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Kokių staigmenų artėjančią 
vasarą savo gerbėjams 
pateiks merginų grupė 
„Queens of Roses“?

Pagal ką kosmetiką renkasi 
stilistė Viktorija Šaulytė ir be 
kokių ritualų neįsivaizduoja 
savo dienos?

Kokias knygas laisvalaikiu 
skaito aktorius Marius 
Jampolskis ir kur jas 
dažniausiai įsigyja?

Kaip savo mamą sveikindavo 
vaikystėje ir kuo lepina dabar 
šokėja Eglė Straleckaitė-
Daugėlė?

Plačiau 6 p. Plačiau 9 p. Plačiau 13 p.
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Daugelis niūniuojame populiariausių 
šalies atlikėjų dainas, retai 
susimąstydami apie jų autorius. 
Kompozitorius ir tekstų autorius 
Vytautas Bikus, kuriantis garsiausiems 
šalies atlikėjams, dėl to nė kiek 
neišgyvena, juolab kad šiuo metu 
jo gyvenime itin sėkmingas metas - 
prieš pusantro mėnesio jam ir žmonai 
buvusiai atlikėjai Gintarei Valaitytei-
Bikuvienei gimė dukra, balandžio 
25-ąją jis atšventė 32-ąjį gimtadienį, 
o jau visai netrukus jo sukurta daina 
skambės Portugalijoje vyksiančioje 
„Eurovizijoje“.

Man 
žinomumo

nereikia 

Vytautas Bikus: 

2-3 p.

Plačiau 5 p.
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Eimantė JuršėnaItė

- Drauge su Ieva Zasi-
mauskaite išvykstate į Portu-
galiją, kur gegužės pradžioje 
vyks „Eurovizijos“ dainų kon-
kursas. Kokia užduotis ten 
laukia jūsų? 

- Kartu su Ieva vyks didelė 
komanda. Konkurso organizato-
riai leidžia dainos autoriams bei 
prodiuseriams dalyvauti pasiruo-
šime ir viską sudėlioti, kad daina 
skambėtų taip, kaip mes norime, 
kad ji suskambėtų. Taigi mano 
darbas padėti. 

- Tai jau antras kartas, kai 
jūsų sukurta daina skambės 
„Eurovizijoje“, jūs - 2015 m. 
Lietuvai atstovavusios dainos 
„This Time“ autorius. Galbūt 
šiemet vykdamas į Portugaliją 
jau žinote, ko tikėtis ir koks pa-
siruošimo maratonas laukia? 

- Nors tai jau antras kartas, 
kai mano daina skambės Europai, 
į Vienoje vykusį konkursą drauge 
su Vaidu Baumila ir Monika Lin-
kyte nevažiavau. Taigi ši patirtis 
man bus nauja. Kiek žinau, nema-
žai laiko teks skirti ruošiantis pa-
sirodymui, taip pat dalyvavimui 
įvairiuose renginiuose, kur susi-
pažįstama su dalyviais, bendrau-
jama su žiniasklaida. 

- Su žmona Gintare augi-
nate dvejų metų sūnų Vytau-
tą, o šių metų kovą jums gimė 
ir dukra Žemyna. Su pirmagi-
miu mielai leisdavotės į įvai-
rias keliones, galbūt ir dabar 
į Portugalijos sostinę Lisaboną 
vyksite su šeima? 

- Taip, į Lisaboną važiuosime 
visi. Visą laisvą laiką, kurio ti-
kiuosi turėsiu daugiau nei Ieva, 
skirsiu šeimai. Kai vyko naciona-
linė atranka, teko paaukoti labai 
daug laiko, kurį norėjosi skirti 
šeimai, tad tikiuosi ši kelionė bus 
būdas bent šiek tiek atsigriebti. 
Lisabona gražus miestas, tad ma-
nau, jog su šeima ten puikiai pra-
leisime laiką. 

- Ar sunkūs tie pirmieji mė-
nesiai antrą kartą tapus tėvu? 

- Nuostabūs. Namuose vaka-
rais dvigubai daugiau garso, taip 
pat meilės ir džiaugsmo. 

- Eurovizinėje dainoje 
„When We’re Old“ kalbama 
apie meilę, gražius tarpusavio 
santykius. Galbūt šią dainą 
įkvėpė jūsų šeima, žmona?

- Manau, taip. Aš visuomet 
kuriu apie tai, kuo gyvenu. Ir ši 
daina apie tai, ką girdime kasdien, 
bet dažnai dėl greito gyvenimo 
tempo neskiriame jiems laiko. 
Pats prasmingiausias dalykas, ku-
rį gali patirti žmogus, kad ir kaip 
nuvalkiotai skambėtų, yra tikra 
meilė. Tereikia sustoti, iškvėpti 

ir ją suvokti. Aš esu laimingas 
žmogus, gyvenu gerai, man visko 
užtenka, turiu gražią šeimą ir my-
linčią žmoną. Dainoje ir pasakoju 
apie tuos dalykus, kurie man 
svarbūs - apie kelionę per gyve-
nimą su žmogumi, kurį myli ir su 
kuriuo kartu nori sulaukti savo 
paskutinės dienos. Nes kai ateis 
pabaiga, o ji visiems ateis, svarbu 
žinoti, kad buvai ne vienas. Mo-
kėjai duoti ir dalintis, patirti ir ge-
ra, ir bloga kartu.

- Muzika, kūryba panašiai 
kaip ir meilė, yra menas, o ne 
sportas. Nors „Eurovizija“ yra 
konkursas, kaip manote, ar 
muzika gali varžytis?

- Muzika man nėra varžybos, 
tačiau, kaip sakoma, prieš vėją 
nepapūsi. Galbūt į „Euroviziją“ 
nereikėtų žiūrėti vien tik kaip į 
konkursą, sureikšminti gaunamų 
balų ar užimamos vietos. Į šį ren-
ginį reikia žiūrėti paprasčiau - 
kaip į koncertą, kuriame šalys pri-
stato savo atlikėjus, kūrybą, įvai-
rių žanrų ir stiliaus kūrinius. Gal-
būt reikėtų tiesiog grožėtis ren-
giniu ir mėgautis muzika. Žino-
ma, kai koncertas tampa varžybo-
mis, tai prideda susidomėjimo ir 
azarto žiūrovams - balsuojame, 
palaikome patikusias dainas, kai-
mynines valstybes... Mano many-
mu, „Eurovizija“ galėtų būti tik 
koncertas, tokiu atveju dingtų at-
likėjui tenkantis spaudimas. Kal-
bu ne tik apie Lietuvos atlikėjus, 

kalbu apie visos Europos muzi-
kantus. Būtent tas varžybų as-
pektas veikiausiai neretai kiša 
koją ir daro nereikalingą įtaką pa-
sirodymui. Nori ar ne, visi atlikė-
jai jaudinasi, galvoja, ar pateks į 
finalą, ar užims vietą, tenkinančią 
gerbėjus ir panašiai. 

- Daina „When we’re Old“ 
turi ir lietuvišką versiją „Kol 
myliu“. Kuria kalba jums pa-
čiam lengviau perteikti mintį, 
idėją? 

- Dėl visiems suprantamų 
priežasčių, negimtąja kalba išsa-
kyti mintis sunkiau. Tačiau nesu-
dėtinga rašyti ir angliškai - mes 
įpratę klausytis vakarietiškos 
muzikos ir galima pastebėti, kad 
kuo paprastesne anglų kalba pa-
rašytas tekstas, tuo jis skamba 
smagiau. Lietuvai sukūrėme lie-
tuvišką dainos versiją, konkur-
sui - anglišką, kad užsienio klau-
sytojai suprastų, apie ką yra dai-
nuojama. Man svarbu, kad klau-
sytojai suprastų tekstą. Žinoma, 
negali visko išversti pažodžiui, ta-
čiau pačią dainos mintį ir žinutę 
perteikėme. 

- Egzistuoja požiūris, jog 
kurti lengviau kenčiant, išgyve-
nant sunkumus, o jūsų atveju, 
rodos, kitaip - pavyzdžiui, dainą 
šių metų „Eurovizijai“ sukūrė-
te išgyvendamas laimingiau-
sius gyvenimo periodus... 

- Muzika man teikia daug 

džiaugsmo. Viskas, ką gyvenime 
turiu, nekalbu vien tik apie ma-
terialius dalykus, gavau iš muzi-
kos, to didelio džiaugsmo ir tos 
didelės meilės. Negalėčiau kurti 
būdamas blogos nuotaikos. Mano 
galva turi būti švari, be blogų 
emocijų. Taip gimsta gražūs kū-
riniai. Galbūt kitiems kūrėjams 
kitaip... 

- Kai kurios dainos būna 
išvargtos, kai kurios gimsta 
kone savaime, greitai ir leng-
vai. Dažniausiai tokie kūriniai 
ir tampa hitais... 

- Būna visaip, tačiau nėra tei-
singo būdo, kaip padaryti geresnį 
kūrinį. Tikiu, kad pirmiausia rei-
kia geros idėjos, o visa kita yra 
darbas. O idėja gali gimti bet kur 
ir bet kada - einant gatve, vairuo-
jant, bendraujant... 

- Kaip nutiko, kad šią jūsų 
dainą atlieka būtent Ieva? Kū-
rėte šiai atlikėjai, o gal pirma 
atsirado daina?

- Kai kurios dainos gimsta, 
nes kažkas paprašo vienam ar ki-
tam atlikėjui ką nors sukurti. Pas-
taruoju metu dažniausiai taip ir 
yra, tai palengvina kūrybą, nes 

nereikia sukūrus dainą ieškoti at-
likėjo, kuris norės ją atlikti. Ta-
čiau su daina „When we’re Old“ 
nutiko kiek kitaip - iš pradžių at-
sirado daina. Jos idėją nešiojausi 
jau seniai, tačiau atsirado galimy-
bė ją sudėlioti ir išlieti ant popie-
riaus. Tuomet paskambinau Ievai, 
nors tuo metu jos nepažinojau. 
Pasakiau jai: „Turiu dainą, su ku-
ria galėtum laimėti nacionalinę 
„Eurovizijos“ atranką. Yra gali-
mybė, jog klystu, tačiau gal norė-
tum pabandyti?“ Tikrai, labai ti-
kėjau šia daina. Ieva sutiko paban-
dyti ir štai - šiandien su visa de-
legacija ruošiamės į Portugaliją.  

- Ar visuomet kūrinys tin-
ka atlikėjui, jo balso tembrui, 
asmenybei? 

- Ne visada, labai svarbu si-
nergija tarp atlikėjo ir dainos. Kir-
vis turi atitikti kotą. Būna, kad 
atlikėjas turi puikų balsą ir moka 
jį meistriškai valdyti, tačiau net 
ir puikiausias kūrinys jam tiesiog 
netinka. Pavyzdžiui, daina „When 
we’re Old“- jautri, o Ieva turi sa-
vitą, jautriai skambantį balsą, to-
dėl toji sinergija yra. Jei nori, kad 
kūrinys būtų populiarius, taptų 
hitu, reikia kelių ingredientų. Vie-
nas pagrindinių - geras kūrinys ir 
atlikėjas, kuris sugeba dainą per-
teikti klausytojui. 

- Veikiausiai gero kūrinio 
formulės nėra, tačiau ką dar 
turi turėti geras kūrinys? 

Vytautas Bikus: kuriu apie tai, kuo gyvenu

Nes kai ateis 
pabaiga, o ji 
visiems ateis, 
svarbu žiNoti, 
kad buvai Ne 
vieNas

muzika maN 
Nėra varžybos, 
tačiau, kaip 
sakoma, prieš 
vėją Nepapūsi
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Negalėčiau kurti 
būdamas blogos 
Nuotaikos. maNo 
galva turi būti 
švari, be blogų 
emocijų
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- Prie paminėtų dalykų pridė-

čiau tekstą ar mintį ir melodiją. Tai 
pirmiausia ir girdi klausytojas. Visa 
kita svarbu, tačiau tai jau - antraei-
liai dalykai. Pavyzdžiui, gali ilgai 
dirbti su aranžuote, sėdėti studijo-
je ir sukti galvą, kurio būgno skam-
besys kūriniui tinka labiau, tačiau 
klausytojas to nepastebi ir jam tai 
nėra svarbu. Žinoma, būna išimčių, 
tarkim, šokių muzikai ši taisyklė 
negalioja, tačiau kalbant apie pop-
muziką - svarbu melodija, tekstas 
ir atlikėjas.

- Veikiausiai reikia būti 
neprastu psichologu, jei kuri 
konkrečiam atlikėjui. Reikia 
žinoti ne tik jo muzikinį stilių, 
skonį, bet ir asmenybę. Tiesa? 

- Kaip ir minėjau, dabar daž-
niausiai kuriu konkretiems atlikė-
jams. Tačiau niekada nebūna taip, 
kad sukuriu dainą ir tiesiog išsiun-
čiu ją atlikėjui. Kai kuriu, susitinku 
su dainininku, mes diskutuojame, 
tariamės, klausiu, kokių jis turi lū-
kesčių, norų, kas jam tinka, kaip 
nori, kad kūrinys skambėtų, kokių 
elementų pridėti, kokių - ne... Psi-
chologo darbas dažniausiai prasi-
deda įrašų studijoje prie mikrofo-
no. Tada išsakau savo įžvalgas, 
mintis, pasiūlau pabandyti dainą 
atlikti vienaip ar kitaip. 

- Ar neapmaudu, kad žmo-
nės dainuoja dainas ir puikiai 
žino, kas jas atlieka, tačiau ne 
visuomet žino, kas jas kuria? 
Juk ir dabar daugelis pirmiau-
sia jūsų kūrinį sieja su Ieva 
Zasimauskaite? 

- Manau, šios dainos autorių 
galėtų įvardinti vos keletas žmo-
nių. (Šypsosi.) Taip yra visame pa-
saulyje ir tai visiškai normalu. 
Garsiausi pasaulio kūrėjai, į ku-
riuos ir pats bandau lygiuotis, yra 
nežinomi. Išgarsėja kūrėjai, kurie 
savo muziką atlieka patys. Man to 
žinomumo ir nereikia. Daugelis 
dainininkų turėdami progą pamini, 
jog sukūriau jiems vieną ar kitą 
dainą ir man to visiškai pakanka. 

Tikiu, kad 
pirmiausia 
reikia geros 
idėjos, o visa 
kiTa yra darbas

- Kokių nuotaikų lydima 
išvykote į Portugaliją?

- Jaučiuosi stipri ir visiškai 
pasiruošusi. Supratau, kad labai 
daug žmonių prisidėjo ir vis dar 
prisideda prie šio svarbaus man 
įvykio, labai daug nuostabių žmo-
nių mane išlydėjo ir įkvėpė. Visi 
jie man suteikia labai daug stipry-
bės. Tikiuosi, pasirodymo vakarą 
su manimi bus visa Lietuva. 

- Daugeliui rūpi, kaip kei-
sis pasirodymas, ką išvysime 
scenoje, smalsu, ar dainos pa-
baigą vainikuos lietuviškos ei-
lutės... 

- Pasirodymo gairės ir tam 
tik ri šablonai organizatoriams iš-
siųsti, tačiau ir aš pati, ir su ma-
nimi vykstanti komanda, kaip at-
rodys pats pasirodymas, išvys tik 
paskutinėmis balandžio dienomis. 
Veikiausiai žiūrovai arenoje neiš-
vys vaizdų, kuriuos pamatys te-
levizijos žiūrovai - vizualizacijų, 
kuriose nusifilmavo daugybė gra-
žių šeimų su vaikučiais ir, žinoma, 
garsieji mūsų šalies šokėjai Jūra-
tė ir Česlovas Norvaišos. Mano 
dainos gerbėjų Lietuvoje ir užsie-
nyje prašymu, paskutinės dainos 
eilutės skambės lietuviškai. Man 
jau teko dalyvauti 4 užsienio ren-
giniuose, skirtuose mano pristaty-
mui „Eurovizijoje“. Daugelis ten 
sutiktų žmonių patikino, jog lietu-
viškos dainos eilutės skamba nuos-
tabiai. Manau, Atkurtos Lietuvos 
nepriklausomybės 100-mečio  
jubiliejus - puikia proga Europai 
parodyti mūsų kalbą. Tai mano 
pasididžiavimas.

