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Kartais net ir kelios minutės, 
skirtos namams puoselėti, 
gali turėti įtakos bendram 
vaizdui ir savijautai juose.

Plačiau 10 p.

Be gyvo koralo spalvos, 
2019-aisiais populiari bus ir 
apelsino - kaip ją pritaikyti 
garderobe ir namuose? 

Plačiau 7 p.

Mūsų savijautą nemažai lemia 
tai, ką valgome, tad specialistė 
Raminta Bogušienė pateikia 
mitybos patarimų.

Plačiau 9 p.

Aktorius Dainius Kazlauskas 
atskleidžia, kodėl ėmėsi 
režisuoti komediją teatre ir 
kuo ji bus išskirtinė.

Plačiau 4 p.

Dideli pokyčiai
2-3 p.
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Prie jūros aš sau esu įdomesnė, šypsodamasi sako aktorė, rašytoja bei projekto moterims įkūrėja  
Justė Zinkevičiūtė ir priduria, kad Klaipėdoje greitai atidarys studiją - tai didelis šių metų pokytis.



2 0 1 9  s a u s i o  1 2  d .   laisvalaikis

Dalia Daškevičiūtė

- Juste, minėjote, kad susi-
siekiau su jumis dėl interviu, 
lyg nujausdama apie naujoves - 
vasarį Klaipėdos senamiestyje 
atidarote ,,Pasimatuok jūrą“ 
studiją. Kokia ji bus?

- Ši mintis buvo jau nuo pat 
projekto atsiradimo. Aš turėjau 
svajonę ir sakydavau, kad jau sep-
tintąjį ar dešimtąjį projekto gim-
tadienį tikrai švęsime studijoje. 
Akivaizdu, kad kai svajones prii-
mame ne kaip prabangą, o kaip 
gyvenimo kasdienybę, visi geri da-
lykai į mūsų gyvenimą ateina grei-
čiau. Tad šį pavasarį projektas švęs 
tręjų metų gimtadienį savo studi-
joje. Gyvenime viskas vyksta, kai 
tik mes leidžiame tam vykti. Ir iš 
tikrųjų - šypsausi, nes jau vasario 
viduryje kviesiu visas klien tes ,,jū-
rą matuotis“ ir išgerti puodelio 
kavos naujoje studijoje.

Kaip sakau, tai bus studija 
moterims. Jų vidiniam ir išori-
niam grožiui kurti. Studijoje mo-
terys galės ne tik pasipuošti ,,Pa-
simatuok jūrą“ drabužiais, bet ir 
kitais lietuvių kūrėjų drabužiais 
bei aksesuarais, kurie svečiuosis 
pas mus. Aš tikiuosi, kad studija 
taps tokia vieta, kur moterys mie-
lai užsuks ir į mūsų organizuoja-
mus renginius moteriškumo te-
ma. Studija bus tarsi jūros banga 
krante ir akivaizdu, kad šįkart pa-
jūryje įstrigau ilgam (juokiasi).

- O kaip Vilnius? Juk ten - 
jūsų aktoriniai darbai.

- Vilnius nesugrius ir be ma-
nęs. Daugelis man sako, ką aš čia, 
prie tos jūros, reikia man važiuo-
ti į Vilnių. Bet aš nenoriu. Be jū-
ros negaliu. Tu tą arba jauti, arba 
ne. Jei atvirai, gyvendama pajū-
ryje aš sau esu įdomesnė. Juk ne-
galiu tenkinti kitų nuomonės vien 
dėl to, kad jie taip galvoja. Su sa-
vimi man reikės be išlygų gyven-
ti dar visą savo gyvenimą, o ne su 
kitų nuomonėmis, todėl privalau 
klausyti savo širdies balso.

O aktorystė - ji niekur ne-
dings, tai mano gyvenimas. Šiuo 
metu toliau vaidinu spektakliuo-
se, filmuojuosi naujame seriale... 
Bet šis projektas yra mano asme-
ninė scena, su ypatingais žiūro-
vais, kurių kaskart vis daugėja.

- Esate kilusi iš pajūrio, tad 
lyg ir nenuostabu, jog jūra jūsų 
gyvenime užima svarbią vietą. 
Su kuo jums ji asocijuojasi?

- Kaip rašiau savo knygoje, 
jūra - man yra gyvenimas. Aš ne-
žinau daug apie ją, bet tvirtai esu 
įsitikinusi, kad ji yra reikalinga 
kiekvieno mūsų gyvenimuose. 
Manęs dažnas paklausia: kaip aš 
ištveriu gyvenimą prie jūros žie-
mą? Vasarą - dar suprantame, 
bet žiemą! O tada aš jiems atsa-
kau, kad šįvakar horizonto tarsi 
nebuvo. Vanduo ir dangus tapo 
viena, ir absoliučiai nesuprasti 
tiems, kurie stebisi, kaip mes čia 
gyvenam! O aš tik pakartoju - 
šiandien namuose horizonto tar-
si nebuvo. Vanduo ir dangus tapo 
viena.

- Grįžtant prie jūsų projek-
to, kaip apibūdintumėte, apie 
ką jis, kam jis skirtas?

- Projektas per šiuos metus 
išsigrynino. Jis skirtas moteriai, 
kuri vaikšto basomis, net tada, kai 
reikėtų apsiauti batus. Apie taisyk-
lių nebuvimą, verčiau - buvimą 
savimi. Projektas kalba apie vidi-
nį moters grožį ir apie išorinį. Tai 
nėra prekės ženklas. Tai yra idė-
ja minčiai, gyvenimo būdui, mo-
teriškumui, meilei sau.

- Šiųmetis jūsų šūkis: Ma-
žoji princesė užaugs, taps ka-
raliene. Apie ką tai?

- Žinote, gyvenime nebūtina 
kaskart eiti raudonu kilimu, kaip 
ir nebūtina visada laimėti. Tačiau 
kiekvienoje moteryje turi gyven-
ti karalienė. Tad šis šūkis apie tai, 
kad esame moterys, kurios nuolat 
turi tobulėti. Kad kiekvieną dieną 
mes turime pasitikti su meile, tik-
rumu, kvėpavimu, drąsa, ieškoti 
naujų dalykų, kurie praturtintų 
mūsų vidų. Apie tai, kad kai atsi-
bostame pačios sau, turime žadin-
ti savyje tą nenugalimą jėgą, kuri 
ves mus pirmyn. Apie drąsą būti 
savimi ir keliauti per gyvenimą 
vedamai savo širdies navigacijos. 
Būti karaliene - tai būti paruošu-
siai savo širdį ir protą gyvenimui!

- Projekto rėmuose kuriate 
ir drabužius bei aksesuarus, 
kurie, kaip teigiate, vienija mo-
teris, skleidžia bendrumo idėją.

- ,,Pasimatuok jūrą“ kuriami 
drabužiai ir aksesuarai neša tam 
tikrą žinutę. Pavydžiui, dabar, 
drauge su interjero dizainere ir 
tapytoja Donata Skorupskaite, 
kuriame džemperius su jos pieš-
tomis afrikietėmis. Esu laiminga, 
kad Donata savo pieštas afrikie-
tes įprasmino drabužiuose. Afri-
kietės siunčia žinutę moterims, 
kad visai nesvarbu, kokia kalba 
kalba tavo lūpos, kokia yra tavo 
odos spalva. Svarbiausia, kad tu 
esi. Tokia vienintelė ir nepakar-
tojama. Tuo ir žavi. Mūsų kuria-
mi drabužiai - moterims, ku-
rioms drabužis yra šis tas dau-
giau nei būdas tiesiog apsirengti 
(šypsosi).

- Dauguma jus žino kaip ki-
no, teatro ir TV serialų aktorę. 
Tuomet jūs išleidote knygą 
„Puodelis kavos prie jūros“, o 
dabar - šis projektas. Iš kur at-
sirado tas vidinis poreikis užsi-
imti kažkuo dar, be aktorystės?

- Matyt, iš mano begalinės 
meilės jūrai ir ieškojimo moteriš-
kumo, meilės sau ir iš tam tikro 
skausmo, kuris gyveno manyje. 
Vėliau atėjo diena, kai nuspren-
džiau tuo dalytis, kalbėti apie tai, 
kas mane gydo ir įkvepia.

2  interviu

Manęs dažnas 
paklausia: kaip aš 
ištveriu gyveniMą 
prie jūros žieMą? 
vasarą - dar 
suprantaMe, bet 
žieMą!

,,Šįkart pajūryje įstrigau 
ilgam“, - šypsosi aktorė, 
knygos autorė bei projekto 
moterims ,,Pasimatuok jūrą“ 
įkūrėja Justė Zinkevičiūtė 
ir pasidžiaugia, kad greitai 
klaipėdoje duris atvers jos 
studija. Pasidomėkime, kuo 
tokia saviraiška patraukė 
žinomą aktorę ir kokį vaidmenį 
jos gyvenime užima jūra.

aktorystė niekur 
nedings, tai Mano 
gyveniMas

Įstrigusi
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Žinoma, dabar vis dažniau su
siduriu su tuo, kad tai projektas 
apie tą ,,kvailą moteriškumą“ ir tą 
,,perdėtą meilę sau“. Ir neneigsiu, 
kad šiandien šie žodžiai tampa tik 
skambiomis, atsibodusiomis, rek
laminėmis frazėmis, po kuriomis 
yra tik tuščia erdvė. Tikrai yra mo
terų, kurios yra pavargusios nuo 
to ir sako, kad viso to yra per daug. 
Ir jos iš dalies yra teisios taip sa
kydamos. Tuomet aš visada atsa
kau, kad moteriškumą ir meilę sau 
reikia jausti, o ne jos mokytis. Ir, 
kad tai nebūtų tik besvoriai žodžiai 
ir nesuvaidinta būsena, nereikia 
nieko daryti specialiai, tiesiog iš
likti savimi, pajusti save. Moteriš
kumas nėra kvailas, jis yra prigim
ties natūralumas, o ne suvaidintas 
švelnumas. Meilė sau  buvimas 
savimi, ne pagal aplinkos standar
tus, o širdyje, tokia, kokią sukūrė 
Dievas, galbūt maištaujančią, gal
būt bijančią, bet visada žinančią 
savo kelią ir priimančią save.

Žinote, gyvenime mes turime 
milijoną progų pralaimėti, tačiau 
nei vieno pasiteisinimo tam pada
ryti. Ir kai mes pasiekiame tą ne
suvaidintą moteriškumą, ateina 
labai geras jausmas ir vidinis su
tarimas su savimi bei suvokimas, 
kad mūsų pačių pergalės priklau
so tik nuo mūsų veiksmų.

- Jums pačiai šis projektas 
yra tarsi terapija?

 Taip. Tai mano atgaiva sielai 
ir širdžiai. Man gera kurti ir min
timis dalytis. Kartais galvoju, kad 
Dievas mano talentą išbarstė į 
kelias dalis. Vieną dalį paliko ak
torystei, kitą  tam, ką darau pro
jekte.

- Kuriate ir rašote mote-
rims. O kas pagalvos apie vy-
rus?

 Vyrai labai puikiai patys apie 
save pagalvoja (šypsosi). Mes tu
rime pradėti nuo savęs, kai mes 
laimingos  laimingi visi aplinkui.

- Teigiate, kad išorinis pa-
saulis atspindi tai, kas gyvena 
mūsų viduje, bet juk kartais iš-
orė neatspindi to, kas dedasi 
mūsų galvoje ar širdyje, ir iš to 
gimsta negeras jausmas, kad 
mūsų niekas nesupranta arba 
kad negalime kitiems atsiverti, 
parodyti tikrųjų emocijų. Kaip 
pasiekti vidaus ir išorės harmo-
niją?

 Paklauskite savęs: ar esu 
dėkinga tai moteriai, kuri gyvena 
manyje? Ar myliu ją? Ar po tais 
žodžiais slepiasi tik tuštuma? Ar 
patinka būti ja? Kokia ji būna, kai 
bendrauja su kitais žmonėmis? Ar 
aš leidžiu būti sau nesumeluotai, 
nepataikaujant, nuoširdžiai? Gy
venime neverta turėti lūkesčių  
taip niekada nenusivilsime. Gy
venti taikoje pirmiausia su savi
mi  tai pirmas žingnis harmoni
jos link. Niekada nieko nereikia 
ieškoti kituose. Viskas mumyse. 
Ir kartais užtenka vieno mūsų pa
čių spindulio, kad sunaikintume 
daugybę šešėlių aplink.

Kai svajones 
priimame ne 
Kaip prabangą, 
o Kaip gyvenimo 
Kasdienybę, visi 
geri dalyKai į 
mūsų gyvenimą 
ateina greičiau

prie jūros
Interviu  3
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Legendinis ansamblis „Nerija“, 
pernai anšlaginiais koncertais 
pradėjęs savo atsisveikinimo 
turą, šiemet jį tęsia ir skelbia 
papildomus koncertus naujuo-
se miestuose. Paskutinį kartą 
vienoje scenoje - visas „Nerijos“ 
žvaigždynas: edmundas Kučins-
kas, Birutė Petrikytė, Simonas 
Donskovas, Vitalijus Pauliukas, 
Laima Žemaitytė, Nijolė Tallat-
Kelpšaitė ir antanas Čapas.

Pernai paskelbę apie atsis-
veikinimą, nerijiečiai sakė, kad 
tokios gerbėjų reakcijos nesiti-
kėjo. „Manėme, surengsime 
gražius ir šiltus koncertus, slap-
ta tikėjomės, kad ateis žmonių 
ir tuščių vietų salėje nebus 
daug, bet kad taip... Nė sapnuo-
ti nesapnavome“, - šiandien pri-

sipažįsta „Nerijos“ dainininkai.
Vos prekyboje pasirodę bi-

lietai į koncertus buvo išgraibs-
tyti. Kai kuriuose miestuose pri-
reikė surengti po antrą papildo-
mą koncertą tą pačią dieną. O 
štai sostinėje bilietai į pasirody-
mą baigėsi iki jo likus trims sa-
vaitėms. Koncertuose nuo pat 
pirmų dainų netyla plojimai, 
žmonės savo numylėtiniams ne-
ša gėles, po koncerto ilgai jų ne-
nori paleisti: prašo autografų, 
nusifotografuoti arba tiesiog pa-
sikalbėti.

