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Pastaruoju metu vis dažniau 
išgirstame apie padelį - koks 
tai sportas, kas jį žaidžia 
Lietuvoje ir kokie padelio 
teniso privalumai?

Jei nuomojatės namus 
arba įsikraustėte į naujus, 
gali būti, kad jaučiatės ne 
kaip savuose namuose. Keli 
patarimai, kaip tą pakeisti.

Vaidas Baumila ir 
Jokūbas Bareikis, miuzikle 
įkūnysiantys Steponą Darių ir 
Stasį Girėną, pristato unikalų 
kūrinį apie legendinį skrydį.

Vaizdo filmuku apie Lietuvą 
ir šaltibarščius išgarsėjęs 
Jokūbas Laukaitis - apie 
keliones ir kaip pristatyti 
Lietuvą pasauliui.

Plačiau 4 p.Plačiau 3 p. Plačiau 6 p. Plačiau 10 p.

Atlikėja Marija Grabštaitė - apie muziką ir šokį, kurie padeda atskleisti savo vidų.

Išreikšti vidinę laisvę
2 p.
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Dalia DaškevIčIūtė

- Marija, iš jūsų instagra-
mo paskyros matyti, kad esa-
te aktyvi mergina, mėgstate 
keliauti, sportuoti, leisti laiką 
su draugais. Ko dar apie jus 
nežinome? Kas, kaip sakoma, 
paslėpta tarp eilučių?

- Jaučiu, kad daug ko nežinote 
(juokiasi). Turiu daug slaptų talen-
tų, kurie kartais ir man pačiai bū-
na netikėti. Tie atradimai būna pa-
tys skaniausi. Tik ne visuomet tuo 
norisi dalytis su kitais...

Šiame muzikos ir šou verslo 
pasaulyje žmonės dažniausiai sa-
vo širdies ir sielos duris laiko sau-
giai užrakintas. Užsidedame kau-
kes, kad įtiktume savo myli-
miems klausytojam, žiūrovams, 
prodiuseriams ar aplinkai.

- Naują dainą, kaip ir ki-
tas, sukūrėte iš asmeninės pa-
tirties. Ar pritariate, kad ge-
riausios dainos vis dėlto gims-
ta išgyvenant nelaimingą mei-
lę, skausmą, liūdesį ar viena-
tvę? Kad tos neigiamos emo-
cijos yra labai stiprios ir kar-
tu - akstinas kurti? Ar galima 
kurti ir patiriant džiaugsmą?

- Visi gilūs išgyvenimai - tiek 
skausmas, tiek džiaugsmas, tiek 
vienatvė - priverčia iš naujo pa-
matyti ir apmąstyti savo gyveni-
mo įvykius, veiksmus ir jausmus, 
ieškant juose prasmės... Man tai - 
didžiausias stimulas kūrybai. Tuo 
metu dažniausiai ir ateina geriau-
sios mintys, idėjos ir nauji kūri-
niai. Žinoma, tokiais momentais 
tikrai būna visko - ir duobių, ir 

skaudžių išgyvenimų, ir ašarų... 
Tai labai geras laikas patikrinti, 
kiek tikri yra tavo draugai, kiek 
reali tavo aplinka. Ir, atsitiesus po 
visko, važiuoti toliau, išsikėlus 
naujus tikslus.

- Nauja daina vadinasi 
„Dance with me“ („Šok su 
manimi“). Ką jums pačiai reiš-
kia šokis?

- Man šokis reiškia labai 
daug! Tai neatsiejama mano gy-
venimo dalis. Šoku nuo pat vai-
kystės - pramoginius šokius, visų 
stilių gatvės šokius. Šokis yra gy-
vybė, kūno kalba, per šokį tu ga-
li išreikšti slapčiausias savo min-
tis, svajones ir vidinę laisvę.

- Jūs - išskirtinės išvaizdos 
ir turite savitą aprangos stilių - 
kaip pati jį apibūdintumėte?

- Mano stilius yra tai, kas tin-
ka man. Nes mano nestandartinei 
figūrai tikrai daug sunkiau rasti 
tinkamų drabužių (šypsosi). Todėl 
savo stilių kuriu pati, turiu labai 
sveiką matymą, kas tinka ir kas 
netinka, ir, aišku, pirmiausia žiū-

riu ne, kas madinga, bet, kas la-
biausiai man tinka.

- Esate teigusi, kad neati-
tinkate jokių standartų ir ste-
reotipų, tačiau neatrodo, kad 
jūs ir norėtumėte tuos stan-
dartus atitikti? Ypač scenos 
žmogui išskirtinumas, kitoniš-
kumas yra tik pliusas!

- Nuo pat vaikystės neatitikau 
jokių standartų (juokiasi). Iki tam 
tikro laiko labai išgyvenau dėl to, 

jaučiausi atstumta, neįvertinta, 
vieniša... Ir „ačiū“ mano šeimai ir 
mano mamai, kuri visuomet besą-
lygiškai palaikė mane ir kartojo, 
kad žmogaus grožis slypi jo viduje 
ir išskirtinume. Buvo laikas, kuo-
met dar stengiausi „pataikyti“ į 
madą. O paskutiniu metu jau kuriu 
savo madą, tai, kas tinka man, o 
jei kam patinka - ir kitiems.

- Nuo „X faktoriaus“, ku-
riame dalyvavote ir nedaug 

trūko iki pergalės, praėjo dve-
ji metai. Karjeros pokyčius 
matome, o kokių vidinių po-
kyčių įvyko per tą laiką?

- Pokyčių po muzikinio pro-
jekto įvyko tikrai daug. Pirmiau-
sia užaugau aš pati, dabar jau tiks-
liai žinau tiek savo kūrybos spal-
vas, tiek kur einu (šypsosi). Tie 
metai buvo be galo turtingi viso-
mis prasmėmis - ir kritimais že-
myn, ir kilimais aukštyn.

- Studijuojate džiazo voka-
lą, dainuojate nuo vaikystės. 
Ar jaučiate, kad visą gyveni-
mą susiesite su muzika, ar pa-
raleliai turite kokių nors kitų 
svajonių?

- Džiazas man - kaip atgaiva. 
Užaugau šeimoje, kurioje jo buvo 
klausoma nuolat. Su seneliu - 
džiazo legenda, kompozitoriumi 
Romualdu Grabštu, scenoje kon-
certavau nuo pat vaikystės. Aiš-
ku, buvo visko - paauglystės lai-
kotarpis, kuomet maištavau, 
stengiausi visiems įrodyti, kad 
muzika ne man. Bet labai kly-
dau... Ir dėkoju mamai, kuri leido 
klysti, nes grįžusi iš Londono su-
pratau, kad nieko brangiau už mu-
ziką, dainavimą ir kūrybą mano 
gyvenime nėra. Muzika yra mano 
gyvenimas: dainuoju, reiškia - gy-
venu. Tikrai turiu kūrybinių planų 
ir jais pasidalysiu, kuomet bus 
tam laikas.

- Tuomet kokie yra arti-
miausi jūsų muzikinės karje-
ros planai?

- Artimiausi planai - tai mano 
albumas, su kuriuo dabar dau-
giausia dirbu. Ir, aišku, koncertai, 
apie kuriuos tikrai pranešiu iš 
anksto (šypsosi).️
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„Dainuoju, vadinasi - gyvenu“
Marija Grabštaitė šalies muzikos padangėje sužibo prieš dvejus 
su puse metų, nors dainuoja - nuo pat vaikystės. Ką tik naują dainą 
pristačiusi atlikėja pasakoja apie muziką, šokį, išgyvenimus ir stan-
dartus. Kadaise norėjusi juos atitikti, mergina pagaliau suprato, kad 
būti kitokiai - gerai!

Muzikos ir 
šou verslo 
pasaulyje žMonės 
dažniausiai širdies 
ir sielos duris 
laiko saugiai 
užrakintas. 
užsidedaMe 
kaukes, kad 
įtiktuMe

šokis yra  
gyvybė, kūno 
kalba, per šokį 
gali išreikšti 
slapčiausias 
Mintis,  
svajones ir  
vidinę laisvę
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Irma Kurmytė

- Jokūbai, iš kur šįkart at-
vykote į Lietuvą?

- Iš Meksikos. Parskridau 
prieš pat Naujuosius. Meksikoje 
su operatoriumi Andriumi buvo-
me išsinuomoję automobilį, per 
28 dienas nuvažiavome 7 tūks-
tančius kilometrų. Kelionė tikrai 
buvo įspūdinga. Turistų čia ne-
daug. Žmonės žiūri žinių laidas, 
o jose nieko gero apie Meksiką 
nerodo. Šaliai toks turistų trūku-
mas - ne į naudą, bet mums ir 
visiems keliautojams, kuriuos 
sutikome, tai labai patiko, džiau-
gėmės kiekviena kelionės se-
kunde.

- Ar skaičiuojate šalis, ku-
rias jau esate apkeliavęs?

- Tikrai ne! Tikriausiai bus 
tarp 60 ir 70. Esu tikras, kad ke-
liautojams kokybė svarbiau už 
kiekybę.

- Koks buvo jūsų tikslas, 
kai 19-os, po mokyklos, išvy-
kote į pirmąją savo kelionę? 
Ir kas jus veda dabar?

- Viskas pasikeitė daug la-
biau, nei būčiau galėjęs įsivaiz-
duoti. Kai pradėjau keliauti, ne-
galvojau apie nieką kita, tik kaip 
smagiai praleisti laiką ir kuo dau-
giau sužinoti apie pasaulį, kuris 
mus supa.

Prieš dvejus metus Tailande 
patekau į avariją, į mano motoro-
lerį rėžėsi kitas, kurį vairavo vi-
siškai girti žmonės. Praradau są-
monę ir tikrai buvau arti mirties. 
Tas įvykis daug ką pakeitė, kaip ir 
mano verslo projekto nesėkmė. 
Šiandien aš sakau: kelionės turi 
įkvėpti žmones būti smalsius ir 
gyventi taip, kaip gyveno Mažasis 
Princas savo knygoje. Stengiuosi 
žmones įkvėpti savo filmukais 
„YouTube“ kanale ir nuotraukomis 
savo „Instagram“ paskyroje bei 
kelionių istorijomis.

- Praėjusių metų rudenį in-
ternete pasklido jūsų kurtas 
filmukas apie Lietuvą. Ar su-
tinkate savo kelionėse žmo-
nių, kurie jį matė?

- Esu gavęs ne vieną vaizdo 
įrašą, kaip mano filmukas yra de-
monstruojamas mokyklose, susi-
tikimuose ir net hosteliuose. Net 
Lietuvoje prie manęs pribėgo jau-

nas vaikinas iš Australijos ir pa-
sakė: „Atvykau čia, nes mačiau 
tavo filmą. Jis man labai patiko.“ 
Buvo nepaprastai smagu (šypsosi).

- Jūs tarsi laužote sustaba-
rėjusio, niūraus lietuvio įvaiz-
dį. O gal lietuviai keičiasi?

- Man rodos, mūsų šalyje kar-
tų skirtumai yra daug didesni nei 
kitose pasaulio šalyse. Tik riausiai 
dėl to, kad mūsų seneliai ir tėvai 
užaugo Sovietų Sąjungoje. Kai tė-
vams buvo tiek metų, kaip mums 
dabar, Lietuva tapo laisva. Mes gi 
užaugome laisvoje šalyje kartu su 
pirmosiomis kelionėmis be vizų 
ir technologijomis. Visa tai dra-
matiškai keitė jaunąją kartą ir pa-
dėjo jai tobulėti.

- Ką visada labiausiai no-
rite pasauliui pasakyti apie 
Lietuvą?

- Kad esame nedidelė, tačiau 
graži ir įdomi šalis, kurią tiesiog 
būtina aplankyti, jei jau esi Eu-
ropoje. Ir mes turime skaniausią 
sriubą visoje Žemėje!

- O ką svarbaus apie pa-
saulį - Lietuvai?

- Pasaulis - labai platus, gra-
žus, o jame gyvena daugiausia 
draugiški žmonės.

- Ar apie tai ir kalbate 
„Adventur“ forume?

- Mes daug diskutuojame 
apie tai, ką turėtume apie Lietu-
vą pranešti pasauliui. Pasakoti 
apie mūsų gamtą, įspūdingas 
vietas, didingą istoriją, tradici-
jas, o gal pabrėžti mokslo pasie-
kimus? Nesvarbu kas - žmonės 
ar valdžia, bet kažkas turi sugal-
voti, kaip pristatysime savo šalį. 
Kalbame apie tai. Ir apie tai, ką 
visi kartu galime padaryti, kad į 
Lietuvą atvyktų daugiau turistų.

Įkvėptas kelionių ir Lietuvos

Jo
kū

bo
 L

au
ka

ič
io

 a
sm

en
in

io
 a

lb
um

o 
nu

ot
r.

Šiandien aŠ 
sakau: keLionės 
turi Įkvėpti 
žmones būti 
smaLsius ir 
gyventi taip, kaip 
gyveno mažasis 
princas savo 
knygoje

„Šaltibarščiai“ buvo stebuklingas žodis, atvė-
ręs pasauliui lietuvio keliautojo Jokūbo Lau-
kaičio sukurtą vaizdo filmuką apie Lietuvą, 
kurio peržiūrų skaičius artėja prie milijono. 
besišypsantis, po pasaulį klajojantis ir vaizdo 
pasakojimus rengiantis vaikinas savo patyri-
mais ir nuotykiais šį savaitgalį dalijasi kelionių 
parodoje, Vilniuje.

Dubajus

Balis
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Valentino dieną Justė Ar-
lAuskAitė-JAzzu leisis į pir-
mąjį solinį koncertinį turą po 
penkias didžiausias lietuvos 
arenas. Šiomis paskutinėmis 
pasiruošimo savaitėmis atlikė-
ja gyvena tarp lietuvos ir lon-
dono, kur vyksta paskutiniai 
naujo albumo įrašymo darbai 
bei koncertinio turo „Welco-
me“ repeticijos.

„Aš kaip koks žiūrovas stebiu 
save ir matau, kaip savęs kaltini-
mai virsta meile sau, kaip nepasi-
tikėjimas menksta, o kasdienė mo-
tyvacija didėja, kaip savęs žalojimą 
pakeičia muzika ir... dar didesnės 
svajonės. O kiek daug dar jų turiu! 
Aš jaučiuosi laiminga, savo vietoje, 
darni ir pasiruošusi užkariauti pa-
saulį. Jūs net neįsivaizduojate, kiek 
staigmenų aš jums ruošiu! Ir kokia 
esu dėkinga visiems, kurie kuria 
kartu šį stebuklą. Du albumai, 
daug muzikantų, dar daugiau nau-
jos muzikos. Žinoma, ir senos - ne-
ketinu nuo savęs bėgti, o ir neno-
riu“, - sako atlikėja.

Turas - tai ne tik vienos iš 
naujo albumo dainų pavadinimas, 
bet ir Jazzu kvietimas klausyto-
jams įžengti į jos pasaulį, kur sce-
na ypatingą vietą užima jau pusę 
atlikėjos gyvenimo.

„Aš tokia dėkinga, kad pirmas 
žingsnis į pasaulį vyksta čia - Lie-
tuvoje, mano namuose, kur gyve-
na patys nuostabiausi žmonės. 
Man tai itin svarbu. Kviečiu visus 
ateiti ir kartu išgyventi mano mu-
zikinę kelionę bei virsmą - 
nuo senų, žinomiausių dainų iki 

tų, kurias koncertuose išgirsite 
pirmą kartą. Šie metai yra mano - 
tą tiesiog jaučiu. Laikas raškyti 
vaisius, kuriuos nokinau ilgai ir 
atsakingai. Kasdien dėkoju ange-
lams sargams už kiekvieną žmo-
gų, kuris klausosi mano muzi-
kos“, - mintimis dalijasi atlikėja.

„Laisvalaikio“ inf.

VAidAs BAumilA ir JokūBAs 
BAreikis, kurie įkūnys stepo-
ną darių ir stasį Girėną miuzikle 
„lituanica“, įdainavo pirmąjį šio 
unikalaus muzikinio pastatymo 
kūrinį „laukite mūsų“. kviečia-
me pirmiesiems išgirsti jaudulio, 
įtampos, o taip pat ir nenugali-
mo ryžto kupiną kūrinį, skambė-
siantį prieš lemtingąjį skrydį.