- Užsienio žiniasklaida 
kalba, jog pusfinalis, kuriame 

dainuosite - labai stiprus, sun-
ku nuspėti, kurie jo dalyviai 
pateks į finalą. Maža to, jūs 
dainuosite po Čekijos atstovo, 
o iškart po jūsų pasirodys Iz-
raelio atlikėja. Pastarieji lai-
komi konkurso favoritais. Ne-
gąsdina? 

- Yra kaip yra. Aš į tai žiūriu 
optimistiškai. Visų mūsų kūriniai 
labai skirtingi. Svarbiausia, kad 
man neteks dainuoti nei prieš, nei 
po baladės. Tikiuosi, viskas bus 
gerai. Nespėliosiu, kokią vietą ga-
lėčiau užimti, tačiau patekimas į 
finalą man jau būtų didelis laimė-
jimas. 

- Kiek užtruko jūsų kelias 
į Lisaboną? 

- Šiemet neplanavau daly-
vauti „Eurovizijos“ atrankoje, ta-
čiau, kai gruodžio mėnesį Vytau-
tas Bikus man pasiūlė savo kū-
rinį, atsisakyti negalėjau - iškart 
supratau, jog tai viena nuosta-
biausių dainų. Vadinasi, pasiruo-
šimas vyksta jau 4-5 mėnesius. 
Nuo tada nebeturiu laisvadienių, 
o pastaruoju metu būna, jog mie-
gu vos po kelias valandas. Vidu-
je jaučiu tam tikrą nuovargį, ta-

čiau negaliu pasiduoti, kai aplink 
mane tiek nuostabių, įkvepiančių 
ir palaikančių žmonių. Nežinau, 
kaip buvo ankstesniais metais, 
tačiau mano pašto dėžutėje be 
galo daug laiškų, visų jų net ne-
spėju atrašyti. Palaikymo žodžius 
man siunčia ne tik tautiečiai, bet 
ir žmonės iš visos Europos ir 
netgi kitų žemynų. Daug kas ma-
ne praminė „Black horse“ (juo-
duoju arkliuku), galinčiu pasiek-
ti netikėtų rezultatų. 

- Paminėjote, kad naciona-
linėje atrankoje dalyvauti ne-
ketinote, kol neišgirdote V.Bi-
kaus sukurtos dainos „When 

We’re Old“. Kuo ji jus taip pa-
kerėjo? 

- Vytautas yra tiesiog stebuk-
lų kūrėjas, magas. Jis ypatingas 
žmogus, kuris tikrai supranta ma-
no vidinį pasaulį - tokio kūrėjo 
seniai ieškojau. Šiemet buvo 
penktasis kartas, kai dalyvavau 
nacionalinėje atrankoje. Aš visada 
buvau ta pati, keitėsi tik dainos, 
o laimėjau būtent su Vytauto kū-
riniu. Nors daugelis mane giria už 
tai, kaip atlieku šią dainą, kaip ją 
jaučiu, kaip dainuoju, tačiau aš sa-
kau, kad būtent ši daina yra ste-
buklas ir magija, kurią jaučia žmo-
nės ne tik Lietuvoje, bet ir dau-
gelyje pasaulio kampelių. 

Nors daugelis 
maNe giria už 
Tai, kaip aTlieku 
šią daiNą, kaip 
ją jaučiu, kaip 
daiNuoju, Tačiau 
aš sakau, kad 
būTeNT ši daiNa 
yra sTebuklas ir 
magija

Ieva ZASIMAUSKAITĖ: 
mane vadina 
„juoduoju arkliuku“
Penktasis kartas nemelavo. Tiek kartų atlikėja Ieva ZasImauskaITė 
(24) bandė savo laimę nacionalinėse atrankose ir šiemet jos svajonė 
išsipildė - ji atstovaus Lietuvai „eurovizijoje“. 
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Aktorę Eglę DriukAitę televi-
zijos žiūrovai puikiai atpažįsta iš 
serialų, kuriuose, tapusi mama, 
moteris vaidina vis rečiau. tačiau 
jau kurį laiką ją vėl galima išvysti 
tV ekrane - tV3 seriale „Pasmerk-
ti iV“. kas paskatino žinomą mo-
terį grįžti į televizijos eterį? 

ir aktorė, ir pedagogė

Trumpam dėl motinystės iš 
eterio dingusi E.Driukaitė šian-
dien vėl grįžo į televiziją ir, pakei-
tusi kitą aktorę, atlieka Neringos 
vaidmenį seriale „Pasmerkti IV“. 
Pati aktorė teigia, jog yra be galo 
laiminga turėdama galimybę vai-
dinti, taip pat džiugina darbas su 
sena, jau gerai pažįstama, kūrybi-
ne komanda. 

Tačiau vien vaidybos jai neuž-
tenka - aktorė užsiima ir pedagogi-
ne veikla - vaidybos meno moko 
vaikus. „Manau, kad teatro užsiė-
mimų vedimas ir pati aktorystė yra 
labai susijusios profesijos, papildan-
čios viena kita. Žinoma, pirmiausiai 
save matau kaip aktorę“, - šypso-
josi E.Driukaitė.

Seriale mirtina liga sergančią 
ir nusikaltėlių persekiojamą Nerin-
gą, auginančią mažą dukterį, įkūni-
janti aktorė atskleidžia, kad buvi-
mas mama padeda geriau įsijausti 
į sudėtingą vaidmenį. 

„Negaliu sakyti, kad jeigu nesi 
mama, negali gerai jos suvaidinti. 

Tačiau buvimas ja padeda, nes dau-
gelio emocijų nereikia įsivaizduoti, 
kartais atrodo, kad apskritai nerei-
kia vaidinti. Esu vaidinusi mamą ir 
reklamose, mano vaikais jose yra 
buvę ir kūdikiai, ir vyresni vaikai, 
todėl tai man nėra naujiena. Tie-
siog, kai pati tapau mama, išreikš-
ti reikiamas emocijas tapo daug 
lengviau, kartais apskritai užtenka 
žvilgsnio ir viskas tampa aišku“, - 
teigė aktorė. 

Šeima svarbiausia

Prieš daugiau nei penkerius 
metus mama tapusi aktorė pasa-
kojo ir apie tai, kaip dukros gimi-
mas pakeitė jos gyvenimą bei kar-
jerą. „Kai atsiranda vaikas, jis tam-
pa svarbiausiu tavo gyvenime, tad 
jeigu reikėtų vykti į kažkokias il-
gas gastroles, gerai pagalvočiau - 
nenorėčiau vaiko išmušti iš ruti-
nos, kad jis jaustųsi nesaugus. Vai-
kui noriu suteikti geriausia, kas 
įmanoma, todėl karjera tampa an-
traeiliu dalyku“, - pasakojo E.Driu-
kaitė.

Tiek pati aktorė, tiek jos su-
tuoktinis muzikantas Vincas Ale-

sius sukasi kiek nenuspėjamoje 
kūrybinėje srityje. Dažnai meni-
ninkų šeimoje išaugę vaikai taip 
pat renkasi panašų kelią, todėl jų 
dukra, panašu, taip pat netaps iš-
imtimi. „Dukrytė lanko muzikos 
mokyklą, yra buvusi atrankose, ku-
riose jai gana gerai sekėsi, net ne-
prašyta rodė įvairias emocijas ir tai 
darė drąsiai. Jaučiasi, kad turi me-
ninę gyslelę, o pati minėjo, kad už-
augusi labiausiai norėtų būti šokių 
mokytoja“, - su šypsena kalbėjo 
aktorė. 

laikas sau

Būti ir aktore, ir mama, pasak 
E.Driukaitės, - sunkus darbas, o 
kartais laiko sau tiesiog nelieka. 
„Viską stengiamės daryti kartu su 
visa šeima. Laisvalaikiu važiuoja-
me pas mano tėvus į kaimą, būna-
me su draugais ar prisigalvojame 
kokios kitos veiklos. Kartais, kai 
visa šeimyna užmiega, randu laiko 
ir pažiūrėti filmą, paskaityti knygą, 
bet manau, kad to laiko sau galė-
čiau skirti ir daugiau“, - pasakojo 
E.Driukaitė.

„Tokioje profesijoje daug kas 
priklauso ne nuo tavęs, o nuo re-
žisierių, prodiuserių. Kartais labai 
reikia darbo, bet jo negauni, o kar-
tais be jokių atrankų darbą jau tu-
ri. Todėl tiesiog tikiuosi, kad Die-
vas duos tai, ką gali geriausia, o 
man svarbiausia, kad visi būtų 
sveiki“, - šypsojosi aktorė.

„Laisvalaikio“ inf.

E.Driukaitei vien vaidybos neužtenka

Vaikui noriu 
sutEikti 
gEriausia, kas 
įmanoma, toDėl 
karjEra tampa 
antraEiliu 
Dalyku
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- Kuo šiandien gyvena jūsų 
grupė?

Akvilė: Galiu drąsiai pasakyti, 
kad gyvename artėjančia vasara. 
Ypatingai įrašų studijoje, kurioje, 
nors ir trūksta saulės, vasariškų 
ritmų ir puikios nuotaikos turime 
su kaupu! Tikimės jau greitu metu 
su klausytojais pasidalinti tikru šios 
vasaros hitu. Taigi mūsų prioritetas 
šiandien - kūrybiniai darbai ir pasi-
ruošimas vasaros sezonui. 

- Neseniai ilgametę jūsų 
narę Giedrę pakeitė Indrė. Ko-
kią įtaką veiklai, kūrybai, sti-
liui padarė narių pasikeitimai?

Indrė: Permainos visada įpu-
čia naujų vėjų. Taip buvo ir pas 
mus. Žinoma, nebuvo viskas pa-
prasta, merginos kartu dirbo ir dai-
navo ne vienus metus. Įsilieti į gru-

pės darbus ir būti pilnaverte gru-
pės nare buvo iššūkis tiek man, 
tiek ir grupės senbuvėm. Tačiau 
šiandien džiaugiamės, kad gražiai 
susibendravome ir dirbame, o nau-
jų vėjų vaisius jau labai greitai iš-
girsite mūsų naujose dainose! 

- Kaip sekasi sutarti?
Dileta: Visko buvo, tačiau 

dabar sutariame puikai! Esame 
ne tik kolegės, bet ir labai geros 
draugės.

- Koks yra naujosios narės 
vaidmuo? Už ką ji atsakinga?

Akvilė: Visų grupės narių 
vaidmuo yra toks pats - visos esa-
me lygios, turime tokią pačią at-
sakomybę ir dedame tiek pat pa-
stangų, kad būtume mylima ir 
reikalinga grupė.  Konkretaus 

dar binio vaidmens grupėje nė 
viena neturime, nors yra sritys, 
kur kiek viena jaučiasi stipresnė. 
Indrė - ne tik gera dainininkė, bet 
puikiai jaučiasi ir atlikdama vady-
bos darbus. Visgi atėjus į mūsų 
kolektyvą, jai teko greitai adap-
tuotis ir perprasti visus darbus, į 
kuriuos iš karto ir buvo įtraukta. 
Taip pat džiugu, jog Indrę greitai 
pamilsta žmonės - ji nuoširdi, 
miela ir gana jautri.

- Kokie planai laukia va-
sarą? Darbymetis, o gal pla-
nuojate atostogas?

Indrė: Vasarą bandysime su-
derinti ir darbą, ir atostogas. Kon-
certų vasaros sezonu nusimato ne-
mažai, tačiau ir atostogų bandysime 
nepamiršti, ir pasidžiaugti vasaros 
sezono teikiamais malonumais! 

- Kaip apibūdintumėte 
šiandienį savo grupės gyvavi-
mo etapą?

Dileta: Galiu pasakyti, kad 
etapas labai geras, grupei puikiai 
sekasi. Ruošiamės intensyviam 
sezonui - vasarai. Programas pil-
dome naujomis dainomis ir labai 
daug dirbame kurdamos dainas. 
Labai norime ir tikimės, kad jau 
netrukus galėsite išgirsti mūsų 
naujausią vasarišką hitą.

- Kaip manote, kokia apskri-
tai yra muzikos paskirtis: links-
minti, atpalaiduoti, o gal pri-
versti susimąstyti, diskutuoti?

Akvilė: Aš manau, kad mūsų 
gyvenime ir taip daug rūpesčių, tai-
gi muzika turėtų teikti malonumą - 
tiek ją kuriant ir atliekant, tiek 
klausant. Mes stengiamės, kad mū-
sų koncertuose žmonės atsipalai-
duotų, linksmintųsi, gerai leistų 
laiką. Nors sutinku, kad muzika ga-
li būti ir gera priemonė paliesti tam 
tikras aktualias bei rimtas temas.

- Jūsų grupė skaičiuoja jau 
daugiau nei penkerius metus. 
Kas sunkiausia stengiantis iš-
likti pramogų ir muzikos pa-
dangėje? Su kokiais iššūkiais 
susiduriate?

Indrė: Svarbiausia nepamirš-
ti profesionalumo! Dirbti ne at-
mestinai, o su meile ir dideliu at-
sidavimu tam, ką darome. O nuo-
polių būta ne vienas, bet iš visų 
klaidų mokomės ir būtent klaidos 
padeda siekti aukštumų. 

- Kaip manote, kokios jūsų 
grupės stipriosios pusės? Kuo 

išsiskiriate iš kitų merginų 
grupių?

Dileta: Pradėkime nuo to, 
kad mūsų grupę sudaro dainuojan-
čios merginos... Manau, tokių gru-
pių yra likę tik kelios. Esame visos 
labai skirtingos, tad atvirkščiai nei 
kitos merginų grupės, bandome 
skirtumus pabrėžti, o ne paslėpti. 
Manau tai yra privalumas. Dar vie-
nas pliusas, kad visos esame pa-
kankamai stiprios, galėtume būti 
ir solo atlikėjomis, tačiau ką gali 
trys, to negali padaryti viena, o ir 
daugiabalsiškumas yra jėga.

- Ką galėtumėte patarti 
jauniems atlikėjams? Koks 
kelias į sceną, anot jūsų, yra 
teisingiausias?

Akvilė: Mes ir pačios jaučia-
mės dar visai jaunos atlikėjos, tai-
gi mums tie patarimai taip pat bū-
tų naudingi. Kiekvieną kartą kar-
tojame, kad tik juodas darbas ir 
pastangos gali duoti gerų rezul-
tatų. Į sceną yra du keliai - greitas 
ir garantuotas arba ilgas ir sudė-
tingas. Mes pasirinkome antrąjį 
variantą - visos dainuojame nuo 
vaikystės, mokėmės muzikos, da-
lyvaudavome įvairiuose konkur-
suose ir šiandien jaučiamės ver-
tos stovėti didžiojoje scenoje. Ir 
dabar nesivaikome pigaus popu-
liarumo, žmonių dėmesio siekia-
me savo dainomis, balsais, ener-
gija. Manau, kad daug ir nuose-
kliai dirbdamas gali pralenkti bet 
kurį didžiausią tingintį talentą.  

- Gal turite receptą, kaip 
ant scenos išlikti savimi? O 
gal to nereikia?

Indrė: Savimi reikia būti tiek 
ant scenos, tiek ir gyvenime. Nepa-
mesti savęs ir nevaidinti „kažko“ - 
turbūt tai ir suteikia mums galimy-
bę būti ant scenos.  O receptas pa-
prastas - svarbiausia yra nemeluoti 
klausytojui ir būnant ant scenos ati-
duoti visą save ir savo energiją!

- Kokios pačios esate ant 
scenos ir kokios gyvenime?

Dileta: Nors ant scenos už-
kuriame pašėlusį vakarėlį, šiaip 
gyvenime esame labai šeimyniš-
kos ir naktinį klubą dažniausiai 
iškeičiame į ramų pasibuvimą su 
šeima.

- Kuo šiandien labiausiai 
didžiuojatės?

Akvilė: Kad kiekvieną dieną 
su didžiausiu malonumu siekiame 
savo svajonių! 

