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Grupės „Magnit“ dainininkė Laura Navikaitė - apie grožio puoselėjimo subtilybes, atradi-
mus ir paslaptis.  31 p.

■

Kodėl Monika Budinaitė-Žadeikienė sa-
vo trečiąjį romaną pavadino „Kanifolijos 
dulkėse“? 10 p.

■

Koks produktas TV3 televizijos projektų 
prodiuseriui Mindaugui Rainiui suteikia 
laimės? 11 p.

■
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10	faktų,	kurių	nežinojote	
apie	m.rainį

Lauros	navikaitės	grožio	metodai

kalėdinė	dovana	-		
trečioji	knyga
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„LaisvaLaikio“ interviu

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

- Ką tik išėjo tavo pirmasis albu-
mas „Mood“. Koks jis, apie ką?

- Tai albumas apie mane. Iki šiol žmo-
nės, kurie eidavo į mano koncertus, gir-
dėdavo ne mano dainas. Galima sakyti, kad 
jie nežinojo, kas aš esu. Gal net ir aš pati 
to nežinojau. O šitas albumas yra tarsi pri-
sistatymas. Jame yra tiek mano kurtų dai-
nų, tiek ne mano.

- Jis buvo išleistas prieš didžiąsias 
metų šventes, ar turi ką nors bendra 
su Kalėdomis, Naujaisiais metais?

- Ne, su Kalėdomis jis neturi nieko 
bendra, jame nėra nė vieno kalėdinio kū-
rinio. Pasirinkome šitą metų laiką, nes, 
užklupus žiemos šalčiams, žmonės mieliau 
eina į koncertus, o ir mano muzika tokia 
jauki ir šildanti.

- Albumas pavadintas „Mood“ (lie-
tuviškai „nuotaika“ - aut. past.). Kokią 
nuotaiką jis retransliuoja?

- Kiekviena daina vis kitokią. Kiekvienas 
turėtų paklausyti ir atrasti savo nuotaiką.

- Šiais laikais retas atlikėjas ryž-
tasi leisti albumą, dažniau renkasi in-
ternetinį variantą ar pan. Kodėl nu-
sprendei savo dainas pateikti būtent 
tokiu būdu?

- Malonu turėti kokį nors fizinį, apčiuo-
piamą daiktą. Man malonu pasidėti, maty-
ti, čiupinėti, dovanoti. Čia kaip su knyga - 
galime skaityti planšetėse, bet tikra knyga 
kvepia kitaip. Bet kuriuo atveju, mano al-
bumą galima bus įsigyti ir parsisiųsti in-
ternetu.

- Papasakok apie savo muzikinės 
veiklos pradžią.

- Su muzika buvau susijusi nuo vaikys-
tės, mano abu tėvai - muzikantai. Grojau 

smuiku, fortepijonu, paskui prisidėjo ir 
fleita. Dvyliktoje klasėje nuėjau dainuoti į 
gospel chorą „Sounds in G“. Pradėjau pa-
žindintis su vokaline muzika, su įspūdin-
gais vokalais, įvairiais muzikos stiliais. Tuo 
pačiu metu prasidėjo darbai kaip pritarian-
čiosios vokalistės.

- Kiek žinau, pirmiau studijavai bio-
logiją, paskui nutarei pakeisti sritį ir 
kibti į vokalo mokslus. Tėvai neprieš-
taravo tokiam tavo žingsniui?

- Ne. Mano tėvai, o ypač mama, visada 
man leisdavo rinktis pačiai. Ji mane palai-
kė visose srityse. Gerai pamenu, kai pa-
klausiau, ką ji pasakytų, jei nutarčiau mes-
ti biologiją. Ji pasakė: „Pasakyčiau, kad aš 
tau taip ir sakiau“. Mes su mama tokios 
esame - abi galvojame tą patį, bet to ne-
pasakome. Dažnai būna taip, kad pasakau 
jai savo sprendimą, o ji tik atsako: ačiū 
Dievui. Toks yra mūsų santykis. Dažnai 
tėvai laiko savo vaikus ant labai trumpo 
pavadėlio, o tai ir vieniems, ir kitiems ke-
lia stresą. Man visada leido viską, bet tai 
nereiškia, kad lipau per galvas. Ne. Buvau 
kultūringai išauklėta, bet man leido save 
pažinti, suprasti, kaip jaučiuosi vienoje ar 
kitoje situacijoje. Mane visada išleisdavo 
išeiti su draugais. Manimi pasitikėjo ir aš 
tai labai vertinau. Vertinau laisvę ir suteik-
tą galimybę bandyti. Niekada nebuvau api-
pilta pinigais. Mano tėveliai išsiskyrė ir 
kurį laiką gyvenome tikrai sunkiai. Bet 
kiek mama galėjo leisti man, mano sesei 

G.Vaitkutė: nenoriu būti 
žvaigžde su neigiamu prieskoniu

Yra dvi žmonių 
grupės - tie, kurie 
galvoja, kad jiems 
viskas labai gerai 
išeina, ir tie, kurie 
mano, kad jiems 
niekas neišeina

n Girmantė Vaitkutė gimė 1988 m.  

balandžio 18 d. Vilniuje

n Prieš pat Naujuosius metus išleido savo 

debiutinį albumą „Mood“

dosjė

Prieš keletą metų savo išskirtiniu balsu klausytojus nustebinusi dainininkė  
Girmantė Vaitkutė (26) šiandien prisistato iš naujo - jau ne su kitų dainomis,  
o su savo. Prieš pat naujuosius metus jauna atlikėja išleido debiutinį albumą 
„mood“. nors Girmantė prie jo dirbo metus, ji prisipažįsta, kad kai kurios dainos 
jau seniai dūlėjo stalčiuje. Dainininkė sutiko atvirai papasakoti apie didžiausius 
iššūkius tiek kūryboje, tiek gyvenime.
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„LaisvaLaikio“ interviu

ir broliui paskatinti, kad eitume ir būtume 
drąsūs, ji padarė tai 150 proc.

- Paminėjai, kad nesi iš tų, kurie 
lipa per galvas. Ar pramogų pasaulyje 
kartais to nereikia?

- Man nemalonu matyti, kaip žmonės 
mindo įvairias normas. Pati taip nedary-
čiau. Nesu linkusi veltis į konfliktus. Mano 
karjeroje viskas vyksta paeiliui. Iš pradžių 
pritariau kitiems, įgijau patirties, daug su-
pratau apie savo balsą, paskui išėjau į prie-
kį, tada - dar žingsniu į priekį. Viskas vyko 
ir tebevyksta natūraliai, be spaudimo. 
Džiaugiuosi, kad dainavau kaip pritarian-
čioji vokalistė. Dabar, jei žmogus nori dai-
nuoti ir jam pasiūlai tapti pritariančiuoju 
vokalistu, apie 85 proc. sakys: „Tu ką?! Aš 
noriu būti žvaigžde iš karto“. Pritarianty-
sis vokalistas Lietuvoje - ne profesija. 
Nors užsienyje jis „neša“ pagrindinį dai-
nininką. Pavyzdžiui, Džastinui Timberlei-
kui (Justin Timberlake) pritaria jo moky-
tojas. Tai yra labai svarbi ir rimta specia-
lybė. Lietuvoje nėra tokios kultūros.

- Su kokiais didžiausiais iššūkiais 
teko susidurti, patekus į profesionalų 
sceną?

- Yra dvi žmonių grupės - tie, kurie 
galvoja, kad jiems viskas labai gerai išeina, 
ir tie, kurie mano, kad jiems niekas neiš-
eina. Man ilgą laiką buvo sunku patikėti, 
kad galiu parašyti įdomų tekstą. Kai pra-
dedi rašyti, viskas atrodo labai saldžiai. 
Tada sustoji ir bandai iš naujo, kol galiau-
siai atsiriši. Kūryba man yra didžiausias 
iššūkis. Albumo pristatymo koncertai man 
buvo didelis iššūkis. Išeiti į sceną ir saky-
ti, štai čia aš - labai baisu. Aš džiaugiuosi, 
kad turiu artimus žmones, šeimą, kurie 
manimi tiki ir visada pasako, jei kas yra 
blogai.

- Tu scenoje ir tu namuose labai 
skiriesi?

- Taip. (Pauzė.) Pasakiau, o dabar gal-
voju, kad ne. Iš tiesų save laikau paprastu 
žmogumi. Gyvenu lygiai tokį patį gyveni-
mą, darau lygiai tą patį, ką daro ir visi - 
plaunu grindis, indus, ruošiu valgyti, bėgu, 
skubu, sportuoju, einu miegoti, neužmie-
gu, mane irgi kankina nemiga, vairuoju, Šu
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Dažnai tėvai laiko 
savo vaikus ant 
labai trumpo 
pavaDėlio, o tai ir 
vieniems, ir kitiems 
kelia stresą. man 
visaDa leiDo viską, 
bet tai nereiškia, 
kaD lipau per galvas

Dainininkė Girmantė Vaitkutė 
prisipažįsta - albumo pristatymo 
koncertai jai buvo didelis iššūkis
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stoviu spūstyse, niurnu ant tų, kurie blogai 
vairuoja, skaitau knygas. Gyvenu lygiai taip 
pat kaip ir visi, tik mano darbas yra šiek tiek 
kitoks. Turiu dovaną stovėti scenoje ir daly-
tis. Tai viena didžiausių dovanų gyvenime, 
kurią esu gavusi.

- Turi kokių nors ritualų prieš lipdama 
į sceną?

- Apšildau balsą, su muzikantais „sume-
tame rankeles“. Susikaupiu, galvoju, ką ir 
kodėl sakysiu. Visada esu atvira. Nesu linku-
si nusimuilinti, kuo nors apsimesti. Aišku, 
kartais scena to reikalauja. Niekam neįdomu, 
kad tau 38 laipsniai temperatūros. Gali gal-
voti, kad tai apsimetimas, bet tai būtina. Juk 
negali užlipti ant scenos ir sakyti: ne, aš dabar 
nedainuosiu.

- Esi impulsyvi? Ar greitai supyksti?
- Nepykstu veltui. Norint mane supykdy-

ti, reikia pasistengti. Ne kiekvienas tą gali. 
Pyktis yra griaunanti jėga, o aš nesu linkusi 
savęs naikinti. Man patinka į save dėti švie-
sius dalykus. Juk kai supyksti, ko nors ne-
kenti, ant ko nors burbi, tam žmogui tai tas 
pats, jis tavęs negirdi. Blogai būna tau, sau 
prineši į sielą šiukšlių ir purvo. Šito stengiuo-
si nedaryti. O dėl impulsyvumo - esu šiek 
tiek spontaniška, bet su amžiumi ateina su-
pratimas, kad kartais prieš ką nors darant 
geriau pagalvoti.

- Jauniems atlikėjams lengva paslys-
ti muzikinio kelio pradžioje, pasiduoti 
prodiuserių spaudimui ir pan. Turi kokių 
nors tabu scenoje?

- Čia yra labai plona linija. Dažnai būna taip, 
kad vienus ar kitus dalykus aš matau kitaip 
negu mano kolegos ar vadyba, bet visada ban-
dome rasti kompromisą. O dėl tabu scenoje - 
aš turbūt neišeisiu į sceną apsirengusi taip, 
kaip man nepatinka. Nes tuomet galvosiu ne 
apie tai, apie ką turiu galvoti, o apie per trum-
pą suknelę ar apie per didelę iškirptę. Kita 
dilema - kiek atvirai būti. Kartais scenoje man 
norisi paatvirauti, bet pagalvoju, o kaip sure-
aguos tėvai, žmonės, prieš kuriuos jaučiu at-
sakomybę. Todėl iki šiol dar nesu sau atsakiu-
si į šį klausimą: kiek galiu sau leisti?

- Niekada nejutai pavojaus sužvaigž-
dėti?

- Nenoriu.

Esu paprašiusi savo 
artimųjų, kad jEi 
jiE staiga pamatys, 
jog man pasidaro 
„nElygis“ su kuo 
nors bEndrauti, 
nulEistų manE ant 
žEmės

Girmantė iki šiol nėra sau 
atsakiusi į klausimą - kiek 
scenoje ji gali atvirauti

Redakcijos archyvo nuotr.
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- Matei aplink save pavyzdžių?
- Taip. Tai negražu ir nemalonu. Esu pap-

rašiusi savo artimųjų, kad jei jie staiga pa-
matys, jog man pasidaro „nelygis“ su kuo 
nors bendrauti, nuleistų mane ant žemės. 
Terminas „žvaigždė“ šiandien įgavęs trupu-
tį murziną spalvą. Jums taip neatrodo? Jis 
turi tokio neigiamo atspalvio. Tai, kad užlipu 
ant scenos, apsirengiu ilgą suknelę, prisite-
pu makiažo, dar nereiškia, kad esu kažkas 
kitas, negu šiaip esu. Taip, aš noriu, kad 
žmonės ateitų į mano koncertus, taip, man 
malonu, kai ploja ir sako, kad mano muzika 
graži. Bet aš nežinau, ar tai mane daro 
žvaigžde. Aš nežinau, ar mane daro žvaigžde 
tai, kad, pavyzdžiui, mane kas nors atpažįs-
ta. Aš pati to net nepastebiu. Aš nenoriu, 
kad mane vadintų žvaigžde su tuo neigiamu 
prieskoniu.

- Pati ne kartą dalyvavai „Eurovizi-
jos“ atrankose. Šiemet nutarei nedaly-
vauti. Kaip apskritai vertini muzikinius 
konkursus? Juk muzika ne sportas, se-
kundžių tikslumu neišmatuosi, kas ge-
riau padarė.

- Tai puikus būdas pažiūrėti į save, pasitik-
rinti savo psichologinę būklę. Jei žmogui to 
reikia, tikrai nesmerkiu. Nesmerkiu nė vieno 
konkurso. Kiekvienas dalyvauja ten kur nori. 
Šitaip tu tobulėji, sužinai daug apie save.

- Kokių savybių reikia, kad išliktum 
muzikinėje scenoje?

- Manau, svarbiausia būti nuoširdžiam. 
Kai manęs klausia, ar aš nesijaučiu išsunkta, 

atsakau, kad man scena kelia tokias geras 
emocijas, kad aš, atvirkščiai, pasikraunu. Ki-
ta vertus, sunku pasakyti, ko reikia, kad iš-
liktum. Vieni sako, kad reikia ilgų kojų, kiti - 
gero vadybininko, treti - daug pinigų. Aš ne-
žinau. Aš galvoju, kad reikia tiesiog daug 
dirbti ir būti sąžiningam sau ir kitiems.

- Ką veiki laisvalaikiu?
- Klausau muzikos, skaitau knygas. Vasa-

rą būnu su skautais stovyklose. Kai kam tai 
skamba keistai, kai pasakau, kad porą savaičių 
gyvenu miške, maudausi ežere, neturiu plau-
kų džiovintuvo ir tualeto. O man patinka. Man 
nesvarbu, kad kieta miegoti ar kanda uodai.

- Kokių ambicijų turi savo karjeroje?
- Dabar išleidau vieną albumą, paskui iš-

leisiu antrą, paskui - trečią, ketvirtą ir taip iki 
dienų pabaigos. (Šypsosi.) Noriu kurti.

- Ką tik atšventėme Naujuosius me-
tus. Davei sau kokių nors pažadų?

- Man nepatinka gyventi sau žadant. Ma-
nau, kad reikia tiesiog imti ir daryti, o ne sa-
kyti, kad štai po mėnesio ar pan. Šitaip nieka-
da neateina tas „po mėnesio“. Pamenu, kaip 
prieš metus pradėjau figūros pokyčius. Nesa-
kiau „po mėnesio“, pasakiau „šiandien“.

„LaisvaLaikio“ interviu

Tai, kad užlipu anT 
scenos, apsirengiu 
ilgą suknelę, 
prisiTepu makiažo, 
dar nereiškia, kad 
esu kažkas kiTo 
negu šiaip esu

pykTis yra 
griaunanTi jėga, 
o aš nesu linkusi 
savęs naikinTi

2012 m. ji su grupe „Bekešo vilkai“ 
dalyvavo atrankose į „Euroviziją“

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Prasideda „Eurovizijos“ maratonas

Šį šeštadienį, sausio 3 d., LRT eteryje prisistatys 12 dalyvių, iš kurių vienas gegužę keliaus į didžiąją „Eurovi-
ziją“. Šiemet jau šešiasdešimtasis Europos dainų konkursas vyks Austrijos sostinėje Vienoje. Nacionalinėje 
atrankoje žiūrovai išvys ne tik jau žinomus Lietuvos atlikėjus, bet  ir scenos naujokus. Visus juos vertins profe-
sionalų komisija: muzikos apžvalgininkas Ramūnas Zilnys, operos solistas Edmundas Seilius, dainininkė Rosi-
ta Čivilytė bei atlikėjas, kompozitorius ir prodiuseris Linas Adomaitis. Be jų, savo nuomonę išsakys bei balsus 
skirs muzikos profesionalai iš Olandijos, Didžiosios Britanijos ir Gruzijos. Prie vertinimo prisidės ir televizijos 
žiūrovai - jie galės balsuoti ne tik už atlikėjus, bet ir už labiausiai patikusį kūrinį. Kas šiemet neš Lietuvos vė-
liavą didžiojoje „Eurovizijoje“, paaiškės vasario pabaigoje. Iš viso šįkart rungsis 39 valstybių dainininkai.

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir  
Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Šiemet prie nacionalinės  
„Eurovizijos“ vairo stojo Simona Nainė

Monika Linkytė

Reda Striškaitė

Milita Daikerytė

Jurgis Bruzga

„Rollikai“
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Veidai

Prasideda „Eurovizijos“ maratonas

l Liepa Mondeikaitė
l Neringa Šiaudikytė
l Edgaras Lubys
l Vilija Pilibaitytė-Mia
l Vaidas Baumila
l Monika Linkytė
l Reda Striškaitė
l Milita Daikerytė
l Jurgis Bruzga
l Wilma La
l Tadas Juodsnukis
l „Rollikai“

DalYviai

Pirmoji nacionalinės „Eurovizijos“ laida  

eteryje - sausio 3 d. iš karto po „Panoramos“  

per LRT televiziją

Neringa Šiaudikytė

Edgaras Lubys

Vilija Pilibaitytė-Mia

Vaidas Baumila

Jurgis Bruzga

Wilma La
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Prieš pat Kalėdas jaunoji rašytoja Moni-
Ka Budinaitė-ŽadeiKienė (28) skaity-
tojams pristatė trečiąjį savo kūrinį - 
romaną „Kanifolijos dulkėse“. 

Ringailė Stulpinaitė

Kūrinį pristatyti autorė pasirinko roman-
tiškoje sostinės senamiesčio vietoje, „Piano.
lt“ salėje. Renginio svečius, kurių susirinko 
apie du šimtus, džiugino fortepijono muzika, 
tarsi privertusi visus pasigauti reikiamą nuo-
taiką, ramybę ir pasiruošti pažinčiai su knyga. 
Romane „Kanifolijos dulkėse“ pasakojama 
dvynių baleto šokėjų Gerdos ir Kajaus isto-
rija, tad simboliškai knygos pristatyme pasi-
rodė ir baleto šokėjai, jie publiką užbūrė ste-
buklingu ir jautriu šokiu. Puikiu vakaru džiau-
gėsi ir vakaro svečių bei gerbėjų gėlių puokš-
tėmis lepinama rašytoja. 

Paklausta, kodėl knygai pasirinktas būtent 
toks intriguojantis pavadinimas, Monika sakė, 
kad kanifolijos dulkės yra neatsiejamos nuo 
baleto šokėjų kasdienybės. „Kanifolija yra su-
stingę spygliuočių medžių sakai, iš kurių ga-
minami milteliai. Tie sakai tiesiog sutrupina-
mi iki miltų, o balerinos jais trina puantus, kad 
šie šokant neslystų. Kadangi romano siužete 
tikrai nemažai baleto, šis pavadinimas tai ir 
turėjo atspindėti“, - tvirtino rašytoja. O pa-
grindine kūrinio intriga M.Budinaitė-Žadei-
kienė įvardijo svajonės kainą, tai, kiek toli ir 
kaip galima nueiti siekiant savo svajonių.

Kalėdinė dovana -
trečioji knyga

Rašytoja Monika Budinaitė-Žadeikienė 
prieš didžiąsias metų šventes skaitytojus 

pradžiugino trečiuoju savo romanu
irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Trečiasis Monikos Budinaitės- 

Žadeikienės romanas „Kanifolijos dulkėse“ - 

istorija apie dvynius Kajų ir Gerdą

Į knygos pristatymą susirinko arti dviejų šimtų 
žmonių, o rašytojos pasveikinti užsuko ir jos 

bičiulė TV3 laidų vedėja Indrė Kavaliauskaitė
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Parengė Ringailė StulPinaitė

TV3 televizijos projektų prodiuseris Mindaugas 
Rainys (28), pasirodo, jau gerus metus gyvena be 
mėsos. Jis tapo vegetaru, tačiau jeigu šaldytuve turi 
vieną specialų produktą, jis jau jaučiasi laimingas. 
Ko mes dar nežinome apie Mindaugą?
n Mindaugas yra dešiniarankis, puikiai valdantis ir kai-
rę ranką. „Esu tipinis dešiniarankis, bet, šakutę valgant 
man yra patogiau laikyti dešine ranka, o ne kaire, kaip 
to reikalauja etiketas“, - pasakojo M.Rainys.
n Nuo vaikystės Mindaugas svajojo tapti profesionaliu 
krepšininku. Bet, jo manymu, dėl per mažo ūgio ir ti-
kriausiai talento stokos nepavyko šios svajonės įgyven-
dinti. Jo ūgis yra 184 cm. 
n Turint tokią mielą pavardę, Mindaugui pavyko išveng-
ti pravardės. Jį bendraklasiai, mokytojai ir draugai ne-
retai iki šiol vadina tiesiog Rainiu.
n Jei apie M.Rainį būtų sukurtas filmas, savo personažo 
vaidmenį jis patikėtų aktoriui Džekui Nikolsonui (Jack 
Nicholson). „Aš beveik jaučiu, kad jis gyvena manyje ir 
tam tikra prasme kartais prasiveržia. Todėl manau, kad 
Dž.Nikolsono sukurtas personažas būtų man artimiau-
sias“, - sakė Mindaugas. 
n Vienas blogiausių Mindaugo įpročių - palaikyti ne-
tvarką automobilyje. „Aš nuolat pasidarau baisią netvar-
ką automobilyje ir vėliau gėdijuosi, kai reikia ką nors 
pavėžėti. Nors visi sako, kad jų automobiliuose taip pat 
nėra tvarkos, kai įlipa į manąjį, pamato, kad tik mano 
automobilyje tvarkos ypač maža“, - juokėsi M.Rainys.
n Blogiausias pasimatymas Mindaugui buvo tuomet, 
kai neatėjo jo pakviesta mergina.
n Ką visada galima rasti Mindaugo šaldytuve? „Indelį 
kondensuoto pieno. Gali nebūti mėsos ir jokio normalaus 
maisto, bet jeigu yra indelis kondensuoto pieno - aš esu 
laimingas. Aš jį valgau šaukštu, o kartais ir be jo“, - sakė 
Mindaugas. Eilinę dieną jis gaminasi tiesiog sumuštinius, 
o jei reikia ko nors rimčiau, - gamina salotas. Mėsos Min-
daugas nevalgo jau gerus metus. 
n Mindaugas laisvai kalba anglų ir rusų kalbomis, tačiau 
tvirtina, kad kartais per pilnatį gali suprasti ir ispaniškai. 
n Neblogai išmanydamas fiziką, Mindaugas nesupranta 
vieno dalyko: „Nesuprantu, kaip garsas atkeliauja į ko-
lonėles ir groja muzika. Man visiškai nesuprantamas šis 
reiškinys, nors visus tuos fizikinius dėsnius aš išmanau. 
Bet kaip čia gali būti, kai yra visokios „Bluetooth“ sis-
temos ir iš telefono arba per kolonėles groja muzika.“ 
n Mindaugas save vadina tuo statistiniu lietuviu, kuris 
nemėgsta būti giriamas. Jis parausta situacijose, kurio-
se nežino teisingų atsakymų ir kai yra giriamas. 

10 faktų, 
kurių nežinojote 
apie Mindaugą Rainį
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2014-aisiais Lietuvos pramogų pasaulis kaip niekada buvo turtingas intri-
guojančių naujienų, nutylėtų ir nenutylėtų žvaigždučių paslapčių, džiaugs-
mo ir liūdesio ašarų, sugrįžimų bei praradimų. Apibendrindamas praėjusių 
metų naujienas, „Laisvalaikis“ pateikia bene daugiausiai diskusijų sukėlu-
sius įvykius ir labiausiai atmintin įstrigusius žmones.

METŲ sUŽaDĖTUvĖs
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Panašu, kad jau aišku, kieno vestuvių 
labiausiai lauksime šiemet. Vasaros pa-
baigoje savo išrinktajam EValdui 
Norkevičiui (27) atlikėja ir grupės 
„Pop Ladies“ narė liEpa MondEikai-
tė (24) „taip“ pasakė vos po trijų mė-
nesių draugystės. romantiškos sužadė-
tuvės įvyko ne kur kitur, o romantiška-
jame meilės mieste Paryžiuje. „Dabar 
dažnai sulaukiu aplinkinių komplimentų, 
kad tiesiog švyčiu. radau žmogų, su ku-

riuo man gera, viskas klostosi labai na-
tūraliai, savaime. esu laiminga ir įsimy-
lėjusi, ko daugiau žmogui reikia?“ - šyp-
sojosi Liepa. vasarą vestuves planuojan-
ti pora viešumoje nevengia rodyti viens 
kitam šiltų jausmų, o ir socialiniame tink-
le dažnai dalijasi romantiškomis akimir-
komis iš savo asmeninio gyvenimo. Pa-
našu, kad evaldas neretai lepina myli-
mąją gėlėmis, įvairiomis smulkmenomis, 
o svarbiausia - dėmesiu.

Liepa Mondeikaitė ir Evaldas Norkevičius
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Katažina ir Deivydas Zvonkai
Bene laukiamiausios ir labiausiai aptarinėjamos 

praėjusiais metais buvo dainininkės Katažinos 
nemycKo (34) ir kompozitoriaus DeivyDo 
ZvonKaus (37) vestuvės. Po jaukios ceremonijos, 
vykusios medininkų Švč.trejybės ir Šv.Kazimiero 
bažnyčioje, jaunavedžiai prisiekė viens kitam amžiną 
meilę ir ištikimybę, o laiminga nuotaka tapo Zvon-
kuviene. Ši bažnyčia santuokai pasirinkta neatsitik-
tinai - būtent čia Katažina pradėjo savo muzikinį ke-
lią. simboliška - ir per savo vestuves ji giedojo psal-
mę. Džiaugėsi tą dieną ir jaunosios tėvai, ir jaunikio 
motina, įsitikinusi, jog sūnų patikėjo į geras rankas. 
Bene laukiamiausiomis metų vestuvėmis tituluoja-
moje šventėje dalyvavo gausus būrys pramogų pa-
saulio atstovų, linkėjusių jaunavedžiams to, ko jie ir 
patys trokšta labiausiai - šeimos pagausėjimo.

METŲ vEsTUvĖs

VEIDAI
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Pasirodymas  
2014-ųjų „Eurovizijoje“

Praėjusiais metais lietuvaičių vil-

tys gerai pasirodyti „Eurovizijos“ fina-

le dužo, o skeptikų prognozės pasitvir-

tino: Danijoje vykęs 59-asis Eurovizi-

jos dainų konkursas Lietuvai pasibaigė 

dar pusfinalyje. Šaliai atstovavusi Vi-

Lija Matačiūnaitė (28) su daina 

„attention“ į finalą nepateko ir atsidū-

rė tarp 3 žemiausią rezultatą pasieku-

sių šalies atstovų (taip pat finalo ribos 

neperžengė jeronimas Milius su daina 

„nomads in the night“ (2008 m.) ir 

„in Culto“ su daina „Eastern Europe-

an Punk“ (2010 m.).

METŲ NUsivYliMas 

Martynas Levickis ir princas Čarlzas
jaunojo akordeono virtuozo Marty-

no LEviCkio (24) atmintyje įsirėžė 
2014 metų vasarą vykęs susitikimas su 
Didžiosios Britanijos karališkosios šei-
mos atstovais. Edinburge surengto Bliu-
zo ir džiažo festivalio metu jo repeticijos 
paklausyti užsuko princas čarlzas ir jo 
žmona kamila. „Suprantu, kad šiandien 
karališkosios šeimos atstovai su manimi 
nori susitikti, rytoj galbūt jau nebe. tai 
laikina, tačiau man, kaip jaunam atlikėjui, 
tai buvo labai svarbus įvykis. Mūsų su-
sitikimas buvo labai šiltas, kupinas geros 
nuotaikos. Princas čarlzas ir kamila šil-
ti ir daug besišypsantys. Galima būti kiek 
ciniku ir galvoti: toks jų darbas, gali sau 
leisti šypsotis, kai yra visiškai išlaikomi 
karalystės gyventojų ir skendi praban-
goje. tačiau man tai pasirodė tikra“, - 

sakė Martynas, princui atlikęs fragmentą 
iš savo aranžuotos lietuvių liaudies dai-
nos „Beauštanti aušrelė“. iš tiesų tai ne-
buvo pirmasis lietuvio susitikimas su 
britų karališkosios šeimos atstovais: ge-
gužės mėnesį jis susipažino su gera ka-
rališkosios šeimos drauge, ypatinga prin-
co čarlzo bičiule Ledi rotermer (Lady 
rothermere). „ji mane pakvietė vaka-
rienės, jos metu mus aptarnavo pačios 
karalienės vyriausiasis liokajus. atėjau 
visiškai nesureikšminęs tokio kvietimo, 
o duris atvėrė fraku pasipuošęs tarnas, 
atrodantis šimtus kartų įspūdingiau už 
mane. aš žengiau pro duris visas sulytas, 
su džinsais ir su akordeonu ant pečių. 
Galiausiai nusiraminau, pavakarieniavo-
me ir man teko garbė pagroti“, - prisimi-
nė Martynas.

laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  3 15

VEIDAI

Viktorija Macijauskienė - 
reklamos veidas

Praeityje garsaus krepšininko Arvydo 
Macijausko žmona ViktorijA (28) visuo-
met sakė, kad jos gyvenimo prasmė - šei-
ma, du vaikai. Šiuo metu ji džiaugiasi ga-
limybe būti mama ir žmona, puoselėjančia 
šeimos vertybes. Gražiu jos gyvenimo bū-
du susižavėjusi dizainerė Diana Vapsvienė 
pasiūlė Viktorijai būti jos „V.Desire“ ko-
lekcijos veidu ir nenusivylė - nedidelei 
avantiūrai pasiryžusi V.Macijauskienė nie-
kuo nenusileidžia profesionaliems fotomo-
deliams - jos kaip reklamos veido debiutas 
buvo vienas ryškiausių šiais metais, o 
„V.Desire“ gali pasigirti vienu sėk-
mingiausių reklamos projektų.

METŲ aMPlUa

Gedimino Žilinsko nuotr.
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Edita Daniūtė
Po 2014 metų lapkričio pradžioje 

Nandzinge (Kinija) vykusiame pasaulio 
profesionalų klasikinių šokių čempionato 
ir iškovotų aukso medalių Lietuvos spor-
tinių šokių šokėja Edita daNiūtė su 
partneriu italu Mirku Gocoliu (Mirko 
Gozzoli) pranešė baigiantys karjerą.  
E.daniūtė, pradėjusi šokti aštuonerių 
metų, jau 14-os buvo tapusi Lietuvos 
sportinių šokių čempione. Vėliau su par-
tneriu arūnu Bižoku tapo ir Europos 
sportinių šokių čempionais. Vienas pa-
grindinių motyvų baigti aktyvią karjerą 
sportinių šokių srityje ir nebedalyvauti 
čempionatuose, pasak šokėjos, yra am-
žius. Jos partneriui beveik 39, o pačiai 
Editai jau 35 metai. Šokėja taip pat pri-
dūrė, kad baigti karjerą geriausia išgyve-
nant pakilimą, o ne tuomet, kai silpsta 
jėgos.

Metų praradiMas 
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„Naktinės personos“
Praėjo daugiau nei 20 metų nuo 

radijo singlo „Mes paukščiai“ pasi-
rodymo, atliekamo tada dar mažai 
kam žinomos grupės „Naktinės per-
sonos“. Tai buvo grupės narių AlA-
No ChošNau (40) ir aro Vėbe-
rio (44) muzikinio kelio pradžia. 
Dešimtmetį gerbėjų širdis virpinusi 
romantiškomis dainomis grupė 2002 
metais paskelbė apie išsiskyrimą, 
tačiau ir šiandien jos kūriniai žinomi 
ir mėgstami kaip geriausiais „Nak-
tinių personų“ laikais. 2014 metais 
alanas ir aras nusprendė trumpam 
sugrįžti į sceną ir dar kartą atsisvei-
kinti su grupės gerbėjais koncerti-
niame ture „Po 20 metų“. Turo kon-
certuose skambėjo seni grupės hitai, 
kurie giliai įsirėžė į atmintį ištiki-
miems grupės gerbėjams ir melo-
manams.

Metų sugrįžiMas į sceną

Operos solisto Merūno 
Vitulskio ir žmonos 
Erikos pirmagimis

Praėjusių metų spalio 16 d. operos 
solistas MerūNas ViTulskis (31) 
su žmona erika (26) susilaukė pir-
magimio - sūnaus ajaus. Tokį vardą 
pirmajam savo vaikui išrinko erika. 
kad laukiasi kūdikio, pora prisipažino 
praėjusių metų gegužę, kai nėštumo 
nebebuvo įmanoma nuslėpti. Nors dar 
pavasarį erika dalyvavo lNk šou „šo-
kiai ant ledo“, bet kovo pabaigoje neva 
dėl kojos traumos iš projekto pasitrau-
kė. kaip paaiškėjo vėliau, tikroji prie-
žastis buvo nėštumas. Vaikeliui gimus 
jaunoji mama sakė, kad ajus tikra tėčio 
kopija. Merūnas su erika drauge jau 
beveik dešimt metų. Jiedu susipažino 
2005 m. Po šešerių metų draugystės 
2011 m. balandį pora sumainė aukso 
žiedus.

Metų gandrai
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Modelis Jolanta 
Leonavičiūtė

Vasarą TV3 projekte „Meilė ar pini-gai?“ pasirodžiusi modelis JolanTa leonaVičiūTė, akimirksniu išpopulia-rėjo. ne paslaptis, kad tokio dėmesio priežastimi tapo merginos išvaizda. Sti-priosios lyties atstovai varvino seilę ir interneto platybėse gyrė Jolantą už tobu-las kūno formas, dailiosios lyties atstovės pavydžiai reiškė nepasitenkinimą. Ru-dens pradžioje Jolanta atskleidė, kad jau netrukus pasirodys naujame TV3 projek-te „Šok su manimi“. o tada ir prasidėjo... internete pasklido žinia apie ne itin šva-rią merginos praeitį. Buvo paviešinta in-triguojanti vaizdo medžiaga, kaip ji daro itin atviro pobūdžio masažus. „laisvalai-kiui“ Jolanta pasakojo, kad anksčiau dirbo modeliu anglijoje, Milane, niujorke, ta-čiau darbo pobūdžio nedetalizavo. Kiek vėliau pasklido gandai apie jos sumeluo-tą amžių. Mergina tvirtino esanti 27-erių, o faktai rodė, kad jai - 32-eji. Tikra bom-ba tapo nepatvirtinta žinia, kad Jolanta turi nesantuokinį vaiką. Kas tiesa, o kas melas, spręskite patys.

Metų skandalas

TV3 žinių vedėja Renata 
Šakalytė-Jakovleva

2013 m. lapkritį dukrelės elzės susilauku-
si TV3 žinių vedėja RenaTa ŠaKalyTė-
JaKoVleVa (31) šį rudenį grįžo į TV3 eterį. 
„Tie metai prabėgo labai greitai - net nespėjau 
iš tikrųjų pajusti. nesijaučiu labai atitrūkusi 
nuo žinių pasaulio, mat kasdien žiūriu naujie-
nų laidas. Tiesa, esu be galo pasiilgusi ir dar-
bo, ir kolegų. Juk „Žinios“ - tai komanda, kuri 
visada kaip tikras kumštis“, - sakė R.Šakalytė-
Jakovleva. auginti dukrytę jai padeda vyras 
„info dienos“ vedėjas Viktoras Jakovlevas. Jie-
du susituokė 2012 m.

Metų sugrįžiMas į tv eterį
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Modelis Jolanta 
Leonavičiūtė

Vasarą TV3 projekte „Meilė ar pini-gai?“ pasirodžiusi modelis JolanTa leonaVičiūTė, akimirksniu išpopulia-rėjo. ne paslaptis, kad tokio dėmesio priežastimi tapo merginos išvaizda. Sti-priosios lyties atstovai varvino seilę ir interneto platybėse gyrė Jolantą už tobu-las kūno formas, dailiosios lyties atstovės pavydžiai reiškė nepasitenkinimą. Ru-dens pradžioje Jolanta atskleidė, kad jau netrukus pasirodys naujame TV3 projek-te „Šok su manimi“. o tada ir prasidėjo... internete pasklido žinia apie ne itin šva-rią merginos praeitį. Buvo paviešinta in-triguojanti vaizdo medžiaga, kaip ji daro itin atviro pobūdžio masažus. „laisvalai-kiui“ Jolanta pasakojo, kad anksčiau dirbo modeliu anglijoje, Milane, niujorke, ta-čiau darbo pobūdžio nedetalizavo. Kiek vėliau pasklido gandai apie jos sumeluo-tą amžių. Mergina tvirtino esanti 27-erių, o faktai rodė, kad jai - 32-eji. Tikra bom-ba tapo nepatvirtinta žinia, kad Jolanta turi nesantuokinį vaiką. Kas tiesa, o kas melas, spręskite patys.

Metų skandalas
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Dainininkė Monika 
Liubinaitė

iki praėjusių metų apie londo-
ne gyvenančią ir kuriančią daini-
ninkę MoniKą liuBinaiTę (26), 
dar žinomą kaip Moniką liu, gir-
dėjo nedaug kas. Tačiau vos ji pa-
sirodė lRT projekte „auksinis bal-
sas“, akimirksniu sužavėjo ne tik 
komisiją, bet ir žiūrovus. Beje, į 
lietuvą Monika grįžo ne tuščio-
mis - savo gerbėjams ji parvežė ru-
dens pradžioje pristatytą naują dai-
ną „Journey to the Moon“. „Ši dai-
na man labai svarbi, nes ji - dalis 
mano ilgų muzikinių ieškojimų. 
Viską dariau pati: kūriau žodžius, 
muziką, dainą įrašiau ir prodiusa-
vau. aš pati sau orkestras“, - šyp-
sojosi dainininkė. Reikia tikėtis, 
kad nors projektas „auksinis bal-
sas“ baigėsi, Monika liu nenustos 
tautiečių žavėti savo talentu.

Metų atradiMas 
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„Mis Lietuva 2014“ 
Agnė Kavaliauskaitė

Praėjusiais metais „Mis Lietuva“ 

gretos pasipildė dar viena gražuole - 

„Mis Lietuva 2014“ Agne KAvA-

LiAusKAite (21). Prieš pat didžią-

sias šventes merginai teko didžiulė 

atsakomybė atstovauti Lietuvai pa-

sauliniame grožio konkurse. nors 

jokio titulo Agnei pasiekti nepavyko, 

grįžusi namo mergina neliūdėjo. O 

ir nebuvo kada - ji pasinėrė į egza-

minų sūkurį. Klaipėdos universitete 

Agnė studijuoja choreografiją. Pa-

klausta apie grožį, mergina sakė, kad 

gražiam žmogui iš tiesų ko nors pa-

siekti yra lengviau. „Kad ir kaip ne-

norėčiau, kad visuomenėje taip būtų, 

bet gražiam žmogui gyventi len-

gviau. tačiau juk grožis - ne tik iš-

vaizda“, - sakė Agnė.

Metų gražuolė
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„Lošėjas“
Geriausiu 2014 metų filmu galima drąsiai 

tituluoti Igno Jonyno režisuotą filmą „Lošė-
jas“. Daugiau nei 40 pasaulio kino festivalių 
apkeliavusi istorija apie prasilošusį greitosios 
pagalbos gydytoją Vincentą, susiejusį darbą 
ir azartinius žaidimus, sulaukė palankių ver-

tinimų Lietuvoje ir susišlavė daugybę tarp-
tautinių apdovanojimų:

n Apdovanojimuose „Sidabrinė gervė“ 
filmas pripažintas geriausiu 6 kategorijose: 
geriausio ilgametražio vaidybinio filmo, reži-
sieriaus, aktoriaus, dailininko, profesinės 
meistrystės, metų kompozitoriaus.

n Varšuvos kino festivalyje pelnytas spe-
cialus žiuri prizas.

n Tarptautinio Paryžiaus kino festivalio 
„L’Europe Autour de l’Europe“ pagrindinėje 

programoje „Prix Sauvage“ varžęsis Igno Jo-
nyno „Lošėjas“ buvo apdovanotas specialiuoju 
žiuri prizu ir „Prix Luna“ už geriausią filmą.

n Portugalijoje vykusiame Tarptautiniame 
Festrojos kino festivalyje apdovanotas prizais 
už geriausio aktoriaus vaidybą ir geriausią 
filmo scenarijų.

n „Sidabriniais delfinais“ už geriausią ak-
torių vaidybą lietuvių filme „Lošėjas“ įvertintas 
Vytautas Kaniušonis, už geriausią filmo scena-
rijų - Kristupas Sabolius ir Ignas Jonynas.

Filmo „Lošėjas“ kūrybinė grupė
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

METŲ FilMas 

Lietuvos krepšinio rinktinės 
laimėta 4-oji vieta pasaulio 
krepšinio čempionate

Vasaros pabaigoje Ispanijoje vykęs 
2014 m. pasaulio krepšinio čempionatas ne-
paliko abejingų. Lietuvos krepšinio rinkti-
nės žaidimą prie televizoriaus ekranų ste-
bėjo visi šios vadinamosios antrosios religi-
jos gerbėjai. Žiniasklaidos tyrimų bendrovės 
„TNS LT“ duomenimis, iš viso čempionatą 
per TV3 stebėjo kone du milijonai žiūrovų. 
Ir ne veltui. Nors medalio Lietuvos krepši-
ninkai neparvežė, jie tapo ketvirti geriau-
sieji pasaulyje. Dėl bronzos medalio lietu-
vaičiai kovojo su prancūzais. Deja, jiems jų 
įveikti nepavyko - rezultatu 93:95 mūsų ko-
manda pralaimėjo.

METŲ sporTo pasiEkiMas
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Miuziklas „Žygimanto 
Augusto ir Barboros 
Radvilaitės legenda“

Praėjusių metų pabaigoje sausakim-

šos didžiųjų miestų arenos turėjo gali-

mybę išvysti labiausiai lauktą ir aptari-

nėtą miuziklą, kuriame atgijo karališka 

meilės istorija. Didžiausias ir praban-

giausias, apie 1 milijoną litų kainavęs 

spektaklis abejingų nepaliko - žiūrovai 

plojo atsistoję, braukė ašarą ir garsiomis 

ovacijomis kvietė bisui atlikėjus. Vienos 

talentingiausių Lietuvos režisierių An-

želikos Cholinos kurtas 2 valandų spek-

taklis jau tituluojamas pačiu gražiausiu, 

įspūdingiausiu ir patriotiškiausiu pasta-

rojo dešimtmečio mūsų didžiosios sce-

nos kūrinių. Tai ne tik režisierės, bet ir 

žinomiausių šalies atlikėjų - Manto Jan-

kavičiaus, Karinos Krysko-Skambinės, 

Sigutės Stonytės ir kitų aktorių nuopel-

nas. Spektaklio komanda - iš viso apie 

160 žmonių.

METŲ RENGiNYs 

„OneRepublic“ 
koncertas Vilniuje

Bene laukiamiausiu koncertu 
tituluotas pernai buvo JAV roko 
grupės „OneRepublic“ koncertas 
sostinėje. Pasiklausyti šios gru-
pės susirinko dešimttūkstantinė 
minia. Pasirodymą pradėję už šir-
mos, tarsi šešėlių teatre „One-
Republic“ publikai išspinduliavo 
geros nuotaikos dozę, kuri kon-
certo metu tik augo. Grupės vo-
kalistas ir lyderis Vilniui ir publi-
kai negailėjo gražių žodžių, o ir 
kreipėsi, beje, lietuviškai. Meilę 
lietuvių širdyse „OneRepublic“ 
ilgam uždegė, kai scenoje per 
vaizdo projekciją pradėjo plevė-
suoti mūsų trispalvė.

METŲ koNcERTas
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„Neregėta Kuba“
2014 metų lapkričio gale fotomenininkas 

Marius Jovaiša (41) Nacionaliniame dramos 
teatre pristatė naujausią savo fotografijų albumą 
„Neregėta Kuba“. Šiam albumui parengti reikė-
jo nemažai laiko, jėgų ir kantrybės derinant ga-
limybes ir leidimus fotografuoti tolimosios Ku-
bos grožybes. „Albumas jau mano rankose ir tai 
yra neįtikėtina, nes kūrybinis procesas buvo 

toks sudėtingas, ilgas ir komplikuotas. Keletą 
kartų aš jau buvau benuleidžiąs rankas visiškai. 
Tačiau man tai buvo per daug svarbu, kad atsi-
sakyčiau. Dvejus metus kariavau su Kubos biu-
rokratija dėl leidimų fotografuoti. Maža to, Ku-
bos valdžia labai nenorėjo man leisti fotografuo-
ti didžiųjų miestų ir Havanos, o be to, mano 
visas darbas būtų netekęs prasmės. Na juk kaip 
gali atskleisti šalies grožį be svarbiausių jos 
objektų? Tiesa, po kiek laiko jie, pamatę mano 
darbus, leido fotografuoti tai, ką norėjau“, - 
„Laisvalaikiui“ yra sakęs M.Jovaiša.

VEIDAI

Litas
Kaip žinoma, nuo 2015 metų 

sausio 1 dienos Lietuvos oficia-

lus piniginis vienetas - euras. 

Taigi natūralu, kad didžiausias 

metų atsisveikinimas yra su ofi-

cialia Lietuvos valiuta nuo 1993 

metų - litu. Ta proga atsisveikin-

ti su lietuviškais pinigais Lietu-

vos banko Pinigų muziejuje bu-

vo pastatyta milijono centų pi-

ramidė iš vieno cento monetų. 

Piramidės aukštis - 1160 mm, o 

tikslus monetų skaičius pirami-

dėje - 1 000 935 (vienas milijo-

nas devyni šimtai trisdešimt 

penkios).

Metų atsisveikiniMas 

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ, Ringailė STULPINAITĖ, Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Lietuviški žodžiai 
kosmose

2014 metų vasario gale į kosmoso 
platybes buvo paleistas pirmasis lie-
tuviškas palydovas „LitSat-1“, o jau 
kovo 11 dieną per jį į kosmosą buvo 
ištransliuoti trys lietuviški žodžiai 
„Lietuva myli laisvę“. O nuskambėjo 
jie visiems stoties „Power Hit Radio“ 
klausytojams puikiai žinomo laidų ve-
dėjo sauliaus Baniulio (33) bal-
su ir palydovo „lūpomis“. „Pirmojo 
lietuviško palydovo kelionė yra ypa-
tingas, istorinis projektas, kuriuo visi 
tiesiog privalome didžiuotis. Tad aš 
džiaugiuosi, kad kažkokiu būdu prie to 
prisidėjau. Ir labai džiugu, kad pirmą 
kartą lietuviški žodžiai nuskambėjo 
šaliai svarbią kovo 11 dieną“, - tuomet 
„Laisvalaikiui“ sakė S.Baniulis.

Metų įvykis 

Metų knyga 
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skarlet Johanson (scarlett 
Johansson) ir  romenas 
Doriakas (romain Dauriac)

Aktorė Skarlet Johanson (30) ir jos jau-
nikis prancūzų žurnalistas Romenas Doria-
kas (32) tėvais tapo rugsėjį -  žvaigždė pa-
gimdė dukrą Rouz Doroti (Rose Dorothy). 
Dabar Skarlet neslepia, kad mėgaujasi mo-
tinyste ir mielai kalba interviu šia tema. 
Neseniai aktorė pareiškė: „Aš esu maiti-
nanti mama, ir man tai beprotiškai patinka. 
Neketinu atsisakyti maitinti krūtimi, juk 
tai gerai ne tik Rouz, bet ir man.“

ŽvaigŽdės

Šarlena vitstok (Charlene Wittstock) ir 
kunigaikštis alberas (albert)

Gruodį Monake įvyko ilgai lauktas įvykis: kuni-
gaikštienė Šarlena (36) pagimdė vyrui dvynukus - duk-
rą Gabrielą ir sūnų Žaką. Anksčiau buvo kuždamasi, 
kad Šarlena ilgai negalėjo pastoti ir tai neigiamai at-
siliepdavo sutuoktinių santykiams. Bet dabar ir Albe-
ras (56), ir Monako gyventojai gali ramiai miegoti - 
sostą bus kam paveldėti! Beje, mergaitė pretenduoti 
į sostą negali, bet gaus grafaitės Karlades titulą.

vlaDimiras kličko ir 
haiDen PentJer (hayden 
Panettiere)

Boksininkas Vladimiras Kličko 
(38) ir jo mylimoji Haiden Pentjer 
(25) tapo tėvais visiškai neseniai: 
amerikietė aktorė rugsėjo 9 dieną 
pagimdė dukrą, kurią pavadino Kaja 
Evdokija (Kaya Evdokia). Pirmasis 
džiugią naujieną pranešė mažylės dė-
dė Vitalijus Kličko, o tėvai nusprendė 
nedaryti jokių oficialių pareiškimų.

eva menDes (eva mendes) ir raJenas GoslinGas (ryan Gosling)

Gandai apie poros iš-
siskyrimą sklandė visus 
pastaruosius metus, o jie 
visai neketino skirtis ir 
pasielgė atvirkščiai - ta-
po mažylės Esmeraldos 
tėvais! 40-metė Eva pa-
gimdė savo pirmąjį vaiką 
rugsėjo 12 dieną, ir tai vi-
siems tapo tikru netikė-
tumu. Mat visą nėštumo 
laikotarpį E.Mendes ir 
R.Goslingas (34) taip uo-
liai slapstėsi, kad gerbėjai 
apie viską sužinojo pasku-
tiniai. Laimingi tėvai duk-
rą pavadinio Esmeralda 
Amada Gosling (Esmeral-
da Amada Gosling), o arti-
mi porai šaltiniai tvirtina, 
jog R.Goslingas „tiesiog 
išprotėjęs iš laimės“.

robertas Daunis Jaunesnysis (robert 
Downey Jr.) ir suzana Dauni (susan Downey)

Savo neseniai gimusią dukrelę laimingi tėvai Ro-
bertas (49) ir Suzana (41) pavadino Avri Roul (Avri 
Roel). Ir, pasak aktoriaus, jis nežinąs ką tas vardas 
reiškia - tiesiog jis jam labai gražus. Tai antras poros, 
esančios beveik dešimtmetį kartu, vaikas.

Metų tėvai
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Mila kunis (Mila kunis) ir Eštonas kačEris (ashton kutcher)

Visą nėštumo laiką Mila Kunis (31) stengėsi praleisti namuose, vengdama 
viešų pasirodymų, tačiau visas pasaulis vis tiek stebėjo jos ir Eštono Kačerio 
(36) žvaigždės gyvenimą. Viskas pagaliau baigėsi rugsėjį - M.Kunis rugsėjo 
30 d. sėkmingai pagimdė dukrą Vajet Izabel (Wyatt Isabell). Įdomu, kad buvu-
si Eštono žmona Demi Mur (Demi Moore) asmeniškai pasveikino porą susi-
laukus vaiko ir palinkėjo jiems daug laimės. Taurūs santykiai! Mila tiek džiau-
giasi motinyste, jog tvirtina, kad jei ir grįžtų į darbą - dukra būtų šalia.

kristina agilEra (Christina aguilera) ir 
MEtju ratlEris (Matthew rutler)

Dainininkė Kristina Agilera (33) savo širdies draugui 
Metju Ratleriui rugpjūtį padovanojo dukrą Samer Rein 
(Summer Rain, vardas reiškia „vasaros lietus“). Mažy- 
lė - pirmas Kristinos ir Metju vaikas, o dainininkė dar 
augina 6 metų sūnų Maksą, kurio susilaukė su pirmuoju 
sutuoktiniu Džordanu Bretmanu (Jordan Bratmanu).

