
Nr. 32 (1116) 2019 m. rugpjūčio 10-16 d.

Pavalgyti skaniai ir labai 
nebrangiai - misija  
įmanoma

Plačiau 5 p.

Ką klausytojams paruošė 
dainingasis Merūnas 
Vitulskis

Plačiau 3 p.

Mokslininkų prognozėmis, 
iki 2050-ųjų pusė pasaulio 
gyventojų bus trumparegiai

Plačiau 4 p.

Žirgininkė Neringa 
Indrišiūnaitė: „Nebijokite 
siekti svajonių“

Plačiau 3 p.

Apie humorą rimtai

„T
ur

iu
 fo

to
ap

ar
at

ą“
 n

uo
tr.

su

Aktorė VioletA 
Mičiulienė apie juoką, 
viltį ir naują knygą
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Aktorė, humoristė VIOLETA 
MIČIULIENĖ sako, jog bėgant me-
tams veiklos ir norų tik daugėja - 
šiais metais garsi moteris įstojo į 
Klaipėdos universitetą studijuoti 
teatrologijos, o pavasarį žada 
išleisti knygą. „Nesu tik komikė, 
kuri juokina žmones“, - sako ji.

Edita SIAVRIS

- Kaip į jūsų gyvenimą 
apskritai atėjo humoras?

- Humoras yra požiūris į gy-
venimą. Jis pas mane atėjo iš 
komp leksų. Stora, negraži mergai-
tė ieško priemonių, kaip apsiginti 
nuo pasaulio, kuris pyksta, kad ji - 
nestandartinė. Tai buvo mano gy-
nybos forma. Vėliau sup ratau, kad 
humoras yra durys į pasaulį. Gali 
eiti į dešinę, jei tavo ilgos kojos ir 
tu esi blondinė arba - jei tu turi 
smegenis. O kai yra humoras, ne-
reikia vargti. Humoras man pade-
da paprasčiau ateiti pas žmones, 
aš išvengiu slenksčio.

Žinoma, būna taip, kad aš su 
homoru atidarinėju duris, bet su-
tinku žmogų iš kito pasaulio, ir jis 
nesupranta, sako: „O kas tu tokia, 
kas tau pasidarė?“ Buvo taip porą 
kartų... Žmogui, neturinčiam hu-
moro jausmo, mano bandymai 
prajuokinti yra patyčia.

Humoras vis dėlto yra pras-
čiokų pramanas. Mėlyno kraujo 
atstovai neleido sau rodyti emo-
cijų, jausmų. Šypsena, juokas bu-
vo tabu. Prasčiokai vartydavosi 
žaginyje ir žviegdavo.

- Vaikystėje humoras jums 
buvo priemonė juoktis iš sa-
vęs?

- Visada būsi gerbiamas, kai 
mokėsi pasijuokti iš savęs, o ne iš 
kitų. Būdama vaikas buvau susi-
galvojusi, ką sakysiu, kad manęs 
neįžeidinėtų. Ateidavau ir sakyda-
vau: „Mano vardas toks ir toks, aš 
esu maža, stora ir aš tą žinau, bet 
jeigu jūs norite ką nors naujo man 
pasakyti, tai būsiu visai netoli.“ 
Visi - cha cha. Žmogus, kuris juo-
kiasi iš savęs, yra stiprus. Kai gar-
siai pasakau savo minusus - tą su-
pratau jau paauglystėje - jie tampa 

pliusais. Visai nėra baisu būti sa-
vimi. Tereikia išdrįsti. Tada viskas 
stoja į savo vietas.

Aš pati vedu mokymus, ku-
riuose kalbu apie drąsą būti savi-
mi. Juk tavo tobulumas yra tavo 
netobulume.

- Iš kur semiatės idėjų sa-
vo vaidmenims, ką darote, 
kad nenusibostumėte publi-
kai?

- Komedijos žanras yra žmo-
nės, kurie pateikia save pasauliui 
tokius, kokie jie nori būti. Bet bū-
na ir juokingi. Aš ir pati sau juo-
kinga, nes matau save iš šono, aš 
pajungiu fantaziją. 

Tu gali išmokti šokti, bet iš-
mokti, kas yra nuo Dievo, tu ne-
gali. Išmokti juokinti negali, tai - 
duotybė.

Prisipažinsiu, kad turiu bėdą: 
pavyzdžiui, vyksta žmonių pokal-
bis rimtomis ir nelabai temomis, 
o aš taip tvardausi, nes norisi pa-

baigti vos ne kiekvieną sakinį, 
kuris suskambėtų juokingai. Jeigu 
neištveriu, kas nutinka? Ogi žmo-
nės pradeda juoktis. Galvoju, gi 
negražu, lyg taip paniekinčiau 
žmogų. Bet po kiek laiko ir vėl 
pasakau. O tada nutinka taip, kad 
situaciją stebintys žmonės žiūri į 
mane ir laukia: „Na, kas toliau?“ 
Negali „užsoluoti“, reikia jausti. 
Aš tampu išsišokėle, žinoma, su 
metais darausi ramesnė.

Tačiau aš džiaugiuosi, kad galiu 
kalbėti iš humoro varpinės. Taip 
nebijau sakyti tiesos, nebijau „konf-
liktuoti“, nes viską pateikiu kaip 
humorą. Humoras būna visoks. 
Humoras - tai noras pralinksminti, 
juk šiandien didžiausias deficitas 
yra tik vienos prekės - vilties. Hu-
moras padeda grąžinti viltį.

- Ar žmonės jus tapatina 
su jūsų personažu?

- Taip. Tačiau aš pasakoju ir is-
torijas, per kurias žmonės verkia. 

Pamenu, Šiauliuose buvo susitiki-
mas su skaitytojais bibliotekoje. At-
ėjo viena pora, matydama ją supra-
tau, kad atėjo pasijuokti, tiksliau, 
pažvengti. Pasakiau „laba diena“, 
jie klykia iki grindų. Paklausiau, 
kaip jūs gyvenate, jie dar labiau kva-
tojo. Pajutau, kad turėsiu problemą.

Suvokiau, kad turiu jiems 
duoti suprasti, jog čia ne humoro 
vakaras, skaičiau ištrauką iš Ka-
zio Sajos „Širmio“ apie arklį, šis 
kūrinys buvo labai gilus. Pusė sa-
lės apsiverkė, o ta pora labai grei-
tai prablaivėjo, moteris visa nusi-
verkus priėjo prie manęs ir sa-
ko, - mes šito iš jūsų nesitikėjom! 
Ir išėjo supykę, nes negavo juokų.

Būna, manęs laidotuvėse pa-
prašo pasakyti kalbą, aš atsistoju 
ir jaučiu, kaip žmonės šypsosi į 
ūsą. Per laidotuves. O paskui ver-
kia visi ir klausia, tai kas čia tau 
pasidarė. Tiesiog - uždedami tra-
faretai. Maždaug, jei esi humo-
ristas, tai juokini visus... Buvo 
atvejis, kai prieina prie manęs 
jaunas virėjas su tatuiruote ant 
rankos ir sako: „Klausyk, man 
virtuvėje virėja sako, kad tu dir-
bi klounas da?“ Atsakiau, ne ne 
ne, matyt, virėja jus apgavo. Aš 
dirbu su lėkštėm. Atsakymas: 
„Tai aš sakau, boba - normaliai, o 
sako dirba klounu.“ Išėjau ir gal-
voju - aš dirbu klounu (kalba ne-
taisyta, - aut. past.).

Parduotuvėje man besirenkant 
produktus gaunu niuksą į šoną. 
Nepažįstamasis klausia: „Na, ko gi 
tokia susraukus, kas atstiką (kalba 
netaisyta, - aut. past.)?“ Sakau, - 
nėra mano mėgstamos grietinės, 
- o ką sakysi. 

Man labai liūdna, kai žmonės 
mane priima kaip personažą ir pra-
deda juokauti mano personažo lygiu. 
„Tipo, ėėė, paskėlus, ane? Viską Va-
linskui pasakysiu (kalba netaisyta, - 
aut. past.). Tada tokia mintis - kaip 
norėčiau į dušą ilgai pastovėti, lai 
nuplauna viską (juokiasi).

- Toks dėmesys vargina?
- Negaliu sakyti, kad mane 

vargina dėmesys. Nes jeigu var-
gina, turi nueiti nuo pjedestalo ir 
nevaidinti, kad esi žvaigždė. Būna 
žmonių, kurie priėję klausia: „Ar 
galiu jus apkabinti“? Man tas 

žiauriai patinka. Nes tai, ką duo-
du žmonėms, grįžta atgal. 