Nors aNt sceNos 
užkuriame pašėlusį 
vakarėlį, šiaip 
gyveNime esame 
labai šeimyNiškos 
ir NaktiNį klubą 
dažNiausiai 
iškeičiame į ramų 
pasibuvimą su šeima

Dileta

maNau, kad daug 
ir Nuosekliai 
dirbdamas gali 
praleNkti bet 
kurį didžiausią 
tiNgiNtį taleNtą 

akvilė

„Queens of roses“: ką gali trys, negali viena
Grupės „Queens of Roses“ merginos - Akvilė kisielienė, DiletA 
MeškAitė-kisielienė ir neseniai prie kompanijos prisijungusi inDRė 
JuoDeikienė - sako, kad jau gyvena vasaros nuotaikomis. nepaisant 
to, kad įrašų studijoje trūksta saulės spindulių, jų naujose dainose ne-
trūksta nei vasariškų ritmų, nei šilumos. Apie pokyčius grupėje ir atei-
nančius darbus, grupės narės papasakojo atvirame interviu. 

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Dileta, Indrė ir Akvilė - ne tik kolegės, bet ir geros draugės
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Nesvarbu nuo amžiaus, nuo užimamų pareigų ar sąskaitos banke - visi pirmąjį gegužės sekmadienį Lietu-
voje prisimena tai, kas svarbiausia - savo mamą. Vieni jas sveikina skambučiu, kiti vis dar paišo atvirukus, 
treti - dainuoja dainas, sako šiltus žodžius ir stipriai apkabina, dar kiti lepina mamas įvairiomis dovano-
mis. Recepto, kas geriausia, nėra. „Laisvalaikis“ klausė žinomų mamų, kaip jos pamini šią dieną. 

Apie Motinos dieną iš žinomų mamų lūpų

■ Anot graik� mitologijos, 
pavasaryje vykdavo festivalis, 
skirtas motinyst�s deivei 
R�jai pagerbti. Ji buvo Dievo 
Krono �mona ir tik�ta daugelio 
kit� dievybi� motina.
■ 250 m.pr.Kr. senov�s rom�nai 
taip pat tur�jo pavasario festival�, 
pavadint� Hilarija. Jis buvo 
skirtas deivei motinai Sibelei.
■ 1600 metais Anglijoje 
Motinos diena buvo minima 
ketvirt� gav�nios sekmadien�. 
Jau tuomet vaikai savo mamoms 
ne�davo puok�tes g�li�. 
■ 1870 m. moter� teisi� 
aktyvist�, ra�ytoja ir poet� 
D�ulija Vord (Julia Ward) pasi�l� 
antr�j� bir�elio sekmadien� skirti 
moterims ir taikai pasaulyje. 
■ Daugelyje �ali� Motinos dienos 
g�le laikomi gvazdikai. 
Anot legendos, jie susik�r� i� 
J�zaus motinos Marijos a�ar�.
■ Da�niausiai mamoms dovano-
jami ro�iniai ir raudoni gvazdikai. 
■ Tyrimai rodo, kad g�li� 
dovanojimas n�ra beprasmis - jis 
turi daug teigiam� aspekt� tiek 
sveikatai, tiek �mogaus psichikai.
■ Daugumoje kalb� �odis 
„mama“ prasideda i� M raid�s.
■ Jungtin�se Amerikos 
Valstijose per Motinos dien� 
priskai�iuojama ma�daug 
122 milijonai skambu�i�.
■ Da�niausiai visame pasaulyje 
mamoms dovanojami atvirukai, 
g�l�s, i�vyka � restoran�, 
papuo�alai, dovan� kuponai, 
drabu�iai, SPA proced�ros, 
knygos. 

ĮDOMŪS FAKTAI

Parengė Agnė 
VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Mamos diena - labai šilta 
diena visomis prasmėmis. Pir-
miausia tai brangiausiam pasau-
lyje žmogui skirta diena, antra - 
pavasaris. Tad norisi šią dieną 
praleisti šiltai, jaukiai, džiugiai 
ir su tulpėmis. Vaikystėje pame-
nu su meile mamai dariau įvai-
rius darbelius, piešinius, lipdi-
nius. Džiaugiuosi, jog su mama 
visada puikiai sutardavome, bet 
kai pati tapau mama, mudviejų 
ryšys dar labiau sustiprėjo, aš ją 
dar labiau vertinu ir jei tai įma-
noma dar labiau myliu. Atsirado 

daugiau tarpusavio supratimo ir 
daugiau laiko praleidžiamo kar-
tu. Šiemet mamos diena - ypa-
tinga, tai pirmoji mamos diena, 
kai pati esu šiame vaidmenyje. 
Dukrelei dar nėra metų, tad tie 
motiniški rūpesčiai kol kas ne-
dideli. Galiausiai tie rūpesčiai 
greitai pasimiršta, vos tik ryte 
pamatai tą mielą veidelį, pamirš-
ti visus vargus. Galbūt būtų su-
dėtingiau, jei mažieji nebūtų to-
kie mieli, minkšti ir nuostabūs. 
Su jais neįmanoma nei pykti, nei 
liūdėti. 

Mamos diena man labai 
svarbi ir brangi. Nedarau tam tik-
ros pompastikos, tačiau visuo-
met stengiuosi aplankyti savo 
mamą, įteikti jai didžiulę puokš-
tę gėlių ir kokią nors simbolinę 
dovaną. Tapusi mama, supratau, 
jog motinystė, nepaisant bemie-
gių naktų ar nedidelių rūpesčių, 
yra didelis, tyras ir nepaprastas 
jausmas. Dabar prisimenu ma-
mos žodžius, sakytus man paaug-
lystėje ir suprantu, kokia ji buvo 
teisi. Ypač mane pykdydavo, kai 
ji sakydavo, jog tapusi mama ją 
suprasiu, ir tikrai - dabar ją kuo 

puikiausiai suprantu. Dar ir iki 
šiol ji negaili patarimų, galbūt tik-
rai dar ne viską suprantu, ir tas 
supratimas ateis su branda. Ma-
no pačios sūnelis Ajus manęs dar 
nesveikino, tačiau tikiu, jog šie-
met darželyje jie jau sugalvojo, 
kaip pasveikins mamytes. 

Dabar mamą tenka dažniau 
pasveikinti telefonu. Paskam-
binu, padainuoju kokią nors 
dainą. O vaikystėje - nepame-
nu, nes jau 15 metų, kad ir kaip 
bebūtų gaila, tik susiskambi-
name. Tikiuosi, ateityje gyvo 
kontakto bus daugiau. O kol 
kas mamos vaidmuo man dar 

yra labai miglotas. Esu lauki-
me, euforijoje. Kai pamatau ką 
nors, kas susiję su kūdikiais, 
viskas atrodo taip miela. Vai-
kelis gimti turėtų rugpjūčio an-
troje pusėje, bet nežinau, ar 
tada viskas pasidarys aišku. 
Matyt, niekada jau nebus aiš-
ku, ko tikėtis. 

Verslininkė Laura Mazalienė:

Mamos diena - 
dviguba šventė
Kai buvau mažesnė, gyve-

nau kartu su tėvais, žinoma, kad 
neturėjau jokių finansų, todėl 
kiekvieną mamos dieną padova-
nodavau mamai kokį nors savo 
pieštą atviruką su jautriais žo-
džiais. Savo mamą labai myliu ir 
tą dieną norėdavosi jai pasakyti 
kažką, ko kasdien nesakau. Ma-
no mama visada buvo įsisukusi į 
darbus, retai rasdavo laiko pasi-
šnekėti apie tai, ką viena kitai 
jaučiame. Todėl mamos dienos 
laukdavau net su jauduliu, nes 
žinojau, kad bus pokalbis, kad 
mama ką nors pasakys, kaip aš 
gimiau, kaip ji mane myli, o ir aš 
jai tarsiu žodį. Kai išvykau stu-
dijuoti į Vilnių, tas ryšys atitrūko. 
Dabar jaučiu didelę kaltę, kad 
šiuo metu rūpinuosi tik savo vai-
kais, ir gal šiek tiek pamiršau sa-
vo mamą. Kadangi ji gyvena 
Klaipėdoje, jau keleri metai, kai 
per mamos dieną negrįžtame į 
pajūrį. Nepaisant to, stengiuosi 
visada suorganizuoti, kad jai bū-
tų pristatytos gėlės.  Iš tiesų ma-

mos diena mums yra labai didelė 
šventė - prieš 28-erius metus ge-
gužės 6 d. buvo pirmoji mano 
mamai mamos diena, nes gimiau 
aš. Dažnai mano gimtadienis su-

tampa su mamos diena, tai būna 
tokia dviguba šventė. Kad ir kaip 
bebūtų, savo mamą ir jos perdė-
tą rūpestį supratau tik tada, kai 
pačiai gimė vaikai. Pamenu anks-
čiau pykdavau, kodėl manęs ne-
išleidžia kur nors vakarais. Dabar 
su vyru pasijuokiame, kad mes 
savo vaikų irgi neišleisime, bus 
namuose, nėra čia ko eiti. Posa-
kis, kad kai turėsi savo vaikų,  - 
suprasi, pasitvirtino daugiau nei 
100 procentų.

MAMOS DIENOS 
LAUKDAVAU NET SU 
JAUDULIU, NES ŽINOJAU, 
KAD BUS POKALBIS, 
KAD MAMA PASAKYS  
KĄ NORS SVARBAUS

YPAČ MANE PYKDYDAVO, 
KAI JI SAKYDAVO, 
JOG TAPUSI MAMA JĄ 
SUPRASIU, IR TIKRAI - 
DABAR JĄ KUO 
PUIKIAUSIAI SUPRANTU
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Dainininkė Anžela Adamovič-Gečienė: 

Mamą sveikinu telefonu

Šokėja Eglė Straleckaitė-Daugėlė: 

Šiemet man pirmoji mamos diena
Verslininkė Patricija Gadžijeva: 

Motinystė yra nepaprastas jausmas

laisvalaikis  2 0 1 8  g e g u ž ė s  5  d . Stiliaus kodas 7

Praėjusį savaitgalį prekybos ir 
pramogų centre OZAS vyko iš-
skirtinis madų šou. Jo vedėja -  
reklamų prodiuserė, atlikėja 
IngrIdA KOlytė, renginį pradė-
jo šūkiu - „Jis (Pavasaris) ateina!“

Madų šou organizatorė, mode-
lių agentūros CATWALK steigėja 
ir vadovė Ernesta Elzbergaitė su-

rinko mados ir stiliaus profesionalų 
komandą, kuri patarė prekybos 
centro lankytojams, kaip nepasi-
klysti stiliaus ir mados labirintuose.

Renginio metu buvo pristaty-
tos parduotuvių Pietro Filipi, 
Monton, Loois, Reserved, Mohi-
to, Takko Fashion, Sportland, Au-
dimas, Step Top naujausios pava-
sario/vasaros kolekcijos, kurias 
atrinko ir stilizavo Dailės akademi-
jos jaunosios dizainerės Paula Vai-

cekauskaitė ir Rūta Kvaščevičiūtė.
Pramogų pasaulyje besisu-

kantis ir puikiai visiems pažįsta-
mas stilistas Joringis Šatas, de-
monstravo prekinio ženklo ZARA 
drabužių ir aksesuarų derinius, 
dalinosi savo įžvalgomis apie šio 
sezono mados tendencijas, sti-
liaus patarimais bei kaip susikur-
ti skirtingus puikius įvaizdžius ne 
tik moterims, bet ir vyrams.  

Mados blogerė Sigita Mušaus-

kaitė, tinklaraščio Wide Steps au-
torė, pasiūlė elegantiškus drabu-
žių derinius iš Lindex parduotuvės 
aktyvioms, šiuolaikinėms mote-
rims.

Kolekcijas pristatė CATWALK 
modelių agentūros modeliai, ku-
rių makiažu rūpinosi jungtinė gri-
merių komanda - Agnė Karuzė, 
Jūratė MUA, Liudmila Smuilova, 
Diana Bekasenė. Plaukus stiliza-
vo CutCode salonas.

Pasitinkant pavasario-vasaros se-
zoną prekės ženklo „Studio toma“ 
kūrėja tOmA JAnKAuSKAItė 
pristato naują suknelių kolekciją 
„SS’18“, įkvėptą kelionių po to-
limus šiltuosius kraštus. Šįkart 
dizainerė savo kūrybos gerbėjas 
kviečia puoštis ne tik suknelėmis, 
bet ir prie jų derančiais žaismin-
gais rankų darbo auskarais. Juos 
kūrė drauge su ženklui „munė de-
sign“ atstovaujančia ramune Bu-
laukaite.

„Įkvėpimo sėmiausi keliau-
dama. Ypatingą vaidmenį čia atli-
ko laikas, praleistas Šri Lankoje. 
Norėjau sukurti lengvą, patogią, 
spalvingą suknelių kolekciją, ku-
ri rastų kelią į merginų ir moterų 
spintas. Tų, kurios planuoja atos-
togas, ruošiasi vasaros šventėms 
ar tiesiog nori atsinaujinti“, - pa-
sakoja T.Jankauskaitė.

Kolekcijoje - 15 skirtingų 
suk nelių modelių, bet T.Jankaus-
kaitė žada ir daugiau šiltojo se-
zono naujienų. Dizainerė didelį 
dėmesį tradiciškai skiria drabu-
žių universalumui, tad derinant 
skirtingus aksesuarus, švarkus, 
avalynę galima išgauti vis naujus 
įvaizdžius. Suknelės siūtos iš 
praktiškų, šiltu ir karštu oru ma-
lonių dėvėti audinių - viskozės, 
medvilnės, lino, poliesterio - 
kombinacijų.

Kaip nepasiklysti mados ir stiliaus labirintuose
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Nauja T.Jankauskaitės kolekcija įkvėpta Azijos

Puslapį parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Sveikos mitybos specialistas profesorius Rimantas Stukas

Duona, būdama vienu iš grū-
dinių produktų, kartu su daržo-
vėmis ir vaisiais sudaro maisto 
piramidės pagrindą. Grūdinių 
produktų rekomenduojama val-
gyti 5-6 kartus per dieną, tad su-
muštinis gali tapti vienu leng-
viausių būdų į savo maisto raci-
oną įtraukti grūdinę kultūrą. „Ta-
čiau ne visa duona yra lygiaver-
tė - skiriasi tiek joje esančių 
maistinių medžiagų, tiek ir vita-
minų bei mineralų kiekis. Todėl 
rekomenduoju rinktis viso grūdo 
arba ruginę duoną. Viso grūdo 
miltai dažnai atlieka pagrindinį 

vaidmenį metabolizmo procesuo-
se, padeda organizmui pasisavin-
ti energiją iš baltymų, riebalų ir 
angliavandenių. Jie yra svarbūs 
ir centrinei nervų sistemai, pro-
duktyvumui, vystymuisi“, - tei-
gia profesorius R.Stukas. Anot 
jo, Lietuvoje populiarėja ir dar-
žovinės duonos, kuriose dalį mil-
tų pakeičia daržovės. Sveikos gy-
vensenos tendencijos diktuoja 
madas atsisakyti pridėtinio cuk-
raus, tad daržovinės duonos - 
išeitis tiems, kurie ieško natūra-
laus saldumo. Be to, ši duona 
turi daugiau baltymų, skaidulinių 

medžiagų, tad šiandien vartotojai 
duoną su daržovėmis renkasi vis 
dažniau. 

Labai svarbu ir kuo sumušti-
nius sutepame. Lietuvių mėgsta-
mo pasirinkimo - sviesto ar mar-
garino - turi būti tepama labai plo-
nai, tik tiek, kad padengtų duono-
je esančias skylutes. Tačiau ga-
minant sumuštinius reiktų nepa-
miršti įvairovės - juos galima 
tepti ir kreminiu sūriu, gvakamo-
le arba šiandien itin populiarėjan-
čiu humusu. Be to, humusas su-
teiks ir vakarienei taip svarbių 
baltymų.