Niujorko Beneto oro uoste 
buvę liudininkai, išlydėję Stepo-
ną Darių ir Stasį Girėną į lemtin-
gą skrydį virš Atlanto 1933-ųjų 
liepą, ne kartą dalijosi prisimini-
mais, jog labiausiai jiems įsiminė 
lietuvių pilotų veidai, atspindėję 
vyrišką ryžtą ir susikaupimą. 
„Manau, kad Darių ir Girėną 
prieš skrydį lankė ne tik meteo-
rologinės, navigacinės ir kitos 
techninės mintys. Atrodo, kad 
jaudulys, prieš įgyvendinat savo 
itin rizikingą sumanymą, ilgesys 
tėvynei ir šeimai neišvengiamai 
skrodė jų sielas. Todėl daina 
„Laukite mūsų“ talpina visą 
spektrą emocijų - nuo nežinomy-
bės ir nerimo iki jaudulio ir ryž-
to“, - sako S.Darių miuzikle vai-
dinsiantis V.Baumila.

Šiame pastatyme iš viso 
skambės net 30 originalių, specia-
liai miuziklui „Lituanica“ sukur-
tų, muzikos kūrinių, turtingų sti-
listine prasme. Muziką šiam miu-
ziklui kuria kompozitorius Gin-
tautas Venislovas, libreto auto-
rius - Martynas Bialobžeskis, 
režisierius - Mantas Verbiejus, 
kostiumų dailininkė - Ieva Ševia-
kovaitė.

Didžiausią miuziklą Lietuvo-

je stato tarptautinė menininkų, 
istorikų ir aviatorių komanda iš 
Lietuvos ir Lenkijos. Miuziklas 
atskleis ne tik dramatiškas „Li-

tuanicos“ skrydžio aplinkybes, 
bet ir atidžiau pažvelgs į S.Da-
riaus ir S.Girėno asmenybes.

„Laisvalaikio“ inf.

otfrydAs Proisleris (otfried 
Preusler) - vaikų rašytojas iš Vo-
kietijos, pripažinimą pelnęs dau-
gelyje pasaulio šalių. raganiukė 
ir plėšikas Hocenplocas yra popu-
liariausi o.Proislerio vaikų knygų 
veikėjai, o su knyga „Plėšikas Ho-
cenplocas“ auga jau trečia karta. 
rašytojui šis veikėjas buvo itin 
svarbus, jis netgi plėšiko Hocen-
ploco vardu rašė laiškus valdžios 
institucijoms ir atsakinėdavo į 
vaikų laiškus.

Knyga „Plėšikas Hocenplo-
cas“ yra tapusi vaikų literatūros 
klasika, tačiau iki praeitų metų 
buvo manoma, kad autorius pa-
rašė tik tris knygas apie plėšiko 
nuotykius. Paskutinė, trečioji, 
plėšiko nuotykių knyga buvo iš-
leista 1973 metais. Vis dėlto 
praėjus penkeriems metams po 
rašytojo mirties buvo rasta dar 
viena iki šiol neišleista plėšiko 
Hocenploco nuotykių knyga.

Tvarkydama rašytojo paliktą 
turtą, jo dukra Suzana Proisler-
Bitš (Susanne Preussler-Bitsch) 
kartu su savo tėvo kūrinių rank-
raščiais surado ir dvidešimties 
puslapių pjesę teatrui „Kelionė 
į mėnulį“, kurią O.Proisleris pa-
rašė prieš 50 metų. Suzana teks-
tą pritaikė knygai ir pjesė virto 
nuotykių kupina istorija „Plėši-
kas Hocenplocas ir mėnulio ra-
keta“, kuri Vokietijoje buvo iš-
leista 2018 liepos 17 dieną, pra-
ėjus 45 metams po paskutinės 

plėšiko Hocenploco serijos da-
lies išleidimo. Lietuvos skaity-
tojai naujais plėšiko nuotykiais 
gali džiaugtis nuo šių metų pra-
džios.

O.Proislerio kūrybą vertina 
ir vaikai, ir vyresni skaitytojai, 
ir literatūros kritikai. Rašytojas 
buvo du kartus apdovanotas 
aukščiausiu nacionaliniu Vokie-
tijos vaikų literatūros apdovano-
jimu ir tituluojamas vienu links-
miausių vaikų knygų rašytojų.

Paklaustas, kodėl rašo vai-
kams, O.Proisleris atsakydavo: 
„Rašymas vaikams man teikia 
begalinį džiaugsmą. Tiek pat 
džiaugsmo, kiek aš gaunu rašy-
damas, norėčiau palinkėti ir savo 
skaitytojams.“

„Laisvalaikio“ inf.

Jaudulys ir įtampa - kūrinyje
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O.Proislerio asmeninio archyvo nuotr.

Garsiausias plėšikas vaikų 
literatūroje grįžta
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Staigmena prilygs stebuklui

Šie metai yra mano - 
tą tieSioG Jaučiu. 
LaikaS raŠkyti 
vaiSiuS, kuriuoS 
nokinau iLGai ir 
atSakinGai
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Choreografinį šou sukūrė iš 
lubų nuleista Violeta Tarasovie-
nė, o atlikėjas Mantas Jankavi-
čius kartu su „Lietuvos balsas. 
Vaikai“ dalyviu Pauliumi Ri-
meikiu scenoje pateikė netikė-

tą dainos „Barcelona“ versiją.
Staigmena žiūrovams tapo 

Rositos Čivilytės, Erikos Dže-
nings (Erica Jenning), Monikos 
Marijos ir Joanos Gedmintaitės 
pasirodymas pakilus iš žiūrovų 

vietų, kurio metu atlikėjos per-
dainavo žymiausius lietuviškus 
kūrinius. Vienas įsimintiniausių 
vakaro pasirodymų - duetų šou, 
kurio metu pasikeisdami bendrus 
sukurtus kūrinius kartu atliko 
Leonas Somovas, Justinas Jaru-
tis, Inga Jankauskaitė, KAIA, 
Paulina, Gerda Šukytė, Monique 
ir M.Jankavičius. Scenoje šou 
taip pat sukūrė Beatrich, Monika 
Marija bei su Lietuvos kameriniu 

orkestru pasirodęs Andrius Ma-
montovas.

„Metų scenos žmogumi“ ta-
po aktorius bei režisierius Ro-
landas Kazlas, „Metų muzikos 
žmogumi“ - dirigentė Mirga 
Gražinytė-Tyla, „Metų kultūros 
žmogumi“ - broliai menininkai 
Algirdas ir Remigijus Gatavec-
kai, „Metų mokslo žmogumi“ - 
mokslininkė biochemikė Urtė 
Neniškytė, „Metų verslo žmo-

nėmis“ paskelbti Milda Mitkutė 
ir Justas Janauskas, „Metų spor-
to žmogumi“ - plaukikas Danas 
Rapšys, „Metų mylimiausiu 
žmogumi“ buvo išrinktas šokė-
jas, fotografas bei socialinių 
tink lų žvaigždė Naglis Bieran-
cas, o „Metų žmonių“ apdova-
nojimas atiteko „MO“ muziejaus 
įkūrėjams Danguolei ir Viktorui 
Butkams.

„Laisvalaikio“ inf.
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„Jei moteris laiminga - tai šeimai 
ir jurtoje gyventi yra gerai“, - 
įsitikinęs dainininkas Edgaras 
Lubys, garsus ne tik savo kūryba, 
bet ir požiūriu į gyvenimą. Šou 
versle jis jau 16 metų, būta visko, 
tačiau E.Lubys greitai suprato, 
kad nesveikas gyvenimo būdas ir 
režimas prie gero neprives.

Jau dešimtmetį jis gyvena ki-
taip: yra vegetaras, nevartoja al-
koholio ir nerūko, didelį dėmesį 
skiria sportui ir dienos režimui. 
Apsilankęs laidoje „Pasaulis pagal 
moteris“ pasakojo, kodėl ryžosi 
pakeisti gyvenimą: E.Lubį visada 
traukė tiesa ir siekis matyti žmogų 

tokį, koks jis turi būti. Ir tai, pasak 
jo, nėra joks protestas, tai pasirin-
kimas ir gyvenimo filosofija.

Anot Edgaro, vyrui ypač svar-
bi askezė, tuomet stiprėja jo vy-
riškumas. „Vyras turi kalnus griau-
ti, jam reikia iššūkių, sunkumų, 
tuomet jis tampa tikru vyru“, - įsi-
tikinęs dainininkas ir čia pat pri-
duria esminius dienos rutinos ak-
centus: šaltas dušas ryte, anksti 
keltis ir anksti gultis.

Kalbėdamas apie vyrų sveika-
tą Edgaras akcentuoja santykius 
su pasauliu, kas, jo akimis, yra kur 
kas svarbiau nei tai, ką čirškiname 
virtuvėje.

Gyventi sveikai gali kiekvie-
nas, tačiau svarbu nepamiršti, kad 
kūno masė nenusako vidinės svei-

katos. „Jei žmogus liesas, tai dar 
nereiškia, kad jis sveikas, kaip ir 
apkūnus žmogus nebūtinai yra ne-
sveikas. Kasdien matome daug 
reklamų, nuotraukų su fotošopais, 
kūno ir jaunystės kultas labai ga-
jus, tačiau galima būti labai gra-
žiam, bet tuščiam“, - apie vidinę 
sveikatą kalba atlikėjas. Tik emo-
ciškai stabilus žmogus jaus vidinį 
komfortą ir bus laimingas, chariz-
matiškas, o tai nuo išorės nedaug 
tepriklauso.

Paklaustas, kaipgi tapti lai-
mingesniems, Edgaras laimės for-
mulės nepateikia, tačiau pasidalijo 
mintimi, kad reikia susitelkti ne į 
savo kūną, o į vidų ir klausyti savo 
širdies bei emocijų.

„Laisvalaikio“ inf.

2019-uosius metus muzikos pro-
diuseris ir reperis Niko barisas 
pradeda pristatydamas naujausią 
savo dainą „Parodyk man“ bei jos 
vaizdo klipą.

Kasparas Barisas, žinomas 
kaip Niko Barisas, hiphopo atli-
kėjo muzikinę veiklą pradėjo 
2013 m. Nuo 2016 m. jis prisi-
jungė prie komandos „8 kamba-
rys“. Solo atlikėjo pozicijas Niko 
sutvirtino pernai išleidęs hitu 

tapusį kūrinį „Ieškau“, kuris 
„YouTube“ kanale buvo peržiū-
rėtas daugiau nei 3 mln. kartų.

„Daina „Man parodyk“ yra 
vienas iš nedaugelio kūrinių be 
jokios pasakos. Dažnai savo teks-
tuose mėgstu pafantazuoti, pri-
kurti įvairių detalių, tačiau šis kū-
rinys yra vienas tų, kuriuose ne-
sislėpdamas atiduodu tikrąjį save 
ir tai, ką jaučiu. Tikiuosi, kad čia 
atrasite ir dalelę savęs“, - apie 
naują dainą sako Niko Barisas.

„Laisvalaikio“ inf.

Išdalijo apdovanojimus
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Atrasti dalelę savęs

Santykis su pasauliu

Praėjusio penktadienio vakarą operos ir baleto teatre Vilniuje vyko 
kasmečiai „Žmonės 2019“ apdovanojimai, vakaro metu buvo apdo-
vanoti ne tik muzikos, scenos ir sporto geriausieji, bet ir visuomenei 
nusipelnę ir įtaką padarę mokslo, kultūros ir verslo atstovai.

Andrius Mamontovas Justinas Jarutis Jurgita Jurkutė
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Praėjusias Kalėdas alpinistas  
Juras Jorudas sutiko Maroke, 
laipiodamas uolomis. „Be uolų 
ir kalnų poilsis būtų absoliučiai 
nuobodus“, - sako jis. Įveikęs 
daugybę viršukalnių, Juras savo 
potyrių krepšyje nešiojasi galybę 
įdomiausių istorijų.
Irma Kurmytė

- Jurai, kada kalnus mėgs-
tantis žmogus yra vadinamas 
alpinistu?

- Griežtos taisyklės neegzis-
tuoja. Dažniausiai pats žmogus 
brėžia savo viduje ribą. Pastebiu, 
kad mano bendraminčiai žodžio 
„alpinistas“ vengia, tai lyg misti-
nis veikėjas, sugebantis nerealius 
dalykus. Man atrodo, kad alpinis-
tas yra tas, kuris kalnuose turi 
tikslą pasiekti viršūnę. Jei mėgs-
ti į kalnus žiūrėti iš apačios, kažin 
ar galėtum vadintis alpinistu.

Alpinistai - valingi ir užsispy-
rę žmonės. Ekspedicija į Everes-
tą trunka šešias ar septynias sa-
vaites. Taip ilgai vargti be poilsio 
tik dėl vieno vienintelio tikslo - 
viršūnės - be valios, vargu, ar pa-
vyks. Ne tik į Everestą, į bet ku-
rį kalną.

- O avantiūrizmo? Jo taip 
pat reikia?

- Alpinistai turi tokį juokelį - 
nebūna drąsaus, patyrusio ir seno 

alpinisto. Avantiūristui kopti į kal-
ną turėtų būti ganėtinai nuobodu.

- Kada jūs sau pasakėte: 
dabar jau esu alpinistas?

- Kai gavau pirmąjį medalį. Tai 
įvyko prieš 14 metų, man tuomet 
buvo 21-eri. Lietuvos alpinizmo 
asociacija kasmet rengia apdovano-
jimus, kuriuose įvertina geriausius 
kopėjus. Kai toji organizacija užka-
bina medalį, lyg ir niekas nebegali 
prieštarauti - tampi rimtu alpinistu.

- Ar tiesa, kad vieną kartą 
įlipęs į kalnus, nebegali be jų 
gyventi?

- Pirmą kartą išėję į kalnus, 
žmonės dažnai pasidalina į dvi 
stovyklas - vieni be kalnų negali 
gyventi, o kiti į juos daugiau kojos 
nekelia. Kad kalnai paliktų abe-
jingų, nesu girdėjęs.

- Kas jus užkrėtė kalnais?
- Mama. Buvau keturiolikos, 

kai ji mane pirmą kartą išsivežė 

į Aukštuosius Tatrus. Kalnai man 
padarė įspūdį, kasmet norėjau ten 
grįžti. Kol buvau nepilnametis, 
dažniausiai važinėdavau su ma-
ma, ji man įskiepijo meilę kal-
nams. Kad ir rimtai nekopia, Ge-
dimino Akstino viršūnę yra įvei-
kusi. Man labai pasisekė, kad tu-
riu mamą, kuri ne tik palaiko, bet 
ir turi tokį pat pomėgį.

- Ar alpinizmą galima va-
dinti jūsų darbu?

- Labiau - gyvenimo būdu. Šis 
užsiėmimas labai įtraukia, kaskart 
ieškai naujų patirčių, sieki aukš-
tesnių tikslų, panašiai, kaip ir 
sporte - nori aukščiau, sunkiau, 

sudėtingiau. Kartais darosi baisu, 
kai pagalvoji, kur tai gali nuvesti, 
todėl svarbu nepamesti sveiko 
proto ir teisingai įvertinti jėgas.

Aš pats dirbu įmonėje, tie-
kiančioje darbų saugos priemo-
nes. Rūpinuosi, kad tie, kurie dir-
ba aukštyje, nenukristų. Tad 
aukštis yra visose mano gyveni-
mo srityse.

- Galbūt žinote paslaptį, 
kaip, pakilus aukštai, žemai 
nekristi?

- Svarbu teisingai prisisegti! 
Kai saugaisi, dažniausia ir pa-
vyksta. Būna įvairiausių kuriozų, 
bet, kai turi gerų priemonių ir ži-
nių, gali jaustis saugiau.

- Turite savo svajonių kal-
ną? Viršūnę?

