
„Operatyviai reaguojame į 
besikeičiančią koronaviruso su-
keltą situaciją, todėl suprantame, 
kokie iššūkiai laukia scenos at-
stovų. Kviečiame išsaugoti bilie-
tą ir taip palaikyti mylimus mu-
zikos, sporto ir kitų scenos menų 
atstovus“, - sako „Bilietai.lt“ di-
rektorė Inga Petravičiūtė.

Kvietimas palaikyti 
vienam kitą

„Žalgirio“ arenoje turėjusį 
vykti koncertą privalėjęs perkel-
ti Justinas Jarutis tikisi, kad ger-
bėjai lauks naujo koncerto datos, 
o ne grąžins bilietą.

„Man, kaip atlikėjui, labai no-
risi tikėti, kad klausytojas įver-
tins mūsų su komanda jau įdėtą 
darbą bei pastangas ir nusipirktą 
bilietą išsaugos, o ne nuspręs jį 
grąžinti“, - tikisi J.Jarutis. - Be 
abejonės, šis laikas visiems yra 
labai sunkus, bet viliuosi, kad 
žmonės tiki mumis ir lauks mūsų 
tol, kol vėl galėsime susitikti.“

Koncertų turą perkelti pri-
verstas Vaidas Baumila taip pat 
tikisi gerbėjų pagalbos. „Šį mė-
nesį turėjusio prasidėti turo me-
tu ruošiausi pristatyti dainas iš 
savo naujojo albumo, į kurį buvo 
sudėta labai daug darbo ir širdies. 
Būtent šių koncertų laukimas da-
bar yra tai, kas mane šiuo metu 

labiausiai motyvuoja“, - teigia 
V.Baumila. - Išsaugodami nusi-
pirktus bilietus gerbėjai pade-
monstruotų, kad laukia kartu su 
manimi. Pasilikdami įsigytus bi-
lietus jie padėtų atlikėjams nepa-
tirti dar didesnių nuostolių.“

Dainininkas neslepia, kad da-
lies investicijų į pasirodymus, ku-
rie skirti kurti šventę žiūrovams, 
jau nepavyks atgauti. Atlikėjas 
mano, kad bilietų grąžinimas bū-
tų dar vienas smūgis, kuris nu-
stumtų artistus į pavojingą situa-
ciją, todėl prašo klausytojų šiek 
tiek palūkėti ir susitikti perkel-
tuose koncertuose.

Prie kvietimo išsaugoti bilie-
tą prisidėjo ir Donatas Montvy-
das. „Išsaugokime ne tik norą su-
sitikti, bet ir bilietą, kuris galios 
net ir pasikeitus koncerto datai. 
Išsaugotas bilietas mums yra di-
džiausias įvertinimas, motyvacija 
ir žinutė visiems atlikėjams, kad 
esame laukiami ir svarbūs“, - sa-
ko Donny Montell. - Mane ši per-
trauka dar labiau įkvepia laukti, 
stengtis, kurti ir tą jausmą iš-
transliuoti mums susitikus.“

Sunkiau ir 
psichologiškai

Būti pilietiškiems ir susitel-
kusiems kviečia ir Humoro klubo 
atstovai. „Išsaugotas bilietas reiš-
kia, kad jums mūsų reikia ir jūs 
pasiryžę laukti. Mes labai laukia-
me kiekvieno „Humoro klubo“ 
pasirodymo, mums tai yra tikra 
šventė. Labai mylime savo fanus, 
kurie kaskart tą šventę sukuria“, - 
sako Paulius Ambrazevičius. - Da-
bar, kai negalime lipti į sceną, sun-
kiau yra net ne finansiškai, o psi-
chologiškai. Lakštingala negali 
nečiulbėti, o komikas negali be 
scenos. Išsaugotas bilietas yra la-
bai svarbus, nes tai įrodo, kad vis 
dar norite su mumis pasimatyti. 
Labai tikimės, kad susitiksime 
perkeltuose renginiuose.“