Pastebima, kad svarbiausia ir 
populiariausia tendencija rinkoje - 
d�mesys geresn�s maistin�s vert�s 
produktams, kuri i�lieka svarbi ir 
duonos kategorijoje. Naujausiais 
„Spinter tyrimai” atlikto tyrimo 
duomenimis, 43 proc. lietuvi� 
teig� atkreipiantys d�mes� � 
duonos sud�tyje esan�ius cukraus 
ir druskos kiekius. „Taip pat 
pirk�jams svarbu, ar duona dera 
su sveikos mitybos principais: 
padidintas skaidul� kiekis, papildy-
ta s�klomis ar gr�dais, kokia jos 
maistin� vert�. �is suvokimas 
art�ja prie funkcinio maisto samp-
ratos, kuomet produktas turi ne 
tik suteikti sotumo jausm�, bet ir 
ne�ti papildom� naud� organizmui. 
B�tent tod�l Lietuvoje vis labiau 
populiar�ja �vairios druskos ir 
cukraus ma�inimo iniciatyvos, 
auga produkt�, pa�enklint� „�alios 
rakto skylut�s” simboliu kiekis“, - 
teigia mitybos specialistas 
prof. dr. R.Stukas. 
Nepaisant to, kad �moni� 
s�moningumas did�ja, anot 
„Fazer Lietuva“ vadovo Mindaugo 
Snarskio, Lietuvoje vis dar 
tr�ksta informacijos ir �vietimo 
apie produkt� sud�tis. Sveikatos 
apsaugos ministerijos u�sakymu 
„Spinter tyrim�“ atlikta gyventoj� 
apklausa atskleid�, kad vartotojai 
vis dar ne�ino apie „�alios rakto 
skylut�s“ �enklinim�: 40 proc. 
respondent� teig�, kad jis rei�kia 
s��iningo verslo simbol� ir tik 
26 proc. atsak� teisingai, kad 
�is �enklinimas rei�kia, jog tai - 
sveikatai palankesnis produktas.
Duomenys rodo, jog duonos 
rinka Lietuvoje traukiasi. Viena 
pagrindini� to prie�as�i� - 
demografiniai poky�iai. „Eurostat“ 
duomenimis, per 2017 m. 
Lietuvoje gyventoj� suma��jo 40 
t�kst, taip pat i�augo skai�ius 
�moni�, gyvenan�i� po vien� ar tik 
su antr�ja puse. Tod�l suma��jo 
duonos suvartojimas, populiar�ja 
ma�esn�s duonos pakuot�s. 
Populiar�jant sveikai gyven-
senai krenta batono ir �viesios 
„Palangos“ duonos tipo vartoji-
mas. Vis daugiau tautie�i� renkasi 
kvietin� porcijin� duonel� ar kvieti-
nes bandeles. �enkliai padid�jo ir 
duonos u�kand�i� pardavimai. 

DUONOS VALGYTOJAI 
TAMPA SĄMONINGESNI? 

VAKARIENĖ. Labai svarbu, kad vakarie-
nės sumuštinyje nebūtų per daug angliavande-
nių. Todėl ir duoną reikėtų rinktis tokią, kurio-
je daugiau baltymų, pavyzdžiui, praturtintą grū-
dais ar daržovėmis, grūdinėmis kultūromis kaip 
lęšiai ar avinžirniai. Ant šios duonos galite dė-
ti liesą paukštieną arba liesą žuvį, taip pat tin-
ka pieno produktai - varškė ar sūris. Tačiau 
kadangi šis sumuštinis skirtas vakarui, nereikė-
tų persistengti, nes prikrovę daug baltyminių 
produktų, prieš miegą suvartosite daug kalori-
jų. Todėl sumuštinius verta pagardinti daržo-
vėmis: salotos, agurkai, svogūnai, pomidorai, 
paprikos ir špinatai - visa tai padeda paruošti 
sumuštinį smarkiai nepadidinant jo kaloringu-
mo. Kol dar neprasidėjo šviežių daržovių sezo-
nas, galite rinktis grilyje keptas daržoves. 

PIETŪS. Pietų sumuštinis 
turėtų būti kitoks. Vienas svar-
biausių jo komponentų - mėsa 
arba žuvis, savyje turinti orga-
nizmui reikalingų baltymų. 
Svarbu, jog tai nebūtų perdirb-
ta mėsa - rūkyta dešra ar kum-
pis, nes tai - sveikatai nepalan-
kūs maisto produktai. Duoną 
pietų sumuštiniui galima rink-
tis įvairią - tai gali būti ir viso 
grūdo duona, ir ruginė duona 
su natūraliu raugu. Pastaruoju 
metu rinkoje atsiranda ir visiš-
kai naujos rūšies duonų, kurio-
se miltus pakeičia avižos. Jos 
visuomet buvo laikomos vienu 
iš sveikiausių angliavandenių 

šaltinių, tačiau avižos taip pat 
ir puikus baltymų šaltinis. To-
kia duona ypatingai tiks spor-
tuojantiems, nes suteiks ir 
energijos, ir „statybinių me-
džiagų“ raumenims. Pietų su-
muštiniui pagardinti puikiai tin-
ka smidrai. Nedaug kalorijų tu-
rinti daržovė padeda organiz-
mui kontroliuoti cukraus kiekį, 
stiprina širdies kraujagysles ir 
imunitetą. Taip pat galima rink-
tis keptas ar marinuotas papri-
kas, baklažanus, cukinijas, ridi-
kėlius ir svogūnus - daržovių 
pasirinkimas labai gausus ir ne-
apsiriboja vien tik agurkais ir 
pomidorais.

PUSRYČIAI. Renkantis 
sumuštinį pusryčiams, svarbu 
angliavandenių gausa, kuri su-
teiks energijos visai dienai. Tam 
puikiai tiks įvairios daržovės. 
Pavyzdžiui, batoną su burokė-
liais galima tepti kremine varš-
ke, o ant viršaus dėti avokadus, 
džiovintus pomidorus, įvairias 
prieskonines žoleles. Avokadai - 
puikus pasirinkimas pusry-
čiams. Jų sudėtyje esančios po-
linesočiosios rūgštys leidžia il-
giau išlikti sotiems, gerina at-
mintį ir veikia gebėjimą greitai 
priimti sprendimus. Tad pusry-

čių sumuštinis su avokadu ne 
tik padės lengviau sulaukti pie-
tų, bet ir palengvins sunkią dar-
bo dieną. Pusryčių sumuštinį 
galima paskaninti ir virtu kiau-
šiniu - tuomet tai taps ne tik an-
gliavandenių, bet ir baltymų šal-
tiniu. O pagardinti sumuštinį dar 
galima sezamų, moliūgų sėklo-
mis, linų sėmenimis ar riešu-
tais, kurie dar labiau praturtins 
jūsų patiekalą. Svarbiausia pus-
ryčių sumuštiniui nenaudoti rū-
kytų, riebių mėsos gaminių, nes 
šie ingredientai sunkiai virški-
nami, ypač ryte.

Sumuštinis: kaip pasigaminti tinkamą? 

Sumuštinis dažnai laikomas greitu ir ne itin sveiku užkandžiu, tačiau sveikos mitybos specialistas profesorius 
RIMANTAS STUKAS skuba paprieštarauti - tinkamai pagamintas sumuštinis gali būti palankus sveikatai. 
Pagrindinė sudedamoji dalis - duona, tad nuo jos pasirinkimo labai priklauso ir sumuštinio maistinė vertė. 

Sumuštinis pusryčiams, pietums ir vakarienei? Įmanoma! 

Sumuštinis prasideda nuo duonos

Sumuštinis pusryčiams, pietums ir vakarienei? Pasak mitybos 
specialisto prof. dr. R.Stuko, tai tikrai įmanoma. Tačiau skirtingu 
paros metu reiktų rinktis skirtingus sumuštinius:

Parengė 
Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
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Grožio paslaptys: 
kaip pasirinkti 

tinkamą kosmetiką?
Nors šiandien pasirinkimų, kaip prižiūrėti savo odą, netrūksta, dažnai moterys pasime-
ta, ką rinktis, kad būtų ir natūralu, ir efektyvu. Lietuviški ar užsienio produktai, kaukės 
namuose ar profesionalų pagalba, natūralios priemonės ar išreklamuotos? Kaip tokias 
dilemas sprendžia ir ką renkasi žinomos moterys?

RADIJO LAIDŲ VEDĖJA SIMONA ALBAVIČIŪTĖ-BANDITA:

STILISTĖ IR TINKLARAŠTININKĖ VIKTORIJA ŠAULYTĖ:

RADIJO LAIDŲ VEDĖJA SIMONA ALBAVIČIŪTĖ-BANDITA:RADIJO LAIDŲ VEDĖJA SIMONA ALBAVIČIŪTĖ-BANDITA:

- Kaip dažnai renkatės lietuviškas gro-
žio puoselėjimo priemones?
- Kuo toliau, tuo dažniau atrandu įvairių 
lietuviškų produktų, kurie atsiduria mano 
kosmetinėje ar vonios spintelėse. Džiau-
giuosi, kad galime didžiuotis tais produk-
tais, nes jų kokybė nenusileidžia užsienio 
priemonėms. 

- Kokie yra jūsų grožio ritualai, be kurių 
neįsivaizduojate savo kasdienybės?
- Nors kiekvieną rytą neatsibundu veido 
apsidėjusi agurkų griežinėliais, veido kau-
kes darausi pakankamai dažnai. Kartais 
pasigaminu jas pati, tarkime, iš agurkų sul-
čių, kartais naudoju pirktinę kaukę. Tikrai 
nesu iš tų, kuri prisiperka, prisiaugina žo-
lelių ir tik jas naudoja. Dar labai patinka 
kontrastinis dušas. Pavasarį, kai kūnas jau 
būna pasiruošęs šiltesniam periodui, kont-
rastinis dušas tampa mano kasdieniu pa-
lydovu. Galiu kokius 10 kartų pakeisti van-
denį iš šilo į šaltą ir atvirkščiai.
 
- Ruošiantis į vakarėlį, pati puošiatės ar 
patikite šį darbą profesionalams?
- Juokiuosi, kad galiu pasiruošti labai grei-
tai, nes nemoku dažytis, moku tik tušu 
naudotis.  Jei būna koks nors ypatingas 
renginys, kur reikia gražaus makiažo, ren-
kuosi profesionalų paslaugas. 

- Kaip dažnai keičiate šukuoseną?
- Jau kurį laiką sakau, kad norėčiau pakeis-

ti šukuoseną, bet kažkas stabdo. Dabar 
plaukai paaugę, tai jau kiek ir pasikeitė. 
Kita vertus, gal dar nesuradau to, ko noriu. 

STILISTĖ IR TINKLARAŠTININKĖ VIKTORIJA ŠAULYTĖ:

- Kaip dažnai renkatės lietuviškas gro-
žio priemones?
- Dažniau atsižvelgiu ne į tai, kur jos paga-
mintos, o į tai, iš ko jos pagamintos. Lietu-
višką kosmetiką dabar jau stengiuosi rink-
tis dažniau, anksčiau gal taip ja nesidomė-
jau. Dabar mieliau naudoju mineralinius 
produktus, nes aplinkoje ir taip daug pur-
vo, todėl ant veido norisi tepti kokybiškas 
priemones.
 
- Kalbant apie kokybę, ar lietuviškų pro-
duktų kokybė tenkina?
- Yra visokių. Kiekvienas renkasi tai, kas jam 
tinka. Kartais net ir labai brangus, ar labai 
išreklamuotas produktas gali netikti. Pir-
miausia reikia atsižvelgti į savo odos būklę.

- Be kokių grožio ritualų neįsivaizduo-
jate savo kasdienybės?
- Savo ryto neįsivaizduoju be kavos. O kal-
bant apie grožį - veido prausimas, toniza-
vimas, maitinimas. Dažnai daugiau dėme-
sio skiriame drabužiams, plaukams, o vei-
dą pamirštame. Mano veidas ir taip dažnai 
būna padengtas makiažu, todėl norisi jį 
palepinti ir atgaivinti. 

- Ruošiantis į vakarėlį pati rūpinatės sa-
vo makiažu?
- Kaip kada. Turiu savo makiažo ir plau-
kų meistrę, kuri mane sutvarko, nes ne-
darau to, ko nemoku. Jei vakarėlis nėra 
labai svarbia proga, pasirūpinu savimi 
pati. 
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Pirmą kartą Klaipėdoje ir visoje Lie-
tuvoje bus rengiamas kamerinės 
muzikos maratonas „Klasikos vira-
žai“. Gegužės 12 d., šeštadienį, neti-
kėtoje vietoje - „Silber auto“ salone - 
vyks 4 koncertai, arba 8 valandos su 
muzikos virtuozų atliekama klasika.

Ši idėja gimė pasaulyje pripa-
žintam fortepijono virtuozui ameri-
kiečiui Aleksandrui Peili (Alexan-
der Paley), kuris su įvairiomis kon-
certinėmis programomis kiekvie-
nais metais apsilanko Lietuvoje. Šį 
kartą fortepijono maestro Klaipė-
doje žada priimti net sau netikėtą 
iššūkį - tądien jis pirmą kartą gros 
net aštuonias valandas.

Komplimentai 
Lietuvos publikai

„Klasikos viražų“ idėjos suma-
nytojas - moldavų kilmės pianistas, 
Maskvos P.Čaikovskio konservato-
rijos absolventas, nuo 1988-ųjų - 
JAV pilietis, šiuo metu gyvena Niu-
jorke ir Paryžiuje.

Ugningo temperamento A. Pei-
li visuomet pritraukia ir nepaleidžia 
klausytojų dėmesio. Pianistas kon-
certuoja su žymiausiais Europos ir 
Amerikos orkestrais, skambina re-
čitalių programas, kasmet surengia 
apie 80 koncertų. 1991 m. jis pra-
dėjo rengti savo vardu pavadintą 
kamerinės muzikos festivalį Pran-
cūzijoje. 1998 m. A.Peili surengė 
dar vieną festivalį Ričmonde, JAV.

Savo meistriškumu ir giliomis 
kūrinių interpretacijomis viso pa-
saulio publiką stebinantis meni-
ninkas Lietuvoje lankosi jau ne 
pirmą kartą ir sukviečia pilnas sa-
les savo neeilinio talento gerbėjų. 
„Man patinka publika Lietuvoje. 
Man patinka, kaip jie klauso kon-
certų. Patikėkite, jūsų publika 
moka klausytis geriau nei Vakarų 
Europoje“, - komplimentų Lietu-
vos publikai pažėrė jis.

Idėja surengti nuo ryto iki va-
karo truksiantį muzikos maratoną 
A.Peili kilo, matyt, iš savo paties 
pašaukimo muzikai: „Jeigu aš 
kiek vieną dieną galėčiau išeiti į 
sceną ir groti, man daugiau nieko 
nereikėtų. Apskritai aš atlieku mu-
zikinį maratoną kiekvieną dieną: 
atsikeliu, pavalgau ir groju. Ir taip 
nuolat. Dėkoju Dievui, kuris su-
teikė man tokią didelę dovaną. Va-
dinasi, aš turiu groti kiekvieną die-
ną ir jam už tai dėkoti, nes kitaip 
ši dovana dings.“

A.Peili teks įveikti ypatingą iš-
šūkį. Scenoje kartu su kitais muzi-
kantais jis pirmą kartą gyvenime 
beveik be perstojo gros aštuonias 
valandas.

Klasikinės muzikos virtuozas 
neslepia didelių simpatijų Lietuvai ir 
Klaipėdai: „Labai myliu Klaipėdą ir 
jos publiką. Ji man labai sava, išskir-
tinė ir miela. Žinote, sakoma, jei my-
li žmogų, sunku įvardinti konkrečiai 
už ką. Įvardinti, kodėl myliu Lietuvą, 
taip pat negaliu. Maja Pliseckaja yra 
pasakiusi: „Jei yra rojus žemėje, tai 
jis yra Lietuvoje.“ Ir aš tam visiškai 

pritariu. Mane į Lietuvą pakvietė 
maestro Gintaras Rinkevičius, aš bu-
vau labai laimingas, nes tai buvo ma-
no svajonė. Kadangi esu jau dviejų 
festivalių Prancūzijoje ir Amerikoje 
vadovas, labai norėjau pabandyti su-
rengti festivalį ir Klaipėdoje. Na, o 
maratonas ir yra festivalis, tik šįkart 
jis truks vieną dieną.“ Beje, A.Peili 
klasikinės muzikos maratonui ypač 
kruopščiai ir atsakingai parinko kū-
rinius, susijusius su jūra. 

Muzika susilies su tapyba

Šioje unikalioje vienos dienos 
gurmaniškos muzikos fiestoje kar-
tu su A.Peili gros talentinga pianis-
tė iš JAV Pei-Ven Čen (Pei-Wen 
Chen), smuikininkas Raimondas 
Butvila bei Klaipėdos kamerinio 
orkestro meno vadovas, violonče-
lininkas Mindaugas Bačkus, altinin-
kė Ugnė Petrauskaitė ir kontrabo-
sininkas iš Latvijos Guntis Kolerts.