- Kalnų ir planų yra labai 
daug. Vienas artimesnių - jau ke-
letą metų rezgamas planas įkopti 
į aukščiausio Dolomitų kalno - 
Marmolados - pietinę sieną Itali-
joje. Kalnas nėra labai aukštas, 
bet turi stačią, gražią ir ilgą sieną. 
Dar vienas nebaigtas reikalas - 
prieš penkis metus bandžiau už-
kopti į vieną viršūnę Peru, An-
duose. Norėčiau palaipioti ir vie-
noje aukščiausių pasaulyje kalnų 
sistemų - Karakorume. Ten daug 
įdomių viršukalnių.

- Ar iš aukštai gyvenimas 
atrodo kitoks?

- Nuo kalnų pasaulis ir kas-
dienybė tikrai atrodo kitokie. Kai 
grįžti iš kalnų, gerai supranti, kad 
nėra jokio reikalo nervintis dėl 
kasdienybės smulkmenų. Ir kad 
nėra nieko geriau už sausas koji-
nes ir šiltus drabužius.

Sausio 26 d. tarptautinėje tu-
rizmo ir aktyvaus laisvalaikio 
paro doje „Adventur 2019“ J.Joru-
das lankytojams papasakos dau-
giau savo nuotykių, kuriuos paty-
rė kopdamas į įvairias viršūnes.
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Kalnai abejingų nepalieka

Kai grįžti iš Kalnų, 
gerai supranti, 
Kad nėra joKio 
reiKalo nervintis 
dėl Kasdienybės 
smulKmenų

Pastaruoju metu vis dažniau iš-
girstame apie padelį. Tai perskai-
tome, kad kokia nors įžymybė 
žaidžia padelio tenisą, tai pažįs-
tami užsidega šia sporto šaka. 
Kas tai ir kokia jo nauda?

Padelio tenisas tapo populia-
riausiu laisvalaikio praleidimo bū-
du Ispanijoje ir sparčiai plinta vi-
soje Europoje. Tai bene greičiau-
siai besivystanti XXI amžiaus 
sporto šaka. Kai kuriose šalyse 
dabar padelio aikštelių įrengiama 
kur kas daugiau nei teniso. Prog-
nozuojama, kad ateinančius kele-
rius metus padelio teniso popu-
liarumas augs dar sparčiau.

Padelis vs. tenisas

Padelis (arba padelio tenisas) 
yra jaunesnis teniso brolis, tik ra-
ketė yra truputį mažesnė ir be 
„stygų“. Padelis nereikalauja di-
delės fizinės jėgos, be to, žaidžia-
ma dvejetais, tad krūvis pasiskirs-
to tarp partnerių. Padelio aikšte-
lėje kiekvienas žaidėjas jaučiasi 
komfortabiliai, nepriklausomai 
nuo to, ar žaidžia profesionaliai, ar 
tiesiog maloniai leidžia laisvalaikį.

Padelis tinka visiems - vy-
rams, moterims, vaikams, senjo-
rams. Norint pajausti malonumą 
žaidžiant, teniso pagrindų reikia 
mokytis bent trejus metus, o pa-
deliui užtenka ir trijų mėnesių.

Padelio tenise taškų skaičia-
vimo sistema yra lygiai tokia pati 
kaip tenise, tačiau šis žaidimas tu-
ri savitas taisykles. Padavimas pa-
delyje vyksta tik iš apačios, todėl 
padelis tinkamas net ir tiems, ku-
riems nelabai pavykdavo žaisti te-
nisą. Lyginant su tenisu, padavi-
mas yra ne toks reikšmingas, nes 
paduodant kamuoliukas pirmiau-
siai turi atsimušti nuo aikštelės 
paviršiaus ir tik tada būti smūgiuo-
jamas. Truputį žaidusiems raketi-
nes (su raketėmis) sporto šakas, 
ypač lauko tenisą, padelis - lengvai 
išmokstamas žaidimas.

Kodėl verta žaisti?

Nors padelis ir nėra sunkus 
žaidimas, jis padeda palaikyti pui-
kią fizinę formą, o svarbiausia - 
tai linksmas užsiėmimas.

Pagrindinės sporto šakos sa-
vybės: lengva treniruotis bei žais-
ti; nereikalauja daug išlaidų - už-
tenka raketės, sportinių batelių 
bei patogios aprangos; tobulina 

komandinį darbą, skatina konku-
renciją, pastangas ir kt.

Padelio teniso privalumai iš 
fiziologinės pusės: raumenų stip-
rinimas, koordinacijos bei balanso 
gerinimas, gera nuotaika (žai-
džiant padelio tenisą išsiskiria 
didelis kiekis endorfinų).

Tai komandinis, socialinio po-
būdžio sportas, padedantis tobu-
linti tokias vertybes kaip aukšto 
meistriškumo siekis, noras įdėti 
maksimalų kiekį pastangų, partne-
rystė ir t.t. Priklausomai nuo įvai-
rių sporte pasitaikančių situacijų, 
padelio žaidimas pagerina savit-
vardą bei emocines reakcijas.

Padelis Lietuvoje

Lietuvos padelio federacijos 
atstovė spaudai Zita Grigonienė 
teigia, kad Lietuvoje padelį žai-
džia įvairiausių profesijų žmonės, 
pradedant paprastesnių specialy-
bių darbuotojais, baigiant versli-
ninkais, įmonių vadovais.

Šiuo metu šalyje yra apie 250 
žmonių, žaidžiančių padelį, iš ku-
rių net 191 turi licencijas, t.y. yra 
dalyvavę oficialiose Lietuvos pa-
delio federacijos (LPF) varžybose.

Vasarą LPF turnyrai kas mė-
nesį vyksta Vilniuje, Bernardinų 

aikštyne ir Fanų stadione, o žie-
mą - Vilniuje, Fanų padelio are-
noje. Turnyruose kaskart daly-
vauja 50-60 žmonių. Atskirus tur-
nyrus organizuoja Dubingių teni-
so ir padelio klubas, Šiaulių 
„Kane’s“ arena bei Kaunas. Pa-
delio mėgėjai vasarą mielai susi-
renka ir Nidoje.

Nauji padelio žaidėjai pradžio-
je pasitreniruoja su treneriais, o 
vėliau prisijungia prie grupių ir 
randa panašaus lygio partnerių ir 
varžovų. Padelio mėgėjai treniruo-
jasi nuo karto iki trijų per savaitę.

Dalis entuziastų žiemas pra-

leidžia Ispanijoje, kur yra labai 
daug padelio-teniso klubų, aikš-
telių ir įvairaus lygio žaidėjų. Ke-
lis kartus LPF kvietimu į Lietuvą 
buvo atvykę treneriai iš Ispanijos 
ir Argentinos.

Lietuvos vyrų padelio rinkti-
nė (3-4 poros) kasmet dalyvauja 
atrankinėse varžybose į Europos 
ar pasaulio komandinius čempio-
natus. Vienas atrankinis etapas 
2016 m. buvo suorganizuotas ir 
Lietuvoje. Stipriausios Lietuvos 
padelio žaidėjų poros rungtyniau-
ja tarptautiniuose turnyruose.

Eva JAblonSkAitė

sparčiai populiarėjantis sportas

truputį  
žaidusiems 
raKetines  
sporto  
šaKas,  
ypač lauKo  
tenisą,  
padelis -  
lengvai 
išmoKstamas 
žaidimas
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Visą nuolaidų sąrašą rasite www.laisvalaikis.lt 
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Desertinė - Užupio g. 20, Vilnius. Kepyklėlė - L.Giros g. 15, Vilnius. 
Tel. (8 699) 08442, www.liudesertine.lt
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Lietuvoje kasmet išmetama 581 
tūkst. tonų maisto, nepaisant to, 
kad jo pagaminimui reikia vis 
daugiau ariamos žemės plotų, 
darbo jėgos, laiko, vandens, kuro, 
transportavimo ir kitų išteklių. 
Specialistų įsitikinimu, augant 
žmonių skaičiui pasaulyje, reikė-
tų skatinti atsakingesnį visuome-
nės požiūrį į maisto vartojimą.

Maisto švaistymas - 
įpročių pasekmė

Viena iš priežasčių, kodėl šian-
dien išmetama tiek daug maisto - 
žmonių įprotis persivalgyti.

„Įpratome vartoti ir viską 
skaičiuoti pinigais, pamiršdami, 
kad gamtoje jie neegzistuoja. Rei-
kėtų tausoti tai, ką turime čia ir 
dabar. Suvartodami maisto tik tiek, 
kiek mums reikia, garantuosime, 
kad išteklių užteks ne tik mums, 
bet ir aplinkiniams bei ateities 
kartoms“, - pažymi vilnietė Gin-
tarė Dambrauskaitė, kuri jau ke-
letą metų gyvena pagal „Zero 
Waste“ (nulinių atliekų) principą.

Prekybos centro pagrindinės 
kulinarijos virtuvės vadovas Vita-
lijus Rimovas pastebi, kad žmonės 

dažniausiai yra linkę išmesti nu-
vytusias daržoves, pieno, mėsos 
ir duonos produktų likučius. „Re-
komenduočiau dažniau lankytis 
parduotuvėje, pirkti mažesniais 
kiek iais ir tik tiek, kiek reikia kon-
kretaus patiekalo pagaminimui. 
Tokia taktika padės neišlaidauti, 
neišmesti maisto bei leis prisidėti 
prie gamtos išteklių saugojimo.“

Piniginė neplonės, jei 
planuosite pirkinius

Maisto švaistymo mažinimas - 
tai ne tik galimybė prisidėti prie 
gamtos išsaugojimo, bet ir puikus 
būdas sutaupyti pinigų. Verta pa-
skaičiuoti, kiek per mėnesį išlei-
džiama maisto produktams ir kokia 
jų dalis atsiduria šiukšliadėžėje. 

Tad ką gi daryti, kad maisto išmes-
ti išvis nereikėtų?

„Namuose vadovaujuosi to-
kia taktika, kad turime nemažai 
ilgo galiojimo produktų, tai įvai-
rių rūšių kruopos, makaronai, 
ryžiai, pupelės, džiovinti produk-
tai ar konservuoti gaminiai. To-
kie produktai gali labai ilgai iš-
būti nenaudojami, neprarasdami 
savo skonio ir kokybės. Kai nu-
sprendžiame ką nors pasigamin-
ti, prie namie turimo asortimen-
to, nusiperkame šviežių vaisių 
ar daržovių“, - sako aplinką tau-
sojantį gyvenimo būdą palaikan-
ti G.Dambrauskaitė.

„Išmesti gerus produktus 
tenka ir tuomet, kai juose užsi-
veisia nepageidaujami svečiai. To-
dėl reikėtų pasirūpinti sandario-

mis produktų laikymo pakuotė-
mis, tara. Net daržoves ar vaisius 
pravartu laikyti sandarioje aplin-
koje, ypač jeigu maistas jau yra 
prapjautas. Juos galima sudėti į 
orui sandarias dėžutes ir laikyti 
šaldytuve. Vaisiai išlieka švieži 
ilgesnį laiką, o daržovės nesu-
bliūkšta taip greitai.“

Gerai apgalvota 
mityba

Perkant produktus svarbu at-
kreipti dėmesį į kelis esminius 
aspektus: kiek maisto reikės atei-
nančiomis dienoms, ką planuoja-

ma gaminti iš šių produktų, ko 
galėtų trūkti namuose. O perkant 
vaisius ir daržoves - įvertinti jų 
kokybę.

„Jeigu pirkdami agurkus ma-
tome, kad jie yra minkštesni nei 
įprastai, jų nereikėtų pirkti daug. 
Rinkitės tik tiek, kiek galėsite su-
vartoti per dieną ar dvi. Tik ne-
pamirškite, kad jeigu namie pra-
deda gesti vaisiai, iš jų galima pa-
sigaminti gardų kokteilį. Jei dar-
žovės ima minkštėti - tai puiki 
proga iškepti jas keptuvėje arba 
užšaldyti. Neskubėkime iškart 
visko išmesti“, - patarimais dali-
jasi G.Dambrauskaitė.

PERKANT 
PRODUKTUS 
SVARBU ATKREIPTI 
DĖMESĮ: KIEK 
MAISTO REIKĖS 
ATEINANČIOMIS 
DIENOMS, KĄ 
PLANUOJAMA 
GAMINTI, KO 
GALĖTŲ TRŪKTI 
NAMUOSE

Nebešvaistyti maisto

Maisto produktų ir pinigų su-
taupyti gali padėti ir išradingumas. 
V.Rimovas dalijasi patarimais, ko-
kius patiekalus galima pasigaminti 
iš besibaigiančio galiojimo maisto 
produktų. Tokiu būdu jų ne tik ne-
reikės išmesti, bet ir neišleisite pa-
pildomų pinigų, paįvairinsite savo 
mitybos racioną.

1. Vystančios salotos. Jas tikrai gali-
ma prikelti antram gyvenimui. Nu-
purškite salotas vandeniu ir padėki-
te bent valandai į šaldytuvą. Tuo 
metu pasigaminkite gardų padažą 
prie salotų, kuriam prireiks: šaukšto 
citrinų sulčių, šaukšto medaus, 
šaukštelio druskos ir 3 šaukštų aly-
vuogių aliejaus bei žiupsnelio juo-
dųjų pipirų. Apipilkite salotas šiuo 
padažu ir jos tiks prie bet kurio mė-
sos ar žuvies patiekalo.

2. Pageltę, apvytę žiediniai kopūs-
tai, brokoliai. Pasigaminkite gar-

džią žiedinių kopūstų ar brokolių 
sriubą. Jums prireiks: žiedinio ko-

pūsto, dviejų bulvių ir morkos. Į 
pasūdytą verdantį vandenį įdėkite 
daržoves, išvirkite jas. Į puodą įdė-
kite šaukštą sviesto, įpilkite stikli-
nę pieno, įberkite mėgstamų 
prieskonių, viską pertrinkite smul-
kintuvu ir mėgaukitės gardžia 
sriuba. Prie jos galima paruošti 
skrudintas riekeles iš besibaigian-
čio galiojimo batono, kurias terei-
kia patepti alyvuogių aliejumi ir 
įtrinti česnaku, o tuomet pašauti į 
orkaitę kelioms minutėms, kad ap-
skrustų.

3. Apdžiūvęs prancūziškas bato-
nas. Supjaustykite batoną mažais 
kubeliais, apšlakstykite alyvuogių 
aliejumi, užberkite šiek tiek mėgs-
tamų prieskonių ir įdėkite kepti į 
orkaitę. Turėsite puikius salotų 
skrebučius.

4. Apvytę bazilikai ir rozmarinai. 
Smulkiai supjaustykite prieskoni-
nes žoleles, sumaišykite jas su aly-
vuogių aliejumi, supilstykite į ledui 
šaldyti skirtas formeles. Tokias žo-
leles galėsite naudoti salotų pada-
žui. Taip pat galima pagaminti 
prieskoninį sviestą: reikia smulkiai 
supjaustyti prieskonines žoleles ir 
sumaišyti su kambario temperatū-
ros sviestu. Nepamirškite pagardin-
ti šio sviesto trupučiu juodųjų ir ait-
riųjų paprikų bei druskos.

5. Bebaigiantis galioti jogurtas ar-
ba pasukos. Indelį jogurto sumai-
šykite su sunokusiu bananu. Su-
pjaustykite bananą mažyčiais ga-
balėliais, sumaišykite su jogurtu. 
Tokį jogurtą apibarstykite amareto 
sausainio trupiniais.

„Laisvalaikio“ inf.

RECEPTAI IŠ BESIBAIGIANČIO GALIOJIMO PRODUKTŲ

Gintarė Dambrauskaitė
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„Eurovaistinės“ farmacijos 
specialistė Ilma Plynytė sako, kad 
nušalimai gresia ne tik labai stip
riai šąlant. Atidžiau saugotis pa
tariama ir kai lauke keli laipsniai 
šilumos, ypač tuo atveju, kai oras 
labai drėgnas ir pučia stiprus vė
jas arba jei lauke planuojate pra

leisti daug laiko.
„Jautriausiai į šaltį reaguoja 

vaikai. Dažniausiai tėvai yra są
moningi, vos atšalus orams jie 
ieško vaikams kremų nuo šalčio. 
Tačiau patys ateina jau po fakto. 
Dažniausiai dėl nušalusių kūno 
vietų kreipiasi netinkamą aprangą 

ar per ankštą avalynę žiemą pa
sirinkę suaugę žmonės, kurių oda 
sausa ir jautriai reaguoja į šaltį“,  
pastebi vaistininkė.

