
Vaikinų grupės N.E.O lyderis ir 
muzikos prodiuseris RAIGARDAS 
TAUTKUS (28) sako esantis vie-
nas ne tik produktyviausių, bet 
ir talentingiausių dainų kūrėjų. 
Jis net žino, kokią dainą reikėtų 
sukurti “Eurovizijai”, kad jos at-
likėjas taptų nugalėtoju. Deja, 
jis to nedarys, nes nemato tiks-
lo. Savimi pasitikintis jaunuolis 
žada sukurti talentingą šou ir šį 
šeštadienį, sausio 16-ąją, prasi-
dedančiame TV3 projekte “Cho-
rų karai”. Laukiame.

Laima KARALIŪTĖ

- sirengin ji jau šešt raš
studij . Kod l?

- Ilgai ieškojau širdžiai miel
ir rašams tinkam  patalp  sena-
miestyje. Nem gstu miegam j
rajon .

- Ar šiandien n ra prabanga 
tur ti nuosav  studij ?

- Vis  gyvenim  aktyviai k riau,
užsidirbau nemažai pinig  ir tikrai 
galiu sau tai leisti.

- Ar grup  N.E.O nevege-
tuoja?

- Absurdas. Neseniai radijo sto-
tys prad jo groti nauj  dain  “Rude-
nin  gatv ”. Ji jau tapo viena groja-
miausi . Esame viena iš daugiausiai 
koncertuojan i  grupi  Lietuvoje. 
Beje, tie, kurie dažnai rodosi televi-
zijose, neturi n  vieno koncerto. 
M s  muzikin  rinka labai mažyt ,
tod l žmon s jais persisotina. Pa-
ži r kite  Andri  Mamontov . Ar 
jis lenda  televizijas?

- Jam ir nereikia. Jo vard  ir 
taip žino visi.

- Man irgi nereikia. N.E.O dai-
nas žino ir dainuoja visa Lietuva.

- O kaip tada su grup s kole-
ga Mariumi Kiltinavi iumi, kuris 
dalyvavo TV projekte “Šok su 
manimi”?

- Ties  sakant, per j  tur jome
nemažai b d . Kadangi filmavimai 
vyko šeštadieniais, tur jome pasuk-
ti galvas, kad sp tume  koncertus.

- Sakai, televizi-
jos tau nereikia. Ko-
d l tada sutikai da-
lyvauti “Chor  ka-
ruose”?

- Turiu tiksl  - pro-
jektui pasibaigus su pa-
ties suformuotu choru 
t sti muzikin  veikl  pasaulyje.

- Pasaulyje?
- B tent.  chor  atrinkau labai 

gerai dainuojan ius, atrodan ius ir 
charizmatiškus dainininkus. Krei-
piau d mes  net  j  socialin  statu-
s . Nesijuokite. Tai labai svarbu. 
Vengiau stuobri , su kuriais sunku 
susikalb ti.

- Ar daug kaunie i  preten-
davo  tavo chor ?

- Maždaug t kstantis. Atranka 
truko tris paras. Liko tik šešiolika.

- Kuo žadate išsiskirti “Chor
karuose” iš kit  šeši  komand ?

- Vis  pirma stengsiuosi patik-
ti ne tik ži rovams, bet ir sau pa-
iam. Kiekvienas choro narys yra 

talentas ir gali dainuoti solo parti-
jas. Aš pats, kaip dain  k r jas ir 
vokalistas, turiu daug patirties. Ieš-
kosiu originali  muzikini  sprendi-
m , judesio ir vaizdžio. Žodžiu, 
neb sime nuobod s.

- Gal žinai, kaip tapti popu-
liariam?

- Aš kaip ir t vas (Alvidas Taut-
kus, grup s “Rondo” k r jas, - aut. 
past.) turiu gimt  savyb  - mok ji-
m  derinti žinias ir intuicij . Aš ne-
žinau, k  reiškia kažkam nepatikti.

- Susidaro sp dis, kad labai 
savimi pasitiki.

- Taip, nes visa pramog  pasaulio 
mašina man seniai paž stama. Aš pats 
kuriu, aranžuoju ir dainuoju. Man ne-
reikia niekieno patarim  ir pagalbos.

- Kokias grupes ir atlik jus
prodiusuoji?

- Egl  Jurgaityt , Simon , Ruslan
Kirilkin . K riau dainas “Muzikos 
akademijai”, “Keliui  žvaigždes”. 
Šiandien esu suk r s apie 600 dain ,
kurias atlieka maždaug 70 atlik j . Dar 
kuriu muzik  spektakliams. Neseniai 
prad jau bendradarbiauti su norve-
gais. Tiksliau, kuriu dainas kelioms j
grup ms. Žvalgausi po Rusijos rink .

- Eglei Jurgaitytei suk rei 
dain  “Laiminga diena”. Vaik
“Eurovizijoje” ji už m  tre i
viet . Gal gal tum sukurti dai-
n , kuri ir suaugusi j  “Eurovi-
zijoje” pasiekt  aukštum ?

- Absoliu iai taip. Ta iau koks 
man iš to tikslas? Tam reik t d ti
daug pastang , neturiu tiek laiko.

- “Chor  karuose” atstovau-
si Kaunui. Koks šiandien tavo 
santykis su gimtuoju miestu, nes 
Vilniuje gyveni dvylika met ?

- Kaunui jau iu sentimentus ir 

daug simpatij . Kitaip ir negal t
b ti, juk jame prab go mano vaikys-
t . Vilni  aš taip pat prisijaukinau. 
Man patinka jo atmosfera, žmon s.

- Žad jai pirkti but  Paryžiu-
je. Ar jau sigijai?

- Mano draug  ten tur jo darbo 
id j . Planai pasikeit . Šiuo metu 
dairom s buto ikagoje.

- Kod l b tent ten?
- Mane visada trauk  JAV ir do-

mi jos muzikin  rinka. Nor iau ten 
gyventi. Lietuva yra 
mano t vyn , bet ir 
gaublys yra mano. Aš 
kosmopolitas.

- K  reiškia b ti
žinom  t v  vaiku?

- Nežinau, bet man 
malonu, kai kas nors man primena, kad 
esu žinomo muzikanto s nus. T vas 
yra vienas iš nedaugelio žmoni , su 
kuriuo galiu protingai pasikalb ti. Mes 
vienas kit  palaikome ir suprantame.

- Ar turi koki  nors pom gi ,
be muzikos?

- Nelabai, didžioji laiko dalis ten-
ka muzikai. Labai maža jo dalis lie-
ka krepšiniui, pirtelei.

- O draugei ir vaikams skiri 
d mesio? (Raigardas turi dvi du-
kras su skirtingomis moterimis 
- aut. past.)

- Vaikams viskas yra gerai. Jie 
priversti patys save priži r ti. O ma-
no draug , kiek žinau, nenor t  ki-
tokio vyro. Nei jai, nei man nepatin-
ka stereotipinis poži ris  šeim . Mes 
neplanuojame atostog , neskirstome 
laiko šeimai ir darbui. Neturime joki
ritual , esame pol kio žmon s. Be 
to, mes ne tik mylimieji, bet ir kole-
gos. Žaneta atsakinga už vadyb ,
administracij , viešuosius ryšius.

- Kuo tave sužav jo tavo 
draug ?

- Ji žino, k  kalba, ir tiki mu-
mis. Ji moka improvizuoti gyveni-
me, yra išmintinga ir, be abejo, 
graži moteris.

- O kokios moterys tau nepa-
tinka?

- Nemoteriškos.

- Kaip tu supranti moteriš-
kum ?

- Kaip grož , mok jim  b ti su 
vyru, atlaidum  ir nuolankum .

- Kaip manai, o už k  tave 
moterys myli?

- Kai kas už išvaizd , kai kas už 
sugeb jim  kurti muzik , o kai kas 
už mano mintis.

- Ar vyrui svarbi graži iš-
vaizda?

- Manau, taip. Graži išvaizda vi-
sais laikais buvo pranašumas.

- Esi estetas?
- Ne tik estetas, bet ir perfek-

cionistas. D l pastarosios savyb s
tenka nemažai pasikankinti.

- Su tavimi sunku dirbti?
- Ne, jei žmogus išmano, k  daro.

- Su kokiais žmon mis neno-
r tum tur ti nieko bendro?

- Mane erzina kaimo snobeliai, 
viskuo nepatenkinti, riboti žmon s.
Apskritai lietuviai labai konserva-
tyv s žmon s, bet ne d l to, kad 
tokios m s  tradicijos, o d l to, kad 
rusas pakarp  m s  genus.

- Ko nor tum išmokti?
- Racionaliai paskirstyti laik  ir 

susid lioti prioritetus. Dar nor iau
surasti ger  garso režisieri , kuriam 
gal iau patik ti savo k ryb .

“Vaikams viskas gerai. 
Jie priversti patys 

save prižiūrėti”

R.Tautkus nežino, ką reiškia nepatikti

Šiuo metu Raigardas Tautkus 
sostinės senamiestyje 
įsirenginėja naują įrašų studiją

Sauliaus Venckaus nuotr.
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Nauja R.Rimšelienės 
veikla - beglobiai

Pirmasis Rūtos 
Rimšelienės šuo - 
prieš daug metų 
priglaustas mišrūnas

Redakcijos archyvo nuotr.

Avalyn s dizainer R TA 
RIMŠELIEN m si naujos 
veiklos - nuo darb  ir šeimos likus ,
o dažnai ir nuvogt  ar sutaupyt
laik  ji skiria Vilniuje veikiantiems 
“Grindos” (valstybini  gyv n
globos nam ) augintiniams. “Penkis 
kartus per savait ia tikrai 
atvykstu. Vis sakau sau, kad tik 
valand lei, o išvažiuoju tik po keli
valand  - taip daug ia visko reikia 
padaryti”, - pasakojo R ta.

Gyv n  pamestinuk  prieži ra 
ir naujais juos ginan iais statymais 
besir pinanti R.Rimšelien sitiki-
nusi - “Grinda”, po 14 dien  turin-
ti migdyti gyv nus, jei neatsiranda 
naujas šeimininkas ar galimyb  pa-
laikyti gyv n  ilgiau, nekalta. Jei 
žmon s nevaryt  gyv n  iš nam ,
jaust  atsakomyb , tai ir “Grindos” 
nereik t .

Beglobi  gyv n  problemai 
neabejinga R.Rimšelien  ir pati 
namuose augina du šunis ir kat .
Visi trys - buv  pamestinukai. 
Kartu su vyru ir s numi šeima 
gyvena standartiniame dviej
kambari  bute. “Ne nuo ploto 
priklauso, ar atsiras namuose 
vietos gyv nui”, - sak  R.
Rimšelien  ir kviet  prisid ti prie 
gyv n  globos kiekvien , galint  ir 
norint  tai padaryti.

Milanno ir Vilija debiutuos seriale

Atrodo, kad greitai Lietuvos padang je neliks žvaigždži  ir žvaigždu i , neturin i  savo bio-
grafin s knygos arba nevaidinan i  seriale.  aktoryst  žada nerti niekaip muzikos scenoje ne -
sitvirtinantis Vaidotas Valiukevi ius-Milanno ir tolimas pirmojo “Kelio  žvaigždes” aidas - atli-
k ja Vilija Mata i nait . Abu kurs vaidmenis naujame lietuviškame seriale “Mano mylimas 
prieše”. Milanno didžiuojasi, kad k r jai jam patik jo didel  ir sunk  vaidmen . “Vaidmuo dau-
giaplanis. Mano herojus nei neigiamas, nei teigiamas. Jis blaškosi tarp pyk io, keršto ir meil s”,
- debiutin  vaidmen  apib dino Milanno. Be naujok , seriale vaidmenis kurs ir tokie teatro gran-
dai kaip Gediminas Girdvainis, Dalia Michelevi i t  ir kiti.

Puslap  pareng  Laima KARALI T , Elena NIKONOVAIT

Vaidoto Valiukevičiaus - Milanno ir 
Vilijos Matačiūnaitės talentą žiūrovai galės 

įvertinti seriale “Mano mylimas prieše”
Mykolo Ambrazo nuotr.

Sauliaus Venckaus nuotr.

“Eurovizija” - bandykime dar kartą

Sasha Son(g) -  atrank  su dviem dainomis
Sasha Son(g) žada tapti pirmuoju atlik ju nacionalin s “Eurovizijos” 

istorijoje, kuris antr  kart  iš eil s bandys atstovauti Lietuvai. Pernai 
Maskvoje vykusiame dain  konkurse jis pateko  final  (tai iki jo pavyko 
padaryti tik “LT United”). Deja, antrame etape balad  “Pasiklyd s žmo-
gus” už m  vien  paskutini j  viet . Šiemet Sasha Son(g) ži rov  ver-
tinimui pateiks net dvi dainas - “Say Yes To Life” ir “Panel ” (angliška 
versija “Europe, Wake up!”). Pasak Sashos Son(g) vadybininko Martyno 
Tylos, abi dainos yra tinkamos šiam konkursui, o muzikine stilistika ski-
riasi nuo praeit  met  dainos nugal tojos. Tai greito tempo k riniai. 
Paklaustas, ar antr  kart manoma sulaukti ži rov  palaikymo, M.Tyla 
atsak : “Tie, kurie palaik  pernai, palaikys ir šiemet. Juk g dos nepada-
r me. Iki šiol sulaukiame daug pagyr . Ar turime šans  v l laim ti?
Nežinau. Tai žaidimas “va bank”. Jei pasiseks, bus puiku, nes jau turime 
patirties ir pažin i ”.

J.Didžiulis
nusiteik s laim ti

“InCulto” atrankoje daly-
vaus tre i  kart . Aukš iausi
- antr j  viet  vyrukai už m
2006 metais su daina “Welco-
me To Lithuania”. Daugelis 
muzikos ekspert  tada pripa-
žino, kad šis linksmas pasiro-
dymas buvo vertas atstovau-
ti Lietuvai. Tiesiog tais me-
tais visi dalyviai neišvengia-
mai prival jo užleisti viet
žvaigždži  komandai “LT 
United”. Tada “InCulto” ly-
deris Jurgis Didžiulis dieva-
gojosi, kad daugiau nekels 
“Eurovizij ” kojos. Kas pri-
vert  apsigalvoti? “Dar vasa-
r  man lyg žaibas šov  dai-
nos, kuri tikt  “Eurovizijai”, 
id ja. O nuoskaudos jau se-
niai pasimiršo. Manau, naujo-
ji daina “Eastern European 
Funk” šiam konkursui tinka 
labiau ir turi gerus šansus už 
Lietuvos rib ”, - pasakojo 
J.Didžiulis ir prid r , kad yra 
nusiteik s laim ti nacionalin
atrank . Muzikantai jau su-
lauk  kit  meninink  - reži-
sieri , scenograf  pasi lym
bendradarbiauti ir sukurti d -
mesio vert  pasirodym .

Netikėtai atsiradus nacionalinės “Eurovizijos” rėmėjų, Lietuva ir vėl turi šansą užkariauti Europą 
dainomis. Džiugu, nes kaip visada galėsime kritikuoti, juoktis, žavėtis, o svarbiausia - atiduoti savo 
balsą tam vieninteliam, kuris uždegs “olimpinę” viltį iškovoti aukštą vietą gegužę Osle vyksiančioje 
“Eurovizijoje”. Norą dalyvauti nacionalinėje atrankoje jau pareiškė: “InCulto”, Donatas Montvydas, 
Onsa, “Širdelės”, keletas debiutantų ir praeitų metų Lietuvos atstovas Sasha Son(g). Tiesa, tik kele-
tas jų nusiuntė oficialias paraiškas atrankos organizatorei nacionalinei Lietuvos televizijai. Daugu-
ma tai vadina tik formalumu ir žada nepavėluoti iki sausio 24-osios.
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Onsa - daugiau atsakingumo
Pseudonimu Onsa žinomas atlik jas Tautrimas Rupulevi ius atrankoje 

iš eil s dalyvaus jau penkt  kart . Didžiausias pasiekimas - patekimas  fi-
nal  2006-aisiais. Tada Onsai buvo šešiolika. Šiemet jis žada dalyvauti, kaip 
pats sako, su ne pareigojan io rokelio daina. “Ruošiuosi atsakingai. Galvoju 
ne tik apie ger  dain , bet ir choreografij . O kaip seksis? Spr s ži rovai”, 
- sak  neseniai pasibaigusio projekto “Muzikos akademija” dalyvis.

Laima KARALIŪTĖ

Donato Montvydo 
futuristinis šou 
pernai sulaukė 
daug simpatijų. Jis 
liko antras. Šiemet 
dainininkas vėl 
bandys savo laimę

Naujos Sashos 
Son(g) dainos 

kardinaliai skirsis 
nuo baladės 

“Pasiklydęs žmogus”
Stasio Žumbio nuotr.

2006-ieji. 
Per plauką 
nelaimėję 
“InCulto”...

...ir atrankos 
debiutantas 
Onsa
Redakcijos 
archyvo nuotr.
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- “Tamsta” mon  kaip muzi-
kos instrument , profesionalios 
garso aparat ros ir apšvietimo 
technikos keturi  parduotuvi
tinklas gyvuoja jau daugiau kaip 
dešimt met . Kas paskatino 
prieš penkerius metus kurti to 
paties pavadinimo klub ?

- “Tamsta” klubas - dalin  rekla-
ma parduotuv ms.

- Nekilo noras, nuo mažum s
besisukant tarp muzikini  ins-
trument , tapti dainininke?

- Tur iau klaus  - gal ir b t
kil s. (Juokiasi.)

- Ar nešykštite laiko  klub
susirinkusiems draugams? O gal 
visgi tenka atsiprašyti ir dirbti, 
kol kiti linksminasi?

- Neb na taip, kad vaidinu va-
dov : vaikštau, reguliuoju ir š lstu
su draugais. Kai sausakimša, matau, 
kad visi darbuotojai ver iasi per gal-
vas, tai ir indus einu plauti, ir prie 
baro dirbu, ir visk  darau apie links-
mybes negalvodama. Bet kai noriu 
kur  vakar  atsipalaiduoti, galiu sau 
leisti pasakyti: šiandien nedirbu.

- Ar darbo vietoje manoma
atsipalaiduoti?

- Taip.  kitus klubus nevaikštau, 
užsukti m gstu tik  vynines “Tappo 
D’oro”, “La Boheme”, su jomis 
bendradarbiaujame, kei iam s
lankstinukais.

- Nejau visus vakarus 
be perstojo muzikos klu-
be “Tamsta” skamba tik 
tikro garso muzika?

- Taip, išskyrus už-
darus vakarus, furše-
tus. Visas dienas: tre-
iadien , ketvirtadie-

n , penktadien , se-
kmadien  pas mus 
skamba tik tikro gar-
so muzika.

- Ar yra “etati-
ni ” muzikos gru-
pi , išjudinan i
klubo lankytojus?

- Kiekvieno m nesio
rengini  programa yra la-
bai vairi. Koncertuoja tiek 
pradedantys atlik jai, tiek 
sve iai iš užsienio. Yra ir “eta-
tini ”: “Pieno lazeriai”, jaunimo 
pam gtas “Saul s kliošas”, kart
per pus  met  pasirodantis Andrius 
Mamontovas, kuris iš viso n  vie-
name klube negroja - tik pas mus, 
“Bit ”, kuri irgi groja tik pas mus.

- Kaip manote, kod l klubuo-
se nekoncertuojantis A.Mamon-
tovas lipa ant “Tamstos” klubo 
scenos?

- Turime tok  pranašum  - 
“Tamsta” parduotuv . Tai yra ben-

dravimas: jis gauna nuolaidas, dar 
brolis (Petras Skernevi ius - aut. 
past.) kaip garso operatorius dirba 
su juo... (Šypsosi.)