„Milžiniškas žmonių dėme-
sys sujaudino iki širdies gelmių. 
Nesitikėjome, kad „Nerijos“ var-
das toks gyvas jūsų širdyse“, - 
sakė ansamblio nariai. Jie pasa-
kojo, kad atlaikyti po du koncer-
tus per dieną nebuvo paprasta. 
„Buvo laikai, kai ir po 3 ar net 4 
sugrodavome, tačiau nereikia sa-
vęs apgaudinėti - nebe tas am-
žius, kad kaip jaunystėje galė-

tum. Tačiau gerbėjų dėmesys ir 
plojimai nuovargį kaipmat nuim-
davo“, - juokėsi nerijiečiai.

„Žmogus pradeda savo gy-
venimo kelią, nueina jį ir pabai-
gia. Taip ir kiekviena muzikos 
grupė. Bet ne kiekviena grupė 
galėjo nugyventi tokį prasmingą 
kelią. Mūsų dainos mus pergy-
vens. Ne kiekviena grupė gali 
didžiuotis užsitarnavusi legendi-
nės vardą. O „Nerija“ gali“, - sa-
kė ansamblio įkūrėja ir krikšta-
motė N.Tallat-Kelpšaitė.

„Nerijos“ atsisveikinimo 
koncertuose skamba pačios gar-
siausios ansamblio dainos. Kiek-
vienas iš septynių dainininkų iš 
savo repertuaro atsirinko po 2-3 
labiausiai žiūrovų pamėgtas. Jas 
salė atpažįsta nuo pirmų akordų.

Atsisveikinimo koncertams 
grupė pasirinko ir netradicinį 
scenos sprendimą - kai nedai-
nuoja, atlikėjai patogiai įsitaiso 
puslankiu sustatytuose krėsluo-

se. „Tai pirmas kartas per visą 
mūsų karjerą, kai savo koncertą 
matome ne iš užkulisių. Pradžio-
je sėdėti ant scenos buvo keis-
toka: visą laiką matai dainuojan-
čius kolegas, žiūrovus. O ir jie 
visą koncertą stebi tave. Tačiau 
po kelių pasirodymų pripratome 
ir labai džiaugiamės, kad neten-
ka nuobodžiauti užkulisiuose, 
kol lauki savo pasirodymo. Tik 
va, S.Donskovas niekaip su tokiu 
scenos sprendimu nesutiko. Jis 
griežtai atsisakė į savo krėslą 
sėstis ir vienintelis liko užkuli-
siuose. Jis per daug kuklus, jam 
sėdėti dvi valandas, kai jį stebi 
tūkstantis akių - per didelis iš-
bandymas. Todėl dabar jis mus 
stebi iš už scenos kampo“, - juo-
kėsi dainininkai.

Sausį jie dar pasirodys 
Ukmergėje, Telšiuose, Tauragė-
je, Mažeikiuose, Utenoje ir Jo-
navoje.

„Laisvalaikio“ inf.

Tokio dėmesio net nesapnavoKovo mėnesį „Domino“ teatro scenoje 
startuos komedija „Psichai“, kurios  
režisierius - DaiNiuS KazLauSKaS.

Su entuziazmu ėmęsis šio pro-
jekto, D.Kazlauskas įsitikinęs: 
„Nors spektaklio pavadinimas kiek 
šokiruojantis, tačiau jo turinys - 
daug spalvingesnis, tai skoningos ir 
linksmos pramogos pavyzdys. Mano 
tikslas - ne šokiruoti, o sukurti tokį 
reginį, kad žiūrovas tiesiog pamirš-
tų laiką ir mėgautųsi šia nepaprasta, 
kažin ar kur kitur matyta istorija.“

Spalvingą reginį žada istorija, 
prasidedanti psichoterapeuto prii-
mamajame. Čia susitinka 6 pacien-
tai. Iš pažiūros sveiki, bet elgiasi 
keistokai. Bernardas, pagyvenęs ir 
inteligentiškas vyras, nuolat neva-
lingai keikiasi. Taksistas Verneris 
viską skaičiuoja ir kaupia. Laboran-
tė Vanesa perdėtai saugosi mikrobų. 
Dievobaimingoji Mari paniškai bijo 
ką nors užmiršti. Lora viską karto-
ja bent du kartus. Jaunasis Lukas 
vengia tiesių linijų. Visi atėję tuo 
pačiu metu, kantriai laukia gydyto-
jo. Tačiau šis vėluoja, o pacientai 
nerimsta, pradeda pasakotis apie sa-
vo fobijas ir sindromus, juos de-
monstruoti. Įtampa priimamajame 
auga, o improvizuota grupinė tera-
pija įgauna rimtą pagreitį...

Režisieriaus nuomone, šis 
spektaklis - tai tarsi dovana akto-
riams, nes jų personažai - labai ryš-
kūs, skirtingi.

Netipinė komedija
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„Karibų piratų“ filmų gerbėjams - didelis 
nusivylimas: oficialiai patvirtinta, kad, 
siekiant pokyčių, nuspręsta atsisakyti 
pagrindinį vaidmenį visuose filmuose 
iki šiol atlikusio aktoriaus Džonio Depo 
(Johnny Depp).

Oficiali „Disney“ kino kompanijos 
priežastis - norima naujos energijos ir gy-
vybės; ketinama išjudinti kino filmų ciklą 
iš sąstingio. Tad ir naujasis filmas bus ne 
ankstesnių tęsinys, o visiškai nauja isto-
rija.

Tam, kad visa tai būtų įgyvendinta, 
pasitelkti populiariaus filmo, sulaukusio 
ir tęsinio, „Deadpool“ scenaristai: Retas 
Rysas (Rhett Reese) ir Polas Vernickas 
(Paul Wernick). Tikimasi, kad jie sukurs 
ką nors labai netikėto.

Apie tai jau buvo pradėta kalbėti praė-
jusių metų spalio pabaigoje - situaciją tuo-
met komentavo vienas iš „Karibų piratų“ 
scenaristų Stiuartas Bytis (Stuartas Beat-

tie), tačiau tuomet viskas atrodė labiau kaip 
spekuliacija. O neseniai tai galutinai patvir-
tino ir priežastis išsakė „Disney“ produk-
cijos vadovas Šonas Beilis (Seanas Bailey).

Paklaustas, ar gali „Karibų piratai“ išgy-
venti be D.Depo, Š.Beilis atsakė: „Mes nori-
me įnešti filmams naujos energijos ir gyvy-
bingumo. Aš myliu tuos filmus, bet iš dalies 
Polas ir Retas yra tokie įdomūs, kad gali su-
teikti smarkų postūmį, būtent to aš jų ir pa-
prašiau.“

Diskutuojama, kad po „Karibų piratų. 
Juodojo perlo užkeikimo“ pasirodymo 2003 
m. kiti filmai po truputį prastėjo, o „Disney“ 
dar nori uždirbti iš šios filmų franšizės, tad 
ieško visų įmanomų būdų, kaip tai prikelti 
naujam gyvenimui.

Džonis Depas per penkiolika metų pen-
kiuose filmuose vaidino laivo „Juodasis per-
las“ kapitoną, pakvaišusį piratą Džeką Spe-
rou. Kartą už šį vaidmenį net buvo nomi-
nuotas „Oskarui“.

Puslapį parengė  
Dalia Daškevičiūtė

Realybės šou žvaigždžių klanas plečiasi
Realybės šou žvaigždžių - seserų Karda-
šian (Kardashian) ir Džener (Jenner), - ku-
rias seja ta pati motina ir skirtingi tėvai, 
klanas plečiasi - praėjusią savaitę buvo 
paskelbta, kad Kim Kardašian su vyru 
Kanjė Vestu (Kanye West) laukiasi ketvir-
tosios atžalos.

 Tiesa, šį vaiką, kaip ir trečiąjį jų vai-
ką - dukterį Čikagą (Chicago), išnešios ta 
pati pakaitinė motina.

Vaiko lytis jau aiški. Skelbiama, kad 
berniukas gims gegužės mėnesį.

Išaiškėjus šiai naujienai, kitos Kim se-
serys - Kloja (Khloe) ir Kaili (Kylie), ku-
rios taip pat mažiau nei prieš metus susi-
laukė dukterų Tru (True) ir Stormi, prasi-
tarė, kad irgi norėtų daugiau vaikų, mat jas 
labai suartino tai, jog susilaukė vaikų pa-
našiu metu.

Gražiausia pasaulyje mergaitė užaugo
Šios mėlynakės blondinės mergaitės 
nuotrauką kadaise matė dažnas - bū-
dama šešerių, ji buvo išrinkta gražiau-
sia pasaulyje mergaite. Įdomu tai, kad 
ši jauna prancūzė vėl buvo išrinkta kaip 
gražiausia pasaulyje mergina, tad pasau-
lis ją vėl prisiminė.

Septyniolikmetė Tilan Blondo (Thy-
lane Blondeau) yra futbolininko Patriko 
Blondo (Patrick Blondeau) ir dizainerės 
Veronikos Lubri (Veronika Loubry) dukra. 
Modeliu pradėjo dirbti sulaukusi ketverių, 
mat fotografai negalėjo nepastebėti ypa-
tingų mergaitės veido bruožų. Ji taip pat 
nuo vaikystės demonstravo madas ir net 
puošė „Vogue“ viršelį.

„TC Candler“ neseniai surengė gra-
žiausių pasaulio veidų apdovanojimus ir 
iš 100 gražiausių moterų 2018-ųjų veidu 
buvo išrinkta T.Blondo. Tai sužinojusi, 
mergina instagrame dėkojo ją palaikiu-
siems žmonėms: „Aš negaliu patikėti... 
Labai ačiū visiems balsavusiems. Niekada 
nebūčiau pagalvojusi, kad antrą kartą bū-
siu paskelbta gražiausia pasaulio mergina. 
Dėkoju jums visiems.“

„Karibų piratai“ - be pagrindinio aktoriaus
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Nuotraukoje - kalėdinė seserų ir jų vaikų fotosesija

Prieš dešimt metų ir dabar

Kim Kardašian šeima
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Sostinės „Siemens“ arenoje 2018-aisiais įvyko 96 renginiai, kuriuose apsilankė 323 tūkst. žiūrovų. Į areną 
vilniečiai ir miesto svečiai rinkosi stebėti sporto varžybų ir klausyti Lietuvos bei užsienio muzikos žvaigž-
džių, šėlo vakarėliuose, stebėjo šou ir premjeras. Prieš prasidedant naujų metų renginiams, arena įvardijo 
praėjusių metų geriausius, apžvelkime įdomesnius iš jų.

Paskelbė 2018-ųjų geriausius

n Metų užsienio populiariausias - 
„Depeche Mode“ koncertas „Global spirit“

Į jį susirinko beveik 13 tūkst. žiūrovų. Legendinė grupė paro-
dė, kad bėgantis laikas neturi įtakos jų šėlionėms scenoje, o pub
lika pademonstravo neblėstančią meilę ir atsidavimą.

n Metų alternatyva - Džekas vaitas (Jack White)
Skambiais epitetais apibūdinama JAV roko žvaigždė pirmą kar-

tą koncertavo Lietuvoje. Atlikėjo pageidavimai gerbėjus šokiravo 
nuo pirmųjų akimirkų  visų telefonai prieš koncertą buvo sudėti 
į specialius dėklus, tad vienintelės koncerto nuotraukos  tos, ku-
rias padarė su atlikėju keliaujantis fotografas.

n Metų svečias - Dalai lama Xiv

Tai buvo jau ketvirtasis Tibeto dvasinio lyderio vizitas Lietu-
voje. Kad jis labai lauktas, parodė minia, arenoje susirinkusi pa-
klausyti Jo Šventenybės patarimų, kaip tapti laimingesniems. Šiuo 
vizitu Dalai Lama XIV Lietuvą pasveikino 100mečio proga.

n Metų vakarėlis - 
„G&G sindikato“ turo „uždegti šviesą“ koncertas

Gediminaičių stulpus primenančioje scenoje šėlęs „G&G Sin-
dikatas“ netruko išjudinti susirinkusios minios. Nuo pirmųjų kon-
certo minučių vyrai gerbėjus džiugino hitais ir siurprizais  svečiais 
scenoje, „Naisių banko“ pinigais, karaliumiklounu, į salę skrie-
jančiais marškinėliais ir ant galvų šokinėjančiais gigantiškais ba-
lionais.

n Metų perGalė - vilniaus „rytas“ - kauno „žalgiris“

2018 vasario 11 d. vykusiame LKL mače, kuris priminė įtemp-
to siužeto trilerį, Vilniaus „Ryto“ krepšininkai nukovė Kauno „Žal-
girį“ rezultatu 75:68. Įsiaudrinusi 9 tūkst. sirgalių minia tą vakarą 
gerino triukšmo rekordą.

n Metų laukiaMiausias - 
lino adomaičio ir lvso turo „vandenynai“ koncertas

Ne vieną mėnesį atlikėjas gerbėjų smalsumą žadino įvairiomis 
turo detalėmis  nuo laivą primenančios scenos, paties įrašytų 
vandenynų ir jūrų garsų iki dukrai skirto kūrinio „Vandenynai“. 
Prieš šventes įvykusiu prašmatniausiu turu atlikėjas iškėlė karte-
lę ne tik sau, bet ir kitiems.

n Metų lietuvos 
populiariausias - 
Jazzu ir leono somovo  

atsisveikinimo koncertas 
„Game over“

Beveik 10 tūkst. žiūrovų  
tokia gerbėjų armija tarė „su-
die“ duetui, per veiklos metus 
dovanojusiam kelias dešimtis 
nuostabių kūrinių. Tai neabe-
jotinai buvo ir vienas emocin-
giausių metų pasirodymų.

n Metų širDžių 
ėDikas - Džeimas 

Blantas (James Blunt)

Atlikėjas vilniečių ir mies-
to svečių jausmus virpino turo 
„The Afterlove“ koncertu. At-
rodo, kad ketvirtą kartą Lietu-
voje viešėjęs britas į savo kon-
certus pritraukia vis įvaires-
nės publikos. Kita vertus, kas 
galėtų atsispirti jo jausmingam 
balsui, įsimenančioms melodi-
joms ir puikiam humoro jaus-
mui?

n Metų enerGiJos 
užtaisas - vido Bareikio 
finalinis koncertas #vB100
Iššūkį metęs ir 100 koncertų per 

metus surengti nusprendęs V.Bareikis 
skeptikams nušluostė nosis. Iššūkis pa-
vyko, o jo baigiamąjį koncertą stebėjo 
beveik 4 tūkst. žiūrovų. Beje, nemenka 
jų dalis „užsikrėtė“ atlikėjo chuliganiš-
ku įvaizdžiu ir į areną atėjo pasipuošę 
treningais. Scena neretai priminė spor-
to aikštelę, kurioje energijos netausojo 
ir iš širdies šėlo pats V.Bareikis.

n Metų šeiMos renGinys - 
miuziklas „kakės Makės gimtadienis“

Kakės Makės populiarumas neblėsta, o kai darbo imasi šalies 
talentai  Rokas Radzevičius ir Aistė Smilgevičiūtė  herojė tampa 
nuotaikingu miuziklu.