Saugotis speigo reikėtų ir 
tiems, kurie serga širdies ir krau
jagyslių sistemos ligomis ar cuk
riniu diabetu, nes jų kraujotaka ir 
taip yra sutrikusi, kraujagyslės 
kur kas lengviau pažeidžiamos.

Pirmoji pagalba

Jeigu pabuvoję lauke paste
bėjote, kad oda pabalo ar tapo ne
jautri  tai pirmieji nušalimo po

žymiai. Tokiu atveju svarbu pa
laipsniui atstatyti nušalusios vie
tos normalią temperatūrą.

„Pažeistą vietą reikėtų šildy
ti švelniai, spaudžiant šiltais del
nais. O jei nušalote rankas, jas 
laikykite pažastyse arba priglau
dę prie kitų šiltų kūno vietų. Bū
tina pasirūpinti, kad ant nuken
tėjusiojo neliktų veržiančių dra
bužių, tačiau kartu kūnas turi ir 
nepaprasti šilumos  padėti gali 
lengvai krentantys megztiniai ar 
apklotai.“

Pasak I.Plynytės, patyrus 
lengvus nušalimus, naudinga 

pažeistą vietą tepti specialiais 
kremais, kurie padėtų greičiau 
atstatyti pažeistą odą bei apsau
gotų nuo pakartotinių nušalimų.

Tačiau jei nušalimas labai 
stip rus  pasirodo pūslės, jaučia
mas stiprus skausmas ar pakyla 
kūno temperatūra  nušalusių vie
tų patiems šildyti ar gydyti nega
lima, būtina kreiptis į gydytojus.

Pirmiausia - apranga

Paprasčiausias būdas iš
vengti nušalimų  einant į lauką 
šiltai ir patogiai apsirengti. Daž
niausiai nušąla kojos, rankos, 
skruostai bei ausys, todėl šias 
kūno vietas reikia tinkamai ap
saugoti.

„Drabužiai, o ypač avalynė, 
neturėtų veržti, spausti kūno, taip 
pat būtina mūvėti ausis dengian
čią kepurę bei pirštines. Labiau
siai saugokite tas kūno vietas, 
kurios kažkada ankščiau jau buvo 
nušalusios“,  pataria vaistininkė.

Ji primena, jog veido nušali
mo žiemą padės išvengti apsau
giniai kremai nuo šalčio, kurių 
sudėtyje nėra vandens. Norint iš
likti sveikiems, siaučiant žvar
biems orams taip pat nerekomen
duojama laikytis dietos. Išsekęs 
organizmas yra jautresnis šalčiui, 
todėl šąlant patariama rinktis ka
loringesnį maistą.

„Laisvalaikio“ inf.

Siaučiant 
žvarbiemS oramS 
nerekomenduojama 
laikytiS dietoS. 
išSekęS organizmaS 
yra jautreSniS 
šalčiui

Jaučiate bendrą silpnumą, esate 
vangūs, mieguisti ir pavargę? Šie 
požymiai byloja apie nusilpusį 
organizmo imunitetą. Svarbu su-
skubti - sustiprinus organizmą, 
galima išvengti įvairių ligų ar jų 
komplikacijų.

Žiema  pereinamasis sezo
nas, kurio metu mūsų organizmas 
gauna mažiau saulės šviesos, 
šviežių vaisių ir daržovių bei gry
no oro. Dėl šių pokyčių imuninė 
sistema yra nusilpusi, mažiau at
spari antigenams.

Atslinkus šaltiems ir drėg
niems orams, kai suaktyvėja oro 
lašeliniu būdu plintantys virusai 
ir kiti mikroorganizmai, daugelis 
žmonių neatsilaiko prieš virusi
nes infekcijas. Todėl siekiant iš
vengti peršalimo ir rimtesnių li
gų, būtina stiprinti organizmą.

1. Grūdinkitės

Net jeigu to ir nedarėte anks
čiau  dabar yra palankus metas 
kiekvieną rytą pradėti nuo kont
rastinio dušo. Ši procedūra ne tik 
sustiprina imuninę sistemą, bet ir 
suteikia žvalumo, pakelia raumenų 
tonusą, jaunina ir stangrina odą.

Taip pat svarbu tinkamai vė
dinti patalpas, kuriose praleidžia
te daugiausiai laiko. Gaivus oras 

yra būtinas miegamajame, todėl, 
prieš eidami miegoti, nepamirš
kite išvėdinti šio kambario.

2. Maitinkite organizmą

Šiuo laikotarpiu, jeigu norite 
išvengti ligų, pasistenkite rinktis 
visavertį, subalansuotą maistą, 
kuriame gausu organizmui būtinų 
vitaminų, mineralų bei antioksi
dantų. Į racioną įtraukite daug 
fermentų turinčių vaisių, ląstelie
nos gausių daržovių, gyvulinės ar 
augalinės kilmės baltymų bei su
dėtinių angliavandenių.

Venkite sunkaus, organizmą 
apkraunančio maisto arba pasi
stenkite jo valgyti rečiau.

3. Gerkite šiltus skysčius

Pajutus pirmuosius peršali
mo simptomus, reikėtų rinktis 
augalinių ekstraktų pagrindu su
kurtus karštus gėrimus, padedan
čius imuninei sistemai kovoti su 
ligos sukėlėjais. Varginančius 
kvėpavimo takų ligų simptomus 
bei peršalimo eigą lengvina pre
paratai, kurių sudėtyje yra vaisti
nių čiobrelių, liepų žiedų, ežiuo
lės, imbiero ekstraktų.

4. Vartokite vitaminą C

Vienas iš svarbiausių vitami
nų, padedančių stiprinti imunite
tą ir užkirsti kelią peršalimo li

goms  vitaminas C (arba askorbo 
rūgštis). Organizme šis vitaminas 
veikia kaip antioksidantas, apsau
go ląsteles nuo laisvųjų radikalų 
žalos.Daugiausia vitamino C ga
lime pasisavinti su šviežiais vai
siais ir daržovėmis, o šaltuoju 
metų laiku kartais rekomenduo
jama jo vartoti papildomai.

5. Skirkite laiko miegui

Daugelis nustemba išgirdę, 
kad miegas  vienas svarbiausių 
veiksnių, darančių įtaką imuninei 
sistemai. Imunitetas yra pažei
džiamas jau tuomet, kai kelias 
naktis iš eilės yra miegama po 4 
valandas ar mažiau. Taigi, norė
dami išlikti darbingi ir produkty
vūs, pasirūpinkite tinkamu poil
siu ir ramybe naktį.

6. Būkite gryname ore

Nors šaltuoju sezonu rečiau 
norisi kišti koją į lauką, visgi svei
katos specialistai sutaria, kad gry
nas oras  atsparumo ligoms ir imu
niteto stiprinimo garantas. Jeigu 
jus dažnai kamuoja kvėpavimo takų 
ligos, kenčiate nuo nuolatinės įtam
pos bei nemigos  rekomenduoja
ma praleisti bent 30 minučių gry
name ore. Pasivaikščioti tinkamai 
apsirengus rekomenduojama net ir 
esant žemai temperatūrai  ne tik 
suaugusiesiems, bet ir vaikams.

„Laisvalaikio“ inf.

6 patarimai, kaip sustiprinti imunitetą

nušalti nesunku, 
net jei nešalta

Peršalimas ir gripas - ne vieninteliai šaltuoju metų laiku siautėjantys 
pavojai sveikatai. Nors balta žiema vilioja išeiti į lauką ir pasidžiaug-
ti sniegu, temperatūrai kritus žemiau nulio ar pučiant žvarbiam vėjui 
padidėja tikimybė nušalti. Sveikatos specialistai pataria, kokių prie-
monių imtis, pastebėjus pirmuosius nušalimo požymius.

daugiauSia vitamino 
C galime paSiSavinti 
Su šviežiaiS vaiSiaiS 
ir daržovėmiS
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Nauji metai tradiciškai tampa 
naujo ryžto ir pažadų sezonu, kai 
ne vienas paskelbia nuo šiol be-
sirūpinsiąs savo kūnu. Kinezitera-
peutas VALDAS TAUTKUS sveiki-
na kiekvieną gerą norą ir įspėja, 
kokių klaidų nepadaryti iš per 
didelio entuziazmo. Jis pastebi, 
kad žmonės neretai tikisi greitų 
pokyčių ir skuba nusivilti. Kinezi-
terapeutas išsklaido populiarius 
mitus ir pataria siekti ne trumpų, 
o ilgalaikių pokyčių.

MITAS: kineziterapija 
skirta tik gydymui

Norėdami išjudinti raumenis 
ar imtis kūno pokyčių žmonės 
dažnai skuba į sporto klubą, ima 
mankštintis ar rinktis įvairias pro-
cedūras savo nuožiūra. Tačiau 
prieš pradedant specialisto dėme-
sys gali padėti atrasti silpnąsias 
vietas, net jei nebūtinai jaučiate 
skausmą.

„Apsilankymo pas kinezite-
rapeutą metu pirmiausia aptaria-
me tai, ką žmogus jaučia, kur, ka-
da, kaip dažnai, kokio pobūdžio 
skausmai kartais kamuoja ir su 
kuo tai susiję. Testuojami raume-
nys, vertinama jų darbo darna. 
Esant reikalui atliekama proble-
minių vietų apčiuopa, lokalizuo-
jami skaudūs taškai. Tuomet 
sprendžiama, kaip greičiau išeiti 
iš diskomfortą keliančios būklės, 
kaip harmonizuoti kūno ir viso 
organizmo veiklą“, - pasakoja 
V.Tautkus.

MITAS: nedidelis 
skausmas praeis savaime

Pasak V.Tautkaus, kinezite-
rapeutai iškart atpažįsta, kai į 
kabinetą užeina žmogus, dirban-
tis dešimt ir daugiau valandų per 
dieną kompiuteriu, ar dar blo-
giau - nešiojamuoju kompiute-
riu, dažnai skaitantis lovoje kny-
gą, planšetę, telefoną ar žiūrintis 
televizorių. Net puikios sveika-
tos, tačiau daug dirbantys ir ne-
retai - sėdimą darbą, žmonės ne-
retai turi dėl ko pasiguosti. Tiek 
gyvenantys mažiau aktyvų gy-
venimo būdą, tiek ir reguliariai 
sportuojantys žmonės ilgainiui 
susiduria su vieną ar kitą kūno 
dalį aplankančiu skausmu, iman-
čiu neduoti ramybės.

„Pats kūnas pasakoja, kaip jo 
šeimininkas jaučiasi, kaip gyvena 
ir kaip savimi rūpinasi. Pirmą 
vietą pagal nusiskundimus užima 
kak lo-sprando ir juosmens 
skausmai, tuomet pakaušio, tar-
pumenčio, galvos ir kitų vietų. 
Skausmas yra biologinis atsakas, 
apsaugantis nuo žalingų aplinkos 
veiksnių ir informuojantis, kad 
atsirado sveikatos sutrikimą. To-
dėl reikėtų nedelsiant išsiaiškin-
ti, kas vyksta. Be to, kai kurios 
ligos yra linkusios maskuotis, to-
dėl neverta kentėti ir delsti“, - 
teigia „Upos“ specialistas.

MITAS: net ir viena 
mankšta išjudins 
raumenis

Žmonės dažnai tikisi greito 
rezultato, - kad apsilankius pas 
specialistą vieną ar du kartus - iš 
karto pagerės. V.Tautkus neslepia, 
kad vienkartinį pagerėjimą trum-
pam laikui gali pavykti pasiekti net 
ir iš pirmo karto, tačiau žmogus 
toliau turi pats atlikti „namų dar-
bus“ ir vadovautis rekomendaci-
jomis.

„Nei teigiami, nei neigiami 
veiksniai, jei vyksta tik retkar-
čiais, dažniausiai dramatiškai ne-
paveikia mūsų savijautos. Jei per 
savaitę penkiasdešimt valandų 
sėdime sulinkę prie kompiute-
rio, tai valanda ar dvi mankštos 
nedaug tepadės. Neužtenka vien 
paaiškinti, kaip taisyklingai sė-
dėti ar stovėti. Visuomet patariu 
įprasti daryti pertraukėles, po 
darbo aktyviai pajudėti. Tada ga-
lima tikėtis rezultato.“

„Laisvalaikio“ inf.

3 mitai apie kūno pokyčius

Žiemą mūsų akys patiria dvigu-
bą smūgį - lauke diskomfortą 
sukelia šaltis, dargana ir vėjas, 
o patalpose jas vargina šildymo 
prietaisų išsausintas oras. O jei 
didžiąją dienos dalį praleidžiate 
prie kompiuterio ar išmaniųjų 
prietaisų, raustančios, perštinčios 
ir sausėjančios akys tampa kas-
dienybe.

Vaistininkas Robertas Medu-
tis sako, kad šaltuoju sezonu re-
tas žino, kaip teisingai rūpintis 
akimis, todėl žmonės itin dažnai 
skundžiasi ašarojimu ir akių sau-
sėjimu.

„Žiemą vėjas ir šaltis džiovi-
na akies paviršių, o organizmas, 
norėdamas apsiginti, pradeda drė-
kinti akį ir ima riedėti ašaros. 
Ašarojimas yra sveika apsauginė 
reakcija, tačiau daugeliui tai su-
kelia diskomfortą“, - sako vaisti-
ninkas.

O štai sausų akių sindromui 
didelį poveikį turi patalpų šildy-
mas: kuo intensyviau šildoma, 
tuo stipriau oras paveikia akis 
dengiančią natūralią ašarų plėve-
lę, akys išsausėja, tampa jautres-
nės, gali atsirasti deginimo jaus-
mas, dilgčiojimas. Akių sausumas 
dar stipriau pasireiškia tiems, ku-
rie daug laiko praleidžia prie 
ekranų, diskomfortą gali sukelti 
ir ryškus dirbtinis apšvietimas.

Skundžiasi vis jaunesni

Sausų akių sutrikimais pa-
prastai dažniausiai skundžiasi vy-
resnio amžiaus žmonės. Organiz-
mui senstant, lėtėja reikalingų 
medžiagų gamyba, pritrūksta aša-
rų liaukų ir drėgmės gaunama 
mažiau. Vis dėlto akių sausumu 
vis dažniau skundžiasi ir jauni 
žmonės.

„Jaunų žmonių, kurių žvilgs-
nis didžiąją dienos dalį nukreiptas 
į kompiuterių ar kitų išmanių prie-
taisų ekranus, akių būklė kelia ne-
rimą. Pagrindinė problema, kad 
žmogus, dirbantis su kompiuteriu, 
susitelkia tik į ekraną, įsitempia, 
nuo intensyvaus žvilgsnio mirksė-

jimo dažnis retėja ir akys sudrėki-
namos nepakankamai.“

Akių sausumas ne vienintelė 
tokių įpročių pasekmė. Besaikis 
ir intensyvus žiūrėjimas į prietai-
sų ekranus gali sukelti regėjimo 
sutrikimų, palaipsniui vystosi 
trumparegystė.

5 minučių terapija

Pasak „Eurovaistinės“ vais-
tininko, nuolat dirginamos akys 
sparčiau sensta, tad jas reikėtų 
nuolat stiprinti, prižiūrėti. Akims 
svarbus vitaminas A, žuvų taukai, 
liuteinas. Šių medžiagų ir vitami-
nų galima gauti ir su maistu - 
akims labai naudingos morkos ir 
mėlynės. Tačiau bene svarbiausia 
taisyklė, kuri gali padėti apsaugo-
ti akis nuo perštėjimo ir sausėji-
mo, yra kasdienis akių drėkini-
mas.

„Pajutę diskomfortą akyse, 
kai kurie bando jas drėkinti van-
deniu, tačiau tai labai laikina pa-
galba. Norint palaikyti nuolatinę 
drėgmę, reikėtų pasitelkti dirbti-
nes ašaras ar akių lašus“, - pažy-
mi R.Medutis.