- Pas jus vyko televizijos lai-
d  “Humoro klubas”, “Dar pa-
ži r sim...” filmavimai. Ar po 
eteryje pasirodžiusi  laid  jau-
t si smalsuoli  antpl dis?

- Taip, at jo ir vyresni  žmoni
- jie steb josi, kad ia galima ateiti 
ir koncert  paklausyti, mat iki tol 
galvoj , kad ia vieta tik jaunimui.

- Kaip kilo id ja praeit  va-
sar  vanden  apsuptame Var -
nos prieigose esan iame “Dain
sl nyje” rengti “Tamsta muzi-
ka” festival ? Ar tai t stinum
turintis renginys?

- Kadangi vasar  klub  uždar -
me, nes kai karšta, tvanku, n ra 
oro, žmon s nori lauke s d ti, o 
ger  darbuotoj  nenor jome at-
leisti, sumaniau padaryti lietuvišk
grupi  festival . Taip pat skatiname 
ir populiariname lietuvišk  muzi-
k , koncertavo apie dvidešimt gru-
pi . Festivaliui viet  Var noje, sa-
loje, išrinko t tis. Festivalio tradi-
cija išliks toje pa ioje vietoje ir 
ateinan i  vasar . Viskas, kas ge-
riausio vyks klube per sezon ,
perkelsime  festival .

- Iš ko mokot s, kas kvepia,
iš kur semiat s id j ?

- Žavi amerikie i  klub  tinklas 
“House of Blues”, bet negaliu teigti, 
kad jis - m s  autoritetas. Ten buvau 

smagiame sekmadienini  piet  rengi-
nyje “Gospel Lunch”, kv pusiame 
panašius pietus su gyva gospelo cho-
ro muzika surengti ir “Tamsta” klube. 
Uždeg me daug žvaki , užties me 
baltas staltieses, kad aplinka b t  jau-
ki. domiausia, kad žmon s nes d jo 
prie savo staliuko su sava kompanija, 
o buvo dvi eil s stal  ir visi kartu, gie-
dant chorui, valg , kas nor jo, dar ir 
pagiedojo pagal žodžius. Tokie piet s
ugdo bendryst s jausm , buvo labai 
daug žmoni  su vaikais, su vežim -
liais. Artimiausiu metu planuojame 
pakartoti šio renginio sumanym .

- Ar egzistuoja klubo lanko-
mumo tendencijos?

- Taip. Pavyzdžiui, gruod  ne tik 
savaitgaliais, bet ir tre iadieniais klu-
bas b na sausakimšas - moni  ko-
lektyvai šven ia. Dar labai priklauso 
nuo reklamos - jeigu daugiau  rekla-
m  investuoji, bus daugiau žmoni .

-  kokius klubo lankytojus 
orientuojat s?

-  lankytojus nuo aštuoniolikos 
iki šešiasdešimties met , nes pas 
mus skamba labai vairaus pob džio
muzika: nuo trankaus metalo, jau-
nimo pam gto hiphopo iki dainuo-
jamosios poezijos. Skatiname ateiti 
su vaikais, vakaroti su šeima.

Kas vilioja  klub : tikro 
garso muzika ar 
susib rusi  žmoni  aura?

Vintažini
preki  parduo-
tuv s “Pudri-
n ” bendratur-
t NERINGA 

EBATORIE-
N : “Tur t
labiau pavilioti 
muzika, bet 
m s  Lietuvo-
je yra mažai ir 
norisi tuos pa ius žmones sutik-
ti. Kiti gali sakyti k  nori, bet ma-
ne veikia tas bandos jausmas ir 
einu d l žmoni . M gstu “Absen-
to f j ” klub .

In ter jero 
salono “Mai-
son Classique” 
bendra tur t
LAURA ŽU-
ROMSKYT :
“Esu senesn s
disko muzikos 
m g ja ir ma-
ne labiau vilio-
ja žmoni  aura. Pas mus nelabai 
ir yra toki  viet , kur skamb t
tikro garso muzika”.

Verslinink ILMA MILI T -
ŽILIEN : “  klub  einu d l tikro 
garso muzikos, 
m gstu džiaz ,
bliuz . Ne per 
seniausiai per 
sniegu pusto-
m  keli  važia-
vome  Kaun ,
kad pasiklau-
sytume bliuzo 
virtuozo. Toki
koncert  publi-
ka yra kitokia nei prastiniuose
klubuose - elitin ”.

Dizaineris ALEKSANDRAS
POGREBNOJUS: “Einu ten, kur 
normali kom-
panija. Lankau-
si tik klube 
“Absento f jos” 
arba bare “In 
Vino”. K  pas 
mus galima 
klausyti - pen-
kis atlik jus? 
Kur jie groja, 
ten ir nueinu”.

“Olialia” mergait , “Mis 
publika 2009” INDR  BUR-
LINSKAIT : “Svarbiausia yra 
gera kompanija, tada b na sma-
gu ir nesvarbu, kuriame klube 
esi, kokie ten 
žmon s susi-
rink  ir kokia 
muzika. Klu-
buose retai 
lankausi, iš-
imtinai “Olia-
lia” vakar -
liuose”.

TV laid
ved ja UGN
SKONSMANAIT : “Didžiausi
reikšm  turi muzika, bet man 
svarbu viskas: koks interjeras, ko-
kioje vietoje klubas, kokie ten 
žmon s lankosi, koks garsas... Pas 
mus tikro garso 
muzikos nela-
bai kur ir išgir-
si, išskyrus 
klub  “Tams-
ta”. Be jo, lan-
kausi klubuose 
“Absento f -
jos”, “Gravity”, 
“Woo”.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Tikro garso muzikos galia - vaikai ir 
šešiasdešimtmečiai šėlsta viename klube

Lietuva pagal muzikinį skonį - itin eklektiška šalis. Suburti į vieną erdvę skirtingo socialinio statuso, 
amžiaus ir skonio lankytojus, ko gero, sugeba tik vienas klubas. Virš didžiausios Vilniuje muzikos 
instrumentų parduotuvės “Tamsta” įsikūręs klubas vilioja gyvais muzikos instrumentų ir vokalo 
garsais. Klubo direktorę ypač džiugina lankytojai su mažais vaikais: “Taip gražu, kai sekmadieniais 
ateina su lėliukais vežimėliuose...” Tėvų Arvydo ir Nijolės Skernevičių įkurtame klube jauna moteris, 
kaip pati sako, vadovės nevaidina, tenka ir indus paplauti, ir prie baro pastovėti. Į “Laisvalaikio” 
klausimus atsako muzikinio klubo “Tamsta” direktorė ONA RIMEIKIENĖ.
Genutė ŽALIENĖ

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net

“ Labai priklauso nuo 
reklamos - jeigu daugiau į 
reklamą investuoji, bus 
daugiau žmonių”

Ona Rimeikienė“ Kartą per pusę metų pasirodo 
Andrius Mamontovas, kuris iš 
viso nė viename klube 
negroja - tik pas mus, “Bitė”, 
kuri irgi tik pas mus groja”

Ona Rimeikienė

Ona Rimeikienė

Susigaudyti kruvinuose  
mechanizmuose daug 

lengviau negu savyje. Galiu 
nuimti, išmesti ir pakeisti 

keturias padangas, bet kaip 
tave vieną iš savo galvos 
„ištarabanyti“ ir kuo tave 

pakeisti?!



“Birštono slidin jimo kalnas lau-
kia slidinink ”, - toki  žini  kurorto 
Turizmo informacijos centro inter-
netin  svetain  skelbia nuo gruodžio 
30 dienos. “Prieš Naujuosius sezon
prad jome pirm kart”, - patvirtina 
ir greta Vytauto piliakalnio esan ias 
slidin jimo trasas priži rin ios Birš-
tono miesto tvarkymo tarnybos va-
dovas Algirdas Kederys.

Pagrindin  naujiena - greta dvie-
j  tras  k  tik rengta speciali slidi-
n jimo trasa mažiesiems. “Jei pa-
vyks, piliakalnio apa ioje, petank s
žaidimo aikštel je, rengsime ir 
iuožykl ”, - apie dar vien  pramog

skub jo užsiminti A.Kederys.

Kad ši žiemos pramog  vieta 
lankytoj  nestokoja, rodo komenta-
rai internete. D l pramogautoj  gau-
sos eil je prie keltuv  pra jus  sa-
vaitgal  daugeliui teko praleisti po 
penkias minutes, ne visi buvo pa-
tenkinti ir tras  b kle.

Lietuvos žiemos sporto cen-
tras (LŽSC) sezon  suskubo pra-
d ti gruodžio 18 dien , o visu pa-
j gumu darbuojasi nuo Kal d .
Kaip informavo centro vadovas 
Bronius Cic nas, pramogos vyks-
ta visose keturiose kaln  slidinin-
kams rengtose trasose, taip pat 
ilg  distancij  slidin jimo trasose. 
Ant užšalusio Žaliojo ežero nuolat 
priži rima iuožykla. Atrodo, kad 
didžiausiame šalies žiemos pramo-
g  centre uždirbamos l šos inves-
tuojamos gana prasmingai. Prieš 
prasidedant sezonui buvo papildy-
tas slidin jimo inventorius, nuo-
mai sigyta 12 snieglen i , inven-
toriaus nuomininkams rengta 
užuov j  teikianti palapin , page-
rintas tras  apšvietimas. B.Cic -
nas džiaugiasi, kad pramogauto-
jams ši  žiem  LŽSC teritorijoje 
gali pasi lyti dar daugiau vietos 
nakvynei. Virš inventoriaus nuo-
mos punkto rengtame viešbut -

lyje vienu metu gali apsigyventi 24 
žmon s. Nakvyn  ir pusry iai as-
meniui ia kainuoja 50 Lt.

Žiemos pramog kainiai cen-
tre - tokie pat kaip ir 2007 metais. 
“Išaugusio prid tin s vert s mo-
kes io našt  perk l me ant savo 
pe i ”, - aiškina LŽSC vadovas.

Beje, centro laukia dideli at-
naujinimo darbai. Gav s param
iš ES strukt rini  fond , kov  LŽ-
SC ketina prad ti atnaujinimo dar-
bus. “Tur sime ne tik šiuolaikin
šaudykl , bet ir apšviestas 2,5 ki-
lometro trasas lygum  slidin to-
jams”, - pasakojo B.Cic nas.

LŽSC buvo ir išlieka daugiau-
sia žiemos pramog  vienoje vieto-
je si lan iu kompleksu.

Atmintin

Adresas - Ignalina, Sporto g.3
Organizatorius - Lietuvos žiemos 

sporto centras
Darbo laikas

I-V - 11-17 val.
VI-VII - 10-18 val.

Trasos
 10 m aukš io, 100 m ilgio
60 m aukš io, 460 m ilgio
60 m aukš io, 200 m ilgio
50 m aukš io, 180 m ilgio

8 Sezonas “Laisvalaikis”, 2010 m. sausio 14 d.

Kelias pastarąsias žiemas tik po 
keletą savaičių normaliai veik-
ti galėdavę Lietuvos kalnų sli-
dinėjimo centrai šį sezoną oru 
nesiskundžia. Gruodžio vidury-
je spustelėjęs šaltukas, vėliau 
beveik visą Lietuvą padengęs 
sniegas, iki šiol besilaikanti sta-
bili minusinė temperatūra... At-
rodytų, nesuskubti pasinaudoti 
tokiomis sąlygomis gali tik itin 
neverslus, neūkiškas ar sąmo-
ningai verslą žlugdantis žiemos 
pramogų organizatorius.
Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Deja, toki  pavyzdži  yra. Vil-
niaus Liepkalnio slidin jimo centras 
sezon  prad jo neišsprend s pro-
blem  su kaimynais. Iš po sniego 
lendantis stagaryn  miškas ir kr -
mynai rodo, kad vasar  ši didkalv
buvo palikta be prieži ros. Pernai 
Alytuje rengtas naujausias šalies 
slidin jimo centras iki šiol neišju-
d jo d l sugedusios technikos. Su-
valkijoje, greta Višty io ežero, snie-
go prikrito skystokai, o dirbtinio 
sniego gamyb ia draudžia regioni-
nio parko reglamentai.

Kad bent truput  snieglen i  ir 
kaln  slidin jimo entuziast  pinig
likt  Lietuvoje, o neišvažiuot  aukš-
tikalnes ar pas toki  pramog  orga-
nizatorius  Latvij  ar Lenkij , kol kas 
labiausiai r pinasi Ignalinos, Anykš-
i  ir Birštono tras  šeimininkai.

“Laisvalaikis” apžvelgia pad t
didžiuosiuose šalies slidin jimo cen-
truose. Priminsime, kad susiruošus 
slidin ti m s  krašte pravartu ne tik 
pažvelgti  lauko termometr , bet ir 
pasidom ti operatyvia informacija 
centr  interneto tinklalapiuose, su-
sisiekti su pramog  organizatoriais 
telefonu. Pravers ir naujausi pa i
žiemos pramog  entuziast  komen-
tarai svetain je www.sniegozona.lt.

Speciali trasa snieglentininkams
Trasos slidin ti lygumomis
Keltuv  skai ius - 4
Kaina

Pagrindini  keltuv
Suaugusiesiems - 12 Lt/val., 50 Lt/d.
Vaikams - 10 Lt/val., 35 Lt/d.
Keltuv  vaikams ir pradedantiesiems
Suaugusiesiems - 10 Lt/val., 40 Lt/d.
Vaikams - 5 Lt/val., 30 Lt/d.

Inventoriaus nuoma
Kaln  slidin jimo komplektas

Suaugusiesiems - 15 Lt/val., 70 Lt/d.
Vaikams - 10 Lt/val., 40 Lt/d.
Komplektas slidin ti lygumomis
Suaugusiesiems - 12 Lt/val., 50 Lt/d.
Vaikams - 8 Lt/val., 35 Lt/d.
Snieglent s - 15 Lt/val., 70 Lt/d.
Pa i žos
Suaugusiesiems - 10 Lt/val.
Vaikams - 5 Lt/val.
Rogut s - 5 Lt/val.

rengta stacionari ir lauko kavin , WC
Informacija - tel.(8-386) 54-193 

(8-612) 53-594, www.lzsc.lt

“Š kart startuoti buvo idealios 
oro s lygos”, - džiaugiasi gruodžio 
18- j  sezon  prad jusio kaln  sli-
din jimo centro “Kalita” Anykš-
iuose vadovas Liudvikas Aviet .

Pasak jo, šaltukas pra jus  m nes
leido trasas ant miestelio pakrašty-
je esan ios Kalitos kalvos padengti 
pus s metro storio dirbtinio sniego 
danga, ji nuolat atnaujinama. Anot 
“Kalitos” vadovo, d l geros dangos 
pramogos ia kur  laik  gal s vykti 
ir orams atšilus.

domu, kad š  sezon  centras 
prad jo dirbti “latvišku” režimu. 
Kaip ir šalyje kaimyn je, pramogos 
apšviestose Anykš i  trasose jau 
organizuojamos iki vidurnak io. 

Beje,  “Kalit ” galima užsukti ir 
neketinant slidin ti. Ir šiuo metu ia 
veikia rudens pradžioje rengta vasa-
ros rogu i  trasa. 500 ilgio b giu spe-
cialiomis rogut mis galima leistis ir 
lyjant ar sningant. Rogutininkai patys 
gali reguliuoti nusileidimo greit  ir 
gauti adrenalino veikdami penkis po-
s kius, kilp  ir tramplin ...

Žiemos pramogautoj  patogumui 
š  sezon  prie tras  prad jo veikti du 
inventoriaus nuomos punktai.

Žiema apnuogina Lietuvos slidinėji
Ignalina: visu 

pajėgumu ir su naujais 
užmojais

Anykščiai: veikia ir vasaros rogučių trasa

Keltuv  skai ius - 3 (vienas iš j  skir-
tas pradedantiesiems)

Kaina
Suaugusiesiems - II-IV 10 Lt/val., 
V-VII 15 Lt/val.
Vaikams - II-IV 5 Lt/val., V-VII 8 Lt/val.
Rogu i  trasoje
Suaugusiesiems - 1 k./5 Lt
Vaikams - 1 k./4 Lt

Inventoriaus nuoma
tel. (8-653) 16-450
Slidin jimo komplekt
Suaugusiesiems - 
15 Lt/val., 60 Lt/d.
Vaikams - 10 Lt/val., 30 Lt/d.
Snieglen i  - 20/val., 70 Lt/d.

Instruktoriaus paslaugos - 30 Lt/val.
Veikia lauko kavin , organizuojamas 

maitinimas iš mobilaus furgono, WC
Informacija - tel. (8-381) 78-144, 

(8-698) 73-879, www.kalitoskalnas.lt

Atmintin

Adresas - Anykš iai, Kalno g.25
Organizatoriai - Anykš i  kaln  slidi-

n jimo centras “Kalita”
Darbo laikas

II-IV 13-22 val.
V 13-24 val.
VI 10-24 val.
VII 10-22 val.

Trasos
40 m aukš io, 250 m ilgio
40 m aukš io, 250 m ilgio

Pernai už ES l šas Alytaus savi-
valdyb s rengtas slidin jimo centras 
pramogautojams vis dar neprieina-
mas. Pra jusi  savait  miesto Sporto 
ir rekreacijos skyriaus ved jas Ado-
mas Andrušaitis “Laisvalaik ” tikino, 
kad trasos prad s veikti iki sausio 12 
dienos. “M ginsime atidaryti tre ia-
dien , tad savaitgal  tikrai tur t  veik-
ti, paskambinkite”, - šios savait s pra-
džioje patar  tas pats valdininkas.

Jo žodžiais, dirbtinio sniego tra-
sose prigaminta jau seniai, keltuvai 

taip pat parengti, ta iau sugedo tu-
r ta sniego kelio gaminimo mašina. 
Išeities teko ieškoti toki  technik
nuomojantis Vokietijoje, ta iau jos 
atvykim  sustabd  Europoje siau-
ian ios p gos.

Belieka tik tis, kad naujausio sli-
din jimo centro Lietuvoje prastovas 
alytiškiams ir miesto sve iams kom-
pensuos galimyb  nemokamai nau-
dotis keltuvais. Kad tokia paslauga, 
kaip ir pernai, išliks nemokama, pa-
tvirtino ir A.Andrušaitis.

Alytus: pramogautojai tebemaitinami pažadais Atmintin

Adresas - Alytus, Putin  g.74E
Organizatorius - UAB “Alstapa”
Darbo laikas

II-V  15-20 val.
VI-VII 11-21 val.

Trasos
190 m ilgio
135 m ilgio

Inventoriaus nuoma - tel. (8-617) 41-735
Kaln  slidin jimo komplektas - 
15 Lt/val., 60 Lt/d.
Snieglent  - 
20 Lt/val., 70 Lt/d.

Veikia WC
Informacija - www.ams.lt

Birštonas: šiemet suskubta anksčiau

Keltuv  skai ius - 1
Kaina - 2 Lt/1 kartas
Inventoriaus nuoma - 

www.slidestau.lt
Kaln  slidin jimo komplektas

Suaugusiesiems - 15 Lt/val., 30 Lt/d.
Vaikams - 10 Lt/val., 20 Lt/d.
Snieglent s - 15 Lt/val.

Veikia dvi lauko kavin s, WC
Informacija - tel. (8-319) 65-740, 

www.visitbirstonas.lt

Atmintin

Adresas - Birštonas, greta Vytauto piliakalnio
Organizatoriai - Birštono miesto tvarkymo tarnyba
Darbo laikas

II-V 17-21 val.
VI 10-22 val.
VII 10-21 val.

