„Kūčiukai, narkotikai ir seksas“ (komedija, JAV, 
N-18) - 1, 3, 5 d. 20.20 val.
„Tobulos Kalėdos“ (komedija, JAV, N-13) - 2, 4, 7 d. 
20.20 val.
„Lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, 3D, N-13) - 
1-7 d. 21.10 val.
„Lūžio taškas“ (veiksmo f., JAV, Japonija, N-13) - 
1-7 d. 15.35 val.
„Sesutės“ (komedija, JAV, N-16) - 1-7 d. 20.40 val.
„Mažasis princas“ (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
Prancūzija, V) - 2-7 d. 10.30 val.
„Vidury vandenyno“ (nuotykių drama, JAV, N-13) - 
1-7 d. 13 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Kinas 

Linas (akt. Kirilas Glušajevas) - išsivaduoti 
iš valdingos žmonos gniaužtų ir jos nesibai-
giančių užduočių žaliavalgių restorane, o ke-
tveriukės rimtuolis Vytautas (akt. Mantas 
Vaitiekūnas) - pervargęs nuo atsakomybės 
plastinės chirurgijos klinikoje...

Kai draugams pagaliau pavyksta ištrūk-
ti iš Vilniaus šurmulio naujutėlaičiu Vytauto 
automobiliu, ilgas kelias iki Norvegijos nė 

sekundę nebus nuobodus. Puikus oras ir au-
tomobilis, bagažinėje - nebe šeimų rūpes-
čiai, o žvejybos įranga. Viskas tobula! Vis 
dėlto vyrukai neįstengia pamiršti to, kas jų 
gyvenime svarbiausia, t.y. moterų, tad visą 
kelią dalijasi istorijomis iš savo patirties. Tos 
istorijos, atgimstančios iš juoko verčiančiuo-
se epizoduose, - ir linksmos, ir truputį grau-
džios, ir tiesiog neįtikėtinos! Kuri moteris 

nenorėtų bent ausies krašteliu išgirsti, kodėl 
kai kuriems vyrams neužtenka vienos žmo-
nos ir dviejų meilužių, kodėl kiti - užkietėję 
senberniai, kokių šeimos rūpesčių negali 
pakęsti jūsų vyras ir ką apie moterišką pa-
trauklumą išmano grožio ekspertas? Negana 
to, netikėtumų bei neplanuotų nuotykių ža-
da ir pati kelionė...

„Forum Cinemas“ inf.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Ineta Stasiulytė Mantas Vaitiekūnas
Redakcijos archyvo nuotr.

Kirilas 
Glušajevas
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Teatras
Vilnius

nACiOnAlinis OPEROs iR BAlETO  
TEATRAs

2 d. 18.30 val. - G.Puccini „Bohema“. 4 v. opera (italų k.). 
Rež. C.Mazzavillani Muti (Italija). Dir. R.Šervenikas.
3 d. 12 ir 18 val.; 6 d. 18.30 val. - P.Čaikovskio 
„Spragtukas“. 2 v. baletas. Dir. M.Staškus.
7 d. 18.30 val. - J.Štrauso „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė 
Dir. M.Staškus.

nACiOnAlinis DRAMOs TEATRAs
2 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
3 d. 16 val. Mažojoje salėje - M.Nastaravičiaus 
„Demokratija“. Rež. P.Ignatavičius.
5 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Ana Karenina“. 
Choreogr. A.Cholina (Maskvos J.Vachtangovo teatras).
5 d. 19 val. Mažojoje salėje - Mariaus von Mayenburgo 
„Kankinys“. Rež. O.Koršunovas.
6 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - J.Marcinkevičiaus 
„Katedra“. Rež. O.Koršunovas.
7 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - T.Slobodzianek „Mūsų 
klasė“. Rež. Y.Ross.

VilniAus MAŽAsis TEATRAs
3 d. 14 ir 16 val. - „Kelionė be bagažo“. Rež. B.Latėnas.
3 d. 18.30 val. Nacionaliniame dramos teatre - 
N.Gogolio „Revizorius“. Rež. R.Tuminas.
6 d. 12 val. - „Mano batai buvo du“. Rež. G.Latvėnaitė.
7 d. 18.30 val. - Juozo Erlicko programa - „Ne visi 
namie“.