ŽvaigŽdės

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Nemažai garsenybių 2014 me-
tais tapo tėvais: kai kas pirmąjį 
kartą, o kai kas, kaip gražuolė 
manekenė Vodianova, susilaukė 
ketvirtos atžalos.

natalija vodianova ir antuanas arno 
(antoine arnault)

Tikra motina didvyre tapo 32 metų modelis Natalija Vo-
dianova, kuri gegužę mylimajam Antuanui Arno padovanojo 
sūnų Vitią. Natalijai šis vaikas jau ketvirtas! Nors ir pati 
N.Vodianova atrodo kaip vaikas - jaunatviška, spontaniška ir 
labai laiminga. Natalija neslėpė savo džiaugsmo, vaikštinė-
dama su sūnumi po Paryžių ir rodydama gerbėjams jo pir-
mąsias nuotraukas. Be to, kaip tikras modelis, N.Vodianova 
sutiko su naujagimiu sūnumi nusifotografuoti žurnalui.

vladiMiras kličko ir 
HaidEn PEntjEr (Hayden 
Panettiere)

Boksininkas Vladimiras Kličko 
(38) ir jo mylimoji Haiden Pentjer 
(25) tapo tėvais visiškai neseniai: 
amerikietė aktorė rugsėjo 9 dieną 
pagimdė dukrą, kurią pavadino Kaja 
Evdokija (Kaya Evdokia). Pirmasis 
džiugią naujieną pranešė mažylės dė-
dė Vitalijus Kličko, o tėvai nusprendė 
nedaryti jokių oficialių pareiškimų.

Eva MEndEs (Eva Mendes) ir rajEnas goslingas (ryan gosling)

Gandai apie poros iš-
siskyrimą sklandė visus 
pastaruosius metus, o jie 
visai neketino skirtis ir 
pasielgė atvirkščiai - ta-
po mažylės Esmeraldos 
tėvais! 40-metė Eva pa-
gimdė savo pirmąjį vaiką 
rugsėjo 12 dieną, ir tai vi-
siems tapo tikru netikė-
tumu. Mat visą nėštumo 
laikotarpį E.Mendes ir 
R.Goslingas (34) taip uo-
liai slapstėsi, kad gerbėjai 
apie viską sužinojo pasku-
tiniai. Laimingi tėvai duk-
rą pavadinio Esmeralda 
Amada Gosling (Esmeral-
da Amada Gosling), o arti-
mi porai šaltiniai tvirtina, 
jog R.Goslingas „tiesiog 
išprotėjęs iš laimės“.

Metų tėvai

EPA-Elta nuotr.
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Žavingiausia moteris
Stiliaus ir mados žurnalas „Glamour“ žavin-

giausia metų moterimi paskelbė olandų modelį 
Dautsen Krus (Doutzen Kroes, 29). Apdo-
vanojimas iškilmingoje ceremonijoje jai buvo 
įteiktas Amsterdamo viešbutyje „Amstel“.

 Metų dama
Čekų modelis Karolina KurKova (30) 

tradiciniuose vyrų žurnalo GQ Vokietijoje 
rinkimuose pelnė Metų damos titulą. Jį gar-
sioji manekenė atsiėmė iškilmingoje cere-
monijoje Berlyne.

ŽvaigŽdės

A.Džoli šeimoje per Kalėdas 
valgį gamino B.Pitas

Holivudo aktorė AnDželinA Džoli (Angelina Jolie, 39) tvirtino, kad per Kalėdas 
jos šeimoje valgį gamina BreDAS PitAS (Brad Pitt, 51), kadangi tam ji neturi kant
rybės.

Šešis vaikus auginanti moteris tvirtino, kad ji greitai išsiblaško ir bijo būti atsakin-
ga už tokios svarbios dienos maisto gaminimą. „niekas namuose nenori, kad gaminčiau 
valgį per Kalėdas. tam aš neturiu kantrybės. Aš išsiblaškau vos tik pradėjusi gaminti. 
Pradedu skaityti arba žaisti lauke su vaikais. Manau, kad maisto gaminimui reikia tu-
rėti daug kantrybės. Bredui puikiai sekasi organizuoti laiką“,  kalbėdama „labas rytas, 
Britanija“ laidoje, tikino garsioji pašnekovė.

tvirtindama, kad pora pernelyg negalvoja ką padovanoti per Kalėdas, A.Džoli pa-
sakojo norinti užtikrinti, kad vaikai tą dieną puikiai praleistų laiką. Aktorė pasakojo, 
kad šeimai patinka keliauti ir įgyti patirties. Be to, A.Džoli pridūrė, kad su B.Pitu sten-
giasi vaikų pernelyg neišlepinti.
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Žavingiausia moteris
Stiliaus ir mados žurnalas „Glamour“ žavin-

giausia metų moterimi paskelbė olandų modelį 
Dautsen Krus (Doutzen Kroes, 29). Apdo-
vanojimas iškilmingoje ceremonijoje jai buvo 
įteiktas Amsterdamo viešbutyje „Amstel“.

 Metų dama
Čekų modelis Karolina KurKova (30) 

tradiciniuose vyrų žurnalo GQ Vokietijoje 
rinkimuose pelnė Metų damos titulą. Jį gar-
sioji manekenė atsiėmė iškilmingoje cere-
monijoje Berlyne.

ŽvaigŽdės

Portugalijos rinktinės, Madrido „Real“ futbolo komandos 
futbolininkui Krištianui ronalDui (Cristiano Ronaldo, 29) 
Funšalio mieste Madeiros saloje pastatytas paminklas. Tai 
futbolininko gimtojo miesto žmonių ir valdžios dovana Funšalį 
garsinančiam žmogui. Iškilmingoje paminklo atidengimo 
ceremonijoje dalyvavo ir pats futbolininkas. Paminklo aukštis - 
2,4 m, o skulptūrai išlieti panaudota 800 kg bronzos.

Išsiskyrė garsioji Holivudo pora 
T.Bertonas ir H.B.Karter

Filmų „Beždžionių planeta“ („Planet of the Apes“), „Edvardas Žirk-
liarankis“ („Edward Scissorhands“), dviejų juostų apie „Betmeną“ 
(„Batman“) kūrėjas TIMAS BERTonAS (Tim Burton, 56) po ilgos drau-
gystės išsiskyrė su savo mylimąja, filmo „Kovos klubas“ (Fight Club) 
žvaigžde, HElEnA BonEM KARTER (Helena Bonham Carter, 48).

Pora, kuri nebuvo susituokusi, kartu praleido 13 metų ir augina 
11-metį sūnų bei septynerių dukrą. Jų sūnaus krikštatėvis - aktorius 
ir labai geras šeimos draugas Džonis Depas (Johnny Depp). Holivudo 
žvaigždės susipažino 2001 metais, „Beždžionių planetos“ filmavimo 
aikštelėje. H.B.Karter atstovas sakė „People“ žurnalui, kad pora iš-
siskyrė draugiškai ir liko gerais draugais. Jis paprašė žurnali stų gerb-
ti jų ir vaikų privatumą.

Garsusis režisierius ir visame pasaulyje žinoma aktorė taip pat 
kartu dirbo kuriant tokius filmus kaip „Čarlis ir šokolado fabrikas“ 
(„Charlie and the Chocolate Factory“), „Svinis Todas“ („Sweeney 
Todd“), „Alisa stebuklų šalyje“ („Alice in Wonderland“), „nakties še-
šėliai“ („Dark Shadows“).

Gimtinės žmonių dovana garsiam futbolininkui

Iškilmingoje savo paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavo ir pats Krištianas Ronaldas (Cristiano Ronaldo)
EPA-Eltos nuotr.

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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STILIUS

Mados „Injekcija“: ką rengsimės rytoj?

Jaunieji mados kūrėjai originaliai 
pažvelgė į nuotakos apdarus

Kolekcijose dominavo 
nestandartinės medžiagos

Stiliaus akcentas - 
stambūs piešiniai  

ant drabužių
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STILIUS

Prieš Naujuosius metus Nacionalinėje dailės galerijoje įvyko mados konkurso 
„Injekcija“ finalas. Iš 15 finalistų buvo atrinkti penki laimingieji, kurie pavasarį 
turės galimybę savo kolekciją pristatyti festivalyje „Mados infekcija“. Nors kon-
kurso „Injekcija“ finale jaunieji dizaineriai žiūrovus stebino savo originalumu ir 
netikėtais sprendimais, kai kuriose kolekcijose galima buvo pastebėti pasauli-
nes tendencijas - masyvūs ornamentai, specialiai iširusios siūlės, batai „žudi-
kai“, megzti drabužiai. Žiūrovai, nespėję susipažinti su jaunų dizainerių darbais, 
tai padaryti galės šių metų kovo 27-28 d. vyksiančioje „Mados infekcijoje“. Joje 
savo kolekcijas parodys „Injekcijos“ laimėtojai Liucija Kvašytė, Monika Pranckai-
tytė, Lina Elmentaitė, duetas BOOM - Dzing Dzing Čiui (Jing Jing Qui) ir Robinas 
Rau iš Vokietijos, Darios Babaevos ir Marinos Butenko duetas iš Rusijos.

Agnės VAITASIŪTĖS-KEIZIKIENĖS ir Irmanto SIDAREVIČIAUS fotoreportažas

Mados „Injekcija“: ką rengsimės rytoj?

Būti kitokiems 
drąsino ne tik 
drabužiai,  
bet ir užrašai

Vyrų madose 
dominavo didelių 
dydžių ir stambių 
raštų drabužiai
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grožio  paletė

Žiemiškos manikiūro tendencijos

l Sezono populiariausia  - tamsiai mė-
lyna! 

l Madinga prie skirtingų makiažų ir 
aprangos deranti juoda. Tarp madingiausių 
tamsi vyšnių, slyvų, baklažanų, pilka. Šio-
mis spalvomis lakuotus nagus galima puoš-
ti aukso ar sidabro blizgučiais, kad mani-
kiūras atrodytų žaismingiau.

l Mados viršūnėse išlieka klasikinė 
raudona.

l Viena šilčiausių žiemos spalvų  - 
oranžinė.

l Šį sezoną populiarus ir prabangusis 
auksas. Ši spalva visada buvo prabangos 
ir komforto simbolis. Ja galima puošti ne 

tik tamsius atspalvius, bet ir paeksperi-
mentuoti - sukurti prancūzišką manikiū-
rą su aukso atspalviu. Bus naujoviška ir 
prašmatnu. Madingi ir kitų metalų ats-
palviai.

l Svarbiausia - gerai jaustis, todėl 
spalvą rekomenduoju rinktis tokią, dėl ku-
rios pasijaustumėme gražesnės, labiau pa-
sitikinčios savimi, atskleistume savo mo-
teriškumą. Mėgstančios kuklų ir neryškų 
manikiūrą gali rinktis ramias, natūralias 
spalvas: persikų, smėlio, grietinėlės. 

l Prancūziškas manikiūras madingas 
visais metų laikais. Ryškios ir neįprastos 
kombinacijos išlieka madingos.

2015 metų žiemą madingiausi tamsūs atspalviai

l Nagų lakavimo tradicija siekia 3000 m. 
pr. Kr. - Kinijoje lako spalvos nurodydavo 
žmogaus socialinį statusą. Pasak Mingų di-
nastijos manuskriptų, karališkosios kilmės 
asmenų nagai būdavo dažomi juodai ir rau-
donai.

l Egiptiečiai taip pat dažydavo nagus, 
o raudona spalva nurodydavo aukščiausią 
socialinę klasę. Sakoma, kad Kleopatros na-
gai buvo dažomi tamsiai raudonai, kara-
lienės Nefertitės - prašmatniu rubino ats-
palviu.

l Senovės Indijoje merginai pirmąsyk 
prasidėjus menstruacijoms (tai buvo ženk-
las, kad ji jau subrendusi santuokai), jos 
lūpos bei nagai būdavo dažomi šviesiai rau-
donai.

l XX a. pradžioje atsirado pirmieji na-
gų lakai, jie buvo gaminami naudojant da-
žus, kuriais buvo dažomos automobilių va-
žiuoklės. Pirmieji nagų lakai dažniausiai 
buvo raudoni ir atrodė kaip pasta, ja ilgai 
reikėjo trinti nago paviršių.

l Už nagų lako atsiradimą moterys turėtų 
būti dėkingos vyrams. Čarlzas Revsonas (Charles 
Revson) su broliu Džozefu (Joseph) ir chemiku 
Čarlzu Lachmanu (Charles Lachman) sukūrė 
modernią nagų lako formulę ir 1932 m. įkūrė 
pasaulyje žinomą kosmetikos kompaniją „Rev-
lon“. Jie naudojo įvairius pigmentus, tad buvo 
galima išgauti daugybę įvairių lako atspalvių.

l 1934 m. odontologas Maksvelas Lapo 
(Maxwell Lappo) sukūrė dirbtinius prikli-
juojamus nagus.

ar žinote, kad...

Kaip žinoma, kuriant nepriekaištin-
gą įvaizdį svarbi kiekviena detalė. Anot 
manikiūro specialistės MArgAritos 
sAdAusKAitės, nors nagų lako spalva, 
rodos, tėra smulkmena, ji iš tiesų turi 
nemažą reikšmę bendram estetiniam 
vaizdui ir moters savijautai. todėl ma-
dingoms ir stilingoms specialistė pristato 
ryškiausias 2015 metų žiemos manikiūro 
tendencijas.

Madingiausia nagų lako 
spalva šį sezoną - mėlyna

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Populiarūs tamsūs ir 
klasikiniai atspalviai
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Laiko patikrinti 
Lauros grožio metodai

Muzikos mylėtojai jau įsidėmėjo smul-
kutę šviesiaplaukę, merginų ketvertuko 
„Magnit“ dainininkę Laurą Navikaitę. 
Neretai komplimentų sulaukianti atli-
kėja pravėrė savo grožio paslapties šydą 
ir papasakojo, kaip rūpinasi savo plaukų 
bei odos grožiu ir sveikata.

Laura ne tik dainuoja, bet ir dirba admi-
nistratore grupės „Magnit“ narės Kristi-
nos Ivanovos vadovaujamame grožio salo-
ne, todėl specialistų, galinčių pasirūpinti 
jos grožiu, toli ieškoti nereikia. „Mano 
plaukais, makiažu, manikiūru ar odos svei-
kata pasirūpina salono „Kristina“ kolekty-
vas. Visada malonu save palepinti įvairio-
mis procedūromis, labai daug dėmesio ski-
riu plaukams“, - šypsojosi mergina. 

Žavioji dainininkė savo grožį puoselėja 
ne tik pasitelkdama specialistus, bet ir liau-
dies išmintį. „Dažnai procedūras atlieku na-
muose liaudiškais, iš kartos į kartą perduo-
damais būdais. Neretai pati pasigaminu na-
minių kaukių. Viena tokių plaukams - su 
ricinų aliejumi, čemeryčių vandeniu ir citri-
nų sultimis. Ją naudoju dukart per savaitę. 
Maždaug kartą per savaitę pasidarau kūno 
ir veido šveitiklio su kavos tirščiais. Vienas 
mano atradimų - arganų aliejus, kuriuo pa-
lepinu savo plaukus ir negaliu be jo nė die-
nos išsiversti“, - savo grožio paslaptimis 
dalijosi Laura. Ji sako, kad puoselėjant gro-
žį labai svarbu ir sveika mityba, todėl ji lai-
kosi griežto mitybos grafiko - valgyti dažnai, 
tačiau nedidelėmis porcijomis.

Oda kruopščiai besirūpinanti atlikėja sako, 
kad stengiasi leisti odai pailsėti, o kasdienai 
renkasi kuklų dieninį makiažą. „Noriu bent 
šiek tiek pasidažyti. Naudoju tik kreminę pu-
drą ir blakstienų tušą, nubrėžiu akies kontū-
rą. Jei skubu ir reikia greitai pasigražinti, grie-
biuosi visoms moterims žinomų gudrybių - 
naudoju skystą ir birią pudras, akių kontūrų 
pieštuką, šešėlius“, - pasakojo Laura.

l Kosmetikos priemonės, kurios visada 

rankinėje: biri „Chanel“ pudra, akių pieštukas

l Kosmetikos priemonė Nr.1: „Make up forever“ 

kreminė pudra
l Kvepalai: „Chanel Chance“ 

laUROs FavORiTai

Puslapius parengė Eimantė Juršėnaitė

Inesos Čekolis-Ščiočinos nuotr.
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Tikriausiai meilė Dzūkijos miškams ir  
domėjimasis medžio apdirbimu druski-
ninkiečiui AuDriui VAškeVičiui (26) 
tarsi savaime pametėjo idėją, kad  
aksesuarai taip pat gali būti natūralūs.  
iš gamtos. Taip gimė ir jo verslo idėja - 
medinės piniginės. „Laisvalaikis“  
pasiteiravo, su kokiais iššūkiais  
susiduria jaunasis verslininkas.

Eimantė Juršėnaitė

- Kaip atsirado mediniai aksesuarai?
- Baigęs studijas Kauno technologijos 

universitete nemažai skaičiau apie verslą. 
Vienoje knygoje atradau puikią mintį - jei 
nori tapti geru verslininku, išmok parduoti. 
Supratau, kad ir man reikia to išmokti, todėl 
stačia galva nėriau į pardavimus. Dirbau su 
draudimu, pensijų fondais, reklamos parda-
vimais ir panašiai. Galiausiai įsidarbinau ne-
didelėje įmonėje, man tekusios pareigos iš-
mokė mane daugiau apie rinkodarą, verslo 
plėtrą. Kai pajutau, kad nuveikiau nemažai, 
o darbas tapo monotonija, pradėjau galvoti 
apie nuosavą veiklą. Mano galvoje sukasi 
daug idėjų, tačiau užsilieka tik geriausios. 
Kartą naršant internete šovė keistoka min-
tis, papasakojau ją savo draugams, jiems pa-
tiko. Tiesą sakant, nebuvo žmonių, kurie 
išgirdę apie mano idėją nesušukdavo „vau!“, 
tada ir supratau, kad šia veikla reikia užsi-
imti rimčiau. Taip atsirado medinės pinigi-
nės „Kelmas“.

- Kokios tos „Kelmo“ piniginės?
- Prekės ženklas gyvuoja dar neilgai - vi-

so labo 6 mėnesius. Pradėjus veiklą medines 
rankų darbo pinigines kūriau solidiems vers-
lininkams, maniau, kad tai puiki verslo do-
vanų idėja. Tačiau pastebėjau, kad daugiausia 
piniginių įsigyja stilingi, naujovėmis ir išskir-
tiniu dizainu besidomintys asmenys. Vis dėl-

Verslo žmonės
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Mediniai aksesuarai drąsiems

Verslininkas Audrius Vaškevičius  
į verslo subtilybes gilinosi savarankiškai

irmanto Sidarevičiaus nuotr.

l Gimimo data: 1988 06 06 
 

l Studijos: inžinerija (Kauno technologijos uni-
versitetas)
 

l Laisvalaikio pomėgiai: skaityti saviugdos ir 
verslo knygas, plėsti akiratį
 

l Kredo: negalvok, kaip uždirbti milijoną, galvok, 
kaip tapti žmogumi, vertu milijono

a.vaškevičiaus dosjė

DiDžiausias 
pasitenkiniMas 
yra nugalėti 
pačiaM save
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to šiuo metu rinkai galiu pasiūlyti iki galo 
išbaigtą ir gerai apgalvotą produktą. Šiandien 
galiu pasiūlyti 2 populiarius piniginių dizai-
nus - vieną klasikinį skonį turintiems asme-
nims, kitą - jauniems stilingiems individams. 
Tai itin praktiškas daiktas, ypač einant susi-
tikti su draugais ar verslo klientais nesinori 
neštis visos piniginės, o tik įsimesti labiau-
siai reikiamas vizitines bei kreditines korte-
les ir porą banknotų. Pastebėjęs, kad mano 
produktu domisi jaunimas, prieš šventes pra-
dėjau gaminti ir pinigines su sentencijomis, 
piešiniais.

- Žmonės ir patys gali prisidėti prie 
savo piniginės kūrimo?

- Pastebėjau, kad žmonėms atsibodo ma-
sinės gamybos produkcija ir jie ieško išskir-
tinių, originalių daiktų. Kiekvienas suintere-
suotas turėti vienetinį ir labai asmenišką 
daiktą. Būtent todėl pastaruoju metu taip iš-
augo nedidelių butikų populiarumas. Visada 
sakiau, kad medis savaime yra unikalus, todėl 
ir kiekviena piniginė yra unikali.  Bendraujant 
su vartotojais jie patys pakišo mintį, kad pi-
nigines galima dekoruoti smagiais užrašais, 
pavyzdžiui, „pinigų magnetas“, „Aš bosas. Aš 
ir leidžiu“ ir panašiai. Dabar užsukus į tinkla-
lapį www.MediniaiAksesuarai.lt galima ne tik 
pasirinkti iš jau esančių dizainų, bet susikur-
ti savo: su vardu, piešiniu, užrašu, Zodiako 
ženklu ar panašiai.

- Piniginės skirtos vyrams?
- Ne! Moterys nuperka didelę dalį pini-

ginių. Žinoma, nemažai jų pinigines dova-
noja savo vyrams, tačiau visas kitas perka 
sau.

- Šią veiklą plėtoji vienas?
- Kol kas su „Kelmu“ dirbu vienas. Už-

duotis tikrai nelengva - pats turiu ieškoti part-
nerių, užsiimti verslo plėtra, prižiūrėti inter-
neto svetainę, o svarbiausia - daugiausia ma-
no laiko reikalaujančia gamyba. Pradėdamas 
gaminti pinigines maniau, kad bus lengva, 
tačiau skaudžiai klydau. Nuo pirmos dienos 
susidūriau su sunkumais. Norėdamas sukur-
ti gerą piniginę daug eksperimentavau, 
70 proc. iš pirmojo šimtuko gaminių keliavo 
į šiukšlių dėžę. Tačiau ši auka buvo būtina, 
nes be jos nebūčiau sukūręs tokių piniginių, 
kokių turiu šią dieną. 

- Rodos, pradžia buvo išties nelengva, 
kas motyvavo nesustoti?

- Verslas labai subrandina žmogų. Bai-
gęs studijas maniau, kad mano charakteris 
jau susiformavęs, tačiau jis labai pasikeitė, 
teko perkainoti vertybes. Nuolat besisuk-
damas rūpesčių verpetuose, galvodamas 
apie savo veiklą pradedi daugelį dalykų su-
vokti kitaip. Verslininko kelyje daugybė 
sunkumų, kasdieniai iššūkiai ir dar daugiau 
nusivylimų. Tikrai sunku nepalūžti, bet iš-
moksti reikiamu metu pergudrauti savo 
protą, kad jis tau padėtų, pakeisti mąstymą 
ir save motyvuoti.  Vis dėlto įdėjęs daug 
darbo stengiausi nesustoti. Labiausiai į 
priekį veda ateities vizija - žinau, kaip ga-
liausiai atrodys mano verslas, kad tai bus 
ne tik piniginės, bet ir platus asortimentas 
puikių vyriškų bei moteriškų medinių ak-
sesuarų. Be to, didelis malonumas dirbti 
sau, o ne kažkam kitam. Net dirbdamas po 
12 ar daugiau valandų per parą nesijauti 
pavargęs, nes tikslas stumia į priekį net ir 
tada, kai labai nesiseka.

- Ar reikėjo didelių investicijų prade-
dant verslą?

- Pradėdamas veiklą turėjau nedaug inves-
ticijų. Manau, turint daugiau pinigų pradžia yra 
kur kas lengvesnė, tačiau viskas galiausiai pri-
klauso nuo to, sugebi ar nesugebi parduoti. 

- Ką patartum jaunam asmeniui, sva-
jojančiam apie savo veiklą?

- Niekada niekada niekada nepasiduok! 
Daugelis gerų dalykų ateina po didžių nesėk-
mių. Reikia tiesiog jas iškentėti, neprarasti 
motyvacijos ir žengti pirmyn! Nes didžiausias 
pasitenkinimas yra nugalėti pačiam save.

Verslo žmonės
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IšMokstI reIkIaMu 
Metu pergudrautI 
savo protą, kad 
jIs tau padėtų, 
pakeIstI MąstyMą 
Ir save MotyvuotI

Net dIrbdaMas 
po 12 ar daugIau 
valaNdų per 
parą NesIjautI 
pavargęs, Nes 
tIkslas stuMIa į 
prIekį Net Ir tada, 
kaI labaI NesIseka

Piniginių dizainą sukurti galima ir patiems
„Kelmo“ nuotr.

Minimalistinio dizaino raudonmedžio 
piniginė itin praverčia, kai norisi pasiimti tik 
porą kortelių

Rankų darbo piniginė  
iš braziliškos vyšnios labai  
praktiška - joje telpa banko,  
vizitinės kortelės,  
pinigų banknotai



34 laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  3

Ringailė Stulpinaitė

- Po didžiųjų švenčių neretas mūsų 
skundžiasi persivalgymu ir apsunkimu. 
Tai kodėl gi neatsispiriame toms pagun-
doms ir perkrauname organizmą? Kaip 
to išvengti?

- Kadangi šventinis periodas dažnai mums 
būna tarsi užburtas ratas, tai kad ir kokie tie 
patarimai būtų, jie dažniausiai ir lieka tik pa-
tarimais. Savaime suprantama, kad visi nu-
važiuojame pas giminaičius, tėvus, kurie bū-
na šventėms paruošę gausius stalus ir vis 
ragina laikantis tradicijos išragauti visus 12 
patiekalų, o kartais ir dar daugiau. Žinoma, 
dietologai tikrai patartų bet kuriuo atveju lai-
kytis savo mitybos režimo ir nuo jo nenu-
krypti, bet retas atsilaiko prieš tas skanias 
pagundas. Taip pat čia yra mūsų tradicijų su-

vokimo spragos, juk turėtume sėsti prie sta-
lo ne tik dėl to, kad prisivalgytume su visais, 
bet ir tam, kad pabendrautume, pasikalbėtu-
me, praleistume laiką kartu. 

- Bet juk šventiniai stalai tiesiog lūž-
ta nuo visokiausių mišrainių, silkių, gry-
bų. Sunku neparagauti visko, beje, po 
kelis kartus...

- Čia ir yra didžiausia problema, lietuviška 
mišrainių ir kitų patiekalų gaminimo tradici- 
ja - viskas turi skendėti majonezuose, pada-
žuose ir kituose pagarduose, pasiteisinant tuo, 
kad nebūtų prėska. Tai yra didžiausia klaida. 
Nes tokie patiekalai yra per sotūs, per riebūs, 
jie pirmiausia nėra sveiki. Būtų sunku apsunk-
ti nuo maisto, jeigu ant stalo būtų vien sveikai 
pagaminti patiekalai. O dabar dažnas lietuvis 
šventinio stalo neįsivaizduoja be baltos miš-

rainės. Bet kuriuo atveju, turime nepamiršti, 
kad ir tuos 12 patiekalų turime paragauti po 
truputį, o ne prisikimšti tiek, kad nebepasi-
keltumė nuo kėdės. O tuomet kas belieka, 
sėdime ir toliau valgome. (Šypsosi.)

Sveika gyvenSena

Kaip atgauti formą po švenčių nealinant organizmo? 

Natūralu, kad šventiniu laikotarpiu visi pamirštame sau duotus pažadus gyventi sveikai, 
maitintis reguliariai ir subalansuotai, sportuoti. Patiekalais nukrauti stalai, sočios mūsų 
tradicijos pakerta net ir stipriausius. Tad kaip atgauti formą po švenčių? Kaip išsivalyti  
organizmą ir ko reikėtų vengti? Apie tai „Laisvalaikis“ kalbėjosi su projekto „Kilo.lt“ 
komandos nare dietologe ir mitybos specialiste EgLE ŠiNKEvičiūTE. 

Eglė Šinkevičiūtė
asmeninio albumo nuotr.
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Sveika gyvenSena

- Kaip išsivalyti organizmą ir bendrai 
atgauti sveikatą bei jėgas po visų šven-
tinių nuodėmių?

- Po švenčių viso labo reikėtų tiesiog 
stengtis kaip įmanoma greičiau grįžti prie 
savo įprasto mitybos režimo ar jums sudary-
to mitybos plano, jei tokį turite. Nors mitybos 
režimas, kaip jau minėjau, net ir per šventes 
turėtų būti išlaikomas, norint neapsunkti ir 
išvengti tos persisotinimo viskuo depresijos. 
Taip pat ant šventinio stalo irgi būtų galima 
patiekti kokybišką, subalansuotą maistą, ku-
ris neapsunkintų organizmo. O jau po švenčių 
valyti organizmą galima, tačiau atsargiai, po 
truputį. Dieną po švenčių reikėtų pradėti nuo 
pusryčių, nes visgi per dieną turėtų tilpti pen-
ki valgymai: pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, 
pavakariai ir vakarienė. Tai reikalinga, kad 
organizmas žinotų tikslų grafiką, kada gaus 
valgyti, ir medžiagų apykaita veiktų neprie-
kaištingai. Tiesa, valant organizmą, per pus-
ryčius galima suvalgyti kiek mažiau, kad ir 
tos pačios košės nei įprasta. Bet atsisakyti 
jos visiškai - būtų klaida. Norėdami pavalyti 
organizmą, verčiau pietums rinkitės trintas 
sriubas, jos bus kur kas lengviau virškinamos, 
nors kalorijų atžvilgiu toks maistas bus arti-
mas įprastiniams pietų patiekalams. Kur kas 
naudingiau grįžti prie mitybos plano mažais 
žingsneliais nei save kankinant.

- Ar nepersistengiant su dietomis ir 
badavimu, o tiesiog reguliariai ir sveikai 
valgant organizmas valysis savaime?

- Taip. Iš esmės valgant švarų ir tinkamai 
subalansuotą maistą organizmas valosi pats, 
nesukeldamas šoko medžiagų apykaitai. Juk 
organizmas, negaudamas maisto reguliariai, 
kaupia viską, ką gauna, o ne šalina. Jis taip 
užsitikrina, kad neliks be atsargų. 

- Ko daryti nevertėtų? Kokios daž-
niausios organizmo valymo klaidos?

- Kalbant apie organizmo valymą po šven-
tinio laikotarpio, nereikėtų imtis jokių dras-
tiškų būdų. Ypač tarp moterų pasitaiko tokių, 
kurios mano, kad po švenčių reikia kelias die-
nas valyti organizmą alinant save badavimu 
ar griežtomis dietomis. Renkasi gerti tik 

skysčius arba tiesiog valgyti kokius obuolius. 
To daryti nederėtų, juo labiau tokių organiz-
mo valymo būdų neturėtų patarti dietologai 
ar mitybos specialistai. Badavimas yra visiš-
kas medžiagų apykaitos sujaukimas ir papil-
domas stresas organizmui. Juk greičiausiai 
per Kalėdas ir Naujuosius organizmui davėte 
gerokai daugiau kalorijų, nei jis įpratęs gauti 
eilinę darbo dieną. Jei atvirai, tai yra pati di-
džiausia įmanoma klaida, kokią tik galite pa-
daryti, norėdami savo organizmui gero. Jeigu 
badausite ir rinksitės drastiškus organizmo 
valymo būdus, jis tikrai nesivalys, o kaip tik 
kaups viską, ką gauna, ką jūs valgote. O tokia 
iškrovos diena, kai geriamas tik vanduo yra 
pats didžiausias blogis, tuomet organizmas 
apskritai blokuoja medžiagų apykaitą ir tai, 
ką suvalgėte šventiniu laikotarpiu suguls į 
vidinę šlaunų pusę, strėnų srityje ir rankų 
žąsto zonoje, ypač moterims. 

- O per kiek laiko realiausia visiškai 
grįžti prie savo įprasto mitybos plano?

- Na, tiesą sakant, tai labai priklauso nuo 
paties žmogaus, jo motyvų, noro jaustis gerai 
ir sveikai. Yra žmonių, kuriems šventinis lai-
kas visai neprimena iššūkio, nes jie moka 
atsispirti pagundoms ir nenukrypti nuo mi-
tybos plano. Net ir neturintis valios žmogus 
į įprastą mitybos grafiką jau turėtų grįžti per 
daugiausia pusantros savaitės. O jeigu iki 
švenčių laikėtės dietos, greičiausiai nenorė-
site prarasti gerų pasiektų rezultatų ir neri-
zikuosite viską sugadinti.

- Kaip atgauti sportinę formą? Juk 
per šventes greičiausiai ne vienas aplei-
džia ir šią sritį.

- Na, be to, kad nereikia apkrauti orga-
nizmo maistu, dar nereikia to maisto mik-
suoti kartu su gėrimais. Tai reiškia, kad ger-
ti reikėtų ne anksčiau kaip po pusvalandžio 
nuo paskutinio valgymo. O grįžti į sporto 
programą, atgauti formas irgi gali nebūti taip 
paprasta. Bet yra viena taisyklė. Tarkime, 
jeigu sportuojate kilnodami svarelius, geriau 
naudokite mažesnius, bet pratimus darykite 
tiek kartų, kiek ir seniau. Turi būti išlaikyta 
atlikimo technika nemažinant pratimų skai-
čiaus. Kad ir koks sportas būtų, svarbu pa-
baigti pratimą. Jokių sukčiavimų ir nuolai-
džiavimų sau.

- Gal yra dar kokių nors būdų tiesiog 
atgauti jėgas po šventinio maratono?

- Žinoma, tam tinka paprasčiausia pirtis. 
Labai gerai yra išsikaitinti pirtyje, tuo pat 
metu gerti kuo daugiau vandens, kad išpra-
kaituotumėte, o po to nerti į vėsų baseiną ar 
upę, ežerą, sniegą. Tas šalto ir karšto kon-
trastas labai tinka organizmui, padeda atgau-
ti jėgas ir išsivalyti ne tik fiziškai. Tai būtų 
puikus pirmas žingsnis grįžtant į jums įpras-
tą mitybos ir sporto planą.

- Ką manote apie tuos pažadukus, ku-
rie sako, kad prižiūrėti savo mitybą ar 
laikytis dietos pradės nuo pirmadienio 
arba nuo naujų metų?

- Kiek praktika leido susidurti, galiu pa-
stebėti, kad tokie pažadukai laukia vis kitos 
sausio pirmosios. (Šypsosi.) Ir vis tiek, tai 
nereiškia, kad ateis nauji metai ir toks žmo-
gus jau imsis derinti mitybą ar sportuoti. 
Jeigu mes ieškome tam tikros ypatingos da-
tos, kada būtų geriau pradėti, tai yra vienas 
didžiausių rodiklių, kad tam mes dar nesame 
pasiruošę ir tas tikslas nėra toks svarbus. 
Jeigu mums tas tikslas bus svarbus, mes to 
imsimės tuojau pat, o ne kada nors. Tam ne-
reikia progos.

Kaip atgauti formą po švenčių nealinant organizmo? 
Badavimas yra 
visiškas medžiagų 
apykaitos 
sujaukimas ir 
papildomas 
stresas 
organizmui

Po švenčių kaip įmanoma greičiau grįžkite į įprastą 

mitybos režimą. Tą galite daryti po truputį, tačiau 

režimas padės stabilizuoti medžiagų apykaitą ir valyti 

organizmą. 

 PaTaRiMaS

Po kelių dienų persivalgymo daryti iškrovos dienas 

ir badauti. Tai organizmui sukelia stresą ir blokuoja 

medžiagų apykaitą, skatina kauptis riebalus.

kLaiDa
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Tradicinis Kalėdų Senelių bėgimas prieš Naujuosius metus - įprastas reiškinys dauge-
lyje Europos šalių. Toks žmonių, vilkinčių Santa Klauso drabužius, bėgimas vyko ir Belg-
rade (Serbija).

KaleidosKopas

1600 popierinių pandų buvo išrikiuota priešais Malaizijos 

vyriausybės pastatą. Įvairaus dydžio ir formato pandos, kurias 

sukūrė prancūzų menininkas Paulas Grengeonas (Paulo Gran-

geon), nuo 2014 m. gruodžio 21 iki 2015 m. sausio 15 dienos 

pabuvos penkiolikoje Malaizijos vietų. Šia keliaujančia ekspo-

zicija norima atkreipti dėmesį į gamtos apsaugos problemas.

Pasaulio gyventojų 
Padaugėjo 80 mln.

Pasaulio gyventojų skaičius 2014 
metais išaugo apie 80 mln. Tokius duo-
menis neseniai pateikė Hanoveryje Vo-
kietijos fondas „Stiftung Weltbevlkerung“ 
(„Žemės gyventojai“).

Fondo duomenimis, 2015 m. sausio 
1 dieną Žemės rutulyje gyveno beveik 7,3 
mlrd. žmonių. Iš jų apie 10 proc. sudaro 
europiečiai, 15 proc. - išeiviai iš Afrikos 
šalių, 60 proc. - Azijos valstybių.

Prognozuojama, kad per artimiau-
sius 35 metus planetos gyventojų padau-
gės 34 proc., iki 9,76 mlrd. žmonių. Fon-
do prognozėmis, iki 2050 metų europie-
čių skaičius sumažės iki 7,5 proc. bendro 
gyventojų skaičiaus.

gimė 6,6 kg sveriantis 
kūdikis

Vašingtone amerikietė pagimdė ber-
niuką, sveriantį apie 6,6 kg. Berniukas 
gimė „Grays Harbor Community Hos-
pital“ ligoninėje. Naujagimio motina - 
Jesika Ortis Delgado (Yessica Ortiz Del-
gado). Du jos kiti vaikai gimė apie 5,4 
kg svorio. Berniukas pavadintas Fran-
cisku Leonu Ortisu (Francisco Leon Or-
tiz). Medikų vertinimu, motinos ir nau-
jagimio sveikatos būklė gera.

Pavogė 150 tūkst. eurų 
vertės balandį

Vokietijos Diuseldorfo mieste dingo 
naminis balandis, kurį savininkas įver-
tino 150 tūkst. eurų. Miesto policija pra-
dėjo paukščio paieškas. Radusiajam 
veislinį augintinį pažadėtas 10 tūkst. eu-
rų atlygis.

Šešerių metų amžiaus pašto arba AS 
969 veislės patinėlis buvo pavogtas iš 
uždaros paukštidės, įsikūrusios miesto 
pakraštyje. Policininkų nuomone, 
paukštį pavogė žmonės, gerai išmanan-
tys naminių balandžių veisles ir vertę. 
Šis balandis buvo brangiausias iš visų 
paukštidėje laikomų paukščių. AS 969 
veislės balandžiai dalyvauja įvairiose 
varžybose.

Brangiausias balandis pasaulyje 
šiuo metu laikomas sportinis balandis 
„Boltas“. „Auksinio“ balandžio savi-
ninku 2013 metais tapo kinų verslinin-
kas Hu Džen Ju (Hu Zhen Yu), kuris 
įsigijo paukštį interneto aukcione „Pi-
gen Pradise“ už 310 tūkst. eurų.

ELTA

įdomu

Bėgte į Naujuosius

Pandų kelionė
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Novoje Demboje (Lenkija) atidarytas Kalėdinių žaisliukų mu
ziejus. Vienintelio tokio muziejaus Lenkijoje įkūrėjas Janušas 
Bilinskis, kompanijos, gaminančios kalėdines dekoracijas, savininkas, 
savo kolekcijoje turi apie keletą tūkstančių rankų darbo išskirtinių 
kalėdinių eglės papuošalų.

kaleidoskopas

1600 popierinių pandų buvo išrikiuota priešais Malaizijos 

vyriausybės pastatą. Įvairaus dydžio ir formato pandos, kurias 

sukūrė prancūzų menininkas Paulas Grengeonas (Paulo Gran

geon), nuo 2014 m. gruodžio 21 iki 2015 m. sausio 15 dienos 

pabuvos penkiolikoje Malaizijos vietų. Šia keliaujančia ekspo

zicija norima atkreipti dėmesį į gamtos apsaugos problemas.

Originali tvora
Turistų ir slidininkų, susirinkusių 

į Bigelį (Šveicarija), akis ypač traukia 
vienas miestelio namas  jo savinin
kai tvorą pasidarė iš senų slidžių.

EP
A-

El
to

s n
uo

tr.

Kalėdinių 
žaisliukų 
muziejus

Parengė Jurga DRUNGILAITĖ
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Įdomybės

Kurioziški istorijos 
faktai

Bėgant metams ir amžiams pasaulio gyvavimo istorija pasipildo 
įvairiausiais dalykais, kurie šiandien atrodo tiesiog neįtikėtini.

Apie karus
n Pabandžius paskaičiuoti žmonijos taikaus vystymosi trukmę, 
buvo gautas apverktinas rezultatas: per pastaruosius tris 
tūkstančius metų vos 240 metų nevyko kokie nors karai.
n Iš dešimties kruviniausių per visą istoriją karų aštuoni 
vyko Kinijoje.
n Kiekviename iš dviejų didžiausių karų Kinijoje žuvo 
daugiau žmonių negu per Pirmąjį pasaulinį karą.
n Per An Liušano sukilimą Kinijoje VIII amžiaus viduryje 
žuvo apie 40 milijonų žmonių. Tuo metu tai buvo 1/6 planetos 
gyventojų.
n Paskutinį kartą kavalerija dalyvavo karo veiksmuose per 
Antrąjį pasaulinį karą, kai mongolų kavalerijos divizija stojo į 
mūšį su vokiečių pėstininkų divizija. Žuvo du tūkstančiai mongolų 
raitelių, bet nebuvo užmuštas nė vienas vokiečių kareivis.

Be komentarų
n Meksikos generolas Antonijus Lopesas de Santa Ana surengė 
grandiozinę laidotuvių ceremoniją savo paties amputuotai kojai.
n Iki XIX a. pradžios dantų protezams gaminti buvo naudojami 
mūšiuose kritusių kareivių dantys.
n Ledynmečio laikais Britų salų gyventojai vietoj taurių naudojo 
žmonių kaukoles.
n Senovės Egipte tarnai būdavo specialiai ištepliojami medumi, kad 
atitrauktų musių ir kitokių vabzdžių dėmesį nuo švento faraono asmens.
n XIX a. pradžioje žmonės taip dažnai būdavo palaidojami gyvi, jog 
kai kuriuose karstuose buvo įrengti specialūs mechanizmai, kad 
„atgijęs velionis“ galėtų kapinėse paskambinti varpu.
n Graikų filosofas Gorgijus iš Epyro gimė savo mirusios motinos 
karste. Žmonės, per laidotuves nešę karstą, išgirdo kūdikio verksmą 
ir ištraukė jį į dienos šviesą.
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Įdomybės

Kurioziški istorijos 
faktai

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Apie atradimus
n Aleksandras Makedonietis pirmasis 
sugalvojo būdą šnipinėti, naudojamą iki 
šiol. Jis vertė savo karius rašyti laiškus 
artimiesiems ir visus iki vieno atplėšdavo. 
Tuos, kurie nedemonstruodavo kovinės 
dvasios ir entuziastingai nesižavėdavo 
laukiančiomis pergalėmis, imperatorius 
liepdavo nubausti mirtimi.
n Per Antrąjį pasaulinį karą Viljamas Tutas 
(William Tutte) iššifravo vokiečių šifravimo 
mašinos „Lorenz“ kodą, naudodamasis vien 
plunksnakočiu ir popieriumi. V.Tutas niekada 
nematė šios mašinos, bet pasinaudojo 
vokiečių klaida, kai jie atsitiktinai tą pačią 
šifruotę išsiuntė dukart. Šis epizodas yra 
laikomas vienu iš didžiausių XX a. 
intelektualinių laimėjimų. O amerikiečių 
kariai naudojo kodą, kurio priešininkai 
niekada nesugebėjo įveikti. Jį sukūrė 
šifruotojai navaho genties indėnai savo 
kalbos pagrindu (jūros pėstininkų daliniuose 
radistais dirbo apie 400 indėnų). Mat navahų 
kalba yra nepaprastai sunki, be to, tais 
laikais net neturėjo abėcėlės. Šifruojama 
būdavo arba tiesiogiai (indėnai tiesiog 
perduodavo pranešimus savo sudėtinga 
kalba), arba 2 pakopomis (perduodami žodį 
navahų kalba šifruotojai naudodavo jo 
ekvivalento anglų kalba pirmąją raidę).
n Inkai naudojo kokainmedžio lapus 
chirurgijoje jau gerokai prieš tai, kai 
europiečiai atrado kokaino anestetines 
savybes. Tiesa, inkų chirurgai juos naudojo 
ne pacientams, o sau - kokainmedžio lapų 
kramtymas padėdavo susikaupti ir išlikti 
žvaliems per ilgas operacijas.
n Dabartinės dryžuotos ir žvaigždėtos 
Jungtinių Valstijų vėliavos eskizą nupiešė 
amerikietis moksleivis Robertas Heftas 
- tai buvo mokyklinė užduotis, už kurią jis, 
beje, gavo labai kuklų įvertinimą. Kai jo 
piešinys buvo išrinktas nacijos simboliu, 
mokytojas patriotiškai pakeitė pažymį į 
aukščiausią.
n Romos imperijos klestėjimo laikais jai 
priklausė didžiulės teritorijos, kurių 
bendras plotas siekė apie 2,51 mln. 
kvadratinių kilometrų. Tačiau didžiausių 
žmonijos istorijoje imperijų sąraše Romos 
imperija užima kuklią 19 vietą.

Apie šį bei tą
n Jungtinių Amerikos Valstijų konstitucijoje mirgėte mirga rašybos 
ir gramatikos klaidų.
n Actekai prausdavosi dukart per dieną. Jie naudodavo gėlių užpilus 
burnai skalauti ir dantims valyti, taip pat odai kvėpinti. Ispanai tuo 
pačiu laikotarpiu stengdavosi apskritai vengti bet kokių vandens 

procedūrų, nes manė, kad odą plaudami vandeniu tampa neatsparesni 
užkrečiamosioms ligoms. Burnas jie skalaudavo savo šlapimu.
n Statistinis senovės romėnas suvalgydavo daugiau greitojo maisto 
negu šiuolaikinis Niujorko gyventojas! Taip, senovės Romoje buvo 
gaminamas greitasis maistas, tik jis buvo gražiai vadinamas 
„termopolija“. Kitaip nei graikai, romėnai dažnai neruošdavo maisto 
namie, jų namuose net nebūdavo virtuvių. Užtat kiekvieno miesto 
gatvėse buvo daugybė turgų, kuriuose buvo prekiaujama nebrangiais 
ir populiariais užkandžiais.

EPA-Eltos nuotr.



Magija

Talismanai pagal Zodiako ženklą
Talismanas - ypatingas daiktas, jį turinčiam nešantis sėkmę, apsaugan-
tis, suteikiantis jėgų. Talismanas būna tik individualus, todėl kitam, net 
labai artimam žmogui, naudingas nebus. Geriausia talismaną pasiga-
minti patiems, o jei įsigijote jau gatavą daiktą, jis iš pradžių bus nenau-
dingas. Jūs turite jį „prisipratinti“, įkrauti savo energija. Nuolatos laiky-
kite jį šalia, kalbėkite su juo, galima garsiai, glostykite, kartais ilgai į jį 
žiūrėkite, nakčiai pasidėkite po pagalve. Įtemptomis gyvenimo akimir-
komis palieskite talismaną ranka arba bent mintimis kreipkitės į jį pra-
šydami padėti. Talismanas negali būti atsitiktinis daiktas. Jei koks nors 
daiktas vos pamačius jus tiesiog užbūrė - tai jūsų talismanas, iš dalies 
jau „įkrautas“. Jei tokio  daikčiuko nerandate, vadovaukitės savo Zodiako 
ženklo „skoniu“.

Avinui - auksas

Avinas - Ugnies ženklas. Talismanas turi 
jį stiprinti. Tokiu talismanu Avinui gali tap-
ti auksas: moneta, grynuolis, žiedas ar bet 
koks kitas daiktas. Auksas simbolizuoja 
žinias ir tobulumą. Senovės Egipte auksas 
simbolizavo ilgaamžiškumą, Kinijoje buvo 
naudojamas nemirtingumą suteikiančiam 
gėrimui ruošti. Auksinis talismanas padės 
šeimininkui sukaupti fizines ir dvasines 
jėgas, įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. 
Avinų globėjas yra Marsas, vadinasi, pa-
siekti sėkmės jam padės plieniniai ir ge-
ležiniai daiktai, geriausia blizgūs - instru-
mentai arba ginklai, nuo durklų iki revol-
verių. Tiks manikiūro įrankiai ir net chi-
rurginiai instrumentai.

Skaičiai: 4, 7, 9, 11.
Spalvos: visi raudoni atspalviai.

Jaučiui - drambliukas

Jautis - Žemės ženklas. Tai išminties, 
nuovokumo ir turtingumo ženklas. Nuo 
nedraugų intrigų Jautį geriausiai apgins 
dramblys arba jautis, kurie padeda įsitvir-
tinti visuomenėje, didina turtą. Talismanu 
gali tapti ir pliušinis žaisliukas, ir bronzi-
nė, akmeninė ar medinė statulėlė - tik ne 
iš dramblio kaulo. Laukiate gerų pasikei-
timų? Išsakykite savo troškimus per jau-
natį - tyliai pašnabždėkite savo norą 
drambliukui į ausį ir palikite jį toje vieto-
je, kurioje išsakėte norą. Jautį valdo Ve-
nera, taigi talismanai gali būti ir estetinę 
vertę turintys daiktai - skrynelės, dėžu-
tės, papuoštos drožiniais ir akmenimis, 
inkrustuoti baldai, variniai aptaisai ir apy-
rankės, variniai virtuvės rakandai, pa-
veikslai, statulėlės.

Skaičiai: 2, 4, 16.
Spalvos: citrininė, oranžinė, žalia, žydra. 

Dvyniams - raktelis

Dvyniai - tai Oras. Šio ženklo talismanai 
padeda užmegzti naujus ryšius, lengviau 
bendrauti. Tinkamiausias daiktas talisma-
nui - auksinis arba sidabrinis raktelis, ku-
ris atrakina visas duris ir širdis, taip pat 
padeda atlaikyti pernelyg įkyrių žmonių 
spaudimą, malšina fizinį ir dvasinį skaus-
mą. Tiks ir kaukė, ranka. Merkurijus, 
Dvynių globėjas, mėgsta viską, kas yra 
susiję su informacija ir greičiu: knygas ir 
darbo dienoraščius, popierinius pinigus, 
gaublius, rašymo reikmenų rinkinius, dvi-
račius ir ratukines pačiūžas.

Skaičiai: 3, 5, 12, 18.
Spalvos: violetinė, pilka, pilkšvai žydra.

Vėžiui - Mėnulis

Vėžiams, Vandens ženklui, padės vėžiai ir 
krabai, taip pat veidrodžiai, krištoliniai ir 
sidabriniai daikčiukai. Vėžius globoja Mė-
nulis, moteriškumo simbolis, kuris suteikia 
įkvėpimo, meilės, gerovės šeimoje. Nešio-
kite sidabrinį pusmėnulio formos pakabutį, 
jis jus apsaugos, o įgyti draugų padės to 
paties metalo apvalus Mėnulis. Sėkmę ne-
ša veidrodžiai, krištolo ir sidabro indai. Vė-
duoklės ir skėčiai, niekučiai ir žaidimai (kor-
tos, loto), apvalių akmenų karoliai ir plunks-
nų vėduoklė Vėžiams suteikia nuolaidumo, 
o tai naudinga šeimyniniams santykiams.

Skaičiai: 2, 4, 5, 8.
Spalvos: balta, sidabrinė,  

šviesi žydra, mėlyna. 
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Magija

Talismanai pagal Zodiako ženklą

Dvyniams - raktelis

Dvyniai - tai Oras. Šio ženklo talismanai 
padeda užmegzti naujus ryšius, lengviau 
bendrauti. Tinkamiausias daiktas talisma-
nui - auksinis arba sidabrinis raktelis, ku-
ris atrakina visas duris ir širdis, taip pat 
padeda atlaikyti pernelyg įkyrių žmonių 
spaudimą, malšina fizinį ir dvasinį skaus-
mą. Tiks ir kaukė, ranka. Merkurijus, 
Dvynių globėjas, mėgsta viską, kas yra 
susiję su informacija ir greičiu: knygas ir 
darbo dienoraščius, popierinius pinigus, 
gaublius, rašymo reikmenų rinkinius, dvi-
račius ir ratukines pačiūžas.