Trasos
40 m aukš io, 300 m ilgio
40 m aukš io, 160 m ilgio

Tras  simboliai Paprasta pradedantiesiems (“varlinukas”) Nesud tinga Vidutinio sud tingumo Sud tingiausia

Anykščių turizmo informacijos centro archyvo nuotr.

LŽSC archyvo nuotr.

Vaclovo Valužio nuotr.

“Laisvalaikis”, 2010 m. sausio 14 d.

Dvi didžiosios trasos ir rytinio 
šlaito keltuvas Vilniaus slidin jimo 
centre “Žiemos trasa” prad jo 
veikti tik pra jus  savaitgal . Ant 
Liepkalniu vadinamos didkalv s
nuo gruodžio 19 dienos buvo gali-
ma slidin ti tik pradedan i j  tra-
soje (“varlinuke”), pramogos vyko 
ir prie jos esan ioje snieglentinin-
k  zonoje.

Kaip aiškina centro vadovas 
Romualdas Glazauskas, didži j
tras rengimo darbams sutrukd
konfliktas su kaimynais - Ribiški
sod  bendrijos gyventojais. Es  jie 

m  sk stis dirbtinio sniego 
purkštuv  keliamu triukšmu, tad 
j  nebeleista jungti nakt , o dieno-
mis veikian ios patrankos trukdo 
pramogautojams. Be to, šviesiuo-
ju paros metu j  darbas ne toks 
efektyvus ir d l aukš iau pakylan-
ios oro temperat ros.

Nat ralaus sniego dangos kol 
kas nepakanka, kad prad t  veik-
ti didkalv s šiaurinio šlaito trasos 
ir keltuvas. Sniego patrankos ten 
negali funkcionuoti, nes n ra iš-
vedžioto vandentiekio.

Savaitgal  atidaryt  tras  ko-
kybe daugeliui teko nusivilti. Sta-
iausia trasa gal jo leistis tik tie, 

kuriems netrukdo slidi apled jusi
danga. Greta vedanti nuožulnesn
jau sekmadien  perpiet primin
bulvi  lauk . Joje atsiv r  duob s,
iš po sniego lindo žolyn  kupstai, 
žem . Aplink abi trasas kyšo ne-
nušienaut  kr mokšni  miškas.

Tokiu vienintelio sostin s sli-
din jimo centro vadov  ne kišku-
mu pasipiktin  slidininkai nu-
sprend  netyl ti. Interneto svetai-
n je www.peticijos.lt paskelbta 
peticija. Po ja kvie iami pasirašyti 

visi, pritariantys, kad konkurso b -
du Vilniaus slidin jimo centrui b -
t  renkami nauji šeimininkai.

Beje, ant vieno Liepkalnio šlai-
to organizuojama ir nauja pramoga. 
Pra jus  savaitgal ia vyko inten-
syv s ledo sienos statyb  darbai. 
Suvienij  j gas nauj  atrakcij  vil-
nie iams ir miesto sve iams orga-
nizuoja sostin je gyvenantys laipio-
jimo uolomis ir alpinizmo entuzias-
tai. Iš norin i j  išm ginti j gas
kopiant  3 m aukš io sien  mokes-
io imti neplanuojama, ta iau tam 

reik s specialios rangos.

mo centrų spragas
Vilnius: nusivylę slidininkai skelbia peticiją

Pramog  parkas 
snieglentininkams

Keltuv  skai ius - 3
Kaina

Suaugusiesiems - 17 Lt/val.
Vaikams - 13 Lt/val.

Inventoriaus nuoma
Kaln  slidin jimo komplektas - 26 Lt/val.
Snieglen i  komplektas - 25 Lt/val.
Lygum  slidin jimo komplektas - 
13 Lt/val.

Inventoriaus paruošimas ir remontas
Visiškas paruošimas - 90 Lt slid ms,
100 Lt snieglent ms, tel. (8-655)-00028

Snieglen i  instruktoriaus 
paslaugos - 30 Lt/val.

Veikia kavin , WC (kavin s
patalpose)

Informacija - tel.(8-5) 210-62-42 
www.sniegozona.lt

Atmintin

Adresas - Vilnius, Minsko plentas 2
Organizatorius - UAB “Žiemos trasa”
Darbo laikas

II-IV 16-20 val.
IV 15.30-20 val.
V 15-20 val.
VI, VII - 10-20 val.

Trasos
 40 m aukš io, 80 m ilgio
 80 m aukš io, 240 m ilgio
 80 m aukš io, 260 m ilgio

Liepkalnyje geriausiai prižiūrima 
trasa pradedantiesiems

Mykolo Ambrazo nuotr.



Gydytojas Alenas J.Kristofersas (Allen 
J.Cristophers) savo studijoje “Ne saul s spin-
duliai sukelia melanom ” išdr so tvirtinti net 
tai, kad melanoma neturi jokio ryšio su saule. 
Jis mini, kad 1969-1990 metais pasirod
14 vadinam j  kontrolini  atvej  tyrim  d l
ryšio tarp melanomos ir saul je praleisto laiko. 
Iš 14-os tyrim  septyniuose ryšio tarp mela-
nomos ir deginimosi nebuvo rasta, 5-iais atve-
jais deginimasis buvo pripažintas kaip apsau-
gos faktorius ir tik dviem atvejais buvo nusta-
tytas ryšys tarp deginimosi ir melanomos.

Bet tokie tyrimai dažniausiai nepatenka 
 viešum . Kod l? 2009 m. liep  PSO inicia-

tyva veikianti Tarptautin  v žio tyrimo agen-
t ra (IARC) išplatino “karšt  naujien ” apie 
soliarium  keliam  pavoj . Viso pasaulio 
spauda ir televizija pavert  tai sensacija, ta-
iau nepasidom jo, jog šis teiginys paremtas 

ne pa iais naujausiais, o trej  met  senumo 
duomenimis. Taip pat neatkreipta d mesio,
kad visi tyrimai, bylojantys apie teigiam  ul-
travioletini  spinduli  (UV) naud , tiesiog 
nepateko  ši  apžvalg . Be to, kai buvo ren-
giama IARC apžvalga, agent roje dirbusi pro-
fesor  Adel  Grin (Adele C.Green) buvo re-
miama didžiausios pasaulyje losjon  su ap-
sauginiais saul s filtrais ir savaiminio degio
priemoni  tiek jo.

Tai paaiškina intensyvi  ir brangi  vieš -
j  ryši  kampanij , kuri si bavo naujiena, 
kad soliariumai priskiriami prie pirmosios 
kancerogen  grup s, tod l primygtinai reko-
menduojama naudoti apsauginius ir savaimi-
nius kremus. Arši kampanija prieš dirbtin
deg  vargu ar gali b ti tapatinama su r pini-

musi žmonijos sveikata.

Nuolat b nantys saul je rizikuoja 
mažiau

Mokslininkas Entonis Junas (Anthony 
J.Yun) savo 2007 met  studijoje kalba, kad per 
pastaruosius 30 met , kai intensyviai vyko 
sveikatos apsaugos kampanijos ir žmon s bu-
vo atbaidyti nuo deginimosi, mirtingumas nuo 
melanomos išaugo trigubai. J.Junas klausia: 
“Ar manoma, kad tam tur jo takos vis labiau 
ret jantis ir tik kartkart mis, pripuolamai kul-
tivuojamas deginimasis?”

Studijoje, kurioje buvo suabejota ryšiu 
tarp melanomos ir deginimosi, apibendrinti 
29 tyrim  rezultatai ir prieita prie išvados, 
kad asmenims, d l darbo pob džio nuolat b -
nantiems saul je, melanomos rizika žymiai 
mažesn , palyginti su vidurkiu. Ir atvirkš iai,

tiems, kurie deginosi tik tam tikrais laiko tar-
pais, melanomos rizika buvo 1,7 karto dides-
n . Pati didžiausia, t.y. dviguba rizika, nusta-
tyta tiems, kurie per savo gyvenim  buvo ne-
mažai kart  rimtai nudeg . 2005 m. studija, 
apibendrinusi rezultatus po 57 tyrim , pri jo
t  pa i  išvad , jog saikingas deginimasis ap-
saugo nuo melanomos, o aktyvus deginimasis 
saul je dvi atostog  savaites per metus ir 
nudegimai melanomos rizik  padidina. Mela-
nom  sukelia ne pats deginimasis savaime, o 
d l nuolatini  nudegim  atsirandantys odos 
pažeidimai.

Susir pinta vitamino D tr kumu

Europos soliarium  asociacija tvirtina, kad 
tose šalyse, kur buvo vestos labai griežtos 

soliarium  naudojimo taisykl s, dermatologai 
prad jo pripažinti, kad j  patarimai gyvento-
jams saugotis UV spinduliavimo, ko gero, bu-
vo perd ti, nes žmon ms gali iškilti pavojus 
d l vitamino D tr kumo.

Gydytoja Nikolai Vorm (Nicolai Worm): 
“... iš esm s soliariumai veikia tuo pa iu prin-
cipu kaip ir saul s spinduliai. Jeigu  lempas 
montuojamos atitinkamos UV-B sudedamo-

sios dalys, prasideda vitamino D gaminimasis. 
Reguliarus ir saikingas soliariumo lankymas, 
pagal m s  dabartines žinias, turi panaš  pre-
vencin  poveik  kaip ir atsargus deginimasis 
saul je arba abiej  b d  kombinacija. Aišku, 
abiem atvejais svarbu saikas”.

Išvada - protingas deginimasis n ra žalin-
gas. Pavojinga yra ne degintis, o nudegti.

“Laisvalaikio” inf. 

Iš dešimties odos gydytojų tikriausiai visi 
dešimt patartų šio straipsnio iš viso ne-
skaityti. Bet jeigu jau pradėjote, gal ver-
ta perskaityti iki galo - gal tai padės atsi-
kratyti jau kelis dešimtmečius brukamo 
klaidingo įsitikinimo apie saulę.
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Kitoks požiūris: 

Specialistai atkreipia dėmesį, kad 
pavojinga yra ne degintis, o nudegti

Gintaro Šriubšos nuotr.

melanoma neturi jokio ryšio su saule
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“Pieno žvaigždžių” gaminamų “Olialia Cola” 
varškės sūrelių reklamoje Oksana virto karvyte

Už kadro: nuolatos su “Olialia” dirbantis garsus fotografas 
Gediminas Žilinskas buvo pakviestas kurti ir varškės sūrelių 

reklamos. O ar žinojote, kad fotografija nėra vienintelis jo 
talentas? Šįkart “Olialia Cola” skonio varškės sūrelių reklamą jis 

ne tik fotografavo, bet ir filmavo

Tiek ilgai kurtą įvaizdį ne taip 
lengva sunaikinti: pasibaigus 

fotosesijai, daugiau nei valandą 
Oksanai teko praleisti duše, kad 

nuo kūno nusiplautų dažus

Tačiau į namus Oksana 
išskubėjo su ragais ir su 

originaliu makiažu ant 
veido... Tfu, gerai, kad 

policija nesustabdė!

Linksma žalmargė reklamoje 
simbolizuoja, kad “Olialia Cola” sūreliai 
yra be konservantų ir visiškai natūralūs. 
Tačiau virtimo karvyte procesas - ne 
toks jau ir paprastas. “Bomond” salono 
meistras Vardanas su savo kirpėjų 
komanda net dvi valandas iš O.Pikul 
plaukų suko ragus...

...o vizažistė Julija Estko su kolege 
sugaišo beveik keturias valandas, kol 
visą jos kūną padengė karvės “rūbu”. 
Iš pradžių visą Oksaną teko nupurkšti 
baltais dažais, vėliau juodos dėmės 
buvo nutapytos ranka

Darbas: patyręs modelis 
gerai žino, kaip pozuoti 

fotografams, tad ir į šį 
vaidmenį įsijausti Oksanai 

problemų nekilo
Gedimino Žilinsko nuotr.

Naujus metus “Olialia” sutinka sal-
džiai. Pieno produktų rinkos lyderė 
“Pieno žvaigždės” pradėjo gaminti 
“Olialia Cola” skonio varškės sūrelius. 
Prekiauti jais pradėta praėjusių metų 
paskutinėmis dienomis.

“Skoni  testavimas vyko du m nesius, 
kol pavyko atrasti geriausi  kolos skonio ir 
nat ralios varšk s derin , gautas rezultatas 
pranoko l kes ius”, - didžiuodamasi pasa-
kojo “Pieno žvaigždži ” Panev žio filialo 
vyriausioji technolog  Angel  Šadauskie-
n . O visi rinkodaros specialistai puikiai 
žino, be ko ne manoma pristatyti naujo pro-
dukto: be reklamos. Garsioji “Olialia pupy-
t ” Oksana Pikul buvo pakviesta pristaty-
ti nauj j  varšk s s reli . Fotoreportažas 
iš reklamin s fotosesijos užkulisi  - išskir-
tinai “Laisvalaikio” skaitytojams.

Daugiau nuotrauk  bei filmuotos medžiagos iš “Olialia Cola” varšk s s reli  reklamos fotosesijos ieškokite www.olialia.lt

Rezultatas: 
žavi karvytė 
mėgaujasi 
“Olialia Cola” 
ir vilioja 
išbandyti 
naujuosius 
kolos skonio 
varškės 
sūrelius 
išskirtinai 
“Laisvalaikio” 
skaitytojams

“Olialia Cola” prekės ženklo vadovė 
Giedrė Pukienė atidžiai prižiūrėjo 

visą fotosesiją: rūpinosi, kad viskas 
vyktų sklandžiai, netrūktų rekvizito ir 
kad būtų tinkamai atspindėta sūrelio 

reklamos idėja



Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Rekomenduos specialistai

“Savigyda” šiltuosiuose kraštuo-
se ne visuomet s kminga. Pernelyg 
atsipalaidavus gresia perkaisti sau-
l je, priaugti svorio, sugr žus - pa-
tirti negalavim  d l klimato kaitos.

“Sanatorijoje ilsimasi priži rint 
kvalifikuotiems specialistams. Reikia-
m  proced r , j  kompleks  pagal 
sve io nusiskundimus ir l kes ius pa-
skirs gydytojas. Tad pažadinti gyvybi-
nes organizmo j gas, sustiprinti svei-
kat  ir užb gti ligoms už aki , vado-
vaujantis rekomenduota sveikatinimo 
programa, galima net per trump  lai-
k ”, - teigia “Egl s” medicinos direk-
torius gydytojas Arvydas Bal ius.

Atostogos sanatorijoje gali pa-
d ti sureguliuoti ir svorio proble-
mas, - toki  dažnai atsiranda po gau-
si  vaiši  per žiemos šventes. 
“Egl je” galima rinktis skirtingus 
maitinimo b dus. Tris kartus per 
dien ia si lomas švediško stalo 
meniu, kuriame gausu vaisi , dar-
žovi , garuose ruošt  m sos ir žu-

vies patiekal . Kitas b das - tinka-
mai subalansuota dieta, kuri  sve-
iams taip pat skiria specialistai.

Šviesa žadina laim s poj t

Mokslininkai teigia, kad pasta-
raisiais metais d l užterštos atmos-
feros žem s apšviestumas sumaž -
jo 20 proc. Šviesos tr kum  gyven-
dami ar iau Šiaur s dar labiau pa-
juntame šaltuoju sezonu. Saul s
spinduli  stoka silpnina m s  imu-
nitet , gali sukelti sezonini  nuotai-
kos sutrikim , depresij .

Kompensuoti š  deficit  sanato-
rijoje pad s šviesos terapijos proce-
d ros. Jau ketverius metus “Egl je” 
veikia kabinetas, kuriame rengti 
special s vokie i  gamybos švies-
tuvai. “Apniukusios dienos šviesa 
gali siekti 2000 liuks . Terapijai 
skirta ranga skleidžia 10 000 liuks
intensyvumo švies . Kitaip nei bui-
tyje naudojamos dienos šviesos 
lempos, terapiniai šviestuvai nemir-
ga, tod l nevargina aki . Per pusva-
landžio trukm s proced r  galima 
skaityti, megzti arba tiesiog klausy-

tis terapijos metu skamban ios mu-
zikos raš ”, - aiškina A.Bal ius.

Šviesos veikiamos smegenys iš-
skiria didesn  kiek  serotonino. O šis 
hormonas yra geros nuotaikos ir lai-
m s poj io mediatorius. Pasak sa-
natorijos medicinos direktoriaus, 
teigiam  impuls  galima pajusti ir po 
vienos proced ros. Bet d l didesnio 
ir ilgalaikio efekto reik t  bent 6-10. 
Vieno seanso kaina - 10 Lt.

Trys viename

Tarp vien  maloniausi  “Egl s” 
proced r  - metus ia taikomi aroma-
terapijos seansai. Tiesa, nes per pro-
ced r , be uosl s, veikiamos ir kitos 
dvi svarbios jusl s - rega ir klausa.

“Poveikis akims daromas užsi-
žiebiant skirting  spalv  šviestu-
vams. Kiekviena spalva stimuliuoja 
tam tikr  energij . Pavyzdžiui, žals-
va, melsva veikia imunin  sistem ,
raudona - vyriškum ”, - pasakojo 
medicinos direktorius. Teigiam ta-
k  seanso lankytoj  dvasios b senai 
daro ir meditatyvin  dan  kompozi-
tori  muzika. O štai patalpoje besi-

skleidžiantys aromatai gali b ti skir-
tingo poveikio. Proced roms sukur-
ti keturi eterini  aliej  mišiniai: sti-
prinantis imunitet , padedantis at-
sipalaiduoti, harmonizuojantis mo-
terišk sias ir vyrišk sias galias.

Nuotaik  stimuliuoja 
mineralai

Viena pagrindini  sveikatos 
versmi  - iš sanatorijos gr žini
trykštantis mineralinis vanduo, nau-
dojamas ir gerti, ir proced roms.

“Mineralinio vandens vonioje k -
nas pasisavina 1,5 karto daugiau ši-
lumos nei maudantis paprastame 
vandenyje. Veikdama vis  organizm
šiluma skatina nuotaik  gerinan i
hormon  gamyb . Be to, m s  mi-
neralinis vanduo pasižymi didele ma-
gnio koncentracija, o b tent šis mi-
kroelementas yra geros nuotaikos ir 
savijautos šaltinis”, - itin populiari
proced r  poveik  komentuoja A.
Bal ius.

Gulint mineralin je s kurin je
vonioje papildomai galima m gautis 
masažin mis srov mis. Kaip masa-
žas veikia ir mineralin s perlin s vo-
nios burbuliukai. domu, kad gulint 
36-38 laipsni  vonioje aplink kylan-
i  burbuliuk  temperat ra siekia tik 

20 laipsni  šilumos. Toks kontrastas 
teigiamai veikia kraujotak , aktyvina 
medžiag  apykait , - žmogus jau ia-
si žvalesnis ir sveikesnis.

Veikia ir po maudyni

Mineralinio vandens baseine 
atliekamos ir prieš 20 met  pir-
m kart Lietuvoje, “Egl s” sana-
torijoje, diegtos vertikalios vo-
nios proced ros. Naudojantis spe-
cialia ranga vandenyje daromi 
vair s stuburo tempimo pratimai 

padeda stiprinti ir atpalaiduoti 
raumenis, atlaisvina suspaustus 
stuburo diskus, didina stuburo pa-
slankum .

Mineralini  voni  veiksmingu-
mas t stinis. Net ir po maudyni
ant odos likusios druskos s kmin-
gai darbuojasi. Jos stimuliuoja odo-
je esan ias nerv  gal nes, šios 
siun ia teigiamus impulsus smege-
nims, tai stiprina imunitet  - pade-
da organizmui prisitaikyti prie ne-
palanki  s lyg , mobilizuoja gyny-
bines galias.