„Laisvalaikio“ inf.
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Nauji metai - puiki proga ryžtis 
pokyčiams, išbandyti naujoves 
ir save nustebinti permainomis. 
Vienas iš būdų į gyvenimą įneš-
ti spalvų - nauja šukuosena. Vis 
dėlto net ir didelį norą pokyčiams 
neretai sustabdo natūrali bai-
mė - kaip išsirinkti šukuoseną, 
kad apsilankymas pas specialistą 
netaptų galvos skausmu. Plaukų 
specialistas Davidas DaiNaus-
kas pabrėžia, kad prieš apsilan-
kymą pas kirpėją reikėtų žinoti 
vos kelias gudrybes, kurios padė-
tų išvengti nemalonios patirties.

Anot šukuosenų meistro, 
plaukų kirpimas turėtų būti pritai-
kytas individualiai, atsižvelgiant 
ne tik į veido formą, bet ir plauko 
struktūrą, kūno sudėjimą, amžių. 
Jei patiems nepavyksta apsispręs-
ti, kokia gi šukuosena geriausiai 
atitiktų visus šiuos kriterijus, 
plaukus patikėkite specialistams.

Pavyzdžiui, ilgesni plaukai at-
rodo moteriškiau, trumpi - žais-
mingiau. Tačiau ilgų plaukų šu-
kuosena dažniausiai tinka iki tam 
tikro amžiaus, o trumpų plaukų 
šukuosenos truputį sendina.

Jei mėgstate ryškiai dažytis, 
D.Dainaukas pataria rinktis blan-
kesnį šukuosenos variantą, tačiau 
jei makiažo beveik nenaudojate 
arba dažotės labai minimaliai, pa-
tartina rinktis išraiškingesnį kir-
pimą ar dažymą. Tai moteriai su-
teiks daugiau žaismingumo, pa-
dės būti pastebėtai.

„Žinoma, atsižvelgiame ir į 
apsirengimo stilių, nors dažnai šis 
aspektas yra pamirštamas. Iš 
klienčių taip pat dažnai girdžiu, 

kad kirpėjai visai nepaiso kliento 
pomėgių, laisvalaikio, gyvenimo 
ritmo. Šukuosena negali tik būti 
efektinga ar atitinkanti naujausias 
mados tendencijas. Nesinori, kad 
kiekviena diena taptų iššūkiu 
bandant susitvarkyti plaukus.“

Plaukų stilistas tiek mote-
rims, tiek vyrams siūlo nesibai-
minti ir kartu su savimi atsinešti 
patinkančios šukuosenos pavyzdį. 
Taip pavyks išvengti nesusikal-
bėjimo ir netenkinančio rezultato. 
Žinoma, jei mėgstate eksperi-
mentuoti, galite savo pokyčius 
patikėti tik kirpėjui. O kas šiuo 
metu populiaru?

„Pastaruoju metu vis dažniau 
grįžtame prie natūralumo, tiesių, 
natūraliai garbanotų, vidutinio il-
gio plaukų, tačiau drastiški kirpi-
mai irgi niekur nedingo“, - šypte-
li plaukų stilistas.

Taip pat jaunatviškai ir stilin-
gai atrodo natūraliai blizgantys, 
lengvai iškarpyti plaukai. Šiuo 
metu itin populiarios ir netvar-
kingos, tarsi „laužytos“ bangos.

„Laisvalaikio“ inf.

Kaip sužinoti,  
koks kirpimas tinka

Renkantis 
šukuoseną deRėtų 
atsižvelgti iR į 
apRangos stilių, 
noRs šis aspektas 
dažnai pamiRštamas
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2019-iesiems - apelsino spalva

@pazhalabi@swiishbysallyo

@pitchink

Nors „Pantone“ spalvų institutas 
šių metų spalva išrinko gyvo ko-
ralo, ir ji jau skinasi kelią į gatves, 
podiumus bei namus, ne mažiau 
populiari ir šiemet prognozuoja-
ma kaip itin madinga spalva - de-
ginto apelsino (burnt orange).

Ji truputį tamsesnė už apelsi-
no spalvą, turinti raudono arba te-
rakotos atspalvio, tačiau ryški ir 

ypač tinkanti tamsiaplaukiams bei 
prie truputį įdegusios odos.

Pastebima, kad ji populiari 
įvairiuose socialiniuose tinkluose 
ir renkamasi ne tik tokios spalvos 
drabužius, bet ir batus, rankines, 
papuošalus, baldus, tapetus, ma-
kiažo priemones.

Siūlome šiek tiek nuotraukų 
įkvėpimui - vienas toks akcentas 
gali labai pagyvinti derinį ir tiks 
tiek žiemą, tiek vasarą.

Parengė Dalia Daškevičiūtė

@mayabmakeup

@kaylalovesu
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Šaltajam metų sezonui įsi-
bėgėjus, o už lango siaučiant 
dar ir gana permainingiems 
orams, peršalimas ir virusai 
pradeda pulti vis stip riau. 
Kol kas, panašu, ligos itin 
puola mažuosius. Užkre-
čiamųjų ligų ir AIDS centro 
(ULAC) duomenimis, gruodį 
Lietuvoje į ligonines dėl gri-
po daugiausia pateko vaikai 
ir paaugliai, o vaistininkai 
pastebėjo, kad per šventes į 
vaistines kreipėsi itin daug 
peršalusių, karščiuojančių 
vaikų tėvelių.

Nors tėvus dažnai gąsdina 
galimos peršalimo ar gripo kom-
plikacijos, tačiau neretai savo pa-
čių nuožiūra pasirinkti gydymo 
metodai būna ne visai teisingi ir 
net pavojingi.

„Eurovaistinės“ vaistininkė 
Regina Molotkova įspėja, kad, 
susirgus vaikui, negalima duoti 
bet kokių po ranka esančių su-
augusiųjų vaistų. Vaikams itin 
svarbi vaisto dozė, kuri parenka-
ma individualiai pagal amžių bei 
kūno svorį, juntamus simpto-
mus.

„Susirgus jaunesniems nei 
2 metų vaikams, visada reikėtų 
kreiptis į gydytoją. Specifinių 
vaistų tokio amžiaus vaikams 
nėra, tad saugiausias kelias - 
kad būtent gydytojas, apžiūrėjęs 
mažylį, paskirtų jam tinkamą 
vaistą, jo dozę ir nurodytų gy-
dymo truk mę.“

Pirmieji simptomai

Gydant bet kokią ligą, svarbu 
ne tik malšinti simptomus, bet 
atrasti ir išgydyti priežastį. O kai 
kuriais atvejais, malšinant simp-
tomus net ir persistengiama. Pa-
grindiniai peršalimo ir gripo 
simptomai - sloga, kosulys ir pa-
kilusi kūno temperatūra. Sloga 
dažniausiai pasirodo pirmoji. To-
kiu atveju, ir mažesniems, ir di-
desniems vaikams patariama 3-4 

kartus per dieną plauti nosį jūros 
vandeniu. „Gydydami slogą ne-
piktnaudžiaukite kraujagysles 
sutraukiančiais lašais. Ilgai var-
tojami šie vaistai gali pažeisti su-
augusiojo nosies gleivinę, o vai-
kui juos reikėtų lašinti dar atsar-
giau“, - sako vaistininkė.

Norint palengvinti kosulį, 
naudinga mirkyti kojas šiltame 
vandenyje su garstyčių milteliais 
arba druska. Taip pat gelbsti in-
haliatorius - jam galima naudoti 
net paprastą mineralinį vandenį, 
eterinius aliejus ar druskos tir-
palus. Tačiau svarbu ir leisti iš-

sikosėti, nes kosėjimas yra orga-
nizmo ginklas, padedantis atsi-
kratyti su gleivėmis pasišalinan-
čių virusų. „Kosulį paprastai ly-
di gerklės skausmas. Vyresni 
vaikai jau gali skalauti gerklę, o 
šioms procedūroms tinka vaista-
žolių, pavyzdžiui, medetkų, šala-
vijų arba ramunėlių nuovirai. Jie 
ne tik dezinfekuoja, bet ir išplau-
na uždegimo sukėlėjus.“

Stebėti temperatūrą

Patarimas nepersistengti ak-
tualus ir kalbant apie karščiavi-
mą. Pasak R.Molotkovos, jei vy-
resnio vaiko kūno temperatūra 
pakilusi, tačiau ji neviršija 38,5 
laipsnio, nereikėtų pulti slopinti 
karščio medikamentais.

„Aukšta temperatūra yra pa-

vojinga kūdikiams, o štai vyresnio 
vaiko karščiavimą slopinti reikėtų 
tuomet, jei temperatūra pasiekia 
38,5-39 laipsnius. Karščiavimas 
yra organizmo savigyna, būdas 
nugalėti ligos sukėlėjus, tad „nu-
mušant“ tik šiek tiek padidėjusią 
temperatūrą atveriamas kelias li-
gos sukėlėjams toliau veikti“, - 
bene dažniausiai pasitaikančią 
klaidą pažymi vaistininkė.

O bene pavojingiausia klai-
da - netinkamas vaistų, ypač an-
tibiotikų vartojimas. „Antibiotikai 
nenaikina peršalimą sukeliančių 
virusų, jie padeda kovoti tik su 
bakterijomis. Kartais gydytojai 
skiria antibiotikus gripu ar perša-
limo liga sergančiam vaikui, bet 
tik tuomet, kai prie virusinės in-
fekcijos prisijungia dar ir bakte-
rinė. Norint išsiaiškinti ligos su-
kėlėjus, reikia atlikti kraujo tyri-
mą“, - sako vaistininkė ir pridu-
ria, kad tokio lygio vaistų vaikams 
savo nuožiūra negalima duoti, o 
jei juos paskiria gydytojas, svarbu 
laikytis nurodymų ir suvartoti vi-
są paskirtą vaistų kursą.

Pavojaus signalai

R.Molotkova išskiria, kad 
vaikams pavojingiausia yra aukš-
tesnė nei 38,5 laipsnio ir žemes-
nė nei 36 laipsnių temperatūra. 
Jei vaiko temperatūra siekia 
37,1 - 37,9 laipsnio, tačiau ji ne-
krinta ilgiau nei tris dienas, tai 
gali būti lėtinės infekcijos, pa-
vyzdžiui, plaučių uždegimo žen-
klas. Visais atvejais, karščiuojant 
labai svarbu pasirūpinti, kad ne-
trūktų skysčių.

Patys mažiausi yra jautresni, 
tad jiems peršalus ar karščiuo-
jant visada geriau kreiptis į spe-
cialistus. Ypač svarbu skubiai pa-
galbos kreiptis, jei įprastus simp-
tomus papildo ir daugiau nerimą 
keliančių ženklų.

„Laisvalaikio“ inf.
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NAUJAS PARTNERIS - „LIU PATTY” DESERTINĖ
Su „Laisvalaikio” kortele - 10 % nuolaida prekėms. 
Desertinė - Užupio g. 20, Vilnius. Kepyklėlė - L.Giros g. 15, Vilnius. 
Tel. (8 699) 08442, www.liudesertine.lt

NAUJAS PARTNERIS - „LIU PATTY” DESERTINĖ

10 %
NUOLAIDA

Peršalimui jautriausi maži vaikai

GYDANT BET KOKIĄ 
LIGĄ, SVARBU NE TIK 
MALŠINTI SIMPTOMUS, 
BET ATRASTI IR 
IŠGYDYTI PRIEŽASTĮ

KARŠČIAVIMĄ 
SLOPINTI REIKĖTŲ 
TUOMET, JEI 
TEMPERATŪRA 
PASIEKIA 38,5-39 
LAIPSNIUS
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Virškinimo sistema, sulau-
kus 30-ies ne retam sutrinka, to-
dėl būtina atsigręžti ir imtis prie-
monių gerinant savo mitybą ir 
gyvenimo būdą.

Atsisakykite maisto, 
kuris paaštrina 
simptomus

Mūsų organizmas aiškiai pa-
rodo, koks maistas tinkamas, to-
dėl geriausia įsiklausyti į jo po-
reikius, o ne pasiduoti kokios 
nors mitybos tendencijoms.

„Vienodai visiems netinkan-
čių produktų nėra. Tai labai indi-
vidualu. Vieni blogai jaučiasi ger-
dami pieną ir (ar) valgydami pro-
duktus, kiti netoleruoja glitimo 
turinčių produktų, tretiems aler-
giją sukelia kiaušiniai, ketvir-
tiems rūgštingumą kelia kava ar 
saldumynai, penkti negali valgy-
ti ankštinių kultūrų (žirnių, pu-
pų, avinžirnių). Stebėkite savo 
organizmą ir atsisakykite tų 
maisto produktų, kurie neigiamai 
veikia jūsų virškinimo sistemą, 
pavalgius jaučiatės negerai“, - 
sako R.Bogušienė.

Po sočių pietų nerekomen-
duojama valgyti deserto, vaisių 

ar kitų greitųjų angliavandenių, 
kurie skatina puvimo procesus, 
trikdo virškinimą. Nerekomen-
duojama pavalgius gerti vandens, 
kavos, o ypač saldintų, gazuotų 
gėrimų, kurie, sutrikus virškini-
mui, tik paaštrins simptomus. 
Valgant nemaišyti daug rūšių 
produktų. Tarkime, kotletas, bul-
vių košė ir pupelės - sunkus de-
rinys.

