
„Ką pasirinkti: meilę ar pini-
gus?“ - šis klausimas sukėlė aist-
ringas diskusijas ne tik tarp spek-
taklio herojų, tačiau ir tarp pačių 
aktorių. Charakteringus persona-
žus kuriantys Ineta Stasiulytė ir 
Mantas Vaitiekūnas prisipažįsta, 
kad iki šiol jiems tikrame gyvenime 
dar neteko rinktis tarp pinigų ir 
meilės. „Jei reikėtų rinktis - žino-
ma, pasirinkčiau meilę!“ - net ne-
sudvejojo Ineta. Mantas prisipaži-
no, kad jis iš prigimties yra roman-
tikas: „Aš visuomet rinkčiausi tik 
meilę. Juk tai gražiausias dalykas 
žemėje! Meilei pinigų nereikia - jie 
dažniausiai griauna santykius“.

Paklausus aktorių, ar jų gy-
venime buvo sprendimų, nulėmu-
sių jų likimą, Mantas paatviravo, 
kad didžiausias testas jam buvo 
pasirinkti, ką studijuoti - aktorinį 
ar kūno kultūrą. 

Šis pasirinkimas ir nulėmė 
tolesnį jo gyvenimą. Ineta at-
skleidė, kad rinktis jai tenka daž-
nai: „Ar pinigai gali viską? Tik ne 
man. Jei gaunu tikrai gerai apmo-
kamo darbo pasiūlymą, kuris 
prieštarauja mano įsitikini-
mams - visada jo atsisakau, nes 

išduoti save dėl pinigų - ne man.“
Nuotykių komedijos „Testas“ 

režisierius K.Smoriginas įsitiki-
nęs, kad šis spektaklis suintriguos 
visus: „Pasirinkti žmogui visais 
laikais buvo sunku. Įsivaizduokite, 
jei tai pasirinkimas tarp 100 tūks-
tančių eurų dabar ar 1 milijono po 

10 metų, arba tarp meilės ir pini-
gų? Juk pasirinkti tampa be galo 
sunku. Spektaklyje „Testas“ 
šmaikščiai atskleisime visus šios 
dilemos atspalvius. Pažadu, pasi-
rinkimai nustebins visus.“

„Testas“ - tai nuotykių kome-
dija, kurioje sumaniai atskleidžia-

mos šiuolaikinės dilemos - meilė 
ar pinigai - subtilybės bei šmaikš-
čiai iliustruojamos pasirinkimų 
dvejonės. Spektaklyje vaidmenis 
kuria Ineta Stasiulytė, Lina Ras-
tokaitė-Siaurusaitienė, Edita Užai-
tė, Mantas Vaitiekūnas, Tomas 
Rimkūnas ir Julius Žalakevičius.
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Kaip ir kodėl atsirado būtent 
tokia daina, kokia jos esmė, pasa-
koja pats atlikėjas M.Mikutavi-
čius: „Daina - apie informacijos 
srautą, kuriame mes visi gyvena-
me. Tūkstančiai televizijos kana-
lų, radijo stočių, podkastų, bloge-
rių, influencerių, save įsimylėju-
sių žvaigždžių ir žvaigždučių, 
naujienų portalų kasdien mus 
bombarduoja žiniomis ir kvailais 
pletkais.

Tūkstančiai naujų tiesų, ku-
rios paneigiamos ir vėl atgaivina-
mos, lenda į mūsų galvas. Tūks-
tančiai politikų, radikalų, leftistų, 
dešinistų, feminisčių, antivakse-
rių, globalistų ir antiglobalistų, 
gėjininkų ir antigėjininkų, gende-
ristų ir tradicionalistų, klimato 
kaitos aktyvistų ir niekuo netikin-
čių - kasdien kovoja dėl savo idė-
jų ir mes visi esame tos kovos 
dalimi.

Pagal pasirinktas ideologijas 
ir įsitikinimus mes įsitraukiame 
į užstalės, feisbukų ar tribūnų 
ginčus ir giname savo poziciją. 
Dažnai - su dideliu pykčiu ir nea-

pykanta. Informacija - naujoji mū-
sų religija.