Turiu daug sekėjų, ir jau nutiko 
taip, kad kalbu apie savo knygos iš-
leidimą. Jau 8 metus rašau gyveni-
miškas istorijas, viskas per humoro 
prizmę. Rašau todėl, kad negaliu ne-
rašyti. Rašau istorijas, kurios duoda 
viltį. Mano sūnus per vienas Kalė-
das atvažiavo ir atvežė per 8 metus 
visas mano parašytas istorijas ir pa-
sakė: noriu tau padovanoti tavo kny-
gą. Žmonės užsipuolę, kad nori skai-
tyti tai, ką aš rašau. 

Viena moteris pasakė, kad tu-
ri fabriką, kuriame dirba daug mo-
terų ir ji nori joms padovanoti po 
mano knygą. Žodžiu, parduota 100 
knygų, nors dar niekas nepadaryta. 
O man knyga yra kažkas švento ir 
aš bijau, kad knyga gali neatitikti 
mano supratimo. Bet jaučiu, kad 
niekur nebesidėsiu. Knyga, ma-
nau, turėtų pasirodyti pavasarį.

Šalia viso to dar įstojau mo-
kytis į Klaipėdos universitetą 
teatrologijos ir pedagogikos ma-
gistratūrą. Kuo senyn, tuo la-
biau nespėju, kiek aš visko no-
riu. Ir kine turbūt pasirodysiu. 

- Ką daryti, kad svajonės 
pildytųsi?

- Nieko šiam pasauly neprašiau 
ir nereikalavau, sėdėjau gūdžioje pro-
vincijoje, savo namuose 4 aukšte, kur 
netoli miškas ir šalia - dangus. Ir vis-
kas, ko aš norėjau, atėjo pas mane. 
Esu įsitikinusi, kad reikia klausyti sa-
vęs, atsakymai yra tavyje. Nedaryti, 
kas tau nemiela. Mano geriausia mo-
kytoja buvo mano amžinąatilsį baby-
tė, kuri išmokė, kaip žiūrėti į pasaulį. 
Kad ir kas nutiktų šiam pasauly, vis-
kas Dievui ant garbės. Sudužo, nu-
griuvo, mirė, išėjo, - viskas Dievui 
ant garbės. Niekas tau nepriklauso. 
Paleisk. Juk mes tik stebėtojai. Žinau 
viena, kad man priklauso tik mano 
savijauta. Pats svarbiausias dalykas 
yra emocija. Gera emocija padeda gy-
venti bet kur. Reikia atsipalaiduoti ir 
stengtis džiaugtis.

Niekada nebijau sakyti tiesos

Žmogui, NeturiNčiam 
humoro jausmo, 
maNo baNdymai 
prajuokiNti yra 
patyčia
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Skaudi nevaldomo 
žirgo istorija

N.Indrišiūnaitė puikiai prisi-
mena situaciją prieš 7 metus, Lie-
tuvoje baigusi žirgininkystę, iš 
Olandijos įsigijo fryzą. Toks pirki-
nys nepigus, todėl teko skolintis. 
Iš tiesų, išmokytas geros kilmės 
fryzas gali kainuoti ir 12 tūkst. eu-
rų. Tiesa, tuometinė merginos 
aplinka, kaip ji teigė, nepalaikė to-
kio noro. „Net mano tuometinis 
draugas manimi netikėjo. Pradžia 
buvo nelengva. Teko labai sunkų 
kelią nueiti, kol pradėjau dirbti 
sau. Pati šėriau, girdžiau, šieną ve-
žiau, mėšlą mėžiau. Bet nepasida-
viau, dirbau. Dabar pragyventi iš 
savo veiklos galiu, nors daug ir ne-
uždirbu, bet bent jau gyvenu taip, 
kaip mėgstu, kaip svajojau, nerei-

kia ofise sėdėti. Šiuo metu turiu 
keturis žirgus.  Su jais treniruoja-
si ir penkiakovininkai Justinas 
Kinderis ir Ieva Serapinaitė. Kiti 
žirgai yra kitų savininkų, aš tiesiog 
treniruoju juos“, - pasakojo mer-
gina. 

Įsigytas juodas gražuolis Epas 
netruko patraukti praeivių akį. Visi 
troško fotosesijų, taigi Neringa lai-
kui bėgant dar įsigijo žirgų ir pradė-
jo mokyti vaikus. Pasak žirgininkės, 
tėvai labai noriai atveda savo atžalas 
pajodinėti, pašerti, pabendrauti su 
žirgais, nes pageidauja, kad jų vaikai 
kuo daugiau būtų gamtoje, išmoktų 
atsakomybės, rūpesčio. 

N.Indrišiūnaitė sako, jog ne-
tiesa, kad žirgai nemėgsta vaikų. 
Ir tą rodo konkrečios istorijos.

Kadangi Neringa vadovaujasi 
filosofija, kad reikia kuo daugiau 
žirgų ištraukti iš netinkamų rankų 
ir juos perauklėti, nutiko taip, kad 

iš Lenkijos įsigijo itin baikštų ir 
agresyvų žirgą. Po ilgų mokymų, 
mergina nusprendė žirgą nuvežti 
mokyti kitam specialistui, tačiau 
patrakėlis pabėgo ir šoko į apledė-
jusį ežerą. Nutrūko kojos raiščiai. 
Veterinarijos gydytojai Neringai 
rekomendavo žirgą užmigdyti. 

„Mylėjau tą žirgą, negalėjau 
to padaryti, gydžiau, kiek įmano-
ma, šiandien šis žirgas jodinėti 
netinkamas, bet vaikšto, yra 
džiaugsmas vaikams. Jie žirgą 
nuolat lanko, iš pradžių jis vaikų 
neprisileisdavo, o dabar pats prie 
jų skuba“, - šypsosi Neringa. 

Kadais ji turėjo žirgą, įsigytą 
iš policijos kaip labai blogo charak-
terio, tačiau patekęs į Neringos 
rankas jis tapo visai kitoks. Pasak 
žirgininkės, toks žirgo elgesys ga-
lėjo būti lemtas pernelyg griežto 
elgesio ir stresinės aplinkos.

Elgiasi kaip viršininkai

Neringa sako, kad žirgai labai 
jaučia žmonių energetiką. Į gėrį 
atsako gėriu, nors, žinoma, kai 
kuriems reikia griežtesnės ran-
kos, ypač eržilams. Žmonės daro 
klaidų mokydami žirgus, dažniau-
sia klaida, anot pašnekovės, kad 
į žirgus žiūrima kaip į šuniukus. 

„Per daug lepina, tuomet žirgai 
pradeda dominuoti ir elgtis kaip 
viršininkai. Laisvėje žirgai gyvena 
bandomis, vienas būna dominuo-
jantis, o visi kiti žirgai klauso. Ži-
noma, žirgai bando žmonių ribas“, - 
juokiasi Neringa. Tačiau mergina 
džiaugiasi, kad daug šių yra perauk-
lėjusi, sako, - nusiperka žirgą, kei-
čia elgesį ir parduoda į geras rankas 
arba pasilieka vaikų jojimui. Vaikai 
sportuoja ir profesionaliai, yra to-
kių, kurie užima aukščiausias vie-
tas konkūrų varžybose.

„Vaikai, bendraujantys su žir-
gais, tikiu, išauga geresni žmonės. 
Būna, atvažiuoja ir matai, pradžioje 
vaikas nebendrauja, paskui įgauna 
atsakomybės, dalija rūpestį gyvū-
nui. Išmoksta dalykų, kurie gyveni-
me yra svarbiausi“, - sako Neringa.

Paskola žirgui virto 
išsipildžiusia svajone
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Cosplay pasirodymai susideda 
iš dviejų dalių. Pasirinkus norimą 
įkūnyti personažą, cosplay kon-
kurso dalyvis turi pasigaminti 
kostiumą. Įprasta, kad gamybos 
procesą dalyvis atlieka pats. 

Antroji dalis - vidutiniškai 
apie minutę trunkantis, iš anks-
to surepetuotas, vaidybinis pasi-
rodymas ant scenos, atitinkantis 
pasirinkto personažo charakte-
ristiką. 

Konkursų metu teisėjų ko-
misija vertina kostiumo gamybos 
meistriškumą ir vaidybinius įgū-
džius.

Agota Gudelytė, cosplay pa-
saulyje žinoma „Foxtail“ slapy-
vardžiu, konkurso „Nordic Cos-
play Championship“ metu įkūni-
jo personažą Aloy iš kompiuteri-
nio žaidimo „Horizon Zero 
Dawn“. 

Anot vieno iš „Comic Con 

Baltics 2019“ organizatorių Ka-
rolio Ruzgo, meistriški kostiumo 
gamybos įgūdžiai dalyvei leido 
išsiskirti iš kitų šalių geriausių 
cosplay atstovų.

„Agota išsiskyrė itin preciziš-
kai pagamintu kostiumu. Dėmesys 
kostiumo detalėms ir kruopštus jo 
įgyvendinimas jau išankstiniame 
teisėjų vertinime sulaukė aukš-
čiausių balų. 