Nepersivalgykite

Viena iš svarbiausių taisy-
klių yra saikas. Persivalgymas ne 
tik žaloja organizmą, bet ir, deja, 
tampa kasdienybe. Toleruodami 
maisto perteklių provokuojame 
oksidacinį stresą, aktyviname 
senėjimo geną. Valgant mažiau, 
bet kokybiškesnio maisto, ne tik 
išlaikomas normalus kūno svo-
ris, netrikdomas virškinimas, bet 
ir sumažinama vėžio bei širdies 
ir kraujagyslių ligų rizika.

Mitybos specialistė pabrė-
žia, jog būtina stebėti porcijų 
dydį. Rekomenduojama valgyti 
iš mažesnių lėkščių, nes taip vi-
zualiai atrodys, kad įdėta dau-
giau maisto. Jei norite kartoti, 
palaukite 10 min., sotumo jaus-
mas ateina neiškart maistui pa-
tekus į skrandį.

Ir geriau rinkitės 5 valgymus 
per dieną, esant mažesniems tar-
pams - persivalgyti neteks, nes 
žinosite, kad po kelių valandų 
bus kitas valgymas.

Valgykite reguliariai

Valgant rečiau nei kas 3-4 
val. jaučiamas per didelis alkis, 
kuris veda į persivalgymą. Svar-
biausia nepraleisti pusryčių ir 
nuolat neužkandžiauti. Kasdien 
rekomenduojamas 12 valandų 
nevalgymo tarpas. Tarkime, jei 
vakarieniaujate pusę aštuonių 

vakaro, tuomet pusryčiaukite 
pusę aštuonių ryto. Paskutinis 
valgymas rekomenduojamas li-
kus iki miego 2-3 valandoms. 
Rekomenduojama įprasti valgy-
ti tuo pačiu metu. Kasdien 
įtraukite į darbotvarkę valgy-
mus - kokybiškas ir reguliarus 
valgymas tik padės dirbti efek-
tyviau.

Valgykite  
subalansuotą maistą

Tinkamai subalansuotas 
maistas - tiesus kelias į gerą sa-
vijautą. Būtina kasdien gauti visų 
organizmui reikalingų maistinių 
medžiagų. Labai svarbu, kad pa-
tiekalai kiekvieno valgymo metu 
turėtų angliavandenių, baltymų, 
riebalų, vitaminų, mineralinių ir 
skaidulinių medžiagų, tik tokiu 
atveju išlaikysime sotumą iki ki-
to valgymo. Be viso to svarbu, 
kad lėkštėje būtų spalvingas, 
įvairus, kokybiškas maistas, su-
teikiantis ne tik sotumo, bet ir 
gerų emocijų.

Skaidulinių medžiagų, sutri-
kus virškinimui, žmogus per pa-
rą turi suvartoti ne mažiau 30 g, 
nes dažniausiai tokiu atveju tai-
koma padidinta skaidulinių me-
džiagų dieta. Kiekvieno valgy-
mo metu prie patiekalo reko-
menduojama rinktis daržovių 
(troškintas, blanširuotas, keptas 
orkaitėje, virtas garuose ar 
šviežias (jei tik nėra paaštrinan-
čių sutrikimus simptomų). Svar-
būs ir skysčiai - jie yra būtini 
mūsų organizmui (1,5-2,5 l per 
dieną).

Šalinkite streso 
šaltinius, ilsėkitės, 
skirkite laiko 
pomėgiams

Raskite laiko sau, savo po-
mėgiams, pašalinkite streso šal-
tinius, išsimiegokite. Rekomen-
duojama eiti miegoti ne vėliau 
kaip 22 val. vakaro, o keltis ne 
vėliau kaip 6 val. ryto, vadinasi, 
miegoti reikėtų ne mažiau kaip 
7-8 val.

„Miego ir budrumo režimas 
neturi skirtis poilsio ir darbo die-
nomis. Kokybiškai išsimiegoję 
būsite emociškai stabilesni, iš-
nyks greitųjų angliavandenių 
(saldainiai, sausainiai ir pan.) po-
reikis, nepersivalgysite“, - miego 
svarba neabejoja R.Bogušienė.

Praturtinkite mitybą

Į savo racioną įtraukite vais-
tažolines arbatas, kurių nauda 
organizmui neginčijama. Ramu-
nėlės daugeliui žinomos dėl ra-
minamojo poveikio, tačiau jos 
taip pat slopina uždegimą, atpa-
laiduoja spazmus ir mažina dujų 
kaupimąsi žarnyne. Pelynas turi 
keletą junginių, iš kurių vienas 
pagrindinių yra artemizininas, 
kuris yra atsparus kenksmin-
giems organizmams. Vaistažoli-
nės arbatos ir prieskoniai (pan-
kolis, kmynai, krapai, medetka, 
mėta, čiobrelis ir t.t.) ne tik su-
šildys, bet ir palaikys gerą virš-
kinimo sistemą. Cinamonas - su-
balansuos cuk raus lygį kraujyje, 
sumažins potraukį saldumy-
nams.

Būkite fiziškai aktyvūs

Kad būtume fiziškai akty-
vesni, mums nebūtina lankyti 
sporto klubų. Galime rinktis kie-
kvienam prieinamus fizinio ak-

tyvumo būdus: greitąjį ėjimą, 
mankštą ir pan.

Pasak R.Bogušienės, jei į 
dienos režimą įtrauksite papras-
tus fizinio aktyvumo pratimus, 
jie greitai taps pastoviais įpro-
čiais. Vaikščiojimas bent 10 
tūkst. žingsnių ir 10-15 min. 
mankšta kasdien rekomenduoja-
ma kiekvienam - tai pagerins ne 
tik virškinimą, bet ir nuotaiką.

Daugiau šarminančių 
produktų

Kad vyktų normali medžiagų 
apykaita, būtų užtikrinamos gy-
vybinės funkcijos žmogaus orga-
nizmas privalo išlaikyti rūgščių-
šarmų pusiausvyrą. Tačiau daž-
nai nutinka taip, kad mūsų orga-
nizmas rūgštėja - valgome per 
daug mėsos, žuvies, pieno pro-
duktų ar saldumynų. Šarmų pu-
siausvyrą atkuria daržovės ir vai-
siai.

„Daržovių, vaisių, uogų rei-
kėtų suvalgyti bent 2 kartus dau-
giau nei mėsos, pieno produktų, 
miltinių gaminių. Daržoves, vai-
sius vartoti troškintus, virtus ga-
ruose, keptus orkaitėje, blanši-
ruotus, šviežius ir pan. Vartoti 
daugiau skysčių. Mėsos vartojimą 
sumažinti iki 2-3 kartų per savai-
tę, įtraukti į racioną vegetarinę 
dieną, žuvį, kiaušinius. Žinoma, 
kiekvienam tai individualu, būtina 
stebėti savo organizmo reakcijas. 
Atsisakyti rūkytų mėsos ir žuvies 
gaminių, vartoti mažiau druskos, 
vengti stipriai perdirbto, nešvie-
žiai pagaminto maisto“, - pastebi 
VšĮ „Sveikatai palankus“ vadovė.

Rinkitės šviežiai 
ruoštą maistą

Kokybiškas, sveikas mais-
tas - šviežias maistas, ruoštas 
namuose. Neprisigaminkite 
maisto kelioms dienoms. Gamin-
dami maisto nepersūdykite, ne-
padauginkite pridėtinių riebalų, 
cuk raus, tai taip pat turi įtakos 
virškinimo procesui. Atsisakyki-
te pusfabrikačių, maisto kavinė-
se ar restoranuose, formuokite 
valgymo kultūrą namuose.

„Gamintas šviežias maistas 
turi daugiau vertingų maistinių 
medžiagų, yra skanesnis, svei-
kesnis. Tačiau taip pat svarbu 
suprasti, kad valgymas kartu, 
geros emocijos ir bendravimas 
prisideda prie to, kad valgome 
ilgiau, dėl to geriau sukramto-
me, o tai padeda gerai suvirškin-
ti maistą. Maistas nėra vien 
maistinės medžiagos, svarbu 
valgant ir gera savijauta, galvo-
jimas, kad maistas padeda išsau-
goti sveikatą - tuomet virškini-
mo sistema veikia puikiai.“

„Laisvalaikio“ inf.
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Tinkamai 
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Skausmas pavalgius ar atvirkščiai - nieko neval-
gius? Jaučiate pilnumo jausmą, pykina, trūks-
ta energijos, skauda galvą, kamuoja alergijos? 
Metas pasidomėti, ką ir kaip valgote. Mitybos 
specialistė Raminta Bogušienė pataria, kaip 
sumažinti nemalonius simptomus, pagerinti 
virškinimą bei jaustis geriau.
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Vakarai dar tik pradėjo švie-
sėti - po kelias minutes per 
dieną, tad dar kelis ateinan-
čius mėnesius daug savo laisvo 
laiko praleisime namuose. Vi-
siems malonu būti tvarkingose 
ir gražiose patalpose, tad, net 
jei labai tingite, skirkite šiek 
tiek laiko pagražinti namams.

Dalia Daškevičiūtė

Kartais net ir kelios minutės 
gali turėti didelės įtakos bendram 
vaizdui ir netgi pojūčiui. O jei 
skirsite tas kelias minutes na-
mams kasdien, ne tik savaitgalį, 
kai tvarkotės, tikrai pastebėsite 
ir pajusite skirtumą.

Daugiau šviesos

Darbo dienomis namuose die-
nos šviesos nematome - išeiname 
ir grįžtame su tamsa. Tačiau sa-
vaitgalį (arba jei dirbate ar augi-
nate vaikus namuose) patartina į 
kambarius įleisti kuo daugiau die-
nos šviesos. Jeigu tai šviesusis 
paros metas, plačiai atverkite 
užuolaidas ar visiškai atidenkite 
roletus/žaliuzes. Tegu kiekvieną 
kampelį užpildo natūrali šviesa. 
Tai naudinga ir jums, ir kambari-
niams augalams. Žiemos sezonu 
ne šaltis yra peilis mūsų emocinei 
savijautai, o tamsa. Kai trūksta 
šviesos, subjūra nuotaika, o be 
saulės organizme nesigamina ir 
vitaminas D. Beje, galite ir nuva-
lyti langus iš vidaus - tai padidins 
šviesos pralaidumą.

O štai sutemus galite susi-
kurti jaukų apšvietimą. Nenu-
grūskite į spintos viršų elektri-
nių girliandų - tos lemputės pui-
kiai atrodo ir jaukiai apšviečia, 
dar pridėkite keletą žvakių, vietoj 
pagrindinio šviestuvo įjunkite 
lempą ar toršerą, ir namie net ir 
vakare bus labai gera būti.

Grąžinkite daiktus 
į savo vietas

Netvarkos įspūdį gali sukurti 
daiktai, esantys ne savo vietose. 
Namai lyg ir švarūs, tačiau išmėty-
ti daiktai ar nesimetriškai sustaty-
tos kėdės tą švarumą tarsi užgniau-
žia. Tad sugrąžinkite daiktus ten, 
kur jų vieta, sudėliokite į lentynas 
knygas, tuomet bus gera ne tik bū-
ti namuose, bet ir į juos grįžti. O ir 
užtruksite tam vos kelias minutes.

Susitvarkykite 
vieną erdvę

Arba stalčių. Arba spintelę. 
Arba knygų lentyną. Kažką, kas 
jums neduoda ramybės, bet vis ati-
dėliojate. Sutvarkyti vieną namų 
kampelį ar baldą, o ne visus namus 
iškart, yra daug paprasčiau, o ir ra-
miau. Apžvelkite, galbūt stalčiuje 
pilna nereikalingų daikčiukų - po-
pierėlių, šratinukų, pieštukų ar ne-
panaudotų užrašų knygelių. Galbūt 
jie kažkam reikalingi, o gal juos ga-
lima surūšiuoti ir išmesti?

Šiek tiek malonaus 
namų kvapo

Nesvarbu, ar tai būtų natūra-
laus sojų vaško žvakės (sintetinės 
kenkia mūsų plaučiams), ar namų 
kvėpiklis, o gal keli užpurkšti lašai 
eterinio aliejaus - šis kvapas turi 
tikti jums, atspindėti jūsų namus 
ir pakelti nuotaiką. Kvapai atsa-
kingi už mūsų emocijas ir prisi-
minimus, tad rinkitės malonų, gal-
būt kažką primenantį, kvapą. Vie-
niems patinka šviežiai nupjautos 
žolės kvapas, kitiems - naminio 
obuolių pyrago, tretiems - pušų 
aromatas ar gėlės ir pan. Žinoma, 
rinkitės kuo natūralesnės sudė-
ties kvėpiklį, kad ilgainiui jis ne-
pradėtų dirginti nosies gleivinės.

Tai verta daryti, nes mums 
maloniai kvepiančioje patalpoje 
jaukiau būti, tuomet atrodo, kad 
ir namai gražesni, ypatingesni.
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Paprasti ir 
greiti būdai 
pagražinti 
namus

Žiemos sezonu ne 
šaltis yra Peilis 
mūsų emocinei 
savijautai, o tamsa, 
tad įsileiskite į 
kambarius daugiau 
šviesos

@homesmelldifusores

@tamara_st_ @designbest

@irislights_sweden

Lempučių girliandos suteikia 
namams jaukumo Skirkite laiko sutvarkyti vienai 

namų erdvei

Kai daiktai savo vietose, namai atrodo 
tvarkingesni

Kvapai atsakingi už mūsų emocijas ir 
prisiminimus, tad rinkitės malonų aromatą

@thehappysp

@tamara_st
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ERIKA DŽENINGS (Erica 
Jennings) kviečia nacionalinę 
savo tautiečių šventę - šv. Patriko 
dieną švęsti džiazo ritmu. Kovo 
17 d. „Tamsta“ klube Vilniuje atli-
kėja surengs ypatingą koncertą.

„Kviečiu į vienos nakties 
muzikinį romaną. Tai bus iš-
skirtinis pasirodymas, nes aš ir 
žiūrovai būsime labai arti. Tai 
padės pažinti savo gerbėjus, o 
jiems - mane. Vien ši mintis la-
bai įkvepia“, - sako E.Dže-
nings.

2017 m. pabaigoje pasirodęs 
dainininkės albumas „New Stan-
dards“ buvo įrašytas Briuselio ir 
Niujorko įrašų studijose. Tiek už 
Atlanto, tiek dainininkės gimto-
joje Airijoje muzikos kritikai pui-
kiai įvertino pirmąjį atlikėjos 
džiazo ir soulo muzikos darbą. 