Tūkstančiais informacijos ka-
nalų mums nuleidžiamas baimės 
faktorius: gąsdinimai ir nerimas 
dėl ateities. Mes esam nuolatinės 
nerimo būsenos dėl savo vaikų, 

dėl galimo karo, dėl galimos kri-
zės, dėl galimų ligų, dėl galimo 
identiteto praradimo, dėl galimo 
išnykimo, dėl galimų durnių val-
džioje, dėl galimos apokalipsės, 
dėl galimos pasaulio, kurį žinome, 
pabaigos.

Mes vienu metu stengiamės 
suvokti šimtus įvykių, nuo Jage-
lavičiūtės ir Kardašian gyvenimų 
iki hadronų greitintuvo ir globa-
linio atšilimo. Tačiau, išskyrus 
tik rai pašvęstus ir savo srities 
ekspertus, dauguma mūsų esame 
visiški žiopliai. Rodos, žinome 
tiek daug, tačiau - nieko iki galo.

Vienu metu aš tiesiog susto-
jau ir pasakiau sau: aš žinau tiek 
daug, bet nieko nežinau. Tiesą sa-
kant, nusiramink. Tu - tik papras-
tas žmogus ir visko neperprasi. 
Gyvenk gyvenimą ir mėgaukis 
juo, kol gali. Tai nereiškia, kad 
neturi pozicijų. Tai tik reiškia, kad 
neprivalai jų turėti visais atvejais.

Norėjau, kad daina būtų 
linksma ir nerimtai kalbėtų apie 
rimtus dalykus. Pasaulis yra 
chao sas ir tuo jis toks beprotiškai 
nuostabus. Esu dėkingas už labai 
nuoširdų prisidėjimą prie dainos 
nuostabiai muzikaliai operos so-
listei Aistei Pilibavičiūtei, se-
niems bičiuliams Vytautui Bikui 
ir Robertui Semeniukui ir visai 
mano grupei, kuri staugė priedai-
nį „aš nežinau, aš nežinau, aš ne-
žinau“.

K.Smorigino „Testas“ ir pažadas nustebinti

 M.Mikutavičius: dauguma mūsų esame žiopliai Kaune -„Barbie“ lėlių paroda
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r. Kauno „Akropolyje“ atidaryta 
unikali „Barbie“ paroda, veiksian-
ti iki kovo 9 dienos. Joje bus gali-
ma pamatyti kolekcines barbes.

Tarp pristatomų lėlių - viena 
pirmųjų barbių, barbė - astronau-
tė, nėščia barbė ir barbė Frida Ka-
lo (Frida Kahlo). Šios lėlės į paro-
dą atkeliavo iš kolekcininkės Rū-
tos Ardišauskienės lobynų. Ypa-
tingą eksponatą - savo vaikystės 
barbės namą - parodai paskolino 
ir televizijos laidų vedėja Ind rė 
Kavaliauskaitė-Morkūnienė.

„Lėlės barbės istorija neat-
siejama nuo skandalų ir įdomes-
nių lėlių, laužančių stereotipą 
apie dailių formų blondinę. O kuo 
garsesnė lėlė, tuo ji retesnė ir 
tampa ypač kolekcininkų vertina-
ma brangenybe. Kai kurios lėlės - 
ypač brangios ir gali kainuoti 150 
eurų ar dar daugiau“, - pasakoja 
barbių kolekcininkė R.Ardišaus-
kienė. Vienas ryškiausių pavyz-
džių Barbės parodoje - lėlė barbė, 
atrodanti kaip legendinė meksi-
kiečių tapytoja Frida Kalo.

„2018 m. pasirodžiusi barbė 
Frida Kalo tapo tikra sensacija. Pir-
miausia, ji įkūnija visišką barbės 
stereotipo priešingybę. Frida Kalo 
net tik neatitiko tradicinių grožio 
standartų, bet ir maištavo prieš bet 
kokias taisykles. Beje, šios barbės 
pasirodymas buvo lydimas skan-

dalų: Fridos Kalo dukterėčia pa-
reiškė, kad „Mattel“ neturi auto-
rinių teisių, leidžiančių lėlės pavi-
dalu vaizduoti garsią menininkę. 
Meksikoje net buvo uždrausta lėlę 
pardavinėti. Žinoma, kaltinimai ne-
buvo pagrįsti ir šiandien viena 
įspūdingiausių barbių - visiškai le-
gali“, - pasakojo R.Ardišauskienė.