VAlsTYBinis JAuniMO TEATRAs
2 d. 12 ir 14 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ (pagal 
L.Žutautės knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
2 d. 18 val. - Žemaitės „Trys mylimos“. Rež. A.Latėnas.
3 d. 12 val. 99 salėje - Premjera! „Kakė Makė ir pavogtas 
laikas“ (pagal L.Žutautės knygą). Rež. V.Kuklytė.

RAGAniuKĖs TEATRAs
2 ir 3 d. 10 val. - Skaitymai. Kalėdinė Raganiukė skaito pasa-
ką vaikams apie Kalėdų Senelio istoriją (skaitymai - nemokami).
2 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Katinėlis ir Gaidelis per 
Naujuosius metus“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
3 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Raudonkepurė pusnyse“. 
Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele - 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

„DOMinO“ TEATRAs
6 d. 19 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikov.
7 d. 19 val. - Premjera! A.Saramonowicz „Testosteronas“. 
Rež. O.Šapošnikov.

MuZiKinis TEATRAs „nEW YORK“
7 d. 20 val. - Premjera! „Urvinis žmogus“. G.Savickas.

KAunAs

KAunO DRAMOs TEATRAs
2 d. 12 val. Rūtos salėje - Premjera! A.Dilytės „Solė ir 
močiutės“. Rež. A.Dilytė.
2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Barbora“ (pagal 
J.Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J.Jurašas.
3 d. 15 val. Didžiojoje scenoje - „Astrida“. Rež. I.Paliulytė.
3 ir 5 d. 18 val. Rūtos salėje - D.Loher „Klaros santykiai“ 
(N-18). Rež. R.Atkočiūnas.
6 d. 18 val. Mažojoje scenoje - J.Tumo-Vaižganto 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.

KAunO lĖliŲ TEATRAs
2 d. 10 ir 12 val.; 3 d. 14 val. - Šventinė premjera ir 
susitikimas su Kalėdų Seneliu - „Dovana Kalėdų Seneliui“. 
Rež. A.Žiurauskas.

KulTŪROs CEnTRAs „GiRsTuTis“
6 d. 18.30 val. - Kvartet-i „Vyrų laiškai (elektrikui, tėvy-
nei ir krepšiniui)“. Rež. O.Šapošnikov.

TEATRO KluBAs
5 d. 19 val. - „Kas apsakys tas dzūkų linksmybes?“

KlAiPĖDA
KOnCERTŲ sAlĖ

6 d. 19 val. - Premjera! L.Cunningham „Žavios ir pavo-
jingos“. Rež. O.Šapošnikov.

KlAiPĖDOs lĖliŲ TEATRAs
2 d. 12 val. - „Coliukė“. Rež. D.Savickis.
3 d. 11 ir 12 val. - „Sapnų pasakėlė - diena/naktis“. 
Rež. D.Savickis.

ŠiAuliAi

ŠiAuliŲ DRAMOs TEATRAs
3 d. 12 val. - D.Čepauskaitės „Kaštonė“. Rež. A.Lebeliūnas.

PAnEVĖŽYs

J.MilTiniO DRAMOs TEATRAs
2 d. 18 val. Didžiojoje salėje - T.Jones, H.Schmidt 
„Fantazuotojai“. Rež. J.Staniunas.
3 d. 18 val. Didžiojoje salėje - R.Cononey „Misis 
Markhem miegamasis“. Rež. V.Kupšys.
3 d. 18 val. Mažojoje salėje - L.M.Montgomery „Anė iš 
Žaliastogių“. Rež. A.Gluskinas.
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Donata Rinkevičienė neslepia, kad kalė-
dinis laikotarpis jų šeimoje yra laukiamiausia 
šventė, o šventinis šurmulys labiau džiugina 
nei erzina. Tiesa, šalia mielų šeimyninių rū-
pesčių, profesionali aktorė per šventes ant 
scenos virsta ir savo vyro maestro G.Rinke-
vičiaus partnere.