Nemažai prie sėkmės prisidėjo 
tai, kad naujos dainos buvo įrašy-
tos kartu su talentingais džiazo 
muzikantais.

„Seniai svajojau apie retro 
skambesio įrašą. Albumas padėjo 
naujai atrasti save šioje muziko-
je“, - sako E.Dženings.

Pernai dainininkė surengė du 
albumo pristatymo koncertus. 
„Išrankiausi džiazo gerbėjai išgy-
rė mano debiutą. Naujame amplua 
jaučiuosi labai laisvai, be to, su 
manimi groja be galo talentingi 
muzikantai.“

„Laisvalaikio“ inf.
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Šio pavasario renginių gausą pa-
pildys koncertas, kuris pradžiugins 
gotikinės ir simfoninės sunkiosios 
muzikos gerbėjus. Į Lietuvą pirmą 
kartą atvyks vieni žymiausių šių sti-
lių atlikėjų iš Norvegijos „SIRENIA“. 
Jų pasirodymas įvyks kovo 14 dieną 
klube „Vakaris“, Vilniuje.

Grupė susibūrė 2001 metais 
Stavangerio mieste. Jos atsiradi-
mas glaudžiai susijęs su tuomet 
jau pakankamai garsia kita norve-
gų komanda „Tristania“. Būtent 
iš čia išėjęs šios grupės įkūrėjas 
Mortenas Velandas (Morten Ve-
land) subūrė naują kolektyvą - ir 
jau „Sirenia“ debiutiniam albumui 
panaudojo kūrinius, kuriuos buvo 
įrašęs naujam „Tristania“ leidi-
niui. Šiuo metu „Sirenia“ sudėty-
je yra du pastovūs nariai - gitaris-
tas ir vokalistas M.Velandas bei 
vokalistė Emanuelė Zoldan 
(Emma nuelle Zoldan,) kuriems 
scenoje talkina du gitaristai Janas 
Erikas Soltvedtas (Jan Erik Solt-
ved) ir Nilsas Kurbeironas (Nils 
Courbaron).

Šio norvegų kolektyvo skam-
besys išskirtinis, nors jo negaubia 
jokia paslaptis. Muzikantai naudoja 
melodingo metalo muzikai įprastus 
instrumentus, taip pat sintezatorių 
ir smuiką. Bet jų gitaros yra speci-
fiškai suderintos, o dainose girdime 
aukštą moterišką vokalą ir vyriško 
„growlo“ bei švaraus dainavimo 
derinį. Vis dėlto jų muzika išsiskiria 
iš daugelio panašaus stiliaus gru-
pių, galbūt dėl gausaus choralo par-
tijų naudojimo. O dainų tekstuose 
pasakojama apie žemišką egzisten-
ciją ir žmogiškas emocijas.

„Sirenia“ diskografiją sudaro 
9 studijiniai albumai, kurių naujau-
sias „Arcane Astral Aeons“ pasi-
rodė 2018 metų spalio 26 dieną. 
Albumą grupė ir pristato naujame 
dviejų etapų koncertiniame ture, 
kuris prasidėjo 2018-ųjų rudenį. 
Muzikantai tikisi, kad šio darbo 
ypatinga dvasia atsispindi ir gast-
rolių koncertuose, kuriuose skam-
ba nemažai šio albumo dainų. Ant-
roji turo dalis startuos šiemet va-
sario 26 d. Osle ir nusitęs iki trijų 
Baltijos šalių, kur pirmasis pasiro-
dymas bus Lietuvoje.

„Laisvalaikio“ inf.

Vienos nakties muzikinis romanas

Simfoninė sunkioji muzika
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Teatras
 VILNIUS

 NACIONALINIS OPEROS IR 
BALETO TEATRAS

12 d. 18.30 val.  - S.Prokofjev „Romeo ir 
D�uljeta“. 2 v. baletas. Dir. M.Pitr�nas.
13 d. 18 val.  - „Trys Dievo Motinos 
simfonijos“.
14 d. 11 val.  - Muzika ma�oms 
ausyt�ms. Grie�ia LNOBT orkestro muz-
ikantai.
17 d. 18.30 val.  - G.Puccini „Madam 
Baterflai“. 3 v. opera (ital� k.). 
Dir. M.Sta�kus.

 NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
12, 17 d. 16 val.  Studijoje - I.�einius 
„Kuprelis“. Re�. P.Markevi�ius.
12 d. 19 val. ; 13 d. 16 val.  Ma�ojoje 
sal�je - J.Stromgren „Durys“. 
Re�. J.Stromgren.
15, 16 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - 
I.Bergman „Intym�s pokalbiai“. 
Re�. V.Rum�as.
17, 18 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - 
M.Nastaravi�ius „Demokratija“. 
Re�. P.Ignatavi�ius.

 VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
12 d. 18.30 val.  - „Marti“. 
Re�. G.Tuminait�.
13 d. 12 ir 14 val.  - „Mano batai buvo 
du“. Re�. G.Latv�nait�.
15 d. 18.30 val.  - „Pasikalb�k su mani-
mi eil�mis“. Id�jos autor� V.Bi�kut�.
17 d. 18.30 val.  - N.Erdman „Savi�udis“. 
Re�. G.Tuminait�.
18 d. 18.30 val.  - „Manno laim�“. 
Re�. G.Balpeisova.

 VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
18 d. 18 val.  Studijoje - „Valhala. 
Poetiniai (i�si)tardymai“. Re�. 
A.Bialob�eskis.

 LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
12 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
Rodomas paskutin� kart! A.�echov „Me�ka“ 
(su lietuvi�kais titrais). 
Re�. K.Krasilnikovait�.
13 d. 12 ir 15 val.  - Premjera! A.�echov 
„Ka�ton�“ (rus� k.). Re�. M.�aplina.
15, 16 d. 18.30 val.  - „Trys seserys“ 
(pagal A.�echovo dram�“). Re�. Y.Ross.
18 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
Premjera! J.Misto „Madam Rubin�tein“ 
(su lietuvi�kais titrais). Re�. R.Banionis.

 VILNIAUS TEATRAS „L�L�“
Did�ioji sal�

12 d. 12 val.  - „Pinokis“. Re�. �.Datenis.
13 d. 12 val.  - „Gryb� karas“. 
Re�. A.Mikutis.
18 d. 18.30 val.  - „Ne pagal �io pasaulio 
mad�“. Re�. R.Kazlas.

Ma�oji sal�
12 d. 14 val.  - „�ia buvo / �ia n�ra“. 
Re�. �.Datenis.
13 d. 14 val.  - „G�li� istorijos“ (pagal 
A.Sakse pasakas). Re�. N.Indri�nait�.
17 d. 18.30 val.  - A.Jarry „Karalius 
Ubu“. Re�. N.Tranteris.

Pal�p�s sal�
13 d. 16 val.  - „Coliuk�“. Re�. R.Drie�is.

 MEN� SPAUSTUV�
12, 13 d. 10, 14 val.  Juodojoje sal�je - 
KITOKS’19: „Paslap�i� sodas“ (�vedija).
14 d. 12, 18 val. ; 15 d. 10 
val.  Juodojoje sal�je - KITOKS’19: 
„Tu��iagalvis“. Re�. Jef Van (Belgija).
16 d. 10, 18 val. ; 17 d. 10 val.  
Juodojoje sal�je - KITOKS’19: „Raudonas 
kamuolys“ (Pranc�zija).
18 d. 10, 12 val.  Ki�enin�je sal�je - 
KITOKS’19: „Tvarkos diena“. 
Re�. V.Dalborg (�vedija).
18 d. 18 val.  Juodojoje sal�je - 
KITOKS’19: „Lapkri�io 20-oji“. 
Re�. S.Jupither (�vedija).

 KEISTUOLI� TEATRAS
12 d. 12 val.  - „Bambeklis Bajoras“. 
Re�. A.Giniotis.
13 d. 12 val.  - „Egl� �al�i� karalien�“. 
Re�. E.Ki�ait�.
16 d. 11 val.  - „Bildukai“. 
Re�. R.Skreb�nait�.
17 d. 19 val.  - Justas Tertelis ir Jurgis 
Mar��nas.
18 d. 19 val.  - „12 naktis“. 
Re�. I.Stund�yt�.

 OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
14, 15 d. 19 val.  - A.�echovas 
„�uv�dra“. Re�. O.Kor�unovas.

16, 17 d. 19 val.  - N.Gogolis 
„Pami��lis“. Re�. O.Kor�unovas.
18 d. 19 val.  - M.Gorkis „Dugne“. 
Re�. O.Kor�unovas.

 KAUNAS

 KAUNO DRAMOS TEATRAS
12 d. 12 val.  Ilgojoje sal�je - „Anderseno 
gatv�“. Re�. I.Paliulyt�.
12 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
J.Sobol „Getas“. Re�. G.Varnas.
13 d. 12 val.  Ma�ojoje scenoje - 
„B�tyb�s“. Re�. E.Ki�ait�.
13 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
„Gentis“ (pagal I.Simonaityt�s „Auk�tuj� 
�imoni� likimas“). Re�. A.Jankevi�ius.
16 d. 14 val.  Did�iojoje scenoje - 
W.Shakespeare „Hamletas“ (N-16). 
Re�. V.Bareikis.
16 d. 19 val.  Ma�ojoje scenoje - 
B.Kapustinskait� „Vietiniai“. 
Re�. P.Markevi�ius.
17 d. 19 val.  Ilgojoje sal�je - 
A.Landsbergis „V�jas gluosniuose“. 
Re�. G.Padegimas.
18 d. 19 val.  R�tos sal�je - Premjera! 
„Trojiet�s“. Re�. P.Makauskas.

 KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
12 d. 18 val.  - F.Wildhorn „Grafas 
Montekristas“. 2 d. miuziklas. Re�. K�stutis 
S.Jak�tas. Dir. J.Janulevi�ius.
13 d. 12 val.  - T.Kutavi�ius, 
V.Pal�inskait� „Nyk�tukas Nosis“. 
2 d. opera vaikams. Re�. G.�ilys. 
Dir. V.Visockis.
13 d. 18 val.  - E.John, T.Rice „Aida“. 
2 d. miuziklas. Re�. V.Pauliukaitis. 
Dir. J.Janulevi�ius.
16 d. 18 val.  - O.Nicolai „Vindzoro 
�maik�tuol�s“. Re�. ir choreogr. G.Santucci 
(Italija). Dir. J.Janulevi�ius.
17 d. 18 val.  - P.Abraham „Balius 
Savojoje“. 2 d. operet�. Re�. A.�iurauskas. 
Dir. J.Janulevi�ius.

 KAUNO KAMERINIS TEATRAS
12 d. 11, 13.30, 16 val. ; 13 d. 14, 
16.30 val.  R�syje - Poj��i� ritualas 
moterims - „Atvira oda“. Re�. K.�ernyt�.
12 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - „Mari 
Kardona“. Re�. A.Jankevi�ius.
13 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Megztinis“ (pagal D.Bisset pasakas). 
Re�. G.Aleksa.
15 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
„SEEN“. Re�. A.Kavaliauskait� (Alytaus 
miesto teatras).
17 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - 
M.Jones „Akmenys jo ki�en�se“. 
Re�. G.Padegimas.
18 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - L.Janu�yt� 
„Korekt�ros klaida“. Re�. A.Dilyt�.

 KAUNO L�LI� TEATRAS
12, 13 d. 12 val.  Ma�ojoje sal�je - 
„Me�kiuko gimtadienis“. 
Re�. R.Bartninkait�.

 KLAIP�DA

 KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
12 d. 18.30 val.  Ma�ojoje sal�je - 
„Mama Dr�sa“ (N-16). Re�. E.Senkovs.
13 d. 17 val.  Did�iojoje sal�je - 
A.Juozaitis „Karalien� Luiz�“. 
Re�. G.Padegimas.

 KLAIP�DOS L�LI� TEATRAS
12 d. 12 val.  - Premjera! „Kad tave 
��sis!“ Re�. G.Radvilavi�i�t�.
13 d. 12 val.  - „Coliuk�“. 
Re�. D.Savickis.

 �VEJ� R�MAI
12 d. 12 val.  Teatro sal�je - „Pasaka 
be pavadinimo“. Re�. E.Mi�kinyt� 
(Klaip�dos valstybinis muzikinis teatras).
15 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - Koncertas, 
skirtas Eduardo Balsio jubiliejini� met� 
prad�iai. Lina Marija Songail�, Klaip�dos 
valstybinio muzikinio teatro simfoninis 
orkestras. Dir. T.Ambrozaitis.
16 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - 
„�ounuolynas“. Re�. ir choreogr. 
J.Staniunas. Dir. M.Jacovskis.
17 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - 
V.Ganelinas „Velnio nuotaka“. 
Re�. K.Jak�tas. Dir. V.Luko�ius / M.Sta�kus.
18 d. 17 ir 20 val.  Teatro sal�je - 
L.Zorinas „Var�uvos melodija“. 
Re�. A.Vizgirda (Klaip�dos pilies 
teatras).
18 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Graikas Zorba“. 2 v. baletas. Choreogr. 
L.Massine. Dir. M.Sta�kus (Klaip�dos val-
stybinis muzikinis teatras).

 �IAULIAI

 �IAULI� DRAMOS TEATRAS
12 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - A.�pilevoj 
„Bagadelnia“. Re�. A.�pilevoj.
13 d. 10, 11.30 val.  Ma�ojoje sal�je - 
„Vandeninis nuotykis“. Re�. B.Banevi�i�t�.
13 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - A.Tarn 
„Dibukas“. Re�. R.Banionis.
17 d. 18.30 val.  Antano Sireikos 
krep�inio akademijoje - M.I.Fomes 
„Dumblas“. Re�.: A.Kahn, G.Palekait�.
18 d. 18.30 val.  Ma�ojoje sal�je - 
„I�rinktieji“. Re�. M.Klimait�.

 PANEV��YS

 J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
13 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - 
R.Granauskas „R�kas vir� sl�ni�“. 
Re�. R.Banionis.

15 d. 12 val.  - L.M.Montgomery „An� i� 
�aliastogi�“. Re�. A.Gluskinas.
18 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - R.Thomas 
„Vyras sp�stuose“. Re�. D.Kazlauskas.