„Šiandien yra svarbiausia tai, 
kad liktume sveiki, saugūs ir kar-
tu įveiktume pandemiją. Ją įveikę 
vėl grįšime į įprastinį ir gal dar la-
biau vertinamą gyvenimą“, - sako 
TV laidų vedėjas Justinas Jankevi-
čius. - Labai tikiuosi, kad pasibai-
gus šioms nelemtoms priversti-
nėms atostogoms, galėsime susi-
tikti pokalbių šou „Pasitikite - Ša-
rūnas Jasikevičius“. Tikiuosi, kad 
užuot, kaip kasmet, šventę „Žalgi-
rio“ pergalę prieš „Rytą“, visi kar-
tu atšvęsime Lietuvos pergalę 
prieš koronavirusą. Todėl nesku-
bėkite grąžinti bilietų, nes pande-
mija pasibaigs, o gyvenimas tęsis.“
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Scenos žvaigždės kviečia išsaugoti bilietus
Žinomos šalies scenos žvaigždės ir bilietų platintojas „Bilietai.lt“ 
kviečia išsaugoti bilietus ir susitikti perkeltuose renginiuose. Bend
rovė, reaguodama į koronaviruso pandemiją, inicijavo visuomeninį 
judėjimą „#IšsaugokBilietą“, kurio tikslas padėti muzikos, sporto ir 
scenos menų bendruomenės atstovams.

TV laidų vedėjas  
Justinas Jankevičius

Humoristas  
Paulius Ambrazevičius

Donatas Montvydas: „Išsaugokime ne tik norą susitikti, bet ir bilietą, kuris galios net ir pasikeitus 
koncerto datai“
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 ■ AVINAS (03 21-04 20)
Šį balandį Avinui teks daugiau jė-
gų nei iki šiol išeikvoti darbui, bet 
pastangos nenueis veltui. Jis turės 

galimybę padaryti tokį karjeros šuolį, apie 
kokį net nesvajojo.
Gali kilti nedideli konfliktai dėl profesinių 
klausimų, todėl Avinui derėtų nesikarš-
čiuoti, bet ramiai, įtikinamai išdėstyti savo 
argumentus. Vadovybė įvertins jo kvalifi-
kaciją ir organizacinius sugebėjimus.
Ir asmeniniame gyvenime Avino laukia ne-
mažos problemos - barniai dėl mažmožių 
gali tapti rimtų nesutarimų su antrąja pu-
se priežastimi. Kad situacija nepablogėtų, 
prireiks savitvardos ir kantrybės. Vienišo 
Avino lauks internetinės pažintys su įdo-
miais žmonėmis, galimas meilės romanas.
Sunegalavęs Avinas turėtų nedelsiant 
kreiptis į šeimos gydytoją, nes bet kokia 
savigyda gali turėti liūdnų pasekmių.

 ■ JAUTIS (04 21-05 20)
Balandžio mėnesį gerų naujienų 
sulauks tie šio Zodiako ženklo 
atstovai, kurie nerimavo dėl savo 

sveikatos. Pavasario viduryje Jautis gaus 
įdomų pasiūlymą dėl darbo iš savo drau-
go. Jam nereikia nieko bijoti. Naujas ko-
lektyvas ir vadovai sutiktų jį maloniai, o 
atlyginimas pradžiugintų.
Asmeniniame gyvenime Jaučiui patarti-
na padaryti pertrauką ir išnagrinėti savo 
santykius su antrąja puse, padaryti nau-
dingas išvadas ir sudėti viską į tinkamas 
lentynėles. Idealus variantas - praleisti kuo 
daugiau laiko vienumoje, bendraujant su 
draugais internetiniu būdu. Poilsis nuo 
partnerio išeis tik į naudą.
Šis balandis - geriausias laikas generali-
niam savo gyvenamųjų patalpų tvarky-
mui. Galima perdažyti sienas, atsikratyti 
seno šlamšto, atnaujinti baldus.

 ■ DVYNIAI (05 21-06 21)
Balandis primins Dvyniams, kad pra-
dėti viską nuo nulio yra labai sunku, 
bet jeigu jie dabar nepadarys to, tai 

vėliau bus dar sudėtingiau. Pavasario vidu-
ryje jie gali išdrįsti kreiptis į vadovus dėl dar-
bo sąlygų pagerinimo arba svarstyti, kaip 
pakeisti prastą darbą į įdomesnį ir geriau 
apmokamą.
Patartina neatsisakyti jokių pasitaikiusių 
progų padirbėti papildomai ar imtis naujų 
užduočių, mat ateityje jų laukia finansinės 
problemos.
Asmeniniame gyvenime prasidės stagna-
cijos periodas. Šeimyniniai santykiai bus 
vienodi, nuobodūs. O vienišų Dvynių laukia 
tik lengvas, nieko gero nežadantis flirtas.
Net lengvai sunegalavę balandžio mėnesį 
Dvyniai turėtų kreiptis į medikus, kad su-
sirgimas nepereitų į sunkią formą.