Agotos kostiumų gamybos 
įgūdžiai nėra naujiena - ji siuva ne 
tik sau, bet ir kitiems. Būtent ji 
yra „Kapitono Lietuvos“ kostiumo 
autorė, taip pat yra prisidėjusi prie 
kostiumų detalių gamybos, to-
kiems pasaulyje garsiems projek-
tams kaip „HBO“ serialui „Čer-
nobylis“, - sako K.Ruzgas.

„Laisvalaikio“ inf.

Lietuvos atstovė tarptautiniame konkurse - tarp prizininkų

Festivalio „Untold City“ sceno-
je rugpjūčio 22 dieną pasirodys 
vienas geriausių Lietuvos tenorų 
Merūnas VitULskis su nauja 
programa „rediscovered Luciano 
Pavarotti“. Joje - dainos, kurias 
širdyje nešiojosi ir visame pasau-
lyje išgarsino vienas geriausių vi-
sų laikų tenorų, italas L.Pavarotis 
(Luciano Pavarotti).

Akompanuos Baltijos gitarų 
kvartetas. Istorinėje vietoje - VU 
didžiajame kieme - po atviru dangu-
mi vyksiantis vienintelis koncertas 
bus magiškas: kupinas arkadose 
sklandančios itališkos dvasios ir iki 
pat Šv. Jonų bokšto kylančios nuos-
tabios neapolietiškos muzikos.

- Merūnai, festivalio „Un-
told City“ scenoje žiūrovai iš-
vys išskirtinį reginį: Pavaročio 
išgarsintoms dainoms akom-
panuos Baltijos gitarų kvarte-
tas. Kodėl pasirinkote tokį ne-
tradicinį sprendimą?

- Ši idėja gimė, nes originaliai 
neapolietiškos dainos dainuojamos 
akompanuojant mandolinai. O jei 
ne, tuomet dažnai grojama gitara. 
Pamaniau, kad keturios gitaros su-
kurs išties nepaprastą skambesį. 
Juolab kad visi kvarteto nariai la-
bai talentingi muzikantai, kiekvie-
nas groja ir kaip solistas.

- Kas sudarys programą?
- Tai bus Neapolyje gimusios 

ir visoje Italijoje, o vėliau ir pasau-
lyje, išgarsėjusios dainos. Pavaro-
tis nuo ankstyvos vaikystės jas 
žinojo ir mokėjo atlikti tobulai. 
Daug kartų jas dainavo, yra išlikę 
ne po vieną įrašą. Tai buvo jo šir-
dies muzika. Tradicinės neapolie-
tiškos melodijos gali skambėti pa-

prastai, bet jų atlikime - labai daug 
mažyčių niuansų, kurie jas ir pa-
daro tokiomis nuostabiomis. Ten 
daug pavinguriavimų, artikuliavi-
mų - vokališkai tai sudėtingi ir la-
bai specialūs kūriniai. Kai šias dai-
nas atlikdavo Pavarotis, atsiskleis-
davo labai šilta jo balso pusė. Ten 
nereikia savęs plėšyti į gabalus, 
visas grožis - subtilume. Man jas 
atlikti bus nemenkas iššūkis.

- Ko tikėtis žiūrovui, kuris 
ateis Į VU didįjį kiemą paklau-
syti „Rediscovered Luciano 
Pavarotti“?

- Koncertas bus akustiškas, 
gana intymus, jautrus, labai melo-
dingas. Man pačiam maga išban-
dyti šį kiemą. „Pačiupinėti“ jo 
akustiką, kuri, kiek teko girdėti, 
yra tikrai labai aukšto lygio. O dar 
ta istorinė aplinka! Bus galima 
leng vai pajusti dvasią. Barokas juk 
daugeliui asocijuojasi su Italija. Pa-
sirenkite labai itališkam vakarui!

- Ar atsimeni savo pirmąjį 
susidūrimą su Pavaročio mu-
zika?

- Kai buvau vaikas, negalėjo-
me sau leisti namie nei video, nei 
CD grotuvų, todėl pirmiausia Pa-
varotį išgirdau plokštelėje, per se-
ną vokišką gramofoną. Ir tai buvo 
net ne jo solinė, o „Trijų tenorų“ 
pirmoji plokštelė. Tuomet vienas 
jų - Chosė Kareras (Jose Carre-
ras) - buvo ką tik persirgęs kraujo 
vėžiu ir plokštelės įraše buvo kon-
certas sergantiems leukemija pa-
remti. Aš beveik nieko apie šiuos 
tris fantastiškai dainuojančius 
žmones nežinojau. Tik vėliau pra-
dėjau studijuoti jų biografijas. Iš 
pat pradžių jie nebuvo jokie drau-
gai. Įprastai, tenoras tenorui - ne 
draugas, o konkurentas. Šių trijų 
didžių vyrų draugystė tikrai labai 
retas reiškinys operos pasaulyje.

- Sakei, kad mokeisi iš Pa-
varočio. Kaip?

- Nežinia, ką būčiau atidavęs, 
kad būčiau galėjęs gyvai jį sutik-
ti ir gauti nors vieną pamoką. Bet 
nebuvo lemta. Tačiau tūkstančius 
kartų perklausiau visų jo esamų 
įrašų, bandžiau suprasti, kur sly-
pi jo atlikimo paslaptis. Tai man 
darė milžinišką įtaką.

Parengė Rasa KARALIŪTĖ 

Merūnas atranda L.Pavarotį 
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Pavilnių regioniniame parke, Pūčkoriuose, rengiamos vaikų 
stovyk los, per kurias jie turi galimybę pažinti žirgus ir mėgautis 
gamta. Vaikų edukacija, pasitelkiant žirgus, kadais buvo tolima 
žirgininkės neringos indrišiūnaitės svajonė, kuria niekas 
netikėjo. ir klydo.

Lietuvoje dar tik augant cosplay (angl. costume ir play) populiaru-
mui, šalies atstovai apdovanojimus skina tarptautiniuose aukščiau-
sio lygio konkursuose. neseniai švedijoje vykusiame „nordic Cosplay 
Champion ship“ renginyje pirmą kartą varžėsi ir Lietuvos atstovė - 
cosplay’erė agota gUdeLytė. savo pačios rankomis pagamintu kos-
tiumu dalyvė pelnė prizinę iii vietą.
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Tėvų ir jų paauglių vaikų santykiai - 
tarsi amerikietiški kalneliai. Vieną 
dieną jie patys geriausi draugai, 
kitą - vienas kitą ignoruoja.

Psichologės ir knygų tėvams 
autorės Asta Blandė ir Eglė Gude-
lienė sako, kad dažnai pamiršta
me, jog su paaugliu svarbu bend
rauti kitaip nei su vaiku. Kai tar
pusavio santykiai tampa įtempti, 
teks papildyti žinių bagažą ir kaip 
reikiant pasistengti. Tam, kad pa
auglystės laikotarpį išgyventi būtų 
lengviau, psichologės sukūrė išgy
venimo gidą tėvams. Specialistės 
pristato knygą „Paaug lystė: šei
mos santykių išbandymas“, kurio
je į prob lemas žvelgiama ir iš tėvų, 
ir iš paauglių perspektyvos.

„Sunku užmegzti ryšį su tuo, 
su kuriuo kuriamas santykis yra 
paremtas įtampa, baime, nepasiti
kėjimu ar pagarbos trūkumu“,  sa
ko psichologė Eglė Gudelienė. No
rint išspręsti problemą, svarbu at
sisakyti išankstinių nuostatų ir pa
sistengti pažiūrėti į ją iš kelių pers
pektyvų. Kaip vieną didžiausių 
iššūkių tėvų ir paauglių santykiuo
se abi psichologės įvardija suaugu
siųjų pagarbos stoką savo vaikams. 

„Kai susiduriate su paauglio 
norais ir juos lydinčiomis savo abe
jonėmis, klauskite ir klausykitės, 
kaip jis supranta situaciją, kokius 
pavojus įžvelgia. Jei paauglio ver
tinimai jums atrodo brandūs, su
teikite daugiau laisvės pažinti pa

saulį ir visuomet priminkite, kad 
jis yra mylimas ir laukiamas na
muose  kad ir kas nutiktų“,  pa
sakoja psichologė Asta Blandė.

Knygos autorės atviros, nors 
kalbėtis su savo vaikais būtina, la
bai svarbu ne tik žinoti, ką pasaky
ti, bet ir kaip kalbėtis, kad infor
macija pasiektų paauglio ausis. 
„Vieniems geriau kalbėtis prie ar
batos puodelio, kitiems  kartu 
sportuojant, dar kitiems  drauge 
keliaujant, todėl visuomet kviečia
me atrasti kiekvienai šeimai pri
imtiniausią būdą. Jei visgi matote, 
kad susikalbėti nesiseka, liaukitės 
smalsauti ir turėkite kantrybės. 

Pamatysite, taip ateis laikas, 
kai pokalbis natūraliai ims rutulio
tis. Bendraudami atsisakykite kri
tikos: „geraiblogai“, „teisingaine
teisingai“, būkite klausytojas, o ne 
vertintojas“,  teigia šeimos psi
chologė A.Blandė.