Beje, prieš festivalį vyks mara-
tono „Klasikos viražai“ introdukci-
ja. Gegužės 5 d. 19 val. Palangos 
Kurhauzo salėje Aleksandro gerbė-
jai galės paklausyti jo atliekamos 
solinės programos, o gegužės 11 d. 
19 val. Pei-Ven Čen (šį kartą jau 
kaip koncertmeisterė) muzikuos 
kartu su Ieva Prudnikovaite.

Nauja dar ir tai, kad klasikinės 
muzikos maratono metu „Silber au-
to“ salone nuo 12 iki 21 val. žino-
mas uostamiesčio dailininkas Simas 
Žaltauskas nutapys penkis paveiks-
lus penkiems garsiems kompozito-
riams, kurių kūriniai skambės ma-
ratono metu: Edvard Grieg, Wolf-
gang Amadeus Mozart, Franz Shu-
bert, Claude Debusy ir Sergej 
Rachmaninov.

Neįprasta erdvė

Festivalio organizatoriai nu-
sprendė išeiti iš įprastų koncertinių 
erdvių ir klasikinės muzikos gerbė-
jus pakviesti į nepaprastą vietą - 
„Silber auto“ saloną. Galbūt ši ne-
tikėta erdvė, kurioje akį traukia 
nauji įspūdingi automobiliai, pri-
trauks didesnį klaipėdiečių būrį ir 
netgi tuos, kurie dar tik pradeda pa-
žinti klasiką.

„Klasikos viražai“ skambės ša-
lia greitkelio, vedančio nuo Baltijos 
jūros sostinės - Vilniaus - link“, - 
džiaugiasi renginio organizatoriai.

Pasaulinio garso virtuozas 
Klaipėdoje gros aštuonias valandas

INFORMACIJAINFORMACIJA

Bilietus platina „Bilietai.lt” 
organizatorius  „Promo Plius“. 
Dėl platesnės informacijos 
kreiptis tel. nr.: +37067041252.

Su Laisvalaikio kortele 
15 proc. nuolaida 2 bilietams
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Parengė Rūta ŽUKĖ

Raimondas Butvila

Aleksandras Peili
(Alexander Paley)

Mindaugas Bačkus

Ugnė Petrauskaitė
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SUSITIKIMAS. Gegužės 6 d. 14 val. Motinos 
dienos proga į savo autorinių dainų koncertą Paliesiaus 
dvare (Ignalinos r.) kviečia žinomas aktorius, dainų auto-
rius ir atlikėjas Vladas Bagdonas. Praėjusių metų pavasarį 
savo gerbėjus pradžiuginęs malonia, ilgai laukta muzi-
kine žinia - naujojo albumo „Liekantiems būti“ pasiro-
dymu, koncertais po visą Lietuvą - dainuojantis aktorius 
vis dar nesiruošia pasidėti gitaros į šalį. Jo dainose at-
sirado naujos temos, pakito stilistika, bet kūrėjo braižas 
išliko tas pats - atpažįstamas, gilus, hipnotizuojantis bal-
sas, neįkyriai, jautriai skambanti gitara, ironiškos ir rimtos, 
daugiabriaunės dainos - pasakojimai. Toks bus ir koncer-
tas - pokalbis su žiūrovu: įtaigus, išmintingas, subtilus, 
melodingas ir viltingas.

TEATRAS. Sekmadienį Vilniuje prasidės tarptautinis 
teatro festivalis kūdikiams ir vaikams „Labas!“. Jo metu profe-
sionalios trupės iš 8 šalių pristatys daugiau nei 20 spektaklių ir 
kūrybinių užsiėmimų. Ketvirtąjį kartą Lietuvoje aktorės Dalios 
Mikoliūnaitės organizuojamame festivalyje laukiami žiūrovai 
nuo pat gimimo iki 7 metų. Festivalio renginiai vyks visą 
savaitę, gegužės 6-13 dienomis Vilniuje ir Birštone. Organizato-
riai pasakoja, kad festivalyje netrūks skirtingos raiškos ir įdomių 
temų. Pavyzdžiui, latvių pristatomame spektaklyje vaikams 
nuo 3 metų pieš profesionali dailininkė, o jai akompanuos 
modernaus šokio šokėja ir gyvai atliekama muzika. „Teatriuko“ 
spektaklyje kūdikiams iki 11 mėn. pasitelkiami įvairūs objektai, 
pavyzdžiui, arbatinukai, o kol aktorė pasakos savo tikrą istoriją 
apie virsmą tėvais, personažas Bildukas bendraus su kūdikiais.

ĮVERTINIMAS. Pirmadienį, pasauliui minint 
Tarptautinę džiazo dieną, Klaipėdoje surengti jau tretieji 
„Džiazo žvaigždės“ apdovanojimai. Šiais metais „Džiazo 
žvaigždės“ apdovanojimas už džiazo muzikos propagavimą 
įteiktas saksofonininkui Laimonui Urbikui. Klaipėdos 
pilies džiazo festivalio organizatorė Inga Grubliauskienė 
teigia, kad šio muzikanto buvimą scenoje galima pri-
lyginti meditacijai. „Saksofonininkas Laimonas Urbikas - 
vienas žymiausių, išskirtiniausių ir populiariausių šių laikų 
uostamiesčio džiazo muzikantų. Jo biografijoje - visa eilė 
koncertų kartu su garsiausiomis Klaipėdos ir šalies džiazo 
muzikos grupėmis, gausybė pasirodymų festivaliuose tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje“, - sakė I.Grubliauskienė. 

Parengė Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ

Šių metų gegužės 12-13 dieną 
Vilniaus mokytojų namuose 
ir Šv.Kotrynos bažnyčioje vyks 
„Pasakų pavasaris“. Tai tea-
tralizuotų pasakų ir kūrybinių 
dirbtuvių festivalis, skirtas visai 
šeimai, kurio dėmesio centre - 
lietuviškos pasakos, jų kūrėjai, 
personažai ir  tautosakos rin-
kėjai. 

Ateik ieškoti pasakos

Šurmulys prasidės jau šešta-
dienio rytą, šalia Vilniaus mokyto-
jų namų įsikūrusiame St.Moniuš-
kos skvere. Čia žiūrovus sveikins 
pasakiški personažai. Jie atskleis 
paslaptį, koks pasakų personažas 
užkoduotas kiekvieno vaiko varde. 
Po pasakiškos mankštos ir žiūrovų 
priesaikos triukšminga atidarymo 

eisena keliaus į Šv.Kotrynos baž-
nyčią.  Ten bus rodomi „Pasakų 
pavasario“ spektak liai pagal lietu-
viškas pasakas. Tarp spektaklių, 
beklaidžiojant po didingo pastato 
erdves bus galima užsukti į temi-
nę fotostudiją ar stabtelėti kreivų 
veidrodžių koridoriuje.

Sekmadienį veiksmas persi-
kels į Mokytojų namus. Čia įdo-
mios veiklos ir patirčių ras kiekvie-
nas šeimos narys, net ir kūdikiai 
turės savo kūrybines dirbtuvėles. 
Kas valandą vyks spektakliai ir tea-
tralizuoti pasirodymai. Tie, kam la-
biau patinka ne tik žiūrėti, bet ir 
dalyvauti, galės leisti laiką kūrybi-
nėse dirbtuvėse: jose bus galima 
pasigaminti ir groti pasakų šauklių 
trimitais, kurti erdvinių knygelių 
puslapius, varžytis literatūriniame 
protmūšyje ir pasakų bingo. O tarp 
dirbtuvių ir spektaklių - žaidimai ir 
šėlionės visose Vilniaus mokytojų 
namų erdvėse. 

Lietuviškos pasakos 
atgis festivalio scenose

Eglės Storpirštienės vadovau-
jama teatro studija „Elemento-
rius“ pristatys net dvi premjeras! 
Šeštadienį  bus rodomas nuotai-
kingas spektaklis pagal  Vytautės 
Žilinskaitės  apsakymą „Bukagal-
viai karaliai“, o sekmadienį - 
premjera pagal seną lietuvišką pa-
saką „Gailius ir jo žirgas“. „Stalo 
teatras“ pakvies pasižiūrėti spek-
taklį „Eglė žalčių karalienė“ ir pa-
saką „Apie žvejį, kuris į dangų 
ėjo“. Paskutinis festivalio pasiro-
dymas - aktoriaus  Giedriaus Ar-
bačiausko sukurta ir atliekama 
muzikinė bardo pasaka „Vienara-

gis”, kuri, anot autoriaus, „skirta 
visiems, kurie dar nepamiršo, ką 
reiškia būti vaiku“.

Nekasdieniai susitikimai

Dviejų dienų teatrų ir žiūrovų 
dūzgėse bus galima daug patirti ir 
sužinoti. Tai bus ne tik spektakliai 
ir kūrybinės dirbtuvės, bet ir  ne 
vienas įdomus susitikimas. „Pasa-
kų pavasaryje“  bus galima susitik-
ti su profesore, habilituota mokslų 
daktare Bronislava Kerbelyte, kuri 
susistemino apie 85 tūkst. lietuvių 
pasakojamosios tautosakos kūrinių, 
parašė dešimtis knygų apie lietu-
viškas sakmes ir pasakas.  Tiems, 
kas mėgsta ne tik skaityti, bet ir 
džiaugtis knygų paveikslėliais, bus 
įdomu apžiūrėti knygų iliustratorės 
Marijos Smirnovaitės  iliustracijų 
parodą ir susitikti su pačia autore 
didžiojo protmūšio „Auksinis kir-
vukas“ metu. Kita įdomi „Pasakų 

pavasario“ viešnia - profesionali  
šiuolaikinė pasakotoja Milda Var-
nauskaitė. Milda yra baigusi Mez-
rab Pasakotojų mokyklą Amsterda-
me, kur  šiuo metu gyvena ir dirba. 
Amsterdame į jos pasakojimų pa-
sirodymus susirenka šimtai klau-
sytojų. Specialiai festivaliui ji kuria 
pasakojimą „Už devynių marių“.

Festivalio organizatoriai sako: 
„Norime, kad šeimos, atėjusios į 
renginį, ne tik pamatytų spekta-
klius, daugiau sužinotų apie lietu-
viškas pasakas, dalyvautų įdo-
miuose susitikimuose, bet links-
mai ir turiningai kartu praleistų 
laiką.

„Pasakų pavasaris“
atgaivins užmirštus personažus

ČIA ĮDOMIOS VEIKLOS 
RAS KIEKVIENAS 
ŠEIMOS NARYS, NET 
IR KŪDIKIAI

■ Gegu��s 12-13 d. - Vilniaus 
mokytoj� namuose ir �v.Kotrynos 
ba�ny�ioje

■ Daugiau informacijos: 
www.kultura.lt

„PASAKŲ PAVASARIS“
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Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS

5 d. 18.30 val. - G.Sodeika „Post 
Futurum“. 2 v. opera. Re�. O.Kor�unovas. 
Dir. R.�ervenikas.
10, 11 d. 18.30 val. - G.Rossini 
„Sevilijos kirp�jas“. 2 v. opera (ital� k.). 
Dir. J.Geniu�as.

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
5 d. 19 val. Ma�ojoje sal�je - „Arabi�ka 
naktis“. Re�. C.Grau�inis.
8 d. 19 val. Ma�ojoje sal�je - 
„Nesusij� pasakojimai“ (Naujasis Baltijos 
�okis ‘18).
9 d. 19 val. Studijoje - I.�einius 
„Kuprelis“. Re�. P.Markevi�ius.
10 d. 19 val. Studijoje - „Li�dnos dainos 
i� Europos �irdies“ (pagal F.Dostojevskio 
roman� „Nusikaltimas ir bausm�“). 
Re�. K.Smeds.

VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
5 d. 14, 16 val. - „Kelion� be baga�o“. 
Re�. B.Lat�nas.
5 d. 19 val. - Premjera! I.Bergman 
„Dvasiniai reikalai“. Re�. K.Glu�ajevas.
8 d. 18.30 val. - P.Pukyt� „Bedalis ir 
Labdarys“. Re�. G.Tuminait�.
9 d. 18.30 val. - M.Gorkij „Motina (Vasa 
�eleznova)“. Re�. K.Glu�ajevas.
10 d. 18, 20.30 val. - Gero humoro 
doz�. Teatras „Kitas kampas“.
11 d. 18.30 val. - Premjera! „Manno 
laim�“. Re�. G.Balpeisova.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
8 d. 18 val. Sal�je 99 - „Aps�dimas“ 
(pagal F.Dostojevskio roman� „Broliai 
Karamazovai“). Re�. P.Makauskas.
9 d. 18 val. Sal�je 99 - Marius von 
Mayenburg „Perplex“. Re�. M.Klimait�.
10 d. 18 val. Sal�je 99 - C.Murillo 
„Tamsos �aidimas“ (N-14). 
Re�. D.Raba�auskas.

LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
5 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - 
Premjera! A.�pilevoj „Nei�moktos 
pamokos“ (lietuvi� k., su titrais rus� k.). 
Re�. A.Gintautait�.
9 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - 
„Legenda apie Did�j� Kombinatori�“ 
(su lietuvi�kais titrais). Re�. R.Atko�i�nas.
11 d. 18.30 val. Did�iojoje 
sal�je - W.Shakespeare „Karalius 
Lyras“ (su lietuvi�kais titrais). 
Re�. J.Vaitkus.

RAGANIUK�S TEATRAS
6 d. 12 val. Did�iojoje sal�je - „Me�kutis 
Rikiki ie�ko draugo“.

VILNIAUS TEATRAS „L�L�“
DID�IOJI SAL�

5 d. 12 val. - „Batuotas katinas“. 
Re�. A.Mikutis.

MEN� SPAUSTUV�
5 d. 18 val. Ki�enin�je sal�je - 
Naujasis Baltijos �okis’18: Alexander 
Vantournhout ir Bauke Lievens (Belgija).
5 d. 20 val. Juodojoje sal�je - 
Naujasis Baltijos �okis’18: „Beytna“ 
(M�s� namai). Re�. O.Rajeh (Libanas).
6, 8 d. 17.30 val. - Naujasis 
Baltijos �okis’18: „Hrrr, a� �oku“. 
�okan�ios me�kos visata“. Choreogr. 
M.Kleinschnittger (Vokietija).
7 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Naujasis 
Baltijos �okis’18: „Vilties med�iokl�“ ir 
„monoLOG (Malkologas)“. Choreogr. 
O.Doherty (Airija).
9 d. 19 val. Juodojoje sal�je - Naujasis 
Baltijos �okis’18: „Le Terrier“ (Ola). 
Choreogr.: F.Demestri, S.Lefeuvre 
(Pranc�zija / Belgija).
10 d. 17.30 val. Juodojoje sal�je - 
Naujasis Baltijos �okis’18: „Fig�ros“ / 
„Liza“. Choreogr.: L.Baliasnaja, S.Barnes 
(Lietuva / Belgija / Did�ioji Britanija).
10 d. 19 val. Juodojoje sal�je - 
Naujasis Baltijos �okis’18: „Jie gyvena 
�alimais“. Re�. I.Kuniskis (Lietuva / 
Did�ioji Britanija).
11 d. 18.30 val. Ki�enin�je sal�je - 
Naujasis Baltijos �okis’18: „Somaholidays“. 
Vilma Pitrinait� „We cie“ (Belgija / 
Lietuva / Pranc�zija). Choreogr.: 
M.Staba�inskas, D.A.Stankevi�ius, 
V.Pitrinait�.
11 d. 20 val. Juodojoje sal�je - Naujasis 
Baltijos �okis’18: „Z+“. Choreogr. 
A.Lisi�kinait� (Lietuva).

KEISTUOLI� TEATRAS
6 d. 12 val.; 9 d. 11 val. - Premjera! 
„Bildukai“. Re�. R.Skreb�nait�.
6 d. 17 val. - Ilonos Balsyt�s ir Martyno 
Kuliavo teatralizuotas koncertas „Svajoni� 
gatv�s“.
9 d. 19 val. - C.Gozzi „Varnas“. 
Re�. A.Giniotis.