 PANEV��IO TEATRAS „MENAS“
12 d. 17 val.  - McKeever „37 atvirukai“. 
Re�. B.Tserediani (Gruzija).
13 d. 12 val.  - „Karalait� ant �irnio ir 
kitos pasakos“. Re�. V.Kaniu�onis.
18 d. 18 val.  - Premjera! „Briedis Eugenijus, 
meil� ir kiti nutikimai“. Re�. J.Jukonyt�.

Koncertai
 VILNIUS

 LIETUVOS NACIONALIN� 
FILHARMONIJA

13 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - „Trys 
Dievo Motinos simfonijos“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras, Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro choras, 
Kauno valstybinis choras. Dir. R.�ervenikas.

 �V.KOTRYNOS BA�NY�IA
12 d. 19 val.  - Akustinis „Colours of 
Bubbles“ koncertas „Home“.
18 d. 18 val.  - Vladimiro Spivakovo 
fondo stipendininkai. Atlik�jai: Valentinas 
Malininas, Timofejus Vladimirovas.

 KLAIP�DA

 KONCERT� SAL�
16 d. 18.30 val.  - Rygos saksofon� kvartetas 
(Latvija): K.Kivleniece (sopraninis saksofonas), 
A.Simanis (altinis saksofonas), A.�ablovskis 
(tenorinis saksofonas), B.Tilhena (tenorinis sak-
sofonas), S.Zihs (akordeonas, Latvija).
18 d. 18.30 val.  - KKO baroko muzikos 
meistri�kumo kurs� pabaigos koncertas. 
Klaip�dos kamerinis orkestras (meno vado-
vas M.Ba�kus). Solist� Martyna Pastuszka 
(barokinis smuikas, Lenkija).

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 12-17 d. 
10.20, 12.05, 14.35, 17.05 val. (10.20 val. 
seansas vyks 12-13 d.).
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis 
f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 
12-17 d. 11.10, 13.40, 16.10, 18.40 val.
„A�, tu, jis ir ji“  (romantin� komedija, 
Ukraina, N-13) - 12-17 d. 13.55, 19.05, 
21.25, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 
12 d.).
„Prie am�inyb�s vart�“  (biografin� 
drama, �veicarija, Did�ioji Britanija, JAV, 
Pranc�zija, Airija, N-13) - 12-17 d. 10.30, 
20.50 val.
„�alioji knyga“  (biografin� drama, JAV, 
N-13) - 12-17 d. 13, 21.20 val.
„Spec. �v�rynas“  (dokumentinis f., 
Lietuva, Latvija, N-7) - 14-17 d. 15.50 val.
„Favorit�“  (drama, Airija, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-16) - 17 d. 18.30 val.
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 12-17 d. 12.50, 17.15, 
19.20, 21.30 val.
„Pa��l�s policininkas: naujameti-
nis nesusipratimas“  (komedija, su 
lietuvi�kais subtitrais, Rusija, N-16) - 
12-17 d. 15.10, 19.35, 21.50, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 12 d.).
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 12-17 d. 10.10, 
10.50, 13.10, 15 val.
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo g�rimo 
paslaptis“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, V) - 12-17 d. 11.20, 
12.40, 15.50 val. (15.50 val. seansas vyks 
12-13 d.).
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
12-17 d. 11, 18, 23.10 val. (23.10 val. 
seansas vyks 12 d.).

12  Teatras/koncertai

seansas vyks 12 d.).

Zoja, Amanda, Maikas, Denis, Benas ir Džeisonas iš pradžių 
nepažinojo vienas kito ir neturėjo nieko bendra. Nebent tai, kad 
visi buvo vienaip ar kitaip nepatenkinti gyvenimu ir vieną dieną 
paštu gavo paslaptingą juodą dėžutę-galvosūkį, kviečiantį į mo-
dernų naują „Pabėgimo kambarį“, kurio visas užduotis išspren-
dęs žaidėjas bus apdovanotas milijonu dolerių.

Nurodytu laiku susirinkęs „Pabėgimo kambarį“ įrengusios 
įmonės atstovybėje šešetukas tikisi sulaukti išsamesnių paaiš-
kinimų. Tačiau prie jų niekas neprisijungia, o netrukus kompa-
nija suvokia, kad žaidimas jau prasidėjo. Kiekvienas klaidingas 
sprendimas, praleista užuomina ir nepastebėta detalė reiškia ne 
tik galbūt nelaimėtą milijoną, bet ir kažkurio iš žaidėjų mirtį.

„Pabėgimo kambarys“„Pabėgimo kambarys“
LIETUVOS KINO TEATRUOSE NUO SAUSIO 4 D.

MISTINĖ SIAUBO DRAMA. JAV, 2018.

REŽISIERIUS: ADAM ROBITEL.
VAIDINA: LOGAN MILLER, DEBORAH ANN WOLL, TYLER LABINE, TAYLOR RUSSELL.

„Escape Room“

Veiksmas vyksta praėjusio amžiaus viduryje pietinėse Amerikos valstijose, kur dar galiojo segre-
gacijos įstatymai, pagal kuriuos buvo legalu neįsileisti ar neaptarnauti juodaodžių įvairiose paslaugų 
ir pramogų vietose.

Frenkis „Lūpa“ Valelonga gauna pasiūlymą padirbėti juodaodžio pianisto Dono Širlio, iškeliaujan-
čio į koncertinį turą Amerikos pietuose, vairuotoju. Abu herojai yra iš visiškai skirtingų pasaulių: 
Floridoje gimęs Donas kuria muziką, laisvai kalba aštuoniomis kalbomis ir yra tikras elegancijos ir 
etiketo įsikūnijimas. Italų kilmės Frenkis yra ryšių su mafija turintis storžievis, sunkiai sukurpiantis 
kelis sakinius anglų kalba.

Dėl Amerikos pietuose vis dar labai stiprios rasinės neapykantos „Lūpa“ nutaria vadovautis po-
puliariu to meto kelionių gidu - „Negrų keliautojų žaliąja knyga“ - kurioje yra visa informacija apie 
viešas paslaugų ir pramogų vietas, nepavojingas juodaodžiams. Tačiau net ir su šio gido pagalba vyrus 
kelionėje lydi nuolatinės patyčios, agresija, įžeidinėjimai ir smurtas. Nuoširdžiai dirbdamas savo dar-
bą Frenkis visomis išgalėmis stengiasi apsaugoti darbdavį, nors prieš susipažindamas su Donu ir pats 
turėjo šiokių tokių „politiškai nekorektiškų“ minčių apie afroamerikiečius.

Donas savo ruožtu pamato, kad po storžievišku „Lūpos“ elgesiu slepiasi nuoširdus, paprastas ir 
savo šeimą mylintis žmogus, kuriam teisingumas svarbesnis už bet kokius stereotipus.

„Žalioji knyga“

BIOGRAFINĖ DRAMA. JAV, 2018.

LIETUVOS KINO TEATRUOSE NUO SAUSIO 11 D.

REŽISIERIUS: PETER FARRELLY.

VAIDINA: VIGGO MORTENSEN, MAHERSHALA ALI.

PREMJERA

„Green Book“

LAISVALAIKIS  2 0 1 9  s a u s i o  1 2  d .

„Pab�gimo kambarys“  (mistin� siaubo 
drama, JAV, N-13) - 12-17 d. 16.50, 
19.45, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 
12 d).
„Sniego karalien�: veidrod�i� �alis“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Rusija, V) - 12-17 d. 14.45 val.
„�mogus-Voras: � nauj� visat�“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, N-7) - 12-17 d. 10.40, 
13.20 val.
„Kurjeris“  (kriminalin� drama, JAV, 
N-16) - 12-17 d. 16, 18.30 val. (17 d. 
18.30 val. seansas nevyks).
„Eglut�s. Finalas“  (komedija, Rusija, 
N-7) - 12-17 d. 17.25, 23.40 val. 
(23.40 val. seansas vyks 12 d.).
„Kaman�“  (fantastinis nuotyki� f., JAV, 
3D, N-13) - 12-17 d. 15.50 val.
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, 3D, N-13) - 12-17 d. 
18.20 val.
„Silvio“  (biografin� drama, Italija, N-16) - 
12-17 d. 21 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 12-17 d. 
11, 13.05, 15.35, 18.05, 19 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 
12-17 d. 12, 14.30 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
originalo g., JAV, V) - 12-13 d. 11.10 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
originalo g., JAV, 3D, V) - 12-17 d. 
13.40 val.
„A�, tu, jis ir ji“  (romantin� komedija, 
Ukraina, N-13) - 12-17 d. 11.30, 17, 
21.20 val.
„�alioji knyga“  (biografin� drama, JAV, 
N-13) - 12-17 d. 15.50, 20.50 val.
„Prie am�inyb�s vart�“  (biografin� 
drama, �veicarija, Did�ioji Britanija, JAV, 
Pranc�zija, Airija, N-13) - 12-17 d. 13.15, 
18.40 val.
„Spec. �v�rynas“  (dokumentinis f., 
Lietuva, Latvija, N-7) - 12, 14, 16 d. 
18.40 val.
„Adriana Lekuvrer“  (originalo k.) - 
15 d. 19.55 val. (Tiesiogin�s premjeros 
transliacijos i� Niujorko Metropolitano 
operos �ra�as!)
„Favorit�“  (drama, Airija, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-16) - 17 d. 21 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
12-17 d. 11.20, 15.45, 18.15, 21.10 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 12-17 d. 11, 13.30, 
15.35 val.
„Silvio“  (biografin� drama, Italija, 
N-16) - 12-17 d. 12.30, 17.40, 20.35 val. 
(12.30 val. seansas vyks 12-13 d.; 17 d. 
17.40 val. seansas nevyks).
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo g�rimo 
paslaptis“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, V) - 12-17 d. 11.10, 
13.45 val.
„Pa��l�s policininkas: naujameti-
nis nesusipratimas“  (komedija, su 
lietuvi�kais subtitrais, Rusija, N-16) - 
12-17 d. 16.05, 21.30 val.
„Pab�gimo kambarys“  (mistin� siaubo 
drama, JAV, N-13) - 12-17 d. 19.20, 
21.45 val.
„Kurjeris“  (kriminalin� drama, JAV, 
N-16) - 12-17 d. 18.50, 21.30 val. (17 d. 
18.50 val. seansas nevyks).
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 12-17 d. 16.10, 21.20 val.
„�mogus-Voras: � nauj� visat�“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, N-7) - 12-13 d. 
11.30 val.
„Sniego karalien�: veidrod�i� �alis“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Rusija, V) - 12-17 d. 13.55 val.
„Mer� Popins gr��ta“  (fantastinis muzi-
kinis f., JAV) - 12-17 d. 15.45 val.
„Eglut�s. Finalas“  (komedija, Rusija, 
N-7) - 12-17 d. 16.45 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 13, 15, 17 d. 
14.15 val. 15 d. 11 val.
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 13, 17 d. 18.40 val.
„Kaman�“  (fantastinis nuotyki� f., JAV, 
3D, N-13) - 14 d. 18.20 val.
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, 3D, N-13) - 13, 17 d. 
18.20 val.
„�altasis karas“  (drama, Lenkija, 
Jungtin� Karalyst�, Pranc�zija, N-16) - 12, 
14, 16 d. 14.15 val.

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„�alioji knyga“  (biografin� drama, JAV, 
N-13) - 14 d. 17.10 val. 15 d. 20.50 val. 
16 d. 18.30 val. 17 d. 16.40 val.
„Troliai Mumiai ir �iemos pasaka“  
(animacinis f., Suomija, Lenkija) - 12 d. 
12.20 val.
„Tyli naktis“  (komi�ka drama, Lenkija, 
N-13) - 12 d. 14 val. 16 d. 16.30 val.
„Spec. �v�rynas“  (dokumentinis f., 
Lietuva, Latvija, N-7) - 12 d. 16 val. 15 d. 
19 val. 17 d. 21.15 val.
„Prie am�inyb�s vart�“  (biografin� 
drama, �veicarija, Did�ioji Britanija, JAV, 
Pranc�zija, Airija, N-13) - 12 d. 18.30 val. 
15 d. 16.50 val. 16 d. 21 val. 17 d. 19.10 val.
„Namas, kur� pastat� D�ekas“  
(siaubo f., Danija, Pranc�zija, Vokietija, 
�vedija, N-18) - 14 d. 19.50 val.
„Ingmaro Bergmano beie�kant“  
(dokumentinis f., Vokietija, Pranc�zija, 
N-13) - 18 d. 17 val.
„Tranzitas“  (drama, Vokietija, Pranc�zija, 
N-13) - 18 d. 19 val.
„Ekstaz�“  (muzikin� siaubo drama, 
Pranc�zija, Belgija, JAV, N-18) - 18 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 12-15, 
17 d. 10.30, 11.30, 14, 16.30, 19 val. 16 d. 
10, 11.30, 12.45, 14, 16.30, 19 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 12-15, 
17 d. 13, 15.30 val. 16 d. 15.30 val.
„Prie am�inyb�s vart�“  (biografin� 
drama, �veicarija, Did�ioji Britanija, 
JAV, Pranc�zija, Airija, N-13) - 12 d. 17, 
19.15 val. 13 d. 11.15, 17 val. 14-17 d. 
11.15, 17, 19.15 val.
„�alioji knyga“  (biografin� drama, JAV, 
N-13) - 12-17 d. 12.15, 15, 18.30, 21.15 val.
„Spec. �v�rynas“  (dokumentinis f., 
Lietuva, Latvija, N-7) - 12-17 d. 16, 18 val.
„Pa��l�s policininkas: naujameti-
nis nesusipratimas“  (komedija, su 
lietuvi�kais subtitrais, Rusija, N-16) - 
12-17 d. 17.45, 19.45 val.
„Pab�gimo kambarys“  (mistin� siaubo 
drama, JAV, N-13) - 12-15, 17 d. 10.15, 
13.45, 21.45 val. 16 d. 13.45, 21.45 val.
„Kurjeris“  (kriminalin� drama, JAV, 
N-16) - 12-17 d. 21.30 val.
„Silvio“  (biografin� drama, Italija, N-16) - 
12-17 d. 18.45, 21.30 val.
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo g�rimo 
paslaptis“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, V) - 12-15, 17 d. 
11, 13, 15 val. 16 d. 11, 15 val.
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 12, 14-17 d. 16.45, 
21.45 val. 13 d. 16.45 val.
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, N-13) - 12-17 d. 10, 
15.30, 21.30 val.
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, 3D, N-13) - 12-17 d. 
12.45, 18.30 val.