Keturis vaikus auginanti garsi pora Ka-
lėdoms pradeda ruoštis prasidedant gruo-
džiui. „Nors aš jau rudenį imu burbėti, kad 
noriu Kalėdų!“ - juokiasi Donata. Moteris 
pasakoja, kad šeima puošia eglutę ir visus 
namus, rinkdamiesi ryškių spalvų dekoro 
detales ir įvairiaspalves lemputes, mat na-
mų interjere vyrauja balta spalva. D.Rin-
kevičienė neslepia, kad Kalėdinė karštinė, 
kai visur pilna skubančių žmonių, jos ne-
trikdo ir neerzina. „Man patinka prieš Ka-
lėdas ramiai klaidžioti po prekybos centrus, 
ieškant, kuo dar galėčiau papuošti na-
mus“, - sako žinoma moteris. Ir neįsivaiz-
duoja Kalėdų be nelukštentų lazdynų arba 

Įspūdingą koncertą Naujųjų išvakarėse 
žada vienas žymiausių Lietuvos dirigentų 
Lietuvos valstybinio simfoninio orkest
ro vadovas GiNtaras riNkevičius ir jo 
žmona DoNata.

Donata ir Gintaras Rinkevičiai per šventes tampa scenos partneriais
Maestro Gintaras Rinkevičius

Organizatorių nuotr.

TeaTras/KoncerTai/Parodos
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graikinių riešutų ir kalno naminių kūčiukų. 
Maloniu ritualu tampa ir dovanų paieška 
bei pakavimas.

Nors šeima yra D.Rinkevičienės tvirto-
vė, užuovėja ir pasididžiavimas, švenčių 
metu moteris prisimena ir profesinius rū-
pesčius. Profesionali aktorė tampa savo vy-
ro maestro G.Rinkevičiaus ir jo vadovauja-
mo Lietuvos valstybinio simfoninio orkes-
tro scenos partnere: „Koncertai „J.Štrauso 
valsų ir polkų fejerverkai“ pasižymi netra-
dicine koncepcija. Tai - teatralizuotas regi-
nys, kuriame tampu prabangia šventinio 
pokylio dama“, - pasakoja D.Rinkevičienė. 
Paklausta, kaip kilusi mintis šventinį or-
kestro koncertą paversti teatralizuotu re-
giniu, Donata teigia, kad tai buvusi maestro 
mintis. „Aš ieškojau įdomių faktų ir šmaikš-
čių istorijų apie J.Štrausą, linksmiausias ir 
įtraukėme į koncerto programą“, - pasakoja 
moteris.

„Laisvalaikio“ inf.
Teatralizuotu reginiu tapusiame šventiniame koncerte  

išvysime ir maestro G.Rinkevičiaus žmoną Donatą Rinkevičienę

l Koncertas „J.Štrauso valsų ir polkų fejerverkai“ 

su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru -  

gruodžio 31 d. 19 val. Vilniaus Kongresų rūmuose.

l Bilietus galima įsigyti „Tiketoje“ ir 

Vilniaus kongresų rūmų kasose.

„LAISVALAIKIO“ GIDAS

Koncertai
TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
3 d. 14 val. - „Džiazo (ne)standartai“. G.Vaitkutė (voka-
las), A.Polevikovas (fortepijonas).

KlAIpėDA

ŽVEJŲ RŪMAI
3 d. 16 val. - Slavų kalėdinės muzikos popietė. 

pAlAngA

KUlTŪROS CEnTRAS „RAMYBė“
1 d. 19 val. - „Shinkarenko Jazz 4N“. V.Labutis (saksofo-
nai, klavišiniai), J.Maksimovič (saksofonai), L.Šinkarenko 
(boso gitara), A.Jofė (mušamieji).
2 d. 19 val. - „Evergreen džiazo fiesta“.