Barbių parodoje bus ekspo-
nuojamas ir Indrei Kavaliauskai-
tei-Morkūnienei priklausantis 
1995 metų „Pink’n’Pretty“ versi-
jos barbės namas, su kuriuo ji žais-
davo vaikystėje. 

Parodoje demonstruojamos lė-
lės leis pamatyti įvairioms kultū-
roms atstovaujančias barbes ir net 
60 metų siekiančią barbės istoriją.

Marijonas Mikutavičius neseniai 
pristatė naują dainą „Asteroidas“ 
ir jos vizualizaciją, kuri gali pa-
sirodyti informatyviai perdėm 
intensyvi. Tačiau toks ir buvo jos 
tikslas.

Kovo 5 dieną  „Domino“ teatras 
pristatys trečiąją 2019-2020 m. 
sezono premjerą  „Testas“, ku-
rią režisuoja Kostas Smoriginas. 
Pasirodymams besiruošiantys 
aktoriai Ineta Stasiulytė ir Man-
tas Vaitiekūnas sutiko atsakyti į 
spektaklio herojams užduoda-
mus testo klausimus.

Kostas Smoriginas  Mantas VaitiekūnasIneta Stasiulytė

Puslapį parengė  
Irena BaBkauskIenė
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Irena BABKAUSKIENĖ

- Kodėl filmui pasirinkote 
Juozą Paliūną-Rytą? Perskai-
tėte jo dienoraštį „Partizano 
keliu“?

- Nežinau, kaip kitiems kūrė-
jams, bet man filmas visada pra-
sideda nuo istorijos. Ji suskamba 
viduje ir tampa filmu arba ne. Pa-
liūno atsiminimus skaičiau tarsi 
gero veiksmo filmo scenarijų, jo 
istorija nedaug kam girdėta, o tik-
rai unikali. Taip ir gimė idėja.

- Kas Paliūno-Ryto prisi-
minimuose jus labiausiai su-
jaudino, sukrėtė?

- Vis dažniau girdime klausi-
mą: ar ne per daug išaukštiname 
ir heroizuojame laisvės kovų va-
dus. Kai skaitai Adolfo Ramanaus-
ko-Vanago, Juozo Vitkaus-Kazi-
mieraičio ar Lukšos-Daumanto 
prisiminimus, laiškus, jie per-
smelkti besąlygiško laisvės troš-
kimo, nepamatuojamos meilės 
Lietuvai, vilties, kad pavyks. Juo-
se daug Dievo ir ilgesio šeimai. 
Visiškai natūraliai skaitytojui pa-
sakotojas (Vanagas, Kazimieraitis 
ar kt.) tampa herojumi. Nes šian-
dien tokio pasišventimo pavyz-
džių reikia paieškoti. Paliūno atsi-
minimai - visiškai kitoks, pakan-
kamai sausas, konkretus pasako-
jimas, kuriame mažai emocijų, 
ilgesio, bet labai daug kovos dva-
sios. Paprastas kaimo bernas, nu-
vargintas okupacijos ir nuolatinio 
teroro, išeina į mišką, nuolankiai 
vykdo vado įsakymus, su kiekvie-
na kova bręsta kaip vyras ir kaip 
kovotojas. Neišėjęs jokių karo 
mokslų jis baigia „Miško univer-
sitetą“ ir tampa Prisikėlimo apy-
gardos vadu. Tai uždega ir įkvepia.

- Instagramo profilyje ra-
šėte: „Kuo daugiau skaitau, 
gilinuosi, tuo labiau suvokiu: 
mes galime bandyti, bet nesa-
me pajėgūs realiai suprasti, 
kokį pragarą tie vyrai pergy-
veno dėl laisvės. Dėl Lietu-
vos.“ Ar filmus ir kuriate tam, 
kad bent pabandytume suvok-
ti tuos idealistus ir istorijos 
dramatizmą?

- Kiekvienas filmas man - 
perskaityta, įsisąmoninta ir giliai 
išgyventa istorija, keičianti mane, 
kaip žmogų, drąsinanti keistis, 
nepasiduoti, kai reikia, pasiauko-
ti. Aš tikiuosi, kad tos istorijos, 
įdomiai ir įtaigiai papasakotos 
žmonėms, bus dar vienas argu-
mentas labiau branginti ir mylėti 
mūsų Lietuvą.