MOKYTOJ� NAMAI
5 d. 15 val. VMN Did�iojoje sal�je - 
Vilniaus kupi�k�n� klubo etnografinis 
vaidinimas „Tr�jos kupi�k�n� ves�lios“. 
Re�. J.Jur�nien�.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
5 d. 12 val. Ma�ojoje scenoje - „Labas, 
Lape!“ Re�. E.Ki�ait�.
5 d. 18 val. R�tos sal�je - S.Oksanen 
„Apsivalymas“. Re�. J.Jura�as.
8 d. 18 val. R�tos sal�je - „Au�ros 
pa�adas“ (pagal R.Gary autobiografin� 
roman�). Re�. A.Sunklodait�.
9 d. 18 val. Did�iojoje scenoje - 
G.Labanauskait�-Diena „�algir�s“ (N-16). 
Re�. V.Bareikis.
10 d. 18 val. R�tos sal�je - „Vasarvidis“ 
(pagal W.Shakespeare). Re�. E.Ki�ait�.
10, 11 d. 19 val. Ma�ojoje scenoje - 
„�r��ta gintare“. Re�. Rasa Allan Kazlas 
(Niujorkas). ��jimas - nemokamas.
11 d. 18 val. Did�iojoje scenoje - 
M.Malzieu „Mechanin� �irdis“ (N-10). 
Re�. A.Areima.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
5 d. 18 val. - E.D�onas ir T.Raisas 
„Aida“. 2 d. miuziklas. Re�. V.Pauliukaitis. 
Dir. J.Janulevi�ius.
9, 10 d. 18 val. - A.Lippa „Adams� 
�eimyn�l�“. 2 d. miuziklas. Re�. V.Strei�a. 
Dir. R.�umila.
11 d. 18 val. - F.Wildhorn „Karmen“. 
2 d. miuziklas. Re�. K.S.Jak�tas. 
Dir. J.Janulevi�ius.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
5 d. 19 val.; 6 d. 18 val. Centriniame 
knygyne - Premjera! „Noktiurnas“. 
Re�. G.Padegimas.
10 d. 19 val. - �okio spektaklis 
„Somaholidays“. Chor. ir atliki-
mas: V.Pitrinait�, M.Staba�inskas, 
D.A.Stankevi�ius.
11 d. 18 val. - „Hiro�ima, mano meile“. 
Re�. R.Abukevi�ius.

KAUNO L�LI� TEATRAS
5 d. 12 val. - „Princes�s gimtadienis“. 
Re�. A.Stankevi�ius.
6 d. 12 val. Ma�ojoje sal�je - Motinos 
dienai - „Me�kiuko gimtadienis“. Re�. 
R.Bartninkait�.

KULT�ROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
10 d. 18 val. - „12 naktis“. Re�. I.Stund�yt�.

KLAIP�DA

KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
5 d. 18.30 val. - „Li�dnos dainos i� 
Europos �irdies“. Re�. K.Smeds.
6 d. 17 val. Did�iojoje sal�je - Vilties 
koncertas.
8, 9 d. 18.30 val. Ma�ojoje sal�je - 
A.Strindberg „T�vas“. Re�. M.Kimele.
10 d. 18.30 val. Did�iojoje sal�je - 
G.Grajauskas „Pa�aliniams draud�iama“. 
Re�. O.Kor�unovas (Klaip�dos dramos 
teatras).

KLAIP�DOS MUZIKINIS TEATRAS
5 d. 18 val. Did�iojoje sal�je - 
V.Ganelinas „Velnio nuotaka“. 2 v. 
miuziklas. Re�. K.Jak�tas. 
 Dir. V.Luko�ius / M.Sta�kus.
5 d. 20 val. - L.Zorinas „Var�uvos 
melodija“. Re�. A.Vizgirda.

KLAIP�DOS L�LI� TEATRAS
5 d. 11 ir 12 val. - „Labas, Ma�yli!“ 
Re�. K.Jurk�tait�.
6 d. 12 val. - „Stebuklingas pelen�s lai-
kas“. Re�. G.Radvilavi�i�t�.

�VEJ� R�MAI
5 d. 18 val. Did�iojoje sal�je - 
V.Ganelinas „Velnio nuotaka“. 2 v. miu-
ziklas. Re�. K.Jak�tas. Dir. V.Luko�ius / 
M.Sta�kus.
5 d. 20 val. - L.Zorinas „Var�uvos 
melodija“ (Klaip�dos pilies teatras). 
Re�. A.Vizgirda.
8 d. 18 val. - „�uny�iai patruliai. 
Nuotykiai cirke“ (rus� k.).

�IAULIAI

�IAULI� DRAMOS TEATRAS
5 d. 10, 11.30, 16 val. Ma�ojoje 
sal�je - Premjera! „Vandeninis nuotykis“. 
Id�jos autor� ir re�isier� B.Banevi�i�t�.
10 d. 18.30 val. Antano Sireikos 
krep�inio akademijoje - M.I.Fomes 
„Dumblas“. Re�.: A.Kahn, G.Palekait�.
11 d. 18.30 val. Ma�ojoje sal�je - 
J.Fosse „Vien� vasaros dien�“. Re�. 
A.Vid�i�nas.

PANEV��YS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
5 d. 18 val. Ma�ojoje sal�je - W.Russell 
„Moterims ir j� vyrams“. 
Re�. L.Kondrotait�.
10 d. 18 val. Did�iojoje sal�je - 
Premjera! A.�k�ma „Pabudimas“. 
Re�. A.Areima.
11 d. 18 val. Auk�taitijos siaurasis 
gele�inkelis - B.Hrabalas „Stotel�“ (N-16). 
Re�. J.Glomb.

PANEV��IO MUZIKINIS TEATRAS
10 d. 18 val. - B.Brecht „Vestuv�s“. 
Re�. O.Kor�unovas.

Koncertai
VILNIUS

LIETUVOS NACIONALIN� 
FILHARMONIJA

5 d. 19 val. Did�iojoje sal�je - „Dviem“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, 
solistai: I.Baik�tyt� (fortepijonas), 
G.Janu�evi�ius (fortepijonas). Dir. Tung-
Chien Chuang.
6 d. 12 val. Did�iojoje sal�je - „Tau, 
Mamyte“. Vilniaus „��uoliuko“ muzikos 
mokyklos chorai.
9 d. 19 val. Did�iojoje sal�je - „Exsultate, 
jubilate“. Ansamblis „Musica humana“, 
solistai: S.Liamo (sopranas), I.Kuprevi�i�t� 
(fleita), R.Beinaris (obojus).

�V.KOTRYNOS BA�NY�IA
11 d. 18 val. - „�ird�i� kalba“. �iurlionio 
kvartetas, solist�s: A.Krik��i�nait� 
(sopranas), M.Julsrud (sopranas), Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos dainavimo 
katedros studentai, Vilniaus �v. Jon� 
ba�ny�ios Gospel choras. Koncertmeisteris 
V.Nork�nas, koncerto ved�ja J.�i�auskait�.

MOKYTOJ� NAMAI
9 d. 18 val. VMN Svetain�je - Vytauto 
Kurnicko autorini� dain� vakaras „Atsiliepk 
� mano dain�“. Dueto „Bella vita“ solistai 
G.Skinderyt�-Kurnickien� ir V.Kurnickas.

PIANO.LT
5 d. 19 val. - Du genial�s maestro: 
Andrejus Zvonkovas (gitara), Aleksandras 
Ver�ininas (fortepijonas).

TRAKAI

U�UTRAKIO DVARAS
6 d. 15 val. - Koncertas Motinos dienai 
„Kai prabyla �irdis“. N.Mal�navi�i�t� 
(fleita, vokalas), V.Labutis (saksofonas), 
R.Banys (fortepijonas).

TRAK� PILIS
6 d. 15 val. Pilies Did�iojoje men�je - 
„Svajon�s d�iazo saloje“. Art�ro Noviko 
vokalinis ansamblis „Jazz Island“.

KAUNAS

KAUNO VALSTYBIN� FILHARMONIJA
6 d. 17 val. - Motinos dienai skirtas kon-
certas. Kauno miesto simfoninis orkestras 
(vyr. dirigentas C.Orbelian, vadovas 
A.Treikauskas). Dir. V.Kali�nas.
9 d. 18 val. Ma�ojoje sal�je - „Europos 
muzikos palet�“. R.Vaicekauskait� 
(sopranas), M.Ry�kut� (fleita), G.Palskyt� 
(fortepijonas).
11 d. 18 val. - Sezono u�darymo koncer-
tas „Baltijos v�jas“. Kauno miesto simfoni-
nis orkestras (vyr. dir. C.Orbelian, vadovas 
A.Treikauskas). Solistas M.Vitulskis (teno-
ras). Dir. C.Orbelian (JAV).

KLAIP�DA

KONCERT� SAL�
10 d. 18.30 val. - „K�r�jo �vilgsniai 
� Lietuv�“. Valstybinis choras „Vilnius“ 
(meno vadovas ir dir. A.Dambrauskas). 
Solistai: R.Karpis (tenoras), S.Petreikis 
(pasaulio taut� instrumentai). V.Rum�as 
(aktorius).

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Sobiboras“  (istorin� drama, Lietuva, 
N-13) - 5-10 d. 10.50, 16, 18.30, 
22.25 val. (22.25 val. seansas vyks 5 d.).
„Vaiduokli� byla“  (siaubo drama, 
Did�ioji Britanija, N-13) - 5-10 d. 17, 
19.20, 21, 22.50 val. (22.50 val. seansas 
vyks 5 d.).
„Blogasis samarietis“  (kriminalinis 
trileris, JAV, N-16) - 5-10 d. 15.30, 18.50, 
21.40, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 
5 d.).
„Aukl� Tul�“  (romantin� komedija, JAV, 
N-16) - 5-10 d. 16.50, 19.10, 21.40 val.
„�em�: viena nuostabi diena“  (doku-
mentinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, 
Vengrija, Tanzanija, Jungtin� Karalyst�, 
Kosta Rika, �ri Lanka, Japonija, Jungtin�s 
Valstijos, V) - 5-10 d. 11.30, 13.40, 
16.35 val.
„D�imas Saga ir ma�inistas Lukas“  
(fantastinis nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Vokietija) - 6 d. 12.10 val. 
(Tavo vaikas premjera).
„Pagoni� �iedas“  (istorinis epas, 
Latvija) - 9 d. 18.30 val. (DELFI premjera).
„A� gra�i“  (komedija, JAV, Kinija) - 10 d. 
18.10 val. (COSMO VIP seansas).
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, N-13) - 5-10 d. 12, 13.50, 18, 20.30, 
23.10 val. (23.10 val. seansas vyks 5 d.).
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, 3D, N-13) - 5-10 d. 10.30, 17.10, 
21.20 val.
„Tiesa arba dr�sa“  (siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 5-10 d. 11.10, 15.50, 20.40, 
21.10 val. (9 d. 20.40 val. seansas nevyks; 
21.10 val. seansas vyks 9 d.).
„Tylos zona“  (siaubo trileris, JAV, 
Kanada, N-16) - 5, 7-10 d. 12.15 val. 
5-9 d. 20.15 val. 10 d. 20.50 val. 5 d. 
23.45 val.
„Vin�esterio ko�maras“  (mistinis 
siaubo trileris, JAV, N-16) - 5-10 d. 13.30, 
18.20, 23.50 val. (9 d. 18.20 val. seansas 
nevyks; 23.50 val. seansas vyks 5 d.).
„Burbuliai. De�avu“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 5-10 d. 
12.45, 14.30 val.
„Burbuliai. De�avu“  (animacinis f., 
originalo k., Rusija, V) - 5-10 d. 10.40, 
14.50 val. (10.40 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Pagrobta princes�“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Ukraina, V) - 5-10 d. 
10.10, 13.15 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Brazilija, V) - 5-10 d. 10.20, 14.40 val.
„Triu�is Piteris“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, Did�ioji Britanija, Australija, 
JAV, V) - 5-10 d. 12.25 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
5-9 d. 18.10 val.
„Griaunantys visk�“  (fantastinis 
veiksmo ir nuotyki� f., JAV, 3D, N-13) - 
10 d. 15.20 val.
„Suaugusi�j� �aidimai“  (komedija, 
JAV, N-13) - 6, 8, 10 d. 21.30 val.
„Taksi 5“  (fantastinis veiksmo ir nuotyki� f., 
Pranc�zija, N-13) - 5, 7, 9 d. 21.30 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Sobiboras“  (istorin� drama, Lietuva, 
N-13) - 5-10 d. 11.30, 14, 16.30, 19, 
21.30 val.
„Blogasis samarietis“  (kriminalinis 
trileris, JAV, N-16) - 5-10 d. 11.45, 14.05, 
16.35, 19.10, 21.40 val.
„Vaiduokli� byla“  (siaubo drama, 
Did�ioji Britanija, N-13) - 5-10 d. 11.15, 
13.50, 16.10, 18.30, 21 val. (11.15 val. 
seansas vyks 5-6 d.).
„�em�: viena nuostabi diena“  (doku-
mentinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, 
Vengrija, Tanzanija, Jungtin� Karalyst�, 
Kosta Rika, �ri Lanka, Japonija, Jungtin�s 
Valstijos, V) - 5-10 d. 11.20, 13, 13.30, 
17.15 val. (6 d. 13.30 val. seansas nevyks; 
13 val. seansas vyks 6 d.).

12  Teatras/koncertai

Režisierė Gulnaz Balpeisova kviečia į naujausią savo spektaklį pagal vokiečių rašytojo, Nobelio 
literatūros premijos laureato Tomo Mano (Thom Mann) noveles. „Mums svarbiausia surasti, su-
kurti europietišką aplinką, europietišką miestą. Miestą su jaukiomis vietomis, kurios būdingos 
Romai, Venecijai ar Miunchenui. Šiuose miestuose, už kokių nors vartelių, visada bus pasislėpusių 
mažų kavinukių su staliuku dviem, jei aptiksi jas, tikriausiai įvyks patys gražiausi susitikimai, po-
kalbiai, meilės istorijos. Spektaklyje matysime scenografo Marijaus Jacovskio sukurtą skęstančio 
pastato fragmentą. Tai - lyg paskendusio miesto aisbergo viršūnė, kuri primins apie išeinančius 
miestus, apie seną, didingą galybę visos tos architektūros, kuri mus supa ir kuri nyksta mūsų aky-
se“, - sako  režisierė G.Balpeisova. Ji ruošiasi papasakoti romantišką meilės istoriją: vaizdžiai, aiš-
kiai, atvirai, emocionaliai.              „Laisvalaikio“ inf.

„Manno laimė“

GEGUŽĖS 11 D. 18.30 VAL. -
 VILNIAUS MAŽAJAME TEATRE

REŽISIERĖ - GULNAZ BALPEISOVA 
VAIDINA: ARVYDAS DAPŠYS, DAUMANTAS 

CIUNIS, TOMAS RINKŪNAS, ELŽBIETA 

LATĖNAITĖ IR GINTARĖ LATVĖNAITĖ

„Manno laimė“
PREMJERA
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„Aukl� Tul�“  (romantin� komedija, JAV, 
N-16) - 5-10 d. 13.40, 16.10, 18.40, 21 val.
„Kopelija“  (baletas) - 10 d. 18 val. 
(Tiesiogin� transliacija i� Maskvos Did�iojo 
teatro).
„D�imas Saga ir ma�inistas Lukas“  
(fantastinis nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Vokietija) - 6 d. 13.20 val. 
(Tavo vaikas premjera).
„Pagoni� �iedas“  (istorinis epas, 
Latvija) - 9 d. 19 val. (DELFI premjera).
„A� gra�i“  (komedija, JAV, Kinija) - 10 d. 
20.30 val. (COSMO VIP seansas).
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, N-13) - 5-10 d. 14.15, 18.20, 20.45, 
21.40 val.

„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, 3D, N-13) - 5-10 d. 11, 17.30 val.
„Tiesa arba dr�sa“  (siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 5-10 d. 15.50, 19.30, 21.45 val. 
(6 d. 15.50 val. seansas nevyks).
„Burbuliai. De�avu“  (animacinis f., 
originalo k., Rusija, V) - 5-10 d. 11, 13, 
15.40 val. (6 d. 13 val. seansas nevyks; 
8-9 d. 15.40 val. seansas nevyks).
„Burbuliai. De�avu“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 5-10 d. 11.10, 
13.05 val. (11.10 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Lino: nuotykiai katino kailyje“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Brazilija, V) - 5-10 d. 11.10, 13.25 val. 
(6 d. 13.25 val. seansas nevyks).