Kaip svarbų raktą į sėkmin-
gus tėvų ir paauglių tarpusavio 
santykius autorės rekomenduo-
ja tris esmines taisykles:

■ Bendraudami visada pa
sidalinkite argumentais, kodėl vie
naip ar kitaip mąstote, jaučiatės ir 
elgiatės.

■ Suteikite laisvės paau
gliui spręsti, o tada kartu aptarkite 
patirtį: ką vertingo paauglys supra
to, išmoko ir kokie papildomi klau
simai jam kilo.

■ Stiprinkite tarpusavio ry
šį dalyvaudami paaugliui malonio
se veiklose, drąsinkite jį siekti sa
vo tikslų ir skirkite individualaus 
dėmesio veikdami kartu ką nors 
įdomaus.

„Laisvalaikio“ inf.

Kai paauglystė primena 
amerikietiškus kalnelius

Statistika rodo, kad akies ir jos 
organų ydos ar sutrikimai būdin-
gi apie ketvirtadaliui šalies vaikų 
iki 17 metų.

„Vision Express“ gydytoja of
talmologė Miglė Jarutienė tikina, 
kad besikeičiantis gyvenimo bū
das  dažnas buvimas uždarose pa
talpose, išmaniųjų ekranų naudo
jimas  šią problemą tik dar labiau 
gilina. Nors prieš prasidedant mo
kyklai besitikrinančių regą daugė
ja, tačiau specialistai tikina, kad 
patikros kartą į metus  negana.

Ką būtina žinoti tėvams

Jau kurį laiką profilaktinis 
vaikų sveikatos patikrinimas 
prieš mokslo metus yra privalo
mas. Gydytojai tikina, kad tai da
ro įtaką dažnesniam regos sutri
kimų nustatymui ir augant regė
jimo sutrikimų turinčių vaikų 
skaičiui.

„Kol patikrinimas nebuvo pri
valomas, būdavo situacijų, kai vai
kas lanko mokyklą, nežinodamas, 
kad turėtų nešioti labai stiprių 
dioptrijų akinius. Problemos iškil
davo tik tada, kai vaikas pradėda
vo skųstis, jog net iš pirmo suolo 
nebemato lentos. Vaiko regėjimas 

labai greit keičiasi ir per trejus 
metus akių ydos gali smarkiai pro
gresuoti.“  teigia gydytoja. 

Kodėl vaikai  
mato prasčiau

„Kai organizmui trūksta natū
ralios šviesos, augimo hormonuo
se formuojasi disbalansas, todėl 
akis užauga didesnė ir taip išsivys
to trumparegystė. Tai patvirtina 
ilgamečiai moksliniai stebėjimai, 
pavyzdžiui, sportuojančių lauke 
trumparegystė vystosi lėčiau, nei 
sportuojančių mokyklos salėje. Tai 
patvirtina ir faktas, kad neurbani
zuotose šalyse trumparegių vaikų 
labai mažai“,  sako M.Jarutienė.

Kita priežastis  smulkus 
vaizdas ekranuose. Šiandien vai
kų akis vis dažniau ir vis nuo 
ankstesnio amžiaus gauna daug 
smulkaus vaizdo ir taip yra smar
kiai apkraunama.

„Mažytis ekranas ir daug 
smulkaus vaizdo skatina per grei
tą akies augimą ir dėl to vystosi 
trumparegystė. Tačiau tėvai tai 
linkę ignoruoti ir dažnai teisinasi, 
kad jų vaikai mokosi ir pratinasi 
prie technologijų. Jeigu jau duo
date vaikui išmanųjį įrenginį, 
maksimalus jo naudojimo laikas 
turėtų būti 30 minučių. Kitu atve

ju gali pradėti vystytis spazmai, 
kilti ir įvairios nervų sistemos 
problemos. Kai kurie specialistai 
vaikams iki 10 metų apskritai ne
rekomenduoja jokių išmaniųjų 
prietaisų“,  sako gydytoja.

Prevencija ir tikrinimas

Gydytoja tikina, kad svarbiau
sia  laiku pasitikrinti. Jeigu vaikas 
nenešios akinių arba nešios per 
silpnus akinius, jo regėjimo sutri
kimas tik dar labiau progresuos. 
Jeigu vaikui jau nustatyta regėjimo 
yda  trumparegystė, toliaregystė, 
astigmatizmas  labai svarbu leis
ti jam sėdėti klasės priekyje.

Kaip pastebėti, kad 
vaikas tinkamai nemato

Jeigu pastebima, kad vaikas 
per dažnai mirksi, stipriai bando 
įžiūrėti objektus, trina akis kumš
čiais, skundžiasi galvos ar kaktos 
skausmais  tai ženklai, kad reikė
tų sunerimti“,  aiškina gydytoja.

Mokslininkai prognozuoja, kad 
iki 2050 metų pusė planetos gy
ventojų bus trumparegiai. Šiais lai
kais trumparegystė nustatoma vis 
jaunesnio amžiaus žmonėms, o la
biausiai progresuoja iki 15 metų.

„Laisvalaikio“ inf. 

Vaikų rega vis labiau prastėja

Išleisdami vaikus pirmą kartą į mo-
kyklą tėvai jaudinasi ir savo nerimą 
perduoda jiems, - teigia ekspertai. 
Pasak šių, tėvai neturėtų rodyti sa-
vo nerimo, juo labiau nereikalauti 
iš vaiko daugiau, kalbėdami  
apie jo tolimą ateitį. Kalbamės su  
vaikų psichologe VIKTorIja 
GrIGalIūnIene.

- Kaip išruošti pirmoką į 
mokyklą bes streso?

 Didžiausią stresą patiria tė
vai, o ne 7erių vaikas. Natūralu, 
nes tėvus su vaikais sieja labai sti
prus ryšys. Vaikai yra labai empa
tiški, jie savo gyvenime orientuo
jasi pagal tėvus. Jeigu tėvai neri
mauja, vaikas iš karto sureaguoja, 
kad kažkas yra ne taip. Jis natūra
liai pradeda nerimauti.

Atsiranda problemų, vaikai po 
dviejų savaičių mokyklos lankymo, 

būna, suserga, nebenori į mokyklą. 
Kalbantis su tėvais dažnai išryškė
ja, kad jie su savo atžalomis kalbėjo 
apie mokyklą nerimaudami, pavyz
džiui, kalba telefonu ir sako: „Neži
nau, kaip čia bus su mano sūnumi 
mokykloje...“ Jau iš intonacijos vai
kas jaučia. Tėvai sukuria įtampą.

- Kokios rekomendacijos?
 Tėvai vaiko ėjimą į pirmą kla

sę turi priimti natūralų etapą. 
Stengtis savo nerimo neparodyti 
esant šalia vaikui. Yra tėvų, kurie 
nuo gimimo vaikus ruošia Kembri
džo universitetui, ironizuoju, bet 
taip jau yra. Nuo vasaros pradžios 
kalbama „tu turi mokytis, jei norė
si turėti gerą darbą, nevalyti ga
tvių“. Suformuojama, kad šluoti 
gatvę, dirbti laiškanešiu, vairuotoju 
yra žema. Tarsi netinkamas darbas, 
kažkas gėdingo... Vaikas, pradėjęs 
eiti į mokyklą, pamato, kad nėra 
taip lengva. Tokio amžiaus vaikai 
labai bijo nepateisinti tėvų lūkesčių. 

Septintaisiais gyvenimo me
tais būna gana didelė asmenybinė 
krizė, ji vadinama adaptacine krize. 
Tokiame amžiuje formuojasi kogni
tyvinė veik la, jausminė sritis  mo
ralė ir panašiai. Ir taip daug pokyčių 
vaiko psichikoje ir kartu dar jis no
ri pateisinti tėvų lūkesčius. Tačiau 
nesugeba, nes tėvai iškėlę labai di
delius reikalavimus. 

Prasideda įvairios problemos, 
atsiranda neurozinio pobūdžio su
trikimai. Jau spalį tėvai skambina 
ir sako, kad vaikas šlapinasi, čiul
pia pirštą, tampo plaukus. Vaikas 
nesusitvarko su nerimu. Gali atsi
rasti elgesio ir emocijų sutrikimų. 
Vaikas gali pradėti skriausti kitus, 
gali užsisklęsti.

- Kai jau yra problema, 
kaip ją sprendžiate?

 Dirbame su vaikais, kalbame 
apie jų emocijas. Vaikai turi prikaupę 
neigiamų emocijų, kurių nemoka iš
reikšti. Vaikas turi mokytis atpažin
ti savo emocijas. Atskirai dirbu ir su 
tėvais. Kalbamės apie tai, kokį vaiką 
jie nori matyti, ar prioritetai teikiami 
sveikai asmenybei, ar vaikas turės 
elgesio problemų, bet mokysis pres
tižinėje aukštojoje. Tėvai turi siekti 
ne mados, o turi pažinti savo vaiką. 
Keistai nuskambės, bet dažnai pa
žintis su vaiku įvyksta tada, kai šis 
pradeda lankyti ugdymo įstaigą.