- Ar uniformos, kurias šia-
me filme vilki aktoriai, įkūni-

ję partizanus, yra atkurtos 
pagal to regiono ir to laikme-
čio autentiką? Kas jums pa-
dėjo išlaikyti istorinį autentiš-
kumą?

- Pagrindinio vaidmens atlikė-
jas, Dalios Tamulevičiūtės premi-
jos laureatas, aktorius ir režisie-
rius Paulius Markevičius vilki pa-
gal Paliūno nuotraukas kiek įma-
noma tiksliai atkurtą uniformą. 
Bendradarbiaujame su rekonst-
ruktorių klubu „Partizanas“, ku-
riam vadovauja Ramūnas Skvirec-
kas. Aš nenustoju žavėtis, kaip 
jauni vyrai savo laiką ir pinigus in-
vestuoja ne į pramogas ar keliones 
po pasaulį, o į uniformas, origina-
lų rekvizitą. Ramūnas savo ranko-
mis prieš filmavimą ant kiekvie-
nos uniformos siuvo antsiuvus. Jis 
renka rekvizitą ir turi įspūdingą 
kolekciją be jokios valstybės para-
mos ar pagalbos. Dalios Šivickie-
nės dėka mums padėjo Kino stu-
dija, Žaislų muziejus ir dar gausy-
bė partnerių. Taigi, atkurti ano 
laikmečio dvasią nėra lengvas, bet 
įmanomas uždavinys. Ypač, kai ša-
lia tokia komanda.

Mes privalome neklaidinti 
žiūrovo, todėl svarbios visos de-
talės: tiek tai, ką kalba pašneko-
vai, tiek tai, kaip tai vizualiai at-
vaizduojama. Absoliučiai visų 
mano filmų scenarijus pirmiau-
sia skaitė istorikai, o tik paskui 

prodiuseriai ir kritikai. Čia juk 
kaip koks „sugedęs telefonas“, 
jei istoriją pasakosim bet kaip, 
ateities kartoms neišliks auten-
tiško vaizdo.

- Dokumentinį filmą apie 
partizanų vadą pulkininką Juo-
zą Vitkų-Kazimieraitį (2017 m.) 
pavadinote „Nepaprasta au-
ka“. Kuo ji nepaprasta?

- Šiuos žodžius ištarė Kazi-
mieraičio brolis Valerijonas Vit-
kus, kalbėdamas apie brolio Juozo 
Vitkaus gyvenimą ir apsisprendi-
mą išeiti lemtingai kovai už lais-
vę. Aukščiausio rango Lietuvos 

kariuomenės karininkas neiške-
liauja už Atlanto kartu su broliu, 
traukiasi į Kabelius, Kaune lieka 
penki vaikai ir be galo mylima 
žmona. Formaliai dirba buhalteriu 
girininkijoje, tačiau tai tik pasi-
priešinimo kovos organizavimo 
priedanga. Keturiasdešimt penk-
tųjų vasarą įsikuria miške, netoli 
Rudnelės kaimo. Laiškuose likęs 
sunkiai apibūdinamas ilgesys. Tai 
tikrai nepaprasti pasirinkimai ir 
apsisprendimai.

- 2018 metais kurdama fil-
mą apie legendinį partizaną 
A.Ramanauską-Vanagą sakė-
te, jog „norisi jį vadinti nenu-
galimu“. Ar tai, jog filme „Ne-
nugalimas“ nėra užkadrinio 
teksto, pasakotojo, yra naujo-
vė dokumentikos žanre?

- Tiesą sakant, nemanau. Tur-
būt rastume filmų, kur režisieriai 
ėjo panašiu keliu. Pasakotojas 
dažnai naudojamas tam, kad įgar-
sintų svarbias detales, kurių ne-
pasakė pašnekovai, arba tam, kad 
sudėtų akcentus. „Nenugalimo“ 
atveju mes turėjome daugiau ne-
gu dešimt valandų interviu su pa-

šnekovais ir man pavyko išklaus-
ti visų svarbių detalių. Tik rašy-
dama scenarijų pajutau, kad pasa-
kojimas plaukia ir nereikia kištis, 
nes viską, kas tikrai svarbu, išta-
ria pašnekovai.