„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 12-17 d. 10.15, 
12.30, 14.30 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
12-17 d. 20 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 12 d. 
11 val. (specialus seansas ma�iukams).
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 16 d. 
12 val. (specialus seansas mamyt�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 12-17 d. 
10.10, 12.40, 15.15, 16.55, 17.50, 
20.10 val. (16.55 val. seansas vyks 13 d.).
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 
12-17 d. 11, 13.30, 16 val.
„Prie am�inyb�s vart�“  (biografin� 
drama, �veicarija, Did�ioji Britanija, 
JAV, Pranc�zija, Airija, N-13) - 12-17 d. 
11.10 val. 13, 16 d. 19.30 val.
„�alioji knyga“  (biografin� drama, JAV, 
N-13) - 12-17 d. 10.40, 18 val. (15 d. 
18 val. seansas nevyks).
„Spec. �v�rynas“  (dokumentinis f., 
Lietuva, Latvija, N-7) - 14-17 d. 
16.55 val.
„Adriana Lekuvrer“  (originalo k.) - 15 d. 
19.55 val. (Tiesiogin�s premjeros transliaci-
jos i� Niujorko Metropolitano operos �ra�as!)
„Favorit�“  (drama, Airija, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-16) - 17 d. 19.25 val.
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 12-17 d. 13.50, 15.55, 
18.30, 22.20, 23.15 val.
„Pab�gimo kambarys“  (mistin� siaubo 
drama, JAV, N-13) - 12-17 d. 10.20, 
15.30, 20.25, 22.50 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
12-17 d. 16.10, 18.50, 20.40 val.
„Kurjeris“  (kriminalin� drama, JAV, 
N-16) - 12-17 d. 12.50, 17.40, 22.40 val. 
(16 d. 17.40 val. seansas nevyks).
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo g�rimo 
paslaptis“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, V) - 12-17 d. 12.30, 
14.50 val.
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, N-13) - 12-17 d. 15.45, 
22 val. (12 d. 22 val. seansas nevyks).
„Silvio“  (biografin� drama, Italija, N-16) - 
12-17 d. 19.10, 21.50 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 12-17 d. 10.30, 
13.40 val.
„�mogus-Voras: � nauj� visat�“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, N-7) - 12-17 d. 10.50 val.
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 15 d. 19.30 val.
„Kaman�“  (fantastinis nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 13, 15, 17 d. 13.20 val.

„Mer� Popins gr��ta“  (muzikinis f., 
JAV, N-7) - 12, 14, 16 d. 13.20 val.

CINAMON MEGA
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, N-13) - 12-15, 17 d. 
21.15 val. 16 d. 20.45 val.
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, 3D, N-13) - 12-15, 17 d. 
14.45 val. 16 d. 15.10 val.
„Antrasis �ansas“  (romantin� komedija, 
JAV, N-13) - 13-14 d. 15.20 val. 12, 15, 
17 d. 17.20 val. 16 d. 17.40 val.
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo g�rimo 
paslaptis“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, V) - 12-15, 17 d. 
10.15 val. 16 d. 10.45 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 12-15, 
17 d. 19.45 val. 16 d. 16.30, 19.20 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 12-15, 17 d. 10.20, 
12.20 val. 16 d. 10.15, 12, 14.15, 18 val.
„Kaman�“  (fantastinis nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 12-15, 17 d. 13.45 val. 16 d. 
18.45 val.
„Kaman�“  (fantastinis nuotyki� f., JAV, 
3D, N-13) - 16 d. 12.45 val.
„Kurjeris“  (kriminalin� drama, JAV, 
N-16) - 12-15, 17 d. 21 val. 16 d. 22.20 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
13, 17 d. 21.50 val. 12, 14-15 d. 22.30 val.
„Mer� Popins gr��ta“  (fantastinis muzi-
kinis f., JAV) - 16 d. 13.30 val.
„Pab�gimo kambarys“  (mistin� siaubo 
drama, JAV, N-13) - 12-15, 17 d. 17.40, 
22.20 val. 16 d. 20, 22.10 val.
„Pa��l�s policininkas: naujameti-
nis nesusipratimas“  (komedija, su 
lietuvi�kais subtitrais, Rusija, N-16) - 
13-14 d. 17.30 val. 12, 15, 17 d. 15.20 val. 
16 d. 19.50 val.
„Prie am�inyb�s vart�“  (biografin� 
drama, �veicarija, Did�ioji Britanija, JAV, 
Pranc�zija, Airija, N-13) - 12-15, 17 d. 
19.30 val. 16 d. 16.15 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 12-15, 
17 d. 10.10, 12.45, 15.10, 17.50, 
18.50 val. 16 d. 11.10 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 12-15, 
17 d. 11.10, 16.10 val. 16 d. 13 val.
„�erlokas Holmsas ir daktaras 
Vatsonas“  (nuotyki� komedija, JAV, 
N-13) - 16 d. 22 val.
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 12-15, 17 d. 13 val. 16 d. 15.20 val.
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 12-15, 17 d. 14.20, 16.20, 
20.15 val. 16 d. 12.30, 14.30, 16.45, 18.45 val.
„�alioji knyga“  (biografin� drama, 
JAV, N-13) - 12, 14-15 d. 12.10, 18.20, 
21.50 val. 13 d. 12.10, 18.20, 22.30 val. 
16 d. 21.15 val.
„�mogus-Voras: � nauj� visat�“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, N-7) - 12-17 d. 10.30 val.

KLAIP�DA

FORUM CINEMAS
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 12-17 d. 
10.20, 11.20, 13.50, 16.20, 18.50 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 
12-17 d. 12.10, 14.40 val.
„A�, tu, jis ir ji“  (romantin� 
komedija, Ukraina, N-13) - 12-17 d. 
13.45, 20.40 val.
„Spec. �v�rynas“  (dokumentinis f., 
Lietuva, Latvija, N-7) - 13, 17 d. 18.20 val.
„Prie am�inyb�s vart�“  (biografin� 
drama, �veicarija, Did�ioji Britanija, JAV, 
Pranc�zija, Airija, N-13) - 12, 14, 16 d. 
18.20 val.
„�alioji knyga“  (biografin� drama, JAV, 
N-13) - 13, 17 d. 21 val.
„Adriana Lekuvrer“  (originalo k.) - 
15 d. 19.55 val. (Tiesiogin�s premjeros 
transliacijos i� Niujorko Metropolitano 
operos �ra�as!)
„Favorit�“  (drama, Airija, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-16) - 17 d. 19 val.
„Pab�gimo kambarys“  (mistin� siaubo 
drama, JAV, N-13) - 12-17 d. 13, 16, 
19.30, 21.20 val.
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 12-17 d. 13.25, 17.15, 
18.30, 21.50 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 12-17 d. 10.10, 
11.40, 14.55 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
12-17 d. 18.30, 20.50 val.
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo g�rimo 
paslaptis“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, V) - 12-17 d. 
10.50, 12.50 val. (10.50 val. seansas vyks 
12-13 d.).
„Pa��l�s policininkas: naujameti-
nis nesusipratimas“  (komedija, su 
lietuvi�kais subtitrais, Rusija, N-16) - 
12-17 d. 17, 21.30 val.
„Kaman�“  (fantastinis nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 12-17 d. 15.35 val.
„Kurjeris“  (kriminalin� drama, JAV, 
N-16) - 12-16 d. 18.10 val.
„Silvio“  (biografin� drama, Italija, N-16) - 
12, 14, 16 d. 21 val.
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, 3D, N-13) - 12-16 d. 
15.20 val.
„Eglut�s. Finalas“  (komedija, Rusija, 
N-7) - 11-16 d. 19.10 val.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 12-17 d. 
10.10, 12.40, 15.15, 17.50, 20.20 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 
12-17 d. 11.10, 13.40, 16.10 val.
„Spec. �v�rynas“  (dokumentinis f., 
Lietuva, Latvija, N-7) - 13, 15, 17 d. 
15.35 val.
„Prie am�inyb�s vart�“  (biografin� 
drama, �veicarija, Did�ioji Britanija, JAV, 
Pranc�zija, Airija, N-13) - 12, 14-15 d. 
18.30 val.
„Favorit�“  (drama, Airija, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-16) - 17 d. 18.15 val.
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 12-17 d. 15, 17, 19.20, 
21.50 val.
„Pab�gimo kambarys“  (mistin� siaubo 
drama, JAV, N-13) - 12-17 d. 10.40, 
16.50, 19.10, 21.30 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 12-17 d. 10.20, 
12.50, 14.40 val.
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo g�rimo 
paslaptis“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, V) - 12-17 d. 10.30, 
12.30 val.
„Kurjeris“  (kriminalin� drama, JAV, 
N-16) - 12-17 d. 13, 21.40 val.
„Kaman�“  (fantastinis nuotyki� f., JAV, 
3D, N-13) - 12-17 d. 18.40 val.
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, 3D, N-13) - 12-17 d. 
21.15 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 12, 
14, 16 d. 15.35 val.
„Silvio“  (biografin� drama, Italija, N-16) - 
13, 16 d. 18.30 val.

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako

Kinas  13

Vincentas van Gogas, paragintas savo bičiulio, taip pat dailininko, Polo Gogeno, iš Paryžiaus 
šurmulio persikelia į ramų Prancūzijos Arlio miestelį. Pabėgimas nuo didmiesčio triukšmo ir pa-
gundų išeina į naudą - menininką įkvepia rami, idiliška ir nuostabiai graži kaimo gamta ir būtent 
čia jis nutapo garsiausius savo darbus.

Tačiau yra ir tamsioji naujo gyvenimo pusė: neišsilavinusių vietinių įtarumas menininko atžvil-
giu dažnai perauga į neapykantą; o dar svarbiau - savo bjaurias galvas vis drąsiau ima kelti vidiniai 
dailininko demonai. V. van Gogas guodžiasi jį nuolat lankančiam broliui Teo, su vietiniu kunigu aist-
ringai diskutuoja apie Dievą, su siaubu suvokia stiprėjančią savo beprotybę ir lyg pamišęs tapo, 
tapo, tapo... 

„Prie amžinybės vartų“

LIETUVOS KINO TEATRUOSE 
NUO SAUSIO 11 D.
BIOGRAFINĖ DRAMA. 
D.BRITANIJA, JAV, PRANCŪZIJA, 
ŠVEICARIJA, 2018.
REŽISIERIUS: JULIAN SCHNABEL.
VAIDINA: WILLEM DAFOE, OS-
CAR ISAAC, RUPERT FRIEND.

„At Eternity’s Gate“

„Prie amžinybės vartų“
PREMJERA
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„Liu Patty“ desertinė. Vilnius.
10% nuodaida desertams,  
išankstiniams užsakymams.
Tel. (8 699) 08442, 
www.liudesertine.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.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 „Lauro lapas“. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.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
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 

Baras „California“. Vilnius. 
13% 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 
Picerija „Fokus pica”. Vilnius, 
Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, 
„Pekino antis”. Vilnius. 
15% nuolaida maistui (nuolaida 
taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”.
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, 
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“.
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus ir 
dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, 
(8 37) 202 806, www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams 
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433, 
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”.
Kaunas. 10% 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-svečių namai „Lokio 
pastogė”. Kaunas. 10% nuolaida 
sąskaitai kavinėje. 25% nuolaida 
salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, 
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“.
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077, 
www.facebook.com/mojitonaktys

KAVINĖS, RESTORANAI

 
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
Vyriškų kostiumų studija 
„Tartan“.Vilnius. 10 % nuolaida 
siuvimo ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
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 
Tekstilinė automobilių 
plovykla „Tyra“.
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, 
www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy 
Rental”.Vilnius. 18% nuolaida 
įmonei priklausančių lengvųjų 
automobilių ir mikroautobusų 
nuomai. Tel.: (8 5) 212 3691, 
(8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida 
automobiliwo plovimo ir valymo 
paslaugoms. Tel. (8 615) 13 999, 
www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“. 
Vilnius. 20% nuolaida 
limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, 
www.smglimo.lt

KITOS PASLAUGOS

Kelionių agentūra 
„Boutique Travel“. 
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta 
kiekvienos kelionės aprašyme. 
Tel. (8 5) 210 1216, 
www.boutiquetravel.lt 
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
Laipynių parkas 
„Dainuvos nuotykių slėnis“. 
Anykščiai. 20% nuolaida 
2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, 
www.nuotykiuslenis.lt 
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
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau 
kaip 2 žmonėms. 
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas 
„Nidas”. Nida. 15% nuolaida 
kelionei laivu, 1 as me   niui. 
Tel. (8 698) 31 378, 
www.nidas.eu 
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
„Pool House” biliardas. Vilnius. 
10% nuolaida žaidimui ir 5% 
nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

KITOS PRAMOGOS

„Laisvalaikio“ 
klubo 

partneriai

 
Anželikos Cholinos šokio 
teatras. 15% nuolaida 
2 bilietams. www.ach.lt

Oskaro Koršunovo teatras.
20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras 
ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys. 20% nuolaida 2 
bilietams, išskyrus premjeras, 
šventinius ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.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
Valstybinis Vilniaus mažasis 
teatras . 15% nuolaida 
2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras 
„Kitas kampas”. 
Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, 
www.kitaskampas.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
Valstybinis Šiaulių dramos 
teatras. Nuo 25% nuolaida 2 
bilietams į „Šiaulių dramos teatro“ 
spektaklius nuo didžiausios 
galiojančios bilietų kainos. 
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

TEATRAS

Galanterijos parduotuvės 
„Odera“. Vilnius. 
10% nuolaida nenukainotoms ir 
neakcijinėms prekėms. 
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Juvelyrinių dirbinių 
parduotuvė „Auksinė 
dovanėlė“. Vilnius. 
28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”. 
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

APRANGA, AKSESUARAI

 
Koncertų organizatorius 
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, 
www.artslibera.com
Valstybinis choras „Vilnius“.
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, 
www.chorasvilnius.lt
Koncertų organizatorius 
„GM Gyvai“. 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 73 203, 
www.gmgyvai.lt 
Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, 
www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė. 
Klaipėda. 20% nuolaida 
2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, 
www.koncertusale.lt
Bušido federacija. 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“. 
Vilnius. Specialūs 
pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