Vietoj Egipto - į sanatoriją

Tempimo pratimai 
vertikalioje vonioje didina 

stuburo paslankumą

Dar 6 priežastys atvykti 
“Egl s” sanatorij

 Patogiai apsigyvensite ir jausi-
t s it namie

 Kv puosite tyru pušyn  oru
 Sveikai pajud site
 Atitr ksite nuo kasdienyb s
 Bent trumpam pakeisite kas-

dien  ritm
 Gal  gale paskaitysite vaka-

rais

Švenčių maratonas baigėsi, pavasaris dar toli, o aplink plintančias pesimistines nuotaikas dar labiau 
paryškina tamsa ir šaltis. Sustiprinti vidines galias ir nepasiduoti žiemos liūdesiui padės kad ir neilgas 
pabėgimas iš namų. Ten, kur kūną glosto šiltas vanduo, akis pamaitina šviesa, o sielą aukštyn pakylėja 
malonūs kvapai ir garsai. Tokių dalykų nebūtina ieškoti už tūkstančių kilometrų. Viešnagė Druskininkų 
“Eglės” sanatorijoje gali būti puiki alternatyva atostogoms Egipte...
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Su “Laisvalaikio” kortele

12%
nuolaida gydymo ir 

sveikatinimo paslaugoms

Ir atpalaiduojančios, ir žvalinančios 
mineralinės vonios - tarp 
populiariausių sanatorijos procedūrų

Sanatorijos “Eglė” archyvo nuotr.

Elena NIKONOVAITĖ

Pirmiausia - saugumas

“Martonas” klientus vežioja tik 
naujais, 1-3 met , automobiliais. Tai 
ne vien suteikia kelion s komforto 
poj t , bet ir užtikrina maksimal
saugum , mat  naujausius automo-
bilius sumontuotos efektyviausios 
šiuolaikin s saugos sistemos. Ne 
veltui viena iš paklausiausi  “Mar-
tono taksi” paslaug  - vaik  nuve-
žimas ir/ar pargabenimas iš moky-
klos, b reli . “T vai ypa  ži ri vaik
saugumo, tod l r pinasi ir juos ve-
žan io automobilio patikimumu”, - 
pasakojo R.Kriukovas.

D mesys automobili  švarai

 sostin s gatves išrieda tik 
tvarkingos, išv dintos mašinos. 
Prieš kiekvien  nauj  pamain , tai 
yra kei iantis vairuotojams, auto-

mobiliai yra apži rimi ir sutvarkomi, 
išvalomi. “Martono taksi” turi nuo-
sav  automobili  servis , tad maši-
n  prieži ra - j  tikrinimas, tvarky-
mas - vykdoma vis  par . Patikrina-
mas ir vairuotoj  blaivumas.

“Vairuotojams automobiliuose 
draudžiama r kyti, tod l lip  ma-
šin  nepajusite nei slogaus oro, nei 
nos  užsispausti ver ian io pernelyg 
aitraus kvapiklio”, - pasakojo 
R.Kriukovas.

Vairuotojams - klient
aptarnavimo kursai

“Martono taksi” išskirtinumas - 
ia ypa  r pinamasi ne tik vairuotoj

kvalifikacija, bet ir j  kult ra. Taksi 
darbuotojai turi gerai mok ti lietuviš-
kai ir susikalb ti užsienio kalba.  dar-
b  priimti vairuotojai mokomi, kaip 
bendrauti su klientais, jiems rengiami 
special s klient  aptarnavimo semi-
narai. “Martono taksi” vairuotojai yra 

bene vieninteliai Vilniuje, d vintys 
uniformas, - tai padeda sukurti klien-
tui malonesn , pagarbesn  aplink .

Taksi paslaugos

“Martono taksi” parke - tik er-
dv s automobiliai: stilingi vienat -
riai “Opel Meriva”, “Škoda Rooms-
ter”, “VW Caddy”. Jei keliaujate su 
didesne kompanija, j s  paimti at-
važiuos “VW Sharan” mini autobu-
sas, kuriame telpa 6-7 keleiviai.

“Martono taksi” veža pavienius 
klientus, taip pat, sudarius sutartis, 
moni  darbuotojus, aptarnauja vieš-

bu ius, restoranus, kavines, Vil-
niaus oro uost .

Jei klientas pageidauja, už paslau-
gas galima atsiskaityti ir mokam ja 
banko kortele - tereikia kvie iant tak-
si apie tai informuoti dispe er .

O kad teikiam  paslaug  kokyb
išties atitikt  pažadus, “Martono 
taksi” steigtas nemokamas koky-
b s telefonas (8 611 242 68), juo 
paskambinusieji gali išsakyti savo 
pastabas ir taip dar labiau pagerinti 
mon s darb . “Nesislepiame nuo 

savo klient , mums svarbu žinoti, 
ar jie lieka patenkinti “Martono tak-
si” darbu”, - pabr ž  R.Kriukovas.
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“Martono taksi” - kokybiška 
paslauga už patrauklią kainą

Nuo šiol su “Laisvalaikio” kortele ir už taksi paslaugas galėsite mo-
kėti mažiau - sausį “Laisvalaikio” klubo partnerių gretas papildė 
bene geriausias Vilniuje “Martono taksi”. Pasirinkę “Martoną” savo 
kelionei būsite ramūs: iškviestas automobilis atvažiuos laiku, ma-
šina bus nauja ir techniškai tvarkinga, salonas švarus ir neprirūky-
tas, o vairuotojas pagarbiai įkels jūsų lagaminą į bagažinę... “Esa-
me patikimi ir rūpinamės savo keleivių saugumu bei komfortu”, 
- apie paslaugų kokybę sakė Ričardas Kriukovas, UAB “Martono 
taksi” direktorius.

Dėmesio “Laisvalaikio” 
kortelių savininkams! 
Kortelę parodykite vos 
įlipę į automobilį - bus 
nustatytas specialus 
važiavimo tarifas, pagal 
kurį už kilometrą bus 
skaičiuojama po 
1,30 Lt (važiavimo kaina be 
“Laisvalaikio” kortelės - 
1,50 Lt/km).

Su “Laisvalaikio” kortele

važiavimo kaina

1,30 Lt/km



14 Tendencijos

Tarptautinis kelioni  organizato-
rius “Tez Tour” taip pat informuoja, 
kad, palyginus ši  ir pra jusi  met
devyni  m nesi  rezultatus, lietuvi
turist  srautas, kelioni  paketus si-
gijusi  iš “Tez Tour”, sumaž jo 16 
proc. “Tez Tour”, vertindami gali-
mus kriz s padarinius, buvo supla-
nav  15 proc. sumažinti išvežam
turist  skai i . Atsižvelgdami  ben-
dras šalies tendencijas, esame pa-
tenkinti pasiektais rezultatais ir ne-
abejojame, kad d l tvirt  pozicij
rinkoje išlaikysime stabilum ”, - tei-
g  “Tez Tour” Lietuvoje direktorius 
Aleksandras Sukovas.

“Tez Tour” parduot  kelioni
Turkijos Bodrumo ir Marmario ku-
rortus sumaž jo 14,6 proc., ta iau
šiek tiek pigesnis Antalijos kurortas 
išliko populiariausias - turist  skai ius 
nemaž jo. Pardavimas  Egipto Hur-
gados ir Šarm El Šeicho kurortus kri-
to 29 proc., kelioni  Ispanij  parduo-
ta 22 proc. mažiau, bet šiai šaliai pri-
klausanti Tenerif s sala išlaik  didel
populiarum .

“ vertin  metinius rezultatus ga-
lime teigti, kad nors keliaujan i  lie-
tuvi  skai ius sumaž jo, j pro iai 
kito labai nedaug. Pastebimas suma-
ž jimas tik  brangesnius kurortus, o 

pigesnieji išlaik  panašius pardavimo 
rodiklius. Mus nustebino net sun-
kme iu išlik s Graikijos kurort  po-
puliarumas, nes  ši  šal  “Tez Tour” 
pardav  tiek pat kelioni  kaip ir 2008 
metais”, - sak  A.Sukovas.

Ekonominis sunkmetis jokios ta-
kos netur jo lietuvi  pom giui atos-
togauti Tailande. Netgi priešingai, 
ši  Azijos šal  “Tez Tour” pardavimas 
augo net 330 proc.

Anot kelioni  organizatoriaus va-
dovo, išryšk ja dvi pagrindin s ten-
dencijos - lietuviai per pra jusius me-
tus rinkosi pigesnes keliones  Turki-
jos Antalijos ir Egipto Hurgados ku-

rortus, o kita dalis “Tez Tour” klient
rinkosi prabangias keliones  Bodru-
m , Marmar  (Turkija) ir Šarm El Šei-
ch  (Egiptas).

Jeigu palygintume 2008-2009 m. 
to paties laikotarpio vidutin  “Tez 
Tour” si lomos kelion s kain , ji bu-
vo sumažinta 20 proc. Šiam procesui 
takos tur jo tinkamai parinkta kom-
panijos strategija ir visos moni  gru-

p s išpl totos derybin s galios, sie-
kiant mažesn s kelioni  savikainos ir 
organizavimo s naud  ekonomijos. 
Kainos maž jimas ir tinkamos žval-
gos sumažinti kelioni  apimtis tur jo 
teigiamos takos l ktuv  užpildymo 
klausimu - “Tez Tour” organizuojam
kelioni  l ktuvai buvo užpildyti be-
veik 100 proc.

“Laisvalaikio” inf. 

Keliautojų skaičius mažėjo, bet jų įpročiai nekito
Statistikos departamentas skelbia, kad 2009 m. sausį-rugsėjį lietuviai vyko į milijoną kelionių, iš jų apie 
180 tūkst. (18,6 proc.) sudarė kelionės su turizmo paslaugų paketu, įsigytu įmonėse, teikiančiose turiz-
mo paslaugas. Bendras kelionių skaičius per šių metų devynis mėnesius sumažėjo 28,5 proc., palyginti 
su 2008 m. tuo pačiu laikotarpiu, o kelionės su turizmo paslaugų paketu sumažėjo 30,4 procento.
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Antalijos kurortas išliko 
populiariausias

Redakcijos archyvo nuotr.



Prad kime nuo to, kad jei siekia-
me ilgalaiki  rezultat , užsibr žt
tiksl  reikia laikytis kryptingai. Jei 
svor  numesime greitai, tai jis taip pat 
greitai ir gr š, taigi nuo ko prad ti? 
Kiekvienas galime pritaikyti bent ke-
let  iš pateikt  patarim .

Gerkite daugiau vandens. Daž-
nai galime supainioti alk  su troškuliu, 
tod l pasijut  alkani iš pradži  išgerkite 
vandens. Mitybos ekspertai rekomen-
duoja pagurkšnoti vandens prieš valg .

Išsikelkite realius tikslus. Jei 
per savait  numesite 0,5-1 kg, to pa-
kanka. Remiantis intensyvaus svorio 
metimo programomis, numetus pir-
mus penkis kilogramus reikia sustoti 
ir palaikyti svor  apie šešis m nesius 
prieš v l j  metant.

Nustatykite ribas. Jei nuspr -
site, kad per dien  galite valgyti du 
patiekalus to, ko tik norite, tai bus 
pirmas žingsnis ir padarys mažiau 
žalos fig rai nei dažnas piktnaudžia-

vimas saldumynais ir nesveikais už-
kandžiais.

Suskai iuokite iki 10. Tyrimai 
rodo, kad vidutinis potraukis trunka 
apie 10 minu i , taigi kai kyla noras 
pavalgyti, palaukite 10 minu i . Per 
t  laik  galite apsvarstyti dienos pla-
nus, taip pat b tina išeiti iš virtuv s, 
kad nekilt  pagundos.

Valgykite dažniau. Žmon s, ku-
rie išlaiko savo svor  nepakitus  dau-
giau nei 5 metus, valgo 5 kartus per 
dien . Tiesa, dažnesnis valgymas pa-
deda pažaboti apetit , suteikia ener-
gijos, gerina nuotaik  ir greitina me-
džiag  apykait , nes virškinimo metu 
deginamos kalorijos.

Kas savait  parenkite ataskai-
t . Neb tina kiekvien  vakar  prisi-
minti, k  suvalg te t dien. Per vien
dien  nieko nepakeisite. Poky ius rei-
kia vesti pamažu. Kiekvien  savait
galite sukurti nauj  mitybos taisykl
- taip bus lengviau jos laikytis ir prie 
jos priprasti. Pavyzdžiui, galite papil-
dyti mityb  vaisiais, pasilepinti švie-
žiai spaustomis sultimis ir pan.

Nusistatykite pasiekti 10 pro-
cent  tikslo. Iš tikr j  gali atrodyti 
ne manoma numesti 10 ar daugiau ki-
logram . Žinoma, tai priklauso nuo 
antsvorio. Vis d lto jei nusistatysite 
ilgalaik  tiksl , tai bus lengviau siekti, 
o jei sivaizduosite, kad iš pradži  rei-
kia pasiekti tik dešimtadal , tai dar la-
biau palengvins užduot .

Šalin alkohol . Ne visos žino, 
kad vienoje vyno taur je tiek pat ka-
lorij  kiek pyrago gabal lyje, bokale 
alaus slepiasi vienodai kalorij  kaip 
ir spurgoje, tuo tarpu degtin s sti-

kliuke tiek, kiek 25 gramuose grie-
tin l s. Alkoholis išties kaloringas ir 
nepuosel ja fig ros. Taigi vert t
mažinti jo vartojim .

Atsisakykite dalies maisto. Kai 
vakarieniaujate, l kšt je prast  por-
cij  sumažinkite tre daliu. J  galite pa-
silikti kitos dienos pietums.

Klijuokite raštelius. Ant šaldy-
tuvo galite palikti kelet  rašteli  su 
retoriniais klausimais: “Ar kalorijos 
vertos j  pasekmi ?” ir pan. Tai pad s
lengviau laikytis užsibr žto tikslo ir 
neišklysti iš kelio.

Venkite gazuot  gaivi j  g ri-
m . Žinoma, juos m gsta daugelis, 
ta iau tai tik tuš ios kalorijos. Geriau 
išgerkite stiklin  pieno ar sul i . Tai 
kur kas sveikiau. Per “Prunge” uni-
versiteto atlikt  tyrim rodyta, kad 
troškul  geriau malšina ne g rimai, o 
maistas. Vieniems tiriamiesiems duo-
ta gaivi j  g rim , o kitiems - gumi-
nuk . Tie, kurie g r  gaiviuosius g -
rimus, priaugo nemažai svorio, o kitos 
grup s atstovai kalorij  nepritekli
kompensavo valgydami kit  maist .
Taigi tyrimo išvadose nurodyta, kad 
jei norite ko nors saldaus, geriau k
nors kramtykite, nei gerkite.

Gražiai padenkite stal . Ne pa-
slaptis, kad skub dami dažnai ir val-
gome kuo grei iau, pamirštame apie 
estetik . Juk kur kas maloniau pris s-
ti prie paserviruoto stalo, pabendrau-
ti su namiškiais, pasidalyti dienos 
sp džiais. Kartu valgome l iau ir pa-
juntame sotumo jausm  grei iau. Pi-
etavimas ar vakarieniavimas su šeima 
leis neskub ti ir m gautis maistu.

Praturtinkite mityb  balty-

mais. Tyrimais rodyta, kad baltymai 
prailgina sotumo, pilnumo jausm , o 
per pusry ius ir pietus suvartoj  daug 
baltym  jausit s mažiau alkani kito 
valgio metu. Žinoma, rinkit s produk-
tus, kurie turi mažiau kalorij : lies
jogurt  ar varšk , mažo kaloringumo 
g rimus ar užkandžius.

Padarykite pertrauk . B gda-
mi kelis kilometrus kartkart mis su-
stojame pails ti, taip pat ir siekdami 
savo ilgalaikio svorio kartais galime 
padaryti išimtis. Jei vien  vakar  pa-
sim gausite pyragu ar nety ia persi-
valgysite, nekaltinkite sav s - kit
ryt  gr žkite  senas v žes ir t skite 
tai, k  prad jote. Aišku, jei poilsio sto-
teli  bus per daug, yra tikimyb , kad 
vienoje iš j  užstrigsite ilgam.

Pozityvus m stymas. Žemas 
sav s vertinimas - viena iš persival-
gymo priežas i . Lavinkite save, at-
kreipkite d mes  teigiamas savo sa-
vybes, o ne susikaupkite ties tr ku-
mais. Pasitempkite, suteikite sau ma-
lonumo - nauja šukuosena ar apsilan-
kymas grožio salone tikrai pagerins 
nuotaik . Pirkite drabužius, kurie yra 
j s  dydžio. Juk kabantys ar per daug 
aptempti drabužiai tikrai nesuteiks 
šarmo, o pamažu kintant svoriui pa-
keisite ir garderob .

Atsip skite! Kaip žinoma, stre-
sas - didžiausias m s  priešas. Jei 
dažnai esama didesnio spaudimo, jo 
neatlaikome ir žygiuojame  virtuv ,
atidarome šaldytuvo duris ir šluojame 
maist , nor dami numalšinti susikau-
pusi tamp . Stop! Stres  malšinkite 
kitais b dais - darykite mankšt , už-
siimkite joga ar pamedituokite...
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Vegetarizmas prailgina 
gyvenimo trukm

Vienas iš išsamesni  tyrim
šia tema atliktas vokie i  v žio ty-
rimo centro. Jame dalyvavo 1904 
vegetarai. Iš pastar j  buvo 60 ve-
gan  ir 1165 vegetarai, kurie valgo 
kiaušinius, geria pien  ir vengia 
m sos. Tuo tarpu lik  - “vidutiniai” 
vegetarai, kurie kartais pasim -
gauja žuvimi ar m sa. Tiriam j
amžius viršijo 21 metus. J  svei-
kata buvo lyginama su vidutinio 
Vokietijos gyventojo. Mitybos spe-
cialistai, taip pat gydytojai dažnai 
tvirtina, kad gyvenimo trukm  pri-
klauso nuo gyvenimo b do, ta iau
vegetarai tai iš dalies paneigia. 
Dažniausiai žmon s pasirenka ve-
getarizm  ne d l sveiko gyvenimo 
b do, o vadovaudamiesi daugiau 
etniniais, aplinkosaugos motyvais 
ar individualiu skoniu.

Tyrimo rezultatai išties šokira-
vo: vegetarams vyrams mirties rizi-

ka sumaž ja 50 procent , tuo tarpu 
moterims šis rodiklis mažesnis ir 
siekia 30 procent . Pasirodo, norint 
gyventi ilgiau neb tina visiškai ap-
riboti m sos vartojim : vienodi re-
zultatai gauti tiek vegetar , “viduti-
ni ” vegetar  bei vegan  atveju.

Prieš kur  laik  kit  tyrim  atli-
k  brit  mokslininkai patvirtino, kad 
vegetar  dieta yra efektyvus b das 
prailginti žmogaus gyvenim .

Vegetarai ir nevisavert
mityba

Taip pat dažnai kyla klausimas, 
ar vegetar  dieta apr pina organiz-
m  visais reikiamais vitaminais ir 
mikroelementais. Profesorius Ibra-
himas Elmadfa iš Vienos universi-
teto nusprend  tai išsiaiškinti tyri-
mo metu. Pasirodo, vegetarai gau-
na daugiau vitamino C, karotinoid ,
folio r gšties, l stelienos ir neso-
i j  riebal . Veganams gali atsi-

rasti kai kuri  vitamin  tr kumas: 

vitamino B12, vitamino D ir kalcio. 
Mokslinink  komanda buvo apstul-
binta, nes tyrime dalyvaujantys 
žmon s nekent jo nuo toki  lig ,
kurias sukelia mikroelement  tr -
kumas, pavyzdžiui, osteoporoz s.