- Kas sieja visus tris par-
tizanų vadus, apie kuriuos su-
kūrėte filmus? Kas skiria 
juos?

- Akivaizdu, juos sieja ta pati 
misija ir kova už Lietuvos laisvę. 
Jie visi ėjo iki galo ir padėjo savo 
gyvybę ant Lietuvos laisvės au-
kuro. Jie visi buvo žmonės, uni-
kalūs ir ypatingi. Kazimieraitis 
man asocijuojasi su pasipriešini-
mo kovų pradžia, Vanagas - su pa-
baiga. Tarsi alfa ir omega. Miško 
brolių viltis išsipildė devyniasde-
šimt pirmaisiais, prie parlamento. 
Kuomet Sausio 13-osios aukų 

krauju padėtas paskutinis taškas, 
tikėkimės ir budėkime, laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos byloje.

- Esama dviprasmiško po-
žiūrio į Lietuvos partizanus, 
kovojusius su sovietais. Kaip 
reaguojate (arba ne), kai juos 
vadina banditais?

- Žmonės dažnai painioja va-
dinamuosius „banditus“ ir parti-
zanus. Kare kaip kare, visada yra 
dvi medalio pusės. Vieni eina, ko-
voja, aukojasi, kiti gi bando pasi-
pelnyti. Tą mačiau savo akimis 
Maidane, Ukrainoje, kur kelios 
dienos po kruvinų išpuolių, pir-

mieji pasaulyje išsiuntėme lietu-
vių medikų misiją. Kol vieni Kije-
vo širdyje budi už laisvę, kiti plėšia 
paliktus tuščius namus, vienišas 
moteris. Bet juk plėšikų negali va-
dinti kovotojais už laisvę. Taip ir 
„banditų“ negali vadinti partiza-
nais. Jie naudojosi situacija, ėjo, 
prievartavo turtą ir sąžinę, žudė, 
sudaužė daugybę gyvenimų.

- Pastaruoju metu sukuria-
ma nemažai dokumentinių fil-
mų apie kovotojus už laisvę. 
Kodėl nepavyksta sukurti me-
ninio filmo ta tema, nes visi 
sukurtieji vienaip ar kitaip su-
laukė kritikos?

- Man rodos, kol nebus geros 
dokumentikos, tol sunku tikėtis 
gero meninio filmo. Dar vienas 
dalykas - labai gyva ta netolima 
istorija, yra žmonių, kurie savo 
akimis tą matė ir gali palyginti, 
yra ir suformuotų stereotipų, to-
dėl scenaristai ir režisieriai sulau-
kia pakankamai kritikos.

Kitas dalykas, kalbėdami apie 
laisvės kovotojus, nesusimąsto-
me, kaip šiandien jaučiasi tie 
žmonės, kurių šeimose tėvai ar 
seneliai buvo okupantų pusėje. 
Jiems sunku atrasti autentišką as-
meninį santykį su istorija, nes 
instinktas sako: turiu ginti šeimą. 
Tada prasideda manipuliavimas 
netikrais faktais.

- Ar galiu sakyti, jog doku-
mentinius filmus kuriate lais-
valaikiu, nes dirbate visiškai 
kitoje srityje?

- Taip. Visada yra pasirinki-
mas, ką veikti savaitgaliu ar po 
darbo. Aš keliauju, skaitau, susi-
pažįstu su žmonėmis, juos nufil-
muojame. O kasdienybėje konsul-
tuoju strateginės komunikacijos 
ir rinkodaros klausimais. Šiomis 
dienomis tenka daug skaityti apie 
informacines technologijas, debe-
sijos paslaugas, valdomas IT pas-
laugas, nes vienas iš mano klien-
tų yra viena, visai nemaža IT pas-
laugų bendrovė. Tie kontrastai 
reikalauja jėgų, bet jie mane au-
gina kaip žmogų.

- Filmo „Partizanas“ 
premjerai pagaminote ir pa-
triotinį simbolį - antsiuvą 
„Atiduok Tėvynei ką privalai“. 
Kaip ir kodėl kilo ši idėja? Ką 
šis antsiuvas reiškia?