Skaičiai: 3, 5, 12, 18.
Spalvos: violetinė, pilka, pilkšvai žydra.

Vėžiui - Mėnulis

Vėžiams, Vandens ženklui, padės vėžiai ir 
krabai, taip pat veidrodžiai, krištoliniai ir 
sidabriniai daikčiukai. Vėžius globoja Mė-
nulis, moteriškumo simbolis, kuris suteikia 
įkvėpimo, meilės, gerovės šeimoje. Nešio-
kite sidabrinį pusmėnulio formos pakabutį, 
jis jus apsaugos, o įgyti draugų padės to 
paties metalo apvalus Mėnulis. Sėkmę ne-
ša veidrodžiai, krištolo ir sidabro indai. Vė-
duoklės ir skėčiai, niekučiai ir žaidimai (kor-
tos, loto), apvalių akmenų karoliai ir plunks-
nų vėduoklė Vėžiams suteikia nuolaidumo, 
o tai naudinga šeimyniniams santykiams.

Skaičiai: 2, 4, 5, 8.
Spalvos: balta, sidabrinė,  

šviesi žydra, mėlyna. 

Mergelei - pelėda

Mergelė - Žemės ženklas, ji simbolizuo-
ja išmintingą ir griežtą deivę Atėnę. Jos 
talismanas - pelėda, geriausia molinė. 
Mergelių pastovumą ir solidumą simbo-
lizuoja kubas. Mergeles, kaip ir Dvynius, 
globoja Merkurijus. Todėl ir joms talis-
manais gali būti knygos ir darbo kalen-
dorius, popieriniai pinigai, popierius, 
gaubliai, rašymo reikmenys, dviračiai ir 
ratukinės pačiūžos.

Skaičiai: 3, 5, 6, 12.
Spalvos: balta, žydra, violetinė, žalia.

Svarstyklėms - širdis

Svarstyklės yra Oro ženklas, joms yra 
būtina pusiausvyra ir harmonija, o tai pa-
siekti padės svarstyklės. Medžiaga, iš 
kurios bus padarytas talismanas, nėra 
svarbi. Reikia nepamiršti, kad Svarstyk-
les globoja Venera, o jos metalas yra si-
dabras. Be to, Svarstyklėms būdinga 
siekti grožio, todėl joms padės drožinėtos 
dėžutės ir skrynelės su akmenimis, ink-
rustuoti baldai, paveikslai, statulėlės.

Skaičiai: 2, 6, 7, 8, 9 ir 15.
Spalvos: ryški mėlyna, žalia, jūros van-

dens, pasteliniai atspalviai.

Skorpionui - varlė

Skorpionas - Vandens ženklas, tad jam pa-
dės varlė. Senovės egiptiečiai ją laikė proto, 
vaisingumo ir atsinaujinimo simboliu. Var-
lė numaldys audringas Skorpionų aistras. 
Figūrėlė turi būti iš malachito arba žalio 
stiklo. Plutono globotiniui tinka papuošalai 
ir dirbiniai iš kobalto spalvos akmenų arba 
plieno, geležies, kurie padeda atsiskleisti 
Skorpionų ekstrasensoriniams gebėjimams, 
atveria vidinius energijos šaltinius.

Skaičiai: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 21, 100, 666.
Spalvos: geltona, tamsi raudona, ryški 

raudona, avietinė.

Šauliui - skarabėjas

Ugnies ženklą Šaulį globoja skarabėjas, sim-
bolizuojantis atgimimą ir naujo gyvenimo 
pradžią, ištikimybę ir ilgaamžiškumą. Seno-
vės egiptiečiai vabalo figūrėles gamino iš 
jaspio. Skarabėjas suteiks pasitikėjimo savo 
jėgomis. Kiti Jupiterio globojamo Šaulio 
simboliai - alavinės sagtys, šaukštai, karei-
vėliai ir visa, kas susiję su arkliais: pasagos, 
pakinktai, kalendoriai ir paveikslai, vaizduo-
jantys arklius, arklių figūrėlės. Jie padeda 
bendrauti, apsaugo žmogų kelionėse.

Skaičiai: 4 ir visi, kurie dalijasi iš 3.
Spalvos: mėlyna, žydra,  

violetinė, tamsiai raudona.

Liūtui - žvaigždė

Žvaigždė simbolizuoja tvarką ir sėkmės 
siekimą. Inkai žvaigždes laikė Saulės tar-
naitėmis. Liūtus globoja Saulė. Jos talis-
manai turi palaikyti žmogaus tonusą, pri-
traukti energiją. Geriausia, jei tai bus ver-
tingi daiktai, akcentuojantys sėkmę, pa-
brėžiantys šeimininko rangą ir didybę: 
ordinai ir ordinų juostelės, senovinės auk-
so monetos, antikvariniai baldai, lazdelės 
su bumbulais, žiedai su dideliais akmeni-
mis. Padės liūto arba erelio figūrėlės.

Skaičiai: 1, 5, 9, 11.
Spalvos: purpurinė, aukso, oranžinė, 

ryški raudona, juoda. 

Ožiaragiui - vėžlys

Ožiaragiai yra Žemės ženklai, jų simbo- 
lis - vėžlys. Nemirtingas gyvūnas vėžlys, 
pasak legendų, eina savo keliu, nesukda-
mas galvos dėl bėgančio laiko. Pasaulis 
jam - jis pats. Tvirtas šarvas simbolizuo-
ja dangaus skliautą. Japonijoje jis dova-
nojamas jaunavedžiams kaip tvirtos, lai-
mingos santuokos simbolis. Toks talis-
manas padės išlaikyti savitvardą, stabilu-
mą ir ramybę. Ožiaragius globojančiam 
Saturnui patinka senoviniai ir tiesiog se-
ni daiktai: medaliai ir medalionai, dirbiniai 
iš akmens, antspaudai, monetos, porce-
liano indai ir statulėlės.

Skaičiai 3, 5, 7, 8.
Spalvos: visi tamsūs atspalviai, peleni-

nė ir blyškiai geltona.

Vandeniui - angelas

Vandenis - Oro ženklas. Jo antrininkas, 
sąžinė ir gynėjas - angelas, stiklinė arba 
porcelianinė angelo figūrėlė, kuri stiprina 
intuiciją, didina įžvalgumą. Talismanu ga-
li būti ir šventas paveikslėlis. Padės ir 
sparnai, lėktuvai, paukščiai ir zigzagas. 
Vandenį globoja Uranas, jam patinka vi-
sokie keisti, paslaptingi ir jaudinantys da-
lykai, kurie padės atsikratyti stereotipų, 
konservatyvizmo, reakcingumo, rasti 
išeitį iš bet kokios situacijos.

Skaičiai: 2, 4 ir visi, kurie dalijasi iš 4, 
9, 11, 13.

Spalvos: pilka, žalia, melsvai žalia,  
violetinė.

Žuvims - kriauklė

Vandens ženklui Žuvims geriausias talis-
manas - viskas, kas susiję su vandeniu. 
Žuvų figūrėlės padeda pasiekti gerovės, 
kriauklės - motinystės simbolis - dova-
noja ramybę ir džiaugsmą, apsaugo nuo 
bet kokios bjaurasties. Žuvų globėjas 
Neptūnas taip pat mėgsta viską, kas pri-
klauso jūrai: koralus, kriaukles, žiedus su 
akvamarinu. Be to, talismaną galima pa-
sigaminti iš vaistažolių arba smilkalų, juo 
gali tapti muzikos instrumentas, marmu-
ro dirbiniai. Šie daiktai ugdo mąslumą, 
estetinį jausmą, padeda augti dvasiškai.

Skaičiai: 6, 7 ir besidalijantys iš 7, 11.
Spalvos: purpurinė, violetinė,  

jūros augalų, mėlyna, lelijų, plieno,  
jūros vandens.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

LaiSVaLaikiS 2 0 1 5  s a u s i o  3 41



42 laisvalaikis 2 0 1 5  s a u s i o  3

Mokslo kodas

„Fermentų ieškotojų“ komanda

Tai ištekliai, susiformavę Arkties vande-
nyse kaip gyvenimo ekstremaliomis sąlygo-
mis, kuriomis gyvi organizmai turi pasižymė-
ti išskirtiniu atsparumu, tiesioginis rezulta-
tas. Norvegas dr. Janas Buchas Andersenas 
ir jo komanda ieško lobių, slypinčių DNR, 
kurių randama tik šiaurėje. Fermentai (enzi-
mai) - svarbiausi baltymai, kuriuos galima 
naudoti pramoniniu būdu, tampa didžiuoju 
verslu. Norvegų kompanijoje „Barentzymes“ 
manoma, kad šalti Barenco jūros vandenys 
- tikras specializuotų fermentų, kurie gali pra-
dėti naują pramonės erą, nepaprastos įvairo-

vės lobynas. „Barentzymes“ specializuojasi 
ieškoti ir gaminti fermentus, kurių yra tik 
poliariniuose organizmuose. Fermentai - spe-
cializuoti baltymai, dalyvaujantys svarbiau-
siose ląstelėse vykstančiose cheminėse re-
akcijose, - tampa didžiojo verslo dėmesio 
objektu. Žmogus šimtmečius ir tūkstantme-
čius naudoja natūralius fermentus gaminda-
mas alų, vyną, actą, popierių. Ir tai yra tik 
pradžia.

J.B.Andersenas įsivaizduoja ateities pa-
saulį, kuriame fermentai žmogui suteikia ga-
limybę gaminti biologinį kurą ir aprūpinti 
maistu vis didesnį skaičių žmonių, kai dėl dir-
vožemio erozijos ir dykumų plitimo mažėja 
dirbamos žemės plotai. Jo manymu, padidinti 
maisto produktų gamybą galima dvigubai, mat 
didelė dalis maisto produktų yra išmetama. 
Fermentus galima panaudoti atliekoms su-
skaidyti į paprastesnes sudedamąsias dalis ir 
paversti jas naudingais produktais - pašaru 
gyvuliams arba maisto papildais. 

arkties svarba

Fermentų vaidmens didėjimo biochemi-
jos pramonėje prielaida - įvairovė, ir čia į 
pirmąjį planą iškyla Arktis. Arktis yra biolo-

ginės įvairovės Klondaikas, neištyrinėtas 
naudingų genų, per milijonus metų prisitai-
kiusių prie šalčio, slėgio ir druskų, lobynas. 
Visai kaip XIX a. aukso ieškotojams, norvegui 
mokslininkui ir jo „fermentų ieškotojų“ ko-
mandai gali užtekti vieno sėkmingo atradimo 
analizuojant dumblo, vandens ir net žuvų 
virškinamojo trakto turinio mėginius, kad tai 
taptų didžiuliu laimėjimu. Jų šansai yra visai 
neblogi. Neseniai danų ekspedicija, prie ku-
rios prisidėjo ir norvegai, rado 2700 naujų 
pavyzdžių genų, atsakingų už fermentų sin-
tezę. Tie nauji 2700 fermentų gali praversti 
įvairiausiose srityse. J.B.Anderseno vertini-
mais, šiandien vos penkios proteazės (fer-
mentai, skaidantys baltymus) užima 8 proc. 
pasaulinės rinkos. O tai, jo nuomone, yra ma-
žai. „Mums reikia 50-100 proteazių, kad būtų 
patenkinti visi poreikiai, - sako jis. - Šiuo me-
tu šios penkios proteazės lemia pritaikymo 
spektrą, bet naujų fermentų atsiradimas rin-
koje gali tai pakeisti.“ „Barentzymes“ yra 
analizuojama genetinė informacija, slypinti 
visuose mėginiuose iš šaltų poliarinių vande-
nų. Ši „metagenominė“ informacija formuoja 
duomenų apie genus bazę ir padeda atskleis-
ti specializuotų fermentų paslaptis.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Arktis - 
biologinės įvairovės lobynas

Biotechnologijos Norvegijoje ir kitose šaly-
se vystosi labai sparčiai. Pavyzdžiui, žmo-
gaus genomo iššifravimas buvo 3 mlrd. 
dolerių biudžeto tarptautinis projektas, 
kuriam įgyvendinti prireikė 13 metų. Jis iki 
šiol yra didžiausias kolektyvinis biologijos 
projektas pasaulyje. Lediniuose Barenco 
jūros vandenyse slypi neįkainojami ište-
kliai, ir kalbame čia visai ne apie naftą. 

Arktis yra biologinės įvairovės Klondaikas, 
neištyrinėtas naudingų genų, per milijonus metų 
prisitaikiusių prie šalčio, slėgio ir druskų, lobynas

EPA-Eltos nuotr.
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saulės vėjas ir audros

Žemę gaubia magnetinis apvalkalas, kuris 
yra tarsi skydas, apsaugantis nuo Saulės vė-
jo - jonizuotų dalelių srautų, lekiančių pusan-
tro milijono kilometrų per valandą greičiu. 
Šis vėjas nuolatos „taršo“ planetos magneti-
nį lauką, išbandydamas ir jo, ir mūsų atspa-
rumą. Jei „skydo“ staiga neliks, Žemės laukia 
mūsų kaimynų, Marso ir Veneros, likimas: jų 
vandenynai ir atmosfera buvo nupūsti į kos-
mosą. Todėl tokį svarbų Žemės apvalkalą 
šiandien stebi kosminiai aparatai THEMIS. 
O iš jų gauti duomenys kelia nerimą. Žemės 
magnetosfera nyksta, teigia specialistai. Ne-
didelių „skylių“ atsirado jau 2008 m. vidury-
je, o tų pačių metų gruodį palydovai aptiko 
didžiulę properšą, kurios plotis buvo 4 kartus 
didesnis už mūsų planetos skersmenį, o il-
gis - septynis kartus. Astrofizikai, aiškinda-
miesi skylių susidarymo magnetosferoje me-
chanizmą, sudarė kompiuterinį modelį, kuris 
parodė: dvi vietos, pro kurias prasiskverbia 
Saulės vėjas, susidarė virš Šiaurės ir Pietų 
pusrutulių. Abi atsirado į saulę atsuktoje pu-
sėje, per jas į vidų įsiveržė Saulės vėjas. Jis 
praskriejo per magnestosferą 1,6 mln. km /
val. greičiu. Katastrofa būtų buvusi neišven-
giama, bet Dievas mūsų pasigailėjo. Tada, 
2008-ųjų gruodį, šviesulys „miegojo“. Tai bu-
vo eilinio, 23-iojo, Saulės ciklo pabaiga, kai 
Saulėje buvo mažai dėmių ir protuberantų. 
Netrukus properšos užsitraukė. Bet jų ir vėl 
atsiranda.

„Mūsų planetos apsauga nuo žalingos 
kosminės spinduliuotės gerokai susilpnėjo ir 
toliau silpnėja, - konstatuoja NASA specia-
listas Deividas Saibekas (David Sibeck). - Į 
kosminę erdvę pradėjo tekėti deguonis, ir 
vis greičiau - per metus jo į kosmosą išteka 
apie 60 tūkst.tonų.“ Kodėl magnetinis laukas 
ėmė nykti, mokslininkai kol kas nesupranta. 
Pagal vieną versiją, priežastis gali būti ne-
stabilumas Žemės branduolio išorinėje daly-
je: jis pernelyg kaitina mantiją, o ši savo 
ruožtu „išjudina“ magnetosferą. Pagal kitą 
versiją - kaltas artėjantis magnetinių polių 
virsmas. Tačiau jis nevyksta dėsningai. Poliai 
gali apsiversti per milijoną metų 5-6 kartus, 
o kai kada - nesikeisti dešimtis milijonų me-

tų. Dėl polių apsikeitimo magnetinis laukas 
ilgam sutriktų, o Žemė ir joje esanti gyvybė 
liktų neapsaugota nuo pražūtingos kosminės 
spinduliuotės.

Ruošiamasi ir blogiausiam scenarijui

Dėl visa ko mokslininkai nagrinėja blogiau-
sią scenarijų: norint pasirengti ir techniškai, ir 
moraliai, jau dabar būtina žinoti silpnąsias vie-
tas. Netikėtos Saulės audros, prasiveržusios 
pro pažeistą Žemės magnetosferą, padarinius 
galima lyginti su branduoliniu karu arba milži-
niško asteroido kritimu. Dėl neregėtos jėgos 
magnetinių audrų visoje planetoje sutriktų 
elektros energijos tiekimas, sustotų traukiniai, 

liftai, pramonės įmonės, nukristų palydovai, 
lėktuvai, nutrūktų aprūpinimas vandeniu ir ši-
luma, TV, radijo, telefono, GPS, interneto ry-
šys. Saulės audra stipriai jonizuoja atmosferą 
ir sunaikina ozono sluoksnį, atverdama kelią 
pavojingiems UV spinduliams. Dėl to staigiai 
padaugėtų susirgimų odos vėžiu ir genų muta-
cijų. Jei elektromagnetinius impulsus lydėtų 
galingas gravitacijos srautas, dėl to kiltų žemės 
drebėjimas ir vulkanų išsiveržimai.

Ištikus masinėms avarijoms atkurti su-
griautą pasaulio infrastruktūrą prireiktų ne ma-
žiau kaip 10 metų ir milžiniškų finansinių ište-
klių. Todėl reikia rimtai vertinti kosminius orus 
ir nenumoti ranka į specialistų perspėjimus.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Ar Žemė
Mokslininkai perspėja: mūsų planetos 
magnetinis laukas, apsaugantis nuo  
pražūtingų kosminių spindulių, silpnėja. 
Ar į mūsų Žemę gali prasiskverbti mirtina 
spinduliuotė ir sunaikinti gyvybę  
planetoje?

EPA-Eltos nuotr.

virs  Marsu?
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keltos įvairiausios versijos

Priminsime: akmenys tarsi gyvi juda iš-
džiūvusio ežero, esančio Mirties slėnyje 
Amerikos Kalifornijos valstijoje, dugnu. 
Akmenys yra vadinami šliaužiančiais, plau-
kiančiais, čiuožiančiais ir net šokančiais. Apie 
neramų jų gyvenimą liudija pėdsakai - vagos, 
likusios suskeldėjusiame buvusio ežero pa-
viršiuje. Jos negilios, vos poros centimetrų. 
Bet labai ilgos. Kai kurios siekia šimtus me-
trų. Akmenys „išvyksta į žygius“ grupėmis 
ir po vieną. Keli gali pradėti judėti sinchro-
niškai. Kai kurie staiga sustoja arba keičia 
kryptį. Būna, kad grįžta - ima judėti į kitą 
pusę. Akmenys, sveriantys iki 30 kg, keliau-
ja dažnai, 300 kg luitai - kartą per 2 ar 3 me-
tus. Bet jų ryškūs ir gilesni pėdsakai išlieka 
trejus ketverius metus.

Bandydami paaiškinti šį fenomeną, entu-
ziastai kėlė įvairiausias, bet neįtikinamas te-
orijas - iki piktųjų dvasių, gyvenančių akme-
nyse. Buvo įtariami žemės drebėjimai: neva 
luitai ir juda nuo virpesių žemės gelmėse. Bet 

seisminis aktyvumas šiame rajone yra labai 
retas ir itin silpnas. Buvo įtariami ir stiprūs 
dykumos vėjai. Tačiau pagal matematinį mo-
delį vėjo greitis turėjo siekti kelis šimtus ki-
lometrų per valandą, kad išjudintų iš vietos 
net ne patį didžiausią akmenį.

Prieš keletą metų, regis, visai logišką hi-
potezę iškėlė profesorius Ralfas Lorencas 
(Ralph Lorenz). „Kai temperatūra nukrenta 
žemiau nulio, ir akmenys, ir ežero dugnas 
pasidengia plonu ledo sluoksniu. Atšilus eže-
ro dugnas atitirpsta ir sušlampa, o akmenys 
nespėja. Todėl jie pradeda tiesiog plaukti pur-
vu, slysdami ledo danga, kuri gerokai suma-
žina trintį. Tokiomis sąlygomis užtenka net 
nedidelio vėjelio, kad akmenys judėtų grei-
čiau. Norėdamas pademonstruoti savo atra-
dimą, mokslininkas atliko eksperimentą. Jis 
sušaldė šlapią vidutinio dydžio akmenį ir pa-
dėjo jį ant padėklo, ištepto šlapiu moliu, ir, 
papūtęs į akmenį, išjudino jį iš vietos.

Bet pasirodė, kad ir ši hipotezė nebuvo tei-
singa, tuo įsitikino ir pats Ralfas Lorencas, va-
dovavęs akmenų stebėjimo eksperimentui.

Atskleista šliaužiančių 
akmenų paslaptis

Mįslę, kurią buvo bandoma įminti nuo XIX a. pabaigos, pagaliau įveikė amerikiečiai 
mokslininkai iš Skripso okeanografijos instituto (San Diegas, Kalifornija). Tam prireikė 
3 metų: 2011 m. buvo pradėtas neregėtas šliaužiančių akmenų stebėjimo eksperimen-
tas. Ir jis baigėsi sėkmingai.

kaip atsirado mumijų kultas

Seniausioms žinomoms mumijoms 
yra apie 7000 metų - jos priklauso čin-
koro genties indėnams, akmens amžiuje 
gyvenusiems Pietų Amerikos vakarinėje 
pakrantėje. Kodėl šie paprasti klajokliai 
staiga pradėjo mumifikuoti savo miru-
siuosius, išsiaiškino tarptautinė moks-
lininkų grupė. Jų manymu, svarbiausi 
čia buvo du veiksniai: esant palankiam 
klimatui netoli pakrantės buvo daug gė-
lo vandens šaltinių, todėl činkoro taute-
lė smarkiai gausėjo. O dėl sauso oro iš 
netoliese esančios Atamakos dykumos jų 
mirusieji ne sudūlėdavo, o išdžiūdavo. 
Dažnai matydami tokias natūraliai at-
siradusias mumijas, činkoro tautelės 
žmonės pradėjo specialiai balzamuoti ir 
mumifikuoti savo mirusiuosius. Tai dar 
vienas pavyzdys, kaip glaudžiai žmonijos 
kultūros vystymasis yra susijęs su kli-
matu ir kitais aplinkos veiksniais.

Mumifikavimo technika atsirado 
prieš maždaug 7000 metų tarsi iš niekur, 
rašo Pablas Marketas (Pablo Marquet) 
ir jo kolegos iš Santjage esančio Čilės 
katalikiškojo universiteto. Iš pradžių 
činkorai taip laidodavo tik vaikus, o vė-
liau ir suaugusiuosius. Laikui bėgant, 
atsirado įvairių mumifikavimo techni-
kų. Mumijos būdavo sutvarstomos, nu-
dažomos raudonais arba juodais dažais, 
aptepamos dumblu arba apvyniojamos 
iš žolių vytomis virvelėmis. Iki šiol ne-
aišku, kodėl tie kukliai gyvenantys kla-
jokliai išvystė tokią sudėtingą kultūrinę 
techniką, sako mokslininkai. Kad tai iš-
siaiškintų, jie tyrė 460 archeologinių ra-
dinių iš 131 kasinėjimų vietos palei Či-
lės ir Peru krantus. Išanalizavus vieno 
Andų ledyno mėginius, buvo gauta in-
formacijos apie tuometį klimatą. Iš ar-
cheologinių radinių aiškėja, kad činkoro 
genties žmonės sausoje šiandienės Čilės 
ir Peru pakrantėje gyveno jau prieš 
10 000 metų. Prieš 7000 metų gyventojų 
skaičius smarkiai išaugo ir toks išliko 
apie 3000 metų. Bet sunku paaiškinti, 
kodėl šiose vietovėse pasireiškė būtent 
mirusiųjų kultas. „Tikriausiai činkorai 
nuolatos aptikdavo nesudūlėjusių lavo-
nų“, - rašo P.Marketas ir jo kolegos. Prieš 
pradedami mumifikuoti, mirusieji bū-
davo laidojami negiliose duobėse, o dėl 
vėjų ir erozijos dažnai vėl atsidurdavo 
paviršiuje. Tad laikui bėgant činkorai 
ėmė mirusiuosius iškart preparuoti taip, 
kad šie nedūlėtų. Kodėl klajokliai vėliau 
naudojo tiek daug skirtingų mumifika-
vimo technikų, mokslininkai taip ir ne-
išsiaiškino. 

Įdomu
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stebėjimui - GPs prietaisai

Gavę leidimą, mokslininkai slėnyje įrengė 
meteorologijos stotį, kuri be temperatūros, 
drėgmės ir panašiai, visąlaik fiksavo vėjo jėgą 
ir kryptį. Bet svarbiausia, kad eksperimentuo-
tojai prie 15 akmenų pritvirtino GPS prietaisus 
jų judėjimui sekti. Ir ėmė laukti. „Mes manė-
me, kad galbūt praeis 5 ar net 10 metų, kol iš 
vietos pajudės bent vienas akmuo, - sako 
R.Lorenco kolega prof. Ričardas Norisas (Ri-

chard Norris). - Bet mums pasisekė anksčiau. 
2013 metų gruodį Ričardas ir jo brolis Džimas 
(Jim Norris) atvyko į Mirties slėnį ir pamatė, 
kad kai kuriose išdžiūvusio ežero dugno vie-
tose atsirado vandens, jo sluoksnio storis bu-
vo 7 cm. Netrukus prietaisai parodė - akmenys 
ėmė judėti. Stebėjimais nustatyta: akmenys 
ima judėti sutapus keliems veiksniams. Iš pra-
džių toje vietoje, kurioje guli akmuo, atsiranda 
bala - gana gili, kad pašalus apsitrauktų ledu, 
bet nesušaltų iki dugno. Kartu bala neturi bū-
ti tokia gili, kad visai apsemtų akmenį, jis turi 
kyšoti. Šiltą saulėtą dieną ledas kartu su įša-
lusiu į jį akmeniu suskyla į keletą dalių - gana 
stambių plokštelių, primenančių bures. Štai 
jas vėjas ir stumia. O ledo plokštės tempia 
akmenis. Šie - vos pakelti, bet vis dar liečian-
tys žemės paviršių, brūžina ežero dugną, pa-
likdami vagas. Varomąją jėgą sukuria vėjas, 
pučiantis 3-5 m per sekundę greičiu. Keliamą-
ją - 3-5 mm storio ledo plokštės. Per minutę 
akmenys „nuplaukdavo“ apie 2 metrus, kar-
tais 6. Vos per pustrečio mėnesio, kol ežero 
dugne telkšojo didelės balos, mokslininkai už-
fiksavo penkis akmenų „šokius“, kuriuose da-
lyvavo šimtai akmenų. Kai kurie, judėdami 
grupėmis, nukeliaudavo 60 metrų.

Paskutinioji mįslė

Atskleistas akmenų judėjimo mechaniz-
mas paaiškina vi-
sas fenomeno 
keistenybes, ku-
rios anksčiau at-
rodė antgamtiš-
kos. Pavyzdžiui, 
paaiškėjo, kodėl 
vieni juda, o kiti 
stovi vietoje. To-
dėl, kad vieni 
įšalo į ledą, o ki-
ti ne. Kodėl kai 
kurie akmenys 
juda lygiagre-
čiai? Todėl, kad 
buvo įšalę į tą 
pačią ledo lytį. 
Pastebėta, kad 
kai kurie akme-
nys dingsta. Va-
gos yra, o akme-
nų nėra. Anks-
čiau buvo mano-

ma, kad juos vagia turistai. Juk daugelis tiki, 
kad šliaužiantys akmenys pasižymi magiško-
mis galiomis. Bet galbūt akmenys tiesiog per-
sikėlė į kitą vietą, nepalikę vagų. Taip gali 
įvykti, jei keliautojas nedidelis, o ledo lytis 
pakelia jį tiek, kad jis nebeliečia paviršiaus.

Nevisiškai aišku, ar tinkamo dydžio lytys 
pajėgia išjudinti kelių šimtų kilogramų svorio 
akmens luitus. Tokių milžinų vagų yra. Bet 
užfiksuoti paties judėjimo kol kas nepavyko.

Parengė Milda KUNSKAITĖ

gamtos kodas

Atskleista šliaužiančių 
akmenų paslaptis

Ne tik judančių akmenų fenomenas, bet ir Mirties 

slėnyje (San Diegas, Kalifornija, JAV) esantis 

Nacionalinis parkas sutraukia tūkstančius turistų
EPA-Eltos nuotr.

RekoRdas Po vandeniu -  
74 dienos

Du amerikiečių mokslininkai page-
rino pasaulio rekordą, po vandeniu pra-
buvę 73 dienas, 2 valandas ir 24 minutes. 
Praėjusį pirmadienį Briusas Kantrelis 
(Bruce Cantrell) ir Džesika Fein (Jessica 
Fain) Ki Largo lagūnoje Floridos valsti-
joje vėl iškilo į paviršių. Jie nuvainikavo 
savo tautietį Ričardą Preslį (Richard 
Presley), kuris 1992 metais po vandeniu 
praleido 69 dienas. Akcija 8 metrų gylyje 
25 metų Dž.Fein ir 63-ejų B.Kantrelis 
agitavo už vandenynų apsaugą, savo sve-
tainėje rašo aukštoji mokykla, kurioje jie 
dirba. Mokslininkus plieno kapsulėje ap-
lankė kolegos ir kiti ekspertai.

indijoje beRniukui 
ištRaukta 80 dantų

Gydytojai iš Indijos miesto Gvalioro 
pašalino septynerių metų berniukui 80 
dantų. Operacija, kurioje dalyvavo keli 
chirurgai, truko apie keturias valandas.

Berniukui viršutiniame žandikaulyje 
susidarė pūlinys. Tokio amžiaus vaikams 
tai nutinka labai retai. Operacijoje dalyva-
vęs daktaras Ankitas Chasgivala (Ankit 
Khasgiwala) papasakojo, kad dantys dygo 
kaip tik dėl absceso. Pasak gydytojo, jeigu 
vaiko tėvai nebūtų kreipęsi į medikus, tai 
po ketverių metų berniuko burnoje galėjo 
atsirasti iki 200 naujų dantų.

Liepos viduryje Mumbajaus chirur-
gai pašalino 17 metų Ašikui Gavajui 
(Ashik Gavai) 232 dantis. Gydytojai nu-
statė, kad jaunuolį kamuoja sudėtinga 
odontoma - įgimta yda, kai burnoje su-
sidaro nereikalingi kietieji audiniai.

bRitė ištekėjo Pati už savęs

Didžiojoje Britanijoje moteris ištekėjo 
pati už savęs. Greisė Gelder (Grace Gelder) 
ištekėjo už Greisės Gelder „idiliškoje fer-
moje“ Devono grafystėje. Greisės vestuvėse 
dalyvavo 50 žmonių. Nuotakos tėvai pa-
reiškė remią savo dukterį. „Svarbiausia, 
kad ji būtų laiminga“, - sakė jie. Anot Grei-
sės, kai kurie draugai mano, jog ji pasielgė 
kaip Narcizas. „Žinoma, kai praneši, kad 
išteki už savęs pačios, tai rodo, kad perne-
lyg save myli“, - prisipažįsta Greisė.

Priimti sprendimą susituokti su pa-
čia savimi britę paskatino meditacija 
ir dalyvavimas programoje „Shakti 
Tantra“, pagal kurią seksualumas - tai 
gebėjimas gyventi santarvėje su pačiu 
savimi.

ELTA

ĮdoMu
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scena

Įdomu tai, kad 1997 metų vasarą įrašytas 
albumas perleistas ne tik kompaktinių, bet ir 
vinilinių plokštelių pavidalu. Beje, vinilinių 
plokštelių išleista tik 500 vienetų, o jų įsigy-
ti galima tik „iMuzika“ parduotuvėse ir in-
ternete (www.imuzika.lt).

„Taip jau susiklostė, kad iki šiol neturė-
jau nė vienos vinilinės plokštelės. Kai šis 
formatas buvo populiarus ir įprastas, dar ne-

įrašinėjau albumų. Vėliau vinilinės plokšte-
lės buvo leidžiamos tik kolekcininkų džiaugs-
mui - atgavus nepriklausomybę lietuvių at-
likėjų albumai dažniausiai pasirodydavo ka-
sečių ir kompaktinių plokštelių pavidalu“, - 
sakė vienas populiariausių šalies atlikėjų 
G.Paškevičius.

Albume „Baladės draugams“ įamžintos 
tokios populiarios dainos kaip „Draugams“, 
„Išvažiuos traukinys“, „Ieškok manęs“, „Tu 
vėjo paklausk“, „Žiūrovai“, „Žarija“, kai ku-
rios jų iki šiol skamba jo koncertuose. Al-
bumas įrašytas 1997 m. vasarą tuomet vie-
noje geriausių šalyje „M-1“ įrašų studijoje. 
„Baladžių draugams“ įrašuose dalyvavo 
daugybė puikiai žinomų šalies muzikantų: 
gitaristai Romas Rainys ir Martynas Kulia-

vas, būgnininkas Vaidas Taurinskas, boso 
gitaristas Sergejus Sopelevas, klavišininkas 
Raimondas Dauginas, violončelininkas 
Edmundas Kulikauskas, šviesaus atminimo 
dainininkė Janina Miščiukaitė. „Kompanija 
buvo labai įvairi ir marga, įrašinėti buvo la-
bai smagu. Pamenu, kad tais metais vasara 
buvo labai karšta, į studiją ateidavome vil-
kėdami marškinėliais ir šortais“, - prisimi-
nęs šypsosi Gytis.

G.Paškevičius sutinka, kad 1997 m. 
prieš Kalėdas prekyboje pasirodęs albumas 
buvo nepelnytai užmirštas, nors jį galima 
laikyti vienu svarbiausių jo biografijoje. Pa-
sak jo, taip nutiko todėl, kad jis buvo išleis-
tas palyginti nedideliu tiražu, kuris buvo 
gana greit išpirktas.

Gytis Paškevičius
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

išleido pirmąją diskografijoje vinilinę plokštelę
G.Paškevičius 

Džiugi naujiena muzikos kolekcininkams 
ir ištikimiausiems Gyčio Paškevičiaus 
(53) gerbėjams - po 17 metų perleistas 
vienas kertinių šio atlikėjo albumų „Bala-
dės draugams“.
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Po šešerių metų pertraukos naują al-
bumą pristato ir Lietuvos hiphopo mohika-
nai - „G&G Sindikatas“. Kaip teigia 
„G&G Sindikatas“ narys DonataS Jur-
šėnaS-DonciavaS (37), daug visko 
įvyko per pastaruosius metus, tačiau 2014 
metų šventės džiugesnės, nei įprastai.

- Donciavai, kaip pasitikote di-
džiąsias 2014 metų šventes?

- Jos buvo labiau šventiškos, nei per 
pastaruosius kelerius metus. Prieš pat 
Naujuosius išleidome šeštą albumą, tad 
šventes teko derinti su darbu. Net ne-
galiu pasakyti, ko labiau laukiau - ar Nau-
jųjų metų, ar gruodžio 29 dieną išleisto 
albumo ir jo pristatymo koncerto.

- Čia buvo Kalėdinė dovana sau 
ir gerbėjams?

- Kai kūrėme albumą, nemąstėme 
apie jį, kaip apie Kalėdinę dovaną. Dar-
bai užsitęsė ir reikėjo priimti sprendi-
mą - leisti per kalėdinį laikotarpį ar ki-
tais metais. Labai nenorėjome pabaigtą 
produktą laikyti sau. Juo labiau, kad no-
rėjosi sėsti jau prie naujų darbų. Taip ir 
nusprendėme, kad šventinis laikotarpis 
tiks albumo pristatymui. Manau, kad tai 
dovana tiek mums, tiek gerbėjams.

- Kokios emocijos susijusios su 
albumo pristatymu?

- Emocijų daug. Per šešerius metus 
daug visko įvyko tiek asmeniniame gy-
venime, tiek visur kitur. Albumo pavadi-
nimas „Revoliucijos garso takelis“ nesu-
sijęs su politika - tai pavadinimas sau. 
Daug buvo revoliucijų per šį laikotarpį - 
tiek mažų, tiek didesnių. Tai kad išlikome 
kartu ir nepakitusia sudėtimi yra džiugi-
nantis faktas. Po kiekvieno albumo išlei-
dimo įsivyrauja vidinė tyla ir jausmas, kad 
viską jau pasakei, tačiau su laiku emocijos 
kaupiasi ir taip gimsta nauji kūriniai.

ilgai lauktas albumas

„Šiemet dirbome tikrai labai daug. Be 
koncertų ir festivalių, įrašinėjome net pen-
kerius metus lauktą albumą, rengėme tris 
didelius jo pristatymo koncertus, grojome 
Maidane, pristatėme dainą filmui „Šventa 
karvė“ ir net dviejų dainų muzikinius klipus. 
Todėl išgirdę, kad esame nominuoti M.A.M.A. 
apdovanojimuose, labai nuoširdžiai apsidžiau-
gėme. Galimybė laimėti apdovanojimus 
skamba kaip puikus visų metų darbų įverti-
nimas“, - sako M.Melmanas.

2014 m. sausį vykusiuose didžiausiuose Lie-
tuvos muzikiniuose apdovanojimuose M.A.M.A. 
„Biplan“ tapo metų popgrupe, 2015 m. rengi-
nyje jie turi galimybę pakartoti šį pasiekimą. 
Metų grupės kategorijoje grupė tarp pretenden-
tų taip pat atsirado antrus metus iš eilės.

„2014 m. didžiausias „Biplan“ laimėjimas 
jau įvyko - pasirodė puikus ir ilgai lauktas 
albumas „Visi keliai veda prie jūros“. O jei 
jis grupei atneš ir kitų laimėjimų, jie bus 
tikrai pelnyti. Prie šio albumo vaikinai dirbo 
nuo užpraėjusių metų, jų dainos nuolat pa-

tenka tarp populiariausių radijo stotyse, 
skamba kino filmuose, mėgstamos koncer-
tuose“, - optimistiškai nusiteikęs ir „Biplan“ 
grupės vadybininkas Vaidas Stackevičius.

stiprūs konkurentai

M.Melmanas sako suprantantis, kad vi-
sose kategorijose jie varžosi su stipriais kon-
kurentais, tačiau tai, anot jo, tik padidina no-
rą būti apdovanotiems. „Vien metų albumui, 
be „Biplan“, dar nominuoti Linas Adomaitis, 
Ieva Narkutė, Marijus Mikutavičius ir Dona-
tas Montvydas. Tai tikrai stiprūs kūrėjai ir 
linkime jiems sėkmės, bet šįkart kumščius 
laikysime už mūsų albumą“, - juokiasi jis.

„Biplan“ lyderis teigia, kad net jei grupė ir 
negaus apdovanojimo, jis gali drąsiai pasakyti, 
jog 2014 metai buvo vieni iš darbingiausių ir 
geriausių grupės istorijoje.

Biplan: tai buvo 
vieni geriausių mūsų metų
2014 metais grupė „Biplan“ ne tik išleido ilgai puoselėtą albumą „Visi keliai veda prie 
jūros“, bet ir buvo nominuoti net trims M.a.M.a. apdovanojimams. Grupė pretenduoja 
į metų popgrupės, metų albumo ir metų grupės nominacijas. Žvelgdamas į šiuos pasie-
kimus grupės lyderis Maksas Melmanas su šypsena sako, kad 2014 m. - vieni geriausių 
metų grupės istorijoje.

Scenos veteranai „Biplan“ ir 
ateity žada nenuvilti gerbėjų

Redakcijos archyvo nuotr.

Donatas Juršėnas-Donciavas
Monos Grit nuotr.

„G&G Sindikatas“ : 
įvyko daug revoliucijų

Puslapius parengė vaida anDriKonYtė

M.A.M.A. apdovanojimų ceremonija,  

kurioje pasirodys ir grupė „Biplan“,  

vyks sausio 30 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje
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gidas

rekomenduoja Ką veikti savaitgalį?

KAS? Dailiojo čiuožimo pa-
mokos.

Dailiojo čiuožimo užsiėmimai 
drauge su Lietuvos dailiojo čiuožimo 
federacijos, NISA (JK) nare, taip pat 
teatro-studijos ant ledo ARS MAJOR 
trenere Rasa Skripkiūnaite. 

KUR? Lukiškių aikštė (Vilnius).
KADA? Sausio 4 d. nuo 15.45 iki  
16.30 val. 
UŽ KIEK? 3,45-6,90 Lt (1-2 Eur).  
(Papildomai 6,90 Lt (2 Eur) kainuoja 
pačiūžų nuoma).

KAS? „Posthumans“ koncertas.
„Posthumans“ - tai elektronikos, „future pop“, „dubstep“ muzikos projektas. Grupė, 

neseniai „Vilnius Temperature“ pristačiusi dainos „Fame Phobia“ akustinę versiją, atliks 
akustines visų dainų versijas „Geltonos sofos“ klube. Tai unikali galimybė susipažinti su 
grupės kūryba netradicinėje jaukioje atmosferoje. „Posthumans“ teigia, kad kai kurios 
dainos atsiskleidžia visai kitaip akustinėse erdvėse. Tai suteikia dainoms gilesnio ir bran-
desnio skambėjimo. Šis koncertas - grupei svarbus žingsnis į priekį ir svarus indėlis į 
greitai pasirodysiantį pirmąjį albumą.

KUR? „Geltonos sofos“ klubas (A.Strazdelio g.1,Vilnius).
KADA? Sausio 4 d. 19 val.
UŽ KIEK? 24,18 Lt (7 Eur).

ŠeImaI

akTYVIemS

KAS? „Spragtukas“.
Nenorintiems taip greitai pa-

miršti švenčių, Kalėdomis kvepian-
tis vakaras - puiki šeštadienio pra-
moga. Naujausias spektaklio pasta-
tymas teatre pradėtas rodyti tik lap-
kričio pabaigoje, taigi tai puiki ga-
limybė gerai žinomą pasaką atras-
ti naujai. 

Choreografas - Kšištofas Pas-
toras (Krzysztof Pastor).

Muzikos vadovas ir dirigen-
tas - Martynas Staškus. 

KUR? Lietuvos nacionalinis ope-
ros ir baleto teatras (A.Vienuolio 
g.1, Vilnius). 
KADA? Sausio 3 d. 18.30 val.
UŽ KIEK? 18-208 Lt (5,21 -  
60,24 Eur).

meLomanamS
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„Posthumans“ archyvo nuotr.
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KAS? Lotyniškas vakarėlis.
Į Vilnių grįžta milžiniško populiarumo sulaukę NOCHE LATINA vakarėliai! POSH 

kokteilių klubo lankytojai ir Vilniaus „Pramogų banko“ svečiai latino muzika turės ga-
limybę mėgautis kiekvieną mėnesio šeštadienį!

Prisidėkite prie neabejotinai karščiausių vakarėlių mieste Lotynų Amerikos ritmu.

KUR? Klubas „Posh“ (Pamėnkalnio g.7, Vilnius). 
KADA? Sausio 3 d. 22 val.
UŽ KIEK? Nemokamai.

Parengė Eimantė JURŠĖNAITĖ

Gidas

Ką veikti savaitgalį?

KAS? „Arvydas Sabonis. 11“.
Tai filmas apie Arvydą Sabonį - krep-

šinio legendą, neseniai atšventusią 50 
metų jubiliejų. Visi dar puikiai pamena-
me jį aikštelėje ir tuo pat metu jau spė-
jome jo pasiilgti. Atrodo, apie jį žinome 
viską, bet jis vis tiek mus domina. Kino 
filme apžvelgiama ne tik profesionalaus 
krepšininko karjera nuo pat 1981-ųjų, 
kai Sabas pradėjo žaisti Kauno „Žalgi-
ryje“, bet ir jo asmeninis gyvenimas. 
Kaip ir daugelio garsių krepšininkų, taip 
ir A.Sabonio karjera neapsiėjo be skau-
džių traumų. Tačiau šalia visuomet bu-
vo žmonių, kurie jam padėjo ir kuriems 
jis iki šiol yra dėkingas už tai, ką pasie-
kė. Tai ne tik gydytojai ar treneriai, 
draugai ir bičiuliai iš tų komandų ar 
klubų, kuriuose jis žaidė. Tai ir varžovai, 
kiti profesionalaus sportininko karjerą 
atidžiai stebėję ir sekę, ja nuoširdžiai 
domėjęsi ir rūpinęsi žmonės. Ir, žinoma, 
patys artimiausi - mama Milda, žmona 
Ingrida. Beje, žiūrėdami filmą sužino-
site ir Sabonių meilės istoriją, kurią taip 
pat nuoširdžiai ir visiškai atvirai pasa-
koja abu - gražioji vilnietė Ingrida ir 
daugžodžiauti nemėgstantis tikras kau-
nietis Sabas. 

KUR? Kino teatras „Pasaka“ (Šv.Ignoto 
g.4/3, Vilnius).
KADA? Sausio 4 d. 21.30 val.
UŽ KIEK? Nuo 17 Lt (4,92 Eur).

KAS? A|CH spektaklis „Ana Karenina“.
L.Tolstojus, rašydamas romaną „Ana 

Karenina“, pirmąkart prabilo apie moters 
teisę į laimę ir apie tai, kad moteris netu-
ri tapti vyro savimeilės ir pasitenkinimo 
įrankiu. Gyvenimas pagal taisykles prieš-
priešinamas tikram gyvenimui ir gyvam 
žmogui, bet tai tik viena iš temų, kurias 
choreografė Anželika Cholina nagrinėja 
savo 2 dalių šokio spektaklyje tuo pačiu 
pavadinimu. „Sutikusi Klaipėdos muzi-
kinio teatro baleto solistę Beatą Molytę 
supratau - tai mano Ana“, - pasakoja A.
Cholina, kurią pagrindinio vaidmens at-
likėjos atradimas paskatino statyti šį spek-
taklį. Kauno muzikinio teatro solistas 
Gintaras Visockis (Vronskis) - dar vienas 
šio spektaklio atradimas. Šis duetas - šim-
taprocentinis pataikymas pasirenkant so-
listų porą. 

KUR? Nacionalinis Kauno dramos teat
ras (Laisvės alėja 71, Kaunas).
KADA? Sausio 4 d. 19 val.
UŽ KIEK? 5267 Lt (15,0619,40 Eur).

KLUBINĖTOJAMS

PORAI

KINOMANAMS
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Bet pradėkime nuo pradžių. Vargu ar jis 
būtų tapęs aktoriumi, jei ne režisieriaus Dei-
vido Linčo (David Lynch) filmas „Žmogus 
dramblys“. „Tik pamatęs šį filmą užsimaniau 

tapti aktoriumi“, - tvirtina B.Kuperis. Tačiau 
pirmasis jo vaidmuo toli gražu buvo ne tokia-
me meniškame filme. 1999 m. jis gavo epi-
zodinį vaidmenį seriale „Seksas ir miestas“. 
Po jo sekė tokie filmai kaip „Akies krašteliu“, 
„Slėpkit pamerges“ ir kiti. B.Kuperis ne kar-
tą buvo nominuotas „Oskarui“ ir „Auksiniam 
gaubliui“, bet kol kas laimėti nė vienos iš šių 
prestižinių statulėlių jam nepavyko.

Vis dėlto B.Kuperis žinomas ne tik už 
savo aktorinius sugebėjimus, bet ir už savo 
išvaizdą. 2011 m. jis buvo išrinktas seksua-
liausiu aktoriumi. Holivudo žvaigždė prisipa-
žino, kad tokie titulai jam iš tiesų nieko ne-
reiškia. „Tiesą pasakius, aš apie tai net ne-

galvoju. Vieną akimirką tu esi seksualiausias, 
kitą akimirką - jau nebe. Nėra taip, kad eini 
gatve ir žmonės tave pamatę šaukia: „žiūrė-
kite, eina seksualiausias vyras žemėje“, - sa-
kė šiuo metu vienas populiariausių Holivudo 
aktorių.

DATOS

Parengė  
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

n Neseniai B.Kuperis sakė, kad buvo šokiruotas, kai 
perskaitė straipsnius apie savo asmeninį gyvenimą. 
„Juose buvo tiek daug melo, pradedant moterų 
vardais, su kuriomis aš niekada nesusitikinėjau ir 
namais, kurių aš niekada neturėjau“, - sakė aktorius.

n Mėgstamiausias aktoriaus maistas - sumuštiniai.

n B.Kuperis ir aktorius Džimas Keris (Jim Carrey) 
yra geri draugai.

n Aktorius propaguoja blaivų gyvenimo būdą, nuo 
29 metų jis visiškai atsisakė alkoholio.

n Holivudo žvaigždė yra vyturys. Jis kasryt keliasi 
5 valandą ryto. Kaip sakė pats aktorius, tai turi savų 
pranašumų: „Jei nori padaryti ką nors skandalingo, 
daryk tai 5 val. ryto, kai visi žurnalistai dar miega“.

n Jis laisvai kalba prancūziškai.

ĮDOMŪs FakTai

Romantiškasis širdžių 
daužytojas - B.Kuperis
Jis sudaužė širdį ne vienai Holivudo žvaigždei, jis ne kartą puikavosi seksualiausių vyrų 
sąrašo viršūnėse, jis netrukus minės savo keturiasdešimties metų jubiliejų, bet jis vis 
dar yra „ant bangos“. Kino aktorius BRedlis KupeRis (Bradley Cooper) pats save vadi-
na romantiška asmenybe ir prisipažįsta, kad patrauklių moterų kompanija - didelė jo 
silpnybė.

n „Kai man patinka kokia nors moteris, negaliu 
nustoti į ją žiūrėjęs. Ji mane užhipnotizuoja“
n „Moterims reikia stipraus vyro, žinančio, 
kas jis yra. Joms reikia rūpestingo vyro, bet ne 
miniatiūrinio šuniuko, kuriam reikia priežiūros“
n „Moterys yra gyvenimo energijos šaltinis. Visada 
norėjau gauti vaidmenį kokiame nors filme apie 
karą ar beisbolą, bet mintis, kad pusę metų turėsiu 
praleisti filmavimo aikštelėje, kurioje nebus moterų, 
mane nuo tokio noro greitai atbaidydavo“

B.kUPERis aPiE MOTERis

n Bredlis Kuperis gimė 1975 m. sausio 5 d., JAV

n Aktoriaus veiklą pradėjo 1999 m.

n 2006 m. buvo vedęs aktorę Dženifer Espozito 

(Jennifer Esposito), bet po metų išsiskyrė

n Jis susitikinėjo su tokiomis aktorėmis kaip Renė 

Zelvėger (Renee Zellweger), Zoja Saldana (Zoe 

Saldana)

n 2013 m. B.Kuperis užmezgė romantiškus 

santykius su modeliu Suki Voterhaus (Suki 

Waterhouse)

DOsjė

Bredlis Kuperis (Bradley Cooper) 
šiuo metu susitikinėja su manekene 
Suki Voterhaus (Suki Waterhouse)

EPA-Eltos nuotr.

Aktorius jau kurį laiką propaguoja 
sveiką gyvenimo būdą - nevartoja 
alkoholio ir intensyviai sportuoja

Plačiau apie filmą - 68-69 p.

EPA-Eltos nuotr.

 Edis Redmeinas ir 
Felisitė Džouns 

2015 m. sausio 3-8 d.

naujame filme atkurs garsaus  
mokslininko S.Hokingo gyvenimą
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Neigiama iNformacija 

Žiūrint naujienas, susidaro toks vaizdas, 
kad Lietuvoje ir už jos ribų vyksta tik baisūs 
dalykai. Karai, nelaimės, skandalai, kriminalai. 
Būna stebuklas, jei paminima, kad kažkur Aus-
tralijos zoologijos sode gimė panda. Jei uždė-
tume ant svarstyklių negatyvumą ir pozityvu-
mą, negatyvas visiškai nusvertų svarstykles.

PramogiNės laidos 

Situacija su pramoginėmis laidomis yra tie-
siog katastrofiška. Vyrauja kažkoks idiotiškas 
grožio kulto propagavimas, kvailų mergelių re-
klamavimas, tuštybių mugė, prastas humoras, 
vyraujantis amžinas tyčiojimasis iš žmonių. Pra-
moginėse laidose pasigendu gero humoro.

Tie PaTys žmoNės 

Jei kalbėtume apie koncertus, dalyvių vei-
dai nesikeičia jau daug metų. Vulgaru, neska-
nu ir labai prasta.