Vakarai
VIlnIUS

ŠV.JOnŲ BAŽnYČIA
4 d. 18 val. - Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureato Valentino Sventicko kūrybos vakaras. 
V.Sventickas (literatūrologas), R.Stankevičius (poetas), 
V.Rumšas (aktorius). V.Povilionienė (liaudies dainų atli-
kėja), P.Vyšniauskas (saksofonininkas). Koncerto vedėja 
muzikologė L.Ligeikaitė.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

Parodos
VIlnIUS

nacionalinis muziejus
Arsenalo g. 1

Senosios Lietuvos istorija XIII-XVIII a. Liaudies menas
Senasis arsenalas

Arsenalo g. 3
Lietuvos proistorė

gedimino pilies bokštas
Arsenalo g. 5

Ginklai ir pilies istorija
Radvilų rūmų muziejus

Vilniaus g. 24
Gyvoji gamta dailėje. XVII-XX a. I pusė

galerija „Vartai“
Vilniaus g. 39

Paroda „Parafrazės“
lietuvos teatro, muzikos ir  

kino muziejus
Vilniaus g. 41

Audriaus Zavadskio paroda „...Ir niekas nenorėjo mirti“
Šiuolaikinio meno centras

Vokiečių g. 2
Paroda „Ne apie žodžius“
Paroda Marzena Novak „Tarp“
Vytenio Jankūno „Pakeleivis“
Emilijos Škarnulytės „QSO lęšis“

Savicko paveikslų galerija
J.Basanavičiaus g. 11/Teatro g. 1

Rūtos Eidukaitytės paroda „Spalvos, laikas ir vėl spalvos“

Signatarų namai
Pilies g. 26

Vasario 16-osios Akto signatarams skirta ekspozicija 
(nuolat papildoma)

galerija „Arka“
Aušros Vartų g. 7

Paroda „Natiurmortas. Šiuolaikinis kontekstas tradicijoje“
Šv.Jono gatvės galerija

Šv.Jono g. 11
Paroda „Baltijos iliustracija. Komiksai“

Užupio meno inkubatoriaus  
galerija „galera“

Užupio g. 2A
Taidos Balčiūnienės iliustruotų knygų paroda „Vaikystė 
knygose“

Vytauto Kasiulio dailės muziejus
A.Goštauto g. 1

Paroda „Juozapo Čechavičiaus Vilnius“
A. ir A.Tamošaičių galerija „Židinys“

Dominikonų g. 15
Galerijoje eksponuojami lietuvių liaudies drabužiai ir 
audiniai, Tamošaičių kūriniai

pamėnkalnio galerija
Pamėnkalnio g. 1/13

Paroda „Edmundas Saladžius ir mokiniai“
„prospekto fotografijos“ galerija

Gedimino pr. 43
Kolektyvinė fotografijų paroda „Post scriptum“

S.Vainiūno namai
A.Goštauto g. 2-41

Kotrynos Šešelgytės tušo darbų paroda „Iš praeities. 
Japonija“

Donata ir Gintaras Rinkevičiai per šventes tampa scenos partneriais
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

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

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

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

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

jūsų augintiniui

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

draBužių nuoma
     

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

gėlių salonai

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

kalBų kursai

„SEB  
Laisvalaikio“ 
klubo  
partneriai  Jei partneris siūlo akciją ar spec. pasiūlymą paslaugai, prekėms, sąskaitai – 

nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele netaikoma!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, nesuteikusius Jums 
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms 
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 608) 49 307,  
www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„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, 
papuo ša lams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413,  
www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms. 
Kiekvieną mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui. 
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Masažo salonas „Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda.  
10% nuolaidavisoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos nesumuojamos. 
Nuolaida negalioja medicininėms 
sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19. 
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 261 8364, (8 675) 44 448, 
www.groziopaslaugos.lt
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms. 
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196,  
www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004,  
www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms, 
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams, 
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida 
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida 
soliariumo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms 
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu, 
1 as me   niui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas 
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida  
odinių ir kailinių gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 24,62 Eur nuolaida mokyklos
organizuojamiems vairavimo kursams. 
Tel. (8 37) 313 000
Drabužių taisykla ir siuvykla  
„Linos artelė“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.  
10% nuolaida visoms drabužių  
taisymo paslaugoms.  
Tel. 8 (612) 18 862, www.linosartele.lt
Reklamos namai  
Kaunas. 10% nuolaida lazeriniam 
graviravimui, spaudos darbams, 
maketavimo-dizaino kūrimui,  
WEB dizaino sukūrimui.  
Tel. (8 678) 08 811, http://reklama.grantus.lt
Draudimo bendrovė „COMPENSA“.
Privatiems klientams taikoma 15% 
nuolaida šioms draudimo paslaugoms: 
1. Transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomajam draudimui.  
2. Transporto priemonių KASKO draudimui. 
3. Gyventojų turto draudimui. 
4. Draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. 
5.  Kelionių draudimui. 
Tel. (8 5) 225 5555, info@compensa.lt,  
www.compensa.lt
Nuolaida taikoma, kai sutartis pasirašoma ne 
mažiau  nei 12 mėn.
Dovanų klubas „Printshop” 
20% nuolaida paslaugoms ir dovanoms. 
Tel. (8 5) 233 7681
Bagažo pakavimas „SmartPack”
Vilnius. 33,33%  nuolaida bagažo 
pakavimui Vilniaus oro uoste. 
Tel. (8 610) 09 969, www.smartpack.lt
Renginių organizavimas „Usevents”
Kaunas. 15% nuolaida renginių 
organizavimo paslaugoms.  
Tel. (8 37) 705 832
Studija „Fotos” 
Vilnius. 10% nuolaida privačiai foto sesijai. 
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso, 
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės 
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Specialūs sezono pasiūlymai.  
Nuolaida netaikoma dienos pietums  
ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680, www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt

Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300, www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104,  
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt
Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai 
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 10% 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. 10% 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
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662,  
www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt

Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710
Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės“
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452433,  
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242,  
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624,  
www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui, 
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai 
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 

Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt

Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222,  
www.uzupioteatras.lt

Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt

Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383,  
www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt

Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
Nuo 25% nuolaida 2 bilietams į „Šiaulių 
dramos teatro“ spektaklius nuo 
didžiausios galiojančios bilietų kainos.  
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams 
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

kavinės, barai, restoranai

Maisto produktų  
krautuvėlė „Naturalia“  
Vilnius. 5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai,  
20% itališkiems makaronams.  
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

„Bottlery“ - naujas MV gėrimų 
parduotuvių vardas.
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 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

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 0,87 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau  
kaip 2 bilietus.  
Tel. (8 5) 219 53 78,  
(8 5) 219 53 76,  
www.multikino.lt 

„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto  
kaina - 4,34 Eur.  
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 4,92 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis 
bilieto kaina - 3,48 Eur.  
Savaitgaliais ir švenčių  
dienomis - 3,76 Eur.  
3D bilietai - + 1,16 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“  
Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 3,19 Eur. 
3D bilietai - 4,05 Eur.  
Nuolaida taikoma 1 bilietui.

* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.
Tel. 1567 (0,55 Eur/min.)

kinas

teatras
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www.smilefoto.lt  
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 673) 51 602,  
www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com 
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223,  
www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms. 
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams, 
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės

     
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida 
šokių užsiėmi mams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio 
mėnesio abone   mentui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių 
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo pas laugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms, 
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms 
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida 
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721,  
www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“ 
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje iki 2016 m. sausio 18 d.  
Naujos kortelės kaina - 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 21,72 eur. Jei esate SEB banko 
klientas, kortelę galite užsisakyti internetu: www.seb.lt  

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBaS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius. 

informacija intErnEtE
www.laisvalaikis.lt
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
0,029 Eur ct/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai.
 Tel. (8 643) 33 333,  
www.smglimo.lt
Automobilių švaros centras  
„Švaros broliai”  
Vilnius. 7% nuolaida automobilio 
plovimo, kėbulo vaškavimo, poliravimo,  
aktyvaus poliravimo, šlifavimo poliravimo 
ir padengimo teflonu paslaugoms.  
www.svarosbroliai.lt
Tekstilinė automobilių  
plovykla „Tyra“
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur,  
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381,  
www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy Rental”
Vilnius. 18% nuolaida įmonei 
priklausančių lengvųjų automobilių  
ir mikroautobusų nuomai.  
Tel.: (8 5) 212 3691, (8 604) 11 779.