- Šis antsiuvas simboliškai 
sujungia 1918-ųjų ir 1949 metų 
vasario 16-ąją. Jis įprasmina tą 
Juozo Paliūno-Ryto prisiminimų 
dedikacijoje užrašytą ir kitų nau-
dotą frazę tarsi rašytinį testamen-
tą mūsų kartai „Atiduok Tėvynei, 
ką privalai“. Ir čia ne apie GPM 
(gyventojų pajamų mokestis - aut.
past.). Mylėk šeimą, pilietiškai 
ugdyk vaikus, brangink draugus, 
padėk šalia esančiam, dalinkis, 
sąžiningai dirbk ir tobulėk savo 
srityje, vis išmok kažko naujo, 
grįžk į Lietuvą gyventi, jei tik ga-
limybės leidžia, savo pavyzdžiu 
įkvėpk jaunus žmones. Tai bus 
didžiausia duoklė Tėvynei. Tada 
tikrai Lietuvai viskas bus gerai.

Filmo „Partizanas“ premjera - 
vasario 14 d. visuose Lietuvos kino 
teatruose.

Juozo Paliūno-Ryto 
atsiminimus skaičiau 
taRsi geRo veiksmo 
filmo scenaRiJų

lietuvos partizanų alfa ir omega
Vasario 16-osios išvakarėse režisierė Agnė ZAlAnskAitė pristato 
istorinį dokumentinį filmą „Partizanas“, pasakojantį mažai kam gir-
dėtą, bet ypatingą Prisikėlimo apygardos vado, partizano Juozo Pa-
liūno-Ryto kovos ir gyvenimo istoriją. savo apmąstymus, partizanų 
kovas, kuriose pats dalyvavo, Paliūnas-Rytas užrašė iki šių dienų išli-
kusiame dienoraštyje „Partizano keliu“. „tai visai kitokia istorija, nei 
mes pratę girdėti apie laisvės kovotojus. nes Paliūno braižas kitoks. 
Jis savo paprasta kaimo kalba pasakoja apie veiksmo filmuose re-
gėtas pasalas“, - sakė A.Zalanskaitė, sukūrusi jau trečią pilno metro 
filmą apie išskirtinius lietuvos partizanų vadus.

Juozą Paliūną-
Rytą filme įkūnijo 

aktorius Paulius 
Markevičius
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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 
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

SPORTAS IR PRAMOGOS
Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso 
kvapai“. Vilnius, Klaipėda. 
12% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055, 
www.provansokvapai.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.
10% nuolaida grožio,
SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 10% 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
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

GROŽIO PASLAUGOS 
„Liu Patty“ desertinė. Vilnius, 
Kaunas. 10% nuolaida 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 „Esse“. Vilnius. 
12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus 
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.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 „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams 
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433, 
www.svarstykles.eu

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
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 

KITOS PASLAUGOS

Laipynių parkas „Dainuvos 
nuotykių slėnis“. Anykščiai. 
20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.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 

KITOS PRAMOGOS

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 
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20% nuolaida akinių rėmeliams, 
saulės akiniams, jų priedams. 
www.optikospasaulis.lt
Optikos „Vizija”. 15% nuolaida 
prekėms ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

 
Koncertų organizatorius 
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, 
www.artslibera.com
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.

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
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

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
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
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

KITOS PREKĖS

 
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
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
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„Soros International House”. 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje. 
Tel. (8 5) 272 4879, 
www.sih.lt

MOKYMO KURSAI

tel. (8 5) 212 33 44 
el. p. club@respublika.net.
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Svarstyklės. Galima rimta 
pažintis su užsieniečiu 
ir  tolimesnė kelionė. 

Sėkmingi bus ilgalaikiai projektai. 
Atsiras netikėtų išlaidų, kurios kaip 
reikiant išmuš iš pusiausvyros ir 
apkartins gyvenimą. Svarbiausia, 
neklausykite aplinkinių.

Skorpionas. Dėmesys 
kryps į jūsų aplinkoje esantį 
širdžiai artimą žmogų, 

kurio pagalba ir palaikymas jums 
bus reikalingi. Aukštus postus 
užimantiems skorpionams 
gyvenimas kels naujus 
išbandymus, todėl skirkite dėmesio 
kolektyvui, kad prireikus jums 
pagelbėtų. Sveikatą stiprinkite 
saunoje ir SPA procedūromis.