 ■ VĖŽYS (06 22-07 22)
Balandžio mėnesį Vėžys supras, ko-
kie brangūs jam artimieji ir drau-
gai, stengsis pagal galimybes skirti 

jiems kuo daugiau dėmesio. Susituokę šio 
ženklo atstovai sureguliuos savo santykius 
su antrąja puse, o vienišiai turės progą su-
rasti savo gyvenimo meilę. Pavasario vidu-
ryje Vėžys sužinos gerą naujieną apie šei-
mos padidėjimą arba teigiamus pokyčius 
artimųjų gyvenime.
Finansinėje srityje Vėžys problemų ne-
patirs - juk ne veltui jis ilgą laiką atkakliai 
dirbo ir išlaidavo labai santūriai.
Balandžio mėnesį gali sušlubuoti Vėžio 
sveikata. Ypač atsargioms reikėtų būti dai-
liosios lyties atstovėms. Svarbu nedelsiant 
kreiptis į medikus pagalbos.
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 ■ LIŪTAS (07 23-08 23)
Liūtui balandžio mėnesį reikėtų 
stengtis būti kuo kantresniam ir at-
laidesniam savo artimiesiems - tik 

taip bus galima sureguliuoti pašlijusius san-
tykius. Kai bus išspręsti seni konfliktai, pa-
gerės ir psichinė būsena. Stresai gali sukelti 
migreną ir pakirsti imuninę sistemą. Reikia 
surasti laiko poilsiui. Darbo viršvalandžiai 
nieko gero neduos ir finansinės padėties 
nepataisys, o sveikatą galima greitai ir leng-
vai prarasti.
Meilės fronte Liūto situacija bus sudėtin-
ga. Šeimą turintys šio ženklo atstovai bus 
linkę konfliktuoti su savo antrąja puse. Kad 
padėtis nepablogėtų, patartina nesigin-
čyti ir sutikti su viskuo. Išgyvenantiems 
nelaimingą meilę balandį bus tinkamiau-
sias metas nutraukti santykius su lūkesčių 
nepateisinusiu asmeniu. Išsiskyrimas bus 
sunkus, tačiau jis suteiks galimybę vėliau 
surasti tikrą meilę.

 ■ MERGELĖ (08 24-09 23)
Balandis, nepaisant visų rūpesčių, 
turėtų pateikti Mergelei ir malonių 
siurprizų asmeniniame gyvenime. 

Vieniši šio Zodiako ženklo atstovai turės 
šansą įsimylėti, o susituokusieji pagaliau 
sukurs darnius santykius su antrąja puse.
Profesinėje srityje galimos permainos į ge-
rą. Mergelei kils gerų idėjų, kurias ji sugebės 
įgyvendinti, o tai turės teigiamų pasekmių 
jos finansinei padėčiai.
Pavasario viduryje Mergelę užgrius rūpes-
čiai. Ji patirs nemažai streso ir nerimo, todėl 
pamirš tinkamai pasirūpinti savimi. O jai 
tiesiog būtina maitintis reguliariai ir sveikai, 
jokiu būdu nepersivalgant, kad nesutriktų 
virškinimo sistemos darbas. Taip pat būtina 
reguliariai mankštintis.

 ■ SVARSTYKLĖS (09 24-10 23)
Svarstyklėms balandis gali prabėgti 
ramiai, jeigu jos pačios nepasiduos 
nerimui bei panikai ir nesumanys 

drastiškai keisti savo gyvenimo. Pastarasis 
žingsnis sukeltų didelių nemalonumų šei-
moje, tačiau gali nulemti gerus rezultatus 
profesinėje srityje.
Susituokusių Svarstyklių partneris nesupras 
jų pasinėrimo į darbą priežasties ir pasijus 
apleistas. Jo net nepradžiugins papildomos 
pajamos. Nesusipratimų kils ir santykiuo-
se su kitais giminaičiais. Svarstyklėms bus 
nelengva pataisyti situaciją, bet įmanoma.
Balandžio mėnesį Svarstyklėms reikia kreip-
ti ypatingą dėmesį į savo sveikatą. Negalima 
ignoruoti net menkiausio peršalimo. 
Patartina reguliariai surasti laiko namų tvar-
kymui, geriausia įtraukiant į tą užsiėmimą ir 
kitus šeimos narius. Švariuose ir jaukiuose 
manuose Svarstyklės jausis jaukiau, todėl 
pagerės jų nuotaika ir bendra savijauta.