„Pagrobta princes�“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Ukraina, V) - 
5-10 d. 11.25, 15.05 val. (11.25 val. 
seansas vyks 5 d.).
„Tylos zona“  (siaubo trileris, JAV, 
Kanada, N-16) - 5-10 d. 15.10, 19.40 val.
„Vin�esterio ko�maras“  (mistinis 
siaubo trileris, JAV, N-16) - 5-10 d. 17.20, 
21.45 val.
„Meil�s mokestis“  (erotin� komedija, 
Lenkija, N-16) - 5, 7, 10 d. 18.10 val.
„Taksi 5“  (fantastinis veiksmo ir nuotyki� f., 
Pranc�zija, N-13) - 5-7 d. 20.30 val.
SEANSAS VINGIS:
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
5-10 d. 12.10, 16.50, 19 val. (12.10 val. 
seansas vyks 5-6 d.).

„Triu�is Piteris“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Did�ioji Britanija, 
Australija, JAV, V) - 5-10 d. 12.20, 
14.25 val. (12.20 val. seansas vyks 5-6 d.).
„Tav�s niekada �ia nebuvo“  
(mistin� drama, Did�ioji Britanija, 
Pranc�zija, JAV, N-16) - 5-10 d. 16.30, 
21.10 val.
„100 met� kartu“  (dokumentinis f., 
Lietuva, V) - 5-10 d. 14.35, 18.45 val. 
(18.45 val. seansas vyks 5, 7, 9 d.).
„Suaugusi�j� �aidimai“  (komedija, 
JAV, N-13) - 6, 8, 10 d. 18.45 val.
„Seksui - ne!“  (komedija, JAV, N-16) - 
6, 8, 10 d. 21.20 val.
„Raudonasis �virblis“  (mistinis trileris, 
JAV, N-16) - 5, 7, 9 d. 21.20 val.

SKALVIJOS KINO CENTRAS
„Vasara, 1993-ieji“  (Ispanija) - 5 d. 
15 val. 6 d. 14 val. 8 d. 17 val.
„Kambarys“ ir „Naujienos i� nam�“  - 
5 d. 17 val.
„Aukl� Tul�“  (romantin� komedija, 
JAV) - 5 d. 19 val. 6 d. 20.40 val. 7, 10 d. 
17 val. 9 d. 21.10 val.
„Vaiduokli� byla“  (siaubo drama, 
Did�ioji Britanija) - 5, 8, 10 d. 21 val.
„Lady Bird“  (komi�ka drama, JAV) - 6 d. 
16 val.
„Vyrai“  (komi�ka drama, JAV) - 6 d. 
18 val.
„Drugelio miestas“  (dokumentinis f., 
Lietuva, Airija, Belgija, Danija) - 7 d. 
15 val.
„Vyslos �mon�s“  (socialin� drama, 
Lenkija) - 7 d. 19 val.
„Up�“ ir „Stebukl� laukas“  (dokumenti-
nis f., Lietuva) - 8 d. 19 val.
„Silvana“  (�vedija) - 9 d. 16.30 val.
„Duburys“  (drama, Lietuva) - 9 d. 
18.20 val.
„Labas rytas, Alytau!“  (dokumenti-
nis f., Lietuva) - 10 d. 19 val.
„J�s� Vincentas“  (animacinis f., 
Lenkija, Jungtin� Karalyst�) - 11 d. 17 val.
„Jupiterio m�nulis“  (drama, Vengrija, 
Vokietija, Pranc�zija) - 11 d. 18.50 val.
„Tav�s niekada �ia nebuvo“  (mistin� 
drama, Did�ioji Britanija, Pranc�zija, JAV) - 
11 d. 21.15 val.

MULTIKINO OZAS
„Tylos muzika“  (biografinis f., Italija, 
N-13) - 6-7, 9-10 d. 11, 13.30, 16.15, 
18.45 val. 5 d. 13.30, 16.15, 18.45 val. 
8 d. 11.45, 14, 16.30 val.
„Blogasis samarietis“  (kriminalinis 
trileris, JAV, N-16) - 5-10 d. 19.30, 21.45 val.
„Vaiduokli� byla“  (siaubo drama, 
Did�ioji Britanija, N-13) - 5-10 d. 17.15, 
19.30, 21.45 val.
„Aukl� Tul�“  (romantin� komedija, JAV, 
N-16) - 5-9 d. 17, 19.15, 22 val. 10 d. 
16.30, 22 val.
„Sobiboras“  (istorin� drama, Lietuva, 
N-13) - 5-7, 9 d. 16.30, 19, 21.30 val. 8 d. 
19, 21.30 val. 10 d. 16.30, 19, 21 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, N-13) - 5-6, 8-10 d. 10, 13, 16, 19, 
21.30 val. 7 d. 13, 6, 19, 21.30 val.
„Ker�ytojai. Begalyb�s karas“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� komiks� epas, 
JAV, 3D, N-13) - 5-9 d. 10.45, 14, 17.15, 
20.30 val. 10 d. 14.15, 17.15, 20.30 val.
„Burbuliai. De�avu“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 5-7, 
9-10 d. 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 val. 
8 d. 11.30, 15.30, 17.30 val.
„Burbuliai. De�avu“  (animacinis f., 
originalo k., Rusija, V) - 5-6, 9-10 d. 
12.30, 14.30 val. 7 d. 10.30, 12.30, 
14.30 val. 8 d. 13.30 val.
„Lino: nuotykiai katino kailyje“  (ani-
macinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Brazilija, 
V) - 5-10 d. 10.15, 12.45, 15 val.
„Tylos zona“  (siaubo trileris, JAV, 
Kanada, N-16) - 5-7, 9-10 d. 21.15 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
5-6, 9-10 d. 10.30 val. 7-8 d. 10 val.
„Triu�is Piteris“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, Did�ioji Britanija, Australija, 
JAV, V) - 5-9 d. 10.30, 12.30, 14.45 val. 
10 d. 10.30, 12.30, 14.30 val.
„Burbuliai. De�avu“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 5 d. 
11 val. (specialus seansas ma�iukams).
„Aukl� Tul�“  (romantin� komedija, JAV, 
N-16) - 9 d. 12 val. (specialus seansas).

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako
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Trijų mažamečių vaikų mama Marlo 
jau pasiekusi tą stadiją, kai miega „atvi-
romis akimis“. Iš rankų krenta daiktai, 
išsijunginėja bet kokie gynybiniai ir re-
akciniai mechanizmai, moteris nuolat vis-
ką painioja, užmiršta ir t.t.

Į šį chaosą žiūrėdamas Marlo brolis 
vieną dieną neapsikenčia ir suranda se-
sutei auklę. Ant Marlo namų slenksčio 
netikėtai išdygusi mergina Tulė trijų vai-
kų mamos gyvenimą netrukus pakeičia 
neatpažįstamai. Iš pradžių skeptiškai ir 
baugiai į Tulės ekstravagantiškumą žvel-
gianti Marlo greitai susipažįsta su ge-
riausiomis auk lės savybėmis: rūpestin-
gumu, intuityvumu, sugebėjimu stebin-
ti ir nenusakomai gaivinančiu lengvu 
požiūriu į gyvenimą. Pamažu Marlo vėl 
įsimyli gyvenimą. „Forum Cinemas“ inf.

PREMJERA KINO TEATRUOSE NUO GEGUŽĖS 4 D.
KOMEDIJA, JAV, 2018
REŽISIERIUS: JASON REITMAN

VAIDINA: CHARLIZE THERON, RON LIVINGSTON, MARK 

DUPLASS, MACKENZIE DAVIS.
FILMAS ANGLŲ KALBA SU LIETUVIŠKAIS SUBTITRAIS

„Auklė Tulė“
„Tully“

MINDAUGAS GRAJAUSKAS

„KO NIEKADA NEIŠGIRSITE IŠ BANKININKO“
KATEGORIJA: VERSLAS IR EKONOMIKA 
IŠLEIDIMO METAI: 2018 
ORIGINALO KALBA: LIETUVIŲ K.
 Mindaugas Grajauskas - �mogus, vis ie�kantis b�d� supaprastinti kompleksinius gyvenimo 
aspektus. Mindaugo dom�jimosi ir tyrin�jimo laukas yra kasdien�s bet kurio �mogaus 
gyvenimo temos - nuo produktyvumo ir asmeninio efektyvumo, s�moningumo ir savivokos 
didinimo, komandin�s veiklos stiprinimo iki asmenini� finans� valdymo ir investavimo. 
Jo istorija gan paprasta - pats susid�r�s su pinig� organizavimo sunkumais poroje �m�si 
ie�koti �vairi� praktik� ir b�d�, leid�ian�i� efektyviau panaudoti pinigus ir skland�iau juos 
organizuoti �eimoje. Savo atradimus ir pritaikytas praktikas Mindaugas susistemino, apra�� ir dabar mielai dalinasi su kitais 
�mon�mis knygoje, seminaruose ar konsultacijose. Mindaugas yra mokym� �mon�s vadovas, mokym� treneris ir investuotojas.

„Ko niekada nei�girsite i� bankininko: praktiniai patarimai poros finans� planavimui ir organizavimui“ - antroji autoriaus knyga.

JOSH SHIPP

„SUAUGUSIŲJŲ GIDAS PO PAAUGLIŲ PASAULĮ“
KATEGORIJA: PSICHOLOGIJA 
IŠLEIDIMO METAI: 2018 
ORIGINALO KALBA: ANGLŲ K.
VERTĖJA: IEVA ALBERTAVIČIENĖ

VIRŠELIO DAILININKĖ: ŽIVILĖ ADOMAITYTĖ

2015 metais Harvardo mokslininkai i�siai�kino, kad kiekvienas vaikas, kuris s�kmingai 
susidoroja su net kebliausiais i���kiais, savo gyvenime turi bent vien� stabil� ir artim� ry�� su 
param� jam u�tikrinan�iu suaugusiuoju. Kad tai suprast� bestseleri� autoriui Joshui Shippui Harvardo moksl� nereik�jo. Kadaise 
rizikos grupei priklaus�s, be t�v� aug�s vaikas sutiko glob�j�, kuris neapleido jo, i�mok� patik�ti savimi ir pakeit� jo gyvenim�. 

Knygoje Suaugusi�j� gidas po paaugli� pasaul� autorius parodo mums, kaip b�ti tuo r�pestingu suaugusiuoju paauglio 
gyvenime. Pabr��damas atjautos, pasitik�jimo ir padr�sinimo svarb�, knygos autorius suskaido paauglio gyvenim� � fazes su 
joms b�dingais poky�iais, tikslais ir i���kiais. 

Knygoje pateikiama informacija apie paaugli� smegenyse vykstan�ias transformacijas, dalijamasi auk��iausio lygio paaugli� 
ir suaugusi�j� santyki� ekspert� patirtimi, si�lomi praktiniai scenarijai, kuriais vadovaujantis galima lengviau susidoroti su 
sud�tingomis temomi.

ATLEIDIMAS: K� daryti, kai mano paaugl� vaik� �skaudina ir tai n�ra jo kalt�? 
BENDRAVIMAS: Kaip kalb�tis su paaugliais? Jie tik vaiposi.
PASITIK�JIMAS: Nebepasitikiu paaugliu vaiku. Kaip tai pakeisti? 
PATY�IOS: Pad�kite! Paauglys (arba jo draugai) persekiojami, i� j� ty�iojasi. 
SUNK�S POKALBIAI: Narkotikai. Mirtis. Seksas. O, varge!

„Forum Cinemas“ nuotr.

Kino ir teatro aktorius 
MARIUS JAMPOLSKIS, 
juokais yra sak�s: 
„Gyvenimas per trumpas, 
kad skaitytum blogas 
knygas“. Pana�u, jog �ia 
taisykle jis vadovaujasi 
iki �iol. „Laisvalaikiui“ 
aktorius papasakojo, kas 
jam padeda nepasimesti 
knygyn� vitrinose ir surasti 
d�mesio vertus k�rinius? 

FORMATAS. Matyt, esu tos kartos 
�mogus, kuris mieliau renkasi 
popierines knygas. Be to, popierinis 
formatas patogesnis akims, o a� 
m�gstu jausti, liesti knyg�. 

BIBLIOTEKA AR KNYGYNAS? 
Kadangi pa�iam neretai tenka 
susidurti su intelektin�s 
nuosavyb�s neteisyb�mis, a� 
visada perku knygas. J� niekada 

neskai�iavau ir statistikos 
neved�iau, ta�iau kai ka�kada teko 
kraustytis, knygos buvo sunkiau-
sias krovinys. 

�ANRAS. Vieno �anro i�skirti 
negal��iau - skaitau ger�, 
kokybi�k� literat�r�. Knygas 
atsirenku pagal autoritet� reko-
mendacijas. Anks�iau ra�ydavo 
tik i�rinktieji, dabar ra�o visi, 
kas tik nori, tod�l tarp daugyb�s 
ekskrement� surasti perlus 
yra sud�tinga, tenka pasitik�ti 
gerbiam� �moni� patarimais. 

REKOMENDACIJA. Mano vienintel� 
rekomendacija - skaitykite.  Yra 
knygos, kurios ateina laiku ir vie-
toje, ateina tada, kada joms reikia 
ateiti. Ta pati knyga gali pasirodyti 
visi�kai nevertinga ir staiga po 
penkeri� met� gali tapti dideliu 
atradimu. Tai labai subjektyvu ir a� 
nesiimu teis�s patarin�ti, k� vert�t� 
skaityti.

K� skaitai?
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Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 
val.) Tel. (8 659) 68545, 
www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas 
„Rytų Azija“. Kaunas. 15% 
nuolaida sąskaitai (nuolaida 
negalioja dienos pietums).
 Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 650) 51 680, 
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“.
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas. 
10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 614) 60 526, 
www.salvete.lt 

Baras „California“. Vilnius. 
13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoras „Terrazza“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, 
www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“. Vilnius. 
12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus 
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”. Vilnius, 
Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, 
„Pekino antis”. Vilnius. 
15% nuolaida maistui (nuolaida 
taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”.
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, 
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“.
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus ir 
dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, 
(8 37) 202 806, 
www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams 
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433, 
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”.
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, 
www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia”. 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma. 
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio 
pastogė”. Kaunas. 10% nuolaida 
sąskaitai kavinėje. 25% nuolaida 
salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, 
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“.
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077, 
www.facebook.com/mojitonaktys

KAVINĖS, RESTORANAI

 
Švarumo centras „Joglė”. 
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida 
odinių ir kailinių gaminių valymui. 
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija 
„Tartan“.Vilnius. 10 % nuolaida 
siuvimo ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika 
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida 
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, 
www.vetklinika-vilnius.lt 
Šunų kirpykla „Pet Style“.
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 91817, 
www.petstyle.lt 
Tekstilinė automobilių 
plovykla „Tyra“.
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, 
www.tyraplovykla.lt 

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

KITOS PASLAUGOS

Kelionių agentūra 
„Boutique Travel“. 
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta 
kiekvienos kelionės aprašyme. 
Tel. (8 5) 210 1216, 
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel 
Vilnius American Express TRS”.
5% nuolaida kruizams, keltams, 
viloms Italijoje ir TUI kelionėms 
ir 10% nuolaida 
ekskursijoms Lietuvoje. 
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas 
„Dainuvos nuotykių slėnis“. 
Anykščiai. 20% nuolaida 
2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, 
www.nuotykiuslenis.lt 
Vakarienė ant Druskonio ežero 
laive „Druskonio perlas“. 
Druskininkai. 
12% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724, 
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“. 
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai. 
Tel. (8 670) 90 724, 
www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau 
kaip 2 žmonėms. 
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas 
„Nidas”. Nida. 15% nuolaida 
kelionei laivu, 1 as me   niui. 
Tel. (8 698) 31 378, 
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas 
„Amerigo“. Vilnius, Kaunas. 
20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686, 
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas. Vilnius. 
10% nuolaida žaidimui ir 5% 
nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