Pokalbių šou 

Pokalbių šou tapo socialinėmis laidomis - 
konfliktai, jų aiškinimasis, negatyvas arba am-
žinas „koketavimas“ su laidos pašnekovais, 
lindimas į dūšią ir asmeninius reikalus. Gal-
būt tai turi racijos.

reklamos kiekiai 

Reklama savo kiekiu tiesiog užmuša.

briTų serialai 

Mielai žiūrėjau per LRT „Forsaitų sagą“ 
ir panašaus britiško stiliaus serialus, dar žavi 
detektyvo Puaro filmai.

kulTūros kaNalas 

Labai džiaugiuosi, kad yra toks kanalas - 
LRT „Kultūra“, tai lyg lašas gaivaus oro vi-
soje televizinėje Lietuvos padangėje.
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AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS

reiTiNgai

TV
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To
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TV
 To

P1
0

TV8	 4,4	%
TV1	 4	%
Lietuvos	rytas	TV	 3,6	%
PBK	 3	%
RTR	Planeta	 2,5	%

Info	TV	 2	%
REN	Lietuva	 1,6	%
LRT	Kultūra	 1,2	%
Liuks!	 0,8	%
Video	ir	DVD	 0,7	%

PASISKIRSTYMAS  
GERIAUSIU LAIKU  

(19.10-22.30)

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

RTR	Planeta	 2,6	%
REN	Lietuva	 2	%
LRT	Kultūra	 1,5	%
Liuks!	 1	%
Video	ir	DVD	 1	%

TV AUDITORIJOS  
PASISKIRSTYMAS

LNK	18,6	%

TrumPai

 

Prieš pat didžiąsias šventes Lietuvos kinematografinin-
kų sąjunga apdovanojo 2014 m. kine nusipelniusias 
asmenybes. Bene svarbiausias apdovanojimas skirtas 
režisieriui Remigijui Sabuliui. Jis įvertintas už ryžtą 
ir pastangas įkūnijant „Lituanica“ skrydžio viziją doku-
mentiniame filme „Lituanica paslaptis“. Lietuvos teatro, 
muzikos ir kino muziejuje jau 16-ą kartą skelbiami 
Lietuvos kinematografininkų sąjungos apdovanojimai.

Aktorius mantaS StonkuS netrukus pasirodys 
naujame režisieriaus Kosto Smorigino spektaklyje 
„Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“. Jam talkins 
TV laidų vedėjas, komikas Justinas Jankevičius. 
Anot kūrėjų, „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“ -  
tikrais faktais ir išgalvotais nuotykiais paremta pro-
vokacija, kuri žada nepalikti abejingų nei jaunų, nei 
brandaus amžiaus žiūrovų.

TV3	16,7	%

LRT	Televizija	
7,2	%

BTV	6,9	%

NTV	Mir	Lietuva	
4,6	%

TV6	4,6	%
Kiti		
kanalai	16,8	%

LNK	21,1	%

TV3	18,6	%

LRT	Televizija	
7	%

BTV	6	%

NTV	Mir	Lietuva	
4,9	%

TV6	4,7	%
Kiti		
kanalai	13,9	%

Nr.	Laida		 										TV					Reitingas

1	 LIETUVOS	BALSAS	 LNK	 9,8

2	 LIETUVOS	TALENTAI	 TV3	 9,7

3	 FARAI	 TV3	 8,8

4	 PASMERKTI	3	 TV3	 8,7

5	 LNK	ŽINIOS	 LNK	 8,3

6	 KK2	PENKTADIENIS	 LNK	 8,0

7	 TV3	ŽINIOS	 TV3	 7,9

8	 NUO...IKI	 LNK	 7,9

9	 KK2	 LNK	 7,8

10	 SAVAITĖS	KOMENTARAI	 TV3	 7,7
Duomenys: 2014 m. gruodžio 22-28 d.

AŠTRUS ŽVILGSNISAŠTRUS ŽVILGSNIS TELEVIZIJAETERIO ŽMONĖS

Televizijos pliusai ir minusai pagal

Nedą Malūnavičiūtę
Dainininkė	NEDA	MALūNAVIčIūTĖ	(43)	daug	privalumų	televizijos	programoje	nemato.	Ją	ža-
vi	intelektualūs	filmai,	dokumentika	ir	profesionali	muzika.	Deja,	tokių	laidų	ji	beveik	nemato.

Redakcijos archyvo nuotr.

TV TOP10

Nr.   Laida   TV    Reitingai

1 LIETUVOS BALSAS LNK 9,8
2 LIETUVOS TALENTAI TV3 9,7
3 FARAI TV3 8,8
4 PASMERKTI 3 TV3 8,7
5 LNK ŽINIOS LNK 8,3
6 KK2 PENKTADIENIS LNK 8,0
7 TV3 ŽINIOS TV3 7,9
8 NUO...IKI LNK 7,9
9 KK2 LNK 7,8
10 SAVAITĖS KOMENTARAI TV3 7,7
 
Duomenys: 2014 m. gruodžio 22-28 d. 
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Puslapius parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Nuo sausio 12 d. į TV3 eterį grįš komiškas 
lietuviškas serialas „Rezidentai“. Naujose 
serijose pasirodys ne tik jau pažįstami ko-
mandos nariai, bet ir visai netikėtai prisi-
jungusi aktorė KaRiNa STuNgyTė (27). 
Jai teko įsijausti į moters, pasiryžusios 
krūtinės didinimo operacijai, kailį.

likimą nusprendė žiūrovai

Šiuo metu vyksta intensyvūs pirmo lietuviš-
ko komiško medicinos serialo „Rezidentai“ fil-
mavimai. „Rezidentų“ tęsinys - žiūrovų spren-
dimas. Būtent jie padarė įtaką serialo likimui: 
sprendimą tęsti „Rezidentų“ nuotykius lėmė 
televizijos reitingai, žiūrovų atsiliepimai ir jų bal-
savimo rezultatai videožinių portale „Žinios.lt“.

Žiniasklaidos tyrimų bendrovės TNS LT 
duomenimis, septynios premjerinės rugsėjį 
parodytos „Rezidentų“ serijos prie ekranų 
sutraukė daugiau nei milijoną žiūrovų. Ko-
mišką medicinos serialą vidutiniškai žiūrėjo 
20 proc. bendros auditorijos. Serialo tęsinio 
troško apie 70 proc. apklausos dalyvių.

Pagrindinius vaidmenis seriale atlieka po-
puliariausi aktoriai: Ramūnas Rudokas, Džiu-
gas Siaurusaitis, Andrius Bialobžeskis, Ma-
rius Čižauskas, Justina Žiogaitė, Aldona Vi-
lutytė, Daiva Rudokaitė.

TV3 žiūrovų laukia smagi naujovė: jau nuo 
sausio sugrįžtančiuose „Rezidentuose“ epi-
zodinius vaidmenis atliks žinomi šalies žmo-
nės. Kviestinėmis žvaigždėmis jau yra spėję 
tapti verslininkas Gediminas Juodeika, laidų 
vedėjas Vitalijus Cololo, dainininkas Gidonas 
Šapiro-Bilas, dainininkė Natalija Bunkė ir ki-
ti. Žiūrovams belieka laukti ir spėlioti, kurios 
įžymybės kokius vaidmenis atliks seriale.

iššūkiai aktoriams

Viena iš būsimų „Rezidentų“ herojų - 
sparčiai populiarėjanti aktorė K.Stungytė. Ji 
„Rezidentuose“ įkūnys plastikos chirurgų pa-
dailintą gražuolę - Karinos herojė sumanys 
pasidailinti krūtinę.

Aktorė neslepia, kad eidama pas gydyto-
jus turi psichologiškai tam pasiruošti. „Esu 
bailiukė, visuomet bijau išgirsti gydytojų ver-
diktą“, - sakė mergina. Tiesa, Karina drąsiai 
ėjo pas gydytojais tapusius aktorius TV3 se-
riale „Rezidentai“.

Naujose serijose žiūrovų laukia ir kitų 
smagių nutikimų. Viena aktorė dėl vaidmens 
net ryžosi plikai nusiskusti galvą! Kas tokia - 
žiūrovai sužinos jau netrukus komiškame se-
riale „Rezidentai“.

K.Stungytė tapo įspūdingų formų gražuole
Aktorė Karina Stungytė 

prisijungs prie serialo 
„Rezidentai“ komandos

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Kadrai iš serialo
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TV PROGRAMA ŠeŠtadienis

 17.30 	 Nuoga	tiesa  14.45 	 Violetos	Urmanos
	 koncertas

 10.15 	 Ryto	suktinis	su
	 Zita	Kelmickaite

 13.35 	 „Mano	puikioji	
	 auklė“

 12.00 	 „Karalius	Ralfas“

 TV8
9.30	 Sportuok	 su	 mumis.	 10.00	 Menų	 sala.	
10.30	 Statybų	 TV.	 11.00	 VIP.	 11.30	 Virtuvės	
istorijos.	 12.00	 „Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautuvė“.	
13.00	„Ana	ir	meilė“	(N-7).	15.00	„Agatos	teisė“	
(N-7).	16.00	„Frosto	prisilietimas“	(N-7).	18.00	
„Rutos	Rendel	detektyvai.	 Įvykis	kelyje“	 (N-7).	
19.05	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	20.00	Laba-
nakt,	vaikučiai.	21.00	Filmas	šeimai	„Romanas	
su	 šokių	 mokytoja“	 (N-7).	 22.40	 Komedija	
„Kalėdų	Senelio	 kostiumas“.	0.15	 „Frosto	pri-
silietimas“	(N-7).	

 Info TV
6.00	 Info	 diena.	 14.00	 Teleparduotuvė.	 14.30,	
4.30	 Nuo...	 Iki.	 15.25,	 16.30,	 17.40	 Dviračio	
šou.	15.50,	17.00	KK2	(N-7).	18.10	Sekmadie-
nio	rytas.	19.00,	1.25	24	valandos	(N-7).	20.00,	
4.00	 Pasivaikščiojimai	 su	 Romu	 Sakadolskiu.	
VDU	 karta.	 20.30	 Autopilotas.	 21.00	 „Keliau-
tojo	 atmintinė“.	 22.00	 „Eksperimentai“.	 23.00	
Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	 23.50	 Valanda	 su	
Rūta.	2.30	Yra	kaip	yra	(N-7).	3.30	Tauro	ragas	
(N-7).	

 PBK
6.50,	9.00,	11.00,	17.00	Naujienos.	7.15	Vaikų	
klubas.	 7.35	 Filmas	 pasaka	 „Šaltukas“.	 9.10	
Muzikinė	 komedija	 „Vaikantis	 du	 kiškius“.	
11.15	 „Šuo	 Barbosas	 ir	 nepaprastas	 krosas“.	
11.50	„Jeralaš“.	12.05	„Mokau	skambinti	gita-
ra“.	 15.20	 „Operacija	 „Y“	 ir	 kiti	 Šuriko	 nuoty-
kiai“.	 17.15	 Atspėk	 melodiją.	 17.50	 Linksmų-
jų	 ir	 išradingųjų	 klubas.	 20.00	 Laikas.	 20.20	
„Dovana	 su	 charakteriu“.	 22.00	 Šįvakar	 su	
A.Malachovu.	 23.35	 „Nacionalinės	medžioklės	
žiemą	ypatumai“.	1.10	Informacinė	laida.	

 REn
7.00	 „Belka	 ir	 Strelka.	 Išdykusi	 šeimynėlė“.	
7.10	Geriausios	Retro	FM	legendos.	8.05-11.30	
Kviestinė	vakarienė.	12.25	„X-Faktorius“.	

 nTV MIR
7.00,	9.00,	12.00,	15.00	Šiandien.	7.25	Filmas	pa-
saka	„Akmeninė	gėlelė“.	9.20	Rusiškas	įdaras.	9.55	
Buto	klausimas.	11.00	Didelė	puota.	12.25	Nuva-
žiuosime,	pavalgysime.	12.55	A.Žurbinas.	Melodi-
jos	atminimui.	14.10	Mūsiškiai.	15.20	Paslaptingoji	
Rusija.	16.15	„Liejyklos	prospektas“.	18.25	Sunkus	
pirmasis	 dešimtmetis.	 19.20	 „Jūrų	 velniai“.	 23.00	
„Garbės	kodeksas“.	0.45	Meilės	paslaptys.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
4.35	„Giulčatai“.	4.55	Humoro	laida.	6.35	„Eglu-
tės	2“.	8.35	J.Krylatovo	koncertas.	10.00,	13.00,	
19.00	Žinios.	10.15	Animacinis	f.	11.00	Kome-
dija	 „Ideali	 pora“.	 13.20	 Tai	 juokinga.	 16.05	
I.Krutojaus	 koncertas.	 19.35	 „Aniutos	 laimė“.	
23.35	 „Vargšė	 Liz“.	 1.30	 „Tyčia	 nesugalvosi“.	
3.30	„Skubiai	reikalingas	Senis	Šaltis“.	

 TV PolonIa
7.35	 „Zlotopolskiai“.	 9.50	 Miško	 bičiuliai.	
10.05	 Petersburski	 Music	 Show.	 10.35	 ABC	
viską	 žino.	 10.55	 Ekologijos	 laida.	 11.25	 TV	
tyrėjai:	būti	moterimi	(1).	12.00	„Juodi	debe-
sys“.	 12.55	 Regionų	 istorija.	 Bloniai.	 13.10,	
18.25,	 1.45	 Galvosūkis.	 13.20,	 22.35	 Svei-
kinimų	 koncertas.	 13.40	 „Tėvas	 Mateušas“.	
14.30	KucinAlina.	15.00	„Ir	gėriui,	ir	blogiui“.	
16.00	 „Visas	 Gruza“.	 17.00	 Kultūringieji	 PL.	
18.00	 Lenkų@lenkų	 žodynas.	 18.30	 TV	 eks-
presas.	 18.55,	 1.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	 19.50	
Karnavalo	 ritmu.	 20.40	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.45,	 3.40	
„Garbės	laikas“.	23.00,	4.45	Lenkai	čia	ir	ten.	
23.40,	5.20	„Autoportretas	su	mylimąja“.	1.15	
Lenkų@lenkų	 žodynas.	 2.40	 Labanaktukas.	
3.00	 Žinios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 4.25	
Sveikinimų	koncertas.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 13.15,	 1.50	 Nuotaka	 milijonieriui.	 6.30,	
8.25,	14.45,	1.05	Išskirtiniai.	6.55,	7.40,	17.45,	
18.30	Kardašianų	šeimos	aukštuomenės	gyve-
nimas.	10.20,	20.00	Auksinis	 jaunimas.	11.50,	
3.40	 „Vestuvės	 per	 Kalėdas“.	 17.00	 Mados	
projektas.	19.15,	21.15	Tikroji	Holivudo	istorija.	
20.50	Vakarėliai	 aplink	pasaulį.	 22.00	 „Ameri-
kietiškas	pyragas	2“.	23.50,	0.15	Mano	tiesa.	

 TV1000
7.30	 „Tristanas	 ir	 Izolda“.	 9.45	 „Patriotas“.	
12.30	„Džuli	ir	Džulija“.	14.30	„Puikus	planas“.	
16.20	 „Haris	 Poteris	 ir	 ugnies	 taurė“.	 19.00	
„Ponas	 ir	ponia	Gangsteriai“.	20.45	„7	Dienos	
ir	naktys	su	Marilyn	Monroe“.	22.45	„Laisvieji	
menai“.	0.30	„Monos	Lizos	šypsena“.	

 TRaVEl
10.30	 Kelionė	 po	 prieskonių	 pasaulį.	 12.00	
Atostogų	atradimai.	13.00	Naujo	būsto	paieška.	
Prancūzija.	 14.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 15.00	
Naujas	 namas	 Montanoje.	 17.00	 Įdomiausios	
kelionės	motociklu.	18.00	Dingusio	bagažo	vertė.	
21.00	 Pihos	 miškas.	 Pagelbėti	 ligoniui.	 22.00	
Išgelbėkite	 mano	 verslą!	 Viešbutis	 „Southern	
Oaks“.	23.00	Įdomiausios	kelionės	motociklu.	

6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Redakajus“	(N-7).
7.30	 „Smurfai“.
8.00	 „Didvyrių	draugu-

žiai“.
8.30	 Fantastinis		

nuotykių	f.	„Būrys“	
(N-7).

9.00	 Svajonių	ūkis.
9.30	 Mamyčių	klubas.
10.00	Mitybos	balansas.
10.30	Beatos	virtuvė.
12.00	Komedija		

„Karalius	Ralfas“	
(N-7).

14.00	Nuotykių	f.	„Baltoji	
Iltis“	(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas	ir	Šura“	
(N-7).

17.20	Ekstrasensai		
tiria	(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Šok	su	manimi.	
Šokių	konkursas,	
2014	(N-7).

19.30	Konkurso		
pertraukoje	-	
Eurojackpot.

22.30	Komedija		
„Be	įsipareigojimų“	
(N-14).

0.40	 Drama		
„Malena“	(N-14).

2.15	 Mistinė	drama	
„Krištolinės		
kaukolės“	(N-14).

6.30	 „Žuviukai	burbuliukai“.
6.55	 „Superdidvyrių	

komanda“.
7.20	 „Kaukė“.
7.45	 „Šegis	ir	Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai	nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio	

nuotykiai“.
9.00	 „Ponas	Bynas“.
9.30	 „Na,	palauk!“	(1,	2).
10.00	Nuotykių	filmas	

šeimai	„Skūbis-Dū!	
Ežero	pabaisos	pra-
keiksmas“	(N-7).

11.35	 Filmas	šeimai	„Meistrų	
knyga“	(N-7).

13.35	 „Mano	puikioji	
auklė“.

14.05	 „Didingasis	amžius“.
15.55	 Jubiliejinės	Auksinio	

dueto	Kalėdos.	
Vedėjai:	T.Ališauskas	
ir	U.Skonsmanaitė.	
Atlikėjai:	I.Puzaraitė,	
M.Jampolskis,	
V.Genytė,	R.Rudokas,	
I.Starošaitė,	
Ž.Žvagulis,	
K.Nemycko	ir	kt.

18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Animacinis	f.	„Žaislų	

istorija	2“.
20.45	Komedija	„Keistas	

penktadienis“.
22.35	Komedija	„Dubleris“.
0.10	 Kriminalinė	komedija	

„Rimti	vyrai“	(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Metų	panorama.
6.55	 Emigrantai.
7.45	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
8.30	 Gimtoji	žemė.
9.00	 „Mažasis	princas“.
9.25	 „Magiški	fėjų	

Vinksių	nuotykiai“.
9.50	 „Džeronimas“.
10.15	Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
11.10	Durys	atsidaro.
11.40	Mokslo	ekspresas.
12.00	 „Teatro	mūzos	

belaisvis“.
12.45	Smegenų	paslaptys.	

Marselis	Prustas.
12.55	 „Inspektorius		

Luisas	1“.
14.30	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
15.00	 Istorijos	detektyvai.
15.45	Klausimėlis.lt.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 Sveikinimų	koncertas.
18.40	Bėdų	turgus.
19.30	Stilius.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.00	Eurovizija	2015.	

Nacionalinė	atranka.
22.40	Romantinė	komedija	

„Prancūziškas	buči-
nys“	(N-7).

0.30	 „Senis“	(N-7).
1.30	 „Tadas	Blinda“.

7.15	 Auksinis	duetas.		
2013	m.	I.Puzaraitės	ir	
M.Jampolskio	albumo	
pristatymo	koncertas.	
Dalyvauja:	Radži,	
E.Seilius,	Ž.Žvagulis,	
I.Starošaitė,	
B.Dambrauskaitė,	
Mundis,	E.Sašenko,	
A.Butkus,	
I.Valinskienė,	Stano,	
R.Rudokas	ir	kt.

9.00	 Laba	diena	(N-7).
9.30	 Apie	žūklę.
10.00	Padėkime	augti.
10.30	Šefas	rekomenduoja.
11.00	 Pasaulio	galiūnų	čem-

pionų	lygos	etapas	
Vengrijoje.	2014	m.

12.00	Arčiau	mūsų.
12.30	 „Mitiajaus	pasakė-

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

Šina“	(N-7).
14.00	 „Šeimynėlė“	(N-7).
16.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
17.00	 „Bosas“	(N-7).
18.00	Mistinės	istorijos.
19.00	Muzikinė	kaukė.	

Geriausieji.
21.30	Veiksmo	trileris	

„Asas“	(N-14).
23.15	Siaubo	f.		

„1000	negyvėlių	
namai“	(S).

0.55	 Bamba	TV	(S).

7.35	 Programa.
7.39	 TV	parduotuvė.
7.55	 Dokumentinis	f.	

„Neprilygstamieji	
gyvūnai“	(N-7).

9.00	 Didysis	pasivaikš-
čiojimas.

10.00	Dokumentinis	f.	
„Įspūdingiausi		
gamtos	reiškiniai“	
(1)	(N-7).

11.00	Spąstai	tėčiui.
12.45	 „Kulinaras“	(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.		

Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	

„Genijai	iš		
prigimties“.

17.30	Nuoga	tiesa	(N-7).
18.35	Dokumentinis	f.	

„Laukinis	pasaulis“.
19.00	Žinios.	Orai.
19.30	Dokumentinis	f.	

„Išgyventi	Afrikoje“.
20.00	 „Iššūkis“	(N-7).
21.00	Žinios.	Orai.
21.30	 „Netikęs	auklėjimas“	

(N-14).
22.10, 2.30	 „Kruvina	žinu-

tė“	(N-14).
0.10, 3.55	Siaubo	komedija	

„Piranijos“	(S).
1.50, 5.15	Didysis	pasi-

vaikščiojimas.
5.55	 Dokumentinis	f.	

„Gamtos	pasaulis“.
6.05	 Spąstai	tėčiui.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Vilniaus	albumas.
9.15	 Vilniaus	sąsiuvinis.
9.35	 Krikščionio	žodis.
9.50	 Kelias	(evangelikams).
10.10	 „Rožinė	pantera“	(N-7).
11.45	Žinios.	Ukraina.
12.00	Laumės	juosta	2014.	

Vaikų	muzikos	festi-
valis.

13.35	Grafikos	stebuklai.
14.15	 	Dokumentinis	f.	

„Vilčių	laivas“.
14.45	 Violetos	Urmanos	

koncertas	Marijam-
polėje.	2012	m.

16.20	Globalios	Lietuvos	
apdovanojimai	2014.	

18.00	Žinios.	Orai.
18.20	 Vilniaus	

Šv.Pranciškaus	
Asyžiečio	
(Bernardinų)	parapi-
jos	200	metų	jubilie-
jui.	Dokumentinis	f.	
„Tėveliukas“.

18.45	Muzika	gyvai.	Lukas	
Geniušas.

20.00	Drama	„Kalėdos	
Manhatane“.

21.35	Vesternas	„Angelas	
keršytojas“	(N-7).

23.00	Panorama.
23.30	Pavelo	Giunterio	50-

mečio	koncertas.	
1.00	 Muzikinė	naujameti-

nė	programa.

 19.00 	 Muzikinė	kaukė
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„FROSTO PRISILIETIMAS“
SerialaS. Jungtinė Karalystė. 1992.
Režisieriai R.Bemfordas, 
P.Harisonas.
Vaidina D.Džeisonas, 
B.Aleksanderis, Dž.Lajonsas.

Pagyvenęs, seno sukirpimo ir pa
žiūrų detektyvas nekaip sutaria su 
policijos vadovybe, tačiau bylas 
išnarplioja pavydėtinai profesio
naliai. 

 „MALENA“
Drama. Italija. 2000.
Režisierius Dž.Tornatorė.
Vaidina M.Beluči, G.Sulfaras, 
M.Piana.

1940ieji, Sicilija. Malena atvyksta 
prižiūrėti sunkiai sergančio tėvo. 
Kai tik mergina pasirodo gatvėje, 
kiekvienas miestelio vyras nebe
gali atitraukti nuo jos akių, o vi
sos moterys sprogsta iš pavydo ir 
skleidžia piktas paskalas. 

sausio 3 d.

 10.15 	 „Komisaras
	 Manara“

 15.00 	 R.Hammondo	
greitieji	apmokymai	

 19.05 	 „Vėl	sninga“

 ANIMAL PLANET
7.00,	6.35	Liūno	broliai.	7.25	Akvariumų	vers-
las.	 11.55,	 22.55	 Kai	 klaidžiojo	 dinozaurai.	
12.50	 Leopardai.	 13.45	 Afrikos	 atstumtieji.	
14.40,	1.40,	5.00	Gepardai.	15.35	Šaunusis	sep-
tynetas.	16.30	Drambliai	numeryje.	17.25	Kaip	
auga	 plėšrūnai.	 18.20	 Gorilų	 gydytojai.	 19.15	
Išgelbėti	 raganosį.	 20.10	 Dreifas	 su	 rykliais.	
22.00,	4.15	Namai	medžiuose.	23.50	Laukiniai	
ir	pavojingi.	2.35,	5.50	Gamtos	pasaulis.	

 SPORT1
9.00	 Žiemos	 pasaka	 ant	 ledo.	 Dailusis	 čiuoži-
mas.	 12.00	 Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	
„Joventut“	 -	 „Unicaja“.	 14.00	 Ispanijos	 „En-
desa“	 krepšinio	 lyga.	 „Herbalife“	 -	 „Unicaja“.	
16.00	NBA	krepšinio	lyga.	Toronto	„Raptors“	-		
New	 Yorko	 „Knicks“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	
18.00	 KOK	 World	 series	 2014.	 Bušido	 kovos.	
22.15	 Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	 lyga.	„Bar-
celona“	-	Madrido	„Real“.	24.00	ATP	250.	„BRD	
Nastase	Tiriac	Trophy“	Rumunija.	Grigor	Dimi-
trov	-	Lukas	Rosol.	Finalas.	1.45	NBA	krepšinio	
lyga.	Hjustono	„Rockets“	-	Dalaso	„Mavericks“.	
2014/2015m.	sezonas.	4.00	Olandijos	„Eredivi-
sie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	„SC	Heerenveen“.	6.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Dinamo“	 -	 CSKA.	
2014/2015	m.	sezonas.	

 VIASAT SPORT BALTIc
6.35	 Futbolas.	 Anglijos	 Premier	 lyga.	 „Sout-
hampton“	 -	 „Arsenal“.	 8.25	 Krepšinis.	 Euro-
lyga.	„Fenerbahce	Ulker“	-	CSKA.	10.15	Krep-
šinis.	 Eurolyga.	 „Laboral	 Kutxa“	 -	 „Anadolu	
Efes“.	 12.05	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Emporio	
Armani“	 -	 „Nizhny	 Novgorod“.	 13.55	 „For-
mulė-1“.	 2014	 m.	 sezono	 apžvalga.	 14.55	
Ledo	ritulys.	KHL.	„Atlant“	-	Rygos	„Dinamo“.	
16.55	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Jokeris“	 -	 Minsko	
„Dinamo“.	Tiesioginė	transliacija.	19.30	Krep-
šinis.	 Eurolyga.	 „Galatasaray“	 -	 „Žalgiris“.	
21.20	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Panathinaikos“	 -		
„Maccabi“.	23.10	Ledo	ritulys.	KHL.	„Jokeris“	-		
Minsko	 „Dinamo“.	 1.10,	 2.40	 Rankinis.	 Eu-
ropos	 moterų	 čempionato	 pusfinalis.	 5.00	
Rankinis.	Europos	moterų	čempionato	mačas	
dėl	trečios	vietos.	

 EuROSPORT
9.30,	1.30	Ralis.	„Africa	Eco	Race“.	9.45,	21.15,	
1.45	 Sporto	 linksmybės.	 10.00,	 14.45,	 16.45,	
20.15,	 2.15	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Keturių	
kalvų	 turnyras.	 11.30,	 13.30,	 18.45	 Slidinėji-
mas.	Pasaulio	taurė.	12.45,	16.15	Šiaurės	dvi-
kovė.	 Pasaulio	 taurė.	 17.00	 Rogučių	 sportas.	
Pasaulio	taurė.	

„BE ĮSIPAREIGOJIMŲ“
KomeDija. JAV. 2011.
Režisierius I.Reitmanas.
Vaidina N.Portman, E.Kačeris, K.Klainas.

Mokyklos bičiulių Adamo ir Emos keliai vis susikirsdavo, ir kai Adamą 
paliko mergina, vaikinas ėmė skambinti visoms pažįstamoms iš eilės ir 
atsibudo Emos namuose. Po mokyklos jie abu šiek tiek pasikeitę: ji dabar   
Los Andželo ligoninės gydytoja, o Adamas dirba televizijos seriale ir tiki
si kada nors tapti rimtu rašytoju. Po netikėtos nakties kartu Ema pasiūlo 
susitikinėti nepuoselėjant jokių jausmų. Bet ar pavyks neįsimylėti?

„TRANSFORMERIAI“
FantaStiniS veiKSmo FilmaS. JAV. 
2007.
Režisierius M.Bėjus.
Vaidina Š.Lebofas, M.Foks, 
Dž.Turturas.

Tolimoje kosmoso platybėje, Kibert
rono planetoje, egzistuoja mecha
ninė gyvybės forma. Tai robotai, 
pasižymintys savybe transformuo
tis į įvairius mechanizmus. 

TV8
16.00

TV6
19.00

TV3
0.40

6.40	 Dienos	programa.
6.45	 „Gepardų		

dienoraščiai“.
7.50	 „Duok	leteną!“
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos		
gydytojo	patarimai	
(N-7).

10.30	 „Afrika.	Pavojinga	
tikrovė“	(1).

11.30	 „Gyvūnai.	Faktai	ir	
įdomybės“.

12.00	Mano	virtuvė.
12.30	Penki		

ingredientai.
13.00	Kinų	virtuvė	su	

Goku.
13.30	Bučiuotis,		

vesti,	vengti?	(1)	
(N-7).

14.00	 „Superauklė“		
(N-7).

15.00	 „Darbščiosios		
gražuolės“	(N-7).

16.00	 „Būrėja“.
16.30	Magiškasis	Rio	(1).
17.05	 „Dvidešimt	minučių“	

(N-7).
19.05	Drama	„Vėl	sninga“	

(N-7).
21.00	Komedija	

„Absurdistanas“		
(N-7).

22.40	 „Atpildas“	(N-7).
0.35	 „Darbščiosios		

gražuolės“	(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Vienam	gale		

kablys.
9.30	 Universitetai.lt.
10.00	Pragaro		

kelias	(N-7).
11.00	Kovotojas		

nindzė	(N-7).
13.00	Oliverio		

tvistas.
14.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
15.00	Richardo		

Hammondo		
greitieji		
apmokymai		
(N-7).

16.00	 „Tornadų		
persekiotojai“		
(N-7).

17.00	Jokių	kliūčių!		
(N-7).

18.00	 „6	kadrai“		
(N-7).

19.00	Fantastinis		
veiksmo	f.	
„Transformeriai“	
(N-7).

22.00	 „Po	kupolu“		
(N-14).

22.55	Trileris		
„Gamtos	šėlsmas.	
Ugnikalnis“		
(N-14).

0.35	 Erotinis	f.		
„Studentės		
kerštas“	(S).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 „Laukinė		
Afrika“.

10.15	 „Komisaras		
Manara“	(N-7).

11.15	Pamiršti		
vardai.		
Kazimieras	
Semenavičius.

11.45	Pasaulis	pro		
traukinio		
langą.

12.45	80	traukinių		
aplink	pasaulį.

13.15	 „Niagaros		
magija“	(N-7).

14.15	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

13.15	 „Niagaros		
magija“	(N-7).

15.15	 „Trauma“	(N-7).
16.15	 „Laukiant		

amžinybės“.
18.00	 „Dangaus		

teismas“	(N-7).
19.00	 „Departamentas“		

(N-7).
20.00	Klaipėdos		

savaitė.
20.30	 „Aristokratai“		

(N-7).
21.30	 „Svetimas		

skausmas“		
(N-14).

23.20	Reidas.
23.50	 „Tu	-	kitas!“	(S).

TV3
22.30

rekomenduoja
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6.45	 Teleparduotuvė.
7.00	 „Redakajus“	(N-7).
7.30	 „Bidamanų	turnyras“	

(N-7).
8.00	 „Didvyrių		

draugužiai“.
8.30	 Fantastinis		

nuotykių	f.		
„Būrys“	(N-7).

9.00	 Svajonių	sodai.
10.00	Virtuvės	istorijos.
10.30	Komedija	

„Teisinguolis		
Dadlis“	(N-7).

12.00	Fantastinis	fil-
mas	visai	šeimai	
„Mėnulio	princesė“.

14.00	Nuotykių	f.	„Baltoji	
iltis	2.	Mitas	apie	
baltąjį	vilką“	(N-7).

16.15	 „Kurt	Sejitas	ir	Šura“	
(N-7).

17.20	Ekstrasensai	detekty-
vai	(N-7).

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.00	Savaitės	komentarai.	
Politinių	įvykių		
apžvalga.

19.30	Lietuvos	talentai	
2014.	Talentų		
konkursas.

22.00	Veiksmo	f.		
„Geras	žmogus“	
(N-14).

0.05	 Drama	„Aklųjų	šalis“	
(N-14).

6.30	 „Žuviukai		
burbuliukai“.

6.55	 „Superdidvyrių	
komanda“.

7.20	 „Kaukė“.
7.45	 „Šegis	ir		

Skūbis	Dū“.
8.10	 „Vėžliukai		

nindzės“.
8.35	 „Tomo	ir	Džerio		

nuotykiai“.
9.00	 Sveikatos	ABC		

televitrina.
9.30	 Mes	pačios.
10.00	Nuotykių	filmas		

šeimai	„Džordžas		
ir	drakonas“		
(N-7).

11.50	Komedija	„Vaikis“.
13.50	 „Mano	puikioji	

auklė“.
14.50	 „Didingasis	amžius“	

(N-7).
17.00	Ne	vienas	kelyje.
17.30	Teleloto.
18.30	Žinios.	Sportas.	Orai.
19.00	Nuotykių	f.		

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

21.45	Kriminalinis		
trileris	„Šerlokas	
Holmsas“		
(N-7).

0.10	 Kriminalinis	trileris	
„Teisė	žudyti“		
(N-14).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Durys	atsidaro.
6.35	 Popietė	su	Algimantu	

Čekuoliu).
7.00	 Šventadienio	mintys.
7.30	 Ryto	suktinis	su	Zita	

Kelmickaite.
8.30	 Girių	horizontai.
9.00	 „Mažasis	princas“.
9.25	 „Vakavilis“.
9.50	 „Džeronimas“.
10.15	 „Aviukas	Šonas	4“.
10.20	Gustavo	enciklopedija.
10.50	Brolių	Grimų	pasakos.	

„Apie	žvejį	ir	jo	pačią“.
12.00	 „Zigmas	Zinkevičius.	

Pamilęs	lietuvių	kalbą“.
13.00	 „Puaro	11“	(N-7).
14.40	Dainuoja	S.Povilaitis.
15.10	 „47	dienos	tarp	ryklių“.
16.00	Žinios.
16.15	LKL	čempionatas.	

Utenos	„Juventus“	-	
Prienų	„Prienai“.	
Tiesioginė	transliacija.	

18.00	Keliai.	Mašinos.	Žmonės.
18.30	Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
19.25	Pasaulio	panorama.
19.55	Savaitė.
20.30	Panorama.
21.00	Fantastinis	nuotykių	f.	

„Sniego	karalienė“.
24.00	 „Senis“	(N-7).
1.00	 „Puaro	11“	(N-7).
2.35	 Pasaulio	panorama.
3.05	 Savaitė.

 10.50 	 „Apie	žvejį	ir	
	 	 jo	pačią“

 18.30 	 TV3	žinios

SekmadieniS

„SVAJONIŲ MERGINOS“
Muzikinė draMa. JAV. 2006.
Režisierius B.Kandonas.
Vaidina B.Noulz, Dž.Foksas, E.Merfis.

Detroitas, septintojo dešimtmečio pradžia. Automobilių pardavėjas 
Kurtis Teiloras jaunesnysis, turėdamas didžiulių svajonių, imasi muzikos 
verslo. Jis pasirašo sutartį su trijų merginų grupe. Jos pritaria bliuzo at
likėjai, o Kurtis įkuria savo įrašų studiją. Netrukus pagrindinė vokalistė 
Efė pakeičiama patrauklesne atlikėja Dina ir grupė išgarsėja.

rekomenduoja

„TRANSFORMERIAI. 
NUGALĖTŲJŲ KERŠTAS“
Fantastinis veiksMo FilMas. 
JAV. 2009.
Režisierius M.Bėjus.
Vaidina M.Foks, Dž.Diuhamelis,
Dž.Turturas.

Semui Vitvikiui atskleidžiama trans
formerių atsiradimo paslaptis. De
septikonai negali leisti, kad ši pa
slaptis išaiškėtų. Be to, juos graužia 
pyktis dėl pralaimėjimo autobo
tams. Ryžto deseptikonams ne
trūksta, tad priimamas sprendimas 
vykti į Žemę ir pagrobti vaikiną...

„GERAS ŽMOGUS“
veiksMo FilMas. JAV. 2014.
Režisierius K.Voksmenas.
Vaidina R.Balikis, R.Banzaras, 
K.Bleontas.

Baigęs įspūdingą karjerą specia
liosiose pajėgose, Aleksandras 
tikisi užsiimti ramiu staliaus dar
bu ir ilsėtis Rumunijoje. Tačiau 
kai vieno iš jo nuomininkų šeima 
patenka į gangsterių nemalonę, 
Aleksandras įtraukiamas į nuož
mų karą tarp kinų ir rusų mafijos 
grupuočių. Senas kovotojas turės 
apginti skriaudžiamą šeimą...

 „AKLŲJŲ ŠALIS“
draMa. JAV. 2006.
Režisierius R.Edvardsas.
Vaidina D.Saterlandas,
R.Fainsas, T.Holanderis.

Tai politinė drama apie revoliucijas, 
galios troškimą ir terorizmą. Neį
vardytu laiku neįvardytai šaliai va
dovauja Maksimilijamas II  egois
tiškas, kerštingas karštakošis. Paaiš
kėja, kad jo užmojus skatina labai 
graži, bet žiauri žmona Džozefina 
ir antivyriausybiniai teroristai.

TV6
19.00

TV3
0.05

 TV8
9.40	 Tobula	moteris.	10.10	Svajonių	sodai.	11.00	
Mamyčių	klubas.	11.30	Mankštinkitės.	12.00	„Ma-
žųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	13.00	„Ana	ir	meilė“	(N-7).	
15.00	„Agatos	teisė“	(N-7).	16.00	„Frosto	prisilieti-
mas“	(N-7).	18.00	„Rutos	Rendel	detektyvai“	(N-7).	
19.05	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	20.00	Labanakt,	
vaikučiai.	21.00	Drama	„Šventės	su	šeima“	(N-7).	
22.40	Filmas	šeimai	„Romanas	su	šokių	mokytoja“	
(N-7).	0.15	„Frosto	prisilietimas“	(N-7).	

 INFO TV
5.15	Krepšinio	pasaulyje	su	Vidu	Mačiuliu.	5.45	
Apie	 žūklę.	 6.15	 Autopilotas.	 6.45	 Valanda	 su	
Rūta.	 8.20,	 9.35,	 11.15,	 0.50,	 3.15	 KK2	 (N-7).	
9.05,	 13.30	 Dviračio	 šou.	 10.15	 Šefas	 reko-
menduoja.	 10.45	 Pasivaikščiojimai	 su	 Romu	
Sakadolskiu.	VDU	karta.	12.00,	14.30,	2.15,	4.50	
Yra	kaip	yra	(N-7).	13.00,	23.25	Ne	vienas	kelyje.	
14.00	Teleparduotuvė.	15.35,	23.50	24	valandos	
(N-7).	16.40	Retrospektyva.	Autoriai	Juozas	Ma-
tonis	ir	Vytautas	Damaševičius.	Ciklas	„Meninin-
kų	portretai“.	1997	m.	17.15	Arčiau	mūsų.	17.45	
Krepšinio	 pasaulyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	 18.15,	
1.30	 Nuo...	 Iki.	 19.10	 Mes	 pačios.	 19.40	 Šefas	
rekomenduoja.	20.10	Pagalbos	skambutis	(N-7).	
21.00	 „Šaltyje“.	 22.00	 „Eksperimentai“.	 23.00,	
4.25	Tauro	ragas	(N-7).	3.55	Autopilotas.	

 PBK
6.15	 Informacinė	 laida.	 6.45,	 9.00,	 11.00,	 17.00	
Naujienos.	7.10	Vaikų	klubas.	7.35	„Senis	Cho-
tabyčius“.	 9.15	 Skanėstas.	 9.50	 „Jeralaš“.	 10.05	
„Kaip	 Ivanas	Vasiljevičius	keitė	profesiją“.	11.15	
„Dovana	 su	 charakteriu“.	 12.50	 „Jeralaš“.	 13.15	
„Tarnybinis	romanas“.	16.00	Kas	nori	 tapti	mili-
jonieriumi?	 17.20	 Atspėk	 melodiją.	 18.00	 Tegul	
kalba.	20.00	Laikas.	20.20	„Baisi	gražuolė“.	22.05	
Šventinis	koncertas.	23.55	Informacinė	laida.	0.25	
„Pavienis	plaukiojimas“.	1.55	„Gyvenkite	džiaugs-
mingai“.	3.10	„Kaip	tapti	laimingu“.	

 REN
7.00	„Belka	ir	Strelka.	Išdykusi	šeimynėlė“.	7.10	
„X-Faktorius“.	 17.30	 „X-Faktorius“.	 Finalas.	
22.55	 Koncertas	 „Naujametinis	 Zadornovas“.	
0.40	Geriausios	Retro	FM	legendos.	

 NTV MIR
7.00,	 9.00,	 12.00,	 15.00	 Šiandien.	 7.25	 „Princas	
ir	 elgeta“.	 9.20	 Tyrimą	 atliko&	 Naujaisiais	 metais.	
10.20	 „Amuletas“.	 12.25	 Aukso	 dulkės.	 13.00	
„Muchtaro	sugrįžimas“.	15.20	Paslaptingoji	Rusija.	
16.15	„Liejyklos	prospektas“.	18.25	Sunkus	pirmasis	
dešimtmetis.	19.20	„Jūrų	velniai“.	22.50	„Garbės	ko-
deksas“.	0.40	Meilės	paslaptys.	1.30	„Sutuoktiniai“.

TV3
22.00

 17.30 	 Teleloto

TV6
22.55
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7.00	 Mistinės	istorijos	
(N-7).

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

su	Vidu	Mačiuliu.
10.00	Sekmadienio	rytas.
11.00	 „Atėjo...	Sabas“.	

2014	m.	Dokumen-
tinių	novelių	apie	
Arvydą	Sabonį	I	d.

12.00	Dokumentinis	f.	
„Nacionalinė	
Geografija.	
Gėlavandenių	mons-
trų	medžiotojas“	
(N-7).

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

14.00	Sveikinimų		
koncertas.

16.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

17.00	 „Bosas“	(N-7).
18.00	Mistinės	istorijos	

(N-7).
19.00	Romantinė	drama	

„Rosamunde	Pilcher.	
Užimtos	širdys“	(N-7).

21.00	 „Grubus	žaidimas“	
(N-14).

23.00	Dakaras	2015.
23.30	Mistinė	drama	

„Interviu	su	vampy-
ru“	(N-14).

1.45	 Bamba	TV	(S).

7.29	 TV	parduotuvė.
7.45	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“	(N-7).
8.50	 Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Beata	
Tiškevič-Hasanova	
(N-7).

9.50	 Namų	daktaras.
10.25	Vantos	lapas	(N-7).
11.00	Šiandien	kimba.
11.30	Girių	takais.
12.00	Pasaulis	nuostabus.
12.30	 „Įspūdingiausi	gam-

tos	reiškiniai“	(N-7).
13.30	 „Laukinis	pasaulis“.
14.00	 „Air	America“	(N-7).
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Dokumentinis	f.	„Ge-

nijai	iš	prigimties“.
17.30	Šeima	-	jėga!
19.00	Žinios.	Orai.
19.30	Dokumentinis	f.	

„Išgyventi	Afrikoje“.
20.00	Pasaulis	X.	„Karminė	

astrologija.	Kas	lau-
kia	mūsų	2015	m.?“	
(N-7).

21.00	Žinios.	Orai.
21.30, 1.30	 24/7.
22.30, 2.10	 „Victoria	s	

Secret	2014“.	Mados	
ir	grožio	šėlsmas.

23.30, 2.55	 	
Komedija	„Devyni	
jardai“	(N-7).

4.30	 Spąstai	tėčiui.
5.50	 Šeima	-	jėga!

8.05	 Dainų	dainelė	2014.
9.35	 Septynios	Kauno	

dienos.
10.10	Komedija	„Rožinė	

pantera	2“	(N-7).
11.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.00	 „Kaunas	Talent	2014“.	

Tarptautinis	jaunųjų	
talentų	konkursas.

14.25	Šventadienio	mintys.
14.50	J.Štrauso	operetė	

„Šikšnosparnis“.
17.30	 „Smilgos	uoga“.
18.00	Žinios.
18.15	Rusų	gatvė.	
18.45	 ...formatas.	Poetė	

Violeta	Šablinskaitė.
19.00	Pokalbis	su	Prezidentu	

V.Adamkumi.	2014	m.
20.15	 „Teatro	mūzos	belais-

vis“.	Dokumentinis	f.	
apie	Lietuvos	teatro	tyri-
netoją	Vytautą	Maknį.

21.00	 „Penkios	emigrantiš-
kos	novelės“.

21.30	Tai	-	aš	2014.	XII	tarp-
tautinis	dainuojamo-
sios	poezijos	festivalis.

23.00	Panorama.
23.30	Džiazo	muzikos	

vakaras.
0.20	 Vyrų	vokalinis	ansam-

blis	„Iberija“	(Gruzija).	
Programoje	gruzinų	
liaudies	muzika.

1.15	 Muzikinė	naujameti-
nė	programa.

6.45	 Kinų	virtuvė		
su	Goku.

7.15	 Bučiuotis,	vesti,	
vengti?	(N-7).

7.50	 „Duok	leteną!“
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 Daktaras	Ozas.	

Šeimos	gydytojo	
patarimai		
(N-7).

10.30	 „Afrika.		
Pavojinga	tikrovė“.

11.30	 „Gyvūnai.		
Faktai	ir		
įdomybės“.

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

vengti?	(N-7).
14.00	 „Superauklė“		

(N-7).
15.00	Stverk	pinigus		

ir	bėk	(N-7).
16.00	 „Būrėja“.
17.05	 „Šeštasis	pojūtis“	

(N-7).
18.05	Geriausias		

Britanijos	kirpėjas	
(N-7).

19.05	Nustebink	mane.
21.00	 „Mergina,	kuri	

užkliudė	širšių		
lizdą“	(N-14).

22.45	Romantinė	komedija	
„Mergišius“	(S).

0.35	 Stverk	pinigus		
ir	bėk	(N-7).

8.45	 Teleparduotuvė.
9.00	 Tavo	augintinis.
9.30	 Vienam	gale		

kablys.
10.00	Oliverio	tvistas.
11.00	Kovotojas		

nindzė	(N-7).
12.00	Adrenalinas		

(N-7).
12.30	 „Simpsonai“		

(N-7).
13.00	Oliverio	tvistas.
14.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
15.00	Pragaro	kelias		

(N-7).
16.00	Gamtos	jėgos		

(N-7).
17.00	Jokių	kliūčių!		

(N-7).
18.00	 „6	kadrai“		

(N-7).
19.00	Fantastinis		

veiksmo	f.	
„Transformeriai.	
Nugalėtųjų		
kerštas“	(N-7).

22.00	 „Po	kupolu“		
(N-14).

22.55	Muzikinė	drama	
„Svajonių		
merginos“		
(N-7).

1.15	 Trileris	„Gamtos	
šėlsmas.		
Ugnikalnis“		
(N-14).

9.00	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 Keisčiausi	pasaulio	
restoranai.

10.00	Pasaulis	pro		
traukinio	langą.

11.00	Reidas.
11.30	 „Laukinė	Afrika“.
12.30	 „Aristokratai“		

(N-7).
13.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.00	Karštos	senos		
sėdynės.

14.30	 „Departamentas“	
(N-7).

15.30	 „Tėvai	už	borto“.
16.10	 „Tekėk	už	manęs!“
18.00	 „Detektyvas	Džo“	

(N-7).
19.00	 „Komisaras		

Manara	2“		
(N-7).

20.00	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

21.00	 „Bernvakaris	
Australijoje“		
(N-14).

22.45	Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

23.15	 „Edeno	muziejus“	
(N-7).

0.15	 „Aristokratai“		
(N-7).

 21.30 	 Tai	-	aš	2014 19.30 	 „Išgyventi
	 	 Afrikoje“

 11.00 	 „Atėjo...	Sabas“  9.30 	 Keisčiausi	pasau-
lio	restoranai

 15.00 	 Pragaro	kelias 22.45 	 „Mergišius“

TV PROGRAMAsausio 4 d.

 RTR PlaneTa (BalTija)
4.35	„Giulčatai“.	7.05	„Kartą	per	Naujuosius“.	9.00,	
10.15,	13.15	 „Santa	Liučija“.	10.00,	13.00,	19.00	
Žinios.	 16.40	 Petrosiano	 šou.	 19.35	 „Negalėsiu	
tavęs	pamiršti“.	23.30	Koncertas.	0.35	„Tėvas	per	
prievartą“.	2.20	„Septyni	varstai	iki	dangaus“.	

 TV Polonia
7.00	„Laimės	spalvos“.	8.45	„Pagalbos	signa-
las“.	9.20	Lenkai	čia	ir	ten.	9.50	Klajūno	užra-
šai.	10.00,	18.35,	1.45	Galvosūkis.	10.05	Lenkų	
kalbos	kursas.	10.30	Animacinis	f.	10.40	Grū-
das.	11.10	 „Prie	Nemuno“.	12.15,	22.40,	4.30	
Sveikinimų	 koncertas.	 12.30	 Miško	 istorijos.	
12.55	Tarp	žemės	ir	dangaus.	13.00	Viešpaties	
Angelas.	 13.10	 Tarp	 žemės	 ir	 dangaus.	 13.45	
Prie	 Tatrų.	 14.00	 Šv.Mišių	 transliacija.	 15.30	
Pramoginė	laida.	16.25	Okrasa	laužo	taisykles.	
16.55	Sveikatos	ir	grožio	alchemija.	17.15	Pro-
vincijos	lobiai.	17.30	„Spalsko	miškų	istorija“.	
17.55	 Made	 in	 Poland.	 18.30	 TV	 ekspresas.	
18.50,	1.50	„M,	kaip	meilė“.	19.45	Pramoginė	
laida.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios.	21.45,	
3.40	„Likimo	pokštas“.	23.00,	4.50	Savaitraštis.
pl.	 24.00	 „Prie	 Nemuno“.	 0.55	 Lenkų	 kalbos	
kursas.	1.30	Provincijos	 lobiai.	2.40	Animaci-
niai	 f.	3.00	Žinios.	5.45	Kultūringieji	PL.	6.45	
„Spalsko	miškų	istorija“.	

 DiVa UniVeRsal TV
5.00,	 13.15,	 1.55	 Nuotaka	 milijonieriui.	 6.30,	
14.45	Naujienos.	6.55,	7.40,	17.45,	18.30,	23.35	
Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas.	
8.25,	11.25,	15.30,	19.15	Išskirtiniai.	10.20,	15.10,	
20.50	 Vakarėliai	 aplink	 pasaulį.	 10.40,	 11.05,	
20.00	Auksinis	 jaunimas.	11.50,	3.30	 „Girliandų	
mūšis“.	16.15,	21.15,	1.10	Tikroji	Holivudo	istori-
ja.	17.00	Mados	projektas.	22.00	Išskirtiniai.	

 TV1000
8.00	 „Meilė,	 vedybos,	 šeimyninis	 gyvenimas“.	
9.30	 „Įsimylėjėliai“.	 11.15	 „Madeline“.	 12.45	
„Monos	 Lizos	 šypsena“.	 14.45	 „Normandijos	
viešbutis“.	16.20	„Haris	Poteris	ir	Fenikso	brolija“.	
19.00	 „Moteris	 juodais	 drabužiais“.	 20.45	 „Bado	
žaidynės“.	 23.15	 „Monos	 Lizos	 šypsena“.	 1.15	
„Madeline“.	2.45	„Džeris	Magvairas“.	