- Mokyklinių daiktų pirki-
mas turi įtakos vaiko psicholo-
ginei būsenai?

 Daiktai turi būti perkami 
kartu su vaiku, jis turi taip pat iš
reikšti savo nuomonę, ko nori. 
Daiktų pirkimas yra smagus, sma
gu  nauji draugai mokykloje. Ta
čiau tėvai turėtų vaikui pasakyti, 
kad mokytis nebus lengva, pasi
taikys ir sunkumų. Ne vien tik 
kelti reikalavimus. Pasakyti, kad 
bus šalia mokytojas, bus šalia ir 
tėvai, kai reikės pagalbos. Vaikas 
turi suvokti, kad eidamas į mokyk
lą patirs ir džiaugsmų, bet ne vi
sada bus lengva. Žinoma, nereikia 
gąsdinti. Reikia parodyti, kad tėvai 
visada padės, kiek galės, palaikys 
savo atžalą.

Pastebiu tendenciją, kad vis 
daugiau vaikų nenori eiti į mo
kyklą. Vadinasi, tie vaikai turi 
neigiamą patirtį iš artimos 
aplinkos.

Kalbėjosi Edita SIAVRIS 

Leidžiame pirmokus į mokyklą

NoriNt išspręsti 
probLemą, 
sVarbu atsisaKyti 
išaNKstiNių 
Nuostatų
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Pietų pertrauka - svarbi dirban-
čiųjų kasdienės rutinos dalis. 
Vieni renkasi pietauti kavinėse ir 
restoranuose, kiti, norėdami su-
taupyti, į darbą užkandžius  
atsineša patys.

Pasak vieno iš prekybos tink
lų gamybos vadovės Aistės Ras
mussen, suplanavus darbo savai
tės valgymus į priekį ir skiriant 
šiek tiek laiko maisto gamybai, 
galima išleisti kone perpus ma
žiau pinigų, nei kasdien lankantis 
maitinimo įstaigose.

Vieni dienos pietūs miesto 
kavinėje ar restorane gali atsi
eiti vidutiniškai nuo 4 iki 10 eu
rų. A.Rasmussen sako, kad dar
be valgant maistą, pasigamintą 
namuose, iš tiesų galima išleis
ti net perpus mažiau pinigų.

„Jei sekmadienį suplanuosite, 
ką norite valgyti ateinančią savai
tę pietums, ir protingai apsipirk
site, tikrai galite sutaupyti. Be to, 
kai kuriuos patiekalus galima pa
sigaminti didesniais kiekiais ir 
taip sutaupyti ne tik pinigų, bet ir 
laiko“, - pataria ji.

A.Rasmussen tikina, kad pap-
rastai pagaminamų ir nebrangių pa
tiekalų variantų gali rasti ir tie, kurie 
maisto gamybai laiko turi nedaug. 
Skanias salotas, atsinešus reikiamus 
produktus, galima greitai pasigamin
ti ir darbovietės virtuvėlėje, jei tam 
neturėjote laiko iš vakaro ar ryte. 
Specialistė pataria nepamiršti ir už
kandžių - kartu įsidėti šviežių ar 
džiovintų vaisių, riešutų.

„Yra patiekalų, kurių sudeda
mosios dalys neatsieina nei 10 eu
rų, tačiau jų užtenka pavalgyti net 
tris ar keturis kartus“, - teigia ji.

„Laisvalaikio“ inf.

Pietų idėjos jums vos už kelis eurus
Dviem-trims porcijoms pagamin-
ti reikės:
n 1 skardinės konservuotų 
 avinžirnių
n 150 g vyšninių pomidoriukų
n 1 nedidelio raudonojo svogūno
n 100 g fetos
n Šviežių mėtų
n Šviežio baziliko
n Alyvuogių aliejaus
n Citrinos sulčių
n Druskos, pipirų

Susmulkinkite svogūną, per
pus supjaustykite pomidoriukus. 
Juos dėkite į dubenį, kartu suber
kite nusunktus ir nuplautus avin
žirnius. Susmulkinkite saujelę 
mėtų ir bazilikų, juos taip pat su
berkite į dubenį. Pilkite kelis 
šaukštus alyvuogių aliejaus, 
įspauskite pusės citrinos sultis, 
dėkite žiupsnelį druskos ir pipirų, 
gerai išmaišykite. Ant viršaus su
trupinkite fetą.

Trims-keturioms porcijoms 
pagaminti reikės:
n Viso grūdo dalių tortilijų
n 1 skardinės konservuotų 
 pomidorų
n 1 skardinės konservuotų rau-
donųjų arba juodųjų pupelių
n 1 didelio svogūno
n 2 skiltelių česnako
n 1 raudonosios paprikos
n 1 didelio arba 2 mažesnių 
 avokadų
n 1 vidutinio dydžio pomidoro
n 200 g ryžių
n 200 g vištos šlaunelių mėsos 
 (nebūtina)
n Maltos saldžiosios paprikos
n Maltos aitriosios paprikos
n Maltos rūkytos paprikos 
 (nebūtina)
n Maltos kalendros
n Druskos, pipirų
n Aliejaus kepimui

Išvirkite ryžius, tuo metu su
smulkinkite svogūną ir česnaką, 
paprikas, nukoškite ir nuskalau
kite konservuotas pupeles. Pakai
tinkite vidutinio dydžio puodą ir 
įpilkite šlakelį aliejaus, jame ke
lias minutes pakepinkite svogū
nus. Tuomet dėkite arbatinį 
šaukštelį maltos saldžiosios pap-

rikos, tiek pat maltos kalendros, 
pusę šaukštelio rūkytos paprikos 
ir pagal skonį - aitriosios papri
kos. Svogūnus su prieskoniais pa
kepkite dar kelias minutes, tuo
met sudėkite česnaką ir smulkin
tą raudonąją papriką.

Šiek tiek apkepus, sukrėskite 
skardinę konservuotų pomidorų 
ir pupeles. Leiskite viskam troš
kintis apie 20 min., vis pamaišy
kite. Prieš baigiant troškintis pa
gal skonį dėkite druskos ir pipirų.

Kol troškinasi daržovės, pa
sigaminkite gvakamolę - šakute 
sutrinkite avokadus, išėmę sėklas 
supjaustykite pomidoro minkšti
mą, sumaišykite su avokadais, dė
kite druskos ir pipirų. Jei norisi 

pikantiškesnio skonio - įpjausty
kite šiek tiek raudonojo svogūno 
ir įspauskite žaliųjų citrinų sulčių.

Jei buritą valgysite su vištiena, 
ją reikėtų supjaustyti nedideliais 
gabalėliais ir keptuvėje apkepti su 
šiek tiek druskos ir pipirų. Kai vis
kas paruošta, belieka suvynioti įda
rą į tortiliją. Ją dėkite ant lėkštės, 
ant viršaus kraukite norimą kiekį 
troškinio, ryžių, gvakamolės ir viš
tienos, tačiau palikite vietos lenki
mui. Užlenkite apatinę dalį, tada 
kraštus ir mėgaukitės!

Beje, nešantis buritus į darbą 
patartina įdaro iš karto į tortiliją 
nevynioti. Geriau viską neštis ats
kirai, kad tortilija išlaikytų šviežią 
skonį ir tekstūrą.

Avinžirnių salotos su feta (porcijos kaina - apie 2 Eur)

Buritai su gvakamole ir vištiena (porcijos kaina - apie 2,5 Eur)

Specialistė dalijasi keliais nebrangių ir sočių patiekalų receptais, kurių gamyba užims nedaug laiko:
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Visi norime, kad maistas būtų ir 
šviežias, ir skanus. Kokių taisyklių 
laikytis, kad netektų atsisveikinti 
su produktais, šių net neparaga-
vus, pataria Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos Maisto 
skyriaus vyriausioji specialistė-
valstybinė maisto produktų ins-
pektorė Algintė SerAPinAitė.

- Kokias klaidas laikydami 
maisto produktus dažniausiai 
daro žmonės?

- Dažniausia klaida, kad mė
sos, pieno produktai, daržovės, 
vaisiai laikomi aukštoje tempera
tūroje, t.y. ne šaldytuve. Taigi 
produktų vartojimo laikas taip su
trumpėja. Blogai, kai apdoroti 
produktai laikomi kartu su neap
dorotais produktais, kyla kryžmi
nės taršos pavojus. Taigi produk
tai tampa nebesaugūs vartoti, 
ypač jei tokius produktus vežatės 
į gamtą, iškylas.