KONCERTAI, RENGINIAI

 
Viešbutis ir restoranas „Moon 
Garden Hotel“. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 219 99 49, 
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“. 
Molėtų r. Gruodžių k. 15% 
nuolaida apgyvendinimui ir pirties 
paslaugoms. Tel. (8 686) 03 233, 
www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”. Vilnius. 
10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina”. Vilnius. 
15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu). 
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Narutis”. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai 
viešbučio restorane. 
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“. Vilnius. 
20% nuolaida (nuo dienos kainos) 
apgyvendinimui. Tel. (8 5) 251 4477, 
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”. 
Kaunas. 20% nuolaida 
apgyvendinimui. Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”.
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso 
paslaugoms, kitoms papildomoms 
pramogoms ir paslaugoms bei 
sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

VIEŠBUČIAI

 
„American English School”. 
24 Eur nuolaida kalbų 
kursams Lietuvoje, 
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje. 
Tel.: (8 5) 279 1011, 
(8 610) 30 006, www.ames.lt
„Soros International House”. 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje. 
Tel. (8 5) 272 4879, 
www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo 
kursai „Senamiesčio lėlės“. 
Vilnius. 30% nuolaida 
interjerinių lėlių gaminimo kursams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.lt

MOKYMO KURSAI

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 
„GK klinika“. Vilnius. 
10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, 
(8 620) 55 599, 
www.gkklinika.com
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
Reabilitacijos ir sveikatingumo 
centras „Gemma“. 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą). 
Tel. (8 5) 234 0305, 
www.gemma.lt 
Mityba-sportas-rezultatas 
www.kilo.lt.
15% nuolaida narystei. 
Tel. (8 631) 70 196
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”. 
15% nuolaida prekėms 
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

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, kvepiančioms žvakėms, 
persiškiems kilimams, šviestuvams, 
interjero detalėms. 
Tel. (8 696) 11 600, 
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“. 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.
indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”.
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, 
www.3dstikle.lt
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
Maisto produktų 
krautuvėlė „Naturalia“. 
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai 
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams. 
Tel. (8 682) 22 333, 
www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava“.
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai. 
10% nuolaida tortams. 
www.alkava.lt

KITOS PREKĖS

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, 
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Naujiena!
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PROGNOZĖ  SAUSIO 12-18 D.

GEROS DIENOS: 12, 15,16 D.

BLOGOS DIENOS: 14, 17 D.

TV laidų vedėja
Ugnė Galadauskaitė
1990 01 19

Papuošalų kūrėja
Simona Brazdžionytė
1987 01 16

SVEIKINA

Avinas. Jeigu ieškote 
antrosios pusės, puikios 
dienos ją sutikti. Jūsų 

gyvenime atsiradęs žmogus taps 
labai artimas. Imkitės darbų, kurie 
reikalauja ištvermės ir iššūkių. 
Labai palanki savaitė piniginiams 
reikalams. Kuo daugiau judėsite, 
tuo geriau jausitės. Tik nepersis-
tenkite, viską darykite su saiku.

Jautis. Geriau seksis su 
senais nei su naujais pažįs-
tamais. Turintiems antrąją 

pusę, puikus periodas gilintis į 
santykius. Darbe nereikia tikėtis 
lengvų pergalių, tačiau jeigu 
pasistengsite, turėtumėte ilgam 
pamiršti sunkumus. Jūsų sėkmė 
labiausiai priklausys nuo gebėjimo 
bendrauti. Tai metas, kai neturėtų 
kilti didelių problemų su sveikata.

Dvyniai. Vargu ar šiomis 
dienomis jus domins nau-
jos pažintys, tačiau neuž-

mirškite, kad antra savaitės pusė 
labai palanki pasimatymams. 
Puikiai seksis be didelių pastangų 
pasiekti puikių rezultatų.
Jeigu šiuo metu klausysitės ne 
aplinkinių, o savo intuicijos, galite 
pasiekti stulbinamų rezultatų dar-
be. Savijauta bus puiki.

Vėžys. Mėgaukitės šiuo 
ramiu ir stabiliu periodu. 
Antroje šios savaitės pu-

sėje jūsų gyvenime gali atsirasti 
žmogus, kuris taps jums labai 
artimas. Šią savaitę geriau atos-
togauti nei dirbti. O jei dirbsite, 
labai gerai patikrinkite atliekamus 
darbus. Neturi iškilti didelių prob-
lemų dėl sveikatos, jeigu pasi-
stengsite jėgų nešvaistyti veltui.

Mergelė. Meilė, prasidėjusi 
šiomis dienomis, garantuo-
ja tvirtus jausmus, antra 

savaitės pusė palanki naujoms 
pažintims. Darbe bus ramu, netu-
rėtų įvykti didelių permainų. Tik 
antroje savaitės pusėje gali iškilti 
sunkumų su pinigais ir finansiniais 
dokumentais. Savijauta šiomis die-
nomis bus geresnė, tačiau patarti-
na vengti didelio fizinio krūvio.

Svarstyklės. Naujoms 
pažintims nepalankios die-

nos. Turintiems antrąsias puses 
teks pažiūrėti tiesai į akis ir ne vi-
sada jums patiks tai, ką pamatysi-
te. Nors ir bus gana ramios darbo 
dienos, bet, norint ko nors pa-
siekti, teks kaip reikiant padirbėti, 
todėl patartina sumažinti tempą 
ir pasistengti daugiau ilsėtis.

Skorpionas. Galėsite 
mėgautis puikiais san-
tykiais su jus mylinčiais 

asmenimis, o neturintiems antrųjų 
pusių dabar ypač tinkamas metas 
naujoms pažintims. Tačiau darbe 
strigs viskas, ko imsitės, tad geriau 
svarbius darbus atidėkite geres-
niam laikui. Geriausia seksis dir-
bantiems finansų srityje. Ne pats 
palankiausias metas sveikatai.

Šaulys. Naujoms pažintims 
labai tinkamos dienos. Tad 
neturintys antrųjų pusių 

apsidairykite aplinkui, gal tas vie-
nintelis ar vienintelė visai čia pat. 
Šiuo periodu galėsite džiaugtis 
savo finansiniais sprendimais, o, 
jeigu dirbate aptarnavimo srityje, 
visi bus patenkinti jūsų puikiu dar-
bu. Prastas metas laikytis die tų.

Ožiaragis. Palankios die-
nos naujoms pažintims. 
Labai tikėtina, kad vieniši 

sutiks sau skirtąją pusę. Puikus 
laikas pasirašyti kontraktus, fi-
nansinius dokumentus, vykti į 
verslo susitikimus. Sumažinkite 
tempą, pasistenkite daugiau ilsė-
tis. Venkite didelio fizinio krūvio 
nugarai ir kelių sąnariams.

Vandenis. Galimos inter-
netinės pažintys. Puikus 

laikas karjerai, šiomis dienomis 
galite pasiekti išsvajotų aukštu-
mų. O norintiems imtis naujos 
veiklos, patartina perspektyviai 
išnaudoti ateinančią savaitę. 
Kalbant apie sveikatą, venkite 
skersvėjų ir didelių fizinių krūvių.

Žuvys. Naujos pažintys 
gali atnešti nusivylimų. 
Tinkamas metas karjerai, 

ypač jeigu svajojate apie paaukš-
tinimą - galite patys tai inicijuoti. 
Palankus metas rengti verslo su-
sitikimus, tvarkyti darbinius reika-
lus. Pailsėkite, pamedituokite prie 
vandens telkinio, tuomet jausitės 
puikiai.

Liūtas. Dienos palankios 
naujoms pažintims, o turin-
tiems antrąsias puses - pui-

kus periodas gilintis į santykius. 
Ateinančią savaitę gana ramios 
darbo dienos. Tačiau nereikia 
imtis labai atsakingų finansinių 
operacijų. Pasilepinkite grožio 
procedūromis, tik viską darykite 
su saiku.

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt
 Tel.  865698074

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės 

paslaugos 

REDAKTORĖ
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ
dalia.daskeviciute@respublika.net

ŽURNALISTĖ

Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ
ringaile.stulpinaite@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 31 00 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

REKLAMOS SKYRIUS
Koordinatorė  tel. (8 5) 212 31 00 
reklama@respublika.net

ADRESAS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius 
Tel. (8 5) 212 36 26

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika

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
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 

Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt. 
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje. 
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
„Nailbar”. Vilnius. 
16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
SPA centrai „East Island“.
Vilnius, Kaunas, 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

Grožio namai „Merci Merci“. 
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo 
oficialių kainų paslaugoms ir 
prekėms.Tel. (8 611) 33 227, 
www.merci-merci.lt

Rytų masažo namai „Azia SPA“.
Vilnius. 10% nuolaida 
procedūroms. Kiekvieną 
mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000, 
www.aziaspa.lt

Soliariumas „Nefertiti”. 
Kaunas. 15% nuolaida soliariumo 
paslaugoms. Tel. (8 37) 23 74 50
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
Grožio salonas „Gatineau“. 
Vilnius, Totorių g. 19. 15% 
nuolaida visoms grožio 
paslaugoms. Tel.: (8 5) 261 8364, 
(8 675) 44 448, www.
groziopaslaugos.lt
Moters mokykla. 
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, 
www.motersmokykla.lt

NUO 2017 M. VASARIO 1 D. PRADĖTOS GAMINTI NAUJOS PAPRASTOS „LAISVALAIKIO“ KORTELĖS. UŽSISAKYKITE: WWW.LAISVALAIKIS.LT/ANKETA
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Sostinių golfo klubas.
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai 
ir kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic 
Club“. Vilnius. 10 % nuolaida visoms 
6 mėnesių narystėms 
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384,www.raclub.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių 
salės bei grupinių sveikatingumo 
užsiėmimų suaugusiųjų 
abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų 
(šokių) abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, 
www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“. 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. 
Trakuose, Anykščiuose, Zarasuose - 
2 Eur nuolaida*. 
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

Smalininkų kartodromas. 
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui 
(1 asm.) startiniam mokesčiui, 
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida 
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai. 
Tel. (8 620) 86 666, 
www.rkv-racing.lt

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

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

GROŽIO PASLAUGOS SPORTAS IR PRAMOGOS

Bėgikė
Vaida Žūsinaitė
1988 01 13
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Vertikaliai: Kuras. Optimizmas. TOP. �ternas. 
Oda. Kam. Kvala. Kitelis. Kola. Ryla. Akola. Amen. 
„Kat�s“. Grogas. Morena. N�. Protas. Amata. 
„At�alynas“. Statosi. Sietynas. Blynas. Minas. 
Gramas. Ad. Kykas. Kaimas. Mi. Tonas. Parkas. 
Lig. Omas. Skersai. Kuoja. Kas. Svirtis. Kostas.

Horizontaliai: Kranas. TOK. At�vyt�ti. Koma. 
Ital�. �emynas. Melas. Atikas. IRA. Plynas. Zn. 
Grynas. SV. Makaronas. KI. Masikotas. Per. 
Togas. Kart. Elas. Garsi. Tolas. Brikas. Bodi. 
Slamai. Pasimatymas. Omanas. Ko. Karatas. US. 
Kometos. LOT. Alenas. Amija. Samana. Indigas.

Pa�ym�tuose langeliuose: POLIARATIS.

Šiauliuose iškilmingai palydėti

 Trys karaliai

ANEKDOTAI

Kry�ia�od�io, i�spausdinto 
pra�jusiame numeryje, atsakymai:

Em
ili

o 
Ju

ci
o 

nu
ot

r.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, 
galite laim�ti H.Kent knyg� 
„Paskutin�s apeigos“.

Atsakym� iki sausio 16 d. si�skite 
SMS �inute numeriu 1390. Ra�ykite: 
LV KR, atsakym�, vard�, pavard� 
ir miest�. �inut�s kaina 0,29 EUR. 
Praeito kry�ia�od�io laim�tojas 
Dovydas PAKALNI�KIS i� Kauno. 
Jam bus �teikta knyga H.Kent 
„Paskutin�s apeigos“. 

D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 
212 36 26. Prizai laikomi savait�. 

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

16  Pasuk galvą
SU
DO
KU

ANEKDOTAI

- Jonuk, ką reiškia po kuni-
gaikščio portretu parašyti skai-
čiai 1420-1499?

- Tikriausiai, tai jo telefono 
numeris.

●
Vyras grįžta iš ligoninės, 

kur lankė uošvę, ir susinervi-
nęs sako žmonai:

- Panašu, kad tavo mamą 
greitai išrašys iš ligoninės.

- Kodėl? Pasveiko?
- Gydytojas pasakė: „Ruoš-

kitės blogiausiam.“
●

- Ar tau užeina tingėjimo 
priepuoliai?

- Man užeina aktyvumo 
priepuoliai. O tingėjimo būse-
na - nuolatinė.

●
Petriukas klausia tetos:
- Kas čia tavo toks didelis?
- Mano pilvukas.
- O kas jame yra?
- Mano vaikiukas.
- O kodėl jį glostai?
- Nes labai myliu.
- Tai kodėl tada suvalgei?!

●
Kalbasi seniai nesimačiu-

sios draugės.
- Pradėjau lankyti sporto 

klubą, kad gražiai atrodyčiau.
- Na, ir kiek numetei?
- 300 eurų.

●
Motina moko paauglę duk-

rą:
- Vyrą reikia rinktis labai 

atidžiai. Štai, pavyzdžiui, tavo 
tėvas - tikras auksarankis. Su-
gedo skalbimo mašina - patai-
sė. Sugedo šaldytuvas - patai-
sė. Sugriuvo pietų stalas - su-
kalė. Jei surasi į jį panašų - bėk 
neatsigręždama, nes niekada 
namie neturėsi jokio naujo 
daikto!

●
Ankstyvą rytą mergina 

skambina kolegei:
- Aš šiandien į darbą neisiu! 

Pasakyk, kad sergu.
- Kodėl?
- Vyras pametė 500 eurų ir 

dabar visur ieško...
- O tu čia kuo dėta?
- O aš ant jų stoviu...

●
Pareina žmona namo ir sa-

ko vyrui:
- Tu greitai tapsi tėčiu!
Vyras pabąla:
- Tai vis dėlto ji tau viską 

papasakojo?..
●

- Pamiršau namie įjungtą 
lygintuvą!

- Tai ką, dabar viskas su-
degs?

- Tai ne gi viskas išsilygins! 