 ■ SKORPIONAS (10 24-11 22)
Skorpionui balandis nebus labai ge-
ras mėnuo - galimi nesusipratimai 
su kolegomis, konfliktai su valdžia, 

kivirčai su artimaisiais. Tačiau Skorpionas 
gali surasti jėgų ir būdų, kaip išspręsti jį už-
griuvusias problemas.
Asmeniniame gyvenime rekomenduojama 
sumažinti savo ambicijas ir leistis į kompro-
misus su partneriu. Vieniši šio ženklo atstovai 
galės užmegzti romantišką pažintį, tačiau šir-
dies reikalai neturėtų trukdyti darbui, kitaip 
Skorpionas praras ir vieną, ir kitą. Pavasario 
viduryje Skorpionui būtina pasirūpinti savo 
emocine būsena. Jei kils noras pailsėti nuo 
visko ir tūnoti užsidarius savo kambaryje, 
tai geriau taip ir padaryti. Meditacija padės 
atgauti vidinę pusiausvyrą.

Balandis - šilumos ir žydėjimo visose gyvenimo sferose mėnuo.  Deja, daugumai 
Zodiako ženklų teks stebėti bundančio pavasario grožybes pro savo namų langą. 

Koronaviruso pandemija suteiks visiems galimybę  atsigręžti į savo vidinį pa-
saulį ir užsiimti saviugda.  Būtų tiesiog nedovanotina nepasinaudoti tokia proga.

Visiems Zodiako ženklams patartina atidžiai rūpintis savo sveikata, asmenine 
higiena,  sąmoningai stiprinti imuninę sistemą ir kuo daugiau judėti bei sportuoti.
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Balandį Šauliui teks susidurti su 
dilemomis ir priimti reikšmingus 
sprendimus, kurie nulems jo ateitį. 

Daug rūpesčių jam kels finansinė padėtis. 
Pinigų trūkumas vers ieškoti papildomo 
uždarbio galimybių. Šeimą turintiems šio 
ženklo atstovams netikėtų problemų su-
kels vaikai, tačiau jie padės tėvams susi-
vienyti ir pataisyti savo santykius. Atsiras 
daugiau supratimo ir šilumos.
Vienišas Šaulys užmegs romantišką pažin-
tį, tačiau netruks nusivilt - jis trokšta namų 
jaukumo ir šeimos, o jo meilės objektas 
pasirodys besąs pernelyg lengvabūdiškas 
ir nepatikimas.
Patartina susirūpinti savo fizine forma ir 
pradėti reguliariai mankštintis. 

 ■ OŽIARAGIS (12 22-01 20)
Ateityje Ožiaragiui teks ne kartą 
kreiptis pagalbos į draugus ir pra-
šyti patarimų įvairiais klausimais, 

todėl šį balandį jam derėtų nuslopinti savo 
puikybę ir pasistengti sureguliuoti drau-
giškus santykius. Tačiau tai reikia daryti 
nuoširdžiai. Reikėtų atsižvelgti ir į giminių 
problemas, padėti jiems ar bent išklausyti 
ir atsakyti į laiškus.
Pavasario viduryje Ožiaragį užgrius darbai. 
Jeigu sugebės juos teisingai paskirstyti, 
protingai planuoti ir taupyti savo laiką, 
įstengs su jais susidoroti, be to, draugiški 
bendradarbiai jam padės.
Tinkamas metas pasirūpinti savo figūra 
ir įvaizdžiu. Dėl pinigų Ožiaragiui neteks 
jaudintis. Sportas, geras miegas ir poilsis, 
kurių jam visada trūks, yra trys Ožiaragio 
raktai į gerą sveikatą.

 ■ VANDENIS (01 21-02 19)
Šis balandis Vandeniui bus susijęs 
su pagyvėjimu asmeniniame gyve-
nime. Šeimą turinčių šio ženklo at-

stovų santykiai bus šilti ir darnūs. Partneriai 
svarstys planus apie šeimos pagausėjimą, 
būsto pakeitimą ar interjero atnaujinimą. 
Vieniši turės šansą surasti gyvenimo meilę 
ir užmegzti ilgalaikį romantišką ryšį.
Jei asmeniniame Vandenio gyvenime viešpa-
taus idilė ir supratimas, tai apie darbą to pa-
sakyti nebus galima. Jis patirs nemalonumų 
dėl nedorų kolegų rezgamų intrigų. Patartina 
laikytis nuo tokių žmonių atokiai, neprisidėti 
prie apkalbų ir pačiam kuo mažiau pasakoti 
apie save, kitaip galima atsidurti skandalo 
centre, sugadinti santykius su vadovais ir nu-
kentėti finansiškai. Jei išvengs minėto pavo-
jaus, Vandenio materialinė padėtis pavasario 
viduryje bus stabili. 