 TRaVel
10.00	Pihos	miškas.	Pagelbėti	ligoniui.	11.00	Pa-
vojai	oro	uoste.	13.00	Nepaprastos	jachtos.	14.00,	
21.00	Didžiosios	pasaulio	paslaptys.	16.00,	22.00,	
24.00	Paminklų	paslaptys.	18.00	Dženi	ir	Olis	de-
gustuoja	vyną.	18.30	Kelionė	po	prieskonių	pasaulį.	
19.30	 Visada	 išalkę.	 20.00	 Įdomiausios	 kelionės	
motociklu.	23.00	Viešbučių	paslaptys	ir	legendos.

 animal PlaneT
7.00,	6.35	Liūno	broliai.	7.25	Namai	medžiuo-
se.	11.00,	22.00,	4.15	Namai	medžiuose.	11.55,	
22.55	Juros	periodas.	12.50	Gamtos	pasaulis.	
20.10	 Nasrai.	 21.05,	 3.25	 Akvariumų	 verslas.	
23.50	Laukiniai	ir	pavojingi.	1.40,	5.00	Šaunu-
sis	septynetas.	

 sPoRT1
8.00	 Olandijos	 „Eredivisie“	 lyga.	 Turo	 apž-
valga.	9.00	Žiemos	pasaka	ant	ledo.	Dailusis	
čiuožimas.	 12.00	 Ispanijos	 „Endesa“	 krep-
šinio	 lygos	 Turo	 apžvalga.	 13.00	 Geriausi	
Ispanijos	 „Endesa“	 krepšinio	 lygos	 sezono	
metimai.	 13.30	 Geriausi	 NBA	 sezono	 meti-
mai.	 14.00	 Tiesioginė	 transliacija.	 Ispani-
jos	 „Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 „Herbalife“	 -	
„Sevilla“.	 15.50	 KOK	 World	 series	 2014.	
Bušido	 kovos.	 Premjera.	 20.00	 Tiesioginė	
transliacija.	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Klievlendo	
„Cavaliers“	-	Dalaso	„Mavericks“.	22.30	ATP	
250	 Winston-Salem	 Open.	 Lukas	 Rosol	 -	
Jerzy	Janowicz.	Finalas.	1.00	NBA	krepšinio	
lyga.	 Čikagos	 „Bulls“	 -	 Klievlendo	 „Cava-
liers“.	 3.15	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 New	 Yorko	
„Knicks“	-	Denverio	„Nuggets“.	2014/2015	m.	
sezonas.	 5.30	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	
apžvalga.	

 ViasaT sPoRT BalTic
6.30	 Rankinis.	 Europos	 moterų	 čempionato	
finalas.	 8.15	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 „Jokeris“	 -	
Minsko	 „Dinamo“.	 10.15	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Fenerbahce	 Ulker“	 -	 CSKA.	 12.05	 Krepšinis.	
Eurolyga.	 „Laboral	 Kutxa“	 -	 „Anadolu	 Efes“.	
13.55	 „Trans	 World	 Sport“	 žurnalas.	 14.55	
Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	„Dover“	-	„Crystal	
Palace“.	Tiesioginė	transliacija.	17.00	Futbolas.	
Anglijos	Premier	lygos	žurnalas.	17.25	Futbo-
las.	 Anglijos	 FA	 taurė.	 Tiesioginė	 transliacija.	
19.25	Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	„Arsenal“	-	
„Hull“.	Tiesioginė	transliacija.	21.30	Krepšinis.	
Pasaulio	 čempionato	 finalas.	 23.40	 Futbolas.	
Anglijos	 FA	 taurė.	 1.30	 Krepšinis.	 Eurolygos	
finalinio	 ketverto	 varžybos.	 5.00	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	„Atlant“	-	Rygos	„Dinamo“.	

 eURosPoRT
9.30	 Ralis.	 „Africa	 Eco	 Race“.	 9.45	 Sporto	
linksmybės.	10.00,	12.30,	14.45,	23.00	Šuoliai	
nuo	 tramplino.	 Keturių	 kalvų	 turnyras.	 10.45,	
14.00	Kalnų	slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	13.00,	
19.15,	1.30	Slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	17.30	
Rogučių	sportas.	Pasaulio	taurė.	19.40,	24.00,	
2.00	Dakaro	ralis.	19.45	Smiginis.	BDO	profe-
sionalų	pasaulio	čempionatas.	23.45	Ralis.	FIA	
Europos	čempionatas.	0.30	Salės	futbolas.	
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TV PROGRAMA Pirmadienis

 15.00 	 Amerikos	talentai  21.30 	 „Prancūziškas
	 bučinys“

 9.50 	 „Miestelio	
	 ligoninė“

 20.25 	 Nuo...	Iki 23.10 	 „Išgyvenimas“

 TV8
8.10	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 9.00	 Mano	
vaikas.	 10.00	 Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautuvė.	
10.25	 Senoji	 animacija.	 11.20	 „Šventės	 su	
šeima“	 (N-7).	 13.00	 Ekstremalūs	 namų	 po-
kyčiai.	14.00	 „Laukinis	angelas“	 (N-7).	15.00	
„Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 16.00	 Ekstremalūs	
namų	 pokyčiai.	 17.00	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	
18.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 19.00	 „Laukinis	
angelas“	 (N-7).	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	
20.35	 „Pamiršk	 mane“	 (N-7).	 21.00	 Drama	
„Meilės	 vasara“	 (N-7).	 22.40	 „Meilė	 gyventi“	
(N-7).	 23.35	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 0.35	 Gy-
dytojai	(N-7).	

 Info TV
5.50	 Padėkime	 augti.	 6.15	 Sekmadienio	 rytas.	
7.10	 Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	 8.00	 Apie	
žūklę.	 8.30	 Šefas	 rekomenduoja.	 9.00,	 13.50	
Mes	 pačios.	 9.30	 Žinios.	 10.00	 Tauro	 ragas	
(N-7).	10.25	Sekmadienio	rytas	(N-7).	11.20	24	
valandos	 (N-7).	12.20	Valanda	su	Rūta.	14.15	
Autopilotas.	 14.45	 Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	 15.45	
KK2	(N-7).	16.30	Ne	vienas	kelyje.	17.00,	22.00	
Info	 diena.	 21.00	 Dviračio	 šou.	 21.30	 Dabar	
pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
6.00,	 0.30	 Informacinė	 laida.	 6.30,	 9.00,	 11,	
17.00	Naujienos.	6.40	Vaikų	klubas.	6.50	„Ato-
drėkis“.	9.15	Skanėstas.	10.05	„Jeralaš“.	11.30	
„Tauškalius“.	 15.15	 Vyriška.	 Moteriška.	 16.05	
J.Menšovos	laida.	17.15	Atspėk	melodiją.	18.05	
Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	20.25,	23.20	Lietuvos	
„Laikas“.	20.50	„Partija	čempionei“.	23.35	An-
glija	apskritai	ir	konkrečiai.	1.00	„Jeralaš“.	

 nTV MIr
7.00,	9.00,	12.00,	18.00	Šiandien.	7.25	 „Anto-
nas	 Ivanovičius	 pyksta“.	 9.20	 „Muchtaro	 su-
grįžimas“.	10.25	Rusiškas	įdaras.	11.00	Prisie-
kusiųjų	 teismas.	 12.25	 Prisiekusiųjų	 teismas.	
Galutinis	 sprendimas.	 13.30	 „Mentų	 karai“.	
15.20	 Paslaptingoji	 Rusija.	 16.15	 „Liejyklos	
prospektas“.	 18.25	 Slaptas	 pramogų	 verslas.	
19.20	„Mentas“.	21.15	„Dvejetas	su	pistoletais“.	
23.00	„Garbės	kodeksas“.	

 rTr PlaneTa (BalTIja)
8.45	 Animacinis	 f.	 9.20,	 10.35	 A.Pachmutovos	
koncertas.	 10.00,	 13.00,	 19.00	 Žinios.	 10.10,	
18.40	 Žinios.	 Maskva.	 12.45,	 13.15	 „Tikiu“.	
19.35	„Širdies	atmintis“.	23.30	Satyros	teatro	ju-
biliejus.	0.35	„Kelias	į	vyro	širdį“.	2.30	„Pienė“.	

 TV PolonIa
7.05	Karnavalo	ritmu.	8.05	Abipus	Oderio.	Kaimy-
nai	po	lupa.	8.25	„Janka“.	9.00	Klausimai	per	pus-
ryčius.	12.10	Made	in	Poland.	12.40,	17.55,	1.45	
„Baronas24“.	13.05,	19.55,	4.45	„Laimės	spalvos“.	
13.30,	 18.50,	 21.40,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.30	 50	
metų	 serialui	 „Barbara	 ir	 Janas“.	 13.50	 „Likimo	
pokštas“.	14.45	Savaitraštis.pl.	15.40	Kultūringieji	
PL.	 16.50	 „Zlotopolskiai“.	 17.20	 Lenkų	 kalbos	
kursas.	18.20,	11.45,	4.35	Polonija	užsienyje.	18.30	
TV	ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	
19.25	Rytų	studija.	20.25	„Cafe	Historia“	-	Kons-
titucijos	25-metis.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Ži-
nios,	 sportas	 ir	 orų	 prognozė.	 21.50	 „Meilė	 prie	
užliejamos	pievos“.	23.00,	5.15	Lenkijos	reporteris.	
23.45,	 5.50	 T.Lisas	 gyvai.	 0.45	 „Naszaarmia.pl“.	
1.10	Lenkų	kalbos	kursas.	2.45	Animacinis	f.	

 DIVa UnIVersal TV
5.00,	 13.15,	 1.45	 Nuotaka	 milijonieriui.	 6.30,	
9.15,	14.45,	15.30,	19.15,	0.35	Išskirtiniai.	6.55,	
17.45,	 18.30	Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	
gyvenimas.	 8.25,	 16.15,	 21.15,	 22.00	 Tikroji	
Holivudo	 istorija.	10.05,	15.10,	20.50,	1.20	Va-
karėliai	aplink	pasaulį.	10.30,	10.55,	20.00,	20.25	
Auksinis	jaunimas.	11.20	Naujienos.	11.45,	3.25	
„Kalėdos	 Manhatene“.	 17.00	 Mados	 projektas.	
19.40	Svajonių	namas.	22.45	„Svajonių	namas“.	

 TV1000
5.00	 „Haris	 Poteris	 ir	 Fenikso	 brolija“.	 7.30	
„Madeline“.	 9.00	 „Džeris	 Magvairas“	 (N-7).	
11.30	 „Peliukas	 Stiuartas	 Litlis	 2“.	 13.00	
„Auksinis	 kompasas“.	 15.00	 „Ponas	 ir	 ponia	
Gangsteriai“.	 16.45	 „Džeris	 Magvairas“	 (N-7).	
19.00	„Dabar	gerai“.	20.45	„Niujorko	šešėlyje“	
(N-14).	 23.00	 „7	 Dienos	 ir	 naktys	 su	 Marilyn	
Monroe“.	0.45	„Peliukas	Stiuartas	Litlis	2“.	2.30	
„Kruvinas	deimantas“.	

 TraVel
9.00	Ryto	programa.	9.30	Restauratoriai.	10.00	
Didžiosios	 Londono	 paslaptys.	 10.30,	 15.00,	
24.00	Paminklų	paslaptys.	11.30	Pilies	 legen-
dos.	 12.30	 Pamesto	 bagažo	 aukcionai.	 13.30	
B.Pinchoto	 restauratoriai.	 14.00	 Naujo	 būsto	
paieška.	Malaizija.	14.30	Naujo	būsto	paieška.	
Anglija.	 16.00	 Pilies	 legendos.	 Baskerviliai.	
17.00	Keliaukime	su	Bondai	Byčo	veterinarais.	
Japonija	 ir	 Naujoji	 Zelandija.	 18.00	 Išgelbė-
kite	 mano	 verslą!	 Viešbutis	 „Gurney’s	 Inn“.	
19.00	 Amerikos	 maistas.	 Ajova.	 20.00	 Naujo	
būsto	paieška.	Singapūras.	20.30	Naujo	būsto	
paieška.	 Olandija.	 21.00	 Įdomiausios	 kelionės	
motociklu.	 Rusija.	 22.00	 Visada	 išalkę.	 San	
Franciskas.	22.30	Iškyla	ralyje.	23.00	Viešbučių	
paslaptys	ir	legendos.	1.00	Nakties	programa.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Gydytojos	dienoraš-

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

spalvos“	(N-7).
10.55	Komedija	„Be	įsipa-

reigojimų“	(N-14).
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

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

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

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

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

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

„Išgyvenimas“	(N-14).
0.05	 „Specialioji	jūrų	

policijos	tarnyba“.
1.05	 „Elitinis	būrys“	(N-7).
1.30	 TV	serialas	

„Naujokė“	(1)	(N-7).
2.00	 TV	serialas	

„Skandalas“	(1).
2.50	 TV	serialas	

„Vilfredas“	(1)	(N-7).

6.30	 Dienos	programa.
6.35	 Animacinis	f.	

„Smalsutė	Dora“.
7.00	 Animacinis	f.	„Tomo	

ir	Džerio	nuotykiai“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 Nuotykių	f.	„Haris	

Poteris	ir	mirties	reli-
kvijos“.	1	d.	(N-7).

11.40	Nuotykių	f.	šeimai	
„Skūbis-Dū!	Ežero	
pabaisos	prakeiks-
mas“.

13.40	 „Keista	šeimynėlė“.
14.05	Animacinis	f.	„Na,	

palauk!“
14.20	TV	serialas	„Ugnis	ir	

Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

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

Sportas.	Orai.
22.10	Kriminalinis		

veiksmo	f.	„Bundoko	
šventieji	2.	Visų	
šventųjų	diena“.

0.25	 TV	serialas	
„Taikinys“	(N-7).

1.20	 TV	serialas	„Nikita“.
2.15	 TV	serialas	

„Detektyvė	Džonson“.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas	13“.
9.50	 „Miestelio	ligoninė“.
10.40	Pasaulio	panorama.
11.10	Savaitė.
11.40	 „47	dienos	tarp	

ryklių“	(subtitruota).
12.35	Keliai.	Mašinos.	

Žmonės.
13.05	 Istorijos	detektyvai.
13.50	Lašas	po	lašo.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 TV	serialas	„Hartlando	

užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“.
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien.
18.45	 „Muškietininkai“.
19.35	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.10	Dėmesio	centre.
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	Teisė	žinoti.
22.20	Pinigų	karta.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.40	 „Muškietininkai“.	
0.30	 TV	serialas	„Senis“.
1.30	 Laba	diena,	Lietuva.
3.25	 Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.

6.35	 Sveikatos	ABC	tele-
vitrina.

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

8.00	 Mistinės	istorijos.
9.00	 TV	serialas	„Bosas“.
11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

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

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

ir	Ko“	(1)	(N-7).
20.00	TV	serialas	„Visa	

menanti“	(1)	(N-7).
21.00	Patrulis.
21.30	Kriminalinis		

veiksmo	f.	„Baltoji	
pūga“	(N-14).

23.25	Dakaras	2015.
23.55	TV	serialas	„Tikras	

kraujas“	(1)	(N-14).
0.55	 TV	serialas	„Visa	

menanti“	(1)	(N-7).
1.50	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
2.50	 Bamba	TV	(S).

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

Svečiuose	Beata	
Tiškevič-Hasanova.

10.30	Nuoga	tiesa	(N-7).
11.30	Pasaulis	X	(N-7).
12.30	24/7.
13.30	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	Namų	daktaras.
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Albanas“	(N-7).
19.55	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

21.00	Nuoga	tiesa	(N-7).
22.00	Reporteris.	Orai.
22.50	Didysis	pasivaikš-

čiojimas.
23.50	 „Kulinaras“.
0.50, 2.40, 5.00	Reporteris.
1.25, 5.35	 Lietuva	tiesiogiai.
1.50, 4.10	 „Nebylus	liudiji-

mas“	(N-14).
3.15	 Lietuva	tiesiogiai.
3.40, 6.00	 „Mikropasauliai“.
6.30	 „Gamtos	pasaulis“.
6.40	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 Brolių	Grimų	pasa-
kos.	„Apie	žvejį	ir	jo	
pačią“.

9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.00	Žinios.	Ukraina.
12.15	Šventadienio	mintys.
12.45	Muzika	gyvai.	

L.Geniušas.	„Vėlyvo	
sovietmečio	pos-
tmodernas.	Naujasis	
paprastumas“.

14.00	Lengvai	ir	linksmai!
15.00	Gimtoji	žemė.
15.30	Girių	horizontai.
16.00	 „Džeronimas“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Rusų	gatvė.	Žinios.
18.25	 Krepšinis.	LKL	

čempionatas.	Kauno	
„Žalgiris“	-	Mažeikių	
„Mažeikiai“.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Kauno.

20.30	Labanaktukas.	
„Tatonka	ir	mažieji	
draugai“,	„Čaplinas“.

21.00	Kultūra	+.
21.30	Romantinė	komedija	

„Prancūziškas	buči-
nys“	(N-7).

23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	Panorama.	
0.40	 Dėmesio	centre.
1.00	 A.Vaičiulaitis.	

„Valentina“.		
Rež.	V.Bačiulis.

 14.50 	 „Miestelio	
	 patruliai“
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 21.05 	 „7	dienos	ir	naktys	
su	Marilyn	Monroe“	

 15.00 	 Nepaprastos	
	 lenktynės

 9.30 	 „Striksės“

 AnimAl PlAnet
7.00,	6.35	Liūno	broliai.	7.25	Kačiukai	 ir	šunyčiai.	
8.15	Nykštukiniai	drambliai.	9.10,	5.00	Iškviečiamas	
tramdytojas.	10.05,	17.25,	21.05	Namai	medžiuose.	
11.00	Gyvūnų	policija.	11.55	Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	
12.50	Ginant	laukinę	gamtą.	13.45	Gamtos	pasaulis.	
14.40	Akvariumų	verslas.	15.35	Afrikoje.	16.30	Gy-
vačių	gelbėtojas.	18.20	Šaunusis	septynetas.	19.15,	
1.40	Akvariumų	verslas.	20.10,	2.35	Šeimos	safaris.	
22.00,	 0.45	 Šiaurės	 Amerikos	 džiunglės.	 22.55	
Dreifas	su	rykliais.	23.50	Po	užpuolimo.	

 SPort1
8.00	NBA	krepšinio	lyga.	Klivlendo	„Cavaliers“	-		
Dalaso	 „Mavericks“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	
10.15	NBA	krepšinio	lyga.	Hjustono	„Rockets“	-		
Dalaso	 „Mavericks“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	
12.30	 Olandijos	 „Eredivisie“	 2014/2015	 lyga.	
Turo	apžvalga.	13.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	
„AFC	 Ajax“	 -	 „Willem	 II“.	 15.00	 NBA	 krepši-
nio	 lyga.	 Toronto	 „Raptors“	 -	 Bruklino	 „Nets“.	
2014/2015	 m.	 sezonas.	 17.00	 KOK	 World	 se-
ries.	Bušido	kovos.	19.00,	21.00,	23.00	 „Spor-
tas“.	Dienos	naujienos.	19.15	Pasaulio	galiūnų	
čempionatas.	20.00,	21.10	NBA	krepšinio	 lyga.	
Klivlendo	 „Cavaliers“	 -	 Dalaso	 „Mavericks“.	
2014/2015	 m.	 sezonas.	 22.10,	 23.15	 Ispanijos	
„Endesa“	krepšinio	lyga.	„Herbalife“	-	„Sevilla“.	

 ViASAt SPort BAltic
7.00	Sochi2014	Olimpinės	žaidynės.	Ledo	ritu-
lys.	Latvija	 -	Šveicarija.	9.00	Sochi2014	Olim-
pinės	 žaidynės.	 Ledo	 ritulys.	 Kanada	 -	 Latvija.	
11.00	Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	12.50	Futbo-
las.	Anglijos	FA	taurė.	„Arsenal“	-	„Hull“.	14.40	
Premier	lygos	apžvalga.	15.55	Ledo	ritulys.	KHL.	
CSKA	-	Maskvos	„Dinamo“.	Tiesioginė	translia-
cija.	 18.25	 Ledo	 ritulys.	 KHL.	 SKA	 -	 „Jokerit“.	
Tiesioginė	transliacija.	21.20	Futbolas.	Anglijos	
FA	taurės	apžvalga.	21.50	Futbolas.	Anglijos	FA	
taurė.	 „AFC	Wimbledon“	 -	 „Liverpool“.	Tiesio-
ginė	transliacija.	23.55	Ledo	ritulys.	KHL.	SKA	-		
„Jokerit“.	1.55	Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	„AFC	
Wimbledon“	-	„Liverpool“.	

 euroSPort
	9.30	Slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	10.30,	13.00,	
15.30	Kalnų	slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	11.00,	
13.30,	 16.15	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Keturių	
kalvų	turnyras.	12.00,	14.30,	18.45	Slidinėjimas.	
Pasaulio	taurė.	19.45,	1.45	Sporto	linksmybės.	
19.55,	24.00	Dakaro	ralis.	20.00	Smiginis.	BDO	
profesionalų	pasaulio	čempionatas.	23.00	Šuo-
liai	nuo	tramplino.	Keturių	kalvų	turnyras.	0.30	
Ralis.	FIA	Europos	čempionatas.	1.00	Smiginis.	
BDO	 profesionalų	 pasaulio	 čempionatas.	 1.30	
Ralis.	„Africa	Eco	Race“.	2.00	Dakaro	ralis.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 Keksiukų	karai.
7.45	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.10	 „Teisingumo	lyga“.
9.30	 „Striksės“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“	(N-7).
11.40	 „Amžiaus		

paslaptys.	Dviese	
prie	bedugnės“.

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

mas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

15.30	Nematomas		
žmogus.

16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Melodrama		

„Meilė	ir	kiti	narkoti-
kai“	(N-14).

23.05	 „Detektyvė	Rizoli“	
(N-7).

24.00	 „Begėdis“	(N-14).
1.05	 Sveikatos	ABC	tele-

vitrina.

9.25	 Teleparduotuvė.
9.40	 Universitetai.lt.
10.10	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.10	 „Ieškotojas“		

(N-7).
12.05	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	Juokingiausi	

Amerikos	namų	vaiz-
deliai.

13.30	 „Univeras.		
Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės	(N-7).
16.00	 „Ieškotojas“	(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	 „Nepaprasti		
rusiški	kadrai“		
(N-7).

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

„Mokytojai		
ateiviai“	(S).

1.05	 Erotinis	f.	
„Pavojingas		
seksas“	(S).

9.00	 Klaipėdos	savaitė.	
Savaitės	įvykių		
apžvalga.

9.30	 „Trauma“	(N-7).
10.30	 „Pop	princesė	Kylie	

Minogue“.
11.30	 „Pasaulis	pro		

traukinio	langą“.
12.30	 „Dangaus	teismas“	

(N-7).
13.30	Karštos	senos	sėdy-

nės.
14.00	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

14.30	 „Tėvai	už	borto“.
15.10	 „Tekėk	už	manęs!“
17.00	Keisčiausi	pasaulio	

restoranai.
17.30	Klaipėdos	savaitė.	

Savaitės	įvykių		
apžvalga.

18.00	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

19.00	 „Komanda	Č“	(1).
20.00, 22.50	 Balticum	TV	

žinios.
20.20	 „80	traukinių	aplink	

pasaulį“.
20.50	Kinomano	užrašai.
21.05 Kino	akademija.	„7	

dienos	ir	naktys	su	
Marilyn	Monroe“		
(N-7).

23.05	 „Trauma“	(N-7).
0.05	 „Detektyvas	Džo“		

(N-7).

„meilĖS VASArA“
Drama. Vokietija. 2007.
Režisierius T.Hezelis.
Vaidina D.Stehli, B.Brunis jaunesn., K.Vildbolc.

Simpatiška blondinė Elizabet ieškodama darbo atvyksta į žavingą pajūrio 
miestelį. Mergina įsidarbina prabangiuose Hestonų namuose. Didžiosios 
Britanijos karalienei tarnaujantis Gregoris Hestonas iš karto susižavi 
gražiąja Elizabet, tačiau jo santuoka jau suplanuota. Vyras turės vesti 
kilmingąją Rebeką. Gregorio širdyje ir galvoje sumaištis - ką pasirinkti.

tV8
21.00

rekomenduoja

„PAmirŠK mAne“
SerialaS. Lietuva. 2013.
Režisierius R.Banionis.
Vaidina A.Bendoriūtė, 
A.Bialobžeskis, A.Gradauskas.

Pasakojimas apie didmiesčio herojų 
išorinį puošnumą ir dvasinį skurdą, 
smurtą prieš moteris ir vaikus, taip 
pat apie pastarųjų sugebėjimą iš-
saugoti orumą ir svajones, kurioms 
anksčiau ar vėliau lemta išsipildyti. 

„SKAnDAlAS“
TV SerialaS. JAV. 2014.
Režisierė Š.Raimz.
Vaidina K.Vašington, 
D.Stenčfild, K.Louz.

Olivija paskyrė savo gyvenimą elito 
įvaizdžio visuomenėje apsaugai. Ji 
absoliučiai įsitikinusi, kad tamsiau-
sios paslaptys niekada neišaiškės. 
Su ištikima komanda krizių valdy-
mo kompanijoje Olivija sprendžia 
kebliausias klientų problemas.

„moKYtoJAi AteiViAi“
Siaubo TrileriS. JAV. 1999.
Režisierius R.Rodrigesas.
Vaidina Dž.Briuster, K.Diuval, 
L.Haris.

Nušiurusiame miestelyje mokyklą 
užgrobia ateiviai. Plinta virusas, už-
krečiantis protus ir kūnus. Tačiau 
atsiranda drąsių mokinių grupė, 
kuri nusprendžia, kad susiremti 
su ateiviais šansų yra.

tV8
20.35

tV6
23.00

tV3
2.00



6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Gydytojos	dienoraš-

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

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

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

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

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

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

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

„Transporteris“.
23.15	 TV	serialas	

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

kriminalistai“	(N-14).
1.05	 TV	serialas	„Elitinis	

būrys“	(N-7).
1.35	 TV	serialas	

„Naujokė“	(N-7).
2.00	 TV	serialas	

„Skandalas“	(N-14).
2.50	 „Vilfredas“	(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 TV	serialas	„Volkeris,	

Teksaso	reindžeris“.
8.50	 Komedija	„Vaikis“.
11.00	Nuotykių	f.	„Džordžas	

ir	drakonas“.
12.45	Oplia!	(N-7).
13.15	Animacinis	f.	

„Mažieji	Tomas	ir	
Džeris	III“.

13.40	Animacinis	f.	„Keista	
šeimynėlė“.

14.05	Animacinis	f.	„Na,	
palauk!“

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

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

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

(N-7).
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	komedija	

„Meksikietis“	(N-7).
0.30	 TV	serialas	

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

„Detektyvė	Džonson“	
(N-7).

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas	13“.
9.50	 „Miestelio	ligoninė“.
10.40	Nacionalinė	paieškų	

tarnyba.
11.30	Eurovizija	2015.	

Nacionalinė	atranka.
13.10	Pinigų	karta.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 TV	serialas	„Hartlando	

užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“.
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien.
18.45	 „Muškietininkai“	(N-7).
19.35	Emigrantai.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.10	Dėmesio	centre.
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	Specialus	tyrimas.
22.20	 Istorijos	detektyvai.	

Istorinė	publicistika.
23.15	Vakaro	žinios.	
23.45	 „Muškietininkai“	(N-7).
0.35	 TV	serialas	„Senis“	

(N-7).
1.35	 Laba	diena,	Lietuva.
3.25	 Specialus	tyrimas.
4.10	 Emigrantai.
5.00	 Dokumentinis	f.	

„Briliantinis	tenoras“.

 13.10 	 Pinigų	karta 10.00 	 „Aistros	spalvos“  13.40 	 „Keista	
	 šeimynėlė“

AntrAdienis

 TV8
8.10	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 9.00	 Mano	
vaikas.	 10.00	 „Mažųjų	 gyvūnėlių	 krautu-
vė“.	 10.25	 Senoji	 animacija.	 11.00	 „Meilės	
vasara“	 (N-7).	 12.40	 Ekstremalūs	 namų	
pokyčiai.	 13.35	 „Laukinis	 angelas“	 (N-7).	
14.30	 „Pamiršk	 mane“	 (N-7).	 15.00	 „Žavūs	
ir	 drąsūs“	 (N-7).	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	
pokyčiai.	17.00	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	18.00	
„Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 19.00	 „Laukinis	 an-
gelas“	 (N-7).	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	
20.35	 „Pamiršk	 mane“	 (N-7).	 21.00	 Drama	
„Širdys	vėjyje“	(N-7).	22.40	„Meilė	gyventi“	
(N-7).	 23.35	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 0.35	
Gydytojai	(N-7).	

 Info TV
6.00,	 17.00,	 22.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	
10.40,	13.50,	16.30,	21.00	Dviračio	šou.	11.05	
Nuo...	 Iki.	 12.00,	 14.45	 Yra	 kaip	 yra	 (N-7).	
13.05,	15.45	KK2	(N-7).	14.15	Krepšinio	pasau-
lyje	 su	 Vidu	 Mačiuliu.	 21.30	 Dabar	 pasaulyje	
(rusų	k).	

 PBK
6.00,	20.25,	22.00	Lietuvos	„Laikas“.	6.10,	0.10	In-
formacinė	laida.	6.40,	9.00,	11.00,	17.00	Naujienos.	
6.50	Vaikų	klubas.	7.10	„Atodrėkis“.	9.20	Skanės-
tas.	10.00	„Meilė	ir	balandžiai“.	11.30	„Tauškalius“.	
15.15	Vyriška.	Moteriška.	16.10	J.Menšovos	laida.	
17.15	 Atspėk	 melodiją.	 18.00	 Tegul	 kalba.	 20.00	
Laikas.	 20.50	 „Partija	 čempionei“.	 22.10	 Kalėdų	
pamaldos.	0.40	„Meilė	ir	balandžiai“.	

 nTV MIr
7.00,	 9.00,	 12.00,	 18.00	 Šiandien.	 7.25	 „Mergi-
na	 su	 charakteriu“.	 9.20	 „Muchtaro	 sugrįžimas“.	
10.25	 Rusiškas	 įdaras.	 11.00	 Prisiekusiųjų	 teis-
mas.	12.25	Prisiekusiųjų	teismas.	Galutinis	spren-
dimas.	 13.30	 „Mentų	 karai“.	 15.20	 Paslaptingoji	
Rusija.	16.15	„Liejyklos	prospektas“.	18.25	Slaptas	
pramogų	verslas.	19.25	„Mentas“.	21.15	„Dvejetas	
su	pistoletais“.	23.00	„Garbės	kodeksas“.	

 rTr PlaneTa (BalTIja)
8.45	 Animacinis	 f.	 9.15,	 10.35,	 13.15	 „Motinos	
širdis“.	 10.00,	 13.00,	 19.00	 Žinios.	 10.10	 Ži-
nios.	Maskva.	17.30,	19.35	„Miegančių	gražuolių	
namai“.	22.10	Kalėdų	pamaldos.	0.10	Dokumen-
tinis	 f.	 1.00	 „Nešaudykite	 baltųjų	 gulbių“.	 3.40	
Humoro	laida.	

„MeKSIKIeTIS“
Veiksmo komedija. JAV. 2001.
Režisierius G.Verbinskis.
Vaidina B.Pitas, Dž.Roberts, Dž.Gandolfinis.

Džeris Velbakas dirba mafijai. Jo mergina Samanta įkalbinėja Džerį šį darbą 
mesti. Tačiau šefas Bernis Neimanas verčia Džerį atlikti paskutinę užduotį. 
Jis turi vykti į Meksiką ir parvežti pistoletą. Samanta tam prieštarauja, ta-
čiau Džeris vis tiek ryžtasi vykdyti užduotį. Meksikoje jis nesunkiai aptinka 
legendinį pistoletą, tačiau netikėtai kyla sunkumų grįžtant.

lnK
22.10

„ŠIrDYS VĖjYje“
drama. Vokietija. 2008.
Režisierius K.Kazesas.
Vaidina L.Ber, R.Dylzas, 
O.Klemensas.

Lordas Daglas trypčioja ant baž-
nyčios laiptų, laukdamas išsvajo-
tosios nuotakos Sofijos. O ši negali 
vykti į vestuves be savo brolio ir 
vyriausiojo pabrolio Edvardo, kuris 
bare skandina liūdesį, kad jo sesuo 
teka už netinkamo vyro. Sofija, 
išsipuošusi vestuvine suknele, 
vyksta ieškoti brolio ir patenka į 
autoavariją. 

„neKVIeSTI SVeČIaI“
mistinė drama. JAV, Kanada. 2009.
Režisierius T.Gardas.
Vaidina E.Brauning, A.Kebel, 
E.Benks.

Iš psichiatrijos ligoninės išėjusi 
Ana lengvai atpažįsta tėčio meilu-
žę Reičel, kuri stropiai slaugė vėžiu 
sirgusią mamą iki mirtimi pasibai-
gusio nelaimingo atsitikimo. Ji 
įtaria klastingus naujos pamotės 
kėslus ir pasidalija sukaupta in-
formacija su vyresniąja seserimi 
Aleks. Merginos nusprendžia pa-
sidomėti Reičel praeitimi...

„TranSPorTerIS“
tV serialas. Kanada, JAV, 
Vokietija, Prancūzija. 2013.
Režisierius B.Terneris.
Vaidina K.Vansas, V.Plačido, 
Č.Hiubneris.

Frenkas Martinas gali pervežti bet 
ką ir bet kur, tik, žinoma, už gerą 
užmokestį. Trys jo darbo taisyklės 
išliko tos pačios: jokių vardų, nie-
kada nekeisti susitarimo ir neatida-
ryti vežamo paketo, tačiau moteris 
šalia Frenko - jau kita. 
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7.00	 TV	serialas	
„Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

8.00	 TV	serialas	„Policija	
ir	Ko“	(1)	(N-7).

9.00	 TV	serialas	„Brolis	
už	brolį“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

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

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

ir	Ko“	(N-7).
20.00	TV	serialas	„Visa	

menanti“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Komedija	

„Kietakaktis“	(N-7).
23.20	Dakaras	2015.
23.50	TV	serialas	„Tikras	

kraujas“	(N-14).
0.50	 TV	serialas	„Visa	

menanti“	(N-7).
1.45	 TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

2.45	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 „Niekam	tavęs	neati-

duosiu“	(N-7).
9.00	 „Spąstai“	(1).
10.05	 „Komisaras	Megrė“.
11.10	Reporteris.
12.00	Spąstai	tėčiui.
13.45	 „Tyrinėtojai.	

Nesantuokinis	
Jekaterinos	sūnus“.

14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Gamink	sveikiau!“
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Albanas“	(N-7).
19.55	 „Jermolovai.	

Giminės	prakeiks-
mas“	(N-7).

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

Lietuva.	Orai.
22.50	Kitoks	pokalbis.	

Svečiuose	Beata	
Tiškevič-Hasanova.

23.50	 „Kulinaras“	(N-7).
0.50, 2.40, 5.00	Reporteris.
1.25, 3.15, 5.35	Lietuva	

tiesiogiai.
1.50, 4.10	 „Nebylus	liudiji-

mas“	(N-14).
3.40, 6.00	 „Mikropasauliai“	

(N-7).
6.30	 „Gamtos	pasaulis“.
6.40	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.00	Žinios.	Ukraina.
12.15	Drama	„Elzė	iš	

Gilijos“.
14.10	Autoritetas	apie	

autoritetus.	Pokalbis	
su	Prezidentu	Valdu	
Adamkumi.	2014	m.

15.30	Lengvai	ir	linksmai!
16.00	 „Džeronimas“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Vilniaus	albumas.
18.15	 Pasaulio	dokumenti-

ka.	„Saulės	dovanos“.
18.45	 ...formatas.	Poetas	

Gasparas	Aleksa.
19.00	LRT	Kultūros	akade-

mija.
19.45	Linija,	spalva,	forma.
20.30	Labanaktukas.	

Tatonka	ir	mažieji	
draugai“,	„Čaplinas“.

21.00	Naktinis	ekspresas.
21.30	 „Ištesėtas	pažadas.	

Vilniaus	paslaptys“.
22.30	Dabar	pasaulyje.
23.00	Ortodoksų	Kalėdų	

Dieviškoji	liturgija	
iš	Vilniaus	šv.	
Paraskevės	cerkvės.	

0.45	 Panorama.	
1.25	 Dėmesio	centre.
1.45	 LRT	Kultūros	akade-

mija.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Mano	puikioji	

auklė“	(1).
7.20	 „Mano	puikioji	

auklė“.
7.45	 Linksmieji	žvėreliai.
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.10	 „Teisingumo	lyga“.
9.30	 „Striksės“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“	(N-7).
11.40	 „Amžiaus	paslaptys.	

Gyvasis	ir	negyvasis	
vanduo“.

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

mas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

15.30	 „Griežčiausi	tėvai“.
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	 „Mano	puikioji	

auklė“.
17.30	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.00	 „Meilė	ir	bausmė“	

(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	 „Laiko	gijos“	(N-7).
22.40	 „Detektyvė	Rizoli“	

(N-7).
23.35	 „Begėdis“	(N-14).
0.40	 „Arti	namų“	(N-7).

9.25	 Teleparduotuvė.
9.40	 Tavo	augintinis.
10.10	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.10	 „Ieškotojas“	(N-7).
12.05	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės	(N-7).
16.00	 „Ieškotojas“	(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Mistinė	drama	
„Nekviesti	svečiai“	
(N-14).

23.10	Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

23.40	Kriminalinė		
drama	„Pabėgimo	
karaliai“	(N-14).

0.30	 Erotinis	f.	
„Afrikietiškos	ais-
tros“	(S).

9.00, 20.00, 21.50	 Balticum	
TV	žinios.

9.15	 „80	traukinių	aplink	
pasaulį“.

9.45	 „Niagaros	magija“	
(N-7).

10.45	Detektyvinis	serialas	
„Komanda	Č“	(1)		
(N-7).

11.45	 „Tėvai	už	borto“.
12.30	Kinomano	užrašai.
12.45	Keisčiausi	pasaulio	

restoranai.
13.15	 „Detektyvas	Džo“.
14.15	 „Aristokratai“	(N-7).
15.15	 „Trauma“	(N-7).
16.15	Kinomano	užrašai.
16.30	Karštos	senos		

sėdynės.
17.00	 „Pasaulis	pro		

traukinio	langą“.
18.00	 „Departamentas“		

(N-7).
19.00	 „Komanda	Č“	(2)		

(N-7).
20.20	Reidas.	Eismo	įvykių	

kronika.
20.50	 „Edeno	muziejus“	

(N-7).
22.05	Kinomano	užrašai	

(kart.).
22.20	 „Komisaras		

Manara	2“	(1)	(N-7).
23.20	 „Niagaros	magija“	

(N-7).
0.20	 „Dangaus	teismas“	

(N-7).

 16.00 	 „Džeronimas“ 17.20 	 Lietuva	tiesiogiai 17.00 	 „Muchtaro	
	 sugrįžimas“

 22.20 	 „Komisaras	
	 Manara	2“

 16.00 	 „Ieškotojas“	 15.00 	 Natūralioji	kulina-
rija	su	Anabele	Lengbein

TV PROGRAMAsausio 6 d. 

 TV Polonia
7.45	 Lenkų@lenkų	 žodynas.	 8.20	 „Padaužos	
iš	 Malūnų	 slėnio“.	 8.50	 Animacinis	 f.	 10.20	
„Popiežiaus	 tango“.	 11.20	 Šventinis	 koncertas	
Pelplinos	katedroje.	12.20,	19.55,	5.45	„Laimės	
spalvos“.	 12.50	 Trijų	 Karalių	 procesija.	 14.05,	
18.49,	 21.40,	 1.40	 Galvosūkis.	 14.15	 „Garbės	
laikas	-	sukilimas“.	15.10	„Spalsko	miškų	isto-
rija“.	 15.35	 „Zlotopolskiai“.	 16.05	 „Žiniuonis“.	
18.20,	22.45	Polonija	užsienyje.	18.25	50	metų	
serialui	„Barbara	ir	Janas“.	18.45	TV	ekspresas.	
18.55	 Raganų	 sambūris	 Kelcuose	 2014.	 20.25	
Abipus	Oderio.	Kaimynai	po	 lupa.	20.45	Laba-
naktukas.	21.00	Žinios.	21.50	„Tėvas	Mateušas“.	
23.00	 Sveika,	 Polonija.	 23.45	 „Maanam“	 kon-
certas.	0.40	Janas	Novakas	Jezioranskis	-	įvykių	
užkulisiai.	1.10	Made	in	Poland.	

 DiVa UniVersal TV
5.00,	 13.15,	 1.45	 Nuotaka	 milijonieriui.	 6.30,	
14.45,	19.40	Svajonių	namas.	6.55,	7.40,	17.45	
Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas.	
8.25,	21.15,	0.30	Tikroji	Holivudo	istorija.	9.10,	
11.25,	 15.30,	 19.15,	 23.45,	 3.15	 Išskirtiniai.	
10.20,	15.10,	20.50,	1.20	Vakarėliai	 aplink	pa-
saulį.	 10.40,	 20.00	 Auksinis	 jaunimas.	 11.50,	
3.35	„Kalėdų	žvaigždė“.	17.00	Mados	projektas.	
22.00	„Ruduo	Niujorke“.	

 TV1000
5.00	„Auksinis	kompasas“.	7.00	„Normandijos	
Viešbutis“.	 8.30	 „Peliukas	 Stiuartas	 Litlis	 2“.	
9.55	 „Meilė,	 vedybos,	 šeimyninis	gyvenimas“	
(N-14).	11.25	 „Atviras	 langas“.	13.05	 „Puikus	
planas“.	14.50	„Įsimylėjėliai“.	16.35	„Kruvinas	
deimantas“.	 19.00	 „Kelionė	 į	 Žemės	 centrą“.	
20.45	 „Apgaulės	 meistrai“.	 23.00	 „Virš	 įstaty-
mo“.	 1.00	 „Moteris	 juodais	 drabužiais“.	 3.00	
„Jėzus	Henris	Kristus“.	

 TraVel
9.00	Ryto	programa.	9.30	Restauratoriai.	10.30,	
15.00,	 24.00	 Paminklų	 paslaptys.	 11.30	 Pi-
lies	 legendos.	 12.30	 Pamesto	 bagažo	 aukci-
onai.	 13.30	 B.Pinchoto	 restauratoriai.	 14.00	
Naujo	būsto	paieška.	Singapūras.	14.30	Naujo	
būsto	paieška.	Olandija.	16.00	Pilies	legendos.	
17.00	Keliaukime	su	Bondai	Byčo	veterinarais.	
Ramiojo	 vandenyno	 krantai.	 18.00	 Išgelbėki-
te	 mano	 verslą!	 Viešbutis	 „Penguin“.	 19.00	
Amerikos	 maistas.	 Viskonsinas.	 20.00	 Naujo	
būsto	paieška.	Pietų	Afrika.	20.30	Naujo	būsto	
paieška.	 Anglija.	 21.00	 Didžiosios	 pasaulio	
paslaptys.	 22.00	 Nepaprastos	 jachtos.	 23.00	
Viešbučių	paslaptys	 ir	 legendos.	1.00	Nakties	
programa.	

 animal PlaneT
7.25,	 11.55	 Kačiukai	 ir	 šunyčiai.	 8.15	 Ginant	
laukinę	gamtą.	9.10,	22.00,	0.45	 Iškviečiamas	
tramdytojas.	 10.05,	 17.25,	 21.05	 Namai	 me-
džiuose.	 11.00,	 5.50	 Gyvūnų	 policija.	 12.50	
Veterinaras.	 13.45,	 18.20	 Šiaurės	 Amerikos	
džiunglės.	14.40,	193.15,	1.40	Akvariumų	vers-
las.	15.35	Šeimos	safaris.	16.30	Dreifas	su	ry-
kliais.	20.10	Drambliai.	22.55	Pavojingiausios	
gyvatės.	23.50	Plaukimas	su	pabaisomis.	

 sPorT1
7.00,	 12.00,	 19.00,	 21.00,	 23.00	 „Sportas“.	
Dienos	 naujienos.	 7.15	 Olandijos	 „Eredivisie“	
lyga.	Turo	apžvalga.	Premjera.	8.00	NBA	krep-
šinio	lyga.	Toronto	„Raptors“	-	Čikagos	„Bulls“.	
10.00	NBA	krepšinio	lyga.	Majamio	„Heat“	-	Či-
kagos	„Bulls“.	12.15	Rusijos	„Premier	League“.	
Turo	apžvalga.	13.00	Rusijos	„Premier	League“.	
„Zenit“	 -	 „Kuban“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	
15.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Memfio	 „Grizzlies“	
-	 Los	 Andželo	 „Clippers“.	 17.00	 KOK	 World	
series.	Bušido	kovos.	19.15	Olandijos	„Eredivi-
sie“	lyga.	Turo	apžvalga.	Premjera.	20.00,	21.10	
NBA	krepšinio	lyga.	Toronto	„Raptors“	-	Čika-
gos	 „Bulls“.	 22.10,	 23.15	 Ispanijos	 „Endesa“	
krepšinio	 lyga.	 „Valencija	Basket“	 -	 „Unicaja“.	
0.10	KOK	World	series.	Bušido	kovos.	

 ViasaT sPorT BalTic
7.00	Ledo	ritulys.	KHL.	CSKA	-	Maskvos	„Di-
namo“.	9.00	Ledo	ritulys.	KHL.	SKA	-	„Jokerit“.	
11.00	Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	„AFC	Wim-
bledon“	 -	 „Liverpool“.	 12.55	 Futbolas.	 UEFA	
Čempionų	 lygos	 finalas.	 „Real“	 -	 „Atletico“.	
15.45	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Panathinaikos“	 -	
„Maccabi“.	 17.35	 Rankinis.	 Europos	 moterų	
čempionato	 finalas.	 19.20	 Krepšinis.	 Euroly-
ga.	 „Galatasaray“	 -	 „Žalgiris“.	 21.10	 Futbol	
Mundial	 žurnalas.	 21.40	 Futbolas.	 Anglijos	
FA	 taurė.	 „Everton“	 -	 „West	Ham“.	Tiesioginė	
transliacija.	23.45	Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	
„AFC	 Wimbledon“	 -	 „Liverpool“.	 1.35	 Futbo-
las.	Anglijos	FA	taurė.	„Everton“	-	„West	Ham“.	
3.25	Futbol	Mundial	žurnalas.	

 eUrosPorT
9.30	 Ralis.	 „Africa	 Eco	 Race“.	 9.45,	 21.15,	
17.00,	 23.00	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Keturių	
kalvų	 turnyras.	10.15,	13.00	Slidinėjimas.	Pa-
saulio	taurė.	11.15,	1.15,	1.45	Sporto	linksmy-
bės.	16.00,	19.45	Kalnų	slidinėjimas.	Pasaulio	
taurė.	20.25	Dakaro	ralis.	20.30	Smiginis.	BDO	
profesionalų	pasaulio	čempionatas.	24.00,	2.00	
Dakaro	ralis.	0.30	Motosportas.	GT	akademija.	
0.45	 Ralis.	 FIA	 Europos	 čempionatas.	 1.30	
Ralis.	„Africa	Eco	Race“.
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TV PROGRAMA Trečiadienis

 19.00 	 „Policija	ir	Ko“  21.00 	 Sąmokslo	teorija  20.30 	 Labanaktukas 13.10 	 Specialus	tyrimas 20.25 „Gyvenimo	
	 receptai	II“

 19.30 	 Žvaigždžių	
	 dešimtukas

 TV8
8.10	„Žavūs	ir	drąsūs“	(N-7).	9.00,	10.25	Senoji	
animacija.	10.00	„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	
11.00	„Širdys	vėjyje“	(N-7).	12.40	Ekstremalūs	
namų	pokyčiai.	13.35	„Laukinis	angelas“	(N-7).	
14.30	 „Pamiršk	 mane“	 (N-7).	 15.00	 „Žavūs	
ir	 drąsūs“	 (N-7).	 16.00	 Ekstremalūs	 namų	
pokyčiai.	 17.00	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00	
„Meilė	gyventi“	(N-7).	19.00	„Laukinis	angelas“		
(N-7).	 20.00	 Labanakt,	 vaikučiai.	 20.35	 „Pa-
miršk	 mane“	 (N-7).	 21.00	 Romantinė	 drama	
„Skarlet“	 (N-7).	 22.40	 Drama	 „Meilė	 gyventi“	
(N-7).	 23.35	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 0.35	 Gy-
dytojai	(N-7).	

 Info TV
	 6.00,	 17.00,	 22.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	
10.40,	13.50,	16.30,	21.00	Dviračio	šou.	11.05	
Pagalbos	 skambutis	 (N-7).	 12.00,	 14.45	 Yra	
kaip	yra	 (N-7).	13.05,	15.45	KK2	 (N-7).	14.15	
Šefas	 rekomenduoja.	 21.30	 Dabar	 pasaulyje	
(rusų	k.).	

 PBK
6.00,	20.25,	22.25	 Lietuvos	 „Laikas“.	6.10,	23.35	
Informacinė	 laida.	 6.40,	 9.00,	 11.00,	 17.00	 Nau-
jienos.	 6.50	 Vaikų	 klubas.	 7.10	 „Atodrėkis“.	 9.20	
„Skanėstas“.	10.05	Betliejus.	Jėzaus	miestas.	11.30	
„Angelas	 širdyje“.	 15.15	 XX	 amžiaus	 šventieji.	
16.05	 J.Menšovos	 laida.	 17.15	 Atspėk	 melodiją.	
17.55	 Roza	 Chutoras.	 2015-ųjų	 Kalėdos.	 20.00	
Laikas.	 20.50	 „Moteris	 bėdoje“.	 0.05	 Betliejus.	
Jėzaus	miestas.	1.00	„Daug	triukšmo	dėl	nieko“.	

 nTV MIr
7.00,	9.00,	12.00,	18.00	Šiandien.	7.25	„Dvyniai“.	
9.20	„Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	Juk	gyvena	
žmonės.	11.00	Prisiekusiųjų	teismas.	12.25	Pri-
siekusiųjų	teismas.	Galutinis	sprendimas.	13.30	
„Mentų	karai“.	15.20	Paslaptingoji	Rusija.	16.15	
„Liejyklos	prospektas“.	18.25	Slaptas	pramogų	
verslas.	 19.20	 „Mentas“.	 21.15	 „Dvejetas	 su	
pistoletais“.	23.00	„Garbės	kodeksas“.	

 rTr PlaneTa (BalTIja)
8.30,	10.15	Animacinis	f.	8.45	Šventinis	koncertas.	
10.00,	13.00,	19.00	Žinios.	10.45,	13.45	„Meilė	ne	
bulvė“.	13.10	 Interviu	 su	patriarchu	Kirilu.	19.35	
„Paukštis	 narve“.	 23.30	 „Meilės	 krantai“.	 1.20	
„Ten,	kur	mano	laimė“.	3.05	Humoro	laida.	

 TV PolonIa
8.00	 Miško	 istorijos.	 8.25	 „Kelionė	 už	 vieną	
šypseną“.	9.00	Klausimai	per	pusryčius.	12.00	
Sveika,	 Polonija.	 12.40	 Šios	 dienos	 užduotys.	
13.05,	 19.55	 „Laimės	 spalvos“.	 13.30,	 18.50,	
21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35	 Žinios.	 13.50	
„Meilė	prie	užliejamos	pievos“.	14.50	TV	teatras:	
spektaklis	 „Revizorius“.	 16.50	 „Zlotopolskiai“.	
17.15	 Myliu	 kiną.	 17.55	 Šios	 dienos	 užduo-
tys.	 18.20,	 23.40	 Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	
ekspresas.	18.55,	2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	
19.25	 Upės	 istorija.	 20.25	 „Vilnoteka“.	 20.45	
Labanaktukas.	21.00	Žinios,	sportas	ir	orų	pro-
gnozė.	21.50	TV	teatras:	spektaklis	„Revizorius“.	
23.25	50	metų	serialui	„Barbara	ir	Janas“.	23.50	
„Gyvenimo	 egzaminas“.	 0.45	 „Laimės,	 Kolba!“	
1.45	Šios	dienos	užduotys.	2.45	Animacinis	f.	