KITOS PRAMOGOS

„Laisvalaikio“ 
klubo 

partneriai

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

Oskaro Koršunovo teatras.
20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras 
ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys. 20% nuolaida 2 
bilietams, išskyrus premjeras, 
šventinius ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras. Vilnius. 
40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, 
www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”.
Vilnius. 25% nuolaida 
2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, 
(8 618) 59 753, 
www.cezariogrupe.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis 
teatras . 15% nuolaida 
2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras 
„Kitas kampas”. 
Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, 
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“. 
Vilnius. 20% nuolaida 
2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, 
www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras. 
Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, 
www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės 
teatras” . Vilnius. 
20% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 677) 19 812, 
www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras/ 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, 
www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis 
muzikinis teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos 
teatras. Nuo 25% nuolaida 2 
bilietams į „Šiaulių dramos teatro“ 
spektaklius nuo didžiausios 
galiojančios bilietų kainos. 
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

TEATRAS

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

APRANGA, AKSESUARAI

 
Koncertų organizatorius 
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, 
www.artslibera.com
Valstybinis choras „Vilnius“.
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, 
www.chorasvilnius.lt
Koncertų organizatorius 
„GM Gyvai“. 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 73 203, 
www.gmgyvai.lt 
Koncertai „Bardai Lt“. 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 656) 48 387, www.bardai.lt 
Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė. 
Klaipėda. 20% nuolaida 
2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, 
www.koncertusale.lt
Bušido federacija. 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“. 
Vilnius. Specialūs pasiūlymai į 
renginius. 
www.menufabrikas.lt 

KONCERTAI, RENGINIAI

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

VIEŠBUČIAI

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

MOKYMO KURSAI

Šv.Kristoforo odontologijos 
klinika. Vilnius. 100% nuolaida 
pirmai konsultacijai, 
10% terapiniam gydymui 
ir burnos higienos procedūroms, 
5% dantų protezavimui. 
Tel. (8 5) 261 7143, 
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“. Vilnius. 
10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, 
(8 620) 55 599, 
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika 
„Dantų priežiūros centras”.
Kaunas, Klaipėda, Prienai, 
Raseiniai, Jurbarkas, Gargždai. 
10% nuolaida visoms paslaugoms 
(išskyrus implantaciją) 
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, 
www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo 
centras „Gemma“. 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą). 
Tel. (8 5) 234 0305, 
www.gemma.lt 
Mityba-sportas-rezultatas 
www.kilo.lt.
15% nuolaida narystei. 
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20% nuolaida akinių rėmeliams, 
saulės akiniams, jų priedams. 
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”.
Klaipėda. 30% nuolaida 
visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, 
www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija”. 
15% nuolaida prekėms 
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

Tekstilės dizaino studija 
„LHI Lovely Home Idea“.
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, 
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija 
„Lauros namai“. 
Kaunas. 10% nuolaida namų 
aromatams, kvepiančioms žvakėms, 
persiškiems kilimams, šviestuvams, 
interjero detalėms. 
Tel. (8 696) 11 600, 
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“. 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.
indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”.
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Motosalonas „Yamaha”.
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams, 
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė 
„Triturus”. Vilnius. 
15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų 
krautuvėlė „Naturalia“. 
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai 
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams. 
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

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

KITOS PREKĖS

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

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, 
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.
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Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso 
kvapai“. Vilnius, Klaipėda. 
12% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055, 
www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir 
dermatologijos klinika 
,,Grožio pasaulis“. Kaunas. 
10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu. 
Tel. (8 37) 313 900, 
www.groziopasaulis.lt
Medicinos klinika „Mirameda“. 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja 
medicininėms sveikatos patikros 
programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius), 
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 
111 (Klaipėda), www.mirameda.lt 

Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt. 
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje. 
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
„Nailbar”. Vilnius. 
16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
Masažo salonas „Exotic“. 
Vilnius. 15% nuolaida 
procedūroms.
Tel.: (8 5) 212 5599, (8 686) 99 499, 
www.eastisland.lt
SPA centrai „East Island“. 
Vilnius, Druskininkai. 15% 
nuolaida grožio, SPA procedūroms ir 
soliariumui.Tel.: (8 5) 272 2227, 
(8 682) 33 222, www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 15% nuolaida 
paslaugoms.Tel. (8 313) 56 643, 
www.eastisland.lt

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

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

Soliariumas „Nefertiti”. 
Kaunas. 15% nuolaida soliariumo 
paslaugoms. Tel. (8 37) 23 74 50
Grožio namai „Sothys“ . 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel.: (8 620) 15 551, 
(8 46) 240 340, www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti”. 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms. 
Tel. (8 606) 75 557, 
www.ajurveda.lt
Grožio salonas „Gatineau“. 
Vilnius, Totorių g. 19. 15% 
nuolaida visoms grožio 
paslaugoms. Tel.: (8 5) 261 8364, 
(8 675) 44 448, www.
groziopaslaugos.lt
Moters mokykla. 
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, 
www.motersmokykla.lt
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Tel. (8 5) 212 36 26

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

Sostinių golfo klubas.
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, 
nuomai ir kitoms paslaugoms, 
15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, 
www.capitals.lt
Sporto klubas 
„The Royal Athletic Club“. 
Vilnius. 10 % nuolaida visoms 
6 mėnesių narystėms 
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384, 
www.raclub.lt
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir 
pilnas plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.lt
Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo 
abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522, 
www.apelsinas.lt
Laisvalaikio centras 
„7 mūzos”. Vilnius. 10% nuolaida 
treniruoklių salės bei grupinių 
sveikatingumo užsiėmimų 
suaugusiųjų abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, 
www.7muzos.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų 
(šokių) abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“. 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. Trakuose, 
Anykščiuose, Zarasuose - 2 Eur 
nuolaida*. 
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt
Smalininkų kartodromas. 
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui 
(1 asm.) startiniam mokesčiui, 
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida 
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai. 
Tel. (8 620) 86 666, 
www.rkv-racing.lt
Europos centro golfo klubas. 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai 
bei 100% nuolaida treniruočių 
zonai ir lazdų nuomai pirmojo 
apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, 
www.golfclub.lt
Dažasvydžio sporto klubas 
„Legionas”. Kaunas. 
20% nuolaida dažasvydžio ir 
šratasvydžio žaidimams (6 asm.).
Tel. (8 687) 22 333, 
www.legionas.lt
„Pramogų pasaulis”. 
30% nuolaida dažasvydžio 
pramogai (iki 3 asmenų). 
Tel. (8 676) 11 121

Aktorė 
Agnė Ditkovskytė 
1989 05 11

GROŽIO PASLAUGOS SPORTAS IR PRAMOGOS

SVEIKINA

Avinui. Neišvengsite 
rimtų asmeninio gyve-
nimo pokyčių. Galbūt 

sparčiai megsis nauji santykiai, 
o gal palengva ir seni. Savaitės 
pradžioje - puikios dienos me-
no sričių darbuotojams, galite 
planuoti verslo susitikimus. 
Daugiau laiko skirkite dvasinėms 
praktikoms, poilsiui gamtoje.

Vėžiui. Neatverkite šir-
dies pirmam sutiktam 
žmogui. Gali būti, kad 

kažkam slapta patinkate ir to 
nežinote, tačiau aplinkiniams tai 
ne paslaptis. Planuokite verslo 
susitikimus, šiuo metu pasiekti 
rezultatai duos pelno ateityje, 
prisiminkite, kad kiekviena nau-
ja diena - naujas iššūkis. 

Svarstyklėms. Bend-
raudami su aplinkiniais 

būkite paprasti ir ištikimi, puo-
selėkite esamus santykius, ypač 
su artimaisiais. Tai pakankamai 
kūrybinga, tačiau reikalaujanti 
didelių pastangų savaitė, sėkmė 
lydės dirbančius grožio srityje. 
Pataupykite, neišlaidaukite maž-
možiams.

Ožiaragiui. Geras laikas 
naujų darbų pradžiai, 
greta gali persekioti ne-

užbaigti darbai, bet viską supla-
navus sėkmė jums šypsosis. Nors 
užgrius darbų lavina, kasdieniai 
rūpesčiai teiks savotišką malo-
numą, nusiraminimą ir saugumo 
jausmą. Palankus laikas atlikti 
sveikatinimo procedūras. Laiką 
skirkite judėjimui. 

Jaučiui. Jauskite saiką 
artimiems šeimos nariams 
duodami pastabas, jie 

turi savo nuomonę ir jos laikysis. 
Būsite labai aktyvūs, darbingi, 
kupini kūrybinių idėjų, antroje 
savaitės pusėje siūlau užbaigti 
pradėtus darbus, galite planuoti 
trumpas keliones, daugiau laiko 
skirkite poilsiui bei savišvietai.

Skorpionui. Jei ieškote 
darbo, gausite kelis įdo-
mius pasiūlymus arba 

bus pasiūlyta papildomai pa-
dirbėti, pagaliau bus įvertintas 
jūsų darbas, aplinkiniai žavėsis 
jūsų darbštumu. Pasaugokite 
savo sveikatą, labai tikėtina, 
kad galite smarkiai sunegaluoti 
ar net patirti traumą.

Vandeniui. Jausite 
draugų pagalbą, kada 

labiausiai to reikės. Bet nebūkite 
per daug reiklus. Darbe gausite 
šansą parodyti, ko esate verti, 
priimkite visus iššūkius, tai pa-
dės jums tobulėti profesinėje 
srityje. Puikus kūrybingas laikas. 
Saugokitės kojų lūžių. Meilės 
reikalai skraidins padebesiais, 
tačiau saugokitės apgaulių. 

Dvyniams. Pažinčių ir kū-
rybinių susitikimų metas. 
Neatsisakykite kvietimų, 

aktyviai dalyvaukite visuome-
niniame gyvenime, galite pla-
nuoti verslo susitikimus. Antroji 
savaitės pusė - puikus laikas 
savišvietai, komandiruotėms. 
Tikėtina, kad teks apsilankyti ir 
pas gydytojus.

Mergelei. Nepalankus 
metas permainoms, teks 
daug ir atkakliai dirbti, 

vieno nespėsite padaryti, o jau 
kitas lips ant kulnų. Išmokite 
paprašyti pagalbos, o ne vieni 
tempti sunkią naštą. Galite gauti 
papildomų pinigų. Darbdavius 
imponuos jūsų darbštumas ir 
dalykiškumas.

Šauliui. Asmeninio gy-
venimo kelias bus grįstas 
jausmu. Jūs vėl pajusite 

tvirtą pagrindą po kojomis. 
Mokslas, darbas, visuomeniniai 
reikalai pakryps gera linkme. 
Labai didelė tikimybė, kad dar-
bovietėje jums gali būti pasiū-
lyta geresnė pozicija. Daugiau 
vaikščiokite gryname ore.

Žuvims. Visa galva pa-
sinersite į darbą, kad 
neliktų laisvo laiko nejau-

kioms mintims apie nelaimin-
gą gyvenimą. Atminkite - 
visa tai laikina. Tai svarbių 
sprendimų metas, galite pla-
nuoti verslo keliones, daugiau 
ilsėkitės. Praleiskite laiką su 
savo artimaisiais, skirkite laiko 
vaikams.

Liūtui. Venkite konfliktų 
asmeniniame gyvenime, 
tegul santykiai teka įpras-

ta vaga. Teks kuriam laikui atidėti 
planuotus stambius pirkinius. 
Laikotarpis tuščias, nepatartina 
imtis naujų darbų. Palankus lai-
kas atlikti profilaktinį sveikatos 
patikrinimą. Skirkite daugiau 
laiko vaikams.

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės 

paslaugos 
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Teisingai i�sprend� kry�ia�od� 
galite laim�ti ra�ytojos 

Hanos Kent (Hannah Kent) 
knyg� „Paskutin�s apeigos“.

Atsakym� iki gegu��s 10 d. si�skite 
SMS �inute numeriu 1390. Ra�ykite: 
LV KR, atsakym�, vard�, pavard� 
ir miest�. �inut�s kaina 0,29 EUR. 
Praeito kry�ia�od�io laim�tojas Povilas 
�ukauskas i� Vilniaus. Jam bus 
�teikta Hanos Kent (Hannah Kent) knyga 
„Paskutin�s apeigos“. 

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

Vertikaliai: Alpinizmas. �mova. Erbis. Akira. 
Jupiteris. Libanas. Monadologija. Irano. Viralin�. 
Satelitas. Nosin�. Asama. IL. Na. Kalita. Sodas. 
Galina. Runa. Nes. Anapa. Kilis. Mat. Grota. 
Kulis�. Pasakalija. T�ris. Lavina. Grot. Saja. 
Aridin�. Trel�s. SOS.

Horizontaliai: Aliuminis. Ma�a. Porolonas. 
Cicinas. Detali. Talinas. Kad. Zinedinas. Avi. 
Ron�. Glin. Meil�. Garin�. Marso. Kanoja. Sb. 
Palata. Ilis. Lipa. GR. Pasija. Ina. Re. Batuta. Tol. 
K�t�. Manila. Kur. Pokaris. Rilis. Visata. „Ulisas“. 
Dar. Naminis. JO. A. Osa. As�kas

Pa�ym�tuose langeliuose: 
CILINDRAS.

SU
DO
KU

Povilas 

�teikta Hanos Kent (Hannah Kent) knyga 

212 36 26. Prizai laikomi dvi savaites. 

REGINYS. Paskutinę balandžio dieną Vokietijoje buvo minima kasmetė 

Valpurgijos naktis

Triušis klausia Mikės Pū-
kuotuko ir Knysliuko:

- Tai gal, mieli sveteliai, iš-
alkote?

- Taip.
- Tuomet jums pats laikas 

eiti namo.
●

Policininkas žmogeliui:
- Už pareigūno įžeidimą 

jums bauda 500 dolerių. Ar no-
rite dar ką nors pasakyti?

- Taip, tikrai norėčiau, bet 
kai tokios kainos...

●
Tėvas klausia sūnaus:
- Ką šiandien veikėte mo-

kykloje?
- Per chemiją studijavome 

sprogstamąsias medžiagas.
- O ką rytoj veiksite mo-

kyk loje?
- Kokioje mokykloje, tėveli.

●
Mama siunčia laišką sūnui 

į kalėjimą.
- Kai tave pasodino, man la-

bai blogai: nei ūkis apdirbtas, nei 
bulvės sėtos, nei daržas artas.

Sūnus iš kalėjimo, mamai:
- Tu nesiknisk po tą daržą, 

po to ir tave pasodins, ir man 
dar pridės.

Mama sūnui į kalėjimą:
- Kai atsiuntei laišką kartu 

atvažiavo ir policija, išrausė vi-
są daržą, nieko nerado. Išvažia-
vo pikti kaip velniai.

Sūnus mamai iš kalėjimo:
- Kuo galėjau, tuo padėjau. 

Bulves sodinkite patys.

●
Tarnas klausia karalienės:
- Jums kavos į lovą?
- Ne, geriau į puodelį.

●
Studentas valgykloje neša-

si padėklą su maistu. Klausia 
dėstytojo:

- Ar galiu prisėsti?
- Na, kiaulė ir gulbė prie 

vieno stalo nedera.
Studentas nutyli, bet atsi-

sėda.Greitai pavalgo ir pakilda-
mas taria:

- Na, tai aš skrisiu.
●

Eina laimingas Jonas Gedi-
mino prospektu su gėlėmis ran-
kose ir sutinka buvusį bendra-
klasį Jaronimą:

- Labas, kur toks laimingas, 
Jonai, eini?

- Ai, žinai, moterį su kovo 
8-ąja einu sveikinti!

- Tai kad, Jonai, tavo gėlės - 
plastikinės!

- Tai kad, Jaronimai, ir mo-
teris guminė...

●
Susitarė Dievas ir Velnias 

per metus pastatyti tiltą tarp 
rojaus ir pragaro, kad žmonės 
galėtų bendrauti. Susitinka jie-
du po metų. Velnias savo pusė-
je pastatė septynių juostų greit-
kelį, o Dievas - nieko. Velnias 
jo ir klausia:

- O tai kur tavo tilto pusė, 
juk buvome susitarę?

- O tu manai, kad rojuje 
lengva gerų darbininkų rasti?

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