transporto paslaugos

     
Kokteiliai „Energy Diet“  
Sportuojant arba laikantis dietos,  
10% nuolaida produktams. 
Tel. (8 698) 35 222,  
www.energydiethd.com
Sporto ir laisvalaikio prekių  
parduotuvė „Instinktas“
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 5) 273 6480, www.instinktas.lt
Smalininkų kartodromas  
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui  
(1 asm.) startiniam mokesčiui,  
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida  
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366,  
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”
Kaunas. 20% nuolaida dažasvydžio 
ir šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis” 
30% nuolaida dažasvydžio  
pramogai (iki 3 asmenų).  
Tel. (8 676) 11 121
„Irklakojis”
Neringa. 15% nuolaida 2 asmenims 
„Irklakojo” organizuojamoms  
kelionėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 618) 81 957, www.irklakojis.lt
Aukštadvario kartodromas
Trakų r. 15% nuolaida kartodromo 
teikiamoms paslaugoms.  
Viena kortelė - nuolaida dviem.  
Tel.: (8 5) 282 1724, (8 612) 60 303, 
www.rotena.lt
Kerlingo žaidimas 
20% nuolaida kerlingo seminarui arba  
100% nuolaida kerlingo trenerio 
paslaugoms grupei (iki 4 asmenų) 
Vilniaus ledo rūmuose.  
Tel. (8 659) 00 803
Sporto klubas „Drageris” 
Vilnius. 100% nuolaida įvažiavimui į 
„dragų” varžybas sezono metu  
(gegužės 1 d. - spalio 1 d.).  
Tel. (8 5) 260 2670
Slidinėjimo ir kaitavimo parduotuvė  
„Board Sports“
Vilnius, Druskininkai, Klaipėdos r.  
10% nuolaida slidinėjimo ir kaitavimo 
prekėms, įrangos nuomai bei kursams.
Tel. (8 695) 55 555, www.boardsports.lt   

sporto pramogos     
Kelionių agentūra  
„Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms,  
10% -„Litauros” organizuojamoms 
kelionėms, 12-15% - savaitgalio 
pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337, (8 37) 209 200
Kelionių agentūra  
„Estravel Vilnius American  
Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Kelionių agentūra  
„Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www. 
deltakeliones.lt

kelionių agentūros     
Koncertų organizatorius  
„ARS Libera International“
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 605) 57 881, www.arslibera.eu

Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, www.chorasvilnius.lt

Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“. 
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“ 
15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“  
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis  
simfoninis orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Bušido federacija 
20% nuolaida 2 bilietams.

koncertai, renginiai

    
Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“ 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo 
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 

sveikatingumo paslaugos

      
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

optikos salonai

Nuo 2016 01 18 nebebus išduodamos NAUJOS „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt
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SVEIKINA

             

Asmeniniame gyvenime jums 
seksis dalytis jausmais su atviru ir ištiki
mu žmogumi, pamažu ryškės rimtesnių 
santykių kontūrai. Galite sulaukti prisi
pažinimo meilėje. Palankus laikas tiems, 
kurie mėgsta konstruoti, dirbama kant
riai, ramiai ir produktyviai. Tai puikus 
metas rimtiems  ateities planų apmąsty
mams. Pasaugokite savo sveikatą.

JAUČIUI

Mylimieji nudžiugins 
maloniomis staigmenomis. Būsite 
konkretūs, praktiški ir racionalūs. 
Tai įdomus ir aktyvus laikotarpis. 
Vieniems atneš kelionę, kiti krausis 
atostogų lagaminus. Saugokitės 
vandens telkinių.

DVYNIAMS

Asmeniniame gyvenime galite 
tikėtis rimtų pertvarkymų.
Tinkamas laikas prisiminti savo  
pareigas, pasirašyti sutartis, galite 
įsigyti ilgai naudojamus ir praktiškus 
daiktus. Daugiau laiko praleiskite 
gamtoje.

AVINUI

Prognozė gruodžio 31 - sausio 7 d.