 DIVa UnIVersal TV
5.00,	 13.15,	 1.45	 Nuotaka	 milijonieriui.	 6.30,	
14.45,	 19.40	 Svajonių	 namas.	 6.55,	 17.45	
Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas.	
8.30,	 11.20,	 15.30,	 19.15,	 23.25,	 0.10	 Išskirti-
niai.	10.05,	15.10,	20.50,	1.20	Vakarėliai	aplink	
pasaulį.	10.30,	20.00	Auksinis	jaunimas.	11.45,	
3.25	 „Niekas,	 tik	 Kalėdos“.	 16.15	 Tikroji	 Ho-
livudo	 istorija.	 17.00	 Mados	 projektas.	 22.00	
„Naktinis	skrydis“.	

 TV1000
5.00	„Ilgos	sužadėtuvės“.	7.15	„Žalvarinis	arba-
tinukas“.	9.00	„Laimė	viena	nevaikšto“	(N-14).	
11.00	„7	Dienos	ir	naktys	su	Marilyn	Monroe“.	
12.45	 „Ilgos	 sužadėtuvės“.	 15.00	 „Kelionė	 į	
Žemės	 centrą“.	 16.30	 „Bado	 žaidynės“	 (N-7).	
19.00	 „Mirties	 įrankiai.	 Kaulų	 miestas“.	 21.15	
„Muzika,	 suradusi	 mus“	 (N-7).	 23.15	 „Dabar	
gerai“.	 1.00	 „Surasti	 tą	 vienintelę“.	 2.45	 „Per	
žingsnį	nuo	šlovės“	(N-14).	

 TraVel
9.00	Ryto	programa.	9.30	Restauratoriai.	10.00	
Statybos	Aliaskoje.	10.30,	15.00,	24.00	Pamin-
klų	 paslaptys.	 11.30	 Pilies	 legendos.	 12.30	
Pamesto	 bagažo	 aukcionai.	 13.30	 B.Pinchoto	
restauratoriai.	14.00	Naujo	būsto	paieška.	Pietų	
Afrika.	14.30,	20.30	Naujo	būsto	paieška.	Angli-
ja.	16.00	Pilies	legendos.	17.00	Keliaukime	su	
Bondai	 Byčo	 veterinarais.	 Australija.	 18.00	 Iš-
gelbėkite	mano	verslą!	Viešbutis	„New	Yorker“.	
19.00	 Amerikos	 maistas.	 Čikaga.	 20.00	 Naujo	
būsto	 paieška.	 Italija.	 21.00	 Perlų	 rinkimas	
Madagaskare.	 22.00	 Dingę	 džiunglėse.	 23.00	
Viešbučių	 paslaptys	 ir	 legendos.	 1.00	 Nakties	
programa.	

6.35	 Teleparduotuvė.
6.50	 „Simpsonai“	(N-7).
7.50	 „Gydytojos	dienoraš-

tis“	(N-7).
8.55	 „Meilės	sūkuryje“.
10.00	 „Aistros	spalvos“	(N-7).
11.00	TV	Pagalba	(N-7).
12.55	 „Ančiukas	Donaldas	

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

Plačiakelnis“.
14.30	 „Simpsonai“	(N-7).
15.30	 „Nemylima“	(N-7).
16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.30	TV3	žinios.	TV3	

sportas.	TV3	orai.
19.30	Žvaigždžių	dešimtu-

kas	(N-7).
21.00	TV	serialas	

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

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

„Išgyvenimas“	(N-14).
0.05	 TV	serialas	

„Ieškotojas“	(N-7).
1.00	 TV	serialas	„Elitinis	

būrys“	(N-7).
1.30	 TV	serialas	

„Naujokė“	(N-7).
1.55	 TV	serialas	

„Skandalas“	(N-14).
2.45	 TV	serialas	

„Vilfredas“	(N-7).

6.00	 Labas	vakaras,	
Lietuva.

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 Animacinis	f.	„Keista	

šeimynėlė“.
7.50	 TV	serialas	

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

8.50	 Pagalbos	skambutis.
9.50	 Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	Nuo..	Iki	(N-7).
11.55	KK2	(N-7).
12.45	Oplia!	(N-7).
13.15	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
13.40	 „Keista	šeimynėlė“.
14.05	 „Na,	palauk!“
14.20	 „Ugnis	ir	Ledas“	(N-7).
16.30	Labas	vakaras,	

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

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	(N-7).
20.25	 TV	serialas	„Gyvenimo	

receptai	II“	(N-7).
21.30	Žinios.	Verslas.	

Sportas.	Orai.
22.10	Veiksmo	f.	„Šešios	

kulkos“	(N-14).
0.25	 TV	serialas	

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

„Detektyvė	Džonson“.

6.00	 LR	himnas.
6.05	 Labas	rytas,	Lietuva.
9.00	 „Komisaras	Reksas	13“.
9.50	 „Miestelio	ligoninė“.
10.40	Emigrantai.
11.30	Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
12.25	Dokumentinis	filmas	

apie	Lietuvos	teatro	
tyrinetoją	Vytautą	
Maknį.

13.10	Specialus	tyrimas.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“.
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien.
18.45	 „Muškietininkai“	(N-7).
19.35	Gyvenimas.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.	
21.10	Dėmesio	centre.
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	Auksinis	protas.
22.45	Žingsnis	po	žings-

nio.	Būstas.
23.10	Vakaro	žinios.	
23.40	 „Muškietininkai“	(N-7).
0.30	 TV	serialas	„Senis“.
1.30	 Laba	diena,	Lietuva.
3.25	 Gyvenimas.
4.15	 Auksinis	protas.
5.25	 Durys	atsidaro.

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

8.00	 „Policija	ir	Ko“	(N-7).
9.00	 „Brolis	už	brolį“	(N-7).
11.00	Kalbame	ir	rodome.
11.55	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
13.00	 „Muchtaro	sugrįži-

mas“	(N-7).
14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

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

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

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

ir	Ko“	(N-7).
20.00	TV	serialas	„Visa	

menanti“	(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Romantinė	komedija	

„Meilė	per	atstumą“.
23.25	Dakaras	2015.
23.55	TV	serialas	„Tikras	

kraujas“	(N-14).
0.55	 TV	serialas	„Visa	

menanti“	(N-7).
1.50	 TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

2.50	 Bamba	TV	(S).

6.45	 Programa.
6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 „Niekam	tavęs	neati-

duosiu“	(N-7).
9.00	 „Spąstai“	(N-7).
10.05	 „Komisaras	Megrė“.
11.10	Reporteris.
12.00	Nuoga	tiesa	(N-7).
13.00	Vantos	lapas	(N-7).
13.30	 „Neprilygstamieji	

gyvūnai“	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“.
16.00, 17.00	 Žinios.	Orai.
16.20	 „Gamink	sveikiau!“
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.45	Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!	Ištisus	
metus.

18.50	Laikas	krepšiniui.
19.00	Vilniaus	„Lietuvos	

rytas“	-	Zgoželeco	
„Turow“.	

21.00	Sąmokslo	teorija.
22.00	Reporteris.	Orai.
22.50	Patriotai.
23.50	 „Kulinaras“	(N-7).
0.50, 2.40, 5.00	Reporteris.
1.25, 3.15, 5.35	Lietuva	

tiesiogiai.
1.50, 4.10	 „Nebylus	liudiji-

mas“	(N-14).
3.40, 6.00	 „Mikropasauliai“.
6.30	 „Gamtos	pasaulis“.
6.40	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.00	Žinios.	Ukraina.
12.15	Kultūra	+.
12.45	Lengvai	ir	linksmai!
13.30	 „Kaunas	Talent	

2014“.	Tarptautinis	
jaunųjų	talentų	kon-
kursas.

16.00	 „Mažasis	princas“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina.
18.00	Kultūrų	kryžkelė.	

Trembita.
18.15	Lietuvių	doku-

mentikos	meistrai.	
H.	Šablevičius.	
„Padangių	laum-
žirgiai“.	1976	m.	
„Suvalkietiškas	
pagyvenimas“.	1982	
m.	„Medžio	atmin-
tis“.	1987	m.

19.00	 Istorijos	detektyvai.
19.55	Kultūros	savanoriai.
20.30	Labanaktukas.	

„Tatonka	ir	mažieji	
draugai“,	„Čaplinas“.

21.00	Naktinis	ekspresas.
21.30	 „Brilijantinis	tenoras“.
22.30	Dabar	pasaulyje.
23.00	Drama	„Jauna	ir	

graži“	(S).
0.30	 Panorama.
1.10	 Dėmesio	centre.
1.30	 Linija,	spalva,	forma.
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 11.45 	 „80	traukinių	
	 aplink	pasaulį“

 18.00 	 „Aferistas“ 15.30 	 „Griežčiausi	
	 tėvai“

 AnimAl PlAnet
7.00,	6.35	Liūno	broliai.	7.25,	11.55	Kačiukai	ir	
šunyčiai.	 8.15	 Veterinaras.	 9.10,	 13.45,	 18.20,	
5.00	 Iškviečiamas	 tramdytojas.	 10.05,	 17.25,	
21.05,	4.15	Namai	medžiuose.	11.00,	5.50	Gy-
vūnų	policija.	12.50	Laukinis	gyvenimas.	14.40,	
19.15,	1.40	Akvariumų	verslas.	15.35	Drambliai.	
16.30	Pavojingiausios	gyvatės.	20.10,	2.35	Af-
rikoje.	 22.00,	 0.45,	 3.25	 Nežinoma	 Meksika.	
22.55	Nasrai.	23.50	Kalmaras	žmogėdra.	

 SPort1
7.00,	 12.00,	 21.00,	 23.00	 „Sportas“.	 Dienos	
naujienos.	7.15	Rusijos	„Premier	League“.	Turo	
apžvalga.	 8.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	 Bostono	
„Celtics“	 -	 Bruklino	 „Nets“.	 10.00	 Olandijos	
„Eredivisie“	 lyga.	 „AFC	 Ajax“	 -	 „Dordrecht“.	
12.15	 NBA	 Action.	 Krepšinio	 lygos	 apžvalga.	
13.00	Olandijos	„Eredivisie“	lyga.	„AFC	Ajax“	-	
„Zwolle	PEC“.	15.00	Rusijos	„Premier	League“.	
„Dinamo“	 -	 CSKA.	 17.00	 NBA	 krepšinio	 lyga.	
Klievlendo	 „Cavaliers“	 -	 Dalaso	 „Mavericks“.	
2014/2015	m.	sezonas.	19.00	Tiesioginė	trans-
liacija.	 „Eurocup“	 krepšinio	 lyga.	 Klaipėdos	
„Neptūnas“	 -	 „Paris-Levallois“	 (pertraukoje	
„Sportas“.	 Dienos	 naujienos).	 21.10	 Ispanijos	
„Endesa“	 krepšinio	 lyga.	 „Unicaja“	 -	 Madrido	
„Real“.	23.15	KOK	World	series.	Bušido	kovos.	

 ViASAt SPort BAltic
9.05	Motosportas.	Žiedinės	lenktynės.	Norvegija.	
11.10	 Krepšinis.	 Europos	 čempionato	 finalas.	
13.05	Krepšinis.	Eurolygos	finalinio	ketverto	var-
žybos.	15.35	Ledo	ritulys.	KHL.	„Atlant“	-	Rygos	
„Dinamo“.	 17.35	 Futbolas.	 Anglijos	 FA	 taurė.	
„Everton“	-	„West	Ham“.	19.25	Ledo	ritulys.	KHL.	
Rygos	 „Dinamo“	 -	 „Jokerit“.	 Tiesioginė	 trans-
liacija.	22.00	Futbolas.	Anglijos	FA	 taurė.	 „AFC	
Wimbledon“	 -	 „Liverpool“.	 23.50	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„Jokerit“.	1.50	Futbolas.	
Anglijos	FA	taurė.	„Everton“	-	„West	Ham“.	

 euroSPort
9.30,	 1.30	 Ralis.	 „Africa	 Eco	 Race“.	 9.45	 Mo-
tosportas.	 GT	 akademija.	 10.00,	 1.45	 Sporto	
linksmybės.	 11.00	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Ke-
turių	 kalvų	 turnyras.	 12.30,	 16.45,	 21.20,	 1.00	
Slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	12.30,	16.45,	21.20	
Slidinėjimas.	Pasaulio	taurė.	15.15,	20.30	Biatlo-
nas.	Pasaulio	taurė.	17.15	Tenisas.	„ATP	World	
Tour	250“.	20.25,	24.0,	2.00	Dakaro	ralis.	22.05	
Sporto	 lyderiai.	 Sergejus	 Bubka.	 22.35	 Trečia-
dienio	sporto	įvykių	apžvalga.	22.40	Jojimas	su	
kliūtimis.	 Pasaulio	 taurė.	 23.10	 Raitelių	 klubo	
žurnalas.	23.15	Golfo	klubas.	23.20	Buriavimas.	
„Extreme	 Sailing	 Series“.	 23.50	 Jachtų	 klubas.	
23.55	Trečiadienio	sporto	įvykių	apžvalga.

6.45	 Dienos	programa.
6.50	 „Mano	puikioji	

auklė“.
7.45	 Linksmieji		

žvėreliai.
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.10	 „Teisingumo		

lyga“.
9.30	 „Striksės“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“	(N-7).
11.40	 „Laiko	gijos“		

(N-7).
13.35	 „Pavogtas	gyveni-

mas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

15.30	 „Griežčiausi		
tėvai“.

16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.00	 „Be	kaltės	kalta“	(1)	

(N-7).
20.05	 „Karadajus“	(N-7).
21.00	Veiksmo	trileris	

„Žaidėjas“		
(N-14).

22.40	 „Detektyvė	Rizoli“	
(N-7).

23.35	 „Begėdis“	(N-14).
0.40	 „Arti	namų“		

(N-7).

9.25	 Teleparduotuvė.
9.40	 Adrenalinas	(N-7).
10.10	 „Medikopteris“		

(N-7).
12.05	 „Aferistas“	(N-7).
11.10	 „Ieškotojas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės.
16.00	 „Ieškotojas“		

(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Fantastinis	trileris	
„Įvykis“	(N-14).

23.10	Crisso	Angelo		
iliuzijų	pasaulis	
(N-7).

23.40	Kriminalinė		
drama	„Pabėgimo	
karaliai“	(N-14).

0.35	 Erotinis	f.		
„Rizikingas	staty-
mas“	(S).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

9.45	 „Departamentas“		
(N-7).

10.45	 „Komanda	Č“		
(N-7).

11.45	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.

12.15	 „Niagaros		
magija“	(N-7).

13.15	 „Komisaras		
Manara	2“	(1)		
(N-7).

14.15	 „Raudonasis		
erelis“	(N-7).

16.20	 „Detektyvas		
Džo“	(N-7).

17.20	 „Tėvai	už	borto“.
18.00	 „Aristokratai“		

(N-7).
19.00	 „Komanda	Č“		

(N-7).
20.00,	Balticum	TV		

žinios.
20.20	Keisčiausi	pasaulio	

restoranai.
20.50	 „Baimė		

mylėti	2“	(N-7).
22.45	Balticum	TV		

žinios.
23.00	 „Edeno	muziejus“	

(N-7).
24.00	 „Departamentas“		

(N-7).

„ĮVYKiS“
Fantastinis trileris. JAV, Indija. 2008.
Režisierius M.N.Šjamalanas.
Vaidina M.Volbergas, Z.Dešanel, Dž.Legizamas.

Filadelfijoje mokytoju dirbantis Eliotas Moras su mokiniais aptaria pa-
slaptingą bičių populiacijų išnykimą, kai tuo metu jo kolegos mokytojai 
įspėjami dėl nepaaiškinamų reiškinių, vykstančių Niujorke. Eliotas kartu 
su žmona Alma sėda į traukinį, išvežantį likusius gyvus amerikiečius į 
tariamai saugią zoną. Deja, traukinys pusiaukelėje sustoja, ir tūkstančiai 
žmonių priversti pažvelgti nepaaiškinamam siaubui į akis...

tV6
21.30

„SKArlet“
serialas. Prancūzija, JAV, 
Vokietija, Italija. 1994.
Režisierius Dž.Ermanas.
Vaidina Dž.Voli, T.Daltonas, A.Giš.

Skarlet vyksta į savo buvusios svai-
nės Melanės laidotuves ir jose tikisi 
sutikti  buvusį vyrą Retą Batlerį, bet 
jo taip ir nepamato. Vis dėlto mo-
teris nepraranda vilties susigrąžinti 
buvusį vyrą. 

„ŠeŠioS KulKoS“
Veiksmo Filmas. JAV. 2012.
Režisierius E.Barbarašas.
Vaidina Ž.K.Van Damas, 
Dž.Flaniganas, A.L.Ploumen.

Samsonas Golas grįžta iš karinių 
veiksmų po to, kai dėl jo kaltės žūva 
beginklės aukos. Endrius Feidenas 
vienas pats nesugeba išgelbėti 
pagrobtos dukters pasaulyje, kurio 
gatves valdo korupcija. Dviese bus 
lengviau kovoti.

„elementAru“
kriminalinis serialas. JAV. 2013.
Režisierius R.Dohertis.
Vaidina Dž.L.Mileris, L.Liu, A.Kvinas.

Niujorke jau apsipratęs Šerlokas 
Holmsas priverstas grįžti į gimtąjį 
Londoną, kad padėtų savo senam 
kolegai Lestradui. Po darbų Holmsas 
aprodys Votsonui savo buvusį gyve-
nimą - nusiveš į savo buvusį butą. O 
čia sutiks savo brolį Maikroftą. 

tV8
21.00

tV3
22.10

lnK
22.10

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

jos	dienoraštis“	(N-7).
8.55	 TV	serialas		

„Meilės	sūkuryje“.
10.00	TV	serialas	„Aistros	

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

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

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

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

(N-7).
20.30	Opiumas	liaudžiai	

(N-7).
21.00	TV	serialas	

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

„Kobra	11“	(N-7).
23.15	TV	serialas	„Išgyve-

nimas“	(N-14).
0.10	 TV	serialas		

„Kaulai“	(N-14).
1.10	 TV	serialas	„Elitinis	

būrys“	(N-7).
1.40	 „Naujokė“	(N-7).
2.05	 „Skandalas“	(N-14).
2.55	 „Vilfredas“	(N-7).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 „Volkeris,	Teksaso	

reindžeris“	(N-7).
8.50	 24	valandos		

(N-7).
09.50	Yra	kaip	yra	(N-7).
11.00	TV	serialas	„Gyveni-

mo	receptai	II“		
(N-7).

11.55	KK2	(N-7).
12.45	Oplia!	(N-7)
13.15	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
13.40	 „Keista	šeimynėlė“.
14.05	 „Na,	palauk!“
14.20	TV	serialas		

„Ugnis	ir	Ledas“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

„Juodojo	vanago	
žūtis“	(N-14).

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

1.50	 TV	serialas		
„Nikita“	(N-7).

2.45	 Sveikatos	ABC		
televitrina.

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

13“	(N-7).
9.50	 „Miestelio	ligoninė“.
10.40	Gyvenimas.
11.30	Auksinis	protas.
12.45	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
13.05	 Istorijos	detektyvai.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“.
17.45	 „Naisių	vasara	6“.
18.15	Šiandien	(su	vertimu	

į	gestų	kalbą).	
18.45	 „Ištiesk	gerumui	

ranką	2015“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
21.10	Dėmesio	centre.
21.29	Loterija	„Perlas“.
21.30	Biografinė	drama	

„Valensa.	Vilties	
žmogus“	(N-7).

23.40	Vakaro	žinios.	
0.10	 „Senis“	(N-7).
1.10	 Laba	diena,	Lietuva.
3.05	 Stilius.
3.50	 Lietuvos	tūkstantme-

čio	vaikai.
4.45	 Bėdų	turgus.
5.30	 Keliai.	Mašinos.	Žmonės.

   

Ketvirtadienis

„AUSTRALIJA“
MelodraMa. Australija, JAV. 2008.
Režisierius B.Lurmanas.
Vaidina N.Kidman, H.Džekmenas, D.Venhamas.

Anglų aristokratė ledi Sara Ešli atvyksta į Australiją, kur paveldėjo įstabaus 
dydžio rančą. Tačiau naujasis Saros gyvenimo etapas nėra lengvas: stam-
būs galvijų augintojai prieš moterį rezga sąmokslą ir ketina atimti žemę. 
Į pagalbą britei stoja žavingas gyvulių varovas Droveris, ir tarp jųdviejų 
netrukus gimsta romantiški jausmai. Darvino miestą, į kurį jiedu atvyksta, 
pradeda bombarduoti japonai, neseniai sutriuškinę Perl Harborą.

reKomenduoja

TV8
21.00

„NEMIRTINGIEJI“
VeiksMo draMa. JAV. 2011.
Režisierius T.S.Dandvaras.
Vaidina H.Kevilis, M.Rurkas,
Dž.Hertas.

Remiantis graikų mitais sukurtas 
pasakojimas pateikia naują seno-
vės Graikijos interpretaciją, kur 
susipina Atikos didvyrio Tesėjo 
ir Titanimachijos istorijos. Išraiš-
kinga stilistika, įspūdingi kostiu-
mai ir vaizdo efektai, besitrans-
formuojantys monstrai ir mitinės 
pabaisos - filmas savo įtaigumu 
užgniauš kvapą kiekvienam.

„JUODOJO VANAGO ŽŪTIS“
VeiksMo filMas. JAV. 2001.
Režisierius R.Skotas.
Vaidina Dž.Hartnetas,
E.Magregoras, T.Saizmoras.

Amerikos kareiviai įžengė į Somalį 
tikėdamiesi išsaugoti, o ne atimti 
gyvybes. Tačiau Somalio politinė 
situacija purvina ir neaiški - vienas 
klanas stoja prieš kitą dėl valdžios. 
Kareiviai gauna žiaurią pamoką, kai 
netikėtai yra sugriaunama jų tiksliai 
suplanuota misija. Po Vietnamo tai 
vienas iš didžiausių pavienių mūšių 
dalyvaujant Amerikos kareiviams.

„UNIVERAS. NAUJAS 
BENDRIKAS“
serialas. Rusija. 2011.
Režisierius K.Smirnovas.
Vaidina V.Gogunskis, 
A.Keščanas, A.Kuzina.

Visi studentai anksčiau ar vėliau 
baigia universitetą, tik ne Antonas, 
Kuzia ir Maiklas. Jiems šmaikštūs 
pokštai ir juokeliai dar tęsiasi. Se-
nieji draugai išsiskirstė kurtis sa-
vo gyvenimo, o šie trys - vis dar 
univere...

TV6
21.30

LNK
22.10

TV6
20.00

 TV8
8.10	„Žavūs	ir	drąsūs“.	9.00	„Rutos	Rendel	de-
tektyvai.	Tamsus	ežeras“	(N-7).	10.00	„Mažųjų	
gyvūnėlių	 krautuvė“.	 10.25	 Senoji	 animacija.	
11.00	„Skarlet“	(N-7).	12.40	Ekstremalūs	namų	
pokyčiai.	13.35	„Laukinis	angelas“	(N-7).	14.30	
„Pamiršk	mane“	(N-7).	15.00	„Žavūs	ir	drąsūs“	
(N-7).	16.00	Ekstremalūs	namų	pokyčiai.	17.00	
Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	 18.00	 „Meilė	 gyventi“	
(N-7).	 19.00	 „Laukinis	 angelas“	 (N-7).	 20.00	
Labanakt,	 vaikučiai.	 20.35	 „Pamiršk	 mane“	
(N-7).	 21.00	 „Australija“	 (N-7).	 24.00	 „Meilė	
gyventi“	(N-7).	0.50	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	1.50	
Gydytojai	(N-7).	

 INfO TV
6.00,	 17.00,	 22.00	 Info	 diena.	 10.00	 Žinios.	
10.40,	 13.50,	 16.30	 Dviračio	 šou.	 11.05	 Šefas	
rekomenduoja.	 11.30	 Padėkime	 augti.	 12.00	
Yra	kaip	yra	(N-7).	13.05	KK2	(N-7).	14.15	Ne	
vienas	 kelyje.	 14.45	 24	 valandos	 (N-7).	 15.40	
Nuo...	Iki.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
6.00,	20.25,	22.25	Lietuvos	„Laikas“.	6.40,	9.00,	
11.00,	17.00	Naujienos.	6.45	Vaikų	klubas.	7.05	
„Atodrėkis“.	9.20	Skanėstas.	10.00,	0.10	Aleksan-
dras	Demjanenka.	11.30	„Tauškalius“.	15.15	Vy-
riška.	Moteriška.	16.05	 J.Menšovos	 laida.	17.15	
Atspėk	melodiją.	18.00	Tegul	kalba.	20.00	Laikas.	
20.50	 „Moteris	 bėdoje“.	 1.00	 „Ištikimi	 draugai“.	
2.40	„Ilja	Muromietis“.

 NTV MIR
7.00,	 9.00,	 12.00,	 18.00	 Šiandien.	 7.25	 „Naujoji	
Maskva“.	 9.20	 „Muchtaro	 sugrįžimas“.	 10.25	 Juk	
gyvena	žmonės.	11.00	Prisiekusiųjų	 teismas.	12.25	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	 13.30	
„Mentų	karai“.	15.20	Paslaptingoji	Rusija.	16.15	„Lie-
jyklos	prospektas“.	18.25	Slaptas	pramogų	verslas.	
19.25	„Mentas“.	21.15	„Dvejetas	su	pistoletais“.	23.05	
„Garbės	kodeksas“.	0.50	Meilės	paslaptys.

 RTR PLANETA (BALTIJA)
7.15	 Metų	 dainelė.	 8.25	 „Kartą	 po	 dvidešimties	
metų“.	 10.00,	 13.00,	 19.00	 Žinios.	 10.10,	 18.40	
Žinios.	 Maskva.	 12.35,	 13.15	 „Kregždės	 lizdas“.	
16.30	 Kreivas	 veidrodis.	 19.35	 „Kažkas	 praranda,	
kažkas	suranda“.	23.15	Dokumentinis	f.	0.20	„Noriu	
ištekėti“.	2.10	„Židinio	svečias“.	3.45	Humoro	laida.	

 16.15 	 „Hartlando	
	 	 užuovėja	6“

 22.10 	 „Kobra	11“  12.45 	 Oplia!
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7.00	 „Muchtaro		
sugrįžimas“	(N-7).

8.00	 „Policija	ir	Ko“		
(N-7).

9.00	 Komedija	
„Kietakaktis“	(N-7).

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

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

13.00	 „Muchtaro	sugrįži-
mas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
17.00	 „Muchtaro	sugrįži-

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

(N-7).
19.00	 „Policija	ir	Ko“		

(N-7).
20.00	 „Visa	menanti“		

(N-7).
21.00	Farai	(N-14).
21.30	Nuotykių	komedija	

„Denis	-	grėsmė	
visuomenei.	
Kalėdos“.

23.05	Dakaras	2015.
23.35	 „Tikras	kraujas“		

(N-14).
0.35	 „Visa	menanti“	(N-7).
1.30	 „Prokurorų	patikrini-

mas“	(N-7).
2.30	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 Keliauk!	Pažink!	

Pasidalink!
8.00	 „Niekam	tavęs		

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

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

(N-7).
16.00, 17.00	 	

Žinios.	Orai.
16.20	 „Gamink	sveikiau!“
17.20	Lietuva	tiesiogiai.
18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Albanas“	(N-7).
19.55	Spąstai	tėčiui.
22.00	Reporteris.	Įdomi	

Lietuva.	Orai.
22.50	Nuoga	tiesa	(N-7).
23.50	 „Kulinaras“	(N-7).
0.50, 2.40, 5.00		

Reporteris.
1.25, 3.15, 5.35		

Lietuva	tiesiogiai.
1.50, 4.10	 	

„Nebylus	liudijimas“	
(N-14).

3.40, 6.00	 „Mikropasauliai“	
(N-7).

6.30	 „Gamtos	pasaulis“.
6.40	 „Miestai	ir	žmonės“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.00	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.15	Pavelo	Giunterio	

50-mečio	koncertas.	
„Born	to	Beat	Wild“.

13.45	Lengvai	ir	linksmai!
14.30	 „Zigmas	Zinkevičius.	

Pamilęs	lietuvių	
kalbą“.

15.30	Kultūros	savanoriai.
16.00	 „Mažasis	princas“.
16.30	 „Namelis	prerijose“.
17.20	 „Neskubėk	gyventi“.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Koncertas	Latvijos	

pirmininkavimo	ES	
pradžiai.	Tiesioginė	
transliacija	iš	Rygos.

19.30	Menora.
19.45	Legendos.
20.30	Labanaktukas.
21.00	Naktinis	ekspresas.
21.30	LRT	aukso	fondas.	

„Kukučių	sakmės“.
22.45	Dokumentinis	f.	„Land	

Art	Raudondvaris“.
23.00	Europos	tautų	istorija	

Klaipėdos	krašte.	
Prancūzų	misija	Klai-
pėdoje	1920-1923	m.

23.30	Dabar	pasaulyje.
24.00	Panorama.
0.40	 Dėmesio	centre.
1.00	 Drama	„Jauna	ir	

graži“	(originalo	
kalba,	subtitruota,	S).

6.50	 „Mano	puikioji	
auklė“.

7.45	 Linksmieji	žvėreliai.
8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.10	 „Teisingumo	lyga“.
9.30	 „Striksės“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

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

gyvenimas“		
(N-7).

14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

15.30	 „Griežčiausi	tėvai“.
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.00	 „Be	kaltės	kalta“		

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	 „Midsomerio	

žmogžudystės	VII.	
Šiaudinė	moteris“	
(N-14).

22.55	 „Sekso	magistrai“	
(N-14).

0.05	 „Deksteris“		
(N-14).

1.00	 „Arti	namų“	(N-7).

9.25	 Teleparduotuvė.
9.40	 Vienam	gale		

kablys.
10.10	 „Medikopteris“		

(N-7).
11.10	 „Ieškotojas“		

(N-7).
12.05	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	 „Nepaprastos		

lenktynės“	(N-7).
16.00	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Rezidentai“		
(N-7).

21.30	Veiksmo	drama	
„Nemirtingieji“	
(N-14).

23.35	Kriminalinė	drama	
„Pabėgimo	karaliai“	
(N-14).

0.30	 Erotinis	f.	
„Nepadorūs	šokiai“	
(S).

9.00	 Balticum	TV		
žinios.

9.15	 Keisčiausi	pasaulio	
restoranai.

9.45	 „Aristokratai“		
(N-7).

10.45	 „Komanda	Č“		
(N-7).

11.45	 „Baimė	mylėti	2“	
(N-7).

13.40	Reidas.	Eismo		
įvykių	kronika.

14.10	Pamiršti	vardai.	
Kazimieras	
Semenavičius.

14.40	 „Leonardas		
Cohenas.		
Aš	-	tavo	vyras“.

16.30	 „80	traukinių		
aplink	pasaulį“.

17.00	 „Laukinė	Afrika“.
18.00	 „Komisaras		

Manara	2“	(1)		
(N-7).

19.00	 „Komanda	Č“		
(N-7).

20.00	Balticum	TV		
žinios.

20.20	Karštos		
senos	sėdynės.

20.50	 „Trauma“		
(N-7).

21.50	Balticum	TV		
žinios.

22.05	 „Baimė	mylėti	2“		
(N-7).

24.00	 „Tėvai	už	borto“.

TV PROGRAMAsausio 8 d. 

 TV Polonia
7.05	Čekų	vakaras.	8.00	„Išsaugoti“.	8.25	„Klasė	
ant	 kulniukų“.	 9.00	 Klausimai	 per	 pusryčius.	
12.05	 „Laukinė	 Lenkija“.	 12.40	 Šios	 dienos	
užduotys.	13.05,	19.55,	4.45	„Laimės	spalvos“.	
13.30,	 18.45,	 21.45,	 2.10	 Galvosūkis.	 13.35,	
3.00	Žinios.	13.50	„M,	kaip	meilė“.	14.45	„Gy-
venimo	 egzaminas“.	 15.35,	 6.45	 „Vilnoteka“.	
15.55	 „Laimės,	 Kolba!“	 16.55	 „Zlotopolskiai“.	
17.20	Žvaigždžių	reviu.	17.55	Šios	dienos	už-
duotys.	18.20,	22.45,	4.35	Polonija	užsienyje.	
18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	 2.15	 XX	 amžiaus	
sensacijos.	 19.25	 KucinAlina.	 20.25	 Kultūros	
informacija.	20.45	Labanaktukas.	21.00	Žinios.	
21.55,	3.45	 „Paradoksas“.	23.00,	5.15	Sveika,	
Polonija.	23.45	„Instinktas“.	0.40,	5.55	„Archi-
mandritas“.	1.45	Šios	dienos	užduotys.

 DiVa UniVersal TV
5.00,	 13.15,	 1.35	 Nuotaka	 milijonieriui.	 6.30,	
14.45,	19.40	Svajonių	namas.	6.55,	17.45	Kar-
dašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyvenimas.	
8.25	 Tikroji	 Holivudo	 istorija.	 9.10,	 11.25,	
15.30,	19.15,	21.40,	22.05,	0.25,	3.10	 Išskirti-
niai.	9.55	Naujienos.	10.20,	15.10,	20.50,	1.10	
Vakarėliai	 aplink	 pasaulį.	 10.40,	 11.05,	 20.00,	
20.25	Auksinis	jaunimas.	11.50,	3.35	„Vestuvės	
per	Kalėdas“.	17.00	Mados	projektas.	

 TV1000
5.00	 „Muzika,	 suradusi	 mus“	 (N-7).	 7.15	
„Jėzus	 Henris	 Kristus“.	 9.00	 „Populiari	 mer-
gina“.	 11.00	 „Virš	 įstatymo“.	 13.00	 „Muzika,	
suradusi	 mus“	 (N-7).	 15.00	 „Per	 žingsnį	 nuo	
šlovės“	(N-14).	17.15	„Išlikimo	eksperimentas“	
(N-14).	19.00	„Niujorko	šešėlyje“	(N-14).	21.15	
„Romo	 dienoraštis“.	 23.15	 „Lakas	 plaukams“.	
1.15	 „Laimė	 viena	 nevaikšto“	 (N-14).	 3.15	
„Atviras	langas“.	

 TraVel
9.00	Ryto	programa.	10.00	Statybos	Aliaskoje.	
10.30,	15.00,	21.00,	24.00	Paminklų	paslaptys.	
11.30	Pilies	 legendos.	 12.30	Pamesto	bagažo	
aukcionai.	 13.30,	 17.30	 B.Pinchoto	 restaura-
toriai.	14.00	Naujo	būsto	paieška.	Italija.	14.30	
Naujo	būsto	paieška.	Anglija.	16.00	Pilies	 le-
gendos.	17.00	Statybos	Aliaskoje.	18.00	Išgel-
bėkite	mano	verslą!	Viešbutis	„Ocean	Manor“.	
19.00	Amerikos	maistas.	Aliaska.	20.00	Naujo	
būsto	 paieška.	 Dominika.	 20.30	 Naujo	 būsto	
paieška.	 Estija.	 22.00	 Viešbučių	 paslaptys	 ir	
legendos.	23.00	Didžiosios	pasaulio	paslaptys.	
1.00	Nakties	programa.	

 animal PlaneT
7.00,	 6.35	 Liūno	 broliai.	 7.25,	 11.55	 Kačiukai	 ir	
šunyčiai.	 8.15	 Laukinis	 gyvenimas.	 9.10,	 5.00	 Iš-
kviečiamas	 tramdytojas.	 10.05,	 17.25,	 21.05,	 4.15	
Namai	 medžiuose.	 11.00,	 5.50	 Gyvūnų	 policija.	
12.50	Blogas	šuo.	13.45,	18.20	Nežinoma	Meksika.	
14.40,	19.15,	1.40	Akvariumų	verslas.	15.35	Afrikoje.	
16.30	Plaukimas	su	pabaisomis.	20.10,	2.35	Gyve-
nimas	laisvėje.	22.00,	0.45,	3.25	Pražūtingos	salos.	
22.55	Liūno	broliai.	23.50	Skaniausi	kąsneliai.	

 sPorT1
7.00,	12.00,	19.00,	21.00,	23.00	 „Sportas“.	7.15	
NBA	Action.	Krepšinio	lygos	apžvalga.	8.00	NBA	
krepšinio	 lyga.	 Klivlendo	 „Cavaliers“	 -	 Hjus-
tono	 „Rockets“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	 10.00	
NBA	krepšinio	lyga.	Čikagos	„Bulls“	-	Klievlendo	
„Cavaliers“.	2014/2015	m.	sezonas.	12.15	Olan-
dijos	„Eredivisie“	lyga.	Turo	apžvalga.	13.00	NBA	
krepšinio	lyga.	Majamio	„Heat“	-	Čikagos	„Bulls“.	
15.00	KOK	World	series	2013	„Eagles“.	Kišinio-
vas,	Moldovia.	Bušido	kovos.	19.15	NBA	Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	Premjera.	20.00,	21.10	
NBA	krepšinio	lyga.	Klivlendo	„Cavaliers“	-	Hjus-
tono	 „Rockets“.	 2014/2015	 m.	 sezonas.	 22.10,	
23.10	KOK	World	series	2014.	Bušido	kovos.	3.00	
Tiesioginė	transliacija.	ATP250	„Brisbane	Interna-
tional	Open“	vyrų	tenisas.	1,	2	ketvirtfinaliai.	

 ViasaT sPorT BalTic
7.00	Golfas.	Europos	turo	savaitės	apžvalga.	7.30	
„Trans	World	Sport“	žurnalas.	8.30	Futbolas.	An-
glijos	Premier	 lygos	 žurnalas.	9.00	 „Formulė-1“.	
2014	 m.	 sezono	 apžvalga.	 10.00	 Ledo	 ritulys.	
KHL.	Rygos	„Dinamo“	-	„Jokerit“.	12.00	Krepšinis.	
Eurolyga.	„Laboral	Kutxa“	-	„Anadolu	Efes“.	14.10	
Tenisas.	 Indian	 Wells	 turnyras.	 15.05	 Futbolas.	
„Atletico“	 -	 „Real“.	 17.05	 Krepšinis.	 Eurolyga.	
„Fenerbahce	Ulker“	-	CSKA.	18.55	Krepšinis.	Eu-
rolyga.	CSKA	-	„Laboral	Kutxa“.	Tiesioginė	trans-
liacija.	 21.10	 Golfas.	 Europos	 turo	 savaitės	 apž-
valga.	21.40	Krepšinis.	Eurolyga.	„Olympiacos“	-	
„Emporio	 Armani“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 23.45	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Real“	 -	 „Galatasaray“.	 1.35	
Ledo	 ritulys.	 KHL.	 Rygos	 „Dinamo“	 -	 „Jokerit“.	
3.35	„Trans	World	Sport“	žurnalas.	5.00	Krepšinis.	
Eurolyga.	„Olympiacos“	-	„Emporio	Armani“.	

 eUrosPorT
9.30,	 1.30	 Ralis.	 „Africa	 Eco	 Race“.	 9.45,	 12.15	
Slidinėjimas.	 Pasaulio	 taurė.	 10.15	 Šuoliai	 nuo	
tramplino.	Keturių	kalvų	turnyras.	11.15,	14.45	Bi-
atlonas.	Pasaulio	taurė.	16.45	Slidinėjimas.	Pasau-
lio	 taurė.	17.45	Tenisas.	 „ATP	World	Tour	250“.	
20.25,	 24.00,	 2.00	 Dakaro	 ralis.	 20.30	 Smiginis.	
BDO	profesionalų	pasaulio	čempionatas.	0.30	Bia-
tlonas.	Pasaulio	taurė.	1.45	Sporto	linksmybės.

 1.00 	 „Jauna	ir	graži“ 8.00 	 „Niekam	tavęs	
	 	 neatiduosiu“

 23.05 	 Dakaras	2015  14.40 	 „Leonardas	Cohe-
nas.	Aš	-	tavo	vyras“

 19.00 	 „CSI	kriminalistai“ 17.00 	 „Mano	puikioji	
auklė“
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 14.00 		 Jokių	kliūčių  22.50 	 „Seržantas	
	 	 Džekas“

 13.45 	 Romualdo	Ozolo		
	 jubiliejinis	vakaras

 18.50 	 „Pamergė	-	
	 	 slaptoji	agentė“

 17.15 	 24	valandos 13.30 		„Vėžliukai		
	 	nindzės“

 TV8
8.10	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 9.00	 „Rutos	
Rendel	 detektyvai.	 Įvykis	 kelyje“	 (N-7).	 10.00	
„Mažųjų	gyvūnėlių	krautuvė“.	10.25	Senoji	ani-
macija.	11.30	„Kalėdinė	nuotaka“.	13.00	Ekstre-
malūs	namų	pokyčiai.	14.00	„Laukinis	angelas“	
(N-7).	 15.00	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 16.00	
Ekstremalūs	 namų	 pokyčiai.	 17.00	 Pasaulis	
tavo	 lėkštėje.	 18.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	
19.00	 „Laukinis	 angelas“	 (N-7).	 20.00	 Laba-
nakt,	vaikučiai.	21.00	Komedija	„Kalėdų	Senelio	
kostiumas“.	22.35	„Meilė	gyventi“	(N-7).	23.30	
Pasaulis	tavo	lėkštėje.	0.30	Gydytojai.	

 Info TV
5.50	Pagalbos	skambutis	(N-7).	6.35,	9.05	Yra	
kaip	 yra	 (N-7).	 7.30,	 10.00	 KK2	 (N-7).	 8.10,	
10.40,	 13.50,	 16.30	 Dviračio	 šou.	 8.40	 Šefas	
rekomenduoja.	 11.05	 Mes	 pačios.	 11.30	 Apie	
žūklę.	 12.00,	 14.45	 24	 valandos	 (N-7).	 13.00	
Tauro	 ragas	 (N-7).	 13.25	 Autopilotas.	 14.15	
Padėkime	 augti.	 15.40	 Pagalbos	 skambutis	
(N-7).	17.00,	22.00	Info	diena.	21.00	Ne	vienas	
kelyje.	21.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).	

 PBK
6.30	 Informacinė	 laida.	 7.00,	 9.00,	 11.00	 Nau-
jienos.	 7.10	 Vaikų	 klubas.	 7.40	 Filmas	 pasaka	
„Pelenė“.	 9.15	 „Prancūzas“.	 11.30	 „Atostogos	
savo	sąskaita“.	13.55	„Naujametė	žmona“.	15.40	
Stebuklų	laukas.	16.55	Linksmųjų	ir	išradingųjų	
klubas.	20.00	Laikas.	20.20	Trys	akordai.	22.20	
„Retro	 FM“	 legendos.	 0.15	 Informacinė	 laida.	
0.45	 „Atostogos	 savo	 sąskaita“.	 2.55	 Jūrmala.	
Humoro	festivalis.	4.20	Muzikinis	kanalas.	

 REn
	7.00-22.15	„X-Faktorius“.	

 nTV MIR
5.00	 Žodžių	 iš	 dainos	 neišmesi.	 6.05	 Sudai-
nuota	 SSRS.	 7.00,	 9.00,	 12.00,	 15.00,	 18.00	
Šiandien.	 7.25	 Filmas	 pasaka	 „Pelenė“.	 9.20	
„Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	Važiuosime,	pa-
valgysime.	11.00	Prisiekusiųjų	 teismas.	12.25	
Prisiekusiųjų	 teismas.	 Galutinis	 sprendimas.	
13.30	Geriausio	laiko	karalienė.	15.20	Paslap-
tingoji	 Rusija.	 16.15	 „Liejyklos	 prospektas“.	
18.25	 Sunkus	 pirmasis	 dešimtmetis.	 19.20	
„Dugne“.	 21.55	 A.Novikovo	 koncertas.	 23.45	
„Rožės	 Elzai“.	 1.50	 „Sutuoktiniai“.	 4.45	 Hu-
moro	laida.	

 RTR PlanETa (BalTIja)
4.45	„Giulčatai“.	7.00	„Eglutės	3“.	9.00	„Nau-
jametė	 žmona“.	11.00	 „Tetulės“.	13.00,	19.00	
Žinios.	13.15	Metų	daina.	16.20	Metų	humo-
ras.	18.20,	19.35	„Eglutės	2“.	21.00	Komedija	
„Ideali	 pora“.	 23.00	 „Sėkmės,	 džentelmenai!“	
0.55	 Muzikinis	 f.	 „Linksmieji	 vyrukai“.	 2.40	
„Meilė	ir	šiek	tiek	pipirų“.	

 TV PolonIa
7.05	 Marcinas	 Danecas	 ir	 jo	 hitai.	 8.00	 Ku-
cinAlina.	 8.30	 Animacinis	 f.	 9.00	 Klausimai	
per	 pusryčius.	 12.00	 Sveika,	 Polonija.	 12.40	
Šios	 dienos	 užduotys.	 13.05	 „Pagalbos	 si-
gnalas“.	13.30,	18.45,	21.40,	2.10	Galvosūkis.	
13.35	 „Pulkininkas	 Kviatkovskis“.	 15.40	 Kla-
jūno	 užrašai.	 15.50	 „Operacija	 gyvenimas“.	
16.20	 „Zlotopolskiai“.	 16.50	 Naujieji	 su	 TVP2	
-	Vroclavas	2014.	17.55	Šios	dienos	užduotys.	
18.20,	22.45,	5.10	Polonija	užsienyje.	18.30	TV	
ekspresas.	 18.55,	 2.15	 XX	 amžiaus	 sensaci-
jos.	 19.25	 Okrasa	 laužo	 taisykles.	 19.55,	 4.45	
„Pagalbos	 signalas“.	 20.25	 Provincijos	 lobiai.	
20.45	 Labanaktukas.	21.00	 Žinios.	21.50,	3.45	
„Ir	 gėriui,	 ir	 blogiui“.	 23.00,	 5.20	 „Beržas“.	
0.40	Naujieji	 su	TVP2	 -	Vroclavas	2014.	1.45	
Šios	dienos	užduotys.	2.40	Animaciniai	f.	3.00	
Žinios.	6.50	Žvaigždžių	reviu.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	13.20,	1.35	Nuotaka	milijonieriui.	6.30,	8.30,	
10.00,	11.30,	14.50,	21.15,	1.10	 Išskirtiniai.	6.55,	
17.45	 Kardašianų	 šeimos	 aukštuomenės	 gyveni-
mas.	10.45,	20.00	Auksinis	 jaunimas.	11.50	 „Ty-
rimas	per	Kalėdas“.	17.00	Mados	projektas.	19.15	
Tikroji	 Holivudo	 istorija.	 20.50	 Naujienos.	 23.35	
Garsenybių	nuotykiai.	3.30	„Tyrimas	per	Kalėdas“.	

 TV1000
5.15	„Haris	Poteris	ir	paslapčių	kambarys“.	8.15	
„Auksinis	 kompasas“.	 10.15	 „Tristanas	 ir	 Izol-
da“.	12.30	„Vaikinams	tai	patinka“.	14.15	„Džuli	
ir	 Džulija“.	 16.20	 „Haris	 Poteris	 ir	 Azkabano	
kalinys“.	19.00	 „Laisvieji	menai“.	20.45	 „Meilė,	
vedybos,	 šeimyninis	gyvenimas“.	22.15	 „Anglų	
kalbos	mokytoja“.	24.00	 „Džuli	 ir	Džulija“.	2.15	
„Patriotas“.	

 TRaVEl
	 9.00	 Ryto	 programa.	 10.00-13.00,	 15.00	 Di-
džiosios	 pasaulio	 paslaptys.	 14.00	 Didžiosios	
pasaulio	paslaptys.	Vatikanas.	17.00	Didžiosios	
pasaulio	 paslaptys.	 Bakingamo	 rūmai.	 18.00	
Didžiosios	 pasaulio	 paslaptys.	 Luvras.	 19.00	
Amerikos	 maistas.	 Vašingtonas.	 20.00	 Naujo	
būsto	paieška.	Malaizija	ir	Anglija.	21.00	Ke

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

„Gydytojos		
dienoraštis“	(N-7).

8.55	 TV	serialas		
„Daktarė	Emilė	
Ouvens“	(N-7).

10.00	 „Aistros	spalvos“		
(N-7).

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

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

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

„Nemylima“		
(N-7).

16.30	TV	Pagalba	(N-7).
18.15	Euras	2015.	2014,	

Lietuva.	Interaktyvi	
laida,	skirta	euro	
įvedimo	viešinimui.

18.30	TV3	žinios.	TV3	
sportas.	TV3	orai.

19.30	 „Ledynmetis“.
21.05	Mokslinės		

fantastikos	f.		
„Bado	žaidynės“	
(N-7).

23.55	Siaubo	trileris	
„Naujoji	dukra“	(S).

1.55	 Veiksmo	f.	„Geras	
žmogus“		
(N-14).

6.35	 „Smalsutė	Dora“.
7.00	 „Mažieji	Tomas	ir	

Džeris	III“.
7.25	 „Keista	šeimynėlė“.
7.50	 TV	serialas	

„Volkeris,	Teksaso	
reindžeris“.

8.50	 24	valandos	(N-7).
09.50	Yra	kaip	yra	(N-7).
10.50	TV	serialas		

„K11.	Komisarai	
tiria.	Dviguba		
operacija“	(N-7).

12.45	Oplia!	(N-7).
13.15	 „Mažieji	Tomas		

ir	Džeris	III“.
13.40	 „Keista	šeimynėlė“.
14.05	 „Na,	palauk!“
14.20	TV	serialas		

„Ugnis	ir	Ledas“	
(N-7).

16.30	Labas	vakaras,	
Lietuva.

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

Sportas.	Orai.
19.30	KK2	penktadienis	

(N-7).
20.50	Šventę	švęsti.
22.20	Veiksmo	trileris	

„Pagrobimas“		
(N-14).

0.05	 Siaubo	f.	
„Vaiduokliai		
mokykloje“	(S).

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

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

(N-7).
9.50	 „Miestelio	ligoninė“.
10.40	Bėdų	turgus.
11.30	Stilius.
12.20	Ryto	suktinis	su		

Zita	Kelmickaite.
13.15	Popietė	su	

Algimantu	Čekuoliu.
13.45	Žingsnis	po		

žingsnio.	Būstas.
14.00	Žinios.	Sportas.	Orai.
14.15	Laba	diena,	Lietuva.
15.00	LRT	radijo	žinios.
15.05	Laba	diena,	Lietuva.
16.00	Žinios.	Orai.
16.15	 „Hartlando	užuovėja	6“.
17.00	 „Akis	už	akį	2“.
17.45	Tautos	balsas.
18.15	Šiandien.	
18.50	Melodrama	„Pamer-

gė	-	slaptoji	agentė“.
20.25	Loterija	„Perlas“.
20.30	Panorama.
20.59	Loterija	„Perlas“.
21.00	Duokim	garo!
22.40	 „Prerijų	karštligė“	

(N-14).
0.05	 „Senis“	(N-7).
1.05	 Laba	diena,	Lietuva.
3.00	 Zigmas	Zinkevičius.	

„Pamilęs	lietuvių	
kalbą“.

3.55	 Istorijos	detektyvai.
4.50	 Tautos	balsas.

7.00	 TV	serialas	„Muchta-
ro	sugrįžimas“	(N-7).

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

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

11.00	Kalbame	ir	rodome	
(N-7).

11.55	TV	serialas	
„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

13.00	TV	serialas	„Muchta-
ro	sugrįžimas“	(N-7).

14.00	Jokių	kliūčių.
15.00	Amerikos	talentai.
16.00	TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

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

18.00	Žinios.
18.25	TV	serialas	„Vedęs	ir	

turi	vaikų“	(N-7).
19.00	Amerikietiškos	imty-

nės	(N-7).
21.00	Savaitės	kriminalai	

(N-7).
21.30	Veiksmo	f.	„Tiesiogi-

nis	kontaktas“	(N-14).
23.10	Dakaras	2015.
23.40	Farai	(N-14).
0.55	 TV	serialas	

„Prokurorų	patikrini-
mas“	(N-7).