Mažiau kalorij  - ilgesnis 
gyvenimas

Prieš kelerius metus brit
mokslininkai pareišk , kad mažes-

n  kiek  kalorij  vartojantys žmo-
n s gyvena ilgiau. Tyr j  skai ia-
vimais, sumažinus kalorij  skai i
30 procent , tai yra palaikant ka-
lorij  skai i  šiek tiek aukš iau už 
prast  mitybos lyg , b t  galima 
sumažinti širdies lig  ar v žio lig
rizik  pusiau ir prailginti gyveni-
m  beveik tre daliu. Vis d lto kie-
kvienam individualiai tur t  b ti
sudaryta dieta, taip pat reik t
vartoti daug vitamin  bei minera-

lini  pried . Viena vertus, tai 
skamba šiek tiek utopiškai, juk 
vienas iš gyvenimo malonum  yra 
maistas - sunku sivaizduoti, kad 
žmonija pereit  prie mitybos, ku-
rioje vyraut  pieno baltymai ir ku-
kur z  aliejus. Kita vertus, matyt, 
reik t siklausyti  mokslinink
išvadas - dažnai valgome per daug, 
apsunkindami savo organizm .

Puslap  pareng
Elena GERMANOVI

Daugiau informacijos:
info@meniu.lt Tel. pasiteirauti (8-5) 273-59-19

Kaip atsikratyti nereikalingų 
kilogramų po švenčių?

Visi puikiai žinome tą jausmą - šventės baigiasi, o kartu su malo-
niais prisiminimais jaučiamės apsunkę. Kaip atsikratyti prikauptų 
kilogramų?

Norintiesiems gyventi ilgiau
Diskusijos dėl vegetarų dietos tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį. 
Mokslininkai kaip visada stengiasi rasti ilgaamžiškumo raktą. Tai-
gi kas gyvena ilgiau - ar tie, kurie atsisako mėsos, ar jos neven-
giantieji?

Meniu.lt archyvo nuotr.
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Lenkia garsiausias žvaigždes

Lietuvoje koncertuosian ios 
MakSim k rinys „Ne otdam“ iš an-
trojo atlik jos albumo „Moi rai“ 
(liet. „Mano rojus“) pateko  muzi-
kinio kanalo „MTV Russia“ sudary-
t  geriausi  2009 m. šalies k rini
s raš  „Ruskaja Desiatka“ (liet. 
„Rusiškas dešimtukas“). Vis  m -
nes  populiariausi  dain  vaizdo kli-
pai bus rodomi specialiose MTV 
laidose, o nugal toj  sausio pabai-
goje išrinks televizijos ži rovai. 
Šiuo metu MakSim dainos „Ne Ot-
dam“ vaizdo klipas užima šešt j
dešimtuko viet . MakSim lenkia net 
tokias Rusijos popžvaigždes kaip 
garsusis Dima Bilanas, kurio hito 
„Lady“ vaizdo klipas populiariausi -
j  s raše užima septint j  viet .

„Nemanau, kad geriausi  k rini
rinkimai atlik jus skatina dainuoti ko-
kybiškiau, ta iau populiariems atlik -
jams žymiai lengviau prasiskinti keli
 radij  ar televizijos eter , – pasakoja 
Lietuvoje koncertuosianti rus
popžvaigžd  MakSim. – Niekuomet 
neskyriau savo dain  konkre iam žmo-
gui. Muzik  kuriu visiems, noriu, kad 
mano dainos keliaut  radijo bangomis 
ir jas išgirst  kuo daugiau žmoni .
Smagu, kad mano k ryba yra vertina-

ma, tai suteikia dar daugiau j g  ir ryž-
to nuolat siekti aukštesni  tiksl .“

Siekia b ti virš n je

Nuo pat 2003- j , kai pasirod  di-
džiojoje scenoje, MakSim (tikrasis at-
lik jos vardas yra Marina Sergejevna 
Abrosimova – aut. past.) užtikrintai 
siek  k rybini  aukštum . sp ding
rezultat  pasiek  jau 2006-aisiais pa-
sirod s debiutinis MakSim albumas 
„Trudnyi Vozrast“, jaun j  atlik j  iš-
kart išk l s tarp ryškiausi  Rusijos 
popžvaigždži . Albumas peln  dau-
gyb  apdovanojim , o j  pristatantis 
k rinys „Nezhnost“ buvo vertintas 
prestižiniu apdovanojimu „Met  dai-
na 2006“. Debiutinis MakSim dain
rinkinys buvo parduotas didesniu nei 
1 mln. 200 t kst. tiražu.

Pripažinimo sulauk  ir kiti Mak-
Sim darbai. Antr j  atlik jos dain
rinkin  „Moi Rai“ per pirm j  savait
sigijo daugiau nei pus  milijono žmo-
ni , iš viso parduota daugiau nei 700 
t kst. albumo kopij  – jis tapo perka-
miausiu Rusijoje. Kovo 5 d. išskirti-
niame koncerte Vilniuje populiari 
atlik ja pristatys naujausi , jau tre-
i j  savo studijin  album  „Odinoch-

ka“,  kur traukti k riniai jau sp jo 
tapti Rusijos radijo sto i  favoritais. 
Album  pristatantis singlas „Na Ra-
diovolnach“ (liet. „Radijo bangomis“) 

vos pasirod s pateko  populiariausi
Rusijos dain  trejetuk  ir jame išsi-
laik  net 16 savai i . Rusijos muzikos 
kanalai ypa  dažnai transliuoja dainos 
„Na Radiovolnach“ vaizdo klip , kuris 
buvo filmuojamas JAV.

Vienintelis pasirodymas 
Vilniuje

Šiuo metu MakSim intensyviai 
ruošiasi gastrol ms ir nekantriai lau-
kia susitikimo su gerb jais Lietuvoje. 
Su naujausia programa „Odinochka“ 
Vilniuje koncertuosianti MakSim ži -
rovams pažad jo sudainuoti ir gar-
siausius savo hitus. Išskirtiniame šou 
kovo 5 d. „Pramog  arenoje“ skam-
b s „Otpuskaju“, „Znajesh Li Ty“, 
„Vetrom Stat“ bei kitos populiariau-
sios atlik jos dainos.

Bilietus  MakSim koncert  jau 
galima sigyti visose BILIETAI LT 
kasose ir internetu. Daugiau infor-
macijos svetain je www.bilietai.lt.

MakSim – geriausių Rusijos atlikėjų dešimtuke

Kovo 5 dieną „Pramogų arenoje“ Vilniuje koncertuos populiari 
Rusijos dainininkė MakSim.  Vieninteliame pasirodyme Lietuvoje 
popžvaigždė pristatys gruodį pasirodžiusį naujausią albumą „Odi-
nochka“, kuris pretenduoja tapti vienu perkamiausių Rusijoje. Po 
nedidelės pertraukos į didžiąją sceną grįžusi dainininkė MakSim 
yra viena ryškiausių Rusijos atlikėjų, o muzikinis kanalas MTV jos 
dainą „Ne Otdam“ (liet. „Neatiduosiu“) įtraukė į geriausių 
2009-ųjų šalies kūrinių dešimtuką.

Organizatorių nuotr.

Kovo 5 d. „Pramogų arenoje“ 
Vilniuje vyksiantį MakSim 
koncertą organizuoja 
pirmaujanti Vidurio ir Rytų 
Europoje koncertinė agentūra 
„Makroconcert“. 
Daugiau informacijos 
www.makroconcert.lt. 
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Nufilmuotas šou Milane

Naujien  apie b sim  Eroso 
Ramazo io gastroli  DVD pirmie-
ji paskleid  dainininko gerb jai, 
kurie pamat  gausi  filmavimo ko-
mand  gruodžio 4-5 dienomis Mi-
lane vykusiuose koncertuose. 
Eroso Ramazo io atstovai patvir-
tino, jog kadrai iš sp dingo mu-
zikos ir švies  šou pateks 
specialiai pasauliniam koncerti-
niam turui skirt  Eroso Ramazo-
io DVD „Ali e Radici Tour“, 

ta iau neatskleid  nei tikslios al-
bumo išleidimo datos, nei miest ,
kuriuose vyksiantys šou bus fil-
muojami.

Spalio 21 dien  grandioziniu pa-
sirodymu Italijoje, Riminio mieste 
prasid jus  Eroso Ramazo io kon-
certin  tur  kritikai vadina vienu 
sp dingiausi  muzikini  rengini .

Didžiausios Europos arenos l žta 
nuo ži rov  mini , šou metu rodo-
mos vaizdo projekcijos, scen  dre-
bina galingi pirotechnikos efektai, 
o audringos publikos ovacijos lydi 
kiekvien  Eroso Ramazo io dain .
Pranešama, kad ilgai nekoncerta-
vusio atlik jo išsiilg  gerb jai viso-
je Europoje bilietus perka žaibišku 
grei iu, o  daugel  Eroso Ramazo-
io koncert  gimtojoje Italijoje bi-

liet  neliko dar prieš kelis 
m nesius. D l milžiniško gerb j
aktyvumo vietoj planuot  40 pasi-
rodym ,  Eroso Ramazo io kon-
certin  tur  bus traukta daugiau 
nei 60 šou.

Ypa  s kmingai gastroles prad -
j s Erosas Ramazotis šiuo metu 
atostogauja. Koncertinis turas atsi-
naujins vasario 13 d. Madride. Iki 
vasaros, prieš išvykdamas  kitus 

žemynus, Erosas Ramazotis planuo-
ja surengti pasirodymus keliolikoje 
Europos miest , tarp j  ir balandžio 
6 d. Vilniuje.

Koncertuose – platininis 
albumas ir garsiausi hitai

Koncertiniame ture,  kur
trauktas ir baland  Vilniuje vyk-

siantis pasirodymas, Erosas Rama-
zotis pristato naujausi , jau 15- j
savo album  „Ali e Radici“. Ital  ir 
ispan  kalbomis išleistame albume 
romantiškasis atlik jas klausyto-
jams padovanojo net 11 visiškai 
nauj  kompozicij , o prie albumo 
k rimo prisid jo ne viena muzikos 
ir meno garsenyb . Dar nepasiek s
parduotuvi  lentyn , „Ali e Radici“ 
Italijoje buvo pripažintas 3 kartus 
„platininiu“ (iš anksto užsakyta 
daugiau nei 210 t kst. jo kopij ) ir 
net 20 savai i  laik si populiariau-
si  šalies album  dešimtuke. Ge-
guž  išleistas „Ali e Radici“ 
populiariausi  muzikos raš  virš -
nes iškop  Argentinoje, Ispanijoje, 
Graikijoje, Šveicarijoje ir kitose ša-
lyse, o naujausi  Eroso Ramazo io 
dain  rinkin  pristatant  singl
„Parla Con Me“ visame pasaulyje 
sigijo beveik 700 t kst. žmoni .

Už šiuos pasiekimus pernai Erosui 
Ramazo iui teiktas prestižinis 
„Wind Award“ apdovanojimas, pri-
lyginamas itališkajam muzikos 
„Oskarui“.

„Ali e Radici“ koncertuose skam-
ba ne tik nauji, bet ir patys garsiausi 
Eroso Ramazo io k riniai. Ital  mu-
zikos superžvaigžd s koncerte Vil-
niuje ži rovai gal s pasim gauti 
gyvai atliekamomis dainomis: „Cose 
Dela Vita“, „Piu Bella Cosa“ ir dau-
geliu kit  populiariosios muzikos kla-
sika tapusi  hit .

Balandžio 6 dieną į Lietuvą atvyksta garsiausias šių 
dienų Italijos atlikėjas Erosas Ramazotis (Eros Ra-
mazzotti). Vieninteliame koncerte „Siemens arenoje“ 
Vilniuje romantiškasis atlikėjas surengs įspūdingą 
pasaulinio turo „Ali e Radici“ šou, kuriame pristatys 
naujausią kūrybą ir padainuos garsiausius savo hitus. 
Pranešama, kad vaizdo įrašai iš grandiozinių atlikėjo 
koncertų Europoje bus įtraukti į specialų Eroso Rama-
zočio DVD. Jame gali atsidurti ir Lietuvos sostinė.

Erosas Ramazotis koncertinį DVD
filmuos Vilniuje?

Organizatorių nuotr.

Gyva muzikos legenda

Daugiau nei 25 metus koncer-
tuojantis Erosas Ramazotis yra ta-
p s gyva muzikos legenda. Vienas 
garsiausi  atlik j  pasaulyje yra 
ypa  populiarus Vokietijoje, Mek-
sikoje, Argentinoje ir, be abejo, 
gimtojoje Italijoje. Erosas Ramazo-
tis išleido 15 studijini  album  ir 
dain  rinkini , visame pasaulyje 
pardav  daugiau nei 50 milijon ra-
š . Per savo karjer  atlik jas dai-
navo su tokiomis žvaigžd mis kaip 
Šer (Cher), Andre Bo eliu (Andrea 
Bocelli), Džo Kokeriu (Joe Cocker), 

Karlosu Santana (Carlos Santana), 
Lu ianu Pavaro iu (Luciano Pava-
rotti) ir daugeliu kit .

Ilgai lauktas Eroso Ramazo io
koncertas m s  šalyje vyks balandžio 
6 dien  „Siemens arenoje“ Vilniuje.

Bilietus  Eroso Ramazo io pa-
sirodym  galima sigyti visose „Ti-
keta“ kasose ir internetu.

Organizatorių nuotr.

Ilgai nekoncertavusio atlikėjo išsiilgę 
gerbėjai visoje Europoje bilietus perka 
žaibišku greičiu, o į daugelį E. Ramazočio 
koncertų gimtojoje Italijoje bilietų neliko 
dar prieš kelis mėnesius

• Erosas Ramazotis (g. 1963 m. 
spalio 28 d. Romoje), visas vardas 
Eros Luciano Walter Ramazzotti 
Molina.

• Išleido 34 singlus, 15 albumų 
ir dainų rinkinių: 10 studijinių 
albumų, 1 EP, 2 geriausių dainų 
rinkinius, 2 gyvų pasirodymų 
įrašus. 

• Vienas garsiausių popatlikėjų 
pasaulyje, pardavęs daugiau nei 
50 mln. įrašų kopijų.

• Naujausias albumas „Ali e Radici“ 
(lt. „Šaknys ir sparnai“) pasirodė 
2009 m. gegužę.

• Italijoje albumas pripažintas 
triskart „platininiu“ (iš anksto 
užsakyta daugiau nei 210 tūkst. 
kopijų).

• Albumą pristatantis singlas 
„Parla Con Me“ parduotas  700 
tūkst. tiražu.

• Naujausią kūrybą E. Ramazotis 
pristato pasaulinėse gastrolėse 
„Ali e Radici“.

• Į E. Ramazočio gastroles įtraukti 
daugiau nei 60 koncertų visame 
pasaulyje.

• Balandžio 6 d. - vienintelis 
E.Ramazočio koncertas „Siemens 
arenoje.“

Faktai:

www.makroconcert.lt  Scena 19“Laisvalaikis”, 2010 m. sausio 14 d.

Išskirtinį pasaulinio garso 
popžvaigždės koncertą Lietu-
voje organizuoja Rytų ir Vidurio 
Europoje pirmaujanti koncertinė 
agentūra „Makroconcert“. 
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Filipas Kirkorovas užtvėrė greitkelį Maskva – Kijevas

 Simonas KUPRYS

Tarptautin  magistral  – 
Filipui Kirkorovui

Gruodžio m nes , likus vos ke-
lioms dienoms iki Kal d , visi, ke-
liaujantys  šalia Maskvos esant
tarptautin  Vnukovo oro uost , tu-
r jo laukti ilgoje eil je.  oro uos-
t  vedanti tarptautin  magistral
Maskva – Kijevas buvo užtverta, 
o vairuotojus pasitiko gausios ke-
li  priži r toj  ir milicijos paj gos. 
Ne visiems nustebusiems keliau-
tojams buvo paaiškinta, d l ko su-
stabdytas eismas, ta iau paslaptys 
išsisklaid , kai prie užkard  pasi-
rod  prabangus Filipo Kirkorovo 
limuzinas – ia vyko naujausio ru-
s  estrados karaliaus vaizdo klipo 
filmavimo darbai.

Net keli  kilometr  ilgio tarp-
tautin s magistral s Maskva – Ki-
jevas atkarpoje buvo filmuojamas 
naujausios Filipo Kirkorovo dainos 
„Struny“ (liet. „Stygos“) vaizdo kli-
pas. Smalsuoliams estrados žvaigž-
d  atskleid , jog filmavim  metu jis 
važin josi prabangiu limuzinu, prie 

kurio vairo s d jo stabaus grožio 
šviesiaplauk  mergina. Daugiau 
vaizdo klipo siužeto detali  atlik jas 
atskleisti nenor jo. Kol kas n ra aiš-
ku, kada vaizdo klip  gal s išvysti 
ži rovai, ta iau tikimasi, kad „Stru-
ny“ premjera Rusijos muzikos tele-
vizijose vyks jau vasario m nes .

Naujausioje programoje – 
nauji hitai ir garsiausi 
šlageriai

Filipo Kirkorovo daina „Struny“ 
panaudota kino filmo „Liubov v bol-
šom gorode 2“ (liet. „Meil  didelia-
me mieste 2“) garso takelyje. 
K rinys taip pat trauktas  naujausi
atlik jo album  „Prosto podari“ (liet. 
„Tiesiog padovanok“), kur  jau kov
Filipas Kirkorovas pristatys net 
4-iuose koncertuose Lietuvoje.

Kovo 21–25 dienomis Vilniuje, 
Kaune, Panev žyje ir Šiauliuose ryš-
kiausia Rusijos estrados žvaigžd
m s  ži rovams pristatys visiškai 
nauj  program  „Prosto podari“. 
sp dinguose šviesos ir muzikos šou 

publika išgirs naujausius Filipo Kir-
korovo hitus: Rusijos radijo sto i
favorite akimirksniu tapusi  dain
„Struny“, prestižiniu „Auksinio Gra-
mofono“ prizu apdovanot  „Prosto 
podari“ ir kitus k rinius. Ištikimiau-
siems gerb jams Lietuvoje Filipas 
Kirkorovas pažad jo atlikti ne tik 
naujas, bet ir pamiltas, šlageriais ta-
pusias dainas, taip pat padovanoti ne-
pakartojam  nuotaik , be kurios 
neapsieina n  vienas garsiausio Ru-
sijos atlik jo pasirodymas. 

Koncertai Vilniuje, Kaune, 
Panev žyje ir Šiauliuose

Filipas Kirkorovas – viena turtin-
giausi  bei skandalingiausi  asmeny-
bi  ne tik Rusijos, bet ir viso pasaulio 
šou versle. Daugiau nei 30 album  ir 
dain  rinkini  išleid s dainininkas per 
savo karjer  Rusijoje laim jo, ko gero, 
visus manomus muzikinius prizus ir 
net 5 kartus buvo paskelbtas geriausiu 
Rusijos atlik ju prestižiniuose „World 
Music Awards“ apdovanojimuose. 
2001 metais Filipui Kirkorovui už ša-
lies vardo garsinim  prezidentas Vla-
dimiras Putinas suteik  Nusipelniusio 
Rusijos artisto vard .

Jau kovo pabaigoje Rusijos pop-
karalius Filipas Kirkorovas m s
šalyje surengs net 4 koncertus. Ko-
vo 21 d. „Pramog  arenoje“ Vilniu-
je, kovo 23 d. Kauno sporto hal je,
kovo 24 d. „Cido arenoje“ Panev -
žyje ir kovo 25 d. „Šiauli  arenoje“ 
Šiauliuose ryškiausia rus  estrados 
žvaigžd  pristatys naujausi  savo 
program  „Prosto podari“.

