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Po d rbų
Vakaras priklauso Jums

Išskirtinumas – dovanos
prieskonis ir šiluma

Tradicijos Per šventes nebūtina išlikti rimtiems
Metų pabaigoje švenčių proga dovanų ieškoma ne tik
vaikams ar draugams, bet
ir verslo partneriams ar kolegoms. Kiekviena bendrovė nori būti prisiminta kaip
originali ir turinti puikų
skonį, tačiau kaip išsirinkti,
ką dovanoti?

Kultūriniai skirtumai
Daug kur pasaulyje jau įprasta dovanoti ne tik daiktus, bet
ir, tarkim, galimybę pasitobulinti asmeninio tobulėjimo
kursuose, šokių studijoje ir t.
t. Anot pašnekovės, visi variantai yra tinkami, o kurį pasirinkti, sprendžia kiekvienas

▸ Šiemet po Kalėdų eglute daugelis ras su jaučio metais susijusių dovanų. AlanDeko nuotr.
Pasak pašnekovės, Vietname, Indonezijoje dovanos dalijamos visiems sutiktiesiems,
tačiau tai gali būti tik simbolinės dovanėlės, o štai Kinijoje ar
Pietų Korėjoje dovanojimo taisyklės ne tokios griežtos.
Didžiosios Britanijos gyventojai garsėja savo specifiniu humoro jausmu, tad jiems tiks
„keistos“, nebūtinai kur nors
pritaikomos dovanos. Vokietijos, Austrijos verslininkams,
priešingai, geriau dovanoti
funkcionalesnius daiktus.

18.30 Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į
gestų kalbą).
18.56 Sportas.
18.59 Orai.
19.00 Keliai. Mašinos. Žmonės. Vedėja
V.Grainienė.
20.25 Loterija „Perlas“.

Milda.Urbonaite@verslozinios.lt

individualiai.
Renkant dovanas verslo partneriams užsienyje, reikėtų atkreipti dėmesį į verslo kultūros konkrečioje šalyje formalumą. Juo kultūra formalesnė
(pvz., Italijoje, Portugalijoje,
Azijos šalyse – ypač Japonijoje, Vietname), tuo labiau derėtų laikytis hierarchijos teikiant
dovanas. Juo aukštesnio rango
žmogus, tuo vertingesnė turėtų būti dovana. Ypač rūpestingai reikia parinkti dovaną svarbiausiam partneriui.

LTV

19.55 TV serialas „Neskubėk gyventi“ (30).

Milda Urbonaitė

Kristina Kovaitė, mokymų bei
projektų valdymo bendrovės
„Projekona“ direktorė, sako,
kad egzistuoja du požiūriai į
verslo dovanas: vieni dovanoja tai, ko niekada neprireiks,
bet atrodys įspūdingai, kad ir
įmantrios vazos, statulėlės
ir t. t. Kiti dovanotojai renkasi funkcionalius daiktus – rašiklius, laikrodžius ar kokius
įmantrius kamščiatraukius.
Egzistuoja ir trečias požiūris
– dovanoti tai, kas žmogui asmeniškai patinka.

TV šiandien

Kęstutis Smaleckas, UAB
„AlanDeko“, užsiimančios įvairių interjero detalių prekyba,
generalinis direktorius, pasakoja, jog svarbu, kad prieš pirkdamas dovaną žmogus prisimintų, ką tie žmonės, kuriems
dovanos bus skirtos, mėgsta,
nesvarbu, ar tai artimieji, bendradarbiai, ar verslo kolegos.
„Žinant verslo kliento, partnerio pomėgius, galima išrinkti originalią dovaną. Jei
jis mėgsta vyną, tai butelį galima padovanoti įdomiame lai-