Būna, kad žmonės daržoves, 
salotas laiko maišeliuose. Par
duotuvėje įsigijus kartais tie 
maišeliai būna drėgni, jeigu dar 
laikysite šaltoje aplinkoje pro
duktus, įdėtus į maišelius, jie 
greičiau supus.

- Kokius produktus ir ar 
galima vartoti po vartojimo 
termino?

- Duona, sausainiai yra ne
greitai gendantys maisto produk
tai, jų tinkamumo vartoti termi

nas nurodomas „geriausias iki“, 
vadinasi, net jei terminas bus pa
sibaigęs, vizualiai įvertinus pro
duktą jį dar galima vartoti. Svar
bu, kad nebūtų pelėsio, neįprasto 
kvapo ir skonio. Kartais žmonės 
laiko duoną šaldytuve, svarbu, 
kad nebūtų per drėgna. Apkrau
tos spintelės yra tinkama vieta 

veistis kandims, todėl gerai, kad 
duona laikoma šaldytuve, kaip mi
nėjau, svarbu, kad nebūtų jame 
per drėgna.

Kai baigiasi mėsos, pieno 
produktų vartojimo laikas, yra ri
zika apsinuodyti. Šie produktai 
yra greitai gendantys, todėl ir 
nuoroda - „tinka vartoti iki“. Va

dinasi, pasibaigus terminui pro
duktas nėra saugus vartoti, ne
priklausomai nuo to, ar jo skoni
nės savybės yra geros, ar ne.

- Kokius produktus reko-
menduotumėte imti į iškylas, 
kad nekiltų rizika apsinuodyti?

- Pirmiausia rinkitės negrei
tai gendančius: riešutus, džiovin
tus vaisius, konservuotus ar vy
tintus mėsos gaminius. Sūrius, 
mėsos gaminius vežkitės šalt
krepšiuose. Nesivežkite iš anks
to pagamintų įvairių mišrainių su 
majonezu, grietine; geriau neim
kite užtepėlių, kremų, nes jie la
bai greitai genda, ypač kai karšta 
vasaros diena. Nesivežkite į 
gamtą produktų, kurių tinkamu
mo vartoti terminas - besibai
giantis.

Nesilaikant reikalavimų, kyla 
žarnyno infekcijų pavojus, ypač 
salmoneliozės.

Kalbėjosi Edita SIAVRIS 

Koks bus maistas, priklauso ir nuo mūsų pačių elgesio
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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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„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

MOKYMO KURSAI

tel. (8 5) 212 33 44 
el. p. club@respublika.net.
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Teatras

 VILNIUS

 RAGANIUK�S TEATRAS
11 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - „Ko bijo 
vaiduokliukas?“

 NAUJASIS TEATRAS
14 d. 18.30 val.  Repeticij� sal�je - 
„Kod�l a� �ia?“ Re�. S.Sandaryt�.

 PALANGA

 KULT�ROS CENTRAS „RAMYB�“
11 d. 20 val.  - I.Vyrypajevas „Saul�toji 
linija“ (N-16). K�r�jai: J.Tertelis ir 
V.�umilovait�.

 SENOJI GIMNAZIJA
16 d. 20 val.  - N.Gogolis „Revizorius“. 
Re�. A.Giniotis.

 KONCERT� SAL�
10 d. 17 val.  - Miuziklas „Kak�s mak�s 
gimtadienis“.
11 d. 19 val.  - E.John ir T.Rice „Aida“. 
Re�. V.Pauliukaitis. Dir. J.Janulevi�ius.
16 d. 20 val.  - „Egl� �al�i� karalien�“. 
Choreogr. M.Rimeikis. 
Dir. M.Barkauskas.

Koncertai
 VILNIUS

 �V.KOTRYNOS BA�NY�IA
13 d. 19 val.  - Kristupo festivalis: 
„Per�eng�s ribas“. Luca Stricagnoli (gitara, 
Italija).

 MOKYTOJ� NAMAI
14 d. 20.30 val.  VMN Kiemelyje - „Mad 
Money“ �olini� preparty VOL.2.

 VU BOTANIKOS SODAS
13 d. 20 val.  - Connan Mockasin 
(Naujoji Zelandija).
14 d. 20 val.  - Folk roko Father John 
Misty koncertas.

 TRAKAI

 TRAK� PILIS
10 d. 22 val.  - TEN WALLS ir Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestras.

 KAUNAS

 KAUNO VALSTYBIN� FILHARMONIJA
11 d. 17 val.  - XXIV Pa�aislio muzi-
kos festivalis. „Bachas: garsai, vaizdai, 
�e��liai“. Ruslan Vilensky (violon�el�), 
Viktors Keino (vaizdo projekcijos).

 PALANGA

 KULT�ROS CENTRAS „RAMYB�“
10 d. 20 val.  - „Subtilu-Z“ koncertas. 
L.Vaitkus (tenorin� birbyn�), P.Velikis 
(akordeonas), D.Mihailovs (akordeonas), 
V.�va�as (perkusija).

 GINTARO MUZIEJUS
13 d. 19 val.  - „Jeruzal�s dainos“. 
A.Krik��i�nait� (sopranas), Duo Lorenzen 
(Izraelis): Eckart Lorenzen (smuikas), Batia 
Lorenzen (fortepijonas).

 NIDA/JUODKRANT�
13 d. 19 val.  Juodkrant�, evangelik� 
liuteron� ba�ny�ioje; 14 d. 19 val.  
Nida, evangelik� liuteron� ba�ny�ioje; - 
„Antonio Vivaldi muzikos ekspresijos“. 
Orkestras „Musica Humana“, solistai: 
R.Beinaris (obojus), V.Kiminius (birbyn�), 
R.Grakauskait� (smuikas). Dir. R.Beinaris.
10 d. 19 val.  Juodkrant�, Liudviko R�zos 
kult�ros centro parod� sal�je - „Obojaus 
magija“. Robertas Beinaris (obojus).
16 d. 19 val.  Nida, bendruomen�s 
namuose - „I� �irdies � �ird�“. Orkestras 
„Musica Humana“, solistai: A.Krik��i�nait� 
(sopranas), R.Beinaris (obojus), G.Kviklys 
(vargonai). Dir. A.Vizgirda.

 DRUSKININKAI
11 d. 17.30 val.  Druskinink� ba�ny�ioje - 
I.Pliavgo (sopranas), R.Marcinkut�-Lesieur 
(vargonai). V.Juodpusis (muzikologas).

 KITI MIESTAI
KONCERTAI KITUOSE MIESTUOSE
11 d. 14 val.  Ignalina, Paliesiaus dvare - 
„I� dain� gyvenimo“. Jonas Sakalauskas (bar-
itonas) ir Giedrius Kuprevi�ius (fortepijonas).
11 d. 15 val.  Tytuv�nai, �v�. Mergel�s 
Marijos ba�ny�ioje - Valstybinis Vilniaus 
kvartetas: D.Kuznecovait� (I smuikas), 
A.�ilal� (II smuikas), G.Jakaitis (altas), 
A.Vasiliauskas (violon�el�).

15 d. 11.30 val.  Merkin�, �v�. 
Mergel�s Marijos �mimo � dang� 
ba�ny�ioje - S.Liamo (sopranas), 
V.Gurstis (fleita), U.Di�i�nas (obojus), 
R.Lamsodis (vargonai). V.Juodpusis 
(muzikologas).

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 10-15 d. 10.20, 
11.20, 13.50, 16.20, 19.30, 21.40 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 10-15 d. 
14.50, 17.10 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., origi-
nalo k., JAV, V) - 10 d. 23 val.
„Vestuv�s“  (komedija, Lietuva, N-16) - 
10-15 d. 10.50, 12.50, 15.10 val. 10-13 d. 
18.30, 20.50 val. 14-15 d. 19.10, 
21.55 val. 10 d. 23.40 val.
„�iurpios istorijos pasakojimui tam-
soje“  (siaubo f., JAV, N-13) - 10-15 d. 
10.30, 12.20, 16.30, 19, 21.20 val. 10 d. 
23.10 val.
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 
13 d. 18.30 val. 14-15 d. 18.30 val.

„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 15 d. 16.30 val.
„Bring The Soul: The Movie“  (filmas-
koncertas, N-7) - 10-11 d. 15.30 val.
„�mogus-Voras: � nauj� visat�“  (ani-
macinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 
10-15 d. 10.10 val. (vasaros akcija vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 10-15 d. 
13.20, 18.20 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 10-15 d. 11, 
12.30, 14.50, 16.20, 17.10, 20.40 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., origi-
nalo k., JAV, V) - 10-15 d. 11.15, 16.10 val.
„Vestuv�s“  (komedija, Lietuva, N-16) - 
10-15 d. 11.30, 13.50, 15.50, 19.30, 21.45 val.
„�iurpios istorijos pasakojimui tam-
soje“  (siaubo f., JAV, N-13) - 10-15 d. 
11.10, 13.40, 16.10, 18.40, 21.10 val.
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka drama, 
JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 13 d. 19 val. 
14-15 d. 18 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 15 d. 16 val.
„Bring The Soul: The Movie“  (filmas-
koncertas, N-7) - 10-11 d. 16.30 val.
„Monstr� vie�butis 3: atostogos“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, V) - 
10-15 d. 11.40 val. (vasaros akcija vaikams).