 ■ ŽUVYS (02 20-03 20)
Balandį Žuvims teks atlaikyti daug 
išbandymų, spręsti problemas darbe 
ir asmeniniame gyvenime, tačiau jos 

viską sėkmingai įveiks.
Pavasario viduryje Žuvims bus palankus 
metas pradėti naują projektą, įgyvendin-
ti seną svajonę ar net įkurti savo verslą. 
Ateityje iš viso to jos gautų gerų pajamų ir 
patirtų malonumą dirbdamos. Svarbiausia 
svarstyti pragmatiškai ir remtis realiu pa-
grindu, nes balandžio mėnesį jos bus lin-
kusios pasinerti į iliuzijų pasaulį. Todėl prieš 
pradedant naują projektą būtų naudinga 
pasikonsultuoti su logiškai mąstančiu šios 
srities žinovu. Meilės santykiuose rimtų per-
mainų nenumatoma.
Balandžio mėnesį Žuvims patartina per-
žiūrėti savo dienos režimą. Naudinga eiti 
miegoti anksčiau, nes naktinėjimai gali tap-
ti rimtų ligų priežastimi. Mityba taip pat 
reikalauja permainų.

Balandžio mėnesio horoskopas dvylikai Zodiako ženklų

Astromanija.lt
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Teisingai išsprendę kryžiažodį, galite laimėti 
„Margaritos“ skutimosi gelį ir balzamą po 
skutimosi „Mano komanda“
Atsakymą iki balandžio 8 d. siųskite SMS žinute numeriu 1390. 
Rašykite: LV KR, atsakymą, vardą, pavardę ir miestą. Žinutės kaina 
0,43 EUR. Praeito kryžiažodžio laimėtojas Povias Juodžius 
iš Vilniaus. Jam bus įteiktas „Margaritos“ skutimosi gelis  
ir balzamas „Mano komanda“.

Vertikaliai: Madagaskaras. Aros. Lovatiesė. 
Marabu. Avivas. Ataudai. Kasa. Teritorinė. Bun. 
Melisa. Etika. Čaplinas. Tasas. Liet. Arnas. Av. 
Kuba. Tada. Ats. Dia. Kantas. Vena. Sūri. Patars. 
Vaikigalis. Susi. „Toska“. Įkasa.
Horizontaliai: Kalakučiukas. Dovana. Batu. 
Avis. Planas. Agava. Li. Tri. Ata. Mietas. 
Asistentas. Ke. Ela. Vo. Vasaris. Avas. Rėtis. Eik. 
Atatranka. Asmuo. Antai. Adresas. Gį. Paraitas. 
Sak. Rainis. Dūla. Rob. Ėk. Airis. Suk. Atvaisa.
Pažymėtuose langeliuose: ČIOBRELIS.

Dėl prizų teiraukitės telefonu 8 5 212 36 26 arba el.paštu  
laisvalaikis@respublika.net. Prizai laikomi savaitę. Siųsdami žinutę 
sutinkate, kad jūsų duomenys yra matomi, siekiant išrinkti laimėtoją.
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Kuritibos miesto (Brazilija) ku-
nigas Reinaldas Manzotis (Reinal-
do Manzotti) aukojo mišias bažny-
čioje, kurioje ant suolų buvo išdė-
liotos parapijiečių nuotraukos. 
Siekdamas sumažinti COVID-19 
koronaviruso plitimą, išradingas 
dvasiškasis tėvas paprašė savo pa-
rapijiečių, kad jie neitų į bažnyčią 
ir nerizikuotų užsikrėsti koronavi-
rusu. Kunigas pažadėjo aukoti kas-
dienes mišias tiems, kurie atsiųs 
savo nuotraukas el.paštu. Bažnyčia 
neliko tuščia - kunigas gavo ir iš-
dėliojo daugiau kaip 170 tūkst. nuo-
traukų. O JAV Merilando valstijos 
Bovio miesto bažnyčios kunigas 
Skotas Holmeris (Scot Holmer) ra-
do būdą, kaip, saugant parapijiečius 
nuo užsikrėtimo koronavirusu, su-
teikti jiems galimybę atlikti išpa-
žintį. Sėdėdamas užrištomis akimis 

netoli bažnyčios kunigas išklauso 
automobiliu atvažiavusio ir iš jo ne-
išlipančio žmogaus išpažintį ir su-
teikia jam palaiminimą.

Parengė  
Irena BaBkauskienė

kunigai ieško kitų būdų
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