Asmeniniame gyvenime  
būkite įžvalgūs, pasikliaukite nuo
jauta, kuri padės išvengti nemalonių 
situacijų. Jūs vėl pajutote tvirtą 
pagrindą po kojomis, bet, užuot 
džiaugęsi esama situacija, galite 
susikurti problemų, kad vėliau jas 
spręstumėte. Palankus laikas trum
poms atostogoms.

ŠAULIUI

Netinkamas metas naujoms 
pažintims. To vienintelio dar turėsite 
luktelėti. Didelių laimėjimų gal ir 
nebus, bet gerai susitvarkysite su 
kasdieninėmis užduotimis ir džiaugsi
tės puikiais rezultatais. Palanku imtis 
namų ruošos darbų, kuriems atlikti 
reikia kruopštumo. Atsargiai vartokite 
stipriuosius gėrimus.

SKORPIONUI

Meilės reikalai puikiai klosis 
neturintiesiems antrosios pusės. Pažintis 
su priešingos lyties atstovu išvaduos iš 
kasdieninės nuobodžios rutinos. Galėsite 
iš širdies padirbėti namuose ir vėliau 
pasidžiaugti puikiais rezultatais. Dabar 
galite priimti drąsų sprendimą ir kardi
naliai pakeisti savo gyvenimo pobūdį. 
Saugokitės peršalimo.

SVARSTYKLĖMS

Vyraus kiek prislėgtos asmeninio 
gyvenimo nuotaikos, atminkite  jos bus 
trumpalaikės. Bus sunku rasti bend
rą kalbą su aplinkiniais, jus daug kas 
erzins, kai kurios situacijos gali visai 
išmušti iš pusiausvyros. Pasistenkite  į 
viską reaguoti paprasčiau, nedarykite 
iš kiekvienos smulkmenos tragedijos. 
Palankus laikas pradėti sportuoti.

VĖŽIUI

Asmeniniame gyvenime bus 
gausu netikėtumų, todėl pravartu pabūti 
kelias dienas atskirai, leisti pailsėti vie
nam nuo kito. Namuose gerai susitvar
kysite su kasdieninėmis užduotimis ir 
džiaugsitės puikiais rezultatais. Palanku 
imtis darbų, kuriems reikia kruopštu
mo. Palankus laikas atlikti profilaktinį 
sveikatos patikrinimą.

LIŪTUI

Visą dėmesį skirkite savo 
antrajai pusei, domėkitės, kaip sekasi, 
kokiomis nuotaikomis gyvena.
Jūsų užsidegimas bendraujant bus 
didžiulis, santykiai su aplinkiniais 
taikūs, palankus laikas įgyvendinti 
senus sumanymus ir svajones. 
Atostogaudami saugokitės žarnyno 
infekcijų.

MERGELEI

Pažintys bus greitos, tačiau jūsų 
nedžiugins. Verčiau laiką skirkite savo 
pomėgiams: keliaukite, skaitykite, ieš
kokite nusiraminimo gamtoje, geriausia 
kalnuose. Palankus laikas atlikti net 
pačius sudėtingiausius darbus. Būtinai 
tuo pasinaudokite ir pasistenkite pada
ryti kuo daugiau. Puikus metas ieškoti 
naujų saviraiškos galimybių.

OŽIARAGIUI

Jūsų asmeninis gyvenimas 
žydi, o jūs patys esate tarsi gražiausi 
žiedai. Gyvenkite taikoje su savimi ir 
visu pasauliu. Stenkitės nenukrypti į 
kraštutinumus, laikykitės aukso vidu
rio, puikus laikas tvarkyti net pačius 
sudėtingiausius ir rizikingiausius 
asmeninius reikalus.

ŽUVIMS

Asmeniniame gyvenime 
laikykitės kiek nuošaliau, neskubėkite, 
nespręskite jokių atsakingų ir rimtų 
reikalų. Didelis permainų metas. Nors 
permainos kelia stresą, šiuo metu jos 
vis geriau nei sąstingis. Pasistenkite 
nuolat tobulėti.