1.55	 Bamba	TV	(S).

6.49	 TV	parduotuvė.
7.05	 Reporteris.
7.55	 Keliauk!	Pažink!	Pasi-

dalink!	Ištisus	metus.
8.00	 „Niekam	tavęs		

neatiduosiu“	(N-7).
9.00	 „Spąstai“	(N-7).
10.05	 „Magda	M.“	(N-7).
11.10	Reporteris.
12.00	Didysis		

pasivaikščiojimas.
13.00	 „Pasaulis	nuostabus“.
13.30	Sąmokslo	teorija	

	(N-7).
14.35	TV	parduotuvė.
14.50	 „Miestelio	patruliai“	

(N-7).
16.00, 17.00	 	

Žinios.	Orai.
16.15, 17.15	 	

Šeima	-	jėga!
18.00	Reporteris.	Orai.
18.50	 „Albanas“	(N-7).
19.50	Kitoks	pokalbis	(N-7).
20.50	Pasaulis	X.	„Monos	

Lizos	portreto	
paslaptis“	(N-7).

21.50	Didysis		
pasivaikščiojimas.

22.50	 „Seržantas	Džekas“	
(N-7).

0.50, 4.20	 	
Kriminalinis	veiksmo	f.	
„Taikinys“	(N-14).

2.50	 „Seržantas	Džekas“	
(N-7).

6.05	 „Gamtos	pasaulis“.

8.05	 „Namelis	prerijose“.
9.00	 Labas	rytas,	Lietuva.
12.00	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
12.15	Koncertas	„Pakelkim	

mes	taurę“.
13.45	R.Ozolo	jubiliejinis	

vakaras	Signatarų	
namuose.	2014	m.

15.35	Mūsų	dienos	-		
kaip	šventė.

17.00	Kasdienybės	aitvarai.
17.45	Žinios.	Ukraina	(rusų	k.).
18.00	Vilniaus	sąsiuvinis.
18.15	 „Šiaurietiškas	būdas“.
18.45	Mokslo	sriuba.
19.00	Purpurinis	vakaras.	

Bardų	festivalis	
Anykščiuose.	2014	m.

20.00	Gustavo	enciklopedi-
ja	(subtitruota).

20.30	Labanaktukas.	
21.00	Durys	atsidaro.
21.30	Lietuvių	kino	klasikai.	

Arūnas	Žebriūnas.	
„Mažasis	princas.	
Filosofinė	pasaka“.	
1966	m.

22.40	Lengvai	ir	linksmai!
23.00	Dokumentinis	trum-

pametražis	f.		
„Šarka	2“	(N-7).

23.30	Dabar	pasaulyje	(rusų	k.).
24.00	Panorama.
0.30	 Legendos.
1.15	 Koncertuoja	LKO,	

Sergej	Krylov	ir	
„Giunter	Percussion“.	

 TV8
6.50	 „Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 7.40	 „Rutos	
Rendel	detektyvai“	 (N-7).	8.40	 „Mažųjų	gyvū-
nėlių	 krautuvė“	 (N-7).	 9.05	 Senoji	 animacija.	
9.40	 „Australija“	 (N-7).	 12.40	 Ekstremalūs	
namų	pokyčiai	(N-7).	13.35	„Laukinis	angelas“	
(N-7).	 14.30	 „Pamiršk	 mane“	 (N-7).	 15.00	
„Žavūs	 ir	 drąsūs“	 (N-7).	 16.00	 Ekstremalūs	
namų	 pokyčiai.	 17.00	 Pasaulis	 tavo	 lėkštėje.	
18.00	 „Meilė	 gyventi“	 (N-7).	 19.00	 „Lauki-
nis	angelas“	(N-7).	20.00	Labanakt,	vaikučiai.	
20.35	 „Pamiršk	mane“	 (N-7).	21.00	Komedija	
„Sunkus	sprendimas“	(N-7).	22.40	„Meilė	gy-
venti“	(N-7).	23.35	Pasaulis	tavo	lėkštėje.	0.35	
Gydytojai	(N-7).	

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

 PBK
6.00,	20.25	Lietuvos	„Laikas“.	6.40,	9.00,	11.00,	
17.00	Naujienos.	6.45	Vaikų	klubas.	7.05	„Ato-
drėkis“.	 9.20	 Skanėstas.	 10.00	 Aliona	 Apina.	
11.30	 „Tauškalius“.	 15.10	 Vyriška.	 Moteriška.	
16.05	J.Menšovos	laida.	17.15	Atspėk	melodiją.	
17.50	 Jūrmala.	 Humoro	 festivalis.	 19.00	 Tegul	
kalba.	 20.00	 Laikas.	 20.50	 „Stebuklų	 laukas“.	
21.50	„Sniego	angelas“.	23.50	Anglija	apskritai	ir	
konkrečiai.	0.40	„SinCity“.	1.40	„Mes	iš	džiazo“.

 nTV MIR
7.00,	9.00,	12.00,	18.00	Šiandien.	7.25	„Vartinin-
kas“.	9.20	„Muchtaro	sugrįžimas“.	10.25	Juk	gy-
vena	žmonės.	11.00	Prisiekusiųjų	teismas.	12.25	
Prisiekusiųjų	teismas.	Galutinis	sprendimas.	13.30	
„Tavo	akyse“.	15.20	Paslaptingoji	Rusija.	16.15	„Lie-
jyklos	prospektas“.	18.25	Slaptas	pramogų	verslas.	
19.20	 „Mentas“.	 23.05	 „Garbės	 kodeksas“.	 0.55	
Meilės	paslaptys.	1.50	„Sutuoktiniai“.

 RTR PlanETa (BalTIja)
8.20	 Šventinis	 koncertas.	 10.00,	 13.00,	 19.00	 Ži-
nios.	 10.10,	 18.40	 Žinios.	 Maskva.	 10.35,	 13.15	
„Kregždės	lizdas“.	16.25	Anšlagas.	19.35	„Aš	visada	
lauksiu	tavęs“.	23.25	„Ne	vaikinai	neša	laimę“.	1.20	
„Myliu,	kadangi	myliu“.	3.10	„Auksinės	žirklės“.	

 TV PolonIa
7.05	Auksinės	grupės	„Dwa	Plus	Jeden“	plokš-
telės.	 8.00	 KucinAlina.	 8.30	 Animacinis	 f.	 9.00	
Klausimai	per	pusryčius.	12.00	Sveika,	Polonija.	
12.40	 Šios	 dienos	 užduotys.	 13.05	 „Pagalbos	
signalas“.	 13.25,	 18.50,	 21.45,	 2.10	 Galvosū-
kis.	 13.35,	 3.00	 Žinios.	 13.50	 „M,	 kaip	 meilė“.	
14.50	„Paradoksas“.	15.40	Klajūno	užrašai.	15.50	
„Janas	 Novakas	 Jezioranskis	 -	 įvykių	 užkuli-
siai“.	16.25	„Zlotopolskiai“.	17.00	Laukimo	salė.	
17.55	Šios	dienos	užduotys.	18.20,	22.45,	5.10	
Polonija	 užsienyje.	 18.30	 TV	 ekspresas.	 18.55,	
2.15	XX	amžiaus	sensacijos.	19.25	Okrasa	laužo	
taisykles.	19.55,	4.45	„Pagalbos	signalas“.	20.25	
Provincijos	 lobiai.	 20.45	 Labanaktukas.	 21.00	
Žinios.	21.50,	3.45	 „Ir	gėriui,	 ir	blogiui“.	23.00,	
5.20	„Atleisk“.	0.40	Marcinas	Danecas	ir	jo	hitai.	

 DIVa UnIVERsal TV
5.00,	 13.15,	 1.35	 Nuotaka	 milijonieriui.	 6.30,	
14.45,	 19.40	 Svajonių	 namas.	 6.55,	 17.45	 Kar-
dašianų	šeimos	aukštuomenės	gyvenimas.	8.25,	
11.30,	 16.15,	 19.15,	 21.15,	 22.00	 Išskirtiniai.	
9.55,	 15.10,	 20.50	 Vakarėliai	 aplink	 pasaulį.	
10.40,	 20.00	 Auksinis	 jaunimas.	 11.50,	 3.30	
„Girliandų	mūšis“.	15.30	Dabarties	genijai.	17.00	
Mados	 projektas.	 22.45	 Garsenybių	 nuotykiai.	
0.20	Mano	tiesa.	3.05	Naujienos.	

 TV1000
5.20	 „Žalvarinis	 arbatinukas“.	 7.15	 „Puikus	
planas“.	 9.15	 „Surasti	 tą	 vienintelę“.	 11.00	
„Išlikimo	eksperimentas“	(N-14).	13.00	„Lakas	
plaukams“.	15.00	„Dabar	gerai“.	17.00	„Apgau-
lės	meistrai“.	19.00	„Prestižas“.	21.15	„Mirties	
įrankiai.	 Kaulų	 miestas“.	 23.30	 „Vidurnaktis	
Paryžiuje“	 (N-7).	 1.05	 „Populiari	 mergina“.	
3.00	„Svynis	Todas.	Demoniškas	Flyto	gatvės	
kirpėjas“.	

 TRaVEl
9.00	 Ryto	 programa.	 9.30	 Restauratoriai.	
10.00	 Statybos	 Aliaskoje.	 10.30,	 15.00,	 24.00	
Paminklų	 paslaptys.	 11.30	 Pilies	 legendos.	
12.30	Pamesto	bagažo	aukcionai.	13.30,	17.30	
B.Pinchoto	 restauratoriai.	 14.00	 Naujo	 būsto	
paieška.	Dominika.	14.30	Naujo	būsto	paieška.	
Estija.	 16.00	 Pilies	 legendos.	 17.00	 Statybos	
Aliaskoje.	18.00	Išgelbėkite	mano	verslą!	Vieš-
butis	„Purple	Orchid“.	19.00	Amerikos	maistas.	
Portlendas.	 20.00	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Pietų	
Korėja.	 20.30	 Naujo	 būsto	 paieška.	 Anglija.	
21.00	 Kelionių	 manija.	 Naujasis	 Orleanas.	
21.30	Visada	išalkę.	San	Franciskas.	22.00	Pa-
saulio	barbekiu	čempionatas.	22.30	Kas	geriau	
gamina	 maistą?	 23.00	 Viešbučių	 paslaptys	 ir	
legendos.	1.00	Nakties	programa.	
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sausio 9 d.

 21.00 	 „Tekėk	už	manęs!“ 21.30 	 „6	kadrai“ 22.45 	 „Melas	ir	
	 	 iliuzijos“

6.50	 „Mano	puikioji	
auklė“.

7.45	 Linksmieji		
žvėreliai.

8.15	 Teleparduotuvė.
8.45	 „Įspūdingasis	

Žmogus-voras“.
9.10	 „Teisingumo	lyga“.
9.30	 „Striksės“	(N-7).
10.15	 „Duok	leteną!“
10.45	 „Karadajus“		

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

mas“	(N-7).
14.30	 „Būrėja“.
15.00	Natūralioji	kuli-

narija	su	Anabele	
Lengbein.

15.30	 „Griežčiausi	tėvai“.
16.30	Linksmieji	žvėreliai.
17.00	 „Mano	puikioji	

auklė“.
18.00	 „Be	kaltės	kalta“		

(N-7).
20.05	 „Karadajus“		

(N-7).
21.00	 „Nusikaltimo	vieta.	

Komisaras	Borovskis	
ir	skonio	reikalas“	
(N-7).

22.45	Veiksmo	trileris	
„Melas	ir	iliuzijos“	
(N-14).

0.25	 „Sekso	magistrai“	
(N-14).

9.25	 Teleparduotuvė.
9.40	 Juokingiausi	

Amerikos	namų		
vaizdeliai.

10.10	 „Medikopteris“		
(N-7).

11.10	 „Viskas	teisėta“		
(N-7).

12.05	 „Aferistas“	(N-7).
13.00	 „Rezidentai“		

(N-7).
13.30	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

14.30	Teleparduotuvė.
15.00	Nepaprastos		

lenktynės“	(N-7).
16.00	 „Viskas	teisėta“		

(N-7).
17.00	 „Medikopteris“		

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

(N-7).
20.00	 „Univeras.		

Naujas	bendrikas“	
(N-7).

21.00	 „Farai“	(N-7).
21.30	 „6	kadrai“	(N-7).
22.00	Eurolygos		

rungtynės.	TOP	16.	
Kauno	„Žalgiris“	-	
Berlyno	„Alba.	
Vaizdo	įrašas.

23.45	Veiksmo	drama	
„Kovotojai“		
(N-7).

9.00	 Balticum	TV	žinios.
9.15	 Karštos		

senos	sėdynės.
9.45	 „Komisaras		

Manara	2“	(1)		
(N-7).

10.45	 „Komanda	Č“		
(N-7).

11.45	Pamiršti	vardai.		
Kazimieras	
Semenavičius.

12.15	 „Laukinė	Afrika“.
13.15	Keisčiausi		

pasaulio		
restoranai.

13.45	 „Departamentas“	
(N-7).

14.45	 „Pasaulis		
pro	traukinio	langą“.

15.45	 „Laukiant		
amžinybės“.

17.30	Reidas.		
Eismo	įvykių		
kronika.

18.00	 „Trauma“		
(N-7).

19.00	 „Komanda	(N-7).
20.00	Balticum	TV		

žinios.
20.20	 „Tėvai	už	borto“.
21.00	Pagaliau		

penktadienis!		
„Tekėk	už	manęs!“

22.55	Balticum	TV	žinios.
23.10	 „Londonas	-		

šiuolaikinis	
Babilonas“	(N-7).

„BADO ŽAIDYNĖS“
Mokslinės fantastikos filMas. JAV. 2012.
Režisierius G.Rosas.
Vaidina S.Tučis, V.Bentli, Dž.Lorens.

Ateityje Šiaurės Amerikoje atsirado Panemo valstybė, turinti dvylika regio-
nų. Kiekvienas regionas turi atsiųsti po merginą ir vaikiną į sostinę, kur šie 
dalyvauja žiauriose bado žaidynėse. Tai būdas įbauginti tautą ir išsaugoti 
nusistovėjusią tvarką. Ketnisa patenka į žaidimą užimdama sesers vietą. Ji 
bando išlikti, grįžti namo ir visiems laikams panaikinti žiauriąsias žaidynes.

TV3
21.05

rekomenduoja

„MEILĖ GYVENTI“
serialas. Vokietija. 2012.
Režisierė P.Vymers.
Vaidina K.Bail, I.Burbach.

Bavarijos kalnuose įsikūrusiai ligo-
ninei vadovauja profesorė Joana 
Lindner. Jos vyras Tomas - teisėjas, 
o sūnus Markas - irgi gydytojas. Šio-
je klinikoje dirba daug profesionalių 
gydytojų ir slaugytojų. Ligoninėje 
ūžia intrigos, kyla santykių dramos.

„NAUJOJI DUKRA“
siaubo trileris. JAV. 2009.
Režisierius L.Berdechas.
Vaidina K.Kostneris, I.Bakero, S.Matis.

Džonas su dukra ir sūnumi atsikraus-
to į atokų namą Pietų Karolinoje. Čia 
jiems priklauso ir indėnų pylimas. Neį-
prasti garsai ant stogo, sesers vaikščio-
jimas per miegus gąsdina mažąjį Se-
mą. Kai Luisa ima vis dažniau užsibūti 
prie piliakalnio, o namo grįžta visa 
purvina, nerimas apima ir Džoną.

„KOVOTOJAI“
VeiksMo draMa. JAV. 2011.
Režisierius G.O’Konoras.
Vaidina Dž.Edgertonas,
T.Hardis, N.Noltė.

Tomis Konlonas sužinojęs apie di-
džiulį kovotojų turnyrą, kreipiasi į 
savo tėvą Pedį, buvusį trenerį, pra-
šydamas pagalbos ruoštis turnyrui. 
Tomis pamažu gerina savo įgūdžius 
ir įveikia vieną priešininką po kito...

TV8
22.40

TV6
23.45

TV3
23.55

 ANIMAL PLANET
7.25,	11.55	Kačiukai	ir	šunyčiai.	8.15	Blogas	šuo.	
9.10,	5.00	 Iškviečiamas	tramdytojas.	10.05,	17.25,	
21.05,	4.15	Namai	medžiuose.	11.00,	5.50	Gyvūnų	
policija.	12.50	Pragariška	katė.	13.45,	18.20	Pražū-
tingos	salos.	14.40	Akvariumų	verslas.	15.35	Gy-
venimas	laisvėje.	16.30	Skaniausi	kąsneliai.	19.15,	
1.40	Akvariumų	verslas.	20.10,	2.35	Laukinės	gam-
tos	gangsteriai.	22.00,	0.45,	3.25	Laukinės	būtybės.

 SPORT1
7.00,	 13.00,	 19.00,	 21.00,	 23.00	 „Sportas“.	 7.15	
Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lygos	Turo	apžvalga.	
Premjera.	8.00	Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lyga.	
„Barcelona“	-	Madrido	„Real“.	10.00	NBA	Action.	
Krepšinio	lygos	apžvalga.	11.00	Tiesioginė	trans-
liacija.	ATP250	„Brisbane	International	Open“	vyrų	
tenisas.	3	ketvirtfinalis.	13.15	 Ispanijos	„Endesa“	
krepšinio	lyga.	„Unicaja“	-	Madrido	„Real“.	15.00	
Rusijos	 „Premier	 League“.	 „Zenit“	 -	 „Kuban“.	
2014/2015	m.	sezonas.	17.00	Olandijos	„Eredivi-
sie“	lyga.	„PSV	Eindhoven“	-	„Az	Alkmaar“.	19.15	
Ispanijos	„Endesa“	krepšinio	lygos	Turo	apžvalga.	
Premjera.	20.10,	21.15	„Eurocup“	krepšinio	lyga.	
Klaipėdos	 „Neptūnas“	 -	 „Paris-Levallois“.	22.10,	
23.15	NBA	krepšinio	lyga.	Los	Andželo	„Clippers“	
-	Toronto	„Raptors“.	0.10	ATP250	„Brisbane	Inter-
national	Open“	vyrų	tenisas.	Ketvirtfinaliai.

 VIASAT SPORT BALTIc
6.50	 Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Real“	 -	 „Galatasaray“.	
8.40	Krepšinis.	Eurolyga.	CSKA	-	„Laboral	Kutxa“.	
10.30	Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	„AFC	Wimble-
don“	 -	 „Liverpool“.	 12.20	 Futbolas.	 Anglijos	 FA	
taurė.	 „Everton“	 -	 „West	 Ham“.	 14.10	 Krepšinis.	
Eurolyga.	CSKA	-	„Laboral	Kutxa“.	16.00	Krepšinis.	
Eurolyga.	„Real“	-	„Galatasaray“.	17.50	Krepšinis.	
Eurolyga.	„Olympiacos“	-	„Emporio	Armani“.	19.40	
Krepšinis.	Eurolyga.	„Žalgiris“	-	„Alba“.	Tiesioginė	
transliacija.	21.40	Krepšinis.	Eurolyga.	„Barcelona“	
-	 „Panathinaikos“.	 Tiesioginė	 transliacija.	 23.45	
Krepšinis.	 Eurolyga.	 „Nizhny	 Novgorod“	 -	 „Fe-
nerbahce	Ulker“.	1.35	Futbolas.	Anglijos	FA	taurė.	
„AFC	 Wimbledon“	 -	 „Liverpool“.	 3.25	 Futbolas.	
Premier	lygos	apžvalga.	5.00	Krepšinis.	Eurolyga.	
„Nizhny	Novgorod“	-	„Fenerbahce	Ulker“.	

 EUROSPORT
9.30,	1.30	Ralis.	„Africa	Eco	Race“.	9.45	Slidinėji-
mas.	Pasaulio	taurė.	11.45,	0.30	Biatlonas.	Pasau-
lio	taurė.	12.45	Šuoliai	nuo	tramplino.	Keturių	kalvų	
turnyras.	 13.45	 Šuoliai	 nuo	 tramplino.	 Pasaulio	
taurė.	 15.00	 Biatlonas.	 Pasaulio	 taurė.	 16.45	 Te-
nisas.	„ATP	World	Tour	250“.	19.25,	24.00,	2.00	
Dakaro	 ralis.	 19.30	 Smiginis.	 BDO	 profesionalų	
pasaulio	čempionatas.	23.30	Slidinėjimas.	Pasau-
lio	taurė.	1.45	Motosportas.	GT	akademija.
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Stiveno Hokingo (Stephen Hawking, 72)  
pavardę tikriausiai žino ir tie, kurie,  
pažvelgę į dangų, svarsto, kur bėga laikas 
ir kas slypi anapus, ir tie, kurie visiškai nesi-
domi fizika ar mokslu. Mūsų dienų genijus, 
pakeitęs žmonijos suvokimą apie visatos 
paslaptis, vis dar nesiliauja stebinti savo 
protu, darbštumu ir valios stiprybe.  
Įkvėptas tokios gyvenimo istorijos režisie-
rius Džeimsas Maršas (James Marsh) nuta-
rė ją pavaizduoti filme „visko teorija“.

Žmogus iš ateities

S.Hokingas gimė 1942 m. Oksforde. Jau 
mokykloje jis išsiskirdavo iš bendraamžių ga-
bumais fizikai ir matematikai. Niekas neabejo-
jo, kad berniuko laukia mokslininko karjera. 
S.Hokingas įstojo į Oksfordą, kur dėstytojus 
stebindavo savo erudicija ir gabumais: jis galė-
davo per 20 minučių išspręsti sudėtingiausią 
uždavinį, dėl kurio kiti studentai laužydavo gal-
vas kelias dienas. O šiaip vaikinas gyveno kaip 
visi studentai, nevengė pasilinksminimų.

1962 m., kai Stivenui Hokingui sukako 21, 
pasireiškė pirmieji baisios ligos, amiotrofinės 
lateralinės sklerozės, kuri baigiasi paralyžiumi, 
požymiai. Nepaisant to, 1964 m. jis susižadėjo 
su savo širdies drauge Džeine Vaild (Jane Wil-
de), o po metų jiedu susituokė. 1967 m. jiems 
gimė sūnus Robertas, 1970 - dukra Liusė, o 
1979 m. - dar vienas sūnus Timotis. Vis dėlto 
jų santuokai trukti amžinai nebuvo lemta. 
1980 m. S.Hokingas pajuto šiltus jausmus vie-
nai iš savo seselių Eleinei Meison (Elaine Ma-
son). Su savo pirma žmona jis išsiskyrė 1995 
m. ir po kelių mėnesių vedė Eleinę. Tačiau po 
11 metų santuokos jiedu pasuko skirtingais ke-
liais. Kaip sakė pats S.Hokingas, to priežastimi 
tapo atnaujinti ryšiai su pirmąja žmona.

Nepaisant meilės intrigų asmeniniame gy-
venime, fiziko liga stipriai progresavo. S.Ho-

kingui vis sunkiau sekėsi judėti ir galop jis 
tapo prikaustytas prie invalido vežimėlio. Ligą 
lydėjo dažni plaučių uždegimai. Norėdami iš-
gelbėti jo gyvybę, gydytojai atliko tracheoto-
miją - į kaklą įstatė specialų įrenginį kvėpavi-
mui palaikyti. Po to S.Hokingas nebegalėjo 
kalbėti. Tiesa, čia jam padėjo technikos pažan-
ga - mokslininkas įsigijo kompiuterį su kalbos 
sintezatoriumi. Trys jo kairės rankos pirštai 
išliko judrūs, tad jis galėjo ekrane rinkti teks-
tus, kuriuos įgarsindavo kompiuteris.

Fizikas tęsė mokslinius tyrinėjimus teo-
rinės kosmologijos srityje. Paskaitose ir kon-
ferencijose jis pasirodydavo invalido vežimė-
lyje ir savo mintis klausytojams dėstydavo 
monotonišku kompiuteriniu balsu. Elektro-
nika suteikdavo galimybę ir atsakinėti į pub-
likos klausimus maždaug 10 žodžių per mi-
nutę greičiu.

svarbūs atradimai

Dirbdamas Kembridže S.Hokingas domė-
josi „Didžiojo sprogimo“ ir juodųjų skylių 
problemomis, reliatyvumo teorija ir kt., ir 

 UŽ KADRO

68

Vakarų šalyse šis 
pasaulinio garso 
mokslininkas 
yra lyginamas su 
albertu einšteinu. 
Daug kas mano, kaD 
s.Hokingo intelektas - 
aukščiausias pasaulyje

Filmas, atskleisiantis šokiruojančias 
S.Hokingo gyvenimo detales

n Sausio pabaigoje didžiuosius Lietuvos ki-no teatrus pasieksiantis filmas pasakos uni-kalaus mokslininko istoriją. Jaunas fizikas S.Hokingas (jį vaidina iš juostų „7 dienos ir naktys su Marilyn Monroe“ bei „Vargdieniai“ pažįstamas Edis Redmeinas (Eddie Redma-yne) Kembridžo universitete įsimyli literatū-ros studentę Džeinę Vaild (aktorė Felisitė Džouns (Felicity Jones). Jų jausmus ir daug žadančią Stiveno mokslininko karjerą supur-to negailestinga diagnozė: amiotrofinė latera-linė sklerozė. Pasak gydytojų, vaikinui liko gyventi vos dveji metai. Tačiau padedamas Džein rūpesčio ir meilės, Stivenas pasiryžta įrodyti, kad jo atveju gydytojai klysta.

aPiE FilMĄ

Stiveną Hokingą (Stephen Hawking) ir jo pirmąją 
žmoną Džeinę Vaild (Jane Wilde) filme suvaidino 
aktoriai Edis Redmeinas (Eddie Redmayne)  
ir Felisitė Džouns (Felicity Jones)
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padarė nemažai atradimų. 1975 m. jis išplė-
tojo teoriją, kad juodosios skylės „išgaruoja“ 
dėl reiškinio, kuris vėliau buvo pavadintas 
„Hokingo spinduliuote“. 2004 m. mokslinin-
kas pristatė koncepciją, išsprendžiančią in-
formacijos dingimo juodojoje skylėje para-
doksą. Sunki liga S.Hokingui netrukdo gy-
venti pagal galimybes aktyviai. Pavyzdžiui, 
2007 m. jis skrido specialiu lėktuvu nesva-
rumo būklėje, o 2009 m. net rengėsi skristi 
į kosmosą...

Vakarų šalyse šis pasaulinio garso moks-
lininkas yra lyginamas su Albertu Einšteinu. 
Daug kas mano, kad S.Hokingo intelektas - 
aukščiausias pasaulyje. Šiandien jis yra Lon-
dono Karališkosios draugijos, Popiežiaus 
mokslų akademijos ir JAV nacionalinės moks-
lų akademijos narys, yra gavęs daugybę aukš-
čiausio laipsnio apdovanojimų. Gerai jį pažįs-
tantys žmonės tvirtina, kad jame yra kažkas 
demoniško - pavyzdžiui, jis gali pervažiuoti 
savo elektra valdomo vežimėlio ratais per 
jam neįtikusio žmogaus pėdas...

ateities pranašas

S.Hokingas pagarsėjo savo futurologi-
nėmis pranašystėmis. Pasak jo, vos po ke-
lių dešimčių metų žmonių civilizacija iš-
nyks, tiksliau, virs kai kuo kitu. Tai bus 
susiję su įprasto pasaulio vaizdo pasikeiti-
mu. Bus atrasti nauji energijos šaltiniai. 
Kibernetikos ir mikroelektronikos vysty-
mosi pasekmė bus kolektyvinio dirbtinio 
proto, panašaus į S.Lemo „mąstantį van-
denyną“, sukūrimas.

Šias prognozes mokslininkas paskelbė 
1988 metais, kai kompiuteriniai tinklai dar 
nebuvo taip paplitę... Be to, jis kalbėjo apie 
atradimus genų inžinerijos srityje, kurių re-
zultatas bus visiškai naujos būtybės, žmogaus 
ir kompiuterio hibridai, o dėl to homo sapiens 
kaip biologinė rūšis išsigims.

Tarp kitko, žiūrint į šį žmogų, net kyla 
mintis, kad jis ir yra viena iš naujos formaci-
jos būtybių: galingas protas įkalintas bejėgia-
me kūne, veikiančiame tik naudojantis pagal-
binėmis priemonėmis. Galbūt kitas žingsnis - 
visiškai atsikratyti fizinio apvalkalo ir virsti, 
tarkime, spindulinga energija, kaip pranašavo 
K.Ciolkovskis?

Parengė Milda KUNSKAITĖ

Veidai

TELEVIZIJA UŽ KadRO

Jis kalbėJo apie 
atradimus genų 
inžineriJos srityJe, 
kurių rezultatas bus 
visiškai nauJos būtybės, 
žmogaus ir kompiuterio 
hibridai, o dėl to homo 
sapiens kaip biologinė 
rūšis išsigims

Stivenas Hokingas dėl ligos 
nevaldo savo kūno, jis gali judinti 
tik tris kairės rankos pirštus

EPA-Eltos nuotr.
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KINAS

Populiariausi 2014-ųjų filmai
Praėję - 2014 metai - kino pasaulyje buvo itin dosnūs fantastinių filmų. Todėl nenuostabu, kad populiariausiųjų kino šedevrų są-
rašo viršūnėje karaliauja filmai apie kosmosą, Dievus, visatą, jos išnykimą ir išgelbėjimą. „Laisvalaikis“ pateikia filmų svetainės 
www.imdb.com (Internet Movie Data Base) sudarytą populiariausių praėjusiųjų metų filmų penketuką.

1. „Hobitas: penkių armijų mūšis“
Tai įspūdinga nepaprastos kompanijos nuotykių pabaiga. Susigrąžinę savo gimtosios žemės turtus, Ereboro nykštukai privalo 
atsakyti už savo veiksmų pasekmes - jų išlaisvintas baisingasis slibinas Smogas varo siaubą taikiems Ežero miesto žmonėms. 
Slibino ligos apimtas Kalno Valdovas Torinas Ąžuolskydis tarsi apsėstas ieško Treino akmens - jis nė nepastebi, kaip šioms 
paieškoms paaukoja draugystę ir garbę.

n Režisierius: Peter Jackson
n Vaidina: Benedict Cumberbatch, Luke Evans, Lee Pace, Evangeline Lilly, Cate Blanchett, Ian McKellen, Martin 
Freeman, Richard Armitage, Orlando Bloom ir kiti.

2. „egzodas. dievai ir 
karaliai“

Tai kvapą gniaužianti istorinė drama apie legendinį 
Mozę - pranašą, išvadavusį izraelitus iš Egipto 
vergovės ir atvedusį juos per dykumą iki Kanaano 
sienos. Filme iš naujo pažvelgiama į istoriją, kai 
Mozė dykumoje pamatė liepsnojantį, tačiau nesu-
degantį krūmą. Netrukus šis prabilo Dievo balsu ir 
liepė Mozei keliauti į Egiptą ir paprašyti faraono, kad 
jis paleistų iš nelaisvės izraelitų tautą.

n Režisierius: Ridley Scott
n Vaidina: Christian Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver, 
Joel Edgerton, Ben Kingsley ir kiti.

5. „galaktikos sergėtojai“
Į amerikiečių lakūno Piterio Kvilo, skrajojančio 
Galaktikos platybėse, rankas, patenka paslaptin-
ga relikvija. Netrukus paaiškėja, kad šį artefaktą 
medžioja ir nuožmus galaktikos piktadarys Ronanas. 
Nespėjęs nė apsidairyti, Piteris tampa vienu labiau-
siai medžiojamų žmonių visatoje. Supratęs, kad 
vienas nuo visos armijos medžiotojų nepabėgs, 
Piteris kreipiasi pagalbos į vieną keisčiausių visų 
laikų kompanijų: kalbantį meškėną, į medį panašų 
humanoidą, nuostabaus grožio negailestingą žudikę 
ir dar vieną kerštu gyvą veikėją.

n Režisierius: James Gunn
n Vaidina: Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper 
ir kiti.

4. „bado žaidynės: strazdas 
giesmininkas. 1 dalis“

Dusyk kraują stingdančiose Mirties žaidynėse išgyvenu-
si Ketnė vis dar nesijaučia esanti saugi. Namais buvusi 
12-oji Apygarda - sunaikinta, jos artimieji tampa pabė-
gėliais, o keršto trokštantis Kapitolijus siekia sutrypti 
Strazdu giesmininku laikomą paauglę, atsakingą už 
neramumus šalyje. Matydama tokią suirutę, daugelį 
metų tylėjusi ir užribyje buvusi paslaptinga Tryliktoji 
apygarda, kadaise inicijavusi sukilimą prieš Kapitolijų, 
ryžtasi išeiti į dienos šviesą ir pradeda Panemo karą.

n Režisierius: Francis Lawrence
n Vaidina: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth, Woody Harrelson, Donald Sutherland, 
Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore ir kiti.

3. „tarp žvaigždžių“

Ar žmonijai lemta mirti Žemėje? Ar visgi mes, 
kaip rasė, sugebėsime rasti būdų, kaip užkariauti 
beribę Visatą ir susikurti naujus namus kol kas dar 
neatrastose planetose? Grupė bebaimių astronautų, 
vadovaujamų profesionalaus lakūno ir inžinieriaus 
Kuperio iškeliauja į kosmoso gelmes ieškoti atsaky-
mų ir atrasti naujų pasaulių. Filmas kelia klausimus 
ir apie gyvenimo prasmę. Kas svarbiau - žinojimo 
ribas praplėsianti kosminė misija, ar Žemėje vieni 
liekantys du misijos vado vaikai?

n Režisierius: Christopher Nolan
n Vaidina: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, 
Casey Affleck, Michael Caine, Topher Grace, Jessica 
Chastain ir kiti.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKinas 

VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-8 d. 12.20, 
14.20, 17, 18.50, 21.20 val.
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo 
drama, Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 3-8 d. 19.20, 
20.45 val.
„Mamos 3“� (komedija, Rusija, N-13) - 3-8 d. 15.30, 
19.40, 21.30 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-8 d. 10.30, 13 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 3-8 d. 11, 15.20 val. (5-8 d. 11 val. seansas 
nevyks).
„Kino klasė. Medžių paslaptis“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 5-8 d. 11 val. (Specialus 
seansas).
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 3-8 d. 11.20, 13.40, 16, 18.20 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 3-8 d. 
10.10, 17.50, 20.30 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) -  
3-8 d. 15.40 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-7) - 3-8 d. 
17.40, 19, 21 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 3-8 d. 11.10, 12.40, 13.20 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-8 d. 10.20, 13.10, 16.50 val.  
(10.20 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 3-8 d. 13.30,  
18.10 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 3-8 d. 15.50, 21.50 val.

„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 3-8 d. 12.50, 17.20 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-8 d. 
15.10, 21.40 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 3-8 d. 
10.40, 14.40 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 3-8 d. 20.15 val.
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija, V) - 3-8 d. 10.50 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-8 d. 11.15, 
13.40, 16, 19.30, 21.50 val.
„Mamos 3“� (komedija, Rusija, N-13) - 3-8 d.  
11.30, 16.20, 18.30, 20.30 val. (11.30 val. seansas  
vyks 3-4 d.).
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo 
drama, Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 3-8 d.  
13.50, 16.30, 19.15, 21.50 val.
„Tūkstantį kartų labanakt“� (drama, Norvegija) -  
3-8 d. 18.45 val.
„Metų pilietis“� (drama, Norvegija, Švedija, Danija) -  
3-5, 7-8 d. 21.15 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-8 d. 11.40, 16.50 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 3-8 d. 14, 18.15 val.
„Kino klasė. Medžių paslaptis“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 5-8 d. 11 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių 
komedija, JAV, N-7) - 3-8 d. 11.45, 14.10, 16.30, 18.50, 
21.10 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas  
lietuviškai, Rusija, 3D, V) - 3-8 d. 11, 12, 13.10,  
15.05 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-7) - 3-8 d. 
13.40, 19, 21.40 val.

„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f.,  
dubliuotas lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) -  
3-8 d. 11.50, 13, 17.05 val. (11.50 val. seansas  
vyks 3-4 d.).
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 3-8 d. 11.10, 13.40,  
19.10 val. (11.10 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f.,  
Kanada, JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 3-8 d. 16, 
21.30 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 3-8 d. 11.30, 
18 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 3-8 d. 
14.45, 21.20 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-8 d. 11, 14.10 val. (11 val. seansas 
vyks 3-4 d.).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-8 d. 16.10 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-8 d.  
20.45 val.
„Dingusi“� (drama, JAV, N-16) - 3-8 d. 21.30 val.
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 3-8 d. 18.20 val.
„Vaikystė“� (drama, JAV, N-13) - 3-8 d. 15.10 val.
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija, V) - 3-4 d. 11.20 val.
„Bado žaidynės: Strazdas giesmininkas. 1 dalis“� 
(nuotykių f., JAV, N-13) - 3-8 d. 13.30 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 3-8 d. 16.40 val.
„Amžinai stilingos“� (dokumentinis f., JAV, N-13) -  
3-8 d. 18.30 val.
„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV, 
 N-13) - 3-8 d. 20.40 val.

„Eskobaras: 
kruvinas rojus“

„Escobar: Paradise Lost“

1983-ieji. Į Kolumbiją atostogų atvyks-
ta jaunas kanadietis Nikas. Kartu su bro-
liu dienas leisdamas ant banglentės, vai-
kinas susipažįsta su nuostabia mergina 
Marija ir netrukus ją įsimyli. Suliepsno-
jusi meilė stumia jaunuolius į vienas kito 
glėbį, o Niką - ir į Marijos šeimą. Viskas 
būtų gerai, jei ne viena detalė - Marijos 
dėdė yra ne kas kitas, o vienas galingiau-
sių Kolumbijos ir Pietų Amerikos visuo-
menės veikėjų - narkotikų baronas Pablas 
Eskobaras.

Valdingas, žiaurus ir itin charizmatiškas 
nusikaltėlis į jaunąjį kanadietį nuo pat pra-
džių žvelgia įtariai. Visgi galiausiai susitai-
ko su dukterėčios pasirinkimu ir priima Ni-
ką į šeimą, o kartu ir į šeimos verslą. Bū-
simasis Marijos vyras pamažu įtraukiamas 
į nešvarius Pablo Eskobaro darbelius. Bėga 

metai ir Nikas vis labiau painiojasi į melo, 
apgavysčių, aferų ir nusikaltimų tinklą. Vai-
kinui patikimos vis drastiškesnės užduotys 
ir pamažu Nikas pradeda suprasti, kad iš 
Pablo Eskobaro gniaužtų negali pasprukti 
joks žmogus.

„Forum Cinemas“ inf.

Premjera

Kino teatruose nuo sausio 2 d.

n Trileris, JAV, 2014

n Režisierius: Andrea di Stefano

n Vaidina: Josh Hutcherson, Benicio Del 

Toro, Brady Corbet, Claudia Traisac, Carlos 

Bardem ir kiti
n IMDB: 6,3/10

„Forum Cinemas“ nuotr.
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KINAS

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Atkirtis“� (muzikinė drama, JAV) - 3 d. 20.30 val. 5 d.  
19 val. 6 d. 16.40 val. 7 d. 21.10 val. 8 d. 18.30 val.
„Serena“� (drama, JAV, Prancūzija) - 3 d. 15.50 val. 4 d. 
15.40 val. 5 d. 14.30 val. 5 d. 21.10 val. 6 d. 18.50 val.  
7 d. 16.40 val.
„Force Majeure“� (drama, Švedija, Danija, Prancūzija, 
Norvegija) - 3 d. 18.10 val. 4 d. 20 val. 5 d. 16.40 val.  
6 d. 21 val. 7 d. 18.50 val. 8 d. 20.40 val.
„Džesis ir Petas“� (animacinis f., Jungtinė Karalystė) -  
3 d. 14 val.
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija) - 4 d. 14 val.
„Pusryčiai pas Tifanį“� (romantinė komedija, JAV) -  
4 d. 18 val.

MULTIKINO OZAS
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-6, 8 d. 12, 
14.15, 16.30, 19, 21.30 val. 7 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19, 
21.30 val.
„Atkirtis“� (drama, JAV, N-16) - 3-8 d. 19.10 val.
„Mamos 3“� (komedija, Rusija, N-13) - 3-8 d. 18,  
21.30 val.
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo 
drama, Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 3-8 d. 19.30, 
22 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 3-4, 7-8 d. 15.45 val. 5-6 d. 14.30 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-4, 7-8 d. 10.15, 14.30 val. 5-6 d. 10.15,  
15.45 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 3-8 d. 16.30, 18.45, 
21 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 4-8 d. 11.30, 13.30 val. 3 d.  
13.30 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 3-6, 8 d. 10.30, 12.30, 14.30 val.  
7 d. 10.15, 14.30 val.

„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 3-8 d. 14.45, 17 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-7) - 3-8 d. 
12.15, 17, 19.30, 22 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) -  
3-8 d. 12.30, 15.30, 18.30, 21.45 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 3-8 d. 20.15 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 3-8 d. 10.15 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-8 d.  
17.30 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-8 d. 11, 13.10, 15.20 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-8 d. 10, 12.15 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Rusija, V) - 7 d. 12 val. (specialus seansas 
mamoms su mažyliais).
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Rusija, V) - 3 d. 11 val. (Multikinuko seansas 
mažiukams).

OZO KINO SALĖ
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 3 d. 18.40 val. 6 d. 16.10 val. 7 d. 19.10 val. 8 d. 
18.10 val.
„Ida“� (drama, Lenkija) - 3 d. 15 val. 7 d. 17.40 val.
„Ekskursantė“� (drama, Lietuva) - 3 d. 16.30 val.
„Lošėjas“� (drama, Lietuva) - 6 d. 18 val.
„Semme“� (dokumentinis f., Lietuva) - 7 d. 16.30 val.
„Nematomas frontas“� (dokumentinė biografinė drama, 
JAV, Lietuva, Rusija) - 8 d. 16.30 val.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-8 d. 13.40, 
16, 19.10, 21.30 val.

„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo 
drama, Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 3-8 d. 18.10, 
21.50 val.
„Mamos 3“� (komedija, Rusija, N-13) - 3-8 d. 19.30 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 3-8 d. 11.15, 16.30 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-8 d. 10.40, 14 val.
„Kino klasė. Medžių paslaptis“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 5-8 d. 11 val. (Specialus 
seansas).
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) -  
3-8 d. 12.15, 15.30, 18.40 val. (2 d. 12.15 val. seansas 
nevyks).
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 3-8 d. 
20.40 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-8 d. 11, 11.30, 12.30 val. (11 val. 
seansas vyks 3-4 d.).
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 3-8 d. 12.40, 14.50, 19.30 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, N-13) - 3-8 d. 15.20, 16.40, 19 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 3-8 d. 21.40 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 3-8 d. 10.20, 13, 17.30 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 3-8 d. 13.1, 17.10, 18.20 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 3-8 d. 10.30, 14.40 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-8 d. 
 21.15 val.
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 3-8 d. 15 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-7) - 3-8 d. 
21.45 val.

A.Sandleris vėl išrinktas nepelningiausiu kino kompanijoms aktoriumi
Amerikiečių verslo leidinys „Forbes“ antrus metus 
iš eilės įvardijo 48-erių komiką AdAmą SAndlerį 
(Adam Sandler) kaip nepelningiausią aktorių, kuriam 
labiausiai permokama.

Į „Forbes“ sąrašą įtraukti tie aktoriai, kurie atneša 
mažiausią pelną kino studijoms. Pasirodo, kad už 
kiekvieną A.Sandleriui sumokėtą dolerį, kino 
kompanijos gavo vidutiniškai tik 3,20 dolerio. Kaip 
bebūtų keista, labiausiai permokamų įžymybių sąraše 
antrąją vietą užėmė filmo „Karibų Piratai“ žvaigždė 
Džonis Depas (Johnny Depp). Vidutiniškai už sumokėtą 
dolerį, kompanija teuždirbdavo 4,10 dolerio. Ne ką 
mažiau negarbingą trečiąją vietą užėmė komikas Benas 
Stileris (Ben Stiller), kuris už vieną sumokėtą dolerį 
kino kompanijai atnešdavo 4,80 dolerio pelną.

„Forbes“ žurnalo sudarytame šių metų kino studijoms 
nepelningiausių aktorių dešimtuke taip pat atsidūrė 
aktorius Rajanas Reinoldsas (Ryan Reynolds), Tomas 
Henksas (Tom Hanks), komikas Vilas Ferelis (Will Ferrell), 
Čaningas Tatumas (Channing Tatum), „Oskaro“ laureatas 
Denzelis Vašingtonas (Denzel Washington), Sandra Bulok 
(Sandra Bullock) ir Benas Aflekas (Ben Affleck).

Parengta pagal Eltos inf.

Adamas Sandleris  
(Adam Sandler)

EPA-Eltos nuotr.
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„LAISVALAIKIO“ GIDASKINAS

„Tarp žvaigždžių“� (fantastinis f., D.Britanija, JAV,  
N-13) - 3-8 d. 20.50 val.
„Aukso žirgas“� (animacinis f., Lietuva, Latvija, 
Liuksemburgas, Danija, V) - 3-8 d. 10.50 val.

CINAMON
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 3-8 d. 14.15 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V)- 3-8 d. 16, 18.15 val. (16 val. seansas vyks 6 d.;  
6 d. 18.15 val. seansas nevyks).
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo 
drama, Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 3, 5, 7 d. 
21.30 val.
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-8 d. 13.15, 
16.30, 18.45, 21.15 val.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 3-8 d. 11, 17.45 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 3-8 d. 10.45, 15 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 3-8 d. 13 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, V) - 3-8 d. 12, 15.30 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 3-8 d. 14.45 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 3-8 d. 11.45, 
18, 20.45 val. (3, 5, 7 d. 11.45 val. seansas nevyks).
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva) - 3-8 d.  
12.30, 19.15, 21 val. (12.30 val. seansas vyks 3, 5, 7 d.).
„Egzodas. Dievai ir karaliai“� (istorinė drama, 
D.Britanija, JAV, N-13) - 4, 6, 8 d. 21.30 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-8 d. 20, 
22.15 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, 3D, V) - 3-8 d. 17.10 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-8 d. 11.15, 13.45, 16 val. (4 d. 
11.15 val. seansas nevyks; 6 d. 16 val. seansas nevyks).

KLAIPĖDA

FORUM CINEMAS
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-8 d. 12.30, 
15.30, 19.10, 21.40 val.
„Mamos 3“� (komedija, Rusija, N-13) - 3-8 d. 15.40, 
21.55 val.
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo 
drama, Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 3-8 d. 19.15 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 3-8 d. 11, 16.40 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-8 d. 10.30, 13 val.
„Kino klasė. Medžių paslaptis“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, 3D) - 5-8 d. 11 val. (Specialus 
seansas).
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 3-8 d. 11.10, 14.50, 16.30, 21.50 val.
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-8 d. 10.20, 12.50, 17.05 val.  
(10.20 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lietu-
viškai, Rusija, 3D, V) - 3-8 d. 10.10, 12.10, 13.40 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-7) - 3-8 d. 
18, 21 val.
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva,  
N-13) - 3-8 d. 17.10, 19.30 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 3-8 d. 14.10, 18.50 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, 3D, N-13) - 3-8 d. 
13.30, 17.50 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) -  
3-8 d. 21.10 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 3-8 d. 10.40, 15 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-8 d. 
 20.40 val.

ŠIAULIAI

FORUM CINEMAS
„Nepatyręs“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-8 d. 15.20, 
16.50, 19.20, 21.50 val.
„Eskobaras: Kruvinas rojus“� (kriminalinė veiksmo 
drama, Ispanija, Prancūzija, Belgija, N-16) - 3-8 d.  
20.30 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, 3D, V) - 3-8 d. 11, 16.40 val.
„Galingasis 6“� (animacinis f., dubliuotas lietuviškai, 
JAV, V) - 3-8 d. 10.10, 12.50 val.
„Kino klasė. Medžių paslaptis“� (animacinis f., 
dubliuotas lietuviškai, 3D, V) - 5-8 d. 11 val. (Specialus 
seansas).
„Madagaskaro pingvinai“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, JAV, V) - 3-8 d. 10.20, 12.30, 14.40 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis  
nuotykių f., Naujoji Zelandija, JAV, N-13) - 3-8 d. 17.40, 
20.50 val.
„Hobitas: penkių armijų mūšis“� (fantastinis nuotykių f.,  
Naujoji Zelandija, JAV, HFR 3D, N-13) - 3-8 d. 13.30 val.
„Sniego karalienė 2“� (animacinis f., dubliuotas lie-
tuviškai, Rusija, V) - 3-8 d. 10.30, 12.40 val. (10.30 val. 
seansas vyks 3-4 d.).
„Arvydas Sabonis. 11“� (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
3-8 d. 14.50, 19.10 val.
„Septintasis sūnus“� (fantastinis nuotykių f., Kanada, 
JAV, D.Britanija, Kinija, 3D, N-13) - 3-8 d. 17.20, 22 val.
„Asteriksas: Dievų žemė“� (animacinis f., dubliuotas 
lietuviškai, Prancūzija, Belgija, V) - 3-8 d. 11.30, 16 val. 
(11.30 val. seansas vyks 3-4 d.).
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“� (nuotykių kome-
dija, JAV, N-7) - 3-8 d. 13.40, 18.10 val.
„Šventa karvė“� (komedija, Lietuva, N-16) - 3-8 d.  
19.40 val.
„Eglutės, 1914-ieji“� (komedija, Rusija, N-7) - 3-8 d. 
21.30 val.

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

A.Sandleris vėl išrinktas nepelningiausiu kino kompanijoms aktoriumi

Nepelningiausių kino kompanijoms aktorių 
trejetuke - ir Džonis Depas (Johnny Depp)... ...bei Benas Stileris (Ben Stiller)
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teatras

Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO  
TEATRAS

3 d. 18.30 val. - P.Čaikovskio „Spragtukas“.  
2 v. baletas. Dir. M.Staškus.
4 d. 12 val. - T.Tamulionio „Bruknelė“.  
2 v. opera vaikams. Dir. A.Šulčys.
7, 8 d. 18.30 val. - P.Čaikovskio „Spragtukas“.  
2 v. baletas. Dir. M.Staškus.

NACIONALINIS DRAMOS  
TEATRAS

3 d. 17 val. Didžiojoje salėje - M.Ivaškevičiaus 
„Išvarymas“. Rež. O.Koršunovas.
4 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kosmosas +“.  
Rež. K.Dehlholm.
6 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - „Ana Karenina“ 
(L.Tolstojaus romano motyvais). Choreogr. A.Cholina 
(A|CH teatro šokio spektaklis).
6, 7 d. 19 val. Mažojoje salėje - N.Payne „Spiečius“ 
(Nepriklausomas projektas). Rež. E.Kižaitė.
7 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Lermontovo 
„Maskaradas“. Rež. R.Tuminas (Vilniaus mažojo teatro 
spektaklis).
8 d. 18.30 val. Didžiojoje salėje - M.Bulgakovo 
„Meistras ir Margarita“. Rež. O.Koršunovas.

VILNIAUS MAŽASIS  
TEATRAS

3 d. 18.30 val. - Premjera! „Pažadėk, kad neišeisi pir-
mas“. Rež. A.Lebeliūnas (VšĮ „Laimingi žmonės“).
4 d. 12 val. - „Brangusis atrakcionų parko dėde!“  
Rež. O.Lapina.
6 d. 18.30 val. - J.Erlicko programa „Ne visi namie“.
7 d. 18.30 val. - „24 valandos iš moters gyvenimo“. 
Idėjos autorė I.Bičkutė.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
3 d. 12 ir 15 val.; 4 d. 12 val. 99 salėje - „Kakė Makė“ 
(pagal L.Žutautės knygas vaikams). Rež. V.Kuklytė.
4 d. 18 val. - P.Demirskio „Nesistebėk, jei kas nors ateis 
padegti tavo namų“. Rež. A.Jankevičius.
6 d. 18 val. - P.Vaičiūno „Patriotai“. Rež. J.Vaitkus.
7 d. 18 val. 99 salėje - „Keturiais vėjais“. Rež. T.Jašinskas.

LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
3 d. 18.30 val. - F.Veber „Kvailių karalienė“ (su lietuviš-
kais titrais). Rež. M.Poliščiuk.
4 d. 18.30 val. - M.Macevičiaus „Prakeikta meilė“  
(su lietuviškais titrais; N-18). Rež. A.Jankevičius.
4 d. 12 val. - S.Aksakov „Raudonoji gėlelė“. Rež. J.Popov.

RAGANIUKĖS TEATRAS
3 d. 12 val. Didžiojoje salėje - „Kalėdų Senis ir 
Besmegenis“.
4 d. 12 val. Didžiojoje salėje - Kalėdinė premjera! 
„Kalėdinė pasaka“. Rež. R.Urbonavičiūtė.
Su „Laisvalaikio“ kortele 20 proc. nuolaida 2 bilietams.

„DOMINO“ TEATRAS
6 d. 19 val. - R.Cooney „Meilė pagal grafiką“.  
Rež. A.Večerskis.
7 d. 19 val. - R.Kūnio „Langas į parlamentą“.  
Rež. A.Večerskis.

MENŲ SPAUSTUVĖ
3 d. 19 val. Juodojoje salėje - „Arabiška naktis“.  
Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
4 d. 19 val. Juodojoje salėje - Marivaux „Dar viena mei-
lės staigmena“. Rež. C.Graužinis (cezario grupė).
7, 8 d. 19 val. Juodojoje salėje - Premjera! „Stiklo 
sodai“. Choreogr. A.Naginevičiūtės (šokio teatras „Airos“).

VILNIAUS KAMERINIS TEATRAS
4 d. 13 val. - „Plėšikas Hocenplocas“. Rež. E.Jaras.

MARIJOS IR JURGIO ŠLAPELIŲ NAMAS-MUZIEJUS
3, 4 d. 18 val.; 5 d. 19 val. - Arbatvakaris „Senojo 
Vilniaus ikonos“. Rež. E.Tulevičiūtė.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS  
TEATRAS

3 d. 15 val. Ilgojoje salėje - B.Srbljanovič „Skėriai“.  
Rež. R.Atkočiūnas.
3 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - J.Tumo-Vaižganto 
„Dėdės ir dėdienės“. Rež. G.Tuminaitė.
4 d. 19 val. Didžiojoje scenoje - „Ana Karenina“. 
Choreogr. A.Cholina.
4 d. 19 val. Mažojoje scenoje - J.Tumo-Vaižganto 
„Žemės ar moters“. Rež. T.Erbrėderis.
6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje - „Gentis“.  
Rež. A.Jankevičius.

KAUNO MUZIKINIS  
TEATRAS

3 d. 18 val. - F.Leharo „Linksmoji našlė“. 2 v. operetė. 
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.
4 d. 18 d. - Cy Coleman „Mieloji Čariti“. 2 d. miuziklas. 
Rež. K.Jakštas. Dir. J.Geniušas.
7 d. 18 val. - Premjera! P.Abrahamo „Balius Savojoje“.  
2 d. operetė. Rež. A.Žiurauskas. Dir. J.Janulevičius.
8 d. 18 val. - J.Štrauso „Šikšnosparnis“. 3 v. operetė. 
Rež. G.Žilys. Dir. J.Geniušas.

KAUNO KAMERINIS  
TEATRAS

8 d. 18 val. - Moliere „Šykštuolis, arba Melo mokykla“. 
Rež. A.Pociūnas.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS
4 d. 10 ir 12 val. - Šventinis spektaklis ir  
susitikimas su Kalėdų Seneliu - „Stebuklinga  
pusnynų pasaka“. Rež. A.Stankevičius.

KULTŪROS CENTRAS  
„GIRSTUTIS“ 

5 d. 18 val. - „Primadonos“. Rež. O.Šapošnikovas 
(„Domino“ teatras).

Žmonės pirmąją Kalėdų dieną plūstelėjo į 
„Plaza“ kino teatrą Atlantoje (Džordžija, 
JAV) ir kitų valstijų kino teatrus pasižiūrėti 
komedijos „Interviu“ („Interview“), dėl ku-
rios rodymo buvo pagrasinta išpuoliais prieš 
kino teatrus.

Amerikiečiai nepabūgo teroristų grasinimų
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„LAISVALAIKIO“ GIDASkoncertai

7 d. 18 val. - F.Lėliušo „Diena be melo“.  
Rež. K.Smoriginas („Domino“ teatras).
8 d. 18 val. - „Patriotai“. Rež. J.Vaitkus (Valstybinis 
jaunimo teatras).

KLAIPĖDA

KLAIPĖDOS MUZIKINIS  
TEATRAS

8 d. 18.30 val. - Z.Liepinš „Paryžiaus katedra“.  
3 v. opera-melodrama. Rež. R.Kaubrys.  
Dir. D.Zlotnikas.

KONCERTŲ SALĖ
6 d. 19 val. - „Urvinis žmogus“ (Idioteatras).
8 d. 19 val. - V.Alenas „Nuodėmių miestas“.  
Rež. O.Šapošnikov („Domino“ teatras).

KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
3 d. 12 val. - „Arbatėlė“. Rež. G.Radvilavičiūtė.
4 d. 12 val. - „Apapa“. Rež. G.Radvilavičiūtė.

ŠIAULIAI

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
4 d. 18 val. - M.Lado „Labai paprasta istorija“.  
Rež. G.Padegimas.

PANEVĖŽYS

J.MILTINIO DRAMOS  
TEATRAS

3 d. 12 val. Didžiojoje salėje  - E.Žukovskaja ir 
M.Astrachan „Pifo nuotykiai“. Rež. V.Blėdis.
3 d. 18 val. Mažojoje salėje - Premjera! A.Čechovo 
„Rotšildo smuikas“. Rež. M.Cemnickas.
4 d. 18 val. Didžiojoje salėje - R.Thomas „Vyras spąs-
tuose“. Rež. D.Kazlauskas.
6 d. 18 val. Didžiojoje salėje - L.Gershe „Laisvi druge-
liai“. Rež. D.Kazlauskas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALINĖ  
FILHARMONIJA

8 d. 19 val. Didžiojoje salėje - Tarptautinė programa 
„Kultūrų dialogas“. Kalėdinis festivalis. Maskvos kamerinis 
orkestras „Musica viva“ (meno vadovas, dirigentas ir solis-
tas A.Rudin (violončelė).

TAIKOMOSIOS DAILĖS  
MUZIEJUS

6 d. 19 val. - Koncertas „Naktis tyli“. J.Karaliūnaitė 
(sopranas), V.Smailytė (arfa), S.Zbarauskaitė (fortepijonas),

ŠV.KOTRYNOS BAŽNYČIA
6 d. 19 val. - „Žiemos romansai“. Solistas E.Chrebtovas 
(bosas), A.Juozauskaitė (fortepijonas).

ŠV.JONŲ BAŽNYČIA
5 d. 18 val. - Alma Mater Musicalis. Petras Vyšniauskas 
(saksofonas).

MOKYTOJŲ NAMAI
4 d. 15 val. Svetainėje - Vilniaus kupiškėnų klubo popie-
tė. Koncertuos Lazdynų bendruomenės senjorų vokalinis 
ansamblis (vad. P.Žiupsnys).
6 d. 17 val. Didžiojoje salėje - Rusų romanso mylė-
tojų Lietuvoje draugijos „Melos“ „Mylimiausi romansai 
Naujametiniame šou“. Koncertuos: A.Gladkich (skaitymas), 
D.Dmuchovska (smuikas), L.Majorov (vokalas ir gitara), 
L.Pčelina (šokis ir tamburinas), S.Smelcova (vokalas). 
Įėjimas laisvas.

TRAKAI

UŽUTRAKIO DVARAS
4 d. 14 val. - Bliuzas litui. Vytautas Labutis (saksofonas), 
Arūnas Šlaustas (fortepijonas).

Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako

                  

JAV prezidentas Barakas Obama (Barack 
Obama) sveikino Holivudo kino studijos „So-
ny Pictures“ sprendimą kino teatruose rody-
ti komediją apie Šiaurės Korėjos lyderį. Mat 
kompanija iš pradžių buvo atšaukusi filmo 
premjerą po to, kai programišiai surengė ki-
bernetinę ataką prieš „Sony“ tinklą bei dėl 
grasinimų kino teatrams, tačiau vėliau pakei-
tė savo sprendimą. JAV apkaltino Šiaurės Ko-
rėją įvykdžius kibernetinę ataką, tačiau Pchen-
janas šiuos kaltinimus paneigė. B.Obama kiek 
anksčiau kritikavo „Sony Pictures“ nutarimą 
atšaukti filmo premjerą ir tai įvardijo kaip di-
delę klaidą. Jo atstovas Erikas Šulcas (Eric 
Schultz) pareiškime nurodė, kad prezidentas 
sveikino kompanijos apsisprendimą vis dėlto 
rodyti šią satyrą. „Kaip prezidentas aiškiai nu-
rodė, mes esame šalis, kuri tiki laisvo žodžio 
ir meninės išraiškos teise. „Sony“ ir kino te-
atrų priimtas sprendimas leidžia žmonėms 
pasirinkti ir mes sveikiname šį rezultatą“, - 
sakė JAV vadovo atstovas. Šimtai nepriklau-
somų kino teatrų pasirašė peticiją, išreikšda-
mi paramą filmui ir jo rodymui.

Programišiai dėl kino juostos „Interviu“, 

kurioje pasakojama apie sąmokslą nužudyti 
Šiaurės Korėjos lyderį Kim Čen Uną (Kim 
Jong Un), pagrasino JAV, esą jei šalies kino 

teatrai rodys šį filmą, prieš juos gali būti su-
rengti išpuoliai.

Parengė Vaida ANDRIKONYTĖ

Amerikiečiai nepabūgo teroristų grasinimų
EPA-Eltos nuotr.

 Parodos
VILNIUS

Nacionalinė dailės galerija
Konstitucijos pr. 22

Aleksandros Kašubos instaliacija „Spektro užuomina“
Kazimieros Zimbytės (1933-1974) ankstyvosios kūrybos 
paroda
Dailininko Teodoro Kazimiero Vailaičio (1934-1974) 
kūrybos retrospektyva
Rūmų klasicistiniai interjerai
Paroda „Iš šalčiausio krašto: Šiaurės šalių juvelyrika“

Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4

Atnaujinta ekspozicija „Lietuvos dailė XVI-XIX a.“
Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3A
Paroda „Maišas buduare. XX a. aštuntojo dešimtmečio 
mada“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos
Paroda „Absoliuti tekstilė. Nuo ištakų iki XXI a.“

Senasis arsenalas
Arsenalo g. 3

Ekspozicija „Lietuvos proistorė“
Gedimino pilies bokštas

Arsenalo g. 5
Ekspozicija „Ginklai ir pilies ikonografija“

LDK Valdovų rūmų muziejus
Katedros a. 4

Euro paroda
Paroda „Maltos ordino apdovanojimas“
Paroda „Europos Viduramžių ir Renesanso gobelenai. 
Gijomis išausta istorija“

Radvilų rūmų muziejus
Vilniaus g. 24

Paroda „Senųjų ikonų paslaptys. Andrejaus Balykos ikonų 
kolekcija: pagrobta, grąžinta, papildyta“
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„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

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

Viešbutis „Europa Royale Kaunas“
Kaunas. 12% nuolaida apgyvendinimui  
nuo viešbučio puslapyje skelbiamų kainų,  
10% nuolaida sąskaitai restorane iš „A La  
Carte“ meniu, 10% nuolaida SPA kompleksui.
Tel. (8 37) 407 500,  
www.europaroyale.com
Viešbutis „Magnus Hotel“
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 340 000, www.magnushotel.lt
Viešbutis „Daniela” 
Kaunas. 30% nuolaida apgyvendinimui  ir 
15% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 37) 321 505
„Best Western Santakos viešbutis” 
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui 
I-IV, sąskaitai restorane, sveikatingumo 
centre, konferencijų salės nuomai ir  
30% nuolaida apgyvendinimui V-VII.   
Tel. (8 37) 302 702
Viešbutis „Pažaislio parkas”  
Kaunas. 20% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „Metropolis“
Kaunas. 15% nuolaida apgyvendinimui.
Tel. (8 37) 205 992,  
www.metropolishotel.lt
Viešbutis „Magnisima“
Klaipėda. 20% nuolaida apgyvendinimui 
viešbutyje ir 15% nuolaida  
sąskaitai bare-restorane.
Tel. (8 46) 31 0901, www.magnisima.lt
Viešbutis „Euterpė” 
Klaipėda. 15% nuolaida apgyvendinimui ir  
10% nuolaidasąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 46) 474 703
Viešbutis „Vecekrug” 
Klaipėda. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% nuolaida pirties paslaugoms.   
Tel. (8 46) 301 002, www.vecekrug.lt
Viešbutis „Gabija”  
Palanga. 15% nuolaida apgyvendinimui, 
10% nuolaida sąskaitai viešbučio restorane.  
Tel. (8 460) 48 251, www.gabija.lt 
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
apgyvendinimui, pirčių-baseino 
komplekso paslaugoms, kitoms 
papildomoms pramogoms ir paslaugoms 
bei sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt
Kaimo sodybos „Penktas sezonas”  
Lazdijų r., Kelmės r. 15% nuolaida 
apgyvendinimui.  
Tel.: (8 37) 207 916, (8 682) 63479,  
www.5sezonas.lt

apgyvendinimo paslaugos 

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

aksesuarai 

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

Biliardas, Boulingas   

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

Baldai, interjero detalės

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

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

jūsų augintiniui

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

draBužių nuoma
     

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

gėlių salonai

    
Valstybės institucijų kalbų centras  
Vilnius. 15% nuolaida kalbų  
kursams grupėse ir individualiai.  
Tel. (8 5) 2120291, www.vikc.lt 
„American Englisch school” 
80 Lt/23,17 Eur nuolaida kalbų kursams 
Lietuvoje, 150 Lt/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. 100 Lt/28,96 Eur  
nuolaida kursams.
 Tel. (8 5) 241 3010, (8 652) 47 775.
„Soros International House” 
85 Lt/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 informuotumėte mus apie partnerius, nesuteikusius Jums  
nuolaidos su „SEB Laisvalaikio“ kortele, tel. (8 5) 212 3344 arba el. p. club@respublika.net.

 Informacija „SEB Laisvalaikio”  kredito kortelės turėtojams. „SEB Laisvalaikio“ 
partneriai Jums suteiks  nuolaidą, kai parodysite savo kortelės paskutinius 6 skaičius. Jei dėl 
asmeninių priežasčių šių skaičių rodyti nenorite, partneris turi teisę nuolaidos netaikyti.

Daugiau kaip                          vietos visoje Lietuvoje,  
kur taikoma nuolaida su „SEB Laisvalaikio“ kortele!

Galanterijos parduotuvės „Odera“
Vilnius. 10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Galanterijos ir avalynės  
parduotuvės „Verus“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alytus, 
Mažeikiai, Marijampolė.  
10% nuolaida nenukainotoms  
ir neakcijinėms prekėms.  
Tel. (8 5) 240 0511, www.verus.lt

Galanterijos parduotuvė  
„Just in Vogue City“
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 655) 03 815, www.justinvogue.lt

avalynė, galanterija
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Itališkų drabužių parduotuvė  
„Allure Boutique”  
Vilnius. 12% nuolaida visoms prekėms.  
Tel. (8 608) 49 307, www.allureboutique.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt
„Butiq.lt“ - stilingi drabužiai  
ir aksesuarai moterims  
bei vyrams internetu  
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.
www.butiq.lt
„United Colors of Benetton“
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms 
parduotuvėje Gedimino pr. 5A. 
Tel.: (8 5) 261 0018, 269 1205

Vaikiškų drabužių parduotuvė  
„United Colors of Benetton“   
Vilnius. 10% nuolaida visoms prekėms.   
Tel. (8 5) 204 2327
Drabužių parduotuvė „Wolford” 
Vilnius. 10% nuolaida pėdkelnėms,  
15% nuolaida kitoms prekėms.  
Tel. (8 650) 73 337
Parduotuvė „JAEGER London“ 
Vilnius. 15% nuolaida naujos kolekcijos 
vyriškiems ir moteriškiems drabužiams 
bei aksesuarams.  
Tel. (8 5) 261 8184
Mados namai „Cantas“
Vilnius. 15% nuolaida prekėms  
ir individualioms siuvimo paslaugoms.
Tel. (8 612) 82 111, www.cantas.lt 
Drabužių parduotuvė besilaukiančioms 
mamoms „Mamalux” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms, 
papuošalams.  
Tel. (8 5) 277 8829, www.mamalux.lt
Parduotuvė „Studio25”
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.
Tel. (8 5) 261 0413, www.studio25.lt
Parduotuvė „Sport 4u“
Kaunas. 12% nuolaida prekėms.
Tel. (8 675) 43 089, www.sport4u.lt
Drabužių parduotuvė „Coquette"
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 37) 208 271, (8 608) 06 578,  
www.forplay.lt    

dRabužiai

„L.Zylberstein“ veido odos priežiūros 
produktai,  www.lzylberstein.eu/lt. 
100% nuolaida pristatymui į namus.   
Tel. (8 655) 55 986
Masažai, SPA ritualai, aromaterapija 
„Provanso kvapai“  
Vilnius, Klaipėda. 12% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel. (8 679) 25 055, www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir dermatologijos 
klinika ,,Grožio pasaulis“  
Kaunas. 10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu.  
Tel. (8 37) 313 900, www.groziopasaulis.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“
10% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000,  
www.aziaspa.lt

Vaikų kirpykla ir masažas „Pukis“
Vilnius. 12% nuolaida vaikų kirpimui.  
12% nuolaida vaikų ir suaugusių masažui.
Tel. (8 637) 77 999, www.pukiokirpykla.lt
Grožio centras „East Island“
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 620) 30 235, www.eastisland.lt
Masažo salonas „East Island Exotic“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499,  
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“
Vilnius, Druskininkai. 15% nuolaida 
grožio, SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,  
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“
Druskininkai. 15% nuolaida paslaugoms.
Tel. (8 313) 56 643, www.eastisland.lt

Moters mokykla  
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, www.motersmokykla.lt
Medicinos klinika „Mirameda“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 10% nuolaida
visoms medicininio gydymo, grožio bei 
sveikatinimo paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja
medicininėms sveikatos patikros programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius),  
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 111 
(Klaipėda), www.mirameda.lt 
Grožio salonas „Gatineau“
Vilnius, Totorių g. 19.  
15% nuolaida visoms grožio paslaugoms.  
Tel. (8 5) 261 8364
Internetinė kosmetikos parduotuvė  
www.selective.lt   
Vilnius. 25% nuolaida prekėms  
internetinėje parduotuvėje.  
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
SPA centras „Exotic SPA Marocco“  
Vilnius. 12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 212 1215, www.exoticspa.lt
SPA centras „Exotic SPA“
Vilnius.12% nuolaida masažo paslaugoms.  
Tel. (8 5) 207 1777, www.exoticspa.lt 

SPA centras „Life energy SPA“
Druskininkai. 10% nuolaida prekėms  
ir paslaugoms.  
Tel. (8 612) 33 743,  
www.lifeenergyspa.lt
Geros savijautos namai 
„Kūno akademija“ 
Vilnius. 15% nuolaida masažams, kūno, 
veido procedūroms ir specialūs pasiūlymai.  
Tel. (8 607) 92 196, www.kunoakademija.lt 
„Nailbar” 
Vilnius. 16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Mini SPA centras „Agnetė“  
Šiauliai. 15% nuolaida paslaugoms,  
10% nuolaida prekėms.  
Tel.: (8 41) 460 007, (8 611) 33 227,  
www.agnete-minispa.lt
„Gaudos SPA namai“  
Vilnius. 12% nuolaida masažams,  
SPA paslaugoms.  
Tel. (8 5) 279 0905, www.gaudaspa.lt
SPA centras „Femina Bona“
Kaunas, Palanga. 10% nuolaida  
prekėms ir paslaugoms.  
Tel.: (8 37) 208 988, (8 460) 53 332,  
www.feminabona.lt  
Grožio namai „Sothys“  
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms.  
Tel.: (8 620) 15 551, (8 46) 240 340, 
www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti” 
Vilnius. 15% nuolaida  
visoms procedūroms.  
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Soliariumas „Nefertiti” 
Kaunas. 18% nuolaida soliariumo 
paslaugoms.  
Tel. (8 37) 23 74 50
Saulės studijos „La Bamba“  
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tauragė. 
15% nuolaida soliariumo paslaugoms ir  
10% nuolaida įdegio kosmetikai.  
Tel. (8 5) 238 7210, www.labamba.lt
Grožio salonas „Franko” 
Vilnius. 15% nuolaida kosmetikai. 
Tel. (8 5) 262 0082

Vakarienė ant Druskonio ežero laive 
„Druskonio perlas“  
Druskininkai. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724,  
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“  
Druskininkai. 50% nuolaida vandens 
dviračio nuomai.  
Tel. (8 670) 90 724, www.saltytour.lt
Laipynių parkas  
„Dainuvos nuotykių slėnis“  
Anykščiai. 20% nuolaida 2 asmenims.  
Tel. (8 693) 35 060, www.nuotykiuslenis.lt 
Užeiga „Po vežimu” 
Vilnius. 11% nuolaida maistui ir 
gėrimams, 20% nuolaida pramoginei 
žūklei, 50% nuolaida vandens dviračių 
nuomai ir vandens čiuožyklai,  
100% sporto inventoriaus nuomai.  
Tel. (8 620) 17 444
Belmonto nuotykių parkas 
Vilnius. 30% nuolaida pramogoms  
dviem asmenims.  
Tel. (8 610) 00 009,  
www.belmontonuotykiuparkas.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt
20% nuolaida ne daugiau  
kaip 2 žmonėms.  
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas „Nidas”
Nida. 15% nuolaida kelionei laivu,  
1 asmeniui.  
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

kitos pRamogos 

      
Naktinis klubas „Mojito Nights“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 70 077,  
www.facebook.com/mojitonaktys
Terasa ,,SKY21 terrace by BarBar'a“
Klaipėda. Specialūs renginiai.
Tel. (8 612) 01 222,  
www.facebook.com/Sky21byBarBara
Naktinis klubas „Power Šachmatinė“   
Palanga. Nemokamas įėjimas  
(1 asmeniui).  
Tel. (8 604) 58 617, www.sachmatine.lt 
Menų fabrikas „Loftas“  
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į renginius.  
www.menufabrikas.lt 
Naktinis klubas „Latino“ 
Kaunas. 50% nuolaida įėjimui. 
Tel. (8 685) 28117

klubai

   
Švarumo centras „Joglė”  
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida drabužių 
valymui ir 15% nuolaida odinių ir kailinių 
gaminių valymui.  
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt

Vairavimo mokykla „Auto ABC” 
Kaunas. 85 Lt/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 fotosesijai.  
Tel. (8 659) 22 456, www.fotos.lt

kitos paslaugos

    
Sporto klubas „Apelsinas”
Klaipėda. 50% nuolaida  
vienkartiniam apsilankymui,  
20% nuolaida abonementui,  
15% nuolaida soliariumo abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522,  
www.apelsinas.lt

Sporto, paslaugų ir sveikatingumo 
kompleksas „SEB Arena“ 
Vilnius. 15% nuolaida teniso,  
skvošo ir badmintono aikštelėms. 
Tel. (8 655) 04 050, www.sebarena.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 20% nuolaida treniruoklių salės  
bei grupinių sveikatingumo užsiėmimų  
suaugusiųjų abonementams.  
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt

spoRto klubai

gRožio paslaugos 
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Žalio maisto restoranas „Raw Home“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 07 464, www.raw42.lt
Žalio maisto restoranas „Raw42“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 val.)   
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas FOREST: sezoniniai 
patiekalai, produktai iš Lietuvos 
ūkio, naujausios technologijos. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai. Specialūs 
sezono pasiūlymai. Nuolaida netaikoma 
dienos pietums ir atvežamam maistui.   
Tel. (8 698) 16 728,  
www.restoranasforest.lt
Restoranas „Lauro lapas“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Restoranas „Sole Respublika“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 687) 31 059, www.solerespublika.lt
Alaus darykla - restoranas „Bravaria“  
Vilnius, Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 21 121, www.bravaria.lt
Vyno sandėlis „Vinchenso Mimoza“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 652) 93 587, www.vinchenso.lt
Kinų, japonų restoranas „Rytų Azija“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(nuolaida negalioja dienos pietums).  
Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 605) 55 544,  
www.pastakrido.lt
Barai „Olympic Lounge“ 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 211 1110
Gruzinų restoranas „Genacvale“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 231 6580, (8 639) 08 008  
Picerija „Pizza to go“  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai ir 
nemokamas pristatymas į namus.
Tel. (8 604) 91 111, www.pizzatogo.lt
Restoranas „Basilico“  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).  
Tel. (8 650) 51 680,  
www.basilico-pica.lt 

Restoranas „Salvete“ 
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km.  
Europos centro golfo klubas.  
10% nuolaida sąskaitai.   
Tel. (8 614) 60 526,  
www.salvete.lt 

„Nautilus laisvalaikio namai“
Kaunas. 15% nuolaida renginiams,  
10% sąskaitai restorane.
Tel. (8 699) 91 356,  
www.nautilusclub.lt  
Gruzinų restoranas „Tiflisi Dukani“
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai  
ir 30% nuolaida gruzinų tradiciniam 
patiekalui „Chinkali”. 
Tel. (8 656) 22 805, www.tiflisi.lt
Restoranas „LivIn”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai iš 
pagrindinio meniu. 
Tel. (8 685) 51 300,  
www.livinrestoranas.lt
Baras „California“
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551,  
www.california.lt
Restoras „Terrazza“
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“          
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus verslo pietus, banketus  
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488,  
www.esse.lt 
Restoranas „Perfect”  
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 251 4477
Restoranas „EuropubSeklyčia“.
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel.: (8 673) 60108, (8 673) 50 402, 
www.europub.lt

 

Restoranas „Da Antonio”  
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai.  
Tel.: (8 5) 262 0109, (85) 210 7466, 
www.antonio.lt 

Restoranas „Narutis” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 5) 261 7722
Restoranas  „Ida Basar” 
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai  
(netaikoma banketams ir verslo pietums).  
Tel. (8 5) 262 8484, www.idabasar.lt 
Čagino restoranas
Vilnius, Palanga. 15% nuolaida sąskaitai.   
Tel.: (8 5) 261 5555, (8 460) 53 555, 
www.cagin.lt
Restoranas-picerija „Pomodoro”  
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 655) 92 929, www.pomodoro.lt
Picerija „Fokus pica”
Vilnius, Ukmergė, Panevėžys.  
10% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranas-picerija „St.Valentino”
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai.  
Tel. (8 5) 231 4198
Restoranai „Pekinas”, „Pekino antis”,  
„Didžioji Kinija” 
Vilnius. 15% nuolaida maistui  
(nuolaida taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999, 263 6363
Kavinė-ledainė „Soprano”
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
20% nuolaida sąskaitai.
Restoranas „Kybynlar”
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida maistui 
ir gėrimams.  
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Sadutė“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 685) 08 662, www.sadute.lt
Restoranas „Miesto sodas”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424,  
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus  
ir dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, (8 37) 202 806,  
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Yakata“
Kaunas. 15% nuolaida maistui ir 
gėrimams (išskyrus akcijinius patiekalus 
ir dienos pietus).  
Tel. (8 686) 46 322, www.yakata.lt
Restoranas „Europa”
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 302 710

Restoranas „City Cafe”
Kaunas. 20% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 37) 750 091
Restoranas „Legenda” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus).   
Tel. (8 37) 408 456
Restoranas „Svarstyklės"
Pažaislio parkas. 15% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams  
(iki 10 žmonių).  
Tel. (8 37) 452 433
Picerija „Arena Pizza”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia” 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai.  
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma.  
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė „Kavos klubas”
Kaunas. 15% nuolaida patiekalams  
ir gėrimams (išskyrus alkoholį).
Tel. (8 37) 229 669
Restoranas-muzikos klubas  
„Papa Jazz“
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 672) 60 020, www.papajazz.lt
Kavinė-svečių namai „Lokio pastogė”  
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai  
kavinėje. 25% nuolaida salės  
ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, www.lokiopastoge.lt
Viešbutis-restoranas „Dvaras“ 
Vilnius. 30% nuolaida apgyvendinimui,  
15% nuolaida sąskaitai restorane,  
10% pobūviams.  
Tel. (8 5) 210 7370, www.dvaras.lt 
Restoranas „Vikingas”
Šventoji. 15% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 460) 45 666
Baras „Miesto smuklė” 
Klaipėda. 16% nuolaida sąskaitai  
(maistui ir gėrimams). 
Tel. (8 46) 315 117
Pramogų centras   
„Šikšnosparnio lizdas” 
Klaipėda. 15% nuolaida  
maistui ir gėrimams.  
Tel. (8 46) 313 412
Naminiai itališki „Valentino ledai“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 20% nuolaida ledams.
Tel. (8 685) 77 475, (8 5) 274 7043,  
www.valentinoledai.lt

    
Kino teatras „Multikino“  
Vilnius. 3 Lt/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 
Kino centras „Cinamon” 
Kaunas. 2 Lt/0,58 Eur nuolaida vienam 
bilietui, perkant ne daugiau kaip 2 bilietus.
Tel. 1588 (2 Lt/0,58 Eur/min.),  
www.cinamonkinas.lt 
„Forum Cinemas Vingis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Akropolis“ Vilnius. 
„Forum Cinemas Kaune“ Kaunas. 
Darbo dienomis bilieto kaina - 15 Lt/4,34 Eur. 
Savaitgaliais ir švenčių dienomis -  
17 Lt/4,92 Eur. 3D bilietai - + 4 Lt/1,16 Eur. 
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Klaipėdoje“
Klaipėda. Darbo dienomis bilieto kaina - 
12 Lt/3,48 Eur. Savaitgaliais ir švenčių 
dienomis - 13 Lt/3,76 Eur. 3D bilietai - 
+ 4 Lt/1,16 Eur. Nuolaida taikoma 1 bilietui.
„Forum Cinemas Šiauliuose“ Šiauliai. 
„Forum Cinemas Babilonas“ 
Panevėžys. Bilieto kaina - 11 Lt/3,19 Eur.  
3D bilietai - 14 Lt/4,05 Eur.
Nuolaida taikoma 1 bilietui.
* Dėl nuolaidų bare teirautis padavėjo.

Tel. 1567 (1,9 Lt/0,55 Eur/min.)

kiNas    
Kelionių agentūra „Boutique Travel“   
Vilnius. Papildoma pramoga  
kelionėje, tiksliai nurodyta kiekvienos 
kelionės aprašyme.   
Tel. (8 5) 210 1216,   
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Litaura” 
5% nuolaida turistinėms, poilsinėms,  
savaitgalio kelionėms, 10% -„Litauros” 
organizuojamoms kelionėms, 12-15% -  
savaitgalio pramoginėms kelionėms. 
Tel.: (8 5) 273 1337,  
(8 37) 209 200
Kelionių agentūra „Estravel Vilnius 
American Express TRS”
5% nuolaida kruizams, keltams,  
viloms Italijoje ir TUI kelionėms ir  
10% nuolaida ekskursijoms Lietuvoje.
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Turizmo agentūra  
„Ditmos projektai” 
13% nuolaida „Ditmos projektų” 
agentūros organizuojamoms kelionėms  
(dviem asmenims) autobusu.  
Tel. (8 5) 262 4929
Kelionių agentūra „Delta Interservis“  
5% nuolaida poilsinėms ir pažintinėms  
Lietuvos kelionių organizatorių kelionėms  
užsakomaisiais skrydžiais. Nuolaidos 
taikomos nuo katalogų ir specialių 
pasiūlymų kainų, 5 % nuolaida 
poilsinėms kelionėms iš Vokietijos,  
5% nuolaida kruizams,  
20% nuolaida medicininių išlaidų 
draudimui (dviem žmonėms).  
Tel. (8 5) 210 7444, www.deltakeliones.lt

kEliONiŲ aGENTŪROs    
Valstybinis choras „Vilnius“
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069,  
www.chorasvilnius.lt
Verslo ir lyderystės mokymai, 
seminarai, renginiai su aukščiausios 
klasės pranešėjais „Success Stars 
International“.  
15% nuolaida bilietams.  
Tel. (8 671) 66 306, www.success-stars.com 
Koncertų organizatorius „GM Gyvai“  
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“   
20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos nacionalinė filharmonija
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams į  
Filharmonijos renginius Didžiojoje salėje.
Tel. (8 5) 266 5216, www.filharmonija.lt
Lietuvos valstybinis simfoninis 
orkestras
Vilnius. 20%  nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė 
Klaipėda. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, www.koncertusale.lt
Ekspozicijų centras 
Kaunas. 100% nuolaida įėjimui dviem 
asmenims į Ekspozicijų centro rengiamas 
parodas bei muges.  
Tel. (8 37) 796 901
Bušido federacija 
20% nuolaida  
2 bilietams.

kONcERTai, RENGiNiai
    

Mityba-sportas-rezultatas  
www.kilo.lt
15% nuolaida narystei.  
Tel. (8 631) 70 196
Relaksacinis plūduriavimo  
terapijos centras „La Vita“  
Vilnius. 33% nuolaida relaksacinei 
plūduriavimo procedūrai ir  
15% nuolaida kitoms paslaugoms.  
Tel. (8 607) 76 857, www.la-vita.lt 
Reabilitacijos ir sveikatingumo  
centras „Gemma“  
Vilnius. 12% nuolaida visoms  
paslaugoms (išskyrus slaugą).  
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Sanatorija „Eglė Plius” 
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.egleplius.lt
„Eglės sanatorija“
Druskininkai. 12% nuolaida gydymo  
ir sveikatinimo paslaugoms.  
www.sanatorija.lt
Sveikatingumo centras „Gabija”  
Palanga. 10% nuolaida  
paslaugoms.   
Tel. (8 460) 48 251,  
www.gabija.lt 

svEikaTiNGumO paslauGOs

kaviNės, baRai, REsTORaNai

„SEB LaiSvaLaikio“ kLuBo partnEriai

     
 

Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20%  nuolaida akinių rėmeliams,  
saulės akiniams, jų priedams.  
www.optikospasaulis.lt

„Memelio optika Boutique”
Klaipėda. 30% nuolaida visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija” 
20% nuolaida prekėms  
ir jų priežiūros priemonėms.

OpTikOs salONai
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www.smilefoto.lt   
10% nuolaida fotoknygų,  
fotokalendorių, fotodrobės gamybai
Parduotuvė „Dovanų kambarys”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 673) 51 602, www.grantus.lt 
Parduotuvė „Senamiesčio suvenyrai”  
Kaunas. 10% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 601) 57 711, www.grantus.lt 
Išskirtiniai edukaciniai žaislai 
vaikams www.oozuu.com  
22% nuolaida visoms prekėms.
Parduotuvės „Videoline“
18% nuolaida visoms  
prekėms ir paslaugoms. 
Tel. (8 5) 261 3822, www.videoline.lt 
Parduotuvė „3D stikle”
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams  
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Paslaugų ir prekybos centras 
„Copy1“ Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Alytus. 10% nuolaida visoms 
kanceliarinėms prekėms ir kopijavimo  
bei spausdinimo paslaugoms.  
Tel. (8 800) 12 223, www.copy1.lt 
Indų parduotuvės „Žana“
12% nuolaida prekėms.  
www.indai.lt
Erotinių prekių parduotuvė „Aistra“
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 672) 69 311, www.aistra.eu
Motosalonas „Yamaha”
Klaipėda.10% nuolaida aksesuarams,  
šalmams, aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė  
„Triturus” 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms.  
Tel. (8 5) 243 0234

kitos prekės      
Šokių ir laisvalaikio centras  
„Soul Lounge“
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms 
grupėse ir individualiai.
Tel. (8 614)28 581, www.soullounge.lt
Šokių studija „Antdancehouse“  
Vilnius. 20% nuolaida šokių pamokoms. 
Tel. (8 610) 61 721, www.antstudija.lt 
Laisvalaikio centras „7 mūzos”   
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų  
(šokių) abonementams.   
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
INDANCE šokių pramogos
Vilnius, Kaunas. 25% nuolaida šokių  
pramogoms grupėse 12 mėnesių.  
Tel. (8 685) 37 785, www.indance.lt 
Šokių studija „Re-Public”
Vilnius. 20% nuolaida  
šokių užsiėmimams.  
Tel.: (8 5) 231 1551, (8 699) 48 206
Šokių ir laisvalaikio centras „Stilius”
Klaipėda. 20% šokio  
mėnesio abonementui.  
Tel. (8 615) 33 921, www.sokiustilius.lt

šokių studijos

     
„Senamiesčio lėlių“ teatras  
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 679) 61 422,  
www.puppetstheatre.lt 
Teatras „Vilniaus kamerinis teatras“  
Vilnius. 30% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 650) 54 300,  
www.vkamerinisteatras.lt
Užupio teatras
Vilnius. 40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753,  
www.cezariogrupe.lt
Anželikos Cholinos šokio teatras 
15% nuolaida 2 bilietams.  
www.ach.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Gyčio Ivanausko teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 659) 45 673, www.giteatras.lt
Improvizacijų teatras „Kitas kampas”  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 682) 66 383, www.kitaskampas.lt
Spektaklis „Tėtis”  
20% nuolaida 2 bilietams.
Bilietai: www.bilietai.lt
„Keistuolių teatras“ 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras  
Vilnius. 15% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 5) 265 2167, www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės teatras” 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis muzikinis teatras 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Šokių studija „Aura“
30% nuolaida 2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Kaune, 40% nuolaida  
2 bilietams renginiams,  
vykstantiems Vilniuje.  
Tel. (8 37) 202 062, www.aura.lt
Valstybinis Šiaulių dramos teatras
25% nuolaida 2 bilietams.  
Tel. (8 41) 524 963, www.sdt.lt  
Šokio teatras
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams  
į šokio teatro pasirodymus. 
Tel. (8 609) 98 057, www.cmm.lt

teatras

     
Interjerinių lėlių gaminimo kursai 
„Senamiesčio lėlės“  
Vilnius. 30% nuolaida interjerinių lėlių  
gaminimo  kursams.  
Tel. (8 679) 61 422, www.puppetstheatre.lt
Privatus vaikų darželis  
„Augueco Dūzginėlis“
10% nuolaida ugdymo paslaugoms.  
Tel.: (8 618) 09 955, (8 5) 248 3750,  
www.duzginelis.lt
Artūro Noviko džiazo mokykla
Vilnius. 15% nuolaida paslaugoms.  
Tel. (8 612) 73 531, www.dziazomokykla.lt

ugdymas

     
Šv.Kristoforo odontologijos klinika  
Vilnius. 100% nuolaida pirmai 
konsultacijai, 10% terapiniam gydymui  
ir burnos higienos procedūroms,  
5% dantų protezavimui.   
Tel. (8 5) 261 7143,  
www.kristoforoklinika.lt 
Implantacijos ir odontologijos 
klinika „Prodentum“  
Vilnius. 15% nuolaida dantų 
implantacijai ir 100% nuolaida 
konsultacijai dėl dantų implantacijos.  
Tel. (8 657) 77 747, www.prodentum.lt
„Era Esthetic lazerinės 
dermatologijos klinika“ 
Vilnius. 10% nuolaida procedūroms,  
15% nuolaida konsultacijoms ir spec. 
pasiūlymai. Nuolaidos nesumuojamos.  
Tel. (8 611) 55 111,  
www.lazerineklinika.lt
„GK klinika“
Vilnius. 10% nuolaida paslaugoms.  
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599,  
www.gkklinika.com
Lazerinės estetikos klinika „Novana“
Vilnius. 15% nuolaida procedūroms  
ir specialūs pasiūlymai.
Tel. (8 686) 12 243, www.novana.lt
Odontologijos klinika  
„Dantų priežiūros centras”
Kaunas, Klaipėda, Prienai, Raseiniai,  
Jurbarkas, Gargždai. 10% nuolaida 
visoms paslaugoms (išskyrus implantaciją)   
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
„Mano miesto odontoligijos klinika“ 
Vilnius. 20% nuolaida  
stomatologo paslaugoms.
Tel. (8 640) 14 721, www.mmklinika.lt 

medicina

„SEB LaiSvaLaikio“  
kLuBo projEkto vadovė
jurgita griciūtė.  
Tel. (8 5) 212 33 44.  
El. p. club@respublika.net

„SEB LaiSvaLaikio“ kortELę gaLima užSiSakyti
Bet kuriame seB banko skyriuje.  
Naujos kortelės kaina - 150 lt/ 43,44 eur. Kortelės galiojimo 
laiko pratęsimo kaina - 75 lt/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

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
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Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“ Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo  
ir valymo paslaugoms.   
Tel. (8 615) 13 999, www.svariauto.lt 
Degalinių tinklas „Neste Oil“. 
10 ct/0,03 Eur/l nuolaida atsiskaitant   
„SEB Laisvalaikio“ kortele.
www.nesteoil.lt
Limuzinų nuoma „Salmangod“  
Vilnius. 20% nuolaida limuzinų nuomai. 
 Tel. (8 643) 33 333, www.smglimo.lt
Taksi „Vilnius veža“  
Vilnius. 10% nuolaida už 1 km.  
Tel. 1450 (sujungimo mokestis 1 Lt/0,29 Eur) 
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 -  
20 Lt/5,79 Eur, sidabrinė - 23 Lt/6,66 Eur, 
auksinė - 25 Lt/7,24 Eur, platininė  
(su LAVA putomis) - 31 Lt/8,98 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, 500 Lt nuolaida (1 asm.)  
vasaros vaikų stovyklai.  
Tel. (8 620) 86 666, www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai bei 
100% nuolaida treniruočių zonai ir lazdų 
nuomai pirmojo apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt
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
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SVEIKINA

Krepšininkas Linas Kleiza
1985 01 03

Šokėjas Saulius Skambinas
1978 01 03 

Astrologė viDa
Tel.: +37067569583

El.p.: vegoskonsultacija@gmail.com

Aktorius Melas Gibsonas 
(Mel Gibson)
1956 01 03

Aktorius Nikolas Keidžas 
(Nicolas Cage)
1964 01 07

Astrologinė prognozė sAusio 3-8 d.
Avinai pajus sustiprėjusią Veneros įtaką, o tai reiškia, kad bus įaudrinti ne tik pojūčiai, bet jautresnė bus ir sveikata. Jaučiai, kurie suge-
ba kažko siekti tikslingai, apie viską dar kartą pagalvos ir, sudvigubinę pajėgas, pirmadienį būtinai pasieks: energinės vibracijos bus tokios 
stiprios, kad net pats neperspektyviausias reikalas visai lengvai pajudės. Dvyniams patartina adekvačiai įvertinti savo galimybes, antraip 
rizikuosite imtis reikalo, kuris ne pagal jūsų jėgas. Vėžiai nuolat galvos, kaip pagerinti savo finansinę situaciją. Panašu, kad pirmadienį jie 
jau žinos, kaip tai padaryti. Liūtams visą savaitgalį gali skaudėti galvą. Vaistų nesigriebkite: gamta ir grynas oras - geriausias gydytojas. 
Mergelėms norėsis būti šalia partnerio visas 24 valandas. Gal ir gerai, tik kažin ar tai patiks partneriui. Prisiminkite, kad, norint turėti, 
reikia paleisti. Svarstyklėms, kurios nori pakeisti darbą, savaitgalį reikėtų atnaujinti savo CV - šiuo metu Visata yra su jumis ir už jus. 
Skorpionai turės planuoti, kaip ateinančią savaitę nepakliūti viršininkams į nagus. Šie jų atžvilgiu nusiteikę itin nedraugiškai. Šaulius 
lydės pakili nuotaika, nes jie aiškiai suvoks, ką reikia padaryti, kad jų gyvenimas taptų geresnis. Ožiaragiai savaitgalį išgirs apkalbų apie 
jų poros santykius, todėl žvaigždės pataria išlikti ramiems ir oriai išlaviruoti iš susiklosčiusios situacijos. Nuo to jūsų santykiai tik sutvirtės. 
Penktadienį Vandeniai bus iškalbingi ir gebės įtikinti kitus, tad jei reikia pakreipti reikalus sau palankia kryptimi, nesnauskite. Žuvys ieš-
kos bendraminčių, kad galėtų realizuoti planus ir projektus. Geriausia diena - sekmadienis.

„Rizika - geras dalykas.“ 
Tik ne sausį. Provokacijų rizikuoti tikrai 
netrūks, tačiau prieš priimdami kokį 
nors sprendimą, pasverkite visus „už“ ir 
„prieš“. Likimas jums paruošė siurprizą, 
tačiau jį pajausite tik tuomet, jei gebėsite 
išlaikyti dvasinę pusiausvyrą.

AVINUI

„Nesidžiauk radęs, neverk 
pametęs.“ Atrasite tai, ko kita-

dos netekote - žmones, su kuriais seniai 
nutraukėte santykius. Kantrybė, užsispy-
rimas ir atkaklumas padės nugalėti kliūtis 
ir pasiekti laukiamo rezultato. Žvaigždės 
padės išspręsti šeimynines problemas.

JAUČIUI

„Išmintis ateina su 
amžiumi.“ Maudysitės garbės 

ir šlovės spinduliuose, tik patartina neper-
vertinti savo galimybių. Įsiklausykite į 
vyresnių giminaičių patarimus. Patys pata-
rinėti venkite. Galite užsiminti apie savo 
jausmus jums patinkančiam asmeniui.

DVYNIAMS

„Kaip sveikas, taip į svei-
katą.“ Išsipildys senas karštas troš-
kimas. Neeikvokite energijos tuščioms 
kalboms ar paviršutiniškam bendravimui. 
Skleiskite meilę ir ją priimkite iš aplinki-
nių. Jei į jus kreipsis pagalbos, būtinai 
padėkite, - likimas atsilygins.

VĖŽIUI

„Ne viskas auksas, kas 
auksu žiba.“ Sausį jūs - sėkmės kūdikis. 
Bet kuriuos sunkumus nugalėsite lengvai. 
Galite laimėti loterijoje arba gauti kitokią 
likimo dovaną. Viršininkas gali būti nesu-
kalbamas, tad rimtais reikalais užsiimti 
žvaigždės pataria nuo kitos savaitės.

LIŪTUI

„Kas rizikuoja, tas geria 
šampaną.“ Jūsų emocingumas 

aprims, tačiau priklausomybę nuo partnerio 
tebejausite. Atsiras daug galimybių, kurio-
mis pasinaudodami, galėsite pakeisti savo 
gyvenimą į gera. Naujos pažintys padės 
jums išspręsti  finansinius klausimus.

MERGELEI

„Kas moka, tam šoka.“ 
Galimi trumpalaikiai nesutarimai su arti-
mais žmonėmis ir verslo partneriais. Į jūsų 
gyvenimą gali grįžti žmogus, su kuriuo jus 
siejo meilės ryšiai. Nepasiduokite senti-
mentams ir paklauskite savęs, ar iš tiesų 
norite duoti jam dar vieną šansą.

SVARSTYKLĖMS

„Per kančias - į viršūnes.“ 
Drąsiai siekite tikslo, neklausydami 
kritikuojančių jūsų ambicingumą. Sėkmė 
lydės tik drąsius ir atkaklius. Svajokite, 
bet tyliai, antraip svajonės neišsipildys. 
Būkite santūrūs su nesenais pažįstamais, 
pernelyg nesmalsaukite. 

SKORPIONUI

„Pats sau režisierius.“ 
Sausio scenarijų susikursite patys. 
Apgalvoję suprasite, ko reikia, kad jūsų 
gyvenimas pasikeistų į gera: ko reikėtų 
išmokti, su kuo daugiau bendrauti.
Palankus metas kurti, keliauti į užsienį, 
bendradarbiauti su užsienio partneriais.

ŠAULIUI

„Kaip šauksi, taip atsilieps.“ 
Nuolat jausite pirmųjų sausio dienų 
aidą. Jei gebėsite pademonstruoti lyderio 
savybes aplinkiniams, jūsų autoritetas 
išaugs. Svarbu išlaikyti dvasios tvirtybę, 
subalansuoti emocijas. Šviežias romanas 
padovanos jums ryškių įspūdžių.

OŽIARAGIUI

„Teisybės - kaip girioje 
šviesybės.“ Neeikvokite energijos įrodi-
nėdami aplinkiniams, ką galite ir sugebate. 
Atsikratysite praeities šešėlių ir abejotinų 
vertybių. Kils noras rizikuoti, dalyvauti 
ekstravagantiškame renginyje, tačiau dau-
giau naudos gausite atsidavę hobiui.

VANDENIUI

„Daug rankų didžią naštą 
pakelia.“ Metas imtis naujo projekto, 
nes kolektyvinė veikla šiuo metu bus 
rezultatyvesnė, nei individuali. Tinkamas 
laikas kelionėms ir išvykoms, nekilnoja-
mojo turto operacijoms. Norinčių pakilti 
karjeros laiptais laukia arši kova.

ŽUVIMS

AsTrologinė prognozė
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PASUK GALVĄ

Kryžiažodžio, išspausdinto  
praėjusiame numeryje, atsakymai:

Vertikaliai: Pakabutis. Votyva. 
Domino. Tyla. Avis. Komija. 
Avinas. Kisa. Mojo. Trakas. Anot. 
Ada. Švinas. Bruko. Čia. Vaidas. 
Pelėkas. Raidės. Polas. Intarpas. 
Daugis. Serumas. Paulas. Be. Getas. 
Vilnis. AR. Sykas. Dingas. Pus. 
Kovas. Spaskis. Smagi. Las. Siera. 
Simbolis.
Horizontaliai: Adomaitis. Sol. 
Komoda. Negyva. Amija. Trekas. Bijo. 
Rautas. LUNA. Varmas. To. Šaipas. 
Si. Tvidas. PE. Askaridės. Dar. Vanas. 
Visa. Tikas. Pink. Vynas. Dalgis. 
Molas. Aunasi. Tas. Epulis. Blogas. 
Sb. Vakarėlis. Mo. Kavinukas. PAL. 
Isokas. Baugi. Visatos. Persis.
Pažymėtuose langeliuose: 
SmauglyS.

SU
DO

KU

Teisingai išsprendę kryžiažodį 
galite laimėti švedišką jautrios 
odos kremą „a-creme“

Atsakymą į kryžiažodį iki sausio 6 d. 
siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, 
pavardę ir miestą. Žinutės kaina -  
1 Lt. Praeito kryžiažodžio laimėtoja 
Saulė JuCIŪTĖ iš Vilniaus. Jai bus 
įteiktas kremas „A-creme“.

Dėl prizų teiraukitės telefonu Vilniuje 
212 36 26, Kaune 20 80 14. Prizai 
laikomi tik dvi savaites.
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l

 Vienas draugas sako kitam:
- Aš žaviuosi dviem žmonėmis: Gagari-

nu ir Niutonu. Vienas pabandė pabėgt iš 
šitos planetos, o kitas įrodė, kad jam nieko 
neišeis!

l

- Kaip išvesti suvalkietį iš proto?
- Įleisti jį į apvalų kambarį ir pasakyti, 

kad kažkur kampe mėtosi 500 litų.

l

Skelbimas: „Jaunas simpatiškas studen-
tas ieško pagyvenusio turtingo vyriškio gy-
venimo draugės.“

l

Mama - ne arklys. Arklys pavargsta, o 
mama - ne.

l

- Koks pats efektyviausias būdas vyrą 
išvesti iš proto?

- Pastatyti prieš nuostabią, meilės ištroš-
kusią merginą bei dėžę alaus ir leisti pasi-
rinkti vieną iš dviejų...

l

Blondinė prie perėjos klausinėja praeivio:
- Sakykite, o kur kita gatvės pusė?
- Kaip tai kur? Štai ten, kitoje gatvės 

pusėje.
- Keista, kai buvau ten, man sakė, kad 

kita gatvės pusė čia...

aNEkDOTai

beprotiškas pasaULis

TAIKOS PRAŠYMAS. Kalėdų Senelio ir Jėzaus 
Kristaus smėlio skulptūras auksiniame 
Puri paplūdimyje (Indija) sukūręs Indijos 
menininkas Saderšanas Patneikas 
(Sudarshan Pattnaik) tokiu būdu Kalėdų 
išvakarėse pasiuntė Taikos žinutę pasauliui.

MAUDYNĖS. Viename ežerų netoli Berlyno (Vokietija) 

vyko tradicinės kalėdinės maudynės - žmonės su Kalėdų 

Senelio drabužiais „plovė senas nuodėmes“.

MOTORIZUOTI. Kalėdų 
Seneliai Varšuvoje 
(Lenkija) vos spėja vežioti 
dovanas, tad prireikė 
greitesnių nei rogės 
transporto priemonių.

EPA-Eltos nuotr.
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