Kovo pabaigoje net 4 įspūdingus koncertus mūsų šalyje surengsiantis 
rusų estrados karalius Filipas Kirkorovas šiuo metu išgyvena kūrybinį 
pakilimą ir kitaip nei kiti atlikėjai visai nejaučia ekonominių sunku-
mų. Neseniai albumą ir visiškai naują įvaizdį pristatęs Filipas Kirkoro-
vas savo grandioziniais projektais stebina ne tik gerbėjus, bet ir daug 
mačiusius šou verslo ryklius – filmuojant naujausią atlikėjo vaizdo 
klipą buvo užtvertas tarptautinis greitkelis Maskva – Kijevas.

Organizatorių nuotr.

Kovo mėnesį naujausią savo 
programą „Prosto podari“, 
o taip pat garsiausius hitus 
Filipas Kirkorovas pristatys net 
keturiuose Lietuvos miestuose

Bilietus į Filipo Kirkorovo 
koncertus Vilniuje, Kaune ir 
Šiauliuose jau galima įsigyti 
visose BILIETAI LT kasose ir 
internetu. Daugiau informacijos 
svetainėje www.bilietai.lt.
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Laukinė moteris nekanda
Vaiva PRANCULYTĖ 

 Tikra moteris pasijunta silpna 
tuomet, kai patiria priespaud , o lau-
kin  j  prigimtis pakli va  sp stus. 
„Domino“ teatro spektaklis „Lauki-
n  moteris“ kvie ia „gr žti  save“, 
išlaisvinti laukines savo galias, pa-
matyti, kokios iš ties  komiškos yra 
 nevilt  varan ios situacijos. Tereikia 
atsipalaiduoti, myl ti save ir geb ti
visas pasaulio negandas ži r ti pa-
pras iau, su humoru. Prie pasitik ji-
mu spinduliuojan ios moters ir vyrai 
spie iasi kaip prie tyriausio nektaro, 
žadinan io gyvenimo džiaugsm ...

O kokio vyro ieško pati 
„laukin  moteris“?

„Domino“ teatro spektaklis 
„Laukin  moteris“ yra apie jau su-
brendusi , šilto ir šalto ma iusi
moter , ieškan i  vyro. Ji išranki, 
ironiška, pasiilgusi stipri  emocij .
Patirtis leidžia „laukinei moteriai“ 
ne tik pasteb ti daugyb  vyrus 
kankinan i  tr kum , bet ir pa iai 
b ti savikritiškai, nebijan iai per-
žengti daugyb  draudim , laužyti 

tabu, laikui b gant susiklos iusi
vyr  ir moter  galvose. Moteris, 
kuriai „gerokai per trisdešimt“, 
ieškodama savojo idealo neišven-
giamai patenka  komiškas situaci-
jas, susipaž sta su keis iausiais 
vyriškosios gimin s atstovais, ta-
iau net ir sunkiausiomis ieškojim

akimirkomis ji nepraranda moteriš-
kumo, išsaugo jausmingum  ir pa-
trauklum  ir, be abejo, jai visada 
padeda humoro jausmas.

Tarptautinio pripažinimo 
sulaukusi komedija

Spektaklis „Laukin  moteris“ 
Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, tapo ne 
tik ži rov  gausiai lankomu rengi-
niu, bet ir folkloro dalimi. Ži rovai 
(ypa  moterys) dažnai gyvenime ci-
tuoja „laukini  moter “ žodžius ir 
kas kart  naujai atranda gyvenimiš-
kas, bet labai komiškas „laukini “
išsakytas tiesas. Lenkijoje spektakl
„Laukin  moteris“ režisavo Arka-
diušas Jakubikas (Arkadiusz Jaku-
bik), kuris Lietuvoje taip pat 
pastat  kultiniu tapus  spektakl
„Striptizo ereliai“.

 „Laukin  moteris“ aktor s
Rasos Marazait s akimis 

„Kur šiais laikais jaunas žmogus 
gali susipažinti su kitu jaunu žmogu-
mi? Kai baigia vidurin  mokykl , kai 
pradeda dirbti? Metams b gant tai pa-
daryti vis sunkiau. Ypa  miesto gy-
ventojai praranda geb jim  prieiti, 
susipažinti, bendrauti, atsiverti. B ti 
atviram – reiškia, b ti pažeidžiamam. 
M s  laikais pažeidžiamum  padeda 
maskuoti technologijos. Internete ga-
li b ti kuo nori, su bet kokia nuotrau-
ka ir istorija. O kai reikia susitikti su 
žmogumi prie kavos puodelio – bijai. 
Tai kompleksai ir barjerai. Taigi ma-
nau, kad „Laukin  moteris“ – tai tam 
tikra prasme spektaklis apie vienatv .
Tiesa, nuotaikingai, šmaikš iai, su hu-
moru. „Laukin  moteris“ taip pat na-
grin ja labai sen  vyro ir moters 
santyki  tem . Kol bus nors vienas 
vyras ir viena moteris žem je, ta te-
ma egzistuos.” 

Visas pasaulio moteris vienija galinga jėga – sakrali, laukinė 
prigimtis. Deja, šiuolaikinė moteris dažnai yra nutolusi nuo 
savo pirmykščių galių, vidinės harmonijos su savimi ir supan-
čiu pasauliu. Ji pamiršta būti stipri natūraliai, iš prigimties. 
Šių laikų moteris dažnai bijo sustoti ir bijo veikti – skaičiuoja 
iki trijų, bet taip nieko ir nepradeda, yra pernelyg savikritiška 
ir susidvejinusi, nors iš tiesų galėtų nuversti kalnus.

Organizatorių nuotr.

Bilietus  spektakl  platina www.bilietai.lt
Biliet  kaina: 30, 40 Lt.
Su „Laisvalaikio“ klubo kortele taikoma 15 % nuolaida 
dviems bilietams.

Sausio mėnesį:

Organizatorių nuotr.

„Mūsų stiprybė – vyruose. Kuo 
daugiau apie juos galvojame 

ir kalbame, tuo stipresnės 
tampame”

2010 01 21, 19 val.  Vilnius, „Domino“ teatras
2010 01 28, 19 val.  Kaunas, “Nautilus”

Vasario mėnesį:

2010 02 24, 19 val.  Vilnius, „Domino“ teatras
2010 02 28, 19 val.  Kaunas, “Nautilus”

Daugiau informacijos: 
www.laukinemoteris.lt ; 
www.urvinemoteris.lt 



Holivudo aktor  Kameron Diaz 
(Cameron Diaz) šiuo metu yra šiek 
tiek sutrikusi, nes n ra iki galo ap-
sisprendusi: ar nori toliau t sti ak-
tor s karjer , ar sukurti šeim  ir taip 
baigti paš lus  gyvenimo etap .

37-eri  aktor  nežino, kiek ilgai 
dar truks jos, kaip aktor s, karjera, 
tod l rinkdamasi bet kok  film  vi-
suomet galvoja, kad jis gali b ti pa-
skutinis.

“Dar nesu pasiekusi 40-me io
ribos, tod l tikrai nežinau, ko nor siu 
ryt ar poryt. Ta iau tikrai neketinu 
praleisti dienas s d dama ir svarsty-
dama, kas man s laukia už kito kam-
po. Aš ir toliau stengsiuosi iš gyve-
nimo pasiimti visk , k  tik galiu. Vie-
na aišku: kol man vaidmenys teiks 
pasitenkinim  ir euforij , tol aš juos 
kursiu ir m gausiuos karšta Kalifor-
nijos saule. O at jus akimirkai, kai 
man nebebus domu tai daryti, pra-
d siu gimdyti vaikus”, - pla iai besi-

šypsodama kalb jo aktor .
Paskutinis K.Diaz filmas “D ž ”

pasakoja apie porel , kuriai nepaž s-
tamas sve ias teikia d ž  bei gali-
myb  gauti 1 milijon  JAV doleri ,
jeigu jie nuspaus ant d ž s esant
mygtuk . Tik yra viena s lyga: sulig 
ta akimirka, kai jie nuspaus mygtu-
k , kažkur pasaulyje mirs jiems ne-
paž stamas žmogus.

Žavioji “ arlio angel ” blondin
teigia, kad kiekvienas iš m s  visuo-
met tur t vertinti savo veiksm  pa-
darinius, tod l jai šio filmo scenarijus 
pasirod  labai patrauklus ir vertas d -
mesio. Ji sako: “Mes net ne sivaiz-
duojame, kaip viskas šioje žem je su-
sij . Vienas veiksmas padarytas ia, 
mums net nepagalvojus apie tai, gali 
kažk  pakeisti visai kitoje pasaulio pu-
s je. Tod l aš visuomet sakau: “Tris 
kartus apm styk, o tik paskui daryk”, 
- patarim  nestokojo K.Diaz.

“Acme” inf. 

K.Diaz paklydusi savo 
pačios gyvenime

Kameron Diaz svyruoja tarp 
aktorės karjeros ir šeimos 

“Acme” nuotr.

“D ž ” - kino teatruose 
nuo sausio 15 d.

Mistinis trileris. JAV
Režisierius Richard Kelly
Vaidina: Cameron Diaz, James 

Marsden, Frank Langella ir kiti 

Su “Laisvalaikio” kortele darbo dienomis į 
“Forum Cinemas Akropolis”, “Forum Cinemas 

Vingis” ir “Forum Cinemas Kaunas” kino teatrus 
bilieto su nuolaida (taikoma 1 bilietui) kaina

15Lt

Su “Laisvalaikio” kortele savaitgaliais ir švenčių 
dienomis į “Forum Cinemas Akropolis”,  “Forum 

Cinemas Vingis” ir “Forum Cinemas Kaunas” kino 
teatrus bilieto su nuolaida (taikoma 1 bilietui) kaina

17Lt

Su “Laisvalaikio” kortele į kino 
centrus “Cinamon” bilieto 

su nuolaida (taikoma 2 bilietams) kaina

14Lt

Kinas 23

Kino teatruose pradedamas ro-
dyti efektingas “Matricos” k r j
veiksmo filmas “Nindz  žudikas”, 
kuriame prikeliamas jau mir s nin-
dzi  kino žanras. Moderniame fil-
me atiduodama derama pagarba 
9-ojo dešimtme io nindzi  filmams 
- pasikviesta ryškiausia žanro 
žvaigžd  61 met  japon  aktorius 
Šo Kosugi (Sho Kosugi). Pagrindin
vaidmen k nija kor jie i
popžvaigžd , aktorius, modelis ir 
šok jas Rainas. Filmo k r jai tei-
gia, kad tai naujos kartos filmas, 
vaizduojantis sp ding  kovos me-
n  choreografij , kovotoj  j g , iš-
tverm , greit  ir reakcij .

Apie nindzes sklando daug le-
gend . Savo šeš liniais žygiais nin-
dz s (išvertus iš japon  kalbos 
“slaptas, besislapstantis”) gars ja 
nuo seniausi  laik . Ta iau iki šiol 
sunku atskirti, kas iš pasakojim
apie “nakties kovotojus” yra prasi-
manymai, o kas - tikrov , nes au-
tentišk  žini  apie nindzes n ra.

Ar žinote, kad...

... patikim  istorini  šaltini
apie nindzes beveik n ra. Išliko tik 
XVII a. ir v lesni  met  rašytini
pamokym  nindz ms. Daugumoje 
solidžiausi  Japonijos istorijos vei-
kal  nindz s apskritai nutylimi (ki-
taip negu nuodugniai ištyrin ti sa-
murajai).

... istorikai neprieina prie vienos 
nuomon s, ta iau manoma, kad nin-
jutsu kovos menui yra ne mažiau 
negu 800 met .

... pasak legend , nindz s bu-
vo rengiami nuo vaikyst s ir pri-
val jo išmokti visur ir visada gau-
ti reikiam  informacij , bet kur
pasitaikius  daikt  panaudoti kaip 
ginkl , plikomis rankomis apsigin-
ti nuo bet kurio priešininko, neti-
k tai atsirasti ir staiga pradingti, 
išmanyti vaistažoles ir akupunk-
t r , geb ti ilgai išb ti po vande-
niu, laipioti uolomis, matyti tam-
soje ir t.t.

... garsesniame vakarietiškame 
kino filme nindz s pirm  kart  pa-
sirodo tik 1967 m. filme apie Džeim-
s  Bond  (“Gyvenk du kartus”).

... Štefanas K.Hajesas (Stephen 
K.Hayes) - pirmasis amerikietis, 
vald s ninjutsu kovos men  ir pa-

raš s apie j  ne vien  vadov l .
“Gars  pasaulio raš ” inf.

Kino juostoje išvysite legendinį 
filmų apie nindzes aktorių Šo Kosugi

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

“Nindzė žudikas” - filmas 
apie karius-šešėlius

“Nindz  žudikas” - 
kino teatruose nuo 
sausio 15 d.

Veiksmo filmas. JAV
Režisierius Jamesas 

McTeigue
Vaidina: Rain, Naomie 

Harris, Sho Kosugi ir kiti



Kas?
IBM programa “Lotus Notes 

8.5”, skirta tam pa iam dokumen-
tui redaguoti iš skirting  kompiu-
teri .

K  daro? 
Reklaminiame skydelyje buvo 

pateiktas žodis IDEA (liet. “id ja”), 
kurio raides vartotojai gal jo visaip 
stumdyti, tampyti ir vartyti. Nauja 
tai, kad tavo atlikt  skydelio pakei-
tim  mat  visi, ži r j  skydel  tuo 
pa iu metu. Kol tu žaidi su raide 
D, kas nors kitas perstumia A, o I, 
ži r k, jau pasisl p  po E.

Kod l veikia? 
Programa “Lotus Notes” pasi-

žymi itin didel mis bendradarbia-
vimo galimyb mis. Ši  savyb  ir 
iliustravo skydelis, kuriame varto-
tojai gal jo žaisti drauge net nepa-
žinodami vieni kit . Be to, kad ir 
kaip vartysi raides, žodis IDEA iš-
lieka matomas. Štai ir pagrindin
reklamos žinut : bendradarbiau-
jant id jos tik ger ja!

Rezultatai?
Su reklaminiu skydeliu žaid

186 t kstan iai vartotoj .

Apdovanojimai?
“London International Awards 

2009” bronza reklamini  skydeli
kategorijoje.

El. reklama: 3 karšti reklaminiai skydeliai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Kompanijoms vietoj išvad

Kas?
“13th Street”, NBC televizijos ka-

nalas, rodantis daug siaubo film .

K  daro? 
Skydelyje 

matomas ani-
macinis mie-
gan io žmo-
gaus veidas. 
Išpiltas šalto 
prakaito, jis 
akivaizdžiai 
sapnuoja koš-
mar . Rekla-
minis skyde-
lis si lo j  pa-
žadinti, ta iau
paspaudus ža-
dintuv  herojus tiesiog prabunda ki-
tame košmare. ia irgi yra žadintu-
vas, ta iau po kiekvieno pabudimo 
košmaras nesibaigia, tik pasikei ia
dar baisesn ...

Kod l veikia? 
Kampanijos žinut  - “nesibaigian-

tis siaubas”. J  kuo puikiausiai ir ilius-
truoja skydelis, kuriame pabudim

daugyb , o 
košmarai nie-
kaip nesibai-
gia... Be to, 
k i e k v i e n a s 
košmaras vis 
kitoks, tod l
skatina varto-
toj  spausti 
skydel  dar 
kart  ir suži-
noti, kas dar 
baisaus laukia 
herojaus.

Apdovanojimai?
 “London International Awards 

2009” sidabras reklamini  skydeli
kategorijoje, “One Show Interactive 
2009” bronzos apdovanojimas.

Milijardas - milijardui
www.wfp.org/1billion

Darius Bagdži nas,
“Gaumina” direktorius

Tik atidarius populiar  portal , mus pasitinka kr va mirksin i  ir blyk-
sin i  reklamini  skydeli . “eMarketer” duomenimis, interneto skydeliais 
pasitiki vos 3 proc. JAV internaut , ta iau daugiau nei tre dalis visiškai pa-
sitiki, jei apie reklam  papasakojo paž stamas ar draugas. Kaip sudominti 
nuo reklamini  skydeli  pervargusius vartotojus? Trys dom s pavyzdžiai, 
nuskyn  laurus per “London International” reklamos apdovanojimus.

Lietuvoje dažnai tenka matyti moni  tinklalapius, kurie tituliniame puslapyje pateikia skydelius, vedan ius  t  pat  tinklalap .
Tai komiškas pavyzdys id jos, kad skydelis neb tinai turi kur nors vesti. Vartotojo patirt  galima sukurti ir ia pat. 

O, pasak populiariosios “Razorfish” FEED 2009 met  ataskaitos, patirtis interneto erdv je kuria klientus.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kas?
Kompiuterinis žaidimas “In-

FAMOUS”, kurio pagrindin  he-
roj  po sprogimo m  nuolat 
kr sti elektra ir jis gavo nepa-
prast  gali .

K  daro? 
Reklaminiame skydelyje stovi 

pagrindinis žaidimo herojus. 
Spausk mygtuk  “good” (liet. 
“g ris”) - ir pagydysi j . O jei pa-
spausi “evil” (liet. “blogis”) - dar 
syk  nukr si elektra. Ne prasta 
tai, kad mygtukas n ra tiesiogiai 
prijungtas prie skydelio “elek-
tros” ar “gydymo”. Jis pirmiausia 
nukreipia vartotoj  jo “Twitter” 
socialinio tinklo puslap , per kur
ir perduodamos komandos skyde-
liui, parašant “Twitter” nuorod
“#good” arba “#evil”.

Kod l veikia? 
Kompiuterini  žaidim  gerb -

jai pam g vairias naujoves, tarp 

j  ir populiar  “Twitter” socialin
tinkl . Žaidimo aistruoliai ir taip 
jau nemažai apie j  plep jo “Twit-
ter” svetain je, o atsiradus šiam 
skydeliui jie gavo rank , skirt  ne 
tik plep ti, bet ir nukreipti savo 
draugus ir sek jus reikiama lin-
kme - pamatyti skydel , su juo pa-
žaisti ir taip galb t susidom ti 
žaidimu.

Rezultatai?
Pasak skydelio k r j , 13,26 

proc. skydelio paspaudim  vietoje 
žaidim  industrijoje prasto 0,3 
proc. vidurkio.

Apdovanojimai?
“London International Awards 

2009” bronza reklamini  skydeli
kategorijoje.

Siaubas visą parą
www.tinyurl.com/13street

Augio Narmonto (VERSUS) nuotr.

Nukrėsti negalima gydyti
www.tinyurl.com/twanner

Bendra idėja
www.tinyurl.com/ideabanner
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Patarl  “Kaip sutiksi Naujuosius 
metus, tokie jie ir bus” seksualio-
sioms atlik joms žada dar sp din-
gesnius 2010-uosius. O nereikia n
patarl s. Kad merginos niekur ne-
ketina sustoti, byloja ir j  darbo ka-
lendoriai, kuriuose jau priplanuota 
aib  koncert . Ne tik Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose, bet ir už-
sienio valstyb se. Galb t nat ralu,
kad vis dažniau “Olialia pupyt s” 
klausiamos, ar dalyvaus atrankoje 
“Eurovizijos” dain  konkurs .

“Dar galvojame. Apsvarstysime 
visus pliusus ir minusus ir priimsi-

me sprendim . Visos degame noru 
dalyvauti šioje atrankoje, bet su-
prantame, kad tobul ti dar turime 
kur. Kita vertus, dirbame su nema-
ža vokalo mokytoj , choreograf ,
stilist , vizažist  komanda, tad tu-
rime visas galimybes sudrebinti 
konkurs ”, - sak  atlik jos.