kiklyje. Jei partnerius ar ben- 20.30
dradarbius sieja kokie nors ri- 20.50
tualai, tarkime, kavos ar arba- 20.56
tos gėrimas, visada tiks origi- 21.01
nalus puodelis“, – kalba pašne- 21.07
21.10
kovas.
Anot p. Smalecko, per šven- 22.04
tes dėmesys ir nuoširdumas 22.05
ypač svarbu. „Dovanojant dovaną žmogui būtina ką nors pa- 23.00
sakyti, o ne tik sausai palinkėti 23.10
gerų švenčių“, – sako p. Smalec- 23.12
kas. Pasak pašnekovo, šmaikš- 23.15
čios Kalėdų dovanos gali būti
ir kolegų vakarėlio pramogos
dalis. „Ateinantys metai – Jaučio, tad galima pasukti galvą,
kaip jaučio simbolį suderinti
su dovana.“
LNK
Ieva Skyrienė, UAB „Inter- 18.45
jero mados“ personalo vadovė, 19.05
sako, kad populiariausia par- 19.08
tneriams ar kolegoms pirkti iš- 19.10
skirtinius darbo kalendorius, 19.40
nes jie reikalingi visiems. Prabangesnės dovanos – gaubliai, 20.30
šachmatai, įvairūs biuro aksesuarai, skirtukai, laikrašti- 21.00
nės, knygų atramos, prabangūs
nuotraukų albumai. Per šven- 21.30
tes neišvengiamai dovanoja- 22.00
mos kalėdinės dekoracijos, mu- 22.24
zikiniai kompaktiniai diskai. 22.30
Anot p. Skyrienės, nors kartais 23.35
sakoma, kad dovanoti alkoholį yra blogas tonas, mėgstami
ir vyno aksesuarai.

Panorama.
Verslas.
Kultūra.
Sportas.
Orai.
Redakcija. Žurnalistinių tyrimų laida.
Loterija „Perlas“.
Trys milijonai. Sporto aktualijų laida.
Vedėjas L.Kunigėlis.
Vakaro žinios.
Sportas.
Orai.
„Mirtis ant žirgo“. Vesternas. Rež.
G.Petroni. Vaid. L.Van Cleefas, J.Ph.
Law, M.Brega, L.Pistilli, A.Dawson,
J.Torresas. Italija, 1968 m. (N-14).

Žinios.
Sportas.
Orai.
TV serialas „Nekviesta meilė III“ (270).
Nuo... iki... Gyvenimo būdo žurnalas.
Vedėja R.Mikelkevičiūtė.
Paskutinė instancija. Tiriamosios
žurnalistikos laida.
Kakadu. Pramoginė-informacinė
laida. Vedėjai Berneen ir T.Ališauskas.
Dviračio šou. Humoro laida. Vedėjas
V.Šerėnas.
Žinios. Verslas. Kriminalai.
Sportas. Orai
TV serialas „Deksteris“ (18) (N-14).
TV serialas „Grėj anatomija“ (23)
(N-7).

BTV

Koncertai

Sudoku

Čigoniški ritmai
Goranas Bregovičius (Goran Bregovič) – garsus Balkanų kompozitorius
ir muzikantas, gerai žinomas ir mėgstamas Europoje, gruodžio 28 dieną
koncertą surengs Vilniuje, „Utenos
pramogų arenoje“.
Nors į jį pretenduoja kelios tautos,
pats save kompozitorius laiko
jugoslavu (tėvas – kroatas, motina
– serbė).
Šiandien Goranas Bregovičius yra
bene garsiausias pietryčių Europos
kompozitorius, grojęs roko grupėje
„Bijelo Dugme“, kūręs muziką
Emiro Kusturicos (Emir Kusturica)
filmams, o dabar koncertuojantis

18.55 Geriausi pasaulio magai. Pramoginis
šou.

kartu su savo įsteigtais muzikantų kolektyvais. Savo kūryboje
Bregovičius naudoja gilias tradicijas

20.00 Žinios.
20.13 Kriminalai. Sportas. Orai

turintį Balkanų muzikos palikimą.
Jo muzikinėse kompozicijose ryškūs
čigoniški motyvai. Viena garsiausių
jo sukurtų melodijų – “Ederlezi” (iš
filmo „Čigonų laikai“).
Goranas Bregovičius bendradarbiavo
su daugybe tarptautinių įžymybių:
Cesaria Evora, Igy Popu (Iggy Pop),
Ofra Haza (Izraelis), Skotu Volkeriu
(Scott Walker) ir kitais.
Muzikanto kompozicijos atveria vartus į įvairiaspalvį Balkanų muzikos
pasaulį. Jo muzika gali nuraminti,
paguosti, taip pat priversti šokti
nuo kėdės ir judėti pagal galingų
pučiamųjų instrumentų muziką.
(VŽ)