Šaulys. Sprendimus 
priimkite atsakingai, 

nesivelkite į avantiūras. Tai 
laikas, kai bet koks veiksmas 
turės pasekmių. Net jei ir 
prispaus finansiniai rūpesčiai, 
nepraraskite optimizmo, viskas 
priklausys nuo vidinio nusiteikimo. 
Susikoncentruokite į veiksmo 
kokybę.

Ožiaragis. Dėl meilės 
turėsite apsispręsti. Kai 
kas gali būti nuspręsta 

už jus. Tarpusavio santykiuose 
šeimininkaus ponas likimas. 
Tvarkydami piniginius reikalus, 
būkite ypač atsargūs, nes galite 
priimti neadekvačius sprendimus, 
už kuriuos vėliau teks  sumokėti.

Vandenis. Laukia 
kardinalūs gyvenimo 

pokyčiai. Jei jaučiate, kad 
dabartinis gyvenimas jūsų 
netenkina, išdrįskite apie tai 
pasikalbėti su savo antrąja puse, 
galbūt ji jaučiasi taip pat, tad jūsų 
išsiskyrimas išeis abiem į naudą. 
Laikotarpis itin tinkamas naujų 
darbų pradžiai.

Žuvys. Šio ženklo atstovai 
jausis pakylėti, esami 
santykiai spindės naujais 

atspalviais, o nauja pažintis tik 
patvirtins, kad egzistuoja meilė. 
Finansinius reikalus tvarkykite 
klausydamiesi intuicijos, tai padės 
išvengti klaidingų sprendimų.

Avinas. Asmeniniame 
gyvenime šiokios tokios 
permainos jums tikrai 

nepamaišytų. Jei esate vieniši, ne 
pats tinkamiausias laikas ieškoti 
antrosios pusės. Puikus laikas 
valstybės tarnautojams. Sveikatą 
stiprinkite daugiau laiko leisdami 
gamtoje.

Jautis. Su antrąja 
puse nesiginčykite dėl  
nemokėjimo gyventi 

ekonomiškai. Netinkamas 
metas išlaidauti. Jei tvarkote 
finansinius reikalus, būkite atidūs, 
kontroliuokite piniginius srautus. 
Savaitę praleiskite ramiai, klausykitės 
vidinio balso ir širdies poreikių.

Dvyniai. Seksis tiek 
imantis veiklos, tiek nieko 
neveikiant. Intuicija jus ves 

painiais gyvenimo keliais. Gal ne 
visada sprendimai ateis lengvai, 
bet verta paprakaituoti. Daug 
energijos pareikalaus darbas su 
žmonėmis. Galite sutikti žmogų, 
kuris padės išspręsti seniai 
įsišaknijusias problemas.

Vėžys. Asmeniniame 
gyvenime būsite linkę 

viską dramatizuoti. Atminkite, jūsų 
kategoriškumas gali sugadinti 
pirmos pažinties įspūdį. Antroje 
savaitės pusėje galite sulaukti jums 
labai svarbių žinių dėl naujo darbo 
pasiūlymo, tačiau neskubėkite, šią 
savaitę patartina nesiimti nieko 
naujo.

Liūtas. Asmeniniame 
gyvenime viskas po 
senovei. Savo darbo vietoje 

jausitės puikiai, nors, norėdami 
įveikti užduotis, turėsite paplušėti 
iš peties - tik taip jūsų darbo 
rezultatai bus puikūs. Pravartu 
pasirūpinti savo sveikata.

Mergelė. Asmeniniame 
gyvenime viskas juda 
stabiliai, be rimtesnių 

pokyčių, palankus metas užmegzti 
naujus santykius arba žengti pirmą 
žingsnį patinkančio žmogaus link. 
Geras laikas valstybės struktūrų 
darbuotojams, politikams. Bent 
kelias dienas skirkite sveikatai ir 
sveikatingumo procedūroms.

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ 
VASARIO 8-14 D.

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės paslaugos 

GEROS 
DIENOS 10,11

BLOGOS 
DIENOS 9,12,13