Daug palaikymo jos sulaukia ir 
iš gerb j . Štai neseniai portalo 
www.zebra.lt surengtame balsavime 
“K  Lietuvai reik t  si sti  “Euro-
vizij ” “Olialia pupyt s” ryškia bal-
s  persvara aplenk  visus konku-
rentus ir išsiverž  priek . Žmon s

nusprend : “Olialia pupyt s” Lietu-
vai gal t  geriau ir domiau atsto-
vauti net už didžiuosius scenos vil-
kus, pvz., R t  Š iogolevait .

“Na, pasigirti šiek tiek galime, 
gerb j  Europoje tikrai turime. 
M s  koncertais labai domisi italai, 
koncertuodamos kaimyn je Latvi-
joje gerb j  ir žurnalist  vos ne 
buvome sudraskytos  skutelius, 
ukrainie iams taip pat koncertavo-
me jau ne kart , o tik prieš kelias 
dienas tur jome gr žti iš Pranc zi-
jos, kur irgi buvo numatytas m s
koncertas. Deja, jis buvo atšauktas 

d l prast  oro s lyg . Manau, kad 
Lietuvai gal t  b ti naudinga  tok
tarptautin  dain  konkurs  si sti 
grup , kuri jau yra paž stama euro-
pie iams, daug kur turi gerb j ”, 
- mintimis dalijosi Oksana Pikul. 
Per naujamet  koncert  Odesoje 
“Olialia pupyt s” gird jo daugyb
palyginim  ir su garsi ja Rusijos 
grupe “Viagra”. “Ukrainie iai sak ,
kad mes - daug geriau!” - nusijuo-
k  O.Pikul. “Ta iau lietuvai i  ger-
b j  neli dinsime, koncertuojame 
ir Lietuvoje, tad sekite vis  infor-
macij  ir nepraleiskite m s  kon-
cert ”, - nepraleido progos šiek 
tiek pasireklamuoti žavioji seksu-
aliausios Lietuvos grup s lyder .

Ištikimiausios gerb jos
staigmen  sureng
universitete

Gražuol  Indr  Burlinskait
(blondin  nuotraukos centre)- pir-
moji “Olialia” mergait , kuriai 
gerb jos k r  jos gerb j  klub .
Per pastaruosius metus klubas 
pl t si, jaunosios gerb jos Indr
nuolatos stebino vairiomis mie-
lomis dovanomis, o Indr  jas 
džiugino kartu praleistomis aki-
mirkomis. Paskutinis aktyviausi
klubo nari  susitikimas su Indre 
vyko prieš savait , kai ji atsku-
b jo iš Vilniaus  Kaun  laikyti 
egzamino. “Atvažiavau prie uni-
versiteto, ži riu - mano jaun j
draugi  b relis prie dur  laukia. 
Pabendravome, paplep jome, ši 
mergin  staigmena visai dienai 
pak l  man nuotaik . Visada 
smagu žinoti, kad kažkas tave 
myli, kažkam esi domus žmo-
gus... B tent šios merginos yra 
ištikimiausios, niekada nepa-
miršta, visada randa laiko pa-
klausti, kaip gyvenu, kaip sekasi, 
ar esu sveika... Jos mano mažo-
sios draug s, dr siai galiu taip 
sakyti”, - po susitikimo savo tin-
klaraštyje www.olialia.lt raš
I.Burlinskait .

Oksana išsirinko 
m gstamiausi  pic

Lyg vijurkas visur lakstanti 
ir savo aktyvumu stebinanti Ok-
sana Pikul žino, kur visada gali 
greitai ir skaniai pasistiprinti - 
“Olialia” picerijoje. Neseniai ji 
ir v l ten lank si, kur rinkosi sa-
vo m gstamiausi  pic . “Nors 
maistui nesu išranki, visada 
mielai renkuosi kažk domes-
nio: gal vairesni  šali  virtuv
arba domiai paruoštus žuvies ar 
“carpaccio” patiekalus. Ta iau 
tik ne tada, kai kalbama apie pi-
c , kuri  labai m gstu. Manau, 
kad picos paslaptis yra papras-
tumas, tod l mano m gstamiau-
sia yra “Margarita”, - sak  Ok-
sana. domiausia, kad dažnas 
pom gis smaližiauti šia pica vi-
siškai nekenkia tobulai daininin-
k s fig rai. “Olialia” picerijoje 
išsirinkusi savo m gstamiausi
pic , Oksana pozavo išskirti-
niam “Žvaigždži  meniu”. Visos 
garsenyb s, nusifotografavusios 
šiame meniu, kada tik panor ju-
sios gal s užsukti  “Olialia” pi-
cerij  ir nemokamai skanauti 
savo pasirinktos picos. 

SAVAITĖS MODELIS

Puslap  pareng  Aušra PRASAUSKAIT

gis 174
Kr tin  84
Liemuo 60
Klubai 85
Batai 41
Plaukai švies s
Akys m lynos

TRUMPAISAVAITĖS ĮVYKIS
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 Nori tapti modeliu? 
 Tau 13-24 metai?
 Esi aukštesn  nei 1,70 m? 
 Užsuk www.olialiamodels.lt, pildyk

 registracijos anket  ir galb t tau bus suteikta
 galimyb silieti  išsvajot j  modeli  pasaul .

Modesto Ežerskio nuotr.

“Olialia Models” pristato - Vilmantė Minevičiūtė

2009-ieji seksualiausiai Lietuvos 
merginų grupei “Olialia pupytėms” 
buvo lemtingi. Visus laimėjimus sun-
ku ir suskaičiuoti: sukurtas pirmasis 
vaizdo klipas ir nufilmuotas antra-
sis, išleistas debiutinis albumas ir 
surengtas anšlaginis jo pristatymas 
garsiajame sostinės klube PACHA, vi-
są Lietuvą apkeliavęs koncertinis tu-
ras, ryškiai patobulinti vokaliniai su-
gebėjimai, įrašyta daugybė dainų ne 
tik lietuvių, bet ir anglų, rusų bei italų 
kalbomis, surengtas ne vienas kon-
certas už Lietuvos ribų, galybė išdaly-
tų interviu, papuoštų žurnalų viršelių, 
taip pat tapimas skandalingosios lai-
dos “Karštas vakarėlis” vedėjomis.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Vasarą daug koncertavusios užsienyje
“Olialia pupytės” svarsto galimybę 
dalyvauti ir “Eurovizijos” konkurse
  Vyginto Skaraičio nuotr.

“Olialia pupyčių” 
muzikinis kelias krypsta į Europą

Po koncerto su 
Rusijos žvaigžde Timati
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Klient  atsiliepimai 

“Su “Mailer.lt” sistema dirbame jau metus. Tai patogus, 
funkcionalus ir patikimas rankis. Taip pat džiaugia-
m s greita “Mailer.lt” žmoni  reakcija  iškylan ius
išš kius ir besikei ian ius m s  poreikius”.
Donatas Tarvydas, “Pigu.lt”

“Džiaugiam s bendradarbiavimu su “Mailer.lt”. Pui-
kus kolektyvas, visuomet paslaugus ir greitai reaguoja 
 klausimus bei pasteb jimus. “Mailer.lt” sistema ten-

kina “Tiketos” el. pašto rinkodaros poreikius, yra pa-
togi, lengvai pritaikoma vairiems m s  keliamiems 
uždaviniams vykdyti. Patogu administruoti gav jus,
kurti naujo dizaino ar standartinius naujienlaiškius, 
steb ti ir analizuoti statistik , greitai priimti efektyves-
nius rinkodaros sprendimus. Rekomenduoju!”
Martynas Navickas, “Tiketa.lt”

“Naujien  versle svarbiausia naujienas pateikti greitai 
ir patogiai. B tent tai ir galime daryti prenumerato-
riams kasdien si sdami naujienas su “Mailer.lt”.
Arnoldas Rogoznyj, “15min.lt”

“Be jokios abejon s, naujienlaiškiai, siun iami suin-
teresuotiems vartotojams, t.y. tiems, kurie patys sutiko 
gauti naujienlaišk  iš “Effigy”, yra efektyv s. Tai dr -
siai galime pasakyti pasteb j  stipriai padid jus  lan-
kytoj  sraut  parduotuv se po keli  dien , kai išsiun-
iame naujienlaiškius. “Mailer.lt” sistema yra puiki - 

lengvai administruojama, gaunamos visos reikalingos 
ataskaitos”.
Kristina Martinkevi ien , “Effigy”

“Mailer.lt” suteikia mums galimyb  greitai ir nebran-
giai pasiekti savo klientus ir informuoti juos apie 
m s  parduotuv se vykstan ias akcijas ir naujienas. 
Labai patogu tai, kad galime matyti išsamias atas-
kaitas, kiek klient  perskait  laiškus ar paspaud  ant 
nuorod ”.
Jurga Kulickait , “Douglas”

“Mailer.lt” sistema padeda lengvai pasiekti m s  kli-
entus, o nuolatinis komunikavimas su klientais - mo-
n s s km s garantas!”
Rokas erniauskas, “LaisvalaikioDovanos.lt”

“Kino teatro lankytojui b tina sužinoti apie filmus, 
rodomus kino teatre. Jei jis apie juos gali sužinoti vaiz-
dingai, aiškiai, nepavargdamas ir periodiškai, tai pa-
tenkina m s  l kes ius. Tuo labiau kad gaminti nau-
jienlaiškius su “Mailer.lt” programa - malonumaws. 
Paprasta, k rybiška ir efektyvu”.
Andr  Jarulyt , kino teatras “Pasaka”

“Internetin je prekyboje el. pašto rinkodara kol kas 
išlieka pa ia efektyviausia priemone, tod l mes ypa-
ting  d mes  skiriame rankiui, su kuriuo vykdome 
el. rinkodar . Dirbame su “Mailer.lt” jau beveik me-
tus ir kol kas esame 100 proc. patenkinti ir pa ia 
sistema, ir žmon mis, kurie reikalui esant suteikia 
konsultacijas”.
Martynas Tinfavi ius, “Open24.lt”

“Išskir iau tris savybes: paprastumas, lankstumas ir 
ataskaitos. Džiaugiam s b dami “Mailer.lt” strategi-
niais partneriais, nes m s  klientai gauna ap iuo-
piam  vert ”.
Art ras Olšauskas, “Media House”

Prekės ženklas:

Patogus ir efektyvus įrankis rinkodaros profesionalams

 Elektroninis paštas - viena efektyviausi  rinkodaros priemoni , skirta ryšiui su savo klientais palai-
kyti ir j  lojalumui skatinti. El. paštas rinkodaroje gali b ti naudojamas vairiai: tai gali b ti reguliar s in-
formaciniai naujienlaiškiai, pranešimai apie akcijas ir specialius pasi lymus, pasveikinimai ir pad kojimai 
bei daugelis kit  b d . El. pašto rinkodaros efektyvum  iš kit  reklamos kanal  vert t  išskirti d l keli
priežas i . Vis  pirma ji pasižymi itin mažomis kontakto pasiekimo, reklamos gamybos ir kampanijos val-
dymo s naudomis. Taip pat šis kanalas suteikia puiki  galimybi  rinkodaros specialistams vertinant kam-
panij  efektyvum .

1. Laišk  k rimas - “Mailer.lt” iš esm s kei ia 
naujienlaiški  k rim . Norint sukurti graž  HTML laiš-
k  nebereik s kreiptis  programuotojus. Su “Mailer.lt” 
puikiai atrodan ius laiškus gali kurti patys rinkodaros 
specialistai, tam nereikia joki  programavimo žini .

3. Siuntimas - “Mailer.lt” laiškus siun ia greitai 
ir patikimai. Geri ryšiai su Lietuvos ir užsienio el. 
pašto paslaug  tiek jais bei pasaulyje pripažinti ser-
veri  reputacijos steb jimo rankiai užtikrina geriau-
si  laišk  pristatym .

2. Gav j  valdymas - “Mailer.lt” leidžia kurti 
skirtingas gav j  grupes ir segmentus. Gav j  in-
formacija gali b ti keliama iš “Excel” rinkmen  ar 
automatiškai importuojama iš kit  informacini  sis-
tem .

4. Ataskaitos - “Mailer.lt” pateikia išsamias re-
aliu laiku atnaujinamas ataskaitas, kurios leidžia ver-
tinti siun iam  laišk  efektyvum  - nuo laišk  atver-
tim  ir nuorod  paspaudim  statistikos iki konkre i
gav j  veiksm .

Unikal s dizaino šablonai

 “Mailer.lt” kiekvienam klien-
tui sukuria unikalius naujienlaiški
dizaino šablonus pagal kliento fir-
min  stili  ir rinkodaros tikslus. Su-
kurt  šablon  atvaizdavimas testuo-
jamas daugiau nei 30 skirting  paš-
to program .

El. pašto rinkodaros 
strategija

 “Mailer.lt” - tai ne tik rankis,
leidžiantis kurti ir si sti naujienlaiš-
kius, bet ir konsultacijos bei pagal-
ba siekiant geriausi  rezultat .
“Mailer.lt” komanda padeda nusta-
tyti el. pašto rinkodaros tikslus, op-
timizuoja gav j  valdymo ir laišk
k rimo procesus, konsultuoja d l
gav j  s rašo pl tojimo ir segmen-
tavimo, pataria, koki  informacij  ir 
kaip dažnai si sti.

“Mailer.lt” suteikia galimyb  rinkodaros specialistams lengvai ir greitai kurti puikiai atrodan ius nau-
jienlaiškius ir si sti juos dideliems kiekiams gav j . Sistema susideda iš 4 pagrindini  dali .

Teisingai i�sprend� kry�ia�od� galite laim�ti HAD kaklaskar�.
Atsakym� � kry�ia�od� iki sausio 19 d. si�skite SMS �inute, numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina - 1 Lt.

Praeito kry�ia�od�io laim�toja - Martyna Bagdonait� i� Vilniaus. 
Jai bus padovanota HAD kaklaskar�.

D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14. 
Prizai laikomi tik dvi savaites.

Kry Ωia Ωo dΩio, iß spaus din to pra ∂ju sia me nu me ry je, at sa ky mai:
Vertikaliai: Amoralus. Atgalios. Vesiu. Trienal�. RTL. Nektaras. 

Antuanas. Ris. I�skalos. Drauge. �onas. �aladar�. Sasas.

Horizontaliai: “Galant”. Frontali. �armas. Long. Irklakotis. Ave. Kau�as. Marlen. 
A�ara. Goda. Isa. Nilsenas. “Lukoil”. Alaso. Ara. Su�mimas. Saus�s.

Pa�ym�tuose langeliuose: FONTANAS.

Prog no z∂ sa vai tei
2010 01 14-20

AVINAS. D�l penktadienio Saul�s 
u�temimo daugiau d�mesio reik�s skirti 
tarnybai, jeigu nenorite jos prarasti. 
Savaitgal� susitikite su svarbiais �mon�mis, 
kolegomis, aptarkite karjeros perspektyvas. 
Taip pat galima i�bandyti laim� loterijose. 
Darbo savait�s prad�ioje venkite svaigal�.

JAUTIS. Penktadienio Saul�s u�temimas 
gali suaktyvinti mintis apie kelion�, nau-
jas pa�intis, nauj� etap�. Savaitgal� b�kite 
toleranti�kesni aplinkini� keistenyb�ms, 
nepunktualumui. Antradienis, tre�iadienis 
tinkami reklamai, b�ti vie�umoje.

DVYNIAI. Penktadienio Saul�s 
u�temimas nepalankus rizikingoms 
investicijoms. Savaitgalis harmoningas: 
tinkamas i�vykoms, naujoms pa�intims, 
galima i�bandyti laim� loterijose. Darbo 
savait�s prad�ioje venkite svaigal�, ypa� 
tarnyboje.

V��YS. Penktadienio Saul�s u�temimas 
gali i�kelti vie�umon �eimos paslaptis, 
u�a�trinti neharmoningus santykius. 
Savaitgal� praleiskite ramiai, venkite 
nesolid�i� pa�in�i�. Darbo savait�s 
prad�ia tinkama mokytis, prad�ti nauj� 
etap�.

LI�TAS. Penktadienio Saul�s 
u�temimas skatins daugiau d�mesio 
skirti sveikatai. Savaitgal� venkite 
nemaloni� pokalbi� su partneriu, 
nesivelkite � vie�as diskusijas. Darbo 
savait�s prad�ioje venkite svaigal�.

MERGEL�. Penktadienio Saul�s 
u�temimas gali sukelti abejoni� d�l 
mylimo �mogaus. Savaitgal� nuo reikal� 
atitolkite, daugiau d�mesio skirkite 
sveikatai. Darbo savait�s prad�ioje nepa-
lanku tvarkyti juridinius reikalus, venkite 
svaigal�.

SVARSTYKL�S. Penktadienio Saul�s 
u�temimas suaktyvins �eimos, nekil-
nojamojo turto problemas. Savaitgalis 
palankus meilei, k�rybai, pramogauti su 
vaikais. Galima i�bandyti fort�n� loteri-
jose. Darbo savait�s prad�ioje venkite 
svaigal�.

SKORPIONAS. Penktadienio Saul�s 
u�temimas gali skatinti siekti nauj� 
�ini�, naujos patirties. Savaitgal� dau-
giau d�mesio skirkite �eimai. Darbo 
savait�s prad�ia tinkama meilei, nau-
joms pa�intims, pramogauti.

�AULYS. Penktadienio Saul�s 
u�temimas susij�s su finansais, pagal-
vokite apie naujus pajam� �altinius. 
Savaitgalis tinkamas bendrauti, 
i�kylauti, galima i�bandyti laim� loteri-
jose. Darbo savait�s prad�ioje venkite 
svaigal�.

O�IARAGIS. Penktadienio Saul�s 
u�temimas vyks j�s� �enkle. 
Reik�t� daugiau d�mesio skirti 
asmeniniams poreikiams. Savaitgal� 
nei�laidaukite. Darbo savait�s 
prad�ia aktyvi, tinka keliauti, mokytis, 
i�bandyti k� nors nauja.

VANDENIS. Penktadienio Saul�s 
u�temimas gali v�l i�kelti � dienos 
�vies� senus gandus, nesutarimus. 
Savaitgalis aktyvus, galima
i�bandyti laim� loterijose. 
Darbo savait�s prad�ioje b�kite 
prakti�kesni.

�UVYS. Penktadienio Saul�s 
u�temimas nepalankus vie�umui. 
Savaitgal� nuo reikal� atitolkite, 
venkite konflikt�. Darbo savait�s 
prad�ia aktyvi. Nesnauskite, s�km� 
j�s� rankose.

BΔ r∂ ja JUR GA 
Taro kortos, astrologija

Tel. 260-92-97, (8-685) 11-431
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Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
Sausio 21 d. “Forum Cinemas” gimta-
dienis, tod�l vis� dien� � visus kino filmus 
visi kino bilietai kainuos tik po 6 Lt, 3D film� 
bilietai - po 10 Lt.
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 15-21 d. 10.45, 13.15, 16, 18.45, 
21.30.
“D���”  (siaubo trileris, JAV) - 15-21 d. 
11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45.
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., 
JAV) - 14 d. 19.20. 15-21 d. 10.30, 13, 15.30, 
18.30, 21.15.