VANDENIUI

Laidų vedėja  
Eglė Daugėlaitė
1988 01 04

Prodiuseris  
Egmontas Bžeskas
1974 01 04

Laidų vedėja Rasa Tapinienė
1978 01 01

Krepšininkas Linas Kleiza
1985 01 03

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

Astrologė   
Lilija BAnAitienė

Profesionalios astrologės   
LILIJOS BANAITIENĖS paslaugos 

AstroLoginė prognozė
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Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje,  
atsakymai:

Vertikaliai: Rūpa. Omolojus. 
Pakaba. Minim. Mara. Km. Loma. 
Ižas. Rietas. Rada. Jonas. Argas. 
Va. Tašas. Štarkas. Šėkas. Seinai. 
Narevas. Mirnas. Pm. Amalas. Vienas. 
RI. Ūkis. Testas. Gan. Maris. Vestas. 
Sura. Van. Leistis. Dabar. Aistra. Elis. 
Sekvoja. Ibsenas. Karlosas.
Horizontaliai: Lavina. Avis. 
Komoda. Amūras. Lima. Rakinti. 
Dona. Šelis. Rb. Ji. Tėvas. Las. 
Umijakas. Ošas. Vien. Minas. 
Tesla. Pažas. Vestis. Baras. Mistis. 
Kas. Sietas. Šernas. Sa. Buratinas. 
Er. Iranas. Dkl. Negras. Savo. 
Taki. Gubos. Pakasa. Praraja. Ms. 
Seminaras.
Pažymėtuose langeliuose: 
Gubernija.

SU
DO

KU

Atsakymą į 
kryžiažodį iki 
sausio 5 d. siųs-
kite SMS žinute 
numeriu 1390.  
Rašykite:  
LV KR, atsakymą, 
vardą, pavardę ir 
miestą.  
Žinutės kaina  
0,29 EUR. 

Praeito kryžiažodžio laimėtoja rūta 
Galonaitė iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas drėkinamasis kremas.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai 
laikomi tik dvi savaites.

PASUK GALVĄ

Teisingai išsprendę  
kryžiažodį galite laimėti  

drėkinamąjį kremą  
po deginimosi su  

kanapių aliejumi ir  
egzotinių vaisių ekstraktais. 
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beprotiškas pasaulis

MADAM II. Australijos 
dainininkė Kaili Minoug 
(Kylie Minogue) pozuo-
ja prie savo vaškinės 
figūros Madam Tiuso 
muziejuje Londone. Jos 
vaškinė figūra tapo pa-
grindine kalėdine mu-
ziejaus dekoracija.

MADAM. Iš Barbadoso kilusios JAV atlikėjos Rijanos 
(Rihanna) vaškinė figūra šventiniu laikotarpiu  
papuošė Madam Tiuso muziejų Berlyne (Vokietija). 

l

 Vaikų darželyje auklėtoja:
- Na, vaikučiai, pašaukime tą, be kurio 

neapsieina nė vieni Naujieji metai. Na, trys 
keturi...

- Policijaaaa!!!
l

Po Naujųjų sutikimo nakties vyras gatvėje 
klausia policininko:

- Pareigūne, kaip nueiti iki stoties?
- Tiesiai.
- Vadinasi, nenueisiu.

l

Susitinka du draugeliai po Naujųjų šventimo.
- Na, kaip sutikai Naujuosius?
- Nežinau, dar niekas nepasakojo...

l

Eina po šventinio vakaro gerokai padaugi-
nęs vyrukas namo. Sutikęs policininką stabteli:

- Ponai pareigūnai, gal galima tarp jūsų 
dviejų praeiti?

- Prašom, bet tik po vieną, - atsako polici-
ninkas.

l

- Siūlau sutikti Naujuosius metus ramiai, 
šeimyniškai, - sako vyras žmonai.

- Sutinku. Aptarkime, kaip tai atrodys.
- Štai taip: aš nuperku užkandos, vyno, o tu 

išvažiuoji pas gimines.
l

- Ateikite su žmona pas mus per Naujuosius 
metus.

- Ačiū, bet mes negalėsime...
- O, labai miela iš jūsų pusės.

aNEkDOTaiEPA-Eltos nuotr.