Drėkinti svarbu ne tik akis, 
bet ir patalpas. Sausas patalpų 
oras bus mažiau kenksmingas, jei 
namus ar darbo kabinetą regulia-
riai vėdinsite.

Ne ką mažiau svarbu leisti 
akims pailsėti nuo ekranų, o tam 
padės labai paprastas pratimas. 
Kartą per valandą darykite maž-
daug 5 min. pertrauką, atsipalai-
duokite, pramankštinkite akis 
žiūrėdami į tolį, pasukiokite akių 
obuolius visomis kryptimis. Toks 
pratimas - svarbus poilsis ir jums, 
ir akims.

„Laisvalaikio“ inf.

Kai skauda akis

AKIŲ SAUSUMAS 
YPAČ PASIREIŠKIA 
TIEMS, KURIE DAUG 
LAIKO PRALEIDŽIA 
PRIE EKRANŲ, 
DISKOMFORTĄ 
SUKELIA IR 
RYŠKUS DIRBTINIS 
APŠVIETIMAS

bet ir patalpas. Sausas patalpų 
oras bus mažiau kenksmingas, jei 
namus ar darbo kabinetą regulia-

Ne ką mažiau svarbu leisti 
akims pailsėti nuo ekranų, o tam 
padės labai paprastas pratimas. 
Kartą per valandą darykite maž-
daug 5 min. pertrauką, atsipalai-
duokite, pramankštinkite akis 
žiūrėdami į tolį, pasukiokite akių 
obuolius visomis kryptimis. Toks 
pratimas - svarbus poilsis ir jums, 

„Laisvalaikio“ inf.

Valdas Tautkus
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Jeigu namai - ne jūsų, o nuo-
mojami, arba į juos tik neseniai 
įsikėlėte, gali aplankyti toks jaus-
mas, kad esate lyg ir ne savuose 
namuose. Galbūt jiems trūksta 
šilumos, jaukumo, baldų, daiktų, 
o gal - tiesiog kažko, kas atskleis-
tų, kad tai - jūsų namai, jūsų 
erd vė. Jei taip jaučiatės, siūlome 
keletą nesunkiai įgyvendinamų 
patarimų, kaip sukurti asmeniš-
kesnius namus.

Parduodant arba nuomojant 
namus, skelbimuose nekilnoja-
mojo turto ekspertai pataria įdė-
ti nuotraukų, kuriose nesimatytų 
asmeninių daiktų - dantų šepetė-
lių, rankšluosčių, kilimėlių, pa-
veikslų, žurnalų, nuotraukų rė-
melių ir pan. Taip yra dėl to, kad 
švaresnė erdvė leidžia potencia-
liems to buto ar namo gyvento-
jams galvoje sukurti savą įvaizdį. 
O juk kiekvieno žmogaus namų 
erdvės vizija skiriasi, kartais - ir 
smarkiai. Ir kartais būtent tokių 
dalykų tetrūksta, kad namuose 
jaustumėtės kaip savuose.

Ką nors sukurkite

Savomis rankomis. Nusipieš-
kite paveikslą. Susimeistraukite 
lentyną ar kėdę. Pasigaminkite 
medvilninių lempučių girliandą. 
Nusimegzkite apklotą lovai. Iš 
įvairių sukulentų sukurkite dide-
lės priežiūros nereikalaujančių 
gėlių kompoziciją. Ir pan. Variantų 
gausybė, tad kiekvienas tikrai ga-
li ką nors sukurti savo namams.

Na, o jei jau nieko nesugalvo-
jate, galite nusipirkti jums patin-
kančio menininko reprodukciją - 
pasiūla nėra maža ir tai suteikia 
priėjimą prie meno net ir neturint 
daug pinigų.

Atskleiskite savo hobį

Tarkime, laisvalaikiu jūs 
mėgstate skaityti fantastines 
knygas. Galbūt jas galima knygų 
lentynoje gražiai išeksponuoti? O 

gal mokate groti kokiu instru-
mentu - kad ir gitara ar pianinu. 
Muzikos instrumentas visuomet 
gali tapti erdvės akcentu, o, daž-
nai matomas, ir paskatinti juo pa-
groti. Galbūt mėgstate piešti ar 
spalvinti mandalas? Tuomet gali-
te išradingai įrėminti savo piešinį 
arba pastatyti jį ant molberto (jei 
namuose tam užtenka erdvės). O 
gal kolekcionuojate kvepalų bu-
teliukus ir turite įstabią kolekciją, 

kurią galite sėkmingai išdėlioti? 
Tik tuomet netingėkite ir retkar-
čiais nuvalyti dulkių.

Kiekvienas turime savų po-
mėgių, ir, jei tik įmanoma, galima 
tai akcentuoti namuose, leisti tuo 
pasidžiaugti patiems ir svečiams. 
Be to, tai suteiks peno diskusi-
joms. Juk menas, kūryba gali pa-
siūlyti įdomių pokalbių.

Paveldėtas daiktas

Ar turite kokį baldą, nuotrau-
ką ar kitą daiktą, kuris keliauja iš 

kartos į kartą? Kuris turi kokią 
giminės istoriją, yra kažkuo bran-
gus? Jį verta akcentuoti namuose, 
net jei namai - minimalistinio sti-
liaus, o tai - senovinis krėslas. 
Na, o jei nesate paveldėję tokio 
daikto, metas pagalvoti, ką patys 
galėtumėte vertingo (labiau emo-
cine nei finansine prasme) palik-
ti ateities kartoms.

Parengė  
Dalia Daškevičiūtė
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Kad namai būtų asmeniškesni 

Reikės:
n 4 kiaušinių baltymų,
n 200 g cukraus,
n 500 ml grietinėlės,
n 60 g sviesto,
n citrinos žievelės,
n 300 g šviežių aviečių,
n šviežios mėtos lapelių.

Reiks padaryti garų vonelę: 
dubenį padėti ant puodo su verdan-
čiu vandeniu. Tame dubenyje nuo-
lat šluotele maišyti baltymus su 

cukrumi, kol jie įkais iki 50°C (ar-
ba kai su šaukštu pridėjus prie lū-
pos bus šilta). Tada supilti juos į 
plaktuvą ir išplakti iki standžių pu-
tų. Gautą masę sudėti į konditeri-
nį maišelį su antgaliu ir ant kepimo 
popieriumi išklotos skardos sufor-
muoti spiralės formos norimo vie-
nodo dydžio apskritimus. Kepti iki 
90°C įkaitintoje orkaitėje 1 valandą 
30 minučių. Iškepusius atvėsinti.

Į elektrinį plaktuvą supilti grie-
tinėlę, suberti cukrų ir smulkia tar-

ka įtarkuoti pusės citrinos žievelės. 
Išplakti iki standžios masės, bet ne-
perplakti. Gautą kremą sudėti į 
konditerinį maišelį su antgaliu.

Visiškai atvėsusius moren-
gus padalyti į dvi lygias dalis. Vie-

nos dalies puseles apversti ir ant 
jų išdėlioti avietes su tarpeliais, 
o tarpelius užpildyti kremu. Kitos 
dalies puseles uždėti ant viršaus. 
Ant viršaus išspausti kremo ir 
ant jo uždėti po avietę. Deko-

ruoti šviežios mėtos lapeliais.
Prieš patiekiant palaikyti 15 

minučių šaldytuve, kad morengas 
šiek tiek sudrėktų ir būtų leng-
viau jį valgyti.

„Laisvalaikio“ inf.
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Laidos „Gardu gardu“ vedėjas, virtuvės šefas Ali Gadžijevas siūlo na-
muose vos iš septynių ingredientų pasigaminti elegantišką morengo 
desertą su plakta grietinėle bei šviežiomis uogomis.

KieKvienas turime 
savų pomėgių, ir 
galima tai aKcentuoti 
namuose, leisti tuo 
pasidžiaugti patiems 
ir svečiams

@macyr90 @terrariosesuculent

@terrariumdreams @hand-made-by-olga

Šveicariško morengo 
desertas
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Žymiausi pasaulio muzikos kū-
riniai - dviejų dalių programoje 
su orkestru. Tokį simfoninį šou 
„Pasauliniai hitai“ kovo mėne-
sį Vilniuje ir Palangoje prista-
tys Prime OrchesTra. Šiuose 
koncertuose į darnią visumą su-
sijungs klasikinė ir šiuolaikinė 
muzika.

Muzikos gerbėjai išgirs „Qu-
een“, „Metallica“, AC/DC, „Red 
Hot Chili Peppers“, „The Police“, 
„Rammstein“, „Depeche Mode“, 
„Erasure“, „The Prodigy“ ir kitų 
žymių grupių hitus, taip pat solo 
atlikėjų Adelės, Tinos Terner, Bi-
lio Džoelo (Billy Joel) ir daug ki-
tų klasika tapusių muzikos kūri-
nių.

Nenorėdami gadinti staigme-
nos klausytojams, muzikantai 
tikslaus repertuaro neišduoda, ta-
čiau yra įsitikinę, kad visus kūri-
nius publika atpažins ir mėgausis 
savo mėgstamos muzikos simfo-
nija. Savo pasirodymuose orkest
ras taip pat naudoja scenos efek-

tus, todėl žiūrovams žada nepa-
mirštamą vakarą.

Į Lietuvą „Prime Orchestra“ 
atsiveža ne tik orkestro muzi-
kantus, bet ir vokalistus, roko 
grupę bei didžėjų. Šiam projek-
tui įgyvendinti atvyks daugiau 
nei keturiasdešimties žmonių 
komanda.

Simfoninę šou programą „Pa-
sauliniai hitai“ Lietuvoje „Prime 
Orchestra“ atliks dukart  kovo 
20 dieną Vilniaus koncertų salėje 
„Compensa“ ir kovo 21 dieną Pa-
langos koncertų salėje. 2014 me-
tais susikūręs orkestras savo 
prog ramą yra pristatęs daugelyje 
pasaulio šalių, jį didžiausiose kon-
certų salėse pamatė tūkstantinės 
minios. Lietuvoje „Prime Or-
chestra“ lankysis antrą kartą.

„Laisvalaikio“ inf.

Vasario 21-24 dienomis duris at-
vers jubiliejinė - 20-oji - Vilniaus 
knygų mugė. Keturių dienų šven-
tė jau neįsivaizduojama be tradi-
cija tapusios, penktus metus or-
ganizuojamos muziKOs salės.

„Muzikos salė“ po vienu sto-
gu suburia daugumą Lietuvos 
muzikantų ir muzikos leidėjų. 
Šiais metais lankytojams bus pri-
statyta didžiausia Lietuvos muzi-
kinės produkcijos mugė, virš dvi-
dešimties specialiai mugės pro-
gramai parengtų gyvo garso kon-
certų, vyks įdomūs ir įtraukiantys 
pokalbiai. Bus galimybė susitikti 
su daugiau nei dviem šimtais Lie-
tuvos muzikos kūrėjų, atlikėjų, 
leidėjų ir koncertų organizatorių.

„Šiais metais „Muzikos salė-
je“ bus atskleistas „labai platus 
lietuviškos muzikos veidas“, kurio 

neskaidysime į žanrus ar katego-
rijas. Į salę užsukęs lankytojas ga-
lės pasinerti į muzikos sūkurį. Pa-
grindiniu akcentu išlieka nauji lie-
tuviškos muzikos albumai. Aki-
vaizdžiai matomas kokybiškų, pro-
fesionaliai leidžiamų nišinės, alter-
natyvios, elektroninės ir rimtosios 
muzikos albumų gausėjimas. No-
rime pabrėžti muzikos įvairovę“,  
naujienomis dalijosi „Muzikos sa-
lę“ organizuojančios asociacijos 
AGATA direktorė Agnė Begetė.

Daug dėmesio skirta lankyto-
jų laukiamoms koncertų ir pokal-
bių programoms. Didžiojoje kon-
certų ir pokalbių scenoje kiek
vienas klausytojas ras savo temą 
ir muzikos kryptį. Gyvo garso 
koncertais džiugins GJan, Linas 
Adomaitis, merginų choras „Lie-
paitės“, Ieva Narkutė ir daugelis 
kitų. Mažiesiems mugės sve-
čiams ir jų tėvams ruošiami tea-
tralizuoti muzikiniai pasirodymai.

Scenoje bus paskelbti ir ap-
dovanoti vaizdo klipų konkurso 
KLIPVID nugalėtojai. Scenos ne-
aplenks ir mugės išvakarėse iš-
rinkti nacionalinės „Eurovizijos“ 

atrankos laimėtojai. Laukia ir 
daugiau muzikinių staigmenų.

Pokalbių scenoje nusimato 
kelionė po įvairius muzikos žan-
rus ir formatus, naujų albumų ir 

knygų pristatymus. Bus atskleis-
tos Lietuvos kino muzikos pa-
slaptys, Andrius Mamontovas pa-
pasakos savo ir Lietuvos kameri-
nio orkestro nuotykius legendi-
nėje „Abbey Road“ garso įrašų 
studijoje, o Beissoul ir Einius pa-
sidalys mados įžvalgomis.

Unikalus renginio formatas 
leidžia suburti ir vienija visų mu-
zikos žanrų atstovus: roko, hip-
hopo, elektroninės, instrumenti-
nės muzikos, dainuojamosios po-
ezijos kūrėjus, operos solistus, 
klasikinės muzikos, bliuzo, džiazo 
muzikantus bei žinomiausius po-
puliariosios scenos veidus. Susi-
tikimams su muzikos atlikėjais 
bus įrengta daugiau nei septy-
niasdešimt stendų. Čia vyks ir 
įvairūs užsiėmimai bei pramogos, 
o galimybė išbandyti tradicinius 
ir neįprastus instrumentus pa-
trauks ne vieno lankytojo dėmesį.

„Laisvalaikio“ inf.
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„Muzikos salė“ suburs Lietuvos muzikos bendruomenę
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Darni visuma

Muzikantai įsitikinę, 
kaD visus kūrinius 
pubLika atpažins 
ir Mėgausis savo 
MėgstaMos Muzikos 
siMfonija

Andrius Mamontovas
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Teatras
VILNIUS

NACIONALINIS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS

26 d. 18.30 val.  - B.Bartok 
„Stebuklingas mandarinas / Hercogo 
M�lynbarzd�io pilis“. 1 v. baletas. 
Choreogr. K.Pastor. Dir. R.�ervenikas.
27 d. 12 val.  - R.�erk�nyt� „Penki Mer�s 
stebuklai“. 2 v. opera vaikams. 
Dir. J.Geniu�as.
28 d. 11 val.  - Muzika ma�oms 
ausyt�ms. Grie�ia LNOBT orkestro muzi-
kantai.
30 d. 18.30 val.  - J.Strauss „�ydrasis 
Dunojus“. 2 v. baletas. Choreogr. 
A.Melanjin (Rusija). Dir. A.�ul�ys.
31 d. 18.30 val.  - f.Lehar „Linksmoji 
na�l�“. 3 v. operet�. Dir. J.Geniu�as.
1 d. 18.30 val.  - „Piaf“. 2 v. baletas. 
Choreogr. M.Bigonzetti (Italija).

NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
26 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - S.Turunen 
„Broken Heart Story (Sudau�ytos �irdies 
istorija)“. Re�. S.Turunen.
27 d. 16 val.  Ma�ojoje sal�je - 
M.Myllyaho „Chaosas“. Re�. Y.Ross.
30 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - M.Crimp 
„Laim�s respublikoje“. Re�. M.Jan�iauskas.

VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
26 d. 18.30 val.  - M.Gorkij „Motina 
(Vasa �eleznova)“. Re�. K.Glu�ajevas.
27 d. 12 ir 15 val.  - „Mama Katinas“. 
Re�. E.Jaras.
27 d. 19.30 val.  - „Nuostab�s dalykai“ 
(teatras „Kitas kampas”).
29 d. 18.30 val.  - A.�echov „Trys ses-
erys“. Re�. R.Tuminas.
30 d. 18.30 val.  - W.Gibson „Dviese 
s�puokl�se“. Re�. U.Baialiev.
31, 1 d. 18.30 val.  - „Marti“. 
Re�. G.Tuminait�.

VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
27 d. 12, 12.30, 13, 13.30 val.  Teatro 
foj� - T.Kavtaradz� „Apie baimes“. 
Re�. O.Lapina.
31 d. 18 val.  Studijoje - „Valhala. Poetiniai 
(i�si)tardymai“. Re�. A.Bialob�eskis.

LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
26 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
F.Veber „Kvaili� vakarien�“ (su lietuvi�kais 
titrais). Re�. M.Poli��iuk.
27 d. 11 ir 13 val.  - J.��iuckij 
„Morozko“ (rus� k.). Re�. J.��iuckij.
27 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
Rodomas paskutin� kart�! „Puikus gyvenimas“ 
(su lietuvi�kais titrais). Re�. T.Ja�inskas.
29 d. 18 val.  - H.Ibsen „Junas Gabrielis 
Borkmanas“. Re�. G.Varnas.
30 d. 18.30 val.  Erdv�je A-Z - f.
Dostojevskis „Dostojevskio angelai“ 
(rus� k.). Re�. B.Mar.
31, 1 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
M.Iva�kevi�ius „Rusi�kas romanas“ (su 
lietuvi�kais titrais, N-16). 
Re�. O.Kor�unovas.

RAGANIUK�S TEATRAS
26 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Raganiuk�s gerumo burtai“.
27 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - „Pifo 
nuotykiai“.

VILNIAUS TEATRAS „L�L�“
Did�ioji sal�

26 d. 12 val.  - „Princes� ir kiauliaganys“. 
Re�. A.Mikutis.
27 d. 12 val.  - „Sniego karalien�“. 
Re�. N.Indri�nait�.

Ma�oji sal�
26 d. 14 val.  - „O, vie�patie, Vilnius!“ 
Re�. A.Storpir�tis.
27 d. 14 val.  - „Evoliucija“. 
Re�. �.Datenis.
31 d. 18.30 val.  - A.Jarry „Karalius 
Ubu“. Re�. N.Tranteris.

MEN� SPAUSTUV�
26 d. 15 ir 18 val.  Juodojoje sal�je - 
ATVIRAS RATAS: „Apie meil�, kar� ir 
ki�kio kop�stus“. Re�. A.Giniotis.
26, 27 d. 19 val.  Juodojoje sal�je - 
Premjera! LOW AIR: „Su(si)tikimas“ 
(N-16). Re�. L.Liepait�.
27 d. 14, 16, 18 val.  - „Vieno buto 
istorija”: Justini�k�s. Re�. M.Klimait�.
27 d. 15 val.  Ki�enin�je sal�je - 
Premjera! STALO TEATRAS: „Sibiro haiku“. 
Re�. S.Degutyt�.
29 d. 19 val.  Ki�enin�je sal�je - 
KLAIP�DOS JAUNIMO TEATRAS: 
„Kontrabosas“. Re�. V.Masalskis.

30 d. 18.30 val.  Ki�enin�je sal�je - 
ATVIRAS RATAS: „Lietaus �em�“ (N-14). 
Re�. A.Giniotis.
1 d. 19 val.  Ki�enin�je sal�je - 
„Laisvinamieji“ (N-14).
1 d. 18.30 val.  Juodojoje sal�je - 
ATVIRAS RATAS: „CV, arba kas a� esu“. 
Re�. J.Tertelis.

KEISTUOLI� TEATRAS
26 d. 12 val.  - M.Macourek „Ilgoji per-
trauka“. Re�. O.Lapina.
26 d. 15 val.  - „Gryb� karas ir taika“. 
Re�. A.Giniotis.
26 d. 19 val.  - Premjera! „Apie niek�“. 
Re�. L.Jurk�as.
27 d. 12 val.  Ma�ojoje scenoje - „Mano 
senelis buvo vy�nia“. Re�. A.Gluskinas.
27 d. 15 val.  - „Pati labiausia pasaka“. 
Re�. V.�itkus.
30 d. 11 val.  - „Bambeklis Bajoras“. 
Re�. A.Giniotis.
31 d. 19 val.  - „WhaleSounds“. 
Muzikuojantys aktoriai: G.Zapalskis, 
B.Belada Tauteryt�, J.Mar��nas, 
M.Zemleckas, D.Kamarauskas.
1 d. 19 val.  - M.Schisgalo „Ma�ininkai“. 
Re�. A.Giniotis.

OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
28, 29 d. 19 val.  - M.Crimp „Pasik�sinimai 
� jos gyvenim�“. Re�. O.Kor�unovas.

KAUNAS

KAUNO DRAMOS TEATRAS
26 d. 12 val.  Ma�ojoje scenoje - „Ki�kis 
pab�g�lis“. Re�. A.Sunklodait�.
26, 27, 1 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
J.Sobol „Getas“. Re�. G.Varnas.
27 d. 12 val.  Ilgojoje sal�je - „Anderseno 
gatv�“. Re�. I.Paliulyt�.
29 d. 14 val.  R�tos sal�je - D.�epauskait� 
„L�-kiau-l�-kiau“. Re�. E.Ki�ait�.
29 d. 18 val.  Ma�ojoje scenoje - 
J.Tumas-Vai�gantas „�em�s ar moters“. 
Re�. T.Erbr�deris.
30 d. 13, 14, 15, 16 val.  - „Debes� 
�aidyn�s“. Re�. L.Gera��enko.
30 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
W.Shakespeare „Hamletas“ (N-16). 
Re�. V.Bareikis.
31 d. 18 val.  R�tos sal�je - „Tegyvuoja 
Bu�onas!“ Re�. R.Vitkaitis.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
26 d. 18 val.  - I.Kalman „Grafait� 
Marica“. 3 v. operet�. Re�. A.Stepaniuk 
(Rusija). Dir. V.Visockis.
27 d. 12 val.  - E.Chagagortianas „Ausin� 
kepur�“. 2 d. komi�ka opera vaikams. Re�. 
A.Grinenko (Baltarusija). Dir. V.Visockis.
27 d. 18 val.  - J.Strauss „�ik�nosparnis“. 
3 v. operet�. Re�. G.�ilys. Dir. J.Geniu�as.
30, 31 d. 18 val.  - F.Wildhorn „Grafas 
Montekristas“. 2 d. miuziklas. Re�. K�stutis 
S.Jak�tas. Dir. J.Janulevi�ius.
1 d. 18 val.  - Premjera! „D�ekilas ir 
Haidas“. 2 d. miuziklas. Re�. V.Strei�a. 
Dir. E.Pehk.

KAUNO KAMERINIS TEATRAS
26 d. 11, 13.30, 16 val.  R�syje - 
Poj��i� ritualas moterims - „Atvira oda“. 
Re�. K.�ernyt�.
26 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - „Mari 
Kardona“. Re�. A.Jankevi�ius.
27 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je -
 „4 Mortos“. Re�. D.Raba�auskas.
29 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - J.E.Cariani 
„Nesamas miestas“. Re�. A.Lebeli�nas.
30 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - I.Vyrypajev 
„Dreamworks“. Re�. A.Jankevi�ius.
1 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - M.Duras 
„Hiro�ima, mano meile“. 
Re�. R.Abukevi�ius.

KAUNO L�LI� TEATRAS
26 d. 12 val.  - „Princes�s gimtadienis“. 
Re�. A.Stankevi�ius.
27 d. 12 val.  - „Tikroji pelen�s istorija“. 
Re�. O.�iug�da.

KULT�ROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
30 d. 18 val.  - „Trys seserys“ (pagal 
A.�echovo dram�”). Re�. Y.Ross.

KLAIP�DA

KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
26 d. 18.30 val.  Kamerin�je sal�je - 
M.M.Matthis „Labas rytas, pone Triu�i“ 
(N-16). Re�. M.Pa�ereckas.
27 d. 12 ir 14 val.  Did�iojoje sal�je - 
„P�kuotuko pasaulis“. Re�. P.Tamol�.
31 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
G.Grajauskas „Pa�aliniams draud�iama“. 
Re�. O.Kor�unovas (Klaip�dos dramos 
teatras).

KLAIP�DOS L�LI� TEATRAS
26 d. 12 ir 13 val.  - T.Janson „T�tis ir 
j�ra“. Re�. G.Radvilavi�i�t�.

�VEJ� R�MAI
26 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - Z.Liepin� 
„Pary�iaus katedra“. 3 v. melodramin� 
opera. Re�. R.Kaubrys. Dir. T.Ambrozaitis.
27 d. 13 val.  Did�iojoje sal�je - 
„�vaig�d�i� opera“ (Klaip�dos valstybinis 
muzikinis teatras).
27 d. 18 val.  - „Dvi poniut�s � �iaur�s 
pus�“. Re�. A.Vizgirda.

�IAULIAI

�IAULI� DRAMOS TEATRAS
26 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - „Vardan 
tos“ (pagal P.Vai�i�no pjes� „Patriotai“, 
N-14). Re�. A.Giniotis.
27 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - 
D.�epauskait� „Ka�ton�“. Re�. 
A.Lebeli�nas.
27 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - Y.Reza 
„Skerdyni� dievas“. Re�. A.Lebeli�nas.

PANEV��YS

J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
26 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - 
D.Statkevi�ien� „Gimin�s, arba Kam zraz� 
pakartot“. Re�. A.Veverskis.

27 d. 15 val.  - „Kokio gra�umo saul�“. 
Re�. E.Matulait�.
27 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - 
M.Camoletti „Pranc�zi�kos skyrybos“. 
Re�. D.Kazlauskas.
29 d. 12 val.  Ma�ojoje sal�je - „Pats 
baisiausias spektaklis“ (pagal H.Hoffmanno 
eiliuotas pasakas). Re�. L.Kurja�ki 
(Serbija).
29 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - „Virimo 
temperat�ra 5425“. Re�. A.Areima 
(Apeirono teatras).
30 d. 18 val.  Laboratorijoje - „Stabat 
Mater“. Re�. E.Kazickait�.
31, 1 d. 18 val.  Laboratorijoje - 
Premjera! T.Bernhard „Teatralas“. 
Re�. J.Tertelis.

KITI MIESTAI
29 d. 18 val.  �irvintos, kult�ros centre - 
Premjera! „Rie�ut� duona“. Re�. A.Giniotis.
30 d. 18 val.  Taurag�, kult�ros centre - 
D.Statkevi�ien� „Gimin�s, arba Kam zraz� 
pakartot“. Re�. A.Veverskis.
31 d. 18 val.  Plung�, kult�ros centre - 
A.�pilevoj „Bagadelnia“. Re�. A.�pilevoj.

Koncertai
VILNIUS

TAIKOMOSIOS DAIL�S MUZIEJUS
27 d. 16 val.  - „Bacho muzikos visata 
I“. Ansamblis „Musica humana“. Vokalinis 
duetas „Duo Barocco”: R.Dubinskait�, 
S.�eryt� (mecosopranai). Dir. A.Vizgirda.

�V.KOTRYNOS BA�NY�IA
26 d. 18 val.  - Vilniaus �vies� festivalis 
2019. Jan Hadil instaliacija „Rezonatorius“.
1 d. 19 ir 21 val.  - S.Reich ir G.Gelgoto 
muzika. Orkestras „NIKO“ (vadovas 
G.Gelgotas).

MOKYTOJ� NAMAI
31 d. 19 val.  VMN Baltojoje sal�je - 
Tomi Paldanius - akustin�s gitaros vir-
tuozas.

LDK VALDOV� R�M� MUZIEJUS
27 d. 12 val.  Did�iojoje renesansin�je 
men�je - „Met� laikai“. �iurlionio kvar-
tetas.

KAUNAS

KAUNO VALSTYBIN� FILHARMONIJA
30 d. 18.30 val.  - Juozas Erlickas. 
„Laisvoji programa“.
31 d. 18 val.  - Jubiliejinis orkestro 
gimtadienio koncertas Kaune. Atlik�jai: 
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras 
(meno vadovas ir vyr. dirigentas 
G.Rinkevi�ius). Kauno valstybinis cho-
ras (meno vadovas ir vyr. dirigentas 
P.Bingelis). Solistai: I.Milkevi�i�t� 
(sopranas), A.Grigorian (sopranas), 
E.Montvidas (tenoras), K.Smoriginas (bari-
tonas), V.Prudnikovas (bosas), T.Girininkas 
(bosas). Dir. G.Rinkevi�ius.

KULT�ROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
26 d. 15 ir 18 val.  - Koncertas 
„Miuzikl� �vaig�d�s“. Atlik�jai: M.Linkyt�, 
J.�eduikyt�, J.Bareikis, Deividas Norvilas-
Deivis, R.Karpis.

�ALGIRIO ARENA
1 d. 19 val.  - Roko opera „Meil� ir mirtis 
Veronoje“. Re�. R.Cic�nas. Choreogr. 
P.�ink�nas.

TRAKAI

U�UTRAKIO DVARAS
27 d. 14 val.  - „Viskas gerai, iki!“ 
Solistas Chris Ruebens (gitaros ir vokalas).

KLAIP�DA

KONCERT� SAL�
29 d. 18.30 val.  - „Pirmiausia buvo... 
triuk�mas“. Orkestras „Kremerata Baltica“ 
(meno vadovas ir solistas Gidon Kremer 
(smuikas, Latvija). R.Wicke (Vokietija). Solistai 
I.Karizna (violon�el�, Baltarusija-Pranc�zija), 
A.Pu�karev (vibrafonas, Ukraina-Latvija).
31 d. 18.30 val.  I a. foj� - „Arfos 
skambesiai“. Gabriel� Beinaryt� (arfa). 
Kauno stygini� kvartetas: K.Beinaryt�-
Palekauskien� (I smuikas), A.Mikutyt� (II 
smuikas), E.Lapinsk� (altas), S.Bartulis 
(violon�el�), G.Beinaryt� (arfa).
1 d. 18.30 val.  - „Gars� mozaika“. 
Obojininko, birbynininko, pedagogo Kazimiero 
Bili�no 100-me�iui. Klaip�dos kamerinis 
orkestras (meno vadovas M.Ba�kus). Solistai: 
R.Beinaris (obojus), V.Kiminius, V.Zelenis 
(birbyn�s), A.Bru�ait� (kankl�s). Dalyvauja 
I.Spalinskait�-Kurien� (mu�amieji).

PALANGA

KURHAUZAS
26 d. 17 val.  - Simfonin�s muzikos kon-
certas. Solistas A.Reka�ius (vibrafonas). 
Dir. T.�ileika.

KITI MIESTAI
KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
26 d. 13 val.  Panev��ys, bendruomeni� 
r�muose - „�vaig�d�i� kar� siuita“. 
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. 
Dir. R.�ervenikas.
30 d. 18 val.  Var�na, kult�ros centre - 
Ansamblis „Lietuva ir grup� „�alvarinis” - 
„�v�skime laisv�!“
30 d. 18 val.  Marijampol�, kult�ros cent-
re - Giulijos koncertas su grupe „Combo 
Band“ „Kelion� pas tave“.
30 d. 18 val.  Tel�iai, �emait�s dra-
mos teatre - Kata�inos koncertas „Myliu 
gyvenim�!“
31 d. 18 val.  Ukmerg�, kult�ros centre; 
1 d. 18 val.  Utena, kult�ros centre - 
V.Prapras. Miuziklas „Baltican Carmen“.

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Ir visi j� vyrai“  (komedija, Lietuva, 
N-16) - 26-31 d. 10.30, 13.30, 15.50, 
18.30, 21.10, 23.40 val. (23.40 val. sean-
sas vyks 26 d.).
„Laisvo elgesio mo�iut� 2: Pagyven� 
ker�ytojai“  (komedija, Rusija, N-13) - 
26-31 d. 17.20, 19.20, 21.30, 23.50 val. 
(23.50 val. seansas vyks 26 d.).
„Belos kelion� namo“  (nuotyki� filmas 
�eimai, dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
26-31 d. 10.20, 12.35, 14.50, 17.05 val.
„Apgaulinga ramyb�“  (trileris, JAV, 
N-16) - 30 d. 19.30 val.
„T-34“  (veiksmo f., Rusija, N-13) - 
26-31 d. 12.20, 15.20, 20.50 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 
26-31 d. 11.10 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 26-31 d. 
10.10, 13.10, 16.20 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
26-31 d. 10.40, 16.10, 18.50 val. 
(16.10 val. seansas vyks 27, 29, 31 d.).
„Stiklas“  (mistinis siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 13.40, 18.10, 23.10 val. 
(23.10 val. seansas vyks 26 d.).
„Sniego karalien�: veidrod�i� �alis“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Rusija, V) - 26-31 d. 11.45 val.
„Pa��l�s policininkas: naujameti-
nis nesusipratimas“  (komedija, su 
lietuvi�kais subtitrais, Rusija, N-16) - 
26-31 d. 14, 19, 23.40 val. (23.40 val. 
seansas vyks 26 d.).