“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 14 d. 10.30, 13.15, 16, 
18.40, 21.30. 15-21 d. 12, 14.30, 17.45, 21 
(12 val. seansas vyks 16-17, 21 d.).
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  
(fantastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 14 d. 
12.30, 15.15, 18.10, 21. 15-21 d. 12.30, 
15.15, 18, 20.45 (12.30 val. seansas vyks 
16-17, 21 d.).
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 14 d. 11.15, 13.45, 16.15, 
18.30, 21.10. 15-21 d. 11.15, 13.30, 15.45, 
18.15 (11.15 val. seansas vyks 16-17, 21 d.).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo 
trileris, JAV) - 14 d. 16.40, 20. 15-21 d. 
12.15, 17, 20.15 (12.15 val. seansas vyks 
16-17-21 d.).

“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 14 d. 15.30, 18, 20.30. 
15-21 d. 10.10, 14.45, 19.20 (10.10 val. sean-
sas vyks 16-17, 21 d.).
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) - 
14 d. 11, 13.30, 15.45, 18.20, 20.45. 15-21 d. 
12.35, 17.10, 21.50 (12.35 val. seansas vyks 
16-17, 21 d.).
“2012”  (fantastin� veiksmo drama, JAV) - 
14 d. 20.15. 15-21 d. 20.30.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
14 d. 17.
“Jaunatis”  (fantastinis mistinis trileris, JAV) 
- 14 d. 17.30.
“Antikileris D.K.: meil�s kaina”  
(veiksmo f., Rusija) - 14 d. 21.45.

FORUM CINEMAS VINGIS
Sausio 21 d. “Forum Cinemas” gimta-
dienis, tod�l vis� dien� � visus kino seansus 
visi kino bilietai kainuos tik po 6 Lt, 3D film� 
bilietai - po 10 Lt.
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 15-21 d. 11, 13.40, 16.15, 19, 21.45
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., 
JAV) - 14 d. 20.15. 15-21 d. 11.20, 14, 16.45, 
19.15, 22.
“D���”  (siaubo trileris, JAV) - 15-21 d. 
13.40, 16.15, 18.45, 21.20 (13.40 val. seansas 
vyks 16-17, 21 d.).
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 20 d. 19, 21.30
“Karmen”  (�.Biz� opera, originalo k.) - 17 d. 
19.30 (transliacijos i� Niujorko Metropolitano 
operos �ra�o kartojimas).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 14 d. 12, 16.15, 20.45. 15-21 d. 
11, 15.30, 17.30, 20, 21.20 (15.30, 20 val. 
seansai vyks 16-17, 21 d.).

“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 14 d. 13.30, 16, 18.45, 21.30. 
15-21 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.45 (11.30, 
14 val. seansai vyks 16-17, 21 d.).
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 14 d. 11, 13.15, 15.30, 
17.45. 15-21 d. 11.40, 14.15, 16.30, 
18.45, 21.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  
(fantastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 14 d. 12, 
14.50, 18, 20.45. 15-21 d. 11.50, 14.30, 18, 
21.30 (11.50 val. seansas vyks 16-17, 21 d.).
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 14 d. 11.10, 13.50, 16.30, 
19.15, 22. 15-21 d. 12, 15, 18, 20.45.
“Kal�d� giesm�”  (animuotas 3D filmas 
visai �eimai, JAV) - 14 d. 12.30, 15.10, 18.20, 
21.10. 15-21 d. 14.40.
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) 
- 14 d. 11.40, 14.20, 16.45, 19, 21.20. 15-21 
d. 15.15, 18, 20.30.
“Viskas normaliai!”  (drama, JAV) - 14 d. 
15.30, 18, 21.15. 15-21 d. 13.15, 18.15 (13.15 
val. seansas vyks 16-17, 21 d.).
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 14 
d. 17.40, 20.10. 15-21 d. 15.45, 20.45.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 14 d. 17.15, 20.30.
“Niko”  (animacinis f., JAV) - 15-21 d. 13.
“Susipyn� i�gyvenimai”  (drama, JAV, 
Vokietija) - 14 d. 15.30, 17.50, 20.20.

“SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Oneginas”  (drama, D.Britanija) - 14 d. 17.
“Kino” �urnalo vakarai”  (specialus reng-
inys, Lietuva) - 14 d. 19. 21 d. 19.
“Bajor� g��ta”  (drama, Rusija) - 14 d. 
21.10.
“S�rus oras”  (drama, Italija) - 15 d. 17.

“Kad ir kas benutikt�”  (romantin� komedi-
ja, JAV, Pranc�zija) - 15 d. 18.50. 16 d. 18. 17 
d. 18.10. 18 d. 21.20. 19 d. 19. 20 d. 21.20. 
21, 23 d. 21.10. 22 d. 18.50.
“Kelios I.Oblomovo gyvenimo dienos”  
(drama, Rusija) - 15 d. 20.40.
“Bjaurusis an�iukas ir a�”  (animacija, 
Danija) - 16 d. 13.
“Balkonas”  (komi�ka drama, Lietuva) - 16 d. 
15. 17 d. 15.
“Vienu �mogum per daug”  (komi�ka 
drama, Italija) - 16 d. 16.
“Antikristas”  (siaubo drama, Danija, Italija, 
Lenkija, Pranc�zija, �vedija, Vokietija) - 16 d. 
19.50. 19 d. 20.50. 20 d. 19.10. 22 d. 20.40. 
23 d. 19.
“Karsteno ir Git�s kino i�daigos”  (ani-
macija, Danija) - 17 d. 13.
“Maksimalus greitis”  (drama, Italija) - 
17 d. 16.
“Naktinis portj�”  (drama, Italija) - 
17 d. 20.
“Asmeniniai Pipos Li gyvenimai”  (drama, 
JAV) - 18 d. 15. 23 d. 17.10.
“Aptarnaujantis personalas”  (drama, 
Lenkija) - 18 d. 17.10.
“Kvepalai. Vieno �udiko istorija”  
(drama, Pranc�zija, Ispanija, Vokietija) - 18 
d. 18.40.
“Anglas ligonis”  (drama, JAV, D.Britanija) 
- 19 d. 16.
“Moters portretas”  (melodrama, 
D.Britanija, JAV) - 20 d. 16.30.
“Karalius Lyras”  (tragedija, Rusija) - 21 d. 
16.40.
“Kelias namo”  (drama, Italija) - 22 d. 17.
“Lietuvi�ka pal�p� 1”  (trumpametra�i� 
animacini� f. programa, Lietuva) - 23 d. 13.
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OZO KINO SAL�
“A� aptarnavau Anglijos karali�”  
(komedija, �ekija, Slovakija) - 15 d. 18.
“Ivano vaikyst�”  (drama, Rusija) - 18 d. 18.
“Lankas”  (drama, Piet� Kor�ja, Japonija) 
- 21 d. 18.
“I�narstytas Haris”  (komedija, JAV) - 
22 d. 18.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
Sausio 21 d. “Forum Cinemas” gimta-
dienis, tod�l vis� dien� � visus kino seansus 
visi kino bilietai kainuos tik po 6 Lt, 3D film� 
bilietai - po 10 Lt.
“D���”  (siaubo trileris, JAV) - 15-21 d. 11, 
13.30, 16, 18.30, 21. 16-17, 21 d. 23.45.
“Nindz� �udikas”  (kriminalinis veiksmo f., 
JAV) - 14 d. 20.40. 15-21 d. 11.15, 13.45, 
16.15, 19.15, 21.45.
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 15-21 d. 12.15, 15.30, 18.45, 21.30. 
16-17, 21 d. 23.59.
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 20 d. 22.
“Suvilioti nepa��stam�j�”  (trileris, JAV, 
Kitokio kino klubas) - 19 d. 17.45.
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 14 d. 10.30, 13.15, 15.45, 
18.30, 21.30. 15-21 d. 10.30, 13.15, 15.45, 
18.15, 20.45, 23.30 (10.30, 23.30 val. seansai 
vyks 16-17, 21 d.).
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) - 
14 d. 11.45, 14.15, 16.45, 19.30, 21.45. 15-21 
d. 11.45, 14.15, 16.30, 19, 21.15 (11.45 val. 
seansas vyks 16-17, 21 d.).
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV, 3D) - 14 d. 10.10, 14, 18, 22. 15-21 d. 
10.10, 14, 18, 22 (20 d. 22 val. seansas nevyks).

“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, JAV) - 14 d. 13, 15.15, 17.45. 15-
21 d. 10.45, 13, 15.15 (10.45 val. seansas 
vyks 16-17, 21 d.).
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  
(fantastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 14 d. 11, 
13.30, 16.30, 19.10, 22. 15-21 d. 17.45, 20.30 
(19 d. 17.45 val. seansas nevyks). 16-17, 
21 d. 23.15.
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 14 d. 13.45, 16.15, 18.50, 
21.15.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
14 d. 17.30.
“Viskas normaliai!”  (drama, JAV) - 14 d. 
14.45, 20.20.

CINAMON
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 15-21 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.
“Nindz� �udikas”  (veiksmo f., JAV) - 15-21 
d. 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15.
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) - 
14 d. 13.15, 17.45, 20, 22.15. 15-21 d. 11.15, 
14.45, 19.30, 21.45.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 14 d. 11.15, 
15.20, 21. 15-21 d. 12.15, 17.
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 14 d. 13.45, 16.30, 19.15, 
21.55. 15-21 d. 11.40, 18.50, 21.30.
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 14 d. 11.50, 14, 16.15, 18.30, 
20.45. 15-21 d. 14.15, 16.30.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, dubliuota lietuvi�kai, JAV) - 14 d. 
11, 13, 15, 17, 19.05. 15-21 d. 11.15, 13.15, 
15.15.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 14 d. 11.30, 14.45, 18.15, 21.30. 
15-21 d. 17.15, 20.30.

“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
14 d. 11.

KLAIP�DA

CINAMON
“Zero 2”  (juodojo humoro komedija, Lietuva) 
- 20 d. 21.
“D���”  (siaubo trileris, JAV) - 15-21 d. 14, 
16.30, 19, 21.30.
“Tai... sud�tinga”  (romantin� komedija, 
JAV) - 15-21 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21.15.
“Nindz� �udikas”  (veiksmo f., JAV) - 
15-21 d. 12.45, 15, 17.30, 19.45, 22.
“Informatorius!”  (kriminalin� komedija, 
JAV) - 14 d. 13.15, 21.45. 15-21 d. 
10.45, 13.
“Au�ros kariai”  (siaubo f., JAV, Australija) - 
14 d. 15.30, 18, 20.10, 22.15. 15-21 d. 15.15, 
20.15, 22.15.
“Daktaro Parnaso fantazariumas”  (fan-
tastinis f., Pranc�zija, Kanada) - 14 d. 10.45, 
16, 18.30, 21. 15-21 d. 11.30, 17.50.
“�erlokas Holmsas”  (nuotyki� f., Australija, 
D.Britanija, JAV) - 14 d. 11.10, 13.45, 16.30, 
19.15, 21.55. 15-21 d. 14.15, 19.15, 21.55.
“Juodasis �aibas”  (fantastinis nuotyki� 
trileris, Rusija) - 14 d. 12.15, 14.30, 16.45, 19, 
21.15. 15-21 d. 12, 17.
“Alvinas ir burundukai 2”  (animacin� 
komedija, dubliuota lietuvi�kai, JAV) - 14 
d. 12, 13.50, 15.45, 17.40, 19.45. 15-21 d. 
11.45, 13.45, 15.45.
“�sik�nijimas”  (fantastinis veiksmo trileris, 
JAV) - 14 d. 11.45, 15, 18.15, 21.30. 15-21 d. 
17.45, 21 (20 d. 21 val. seansas nevyks).
“Viskas normaliai!”  (drama, JAV) - 14 d. 14.
“Viskas �skai�iuota”  (komedija, JAV) - 
14 d. 11.45.

Teatras
VILNIUS

Nacionalinis operos ir baleto 
teatras

14 d. 18.30 val. - F.Leharo “Linksmoji na�l�”. 
3 v. operet� lietuvi� k. Dir. J.Geniu�as.
15 d. 18.30 val. - H.Lovenskioldo “Silfid�”. 
2 v. baletas. Dir. A.�ul�ys.
16 d. 18.30 val. - D�.Verd�io “Traviata”. 2 d. 
opera ital� k. Dir. R.�ervenikas.
17 d. 12 val. - S.Prokofjevo “Pelen�”. 3 v. 
baletas vaikams. Nacionalin�s M.K.�iurlionio 
men� mokyklos Baleto skyrius. Dir. A.�ul�ys.

Nacionalinis dramos teatras
Did�ioji sal�

15 d. 18 val. - D.Vasermano, J.Dariono, 
M.Leigho miuziklas “�mogus i� La Man�os”. 
Re�. A.Ve�erskis.
16 d. 18 val. - R.K�n�jaus “Meil� pagal 
grafik�”. Re�. A.Ve�erskis.
17 d. 12 val. - K.�iukovskio “Daktaras 
Aiskauda”. Re�. E.Jaras.
20 d. 18 val. - D�.Ortono “Grobis”. 
Re�. A.Ve�erskis.

Ma�oji sal�
16 d. 16 val. - M.F.Marso “Laukim 
skambu�io”. Re�. V.Masalskis.
17 d. 16 val. - L.Barfuso “Seksualin�s m�s� 
t�v� neuroz�s”. Re�. R.Kudzmanait�.
19 d. 18 val. - A.�k�mos “Saul�tos dienos”. 
Re�. E.Kudzmanait�.
20 d. 18 val. - P.Siuskindo “Kontrabosas”. 
Re�. V.Masalskis.

Valstybinis jaunimo teatras
Did�ioji sal�

22, 23 d. 18 val. - Premjera! A.Anros “Bestija 
�ydrom akim”. Re�. G.Makarevi�ius.

Sal� 99
16, 17 d. 12 val. - J.Kelero, A.Jalianiausko 
“Paika pelyt�”. Re�. A.Jalianiauskas.
16 d. 18 val. - D.Privalovo “Seniausi� 
profesij� �mon�s”. Re�. B.Lat�nas.
17 d. 18 val. - A.Slapovskio “Bausti 
negalima pasigail�ti (Pjes� Nr.27)”. Re�. 
D.Tamulevi�i�t�.

Rus� dramos teatras
14 d. 19 val. - J.��iuckio “Sugalvok nor�”. 
Re�. J.Popovas.
15 d. 19 val. Ma�ojoje sal�je - J.Reza 
“Atsitiktinis �mogus”. Re�. J.Vaitkus.

15 d. 18 val. - N.Gogolio “Lo��jai”. 
Re�. M.By�kovas (Rusija).
16 d. 17 val. - G.Gorino “Juokdarys 
Balakirevas”. Re�. A.Lat�nas.
16 d. 19 val. Ma�ojoje sal�je - J.Reza 
“Atsitiktinis �mogus”. Re�. J.Vaitkus.
17 d. 12 val. - J.��iuckio “Coliuk�”. 
Re�. J.��iuckis.
17 d. 18 val. Ma�ojoje sal�je - V.Klimo 
“Kabaretas “Buchenvaldas”. 
Re�. D.Tur�aninovas.

Vilniaus teatras “L�l�”  
Did�ioji sal�

15 d. 19 val. - E.Umbrasait�s ir A.�ukausko 
“Vienos kr�ties istorija”. Dramos spektaklis 
suaugusiems. Re�. A.�ukauskas.
16 d. 12 val. - A.Griciaus “Daktaras Dolitlis”. 
Re�. R.Drie�is, komp. F.Lat�nas.
17 d. 12 val. - S.Mar�ako “Kat�s namai”. 
Re�. A.Mikutis, komp. A.Kulikauskas.

Ma�oji sal�
16 d. 14 val. - V.Pal�inskait�s “Bjaurusis 
an�iukas”. Re�. A.Poci�nas.
17 d. 14 val. - N.Indri�nait�s “Coliuk�”. 
Re�. ir dail. R.Drie�is.
Redakcija už repertuaro pakeitimus neatsako
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“Laisvalaikio” forumas
Jolanta PAULAUSKIEN ,

“International Make Up Center” 
vadov

“Laisvalaikio” kortele naudojuosi “Jogl s” 
švarumo centre - ko neišvalo kitur, “Jogl je” 
dažniausiai pavyksta tai padaryti. Be to, man 
patogu, kad “Jogl s” punktas yra prie pat nam .
“Laisvalaikio” nuolaida pasinaudoju restorane-
picerijoje “Pomodoro”, nes dažnai ten pietauju 
- ten skanios salotos, makaronai, blyneliai. Ir 
dar išsitraukiu “Laisvalaikio” kortel  eidama 
film . Paskutinis matytas - “Kal d  giesm ”. 
Buvo domu, nes tai buvo pirmas mano matytas 
3D filmas. Nuolaidomis naudojuosi ir pirkdama 
bilietus  renginius - b na, kad net spektakl  ar 
koncert  www.bilietai.lt svetain je išsirenku 
pagal tai, ar taikoma nuolaida su “Laisvalaikio” 
kortele. Ji man labai praver ia.

Žydr n  ZIBALIEN ,
švarumo centro “Jogl ”

vadybinink
M gstu gerai paruošt  egzotišk  maist , tod l

dažnai lankausi “Pekino antyje”, “Didžiojoje Kini-
joje”, taip pat japon  restorane “Tokyo” - su “Lais-
valaikio” kortele juose taikoma nuolaida. Laisves-
n  vakar  ar savaitgal , ypa  vasar , smagu pab ti 
toliau nuo miesto šurmulio ir pasim gauti gražia 
aplinka bei gera virtuve “Apvalaus stalo klubo” 
picerijoje Trakuose. Draugai labai rekomenduoja 
“Nuad Thai” masažus - ketinu ten apsilankyti. Vi-
sais met  laikais savaitgaliais dažnai vykstu  Drus-
kininkus. Viena m gstamiausi  nakvyn s viet ,
kuri  keliaudama taip pat nepamirštu “Laisvalai-
kio” kortel s, yra viešbutis “Hotel Druskininkai” 
su puikiai rengtu SPA centru “Druskininkai”. 
“Laisvalaikio” kortel  man labai naudinga.

Sauliaus Venckaus nuotr. Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

Švarumo centre “Jogl ”
Restorane-picerijoje “Pomodoro”
“Forum Cinemas” kino teatruose

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

Restorane “Tokyo”
“Apvalaus stalo klube” Trakuose
SPA centre “Druskininkai”
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ŽŪKLĖ. Pietų Korėjoje užfiksuotame vaizdelyje - masinė 
poledinė žūklė. Tikėkimės, nufotografuotame telkinyje 
žuvų daugiau nei norinčiųjų jas pagauti...

Parengta pagal Eltos inf. 

Visada besišypsanti Aistė Juchnevičienė iš Palangos šiuo metu studijuoja ir augina sūnų. Tapti “Olialia” mergaite ją skatina 
visi draugai, artimieji, o ypač - tėtis. Tad, norėdama juos nustebinti, Aistė prisideda prie “Olialia” projekto.

Raimundo Adžgausko nuotr., 
fotografuota kokteilių bare “Skybar”, 

drabužiai - “La Senza” 
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MANKŠTA 1. Australijoje Melburno zoologijos 
sodo darbuotojas padeda mankštintis 
besilaukiančiai dramblei.

MANKŠTA 2. Nuo Australijos zoologijos sodo 
neatsilieka ir Berlynas - drambliai organizuotai 
mankštinasi lauke net žiemą.

ŽUVIS. “Laisvalaikis” jau publikavo 
informaciją apie Japonijos moksli-
ninkų išvestas permatomas auksines 
žuveles, kurių pulsuojanti širdis ir kiti 
organai persišviečia per odą ir žvy-
nus. Šį kartą skaitytojams pateikiame 
ir naujosios akvariumų gyventojos 
nuotrauką.

TRANSPORTAS. 
Vienas Vokietijos gy-
ventojas atrado būdą, 
kaip palengvinti važia-
vimą dviračiu žiemą.
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