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka drama, 
JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 10 d. 
20.20 val. 12 d. 17 val. 15 d. 20 val.
„Pavarotti“  (dokumentinis muzikinis f., 
D.Britanija) - 10 d. 15.10 val. 15 d. 16 val.
„Kod�l mes k�rybingi?“  (dokumentinis 
f., Vokietija, N-13) - 11 d. 14.40 val.
„Bil�“  (drama, Latvija, Lietuva, �ekija, N-7) - 
11 d. 16.20 val. 13 d. 16.50 val. 16 d. 17 val.
„Kenterberio pasakojimai“  (komi�ka 
drama, Italija, Pranc�zija, N-16) - 11 d. 
18.20 val.
„Rocketman“  (muzikin� biografin� drama, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-16) - 11 d. 20.50 val.
„Namas, kur� pastat� D�ekas“  
(siaubo f., Danija, Pranc�zija, Vokietija, 
�vedija, N-18) - 12 d. 20 val.
„Krautuv� valsas“  (drama, Vokietija, 
Austrija, N-13) - 13 d. 18.50 val.
„Lietinga diena Niujorke“  (komedija, 
JAV, N-13) - 13 d. 21.10 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva) - 
14 d. 17 val.
„Dar vakar“  (muzikinis f., Did�ioji 
Britanija, N-13) - 14 d. 18.40 val.
„Duokit laisv�“  (komedija, JAV, N-13) - 
14 d. 21 val.
„I�gyventi vasar�“  (Lietuva, N-13) - 
15 d. 18.10 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 16 d. 19 val.
„Skausmas ir �lov�“  (drama, Ispanija, 
N-16) - 16 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 
13-15 d. 18.45 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 10-13, 
15 d. 13.30, 15.45 val. 14 d. 12.15 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., origi-
nalo k., JAV, V) - 12-15 d. 16.30 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 10-12 d. 
10.15, 11.15, 12.30, 14.45, 17, 18, 19.15 
val. 13, 15 d. 10.15, 11.15, 12.15, 14.25, 
16.35, 18, 19 val. 14 d. 10, 11.30, 13.45, 
14.45, 16, 17, 19.15 val.
„Vestuv�s“  (komedija, Lietuva, N-16) - 
10-12, 14 d. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 
19.30, 21.45 val. 13, 15 d. 10.30, 12.45, 
15, 17.15, 19.30, 22 val.
„�iurpios istorijos pasakojimui tam-
soje“  (siaubo f., JAV, N-13) - 10-15 d. 
10, 12.15, 14.30, 17, 19.30, 22 val.
„Greiti ir �siut�: Hobsas ir �o“  
(veiksmo komedija, JAV, N-13) - 10-12 d. 
10.45, 13.30, 16.15, 18.45, 20.30, 21.30 
val. 13, 15 d. 10.45, 13.30, 16.15, 18.45, 
20.30, 21.45 val. 14 d. 10.45, 13.30, 
16.15, 18.45, 21.30 val.
„Lietinga diena Niujorke“  (komedija, 
JAV, N-13) - 11-15 d. 14.30, 19, 21.15 
val. 10 d. 19.30, 21.30 val.
„Li�tas karalius“  (animacinis f., origi-
nalo k., JAV, V) - 10-15 d. 21.30 val.

„Li�tas karalius“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 10 d. 10, 12.20, 
13.30, 14.40, 17 val. 11-13, 15 d. 11, 12, 
13.45, 16.15 val. 14 d. 11, 13.45, 16.15 val.
„�mogus-Voras: Toli nuo nam�“  
(veiksmo f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV) - 
10-12, 14 d. 19, 21.45 val. 13, 15 d. 21.15 val.
„Vestuv�s“  (komedija, Lietuva, 
N-16) - 14 d. 12 val. (specialus seansas 
mamyt�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 10-15 d. 
10.30, 15.30, 21.40 val. 10-12, 14-15 d. 
13.15 val. 13 d. 13.05 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 10-15 d. 
11.30, 13.50, 16.10, 18.30 val.
„Vestuv�s“  (komedija, Lietuva, N-16) - 
10-15 d. 11.10, 15.50, 18, 22.20, 22.45 val.
„�iurpios istorijos pasakojimui tam-
soje“  (siaubo f., JAV, N-13) - 10-15 d. 
13.25, 17.40, 20.10, 22.55 val.
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 
13 d. 18.30 val. 14-15 d. 20.50 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 15 d. 16.30 val.
„Bring The Soul: The Movie“  (filmas-
koncertas, N-7) - 10-11 d. 15.30 val.
„Grin�as“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, Pranc�zija, Kinija, Japonija, 
JAV, V) - 10-15 d. 10.50 val. (vasaros 
akcija vaikams).

CINAMON MEGA
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 10-15 d. 
10.30, 13.15, 15.30, 19.45 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, 3D) - 10-15 d. 17.50 val.
„Vestuv�s“  (komedija, Lietuva, N-16) - 
10-11 d. 11, 13, 15.40, 18.15, 20.30 val. 
12-15 d. 11, 13, 15.40, 18.15, 20.45 val.
„�iurpios istorijos pasakojimui tam-
soje“  (siaubo f., JAV, N-13) - 10-15 d. 
17.20, 21.50 val.
„Bring The Soul: The Movie“  (filmas-
koncertas, N-7) - 10-11 d. 18 val.
„Lietinga diena Niujorke“  (komedija, 
JAV, N-13) - 10-15 d. 15.10 val.
„Greiti ir �siut�: Hobsas ir �o“  
(veiksmo komedija, JAV, N-13) - 10-11 d. 
10.45, 15.15, 19, 20.45 val. 12-15 d. 
10.40, 13.45, 18, 20 val.
„Vagys melagiai“  (kriminalin� drama, 
JAV, N-16) - 10, 12-15 d. 22 val.
„Li�tas karalius“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 10-11 d. 
10.15, 13.45, 20 val. 12-15 d. 10.40, 
13.45, 18, 20 val.
„Li�tas karalius“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 10-15 d. 16 val.
„Bjaurios l�l�s“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV) - 10-15 d. 11.15, 13.10 val.
„Saul�s kultas“  (mistin� siaubo drama, 
JAV, N-16) - 11 d. 22 val.
„Slaptas augintini� gyvenimas 2“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 
V) - 10-15 d. 13.30 val.
„Anabel� 3“  (siaubo f., JAV, N-16) - 
10-15 d. 22.30 val.

KLAIP�DA

FORUM CINEMAS
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 10-15 d. 
11.30, 15.20 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 10-15 d. 
10.20, 13.50, 16.10, 19.20 val.
„Vestuv�s“  (komedija, Lietuva, N-16) - 
10-15 d. 10.40, 13, 20.20 val. 12-15 d. 
16.40 val. 10-22 d. 16.50 val. 11-12 d. 
18.10 val. 13-15 d. 19 val. 10 d. 23.59 val.
„�iurpios istorijos pasakojimui tam-
soje“  (siaubo f., JAV, N-13) - 10-15 d. 
11, 18 val. 12-14 d. 15.20 val. 10-11 d. 
14.30 val. 10-12 d. 20.40 val. 13-15 d. 
21.20 val. 10 d. 22.40 val.
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 
13 d. 18.30 val. 14-15 d. 18 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 15 d. 15.30 val.
„Bring The Soul: The Movie“  (filmas-
koncertas, N-7) - 10-11 d. 15.30 val.
„Ralfas Griov�jas“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 10-15 d. 
10.10 val. (vasaros akcija vaikams).

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako

Vos keletą mėnesių pažįstami Laura ir Edgaras ruošiasi 
vestuvėms, tačiau kiekvienas kitaip, nes yra iš skirtingų 
visuomenės sluoksnių. Vestuvių labiausiai reikia Lauros tėvui 
Oskarui, suktam ir korumpuotam politikui, siekiančiam pri-
traukti dėmesį ir susirinkti „padorumo“ taškų - leisti dukrai 
tekėti už paprasto berno. Jauniesiems norisi spjauti į viską ir 
bėgti kur akys mato. Jų planas, deja, neišdega, nes skirtingų 
socialinių sluoksnių šeimos, vos susitikusios, ima konfliktuoti 
ir jauniesiems tenka gesinti kaistančią atmosferą.