20.20 Europa - Lietuvai. Informacinė laida.
20.30 TV serialas „Liejyklos 4“ (11) (N-7).
21.40 „Pašalinti Karterį“. Trileris. Rež.
S.T.Kay’us. Vaid. S.Stallone,
M.Richardson, M.Caine’as,
M.Rourke’as, T.Sizemore’as. JAV, 2002
m. (N-14).
23.40 Žinios.
23.50 Kriminalai. Sportas. Orai
23.55 „Pusbroliai iš Amerikos“. Komedija.
Rež. D.Couttsas. Vaid. G.Lepkowski,
Sh.Henderson, D.Nucci, V.Pastore,
D.Hedaya. Didžioji Britanija, 2003
m. (N-7).

TV3
18.45 TV3 žinios, kriminalai.
19.00 TV3 sportas.
19.05 TV3 orai.

Lietuva

Kultūros sostinės
paieškos
Paaiškėjo Lietuvos miestai ir miesteliai, nusprendę dalyvauti 2009
metų Lietuvos kultūros sostinės
konkurse. Nacionalinį konkursą
„Lietuvos kultūros sostinė 2009“ organizuojančiai VšĮ „Vilnius – Europos
kultūros sostinė 2009“ paraiškas
pateikė 17 miestų ir miestelių.
Nugalėtojas, kurio projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 300.000
Lt, paaiškės gruodžio 18 dieną.

19.10

Lietuvos kultūros sostine pretenduoja tapti: Anykščiai, Druskininkai,
Gargždai, Kaunas (2 paraiškos),
Mažeikiai, Neringa, Pabradė, Plungė,
Radviliškis, Šiauliai, Šventoji, Telšiai,
Trakai, Ukmergė, Varėna, Veliuona
ir Žagarė.
„Daugiausia paraiškų sulaukėme iš
mažesnių Lietuvos miestų ir miestelių. Aktyvus jų susidomėjimas rodo,
jog Lietuvos kultūros sostinės idėja
pasiteisino – šiuo projektu siekiama,
kad programa „Vilnius – Europos

kultūros sostinė 2009“ garsintų ne
tik Lietuvos sostinę, bet tiestų kelius
atvykstantiems turistams ir į kitas
mūsų šalies vietoves“, – kalba VšĮ
„Vilnius – Europos kultūros sostinė
2009“ direktorė Elona Bajorinienė.
18 pateiktų projektų bus vertinami
nepriklausomų ekspertų komisijos,
kurią sudarys meno ir kultūros, LR
Seimo, LR Vyriausybės, turizmo
ir istorinio paveldo, žiniasklaidos
atstovai, kiti pripažinti visuomenės
veikėjai. (VŽ)

TV serialas „Broliai“ (60).

19.40 Paparacai. Gyvenimo būdo, gandų ir
sensacijų žurnalas. Vedėjai N.Zvonkė ir
R.Valeikis (N-7).

Atsakymas 2008 12 02
Žodis „sudoku“, kilęs iš japonų
kalbos, reiškia „vienintelis skaičius“.
Naudodamiesi pateiktais duomenimis, raskite ir įrašykite į tuščius
langelius skaitmenis nuo 1 iki 9 taip,
kad skaitmenys nesikartotų eilutėse, stulpeliuose bei paryškintuose 9
langelių (3x3) kvadratuose.

20.35 „DiArchy“ kodas. Magijos ir
ekstremalių triukų laida. Vedėja
B.Budginaitė (N-7).
21.10

TV serialas „Moterys meluoja geriau“
(2/53) (N-7).

21.45

TV3 vakaro žinios.

21.50 TV3 sportas.
21.55

TV3 orai.

22.00 TV serialas „Nusivylusios namų
šeimininkės“ (4/15) (N-7).
23.00 TV serialas „CSI Majamis“ (6/8)
(N-14).