12  Teatras/koncertai

XVIII a. pradžia. Anglai išdidžiai kovoja su prancūzais. Nepaisant to, ančių lenktynės ir anana-
sų valgymas klesti. Gležna karalienė Ana užima sostą, o jos artima draugė, ledi Sara, kol karalienė 
jaučiasi prastai, pastarosios pavedimu valdo šalį. Kai rūmuose pasirodo nauja tarnaitė Abigailė, jos 
žavesys akimirksniu pavergia Sarą.

Sara priima Abigailę po savo sparnu, o Abigailė pamato galimybę grįžti į aristokratišką gyve-
nimą. Kadangi karas atima iš Saros daugybę jos laiko, Abigailė nusprendžia tapti karalienės kom-
panione. Jų auganti draugystė suteikia Abigailei šansą įvykdyti savo ambicijas ir ji neleis moterims, 
vyrams, politikai ar triušiams maišytis jos kelyje.

„Favoritė“

LIETUVOS KINO TEATRUOSE NUO SAUSIO 18 D.

KOMIŠKA, BIOGRAFINĖ DRAMA. AIRIJA, 

D.BRITANIJA, JAV, 2019.
REŽISIERIUS: YORGOS LANTHIMOS.
VAIDINA: EMMA STONE, OLIVIA COLMAN, RA-

CHEL WEISZ.

„Favourite“

LAISVALAIKIS  2 0 1 9  s a u s i o  2 6  d .

„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 26-31 d. 10.50, 
12.50 val. (10.50 val. seansas vyks 
26-27 d.).
„Pab�gimo kambarys“  (mistin� siaubo 
drama, JAV, N-13) - 26-31 d. 16.30, 21, 
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 26 d.).
„�alioji knyga“  (biografin� drama, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 11, 16.10, 18.40 val. 
(16.10 val. seansas vyks 26, 28, 30 d.).
„�mogus-Voras: � nauj� visat�“  (fan-
tastinis veiksmo ir nuotyki� f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, N-7) - 26-31 d. 13.50 val.
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 26-31 d. 21.20 val.
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, 3D, N-13) - 26-31 d. 
16 val.
„Favorit�“  (komi�ka drama, Airija, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-16) - 26-31 d. 
19.10 val.
„Kurjeris“  (kriminalin� drama, JAV, 
N-16) - 26-31 d. 21.40 val.
„Geroji pus�“  (komi�ka drama, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 21.45 val.
„A�, tu, jis ir ji“  (romantin� komedija, 
Ukraina, N-13) - 26-31 d. 15 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Ir visi j� vyrai“  (komedija, Lietuva, 
N-16) - 26-31 d. 11, 13.25, 16.20, 19, 
21.40 val.
„Laisvo elgesio mo�iut� 2: Pagyven� 
ker�ytojai“  (komedija, Rusija, N-13) - 
26-31 d. 11.10, 16.15, 18.30, 19.20, 
21.10, 21.30 val. (29 d. 19.20, 21.10 val. 
seansai nevyks; 18.30, 21.30 val. seansai 
vyks 29 d.).
„Belos kelion� namo“  (nuotyki� filmas 
�eimai, dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
26-31 d. 11.20, 12.30, 14.45, 16, 17 val. 
(29 d. 17 val. seansas nevyks; 16 val. 
seansas vyks 29 d.).
„Apgaulinga ramyb�“  (trileris, JAV, 
N-16) - 30 d. 18.30 val.
„�iemos ekranai 2019“  (festivalis) - 
26-31 d. 18.30 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 26-31 d. 
11, 13.40, 15.55, 18.20 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
originalo g., JAV, V) - 26-27 d. 11.30 val.
„�alioji knyga“  (biografin� drama, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 13.20, 18.25, 21.20 val.
„Favorit�“  (komi�ka drama, Airija, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-16) - 26-31 d. 
13.10, 16.10, 21.10 val.
„T-34“  (veiksmo f., Rusija, N-13) - 
26-31 d. 16, 18, 21.20 val.
„Stiklas“  (mistinis siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 12, 21.10, 21.30 val. 
(29 d. 21.30 val. seansas nevyks; 
21.10 val. seansas vyks 29 d.).
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
26-31 d. 13.20, 18.50 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 26-31 d. 11.15, 
16.10 val. (11.15 val. seansas vyks 
26-27 d.).
„Silvio“  (biografin� drama, Italija, N-16) - 
26-31 d. 14.50, 21 val.
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo g�rimo 
paslaptis“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, V) - 26-27 d. 
11.30 val.
„�mogus-Voras: � nauj� visat�“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, N-7) - 26-31 d. 
13.30 val.
„Geroji pus�“  (komi�ka drama, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 20.50 val.
„Sniego karalien�: veidrod�i� �alis“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Rusija, V) - 26-31 d. 13.50 val.
„Spec. �v�rynas“  (dokumentinis f., 
Lietuva, Latvija, N-7) - 26-31 d. 19.10 val.
„Prie am�inyb�s vart�“  (biografin� 
drama, �veicarija, Did�ioji Britanija, 
JAV, Pranc�zija, Airija, N-13) - 27, 31 d. 
15.50 val.
„Kurjeris“  (kriminalin� drama, JAV, 
N-16) - 27, 31 d. 18.30 val.
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 27, 29, 31 d. 21.45 val.
„Mer� Popins gr��ta“  (fantastinis 
muzikinis f., JAV) - 26, 28, 30 d. 
15.50 val.
„Pa��l�s policininkas: naujameti-
nis nesusipratimas“  (komedija, su 
lietuvi�kais subtitrais, Rusija, N-16) - 26, 
28 d. 18.30 val.
„Pab�gimo kambarys“  (mistin� 
siaubo drama, JAV, N-13) - 26, 28, 30 d. 
21.45 val.

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
Henri-Georges’o Clouzot „Pragaras“  
(dokumentinis f., Pranc�zija, N-13) - 29 d. 
17 val.
„Paveikslas“  (animacinis f., Pranc�zija, 
Belgija, Kanada) - 26 d. 12.30 val.
„Skalvijos“ kino akademijos rudens 
semestro darb� per�i�ros - 26 d. 14, 
15.15, 16.30 val.
„Luna“  (drama, Pranc�zija, N-16) - 26 d. 
18.30 val. 29 d. 18.50 val. 31 d. 17 val.
„Besmegenis“  (komi�ka drama, 
Pranc�zija, N-16) - 26 d. 20.50 val.
„Luiz�s �iema“  (animacinis f., 
Pranc�zija, Kanada, N-7) - 27 d. 13.30 val.
„Finalas“  (komedija, Pranc�zija, Belgija, 
N-13) - 27 d. 15 val.
„Gasparas vestuv�se“  (komi�ka 
drama, Pranc�zija, Belgija, N-13) - 27 d. 
16.50 val. 28 d. 15 val. 1 d. 21 val.
„Maksas ir metalo prekeiviai“  
(kriminalin� drama, Pranc�zija, Italija, 
N-13) - 27 d. 18.50 val.
„Malda“  (drama, Pranc�zija, N-13) - 
27 d. 21 val.
„�mog�udys gyvena dvide�imt 
pirmajame bute“  (kriminalinis f., 
Pranc�zija, N-13) - 28 d. 17 val. 30 d. 
19.15 val.
„Varnas“  (kriminalinis f., Pranc�zija, 
N-13) - 28 d. 19 val.
„Favorit�“  (biografin� drama, Airija, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-16) - 29 d. 
20.40 val. 30 d. 17 val.
„Sofija Antipolis“  (drama, Pranc�zija, 
N-13) - 30 d. 21 val.
„Atlygis u� baim�“  (nuotyki� f., 
Pranc�zija, N-13) - 31 d. 18.50 val.
„Ekstaz�“  (muzikin� siaubo drama, 
Pranc�zija, Belgija, JAV, N-18) - 31 d. 
21.15 val.
„Patersonas“  (drama, JAV, N-13) - 1 d. 
16.40 val.
„�kalintoji“  (drama, Pranc�zija, Italija, 
N-16) - 1 d. 19 val.

MULTIKINO OZAS
„Laisvo elgesio mo�iut� 2: Pagyven� 
ker�ytojai“  (komedija, Rusija, N-13) - 
27-31 d. 17. 19.15 val. 26 d. 20.30 val.
„Belos kelion� namo“  (nuotyki� filmas 
�eimai, dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
27-29, 31 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15 val. 
26 d. 10.15, 12.15, 14.15 val. 30 d. 10, 12, 
15, 17.15 val.
„Ir visi j� vyrai“  (komedija, Lietuva, 
N-16) - 27-30 d. 10, 12.15, 14.30, 16.45, 
19.30, 21.45 val. 26 d. 10, 12.15, 14.30, 
19.30, 21.45 val. 31 d. 10, 12.15, 14.30, 
16.45, 19.30, 22 val.
„Stiklas“  (mistinis siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 26-31 d. 14, 16.10 18.45, 
21.30 val.

„Favorit�“  (drama, Airija, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-16) - 27-31 d. 11.15, 
21.30 val.
„T-34“  (veiksmo f., Rusija, N-13) - 
27-31 d. 18.45 val. 26 d. 20 val.
„Geroji pus�“  (komi�ka drama, JAV, 
N-13) - 27-31 d. 21.55 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 26 d. 10, 
11, 12.30, 13.30, 15, 17.30 val. 27-31 d. 
10, 11, 13.30, 16, 17.30 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 
27-31 d. 12.30, 15 val.
„�alioji knyga“  (biografin� drama, JAV, 
N-13) - 27-31 d. 10.30, 13.15, 16, 19, 
21.15 val. 26 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 
21.30 val.
„Silvio“  (biografin� drama, Italija, N-16) - 
26-31 d. 20 val.
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, N-13) - 27-31 d. 14, 
21.30 val. 26 d. 13.25 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 27-29, 31 d. 10, 
12 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
27-30 d. 13.45, 18.30 val. 26 d. 11.15, 
20.15 val. 31 d. 13.45 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 26 d. 
11 val. (specialus seansas ma�iukams).
„Ir visi j� vyrai“  (komedija, Lietuva, 
N-16) - 30 d. 12 val. (specialus seansas 
mamyt�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Ir visi j� vyrai“  (komedija, Lietuva, 
N-16) - 26-31 d. 10.10, 14.15, 15.20, 
17.50, 19.10, 20.25, 23, 0.10 val. 
(0.10 val. seansas vyks 26 d.).
„Belos kelion� namo“  (nuotyki� filmas 
�eimai, dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
26-31 d. 10.40, 12, 16, 16.55 val.
„Apgaulinga ramyb�“  (trileris, JAV, 
N-16) - 30 d. 19.20 val.
„Laisvo elgesio mo�iut� 2: 
Pagyven� ker�ytojai“  (komedija, 
Rusija, N-13) -
„Stiklas“  (mistinis siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 13, 16.30, 19.20, 22.10, 
0.05 val. (30 d. 19.20 val. seansas nevyks; 
0.05 val. seansas vyks 26 d.).
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
26-31 d. 10.20, 15.40, 18.10, 24 val. 
(24 val. seansas vyks 26 d.).
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 26-31 d. 
10.30, 12.40, 13.20 val.

„�alioji knyga“  (biografin� drama, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 11, 12.50, 18.40 val.
„Favorit�“  (komi�ka drama, Airija, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-16) - 26-31 d. 
13.50, 19 val.
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 26-31 d. 15.10, 20.10 val.
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, 3D, N-13) - 26-31 d. 
15.50 val.
„Kurjeris“  (kriminalin� drama, JAV, 
N-16) - 26-31 d. 21.50 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 26-31 d. 10.50 val.
„Silvio“  (biografin� drama, Italija, N-16) - 
27, 29, 31 d. 21 val.
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo g�rimo 
paslaptis“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, V) - 26-31 d. 
13.05 val.
„T-34“  (veiksmo f., Rusija, N-13) - 26, 
28, 30 d. 21 val.
„Geroji pus�“  (komi�ka drama, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 17.20 val.
„Pab�gimo kambarys“  (mistin� 
siaubo drama, JAV, N-13) - 26-31 d. 
22.20 val.

CINAMON MEGA
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, N-13) - 26-30 d. 21.50 val.
„Antrasis �ansas“  (romantin� komedija, 
JAV, N-13) - 26-30 d. 12.45 val.
„Belos kelion� namo“  (nuotyki� filmas 
�eimai, dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
26-30 d. 10.15, 12.30, 14.45 val. 31 d. 
10.15, 12.30, 14.45, 17.30 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
26-31 d. 20.30 val.
„Favorit�“  (drama, Airija, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-16) - 27, 29 d. 22.10 val. 
26, 28, 30 d. 19.45 val. 31 d. 15 val.
„Geroji pus�“  (komi�ka drama, JAV, 
N-13) - 26-30 d. 16.30, 19.10 val. 31 d. 
19.40 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 26-31 d. 11.15 val.
„Ir visi j� vyrai“  (komedija, Lietuva) - 
26-31 d. 13, 15.30, 17, 19.20, 21.40 val.
Karali�koji opera: „Pik� dama“  - 
31 d. 19 val.
„Laisvo elgesio mo�iut� 2: Pagyven� 
ker�ytojai“  (komedija, Rusija, N-13) - 
31 d. 12.45 val. 26, 28, 30 d. 15 val. 27, 
29 d. 17.15 val.
„Pab�gimo kambarys“  (mistin� siaubo 
drama, JAV, N-13) - 27, 29 d. 15 val. 26, 
28, 30-31 d. 22.10 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 26-31 d. 
10.30, 15.15, 18 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 
26-31 d. 11.30, 14 val.
„Stiklas“  (mistinis siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 27, 29, 31 d. 19.30, 22.20 val. 26, 
28, 30 d. 17.10, 22.20 val.
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 26-31 d. 13.15, 17.40 val.
„�alioji knyga“  (biografin� drama, 
JAV, N-13) - 26-30 d. 19.40 val. 31 d. 
16.20 val.
„�mogus-Voras: � nauj� visat�“  
(fantastinis veiksmo ir nuotyki� f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, N-7) - 26-31 d. 
10.20 val.

KLAIP�DA

FORUM CINEMAS
„Ir visi j� vyrai“  (komedija, Lietuva, 
N-16) - 26-31 d. 10.30, 13.10, 15.50, 
18.30, 21.10 val.
„Belos kelion� namo“  (nuotyki� 
filmas �eimai, dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV, V) - 26-31 d. 10.10, 12.25, 14.40, 
16.55 val.
„Laisvo elgesio mo�iut� 2: 
Pagyven� ker�ytojai“  (komedija, 
Rusija, N-13) - 26-31 d. 12.20, 
17.20, 18.50 val.
„Apgaulinga ramyb�“  (trileris, JAV, 
N-16) - 30 d. 19.10 val.
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 26-31 d. 13.40, 
19.30 val.
„�alioji knyga“  (biografin� drama, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 11, 21 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 
26-31 d. 13.50 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 26-31 d. 
10.40, 16.20 val.

„Stiklas“  (mistinis siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 14.30, 21.45 val.
„T-34“  (veiksmo f., Rusija, N-13) - 
26-31 d. 13, 18.45 val.
„Geroji pus�“  (komi�ka drama, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 16 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 26-27 d. 10.20 val.
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, N-13) - 26-31 d. 
15.50 val.
„Kurjeris“  (kriminalin� drama, JAV, 
N-16) - 26-31 d. 18.55 val.
„Pab�gimo kambarys“  (mistin� 
siaubo drama, JAV, N-13) - 26-31 d. 
21.30 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
26-31 d. 10.50 val.
„Pa��l�s policininkas: naujameti-
nis nesusipratimas“  (komedija, su 
lietuvi�kais subtitrais, Rusija, N-16) - 27, 
29, 31 d. 21.50 val.
„Favorit�“  (komi�ka drama, Airija, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-16) - 26, 28, 
30 d. 21.50 val.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
„Ir visi j� vyrai“  (komedija, Lietuva, 
N-16) - 26-31 d. 10.30, 13.10, 15.50, 
18.30, 21.10, 23.40 val. (23.40 val. sean-
sas vyks 26 d.).
„Belos kelion� namo“  (nuotyki� 
filmas �eimai, dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV, V) - 26-31 d. 10.10, 12.25, 14.40, 
17 val.
„Apgaulinga ramyb�“  (trileris, JAV, 
N-16) - 30 d. 18 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 26-31 d. 
10.20, 12.50, 15.20 val.
„Stiklas“  (mistinis siaubo trileris, 
JAV, N-13) - 26-31 d. 15.30, 21.20, 
23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 
26 d.).
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
26-31 d. 10.50, 18.20, 23.20 val. 
(23.20 val. seansas vyks 26 d.).
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 26-31 d. 13.50, 
19.10 val.
„Akvamenas“  (fantastinis veiksmo f., 
JAV, Australija, 3D, N-13) - 26-31 d. 
16.05 val.
„Pab�gimo kambarys“  (mistin� siaubo 
drama, JAV, N-13) - 26-31 d. 21.30, 
23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 26 d.).
„�alioji knyga“  (biografin� drama, JAV, 
N-13) - 26-31 d. 10.40 val. 25, 27, 29, 
31 d. 20.30 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 26-31 d. 13.25 val.
„Geroji pus�“  (komi�ka drama, JAV, 
N-13) - 27, 29 d. 17.50 val.
„Favorit�“  (komi�ka drama, Airija, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-16) - 26, 28, 
31 d. 17.50 val.
„T-34“  (veiksmo f., Rusija, N-13) - 26, 
28, 30 d. 20.30 val.

PANEV��YS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„Ir visi j� vyrai“  (komedija, Lietuva, 
N-16) - 26-31 d. 10.20, 12.45, 15.50, 
18.30, 21.10 val. (10.20 val. seansas vyks 
26-27 d.).
„Belos kelion� namo“  (nuotyki� 
filmas �eimai, dubliuotas lietuvi�kai, 
JAV, V) - 26-31 d. 10.10, 12.25, 15.15 val. 
(10.10 val. seansas vyks 26-27 d.).
„Apgaulinga ramyb�“  (trileris, JAV, 
N-16) - 30 d. 19.20 val.
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
JAV, dubliuotas lietuvi�kai, V) - 26-31 d. 
10.30, 13.10 val. (10.30 val. seansas vyks 
26-27 d.).
„Ralfas Griov�jas 2“  (animacinis f., 
JAV, dubliuotas lietuvi�kai, 3D, V) - 
26-31 d. 14.40 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
26-31 d. 17.30 val.
„Tarp m�s�, mergai�i�“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 26-31 d. 17.10 val.
„Pab�gimo kambarys“  (mistin� 
siaubo drama, JAV, N-13) - 27, 29, 31 d. 
20.30 val.
„Stiklas“  (mistinis siaubo trileris, JAV, 
N-13) - 26, 28, 30 d. 20.30 val.

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako

Kinas  13

Jurga - sėkminga psichoterapeutė, kurios šeiminiame gy-
venime - ne pats geriausias laikotarpis. Kitų žmonių sielos 
žaizdas gydanti Jurga dabar turės pasigilinti ir į savo jausmus 
,norėdama iš naujo surasti gyvenimo prasmę ir džiaugsmą.

Norėdama morališkai palaikyti dukrą, į svečius atvyksta jos 
motina Vilma. Naujausias jos planas - parašyti memuarus. Vie-
na pagrindinių temų juose, be abejo, būtų vyrai, Vilmos gyve-
nime niekad pernelyg neužsilaikydavę. 

Širdies reikalus sprendžia ir Jurgos dvidešimtmetė duktė 
Laura. Jos vaikinui Jokūbui pasiūlius kartu gyventi, Laura su-
panikuoja ir parbėga į saugų mamos prieglobstį. Tačiau ten jos 
jau laukia velnių prišveitusi močiutė. Jokūbas taip lengvai pa-
siduoti nežada - vaikinas sumąsto planą, kaip susigrąžinti Lau-
rą ir tam pasitelkia savo bičiulį Mindaugą. O tada užsisuka tikra 
nesusipratimų ir kurioziškų situacijų karuselė.

„Ir visi 
jų vyrai“
KOMEDIJA. LIETUVA, 2019.
LIETUVOS KINO TEATRUOSE NUO 
SAUSIO 22 D.
REŽISIERIUS: DONATAS ULVYDAS.
VAIDINA: INGA JANKAUSKAITĖ, 
KRISTINA KAZLAUSKAITĖ, AUŠRA 
GIEDRAITYTĖ, GIEDRIUS SAVICKAS, 
AUDRIUS BRUŽAS.
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„Liu Patty“ desertinė. Vilnius.
10% nuodaida desertams,  
išankstiniams užsakymams.
Tel. (8 699) 08442, 
www.liudesertine.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 
val.) Tel. (8 659) 68545, 
www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas 
„Rytų Azija“. Kaunas. 15% 
nuolaida sąskaitai (nuolaida 
negalioja dienos pietums).
 Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
dienos pietus). Tel. (8 650) 51 680, 
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“.
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas. 10% 
nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

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

KAVINĖS, RESTORANAI

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

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

KITOS PASLAUGOS

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

KITOS PRAMOGOS

„Laisvalaikio“ 
klubo 

partneriai

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

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

TEATRAS

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

APRANGA, AKSESUARAI

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

KONCERTAI, RENGINIAI

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

VIEŠBUČIAI

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

MOKYMO KURSAI

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

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

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

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

KITOS PREKĖS

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

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

Naujiena!
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PROGNOZĖ  SAUSIO 19-25 D.

GEROS DIENOS: 29, 30 D.

BLOGA DIENA: 27 D.

Rašytoja, scenaristė
Monika Budinaitė-Žadeikienė
1986 01 27

Aktorius
Šarūnas Banevičius
1987 01 30

Muzikantė
Saulė Rinkevičiūtė
1986 01 31

Lenktynininkas
Dominykas Butvilas
1989 01 31

SVEIKINA

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės 

paslaugos 

REDAKTORĖ
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ
dalia.daskeviciute@respublika.net

ŽURNALISTĖ

Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ
ringaile.stulpinaite@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 31 00 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

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

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

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso 
kvapai“. Vilnius, Klaipėda. 
12% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055, 
www.provansokvapai.lt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo 
abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522, 
www.apelsinas.lt

Europos centro golfo klubas. 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai 
bei 100% nuolaida treniruočių 
zonai ir lazdų nuomai pirmojo 
apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, 
www.golfclub.lt

GROŽIO PASLAUGOS

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika

SPORTAS IR PRAMOGOS

Avinas. Meilė bus tokia 
staigi ir netikėta, kad 
nenorėsite pabusti iš 

sapno. Kad ir kaip smagu skęsti 
svajose, visgi apsidairykite ap-
linkui. Skrajojimas padebesiais 
gali atsiliepti darbų kokybei. 
Palankus metas išmokti vairuoti 
automobilį. Daugiau dėmesio 
skirkite sveikatai, ypač jei turite 
problemų dėl kraujospūdžio.

Jautis. Ne viskas bus 
rožėmis klota - asme-
niniuose santykiuose 

teks perbristi ne vieną balą. 
Stenkitės įvykius vertinti ne 
kaip dalyviai, o kaip stebėtojai. 
Galimas netikėtas laimėjimas ar 
pelningas užsakymas. Savijauta 
nebus pati geriausia, bet pabu-
vimas gamtoje duos stulbinan-
čių rezultatų.

Dvynai. Meilėje viskas 
bus tiesiog tobula. Sako, 
meilės nenusipirksi, bet 

turint daug pinigų galima paiš-
laidauti be sąžinės graužaties. 
Puikus metas imtis veiklos, kuriai 
galėtumėte skirti visą savo laiką. 
Būkite atidūs tvarkydami doku-
mentus, net menkiausia klaida 
gali virsti nuostoliu. Saugokitės 
rankų traumų.

Vėžys. Šiuo metu mė-
ginkite kurti gražius 
santykius. Nors patirtas 

skausmas gali neraminti, ta-
čiau jūsų laukia graži ateitis. 
Pamirškite, kas buvo, ir džiauki-
tės dabartimi. Norintiems keisti 
darbą dabar - palankus laikas, 
galite gauti pasiūlymą iš užsie-
nio. Patartina saugotis vandens 
telkinių.

Mergelė. Nors norėsis 
sakyti, kad vidiniu bal-
su negalima pasitikėti, 

nuojauta neleis tuo abejoti. 
Asmeniniame gyvenime vienas 
kitam su partneriu padėkite 
tobulėti, siekti dvasinio ir fizinio 
bendrumo. Darbe jausitės kaip 
žuvis vandenyje, daugelis kreip-
sis į jus patarimo. Saugokitės 
apsinuodijimo maistu.

Svarstyklės. Džiugins 
nauja pažintis, nors jos 

pradžia gal bus kiek ir kompli-
kuota. Apsišarvuokite kantrybe 
ir kartokite savo pageidavimus, 
tai tik periodas, kai antroji pusė 
apsimeta, kad jūsų nesupranta. 
Geras metas dirbantiems teisė-
saugoje. Saugokite inkstus, en-
dokrininę sistemą. Verta pradėti 
sportuoti. 

Skorpionas. Nesistebėkite, 
kad teks išgyventi sti-
prius permainingus 

jausmus ir įvairiausias emo-
cijas. O štai darbo ir karjeros 
reikalai klostysis puikiai. 
Dominuos pažintys su užsie-
niečiais. Geras laikas šiuo peri-
odu apsilankyti profilaktiniam 
patikrinimui - tyrimai ir diagno-
zės bus tiksliausi. 

Šaulys. Prasidėjęs meilės 
romanas bus romatiškas, 
veržlus, teiks malonumo, 

vilčių, bus daug aistros, pavydo ir 
kitų emocijų. Pabaikite pradėtus 
darbus, šią savaitę sėkmė lydės 
pardavimo vadybininkus. Geras 
laikas valyti kepenis, gydyti du-
bens, klubų sąnarius, plaučius, 
bronchus, nes mėnulis Šaulio 
ženkle. Saugokitės traumų. 

Ožiaragis. Vienišumo 
jausmas plūs į visas veik-
los sritis, palies ir santy-

kius. Atminkite: tai laikina. Geras 
laikas vykti į verslo susitikimus, 
o jei nusimato rimti sandėriai su 
užsieniečiais, neskubėkite ir vis-
ką gerai apsvarstykite. Turintys 
problemų su  stuburu, sąnarių 
ligomis drąsiai kreipkitės į me-
dikus. 

Vandenis. Didelė tiki-
mybė sutikti gyvenimo 

žmogų planuotoje verslo ke-
lionėje, tuo metu užsimezgę 
jausmai neleis liūdėti, teiks 
malonių pojūčių, bus sporti-
nio azarto, o kartu ir pavydo. 
Džiaugsitės sunkaus ir atka-
klaus savo darbo rezultatais. 
Saugokite sveikatą ir pasisten-
kite neperšalti. 

Žuvys. Asmeniniame gy-
venime pokyčių kol kas ne-
nusimato, tad jeigu esate 

vieniši, statusas nesikeis.
Šią savaitę užbaikite pradėtus 
darbus ir pradėkite ruoštis kitam 
veiklos etapui, kuris prasidės jau 
kitą savaitę. Būsite sveiki, tačiau 
verta daugiau laiko praleisti 
gamtoje ir pailsėti nuo gyveni-
mo šurmulio.

Liūtas. Puikus laikas vedy-
boms, meilės romanams, 
santykiuose vyraus darna, 

harmonija, skaidrumas. Labai 
palankus laikas kūrybiniams dar-
buotojams. Galimos permainos 
versle, reikėtų užbaigti pradė-
tus projektus ir nesiimti naujų. 
Palankus laikas atlikti sveikati-
nimosi procedūroms, pradėti 
sportuoti. 
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Vertikaliai: Akmenynas. Tyli. Apela. 
Emyratai. Pa. Agava. N�ris. Sekas. Vila. 
Bit�s. Blusa. Ijo. Pumos. Veika. �ja. Ratas. 
Mastika. Aulas. Baitas. Kurtinys. Bartas. 
Ba. Idos. Kongas. RR. Mietas. Lankas. 
Boa. Gardas. Sent. Mandarinas. Stinta. 
Pristatymas. �vent�s.

Horizontaliai: Avijautis. Magija. Mi. 
Nepalo. Titras. Neva. „Aida“. NT. Byla. 
Runos. Da. NA. Palys. At. Butas. Gry. 
Senimas. Laim. M�tos. Karna. Tyr�s. 
Bondas. Yris. Bankas. Elas. Margas. It. 
Vaitas. Sv. Asbestas. Te. Mielitas. Sin. Kukis. 
Bent. Pasak. Bront�. Trasa. Araratas.

Pa�ym�tuose langeliuose: 
PRETEKSTAS.

SU
DO
KU

Kauno viešasis transportas virsta gatvės menu

- Tu guli ant šilto smėlio. 
Tavo raumenys visiškai atsipa-
laidavę. Tave apima mieguistu-
mas. Tavo vokai sunkėja...

- Kokius kliedesius čia šne-
kate?! Rodykite bilietėlį!

●
Žmona ryte stovi ant svars-

tyklių:
- Brangusis, numečiau ki-

logramą.
- Bet tu dar be makiažo.

●
Mama išvyko su draugėmis 

pailsėti į kurortą. Tėtis ryte ve-
da sūnų į darželį. Į vieną veda - 
nepriima, į kitą - nepriima.

- Tėti, kiek mane vedžiosi? 
Aš į mokyklą pavėluosiu...

●
Policininkas klausia nuken-

tėjusiojo: 
- Ar galite apibūdinti plėšiką? 
- Taip. Aukštas, plikas, su 

ūsais ir barzda.
Policininkas, kruopščiai už-

sirašinėdamas: 
- Geraaai. Vyras ar moteris?

●
Viršininkas pasakoja anek-

dotą.
Visi, išskyrus vieną, juokia-

si.
- Tu ko nesijuoki?
- Nematau reikalo! Man tik 

savaitė liko čia dirbti.
●

Skambutis trečią nakties:
- Alio, pas jus avinų banda 

neprabėgo?
- O tu ką, atsilikai?!

●
Kalėjimo kameroje:
- Už ką pasodino?
- Dėl slogos.
- Kaip suprasti?
- Aš nusičiaudėjau ir sargas 

prabudo.
●

Žmona moko šunį tarnauti. 
Vyras po kelių nesėkmingų ban-
dymų jai sako:

- Zita, taip tau nieko neiš-
eis…

- Nieko. Su tavim irgi neiš-
kart pavyko.

●
Pacientas gydytojui, tiesda-

mas vokelį:
- Didelis dėkui, gydytojau!
Tas užmeta žvilgsnį į voko 

vidų:
- Na jau, na jau... Ne toks jau 

ir didelis.
●

Vyras atsigavo iš komos. At-
simerkęs pasižiūrėjo į žmoną, 
sėdinčią greta jo patalo, ir tarė:

- Tu buvai su manim sun-
kiausiu metu. Kai aš netekau 
darbo - tu mane palaikei, kai žlu-
go mano verslas - tu buvai čia, 
kai netekome savo namo - tu bu-
vai su manimi, kai sušlubavo ma-
no sveikata - tu nepalikai manęs. 
Tu žinai, Vida, ką aš manau?

- Ak, ką, brangusis?
- Aš jau imu manyti, kad tu 

neši nelaimes!
●

Meilė amžina. Tik objektai 
keičiasi.
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