Kiekviena Kventino Tarantino juosta sukelia šurmulį visame pasaulyje. Ne išimtis ir ši, kuria-
me realiai gyvenę žmonės paklūsta nežabotai režisieriaus fantazijai. 1969-ųjų Los Andželas, pati 
Holivudo „Aukso amžiaus“ pabaiga. Juostos centre - pagal žymiojo aktoriaus Berto Reinoldso (Burt 
Reynolds) paveikslą sukurtas pagrindinis herojus Rikas Daltonas ir jo bičiulis Klifas Butas. Kentėdami 
nuo mažėjančios vaidmenų pasiūlos ir desperatiškai siekdami išlaikyti ankstesnį statusą, vyrukai 
įsipainioja į neįtikėtinas istorijas, kurių fone - ir būsimasis žudikas Čarlis Mensonas, ir jo nužudytoji 
aktorė Šeron Teit, ir daugybė kitų to meto žvaigždžių.

„Vestuvės“

 „Vieną kartą Holivude“

KINO TEATRUOSE NUO 
RUGPJŪČIO 9 D.
KOMEDIJA. LIETUVA, 
2019.
REŽISIERIUS: VYGANTAS 
BACHMACKIJ.
VAIDINA: DOVILĖ KUN-
DROTAITĖ, VYTAUTAS KA-
NIUŠONIS, GIEDRIUS SAVIC-
KAS, DARIUS MEŠKAUSKAS, 
MARIUS REPŠYS IR KITI.

KINO TEATRUOSE NUO RUGPJŪČIO 16 D.

KOMIŠKA DRAMA. JAV.
REŽISIERIUS: QUENTIN TARANTINO.
VAIDINA: LEONARDO DICAPRIO, BRAD PITT, MAR-

GOT ROBBIE, DAKOTA FANNING IR KITI. 

FILMAS ANGLŲ KALBA SU LIETUVIŠKAIS SUBTITRAIS.

PREMJERA

„Once Upon a Time in Hollywood“
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Avinas. Asmeniniame gyveni-
me padėtis sudėtinga, rimtes-
nius pokyčius palikite ateičiai. 

Sėkmė lydės greitose verslo operacijose, 
ypač dirbančius jėgos struktūrose. Šiuo 
periodu siūlome nepradėti naujų darbų, 
o tęsti tai, ką pradėjote, arba užbaigti 
senus darbus. Kuo ramiau į viską rea-
guosite, tuo sveikesni būsite.

Jautis. Teks peržiūrėti anks-
tesnius sprendimus, grįžti 
prie anksčiau atidėtų darbų. 

Permainas, kurios jus aplankys, pa-
sitikite su šypsena, o ne su baime. 
Asmeninis gyvenimas liks nuošaly, 
viskas bus sutelkta į darbą. Saugokitės 
avarinių situacijų.

Dvyniai. Puikiai seksis mokyto-
jams, keliautojams. Būste labiau 
linkę išlaidauti nei taupyti. 

Asmeniniame gyvenime galima sumaiš-
tis, vienu metu galvosite apie kelis pre-
tendentus. Turintys šeimas gali sulaukti 
dėmesio iš kolegos ar netikėtai atsira-
dusio naujo pažįstamo. Atėjo palankus 
laikas besiruošiantiems sportuoti.

Vėžys. Puikus laikas švietimo 
darbuotojams, bus pareika-
lauta daug jėgų bendraujant 

su aplinkiniais. Palankus metas mo-
kytis, gilinti žinias, jei draugai pakvies 
apsilankyti seminare ar susitikime - 
neatsisakykite. Asmeniniame gyveni-
me būkite paslaptingi, buitį palikite už 
miegamojo durų.

Liūtas. Lydės sėkmė darbe. 
Puikiai seksis politikams, aukš-
tojo mokslo, švietimo darbuo-

tojams. Jūsų tikslai ir siekiai bus įgyven-
dinti. Asmeniniame gyvenime kamuos 
permainingos nuotaikos, aplinkiniams 
bus sunku bendrauti, todėl kai kurie 
žmonės nuspręs nuo jūsų atsiriboti. Gali 
būti, kad dėl susiklosčiusių aplinkybių 
igai laukta kelionė gali būti atidėta.

Mergelė. Pasistenkite šiuo 
metu neišlaidauti, užbaikite 
pradėtus darbus ir nepradėkite 

naujų, pataupykite energiją svarbes-
niems tikslams. Daug kas priklausys 
nuo jūsų asmeninės iniciatyvos, dary-
site, tai turėsite rezultatą. Neužteks tik 
imtis darbų, juos reikės atlikti su meile 
ir nuoširdumu. Meilės dvasia tvyros 
ore, norėsis ja dalytis su kitais, trokšite 
apkabinti ir mylėti visą pasaulį.

Svarstyklės. Labai palankus 
laikas dirbantiems su užsieniu 
pasirašyti verslo kontraktus, 

susitikti su verslo partneriais. Tikėtina, 
kad sutiksite žmogų iš tolimos pra-
eities, susitikimas bus trumpas, bet 
įsimintinas. Vadovaukitės intuicija ir 
nemalonių situacijų pavyks išvengti.

Skorpionas. Palankus laikas 
ieškoti naudingų ryšių, drąsiai 
galite imtis naujų darbų bei 

užbaigti senus darbus. Kils minčių 
apie naują būstą, tačiau realybė 
nedžiugins, konkrečių rezultatų dar 
reikės palaukti. Nors įvykiai rutuliosis 
vėžio žingsniu, šis laikotarpis jums 
bus malonus. Asmeniniame gyvenime 
akivaizdžios iniciatyvos imsis jūsų 
partneris.

Šaulys. Būsite kupini jėgų, 
šiuo metu jums siūloma 

neskubėti, o tęsti ir užbaigti 
pradėtus darbus. Neišlaidaukite, nes 
pasibaigus šventiniam laikotarpiui 
reikės labai smarkiai susiveržti diržus. 
Asmeniniame gyvenime vieniši 
kelionėje gali sutikti savo antrąją pusę. 
Saugokitės kojų traumų.

Ožiaragis. Jeigu šiek tiek 
pasuksite galvą, rasite bū-
dų, kaip gauti papildomų 

pajamų. Kol kas netvarkykite svarbių 
piniginių reikalų. Užsimezgęs meilės 
romanas duos didelę aistrą, tačiau il-
galaikiams santykiams nepalanakus ir 
net pavojingas laikas. Tinkamas laikas 
vykti į trumpas keliones.

Vandenis. Jeigu pavyks elgtis 
racionliai, nesikarščiuoti ir 

neskubėti priimti sprendimų, finansi-
nė padėtis gali akivaizdžiai pagerėti, 
nes šio laikotarpio sėkmė susijusi su 
bendravimu ir bendradarbiavimu. 
Jeigu esate vieniši, tikėtina, sutiksite 
žmogų, kuris jus labai sudomins.

Žuvys. Nesimėtykite į 
kraštutinumus ir neskubėdami 
užbaikite pradėtus darbus. 

Apsispręskite, kam teiksite 
pirmenybę - socialiniam statusui ar 
savo asmenybei. Tobulėkite darniai, 
skirkite pakankamai laiko sau ir sa-
vo darbui. Asmeniniame gyvenime 
galimas trumpalaikis išsiskyrimas, 
naujoms pažintims periodas visiškai 
nepalankus.

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ    
RUGPJŪČIO 10-16 D.

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės paslaugos 

SUDOKU

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

GERA DIENA: 14 D.
BLOGOS DIENOS: 13, 15, 16 D.

Vertikaliai: Aukl�jimas. Keli. �la. Akas. Rav�ti. 
Degutas. Pipirin�. Amaretas. Ne�as. Sritis. KK. 
L�tas. Akylas. Su. Sis. Sotis. Mot. Agatas. Deni. 
Vamarinas. Norim. Rasakilos. Spahija. Nosis. 
Pro. Asas.
Horizontaliai: Kuprin�s. Van. Apetitas. 
Klavi�as. Man. �ras. Ako. Pj�tis. Karis. Ilin. 
Gili. Uma. Asanos. Skotas. Sudarytas. Emilis. 
Sr. �pagatas. Po. Kuris. Na. Kates. Doha. Esat. 
Meris. Saksonija. Kin. Skutimas.
Pa�ym�tuose langeliuose: PAVIDALAS.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, 
galite laim�ti Vytauto �i�kausko 
kompaktin� plok�tel� „Akimirkos“
Atsakym� iki rugpj��io 14 d. si�skite SMS �inute 
numeriu 1390. Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, 
pavard� ir miest�. �inut�s kaina 0,43 EUR. Praeito 
kry�ia�od�io laim�tojas Mindaugas KURAS i� Vilniaus. 
Jam bus �teikta knyga „Dievi�koji komedija“.

D�l priz� teiraukit�s telefonu 8 5 212 36 26 arba 
el.pa�tu laisvalaikis@respublika.net. Prizai laikomi savait�. 
Si�sdami �inut� sutinkate, kad j�s� duomenys yra matomi, siekiant i�rinkti laim�toj�.

„LAISVALAIKIO“ REDAKCIJA
Tel. (8 5) 212-36-26
laisvalaikis@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 31 00 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

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

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

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika


