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Kodėl ateinantys metai 
bus pilni nepakartojamų 
įspūdžių, pasakoja 
koncertams besiruošianti 
dainininkė Monika Linkytė.

Plačiau 10 p.

Kodėl gydytojai Šetlando 
salose vietoj vaistų 
chroniškomis ligomis 
sergantiems žmonėms 
„išrašo“ pabuvimą gamtoje?

Plačiau 5 p.

Dukart dvynių susilaukusi 
Ieva Arnauskienė pasakoja 
apie aistrą stilingai rengti 
vaikus ir pasiruošimą dvynių 
madų šou.

Plačiau 6 p.

Šaltasis sezonas - geriausias 
hygge metas. Laimės 
instituto vadovas Meikas 
Vikingas yra atskleidęs, 
kaip pritaikyti tai namuose.

Plačiau 4 p.

su

„Desertų magija labai įtraukianti, nes skonių derinių, formų bei spalvų galimybės - 
neaprėpiamos“, - teigia desertų kūrėja bei smaližė Liucina RimgaiLė.

Desertų magija
2-3 p.
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LIUCINA RIMGAILĖ labiausiai ži-
noma kaip desertų kūrėja, tačiau 
ji ne tik turi desertinę bei kepyk-
lėlę, bet ir yra išleidusi knygą, 
rašo tinklaraštį ir ilgą laiką orga-
nizavo įvairius renginius. Moteris 
prisipažįsta, kad vis dar yra pri-
klausoma nuo saldumynų, dievi-
na jų kūrimą, o jei ko ir norėtų - 
tai tik papildomo laiko, kurį skir-
tų artimiausiems žmonėms.
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ

- Liucina, priminkite skai-
tytojams, kaip komunikaciją 
ir ryšius su visuomene baigu-
si jauna moteris paniro į de-
sertų kūrimą?

- Man rodos, desertai pasirin-
ko mane, o ne aš juos. Gaminti 
juos pradėjau paauglystėje, o vėl 
grįžau prie konditerijos tada, kai 
su vyru įkūrėmė renginių organi-
zavimo įmonę ir ieškojau būdų 
atsipalaiduoti, pailsėti nuo darbo 
prie kompiuterio. Desertų kūri-

mo magija labai įtraukianti, nes 
skonių derinių, formų bei spalvų 
galimybės yra neaprėpiamos. Esu 
saldžiapilvė, tad labai natūraliai ir 
greitai panirau į šią magiją.

- Į desertų gaminimą žiū-
rite labai kūrybiškai. Iš kur 
semiatės įkvėpimo?

- Pirmiausia įkvėpimas ateina 
tada, kai galvoje atsiranda vietos 
kūrybai - kai turiu laisvą valandė-
lę, kai neapsikraunu rūpesčiais ir 
nesu pavargusi.

Ne paslaptis, jog begalę įkve-
piančių pavyzdžių galima rasti so-
cialiniuose tinkluose. Kadangi aš, 
įvairius puslapius, komunikuojan-
čius apie desertus, seku, natūra-
lu, kad tuos pavyzdžius matau 
kasdien. Man jie gražūs, estetiš-
ki, kartais, vos pamačiusi nuot-
rauką, galiu net skonį įsivaizduo-
ti (turiu lakią vaizduotę). Man už-
tenka ir įdomų spalvų derinį pa-
matyti ar formą - galvoje tarsi iš 
niekur gimsta idėja, kokius sko-
nius galima būtų suderinti, kokius 
naujus miltus ar kitą produktą iš-
bandyti. Mat pastaruoju metu ne-

mažai domiuosi cukraus alterna-
tyvomis, augalinės kilmės pro-
duktų panaudojimu konditerijoje.

- Ar turite guru iš kondi-
terijos pasaulio, į kurį lygiuo-
jatės?

- Man patinkančių konditerių 
yra bent keli, tačiau vienos įdo-
miausių idėjų yra ukrainietės, bu-
vusios architektės Dinaros Kasko.

Jei atvirai, nesilygiuoju į nie-
ką. Kažkiek to net bijau. Vos per-
nelyg susižaviu kieno nors dar-
bais, iškart jaučiu, jog prarandu 
savitumą, pradedu daryti tai, kas 
man mažiau būdinga.

- Teigiate, kad kuriate ne 
tik desertus, bet ir emocijas. 
Kokios tai emocijos?

- Esu įsitikinusi, jog desertas 
seniai nebėra tik maistas. Juos 
gaminame ar perkame, kai šven-
čiame, kai reikia atsiprašyti, ir, be 
abejonės, kai liūdime ar reikia pa-
sitaisyti nuotaiką. Taigi, mes tu-
rime puikią priemonę skaniai ir 
gražiai išspręsti bet kokią proble-
mą. Man svarbu, kad kiekvienas, 

suvalgęs mano kurtą desertą, iš-
sineštų kuo šviesesnes mintis bei 
teigiamas emocijas.

- Esate „priklausoma nuo 
saldumynų“. Kaip dažnai pati 
juos valgote? Ar vis dar pir-
menybę teikiate keksiukams?

- Desertus vis dar valgau kas-
dien ir tikrai ne mažiau kaip du 
per dieną. Nieko su savim negaliu 
padaryti, nors, tiesą sakant, nela-
bai ir stengiuosi (juokiasi). Valgau 
intuityviai ir pagal nuotaiką, todėl 
labai dažnai renkuosi vis kažką 
kitą. Taigi keksiukų irgi vis dar 
neatsisakau. Tiesa, neretai natū-
raliai išeina, jog rytais renkuosi 
desertus su kremais, tokius so-

tesnius, o po pietų - becukrius, 
kartais ir bemilčius, pagamintus 
riešutų bei vaisių pagrindu.

- Aš irgi priklausoma nuo 
saldumynų, bet tokios figūros 
išlaikyti nepavyksta. Kokia 
jūsų paslaptis?

- Tai kad ir prie mano figūros 
galima prikibti! Gal rengtis moku 
tinkamai, todėl atrodo kitaip (juo-
kiasi). O šiaip ne kartą sakiau, jog 
kai valgau desertus, niekada savęs 
nekaltinu ir neskaičiuoju kalorijų. 
Aš mėgaujuosi ir, tikėtina, mano 
kūnas tai jaučia, nekaupia tiek, kiek 
galėtų. Be to, valgau tik kokybiškus 
desertus, iš gerų produktų. Nieka-
da neatsisakau ir naminio kepinio - 
ar jis būtų močiutės, ar draugės, ar 
profesionalo keptas.

- Nors vakarėliuose ar gat-
vėje vilkite tikrai stilingai, 
smalsu, kuo vilkite, kai kuria-
te ir ruošiate desertus? Ar pri-
menate konditerę su kepuraite 
ant galvos ir didele prijuoste?

- Oi ne, toli gražu (juokiasi). 
Jei esu darbe, tai ten savos higie-
nos taisyklės, specialūs rūbai ir 
t.t., visgi kurti bei gaminti deser-
tus man labiausiai patinka ir pa-
vyksta namuose. Ten - jau kaip 
išeina... Dažniausia susuku gar-
banėles į kuoduką, apsirengiu 
tampres, šortus ar sijonuką, pa-
togius marškinėlius, pasileidžiu 
muziką ir per daug negalvodama 
apie taisykles bandau, bandau, 
bandau! Labai smagu paskui su 
draugėmis, sese ar vyru viską ra-
gauti (šypsosi).

- Turite kepyklėlę ir deser-
tinę, esate išleidusi knygą, ra-
šote tinklaraštį, organizuojate 
renginius - kas toliau? Kokie 
ateities planai?

- Nebeorganizuoju renginių ir 
to pragrindinė priežastis - susi-
telkimas į vieną veiklą, jos dary-
mas 200 proc. Tiek knyga, tiek 
tinklaraštis irgi yra susiję su 
maistu. Per juos realizuoju savo 
meilę rašymui ir sujungiu dar ke-
lias, mane įkvepiančias sritis. 
Man labai patinka darbas su ka-
mera, laisvai prieš ją jaučiuosi, 
todėl ateityje norėčiau kurti dau-
giau vaizdo turinio.

- Jūsų moto: nieko nėra 
neįmanomo. Ką tokio - kas 
jums atrodė neįmanoma - esa-
te įgyvendinusi, padariusi?

- Žinokite, kai pradedi verslą 
toje srityje, kur nieko nežinai, 
pradedi net ne nuo nulio, o nuo 
minus 50 taškų ir dar neturi jo-
kios normalios patirties, nes esi 
jauna ir nežinai, ką reiškia vysty-
ti bei valdyti nuosavą verslą, iš 
pažiūros neįmanomų dalykų atsi-
randa gana dažnai. Ne kartą gal-
vojau, jog nebepatempsiu fiziškai 
(ypač kai tuo pat metu dar ir pla-
nuodavau vestuves), kad nesude-
rinsiu darbo ir santykių su vyru, 
kad neįveiksiu vienos ar kitos si-
tuacijos, tačiau galiu drąsiai pasa-
kyti, jog turime visas galimybes 
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patys save ir aplinkinius stebinti 
kasdien, su kiekvienu kartu vis 
labiau plėsti savo galimybių bei 
jėgų ribas.

- Esate minėjusi, kad nors 
jums sekasi, išsilaikyti yra ne-
lengva, nes konditerijos rinka 
Lietuvoje aktyvi. Tad kaip iš-
silaikote?

- Mano didžiausias turtas dar-
be yra kolektyvas, žmonės, kurie 
dirba su manimi. Be jų palaikymo 
ir empatijos, noro judėti į priekį, 
mokytis ir pasiekti, būtų žymiai 
sunkiau. Per penkerius veiklos 
metus buvo bent trys kartai, kai 
jie tikėjo mumis stipriau už mane 
pačią! Neįtikėtina, bet tai tiesa. Aš, 
savo ruožtu, stengiuos dirbti kryp-
tingai, nesiblaškyti, nuolat domė-
tis naujovėmis, jas išbandyti ir 
diegti. Be to, švenčiame ir džiau-
giamės pasiektais rezultatais bei 
laimėjimais. Tai motyvuoja ir irgi 
yra labai svarbu! 

- Taip pat esate savo tink-
laraštyje rašiusi, jog, kad pa-
siektumėte tai, ką turite, teko 

paaukoti nepaprastai daug. 
Gal pateiktumėte pavyzdį?

- Kai pradėjau savo veiklą su 
desertais, vis mažiau laiko leidau 
namuose. Vis rečiau būdavau su 
vyru (iki šiol nesuprantu, kaip jis 
pakenčia mano darboholizmą). 
Taip pat praradau ryšį su keliomis 
draugėmis, nes neturėjau laiko 
nulėkti kavos ar vyno taurės ir 
elementariai papliurpti. Netgi sa-
vo krikštasūniui skyriau nelogiš-
kai mažai laiko! Man nuoširdžiai 
gaila, kad per mažai su juo buvau, 
žaidžiau ir stebėjau, kaip jis auga. 
Man pasisekė, kad viskas keičia-
si į gera - aš vis dar esu jo mylima 
teta Liu, draugės atsiliepia kvie-
čiamos susitikti, o vyras iki šiol 
yra visas mano pasaulis!

Interviu  3

Radijo laidų vedėja Simona 
albavičiūtė-bandita labiau 
mėgsta vasaros sezoną. Kaip 
mergina prisipažįsta, ji - vasaros 
vaikas, kuriam patinka šiluma, 
vandens pramogos, saulė. dėl 
šios priežasties Simona galvo-
davo, jog niekada į kalnus neva-
žiuos, sakydavo, kad atostogos 
turi būti ten, kur šilta. tačiau, 
praėjusiais metais ji pirmą kar-
tą suprato, kokie nuostabūs yra 
kalnai ir kaip smagu slidinėti.

Praėjusių metų gruodį Simo-
na su savo vaikinu, ledo ritulinin-
ku Andriumi Židkovu, ir draugais 
nusprendė praleisti žiemos atos-
togas kalnuose, Slovakijoje. Jai 
didžiausią įspūdį paliko pirmosios 
akimirkos atvykus: „Kai atvyksti 
į kalnų miestelį, pušys paskendu-
sios sniege, o nuo kalno šviečia 
miestelis, kuris atrodo kaip iš fil-
mo. Tada supranti, kad ir žiema 
yra puikus metų laikas“, - šypso-
si žinoma moteris.

Slidinėti Simona mokėjo tik 
šiek tiek, todėl pirmosiomis die-
nomis, ypač po to, kai skaudžiai 
nuvirto ir susitrenkė uodegikau-
lį, kalnai virto ne džiaugsmu, o 
maža paranoja: „Vis galvodavau, 
kad tik nenugriūčiau, kad tik ne-
nugriūčiau! Atsipalaidavau tik 
paskutinę atostogų dieną.“

Todėl šiais metais Simona 
nusprendė pradėti kalnams 
ruoštis iš anksto. Slidinėjimo se-
zoną ji jau pradėjo, tik ne aukš-
tuose kalnuose, o... ant kilimo. 
Slidinėjimo įgūdžius Simona 
Bandita tobulino Vilniuje įsikū-
rusioje uždaroje „Laisvalaikio 
dovanų“ slidinėjimo akademijo-

je, kur slidinėjama ant treniruok-
lių, padengtų kilimine danga.

„Buvome labai maloniai nu-
stebinti. Pirmiausia dėl to, kad 
ten ne sniegas, o minkštas kili-
mas, todėl nebaisu kristi. Antra, 
čia labai greitai junti progresą, 
tad mokaisi greičiau. Jei praėju-
siais metais būčiau žinojusi, kad 
Lietuvoje yra tokia vieta, tikrai 
būčiau atvykusi pasitreniruoti ir 
išnaudojusi visas atostogų die-

nas smagiam slidinėjimui, o ne 
mokymuisi.“

Apsilankiusi slidinėjimo tre-
niruotėse Simona Bandita jau 
planuoja žiemos atostogas: „Pra-
ėjusiais metais lankėmės Slova-
kijoje, o šiemet norime vykti 
kažkur kitur - Prancūziją, Aust-
riją arba Šveicariją. Kur kalnų 
kurortai papuošti įspūdinges-
niais vaizdais ir kalnais.“

„Laisvalaikio“ inf.

Pradėjo slidinėjimo sezoną

Desertų kūrimo 
magija labai 
įtraukianti, nes 
skonių Derinių, 
formų bei spalvų 
galimybės yra 
neaprėpiamos
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Prisipažinsiu, vėlyvo rudens iš 
dalies laukiau bent dėl vieno 
dalyko - tai hygge. Ši daniška 
sąvoka, apibūdinanti jaukumą, 
Skandinavijoje vartojama du 
šimtmečius, tačiau pasaulyje iš-
populiarėjo prieš kelerius metus, 
kuomet Laimės instituto, esančio 
Kopenhagoje, direktorius Meikas  
Vikingas (Meik Wiking) apie tai 
prabilo. Norėjau ne tik pritaikyti 
hygge namie, bet ir apie tai para-
šyti. Mat šaltasis sezonas yra ge-
riausias hygge metas.

Dalia Daškevičiūtė

M.Vikingo „Mažoji laimės 
knyga Hygge. Gyvenimas pagal 
danus“ buvo išleista į daugybę 
kalbų, tapo bestseleriu visame 
pasaulyje. Rinkodarininkai pasi-
gavo šią sąvoką, norėdami par-
duoti gausybę su jaukumu susi-
jusių dalykų. Bet tai iš tiesų vei-
kia, jeigu tuo tiki! Todėl, nors 
knygų apie tai dabar išleista gau-
sybė, remiuosi būtent M.Vikingo 
leidiniu. Juk kas daugiau nusima-
no apie laimę ir jaukumą, jeigu ne 
laimės tyrėjas.

Hygge gali būti veiksmažodis, 
būdvardis, daiktavardis („jaukiai 
būti“, „jaukus, patogus“, „jauku-
mas“ ir kt). Šis žodis tariamas pa-
našiai į „hiuga“. Jo kilmė - norve-
giškas žodis, reiškiantis gerą sa-
vijautą. Ir išties, hygge skatina 
gerai jaustis.

Laimingiausia tauta

Nors mes esame pratę skųs-
tis dėl prastų orų, Danijoje ir aps-
kritai Skandinavijoje orai dar blo-
gesni. Todėl jie sumąstė, kaip prie 
to adaptuotis - ogi daugiau laiko 
rudenį bei žiemą leisti namie, ka-
vinėse ar su draugais. Nieko nau-
jo, sakysite, jeigu ne tas faktas, 
kad būti viduje jiems išties patin-
ka ir tam pasitelkiamos visos prie-
monės. Negana to, danai nekart 
Jungtinių Tautų buvo įvardyti kaip 
laimingiausia pasaulio tauta.

Kadangi apie tai išleista visa 
knyga, sutalpinti į vieną straipsnį 
šią savoką nelengva. Todėl pasi-
telkime komponentus, kurie pa-
deda įgyvendinti tai namuose. 
Kaip rašo M.Vikingas, „nors jau-
kumą galima kurti ištisus metus, 

žiemą jis virsta ne tik būtinybe, 
bet ir išgyvenimo planu“. Tai tar-
si danų DNR. Ir svarbu pasimo-
kyti to, nes prasti orai ar tamsa 
yra ir požiūrio bei galimybių 
įžvelgimo dalykas. Reikia vertin-
ti tai, ką turime, o jei kažkas labai 
netenkina, pasistengti padaryti 
situaciją geresnę. Juolab kad hy
gge nenusipirksi - tik susikursi.

Šviesa

Kuomet danų klausiama, su 
kuo labiausiai jiems asocijuojasi 
hygge, beveik visi atsako, kad su 
žvakėmis. Nėra greitesnio būdo 
sukurti intymesnę ir jaukesnę 
aplinką, nei patalpoje uždegti ke-
letą žvakių. Tad danų namai pil-
ni jų, jie žiebia žvakes taip daž-
nai, tarsi kiekviena diena būtų 
Vėlinės. Tik intencija kita. Per 
metus statistinis danas sudegina 
šešis kilogramus žvakių, daugu-
ma jų - natūralios kilmės, ne sin-
tetinės. Tai labai svarbu, mat pri-
sikvėpuoti sintetinių žvakių - 
kenksminga sveikatai.

Danai apskritai pamišę dėl 
apšvietimo ir gerų šviestuvų - į 
pastaruosius investuoja daug, 
perka vardinius ir turi mėgsta-
mų gamintojų. Namie turi būti 
daugybė šviesos šaltinių skir-
tingiems kampeliams ir vei-
kloms, nes „vienintelis turtas, 
kurio danai šaltuoju laikotarpiu 
turi per akis, tai tamsa“. Tad 
bent namie norisi daugiau švie-
sos. Paslaptis - kuo žemesnė 
šviesos temperatūra, tuo jaukes-
nė apšvietimo spalva patalpoje. 
Keletas mažesnių šviestuvų su-
kuria jaukesnį apšvietimą nei vie-
nas didelis, tad danai kuria namie 
apšviestas „saleles“.

O štai hygge viršūnė - židinys. 
Danai gali eiti į kavinę, kurioje 
kava kainuoja penkis eurus ir jos 
skonis yra šlykštus, vien dėl joje 
esančio atviro židinio!

Kaip pusiau juokauja M.Vi-
kingas, danai taip pleškina žva-

kes, malkas ir apskritai mėgsta 
degias medžiagas (pvz., medienos 
baldus), kad nėra ko stebėtis, jog 
Kopenhaga keliskart buvo sude-
gusi iki pamatų.

Skanus maistas

Skanus ir sotus maistas labai 
vertingas kompanijoje, rašo 
M.Vikingas. Kavos danai kasdien 
prigeria „kaip Veronika ežero“ - 
už žvakes jiems labiau su hygge 
asocijuojasi tik karšti gėrimai. 
Mėsą ir saldumynus jie irgi kerta 
kilogramais. Tačiau šiuo atveju 
svarbu, ne ką mėgsta danai, o ką 
mėgstate jūs. Nes būtent tai su-
teiks teigiamų emocijų, o hygge 
esmė yra pamaloninti save, net 
jei tai - maža nuodėmė. Saldumy-
nai nėra blogai, jei jie kokybiški, 
valgomi ne kasdien ir mėgaujan-
tis. Nes valgyti pyragaitį ir dūsau-
ti, kiek jame kalorijų ir kaip tai 
nesveika, tolygu atimti iš savęs 
malonumą.

Maistas neturi būti kažkoks 
ekstravagantiškas. Pavyzdžiui, na-
mie kepto obuolių pyrago aromatas 
yra hygge viršūnė. Nes tai labai pri-
mena vaikystę, kelia teigiamas 
emocijas, be to, pagaminta pačių. 
Maisto ruošimas namuose ar drau-
gų kompanijoje - irgi labai hygge.

Hyggekrog

Danai daug dėmesio skiria 
namų dailinimui, nes čia pralei-
džia daug laiko. Kavinėse susitik-
ti su draugais jiems brangu, tad 
sambūriai vyksta namuose. Tokio 
dalyko kaip netikėtų svečių pasi-
tikimas sakant: „Oi, nežinojau, 
kad ateisite, būčiau susitvarkiu-
si...“, jiems nepasitaiko. Nes danų 
namai visada atrodo it iš dizaino 
žurnalo viršelio.

Kiekvienuose danų namuose 
būna hyggekrog - tai jaukus kam-
pelis, kuriame miela būti. Kaž-
kam tai krėslas ir toršeras šalia, 
kažkam pagalvėlėmis nusėta pa-

langė ar sofa priešais besikūre-
nantį židinį. Jaukiam kampeliui 
reikia neįkyraus apšvietimo, ap-
kloto ar pagalvėlių - ir viskas!

Dar verta patogiai ir gražiai iš-
eksponuoti turimas knygas arba 
atsirinkti keletą mėgstamiausių ir 
jas pastatyti matomoje vietoje. Žie-
mą įsitaisyti hyggekrog ir paskaity-
ti įdomią knygą - tikrai puiku.

Medis, keramika, 
vintažas

Taip pat jaukumui ir geram 
interjerui sukurti labai tinka me-

4  Namai

Vienintelis 
turtas, kurio 
danai šaltuoju 
laikotarpiu 
turi per akis, 
tai tamsa, tad ją 
praleidžia jaukiai 
būdami namie

kuo žemesnė 
šViesos 
temperatūra, 
tuo jaukesnė 
apšVietimo spalVa 
patalpoje

namai pagal
hygge
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diniai baldai: medinis valgomojo 
ar darbo stalas, medinė indauja ar 
moderni kėdė medinėmis kojo-
mis. Arba - supamasis krėslas. 
Taip pat - ir kiti su gamta susiję 
dalykai. Žaliuojantis augalas, kai-
lis-kilimas, avikailis ant sofos, 
konkorėžių kompozicija vazoje ir 
pan. Danai jaučia poreikį į namus 
parsigabenti visą mišką.

Vintažinis baldas ar akcentas 
irgi turi savito žavesio, kelia nos-
talgiją ir pasakoja savo istoriją. 
Tai ne tik fiziniai objektai, jie turi 
emocinę vertę, teigia Laimės ins-
tituto vadovas.

Keraminiai indai, arbatinukas ar 
gėlių vazonai yra mažos detalės, ku-
rios išbaigia bendrą namų paveikslą.

Lytėjimas

Svarbu ne tik, kaip daiktai na-
muose atrodo, bet ir kokius jaus-
mus ar pojūčius jie sukelia. Skir-
tingos namų objektų tekstūros 
bei faktūros suteikia progos pasi-

telkti ir lytėjimo juslę. Tad minė-
tiems apklotams, pagalvėlėms, 
kilimėliams šaltuoju sezonu skir-
kite didesnį dėmesį.

Naminė apranga

Gražios vilnonės kojinės, 
megztos pačių ar močiučių. Šiltas, 

jaukus, „nekandantis“ megztinis. 
Patogios, minkštos, šildančios šle-
petės. Jei norisi - su juokingu pie-
šiniu ar užrašu. Patogios, tačiau 
nenuskalbtos kelnės iš malonaus 
liesti audinio. Purus šviesių tonų 
chalatas. Visa ši apranga kviečia 
būti namuose. Tai - hygge. Kasdie-
niška, bet neprasta.

Neseniai buvo pranešta, kad 
šeimos gydytojai britų archipe-
lage (tarp Jungtinės Karalystės 
ir Norvegijos) esančiose Šetlan-
do salose paleido projektą, kurį 
pažodžiui būtų galima išversti 
„gamtos receptas“. O nepa-
žodžiui paaiškinus - medikai 
vietoj vaistų skiria pacientams 
pabuvimą gamtoje, sezonų pa-
jutimą. Tai - kaip būdas kovoti 
su chroniškomis ligomis, taip 
pat ir psichinėmis problemomis 
bei stresu.

Tam yra sukurtas ir specia-
lus kalendorius, kurį visame pa-
saulyje galima parsisiųsti nemo-
kamai (iš healthyshetland.com/
your-area) arba gauti valstybi-
nėse gydymo įstaigose Šet-
lande, kur pateikiama idėjų, ką 
kiekvieną mėnesį galima nu-
veikti gamtoje.

Medikai ieško alternatyvų, 
kaip, be nuolatinio vaistų varto-
jimo, galima padėti žmonėms 
būti sveikesniems - tiek fiziškai, 
tiek emociškai. Juk pabūti gam-

toje prieinama visiems, nieko 
nekainuoja, o gamtos, gryno 
oro, augalų, žalios spalvos nau-
da yra įrodyta nesuskaičiuojama 
galybe mokslinių tyrimų.

Čia net ir mediku ar moks-
lininku būti nereikia - kad ir 
koks jaustumeisi pavargęs, pa-
buvęs gamtoje, pavaikščiojęs, 
pažvelgęs į tolį, į medžius, žmo-
gus pasijunta atsipalaidavęs, ra-
mesnis. Tarsi atsitraukia nuo 
įprastų kasdienių rūpesčių ir 
viskas tuomet atrodo įmanoma. 
Negana to, tai ne tik gerina 
sveikatą ar sumažina nerimą, 
bet ir skatina kūrybiškumą, su-
teikia džiaugsmo, gerina miego 
kokybę t.t. Japonai turi tam ati-
tikmenį - tai vadinamosios 
„maudynės miške“. Į tokias 
„maudynes“ patariama nesineš-
ti telefono, eiti vieniems, su šu-
niu arba su kompanija, bet pa-
būti tyloje, pasimėgauti gamta.

Beje, tyrimai rodo, kad net 
ir dokumentinių filmų apie gam-
tą ir joje vykstančius procesus 
stebėjimas irgi turi panašios 
psichologinės įtakos. Tačiau fi-
ziškai pajudėti visuomet geriau.

Parengė Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ

Vietoj vaistų - 
pabuvimas gamtoje

1.  ATMOSFERA. Pritemdykite šviesą.
2.  MĖGAUKITĖS AKIMIRKA. Išjunkite telefonus.
3.  MALONUMAS. Kava, šokoladas, sausainiai, pyragaičiai.
4.  LYGYBĖ. „Mes“ svarbiau nei „aš“. Dalykitės darbais ir laiku.
5.  DĖKINGUMAS. Įsileiskite jį į save. Kaip yra, taip gerai.
6.  HARMONIJA. Tai ne varžybos. Jūs mums jau patinkate. 

Nėra reikalo girtis savo pasiekimais.
7.  KOMFORTAS. Jauskitės patogiai. Stabtelėkite ir atsivėpkite. 

Atsipalaiduokite.
8.  PALIAUBOS. Nedramatizuokite. Pokalbį apie politiką atidėkite 

kitai dienai.
9.  BENDRYSTĖ. Kurkite santykius ir pasakojimus. „Ar prisimeni, 

kaip mes?..“
10.  PRIEGLOBSTIS. Tai jūsų šeima. Tai vieta, kurioje esate ramūs ir 

saugūs.

HYGGE MANIFESTAS PAGAL M.VIKINGĄ
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„Mūsų šeimoje auga dvi dvy-
nių poros - dešimtmečiai Džiugas 
ir Mažvydas ir trimetės Ūla ir 
Mėta. Nebijau sakyti, kad gyve-
nimas man išmetė atvirą iššūkių 
kortą, nes auginti iškart po du ir 
dar du kartus - tikrai yra ką veik-
ti!“ - sako moteris.

Nepaisant keturgubų rūpes-
čių, moteris sukūrė tinklaraštį, 
kuriame dalija įvairiausius patari-
mus mažylius auginantiems tė-
vams. Paklausta, kaip viską su-
spėja, ji neslepia, kad įsisukus 
tinklaraščio veiklai, viena visko ir 
nebeaprėpia, gali būti, kad netru-
kus ieškos pagalbininkų. „Esu 
maksimalistė, tad su manimi daž-
nai būna sunku, užsibrėžto tikslo 
aš siekiu geriau iš lėto, bet užtik-
rintai“, - dėstė I.Arnauskienė, ku-
rios tinklaraštis gimė kartu su 
dukrytėmis.

„Šeimoje augau su septyne-
riais metais jaunesne sesute, ša-
lia manęs nuolat sukosi mažesni 
vaikai. Puošti juos man pats ma-
loniausias užsiėmimas, norė-
čiau, kad visi pasaulio vaikai tu-

rėtų galimybę būti papuošti. Vai-
kystė - tai toks metas, kuomet 
galime iš mažo žmogučio nulip-
dyti nuostabų žmogų, tad nenu-
mokime ranka ir į išorinį grožio 
kūrimą, priimkime tai kaip natū-
ralų raidos procecą. Dažnai savo 
vaikučių drabužius tiesiog dova-
noju tiems, kam jų norisi ar labai 
reikia.“

Dvynių konkursas „Twins Pe-
ak“ yra vienas laukiamiausių Ar-
nauskų šeimos renginių, kurių jie 
dar nėsyk nepraleido. „Vieno ren-
ginio metu Džiugas su Mažvydu 
buvo užėmę 1-ąją vietą, tos die-
nos nepamiršime niekad, kiek 
džiaugsmo tąkart spindėjo jų aky-
se. Šįmet sulaukusi kvietimo su-
rengti dvynių madų šou jubilieji-
nio renginio metu, nė nesudvejo-
jau. Bus išties nuostabu, juk po-

diumu žengs dvynukai, o gal net 
ir trynukai!

Žinoma, tai nebus tas madų 
šou, kurio metu viskas sustyguo-
ta nuo A iki Z, nes modeliukai - 
vaikai, kurie nėra apmokyti mo-
delio darbo. Jie bus pasipuošę 
naujausių mados tendencijų deri-
niais, tačiau pagrindinis to vakaro 
madų šou akcentas, manau, bus 
spindinčios jų akys.“

Dvynių konkurso mados po-
diumu žengs ir keturios Arnaus-
kų šeimos atžalos.

„Dabar dažnai pajuokauju, 
kad užsisakiau dukart dvynukų 
dėl to, jog namuose turėčiau už-
tektinai modelių savo veiklai, ir 
mums tai puikiai pavyko. Jokios 
prievartos nėra, visas modeliavi-
mas vyksta natūraliai, mes tiesiog 
gyvename tokioje namų aplinko-
je, kurioje grožis, estetika, meilė 
drabužiui yra diegiami nuo ma-
žens. Mūsų vaikams tai yra įpras-
ta, tarsi nusiplauti rankas grįžus 
iš kiemo.

Neperšu jiems tų madų per 
prievartą, jie tai mato kasdien ir 
natūraliai tai priima, o jei ateis ta 
diena, kai man pasakys: „Mamyt, 
gana!“, mes susėsime pasikalbė-
ti ir surasime kompromisą. Šei-
mos stiprybė slypi gebėjime ras-
ti bendrą kalbą ir suprasti vieni 
kitus.“

„Nuo šiol, jei matote vieną iš 
mūsų, reikėtų apsidairyti, ar kur 
netoliese nėra antrojo“, - šmaikš-
tauja renginių ir televizijos laidų 
vedėjas DaiNius MartiNaitis, 
kalbėdamas apie neseniai prasi-
dėjusį bendradarbiavimą su Lie-
tuvos baleto žvaigžde NerijuMi 
juška.

Pramogų pasaulyje duetai, 
galintys įgyvendinti itin skirtin-
gus režisūrinius įvairių projektų 
rengėjų sprendimus, yra retas 
reiškinys.

„Su Nerijumi kartu jau vedė-
me renginį ir išbandymą išlaikė-
me! Jis tikrai puikus partneris - 
reaguojantis į situaciją, nestoko-
jantis humoro jausmo, mokantis 
šventei suteikti elegantišką to-
ną“, - pagyrimų partneriui negai-
lėjo D.Martinaitis.

Jo įsitikinimu, duetas su ba-
leto primarijumi yra efektingas ir 

dėl judviejų skirtingos patirties, 
amžiaus, įvaizdžio, pomėgių. „Aš 
mėgstu žvejoti, o Nerijus - lepintis 
vandens parkuose. Aš vertinu 
kruopų košes, o mano partneris - 
tikras gurmanas. Nerijui fotoapa-
ratas - galimybė atsiskleisti, tuo 
tarpu aš jo stengiuosi vengti. Šie 
ir daugybė kitų skirtumų suteikia 
mums galimybę „suvadovauti“ ir 
žvejų suvažiavimui, ir protokoli-
niam renginiui.“

Spektakliuose tebevaidinantis 
ir savo vardo baleto mokyklai va-
dovaujantis N.Juška neslepia - 
renginių vedimas jam yra savęs 
išmėginimas. Tai, kad jis gali tapti 
D.Martinaičio scenos partneriu, 
primarijus sakė niekuomet nė ne-
pagalvojęs. Tačiau tokią galimybę, 
pasak N.Juškos, įžvelgė bičiuliai.

„Nors sukūrėme bendrą pro-
jektą, savo įprastą veiklą tęsime 
ir toliau. Tačiau nauja patirtis pra-
turtina, išprovokuoja idėjas, ska-
tina vidinį progresą“, - įsitikinęs 
N.Juška.

Jis neslepia - pasikeitimai 
Juškų namuose buvo ne kartą ap-
tarti. Didelė tikimybė, kad prie 
komandos netrukus prisijungs ir 
primarijaus žmona Agnė. Dviejų 
mažylių mama - išlavinto balso 
savininkė, buvusio „Burgundiš-
kojo“ choro narė.

„Agnė dainavo filmuojant vie-
ną iš televizijos projektų, kuriame 
dalyvavau. Jos balsas man - tikrai 
ypatingas. Žmona buvo ne kartą 
kviesta prisijungti prie populiarių 
Lietuvos merginų grupių, bet vis 
atsisakydavo. Tačiau... gal jau at-
ėjo laikas jai vėl pradėti dainuo-
ti?“ - svarstė N.Juška.

Naujo pastatymo roko operoje 
„Meilė ir mirtis Veronoje“ pasiro-
dysiančių ryškiausių šalies artistų 
gretos plečiasi. Prie komandos 
jungiasi iNga VaLiNskieNė, ku-
riai patikėtas Džuljetos auklės 
vaidmuo. svarbia komandos da-
limi tapo ir Povilas Meškėla, kuris 
rūpinsis artistų dainavimu.

„Manau, meilės istorijų nuo 
Šekspyro laikų sukurta daug ir la-
bai gražių, bet „Romeo ir Džulje-
ta“, matyt, visada liks šių istorijų 
simboliu ir dar ilgai bus statoma 
įvairiose scenose. Bus įdomu tap-
ti vieno iš tokių pastatymų dali-
mi“, - apie pečius užgriuvusį nau-
ją išbandymą sako I.Valinskienė.

Auklės vaidinti jai dar nėra 
tekę. „Laikas vaidinti Džuljetą jau 
praėjo, - šypsosi I.Valinskienė. - 
Savo laiku turbūt mielai būčiau 
priėmusi ir tokį pasiūlymą.“

Tiesa, auklės personažas 
V.Šekspyro dramoje ne ką mažiau 
svarbus, kai kurių kritikų netgi 
laikomas svarbiausiu. Auklė yra 
ne tik tarpininkė, pagalbininkė - 
jos būdas ir kalbėjimo tonas, mo-
teriškas požiūris į jausmus ir iš 
to kylantis solidarumas su įsimy-
lėjėliais siužetui suteikia daugiau 
spalvų. Be to, auklė svarbi dar ir 
dėl to, kad ji yra viena iš dviejų 
moterų dramoje.

„Auklės personažas mano bū-
dui ir stiliui nėra labai artimas, bet 
kartais dėl to tik įdomiau. Kurti 
kitokį charakterį nei turi pats - 
smagi kūrybinio proceso dalis. Kol 

kas nežinau, koks bus galutinis 
rezultatas, nes tai priklausys ne 
tik nuo manęs, bet ir nuo režisie-
riaus interpretacijos, - sako I.Va-
linskienė ir atskleidžia, kad būda-
ma Džuljetos auklės vietoje tik-
riausiai pasielgtų taip pat. - Ma-
nau, auklė klausė savo širdies. 
Taip elgiasi dauguma moterų. Taip 
tikriausiai daryčiau ir aš.“

Legendinė Kęstučio Antanė-
lio roko opera „Meilė ir mirtis 
Veronoje“ yra sukurta pagal  
V.Šekspyro (W.Shakespeare) dra-
mą „Romeo ir Džuljeta“. Realiais 
faktais paremtas kūrinys pasako-
ja tragiškai pasibaigusią dviejų 
jaunuolių - Romeo ir Džuljetos - 
meilės istoriją. Liūdną istorijos 
baigtį nulemia neaišku iš kur kilęs 
konfliktas tarp jaunuolių šeimų - 
Montekių ir Kapulečių.

„Visais laikais visokios isto-
rijos įmanomos. Tėvų, nusitei-
kusių prieš vaikų pasirinkimą, 
visada buvo ir bus. Tik šiandien 
tokių problemų sprendimai - 
įvairesni. Pati vardan savo vaikų 
susitaikyčiau su daug kuo, taip 
pat ir su marčiomis. Ne aš, o 
mano sūnūs turi jas mylėti.“

Pastatymas auditorijai bus 
pristatytas gruodžio pabaigoje 
Vilniuje ir Klaipėdoje.
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jubiliejinio, penktą kartą rengiamo dvynių konkurso „twins Peak 
2018“ programa plečiasi - šiemet savo pasirodymu nustebins dvynių 
madų šou. specialiai šiam renginiui mažųjų modeliukų pasirodymą 
rengia tinklaraščio „two Makes six“ steigėja ieVa arNauskieNė - 
dviejų porų dvynių mama.

Norėčiau, kaD visi 
pasaulio vaikai 
turėtų galimybę 
būti papuošti

mūsų skirtumai 
suteikia galimybę 
„suvaDovauti“ ir 
žvejų suvažiavimui, 
ir protokoliNiam 
reNgiNiui

Netikėtas 
duetas
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Patikėtas svarbus 
vaidmuo
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Vos baigusi vesti ankstyvą rytinę 
radijo laidą LIVIJA GRADAUSKIENĖ
skuba ne į lovą - moteris bent 
3-4 kartus per savaitę lanko gru-
pines treniruotes. Mokykloje iš 
kūno kultūros bėgusi TV ir radijo 
laidų vedėja šiandien be sporto 
neįsivaizduoja savo dienos, nes 
būtent jis padeda jei ne išspręsti 
problemas, tai bent jau pakeisti 
požiūrį į jas.

L.Gradauskienė, atrodytų, 
niekada nestokoja geros nuotaikos 
ir charizmos. Turint omenyje, kad 
jos darbo diena jau prasideda 7 val. 
ryto, kyla natūralus klausimas - 
kaip?

„Esu didelė sporto fanatikė. 
Visada smagu žmogui gražiai atro-
dyti ir jaustis, bet sportas man - 
energijos narkotikas. Jis išspren-
džia visas mano kasdienes, mo-
ralines, buitines problemas. Kai 
atrodo, kad galva nebepakelia 
nuolatinių rūpesčių, skubių reika-
lų, aš problemų sprendimą visada 
pradedu nuo sporto salės. Po tre-
niruotės viskas praskaidrėja, su-
pranti, kad viskas yra daug pap-
rasčiau, aiškiau ir lengviau. Prob-
lemos jis neišsprendžia, bet pa-
keičia požiūrį į viską, supranti, 
kad viskas tavo rankose, viskas 
suvaldoma.“

L.Gradauskienės teigimu, 
neretai nuovargis ir kiti pasitei-
sinimai, kodėl negalime šiandien 
sportuoti, yra lengvai įveikiami, 
nes kiekvienas gali daug daugiau, 
nei galvoja.

„Atrodo, kad ir kaip esi nuvar-
gęs, nusilpęs ir nebepavelkantis 
kojų, po treniruotės kaskart save 
nustebini - iš sporto salės išeini 
su naujomis jėgomis. Tikrai savimi 
nuoširdžiai džiaugiuosi - kokia aš 
šaunuolė, kad sugebėjau ateiti, 
nes dabar jaučiuosi daug geriau.“

Teigiamas pavyzdys 
įkvepia ir vaikus, ir tėtį

Dažniausiai L.Gradauskienę 
pamatysite grupinėse treniruotė-
se. Jai patinka kompanija, sekti 
trenerio nurodymus, nes tada ji 
užtikrinta, kad netinginiaus.

„Jei jau ateini iki sporto klu-
bo, gaila būtų laiką praleisti be-
vaikštant tarp treniruoklių su te-
lefonu, tad aš mėgstu iš savęs 
išspausti maksimumą. Jei nespė-
ju į treniruotę, mielai nueinu ir 
prie treniruoklių, ant bėgtakio.“

Be to, aktyvus fizinis gyveni-
mas pokyčių įnešė ir virtuvėn. 
„Kai išties atidirbi treniruotėje, 
atiduodi visą save, brauki prakai-
tą ir galvoji - na, jau ne, bulkų tik-
rai nepirksiu. Supranti, kad gaila 
visas investicijas į save viena ran-
ka nubraukti. Be to, sveikas mais-

tas man skanus - aš nevalgau mė-
sos, dievinu daržoves, tai prisi-
galvoju įvairiausių patiekalų. O 
kadangi namie valgoma tai, ką 
perka mama, o mama perka po 
sporto tik sveikus dalykus - visi 
laimingi ir sveiki. Paieškos tos 
baltos „popierinės“ duonos, neras 
ir suvalgys sveiką juodą“, - pikt-
džiugiškai nusijuokia ji.

Sporto virusu ji dalijasi ne tik 
namie (kol turėjo laiko, su ja į tre-
niruotes vaikščiojo jos 18-etė 
duk ra, plaukimui neabejingas ir 
11-etis sūnus), bet ir su tėčiu. Jos 
pavyzdžiu moteris siūlo pasekti 
ir kitiems.

„Savo tėtį užrašiau į „Impuls“ 
naujokų programą. Jam 69-eri ir 
iki tol yra tik plaukęs - juk dau-
guma panašaus amžiaus žmonių 
(jei nebuvę profesionalūs sporti-
ninkai), niekada nėra į sporto klu-
bą nė kojos įkėlę. Iš pradžių jis 
baiminosi, kad nežinos, ką kaip 
daryti, bet dabar tiesiog gražu į jį 
žiūrėti! Jis tiesiog žydi - gražios 
merginos pakalbina, treneris vis-
ką parodo, viskas jam pavyksta. 
O ir aš devintame danguje - juk 
daug geriau turėti sveiką, spor-
tuojantį, optimistišką tėtį, o ne 
tokį, kuris tik sėdėtų namie ir 
niurzgėtų, kaip viskas blogai, ko-
kia prasta sveikata.“

Sportas nebūtinai 
turi būti kančia

Tiesa, moteris juokiasi ne vi-
sada buvusi tokia pavyzdinga. 
Mokyklos laikais ji sporto tiesiog 
nekentė. „Mokykloje aš buvau la-
bai nesportiška - ypač nemėgau 
kūno kultūros pamokų, iš jų bėg-

davau ir net sugebėdavau susior-
ganizuoti nelegalius leidimus, kad 
galėčiau išvis jų nelankyti. Man 
tai buvo kažkoks siaubas, žinoma, 
ir ta tarybinė švietimo sistema 
negerino sporto įvaizdžio - bėgti 
per prievartą aštuonis stadiono 
ratus...“

Jos polinkis į meną, muziką 
išryškėjo dar jaunystėje, tad tam 
ir atidavė savo energiją. Tik bai-
gusi mokyklą ir susipažinusi su 
žmonėmis, kurie mėgsta sportą, 
su treneriais, kurie pamoko, o ne 
bara, žymi moteris suprato, kad 
sportas gali būti atgaiva, o ne 
prievolė ar kančia.

„Pradėjau „dėl kompanijos“, 
„nes čia faini žmonės“, o įsitrau-
kiau taip, kad be sporto neįsivaiz-
duoju savo gyvenimo. Kartą pa-
žįstama tiesiog pakvietė ateiti į 
sporto klubą. Sakau, bijau, aš čia 
nelabai lankiusi, nežinau, kas 
kaip, moku tik plaukti. Bet prikal-
binta pabandžiau ir man atsivėrė 
naujas pasaulis!“

„Laisvalaikio“ inf.

Neaktyvus gyvenimo būdas - rim-
ta problema visame pasaulyje: kas 
ketvirtas žmogus planetoje gy-
vena neaktyviai, o tarp paauglių 
šis rodiklis pasiekė net 80 proc. 
Pasyvumas, sėslumas padidina 
galimybę susirgti širdies ir krauja-
gyslių ligomis, antrojo tipo diabe-
tu, tiesiosios žarnos ir krūties vėžiu 
net iki 20 proc., o vyresnio am-
žiaus žmonėms sukelia kaulų tra-
pumą. Lietuvoje tyrimas parodė, 
kad 56 proc. gyventojų net nesu-
pranta „reguliarios fizinės veiklos“ 
sąvokos.

„Aktyvumas“ - tai ne žodžio 
„treniruotė“ sinonimas. Fizinis 
aktyvumas yra paprastas vaikščio-
jimas ar važiavimas dviračiu, plau-
kiojimas ar kitoks aktyvus laisva-
laikio leidimas. Vidutinės fizinės 
veiklos metu padažnėja kvėpavi-
mas ir širdies plakimas, o kūnas 
išskiria papildomą šilumą. Jei ne-
matote šių simptomų, jūsų užsiė-

mimo negalima laikyti vidutine 
fizine veikla.

„4F“atlikto tyrimo duomeni-
mis, 14 proc. apklaustųjų mano, 
jog optimali fizinė veikla - tai kaž-
kas tokio, kas trunka ne ilgiau kaip 
30 minučių per dieną. 30,6 proc. 
mano, kad treniruotis reikia apie 
40-60 minučių, o 10 proc. galvoja, 

kad nuo valandos iki pusantros per 
dieną. Tik 1,3 proc. mano, kad tre-
niruotis reikėtų kasdien mažiau-
siai pusantros valandos, o mažiau 
nei pusė žino, kad Pasaulio svei-
katos organizacija (PSO) reko-
menduoja aktyviai judėti bent 30 
minučių per dieną. Šį pusvalandį 
galima suskirstyti į intervalus, ta-

čiau kiekvienas intervalas negali 
būti trumpesnis nei 10 minučių.

Taigi neaktyvus gyvenimo bū-
das reiškia, kad žmogus ne tik ne-
sportuoja, bet ir apskritai juda la-
bai mažai. Toks gyvenimo būdas 
neigiamai veikia sveikatą. Mažas 
fizinis aktyvumas reiškia, kad 
žmogus treniruojasi mažiau nei 
150 minučių per savaitę. Tai, žino-
ma, yra kur kas geriau, nei nieko, 
tačiau to nepakanka, kad išlaikytų 
gerą sveikatą. Vidutinis fizinis ak-
tyvumas yra nuo 150 iki 300 mi-
nučių per savaitę ir tai turi labai 
teigiamą poveikį sveikatai. Dide-
lis fizinis aktyvumas - kai treni-
ruojatės ilgiau nei 300 minučių 
per savaitę. Prieš pradedant tokią 
veiklą rekomenduojama pasikon-
sultuoti su gydytoju, kad jūsų kū-
nui nepakenktų toks krūvis. Be 
to, vyresnio amžiaus žmonės ir 
vyresni nei 65 metų asmenys tu-
rėtų išlaikyti gerą fizinę veiklą ir 
būti aktyvūs nuo 150 iki 300 mi-
nučių per savaitę.

Tačiau vaikai turėtų būti dar 
aktyvesni. Jų kasdienė fizinė veik-
la turėtų trukti 60 minučių. Neak-

tyvus gyvenimo būdas, kai lauko 
ar patalpų žaidimai ir sportas yra 
pakeičiami skaitmenine veikla, da-
ro įtaką savijautai ne tik dabar, bet 
ir vaikui užaugus.

Deja, mūsų šiuolaikinis gyve-
nimo būdas motyvuoja judėti vis 
mažiau: šalyse su didesnėmis pa-
jamomis 26 proc. vyrų ir 45 proc. 
moterų visiškai neskiria laiko fizi-
niams užsiėmimams, tačiau šalyse 
su mažesnėmis pajamomis šie ro-
dikliai yra daug optimistiškesni: 
tik 12 proc. vyrų ir 24 proc. mote-
rų renkasi nesportuoti.

Kai kurie įdomūs duomenys 
taip pat parodė, kokį atstumą eu-
ropiečiai nuvažiuoja su savo auto-
mobiliais - 50 proc. atvejų tai yra 
mažiau nei 5 kilometrai. Šį atstu-
mą galima greitai nueiti pėsčiomis 
per 40-50 minučių. Pagal PSO sta-
tistiką, rytų europiečiams mažas 
fizinis aktyvumas yra dažna prob-
lema, o naujoji apklausa parodė, 
jog taip nutinka dėl to, kad trūks-
ta laiko, žmonės neranda patinkan-
čios sporto šakos ar veiklos arba 
jiems trūksta energijos.

„Laisvalaikio“ inf.

Problemas 
sprendžia 
sporto salėje
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Reguliarus fizinis aktyvumas: kaip ir kiek

JEI JAU ATEINI IKI 
SPORTO KLUBO, 
GAILA BŪTŲ 
LAIKĄ PRALEISTI 
BEVAIKŠTANT TARP 
TRENIRUOKLIŲ SU 
TELEFONU

„AKTYVUMAS“ - 
TAI NE ŽODŽIO 
„TRENIRUOTĖ“ 
SINONIMAS
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Psichologiniai tyrimai atsklei-
dė, kad 95 procentai visų minčių, 
jausmų, veiksmų bei pasiekimų 
yra įpročių padarinys. Viena iš 
svarbiausių įžvalgų, padedančių 
žmonėms būti laimingesniems ir 
sėkmingesniems - suvokimas, jog 
gyvenimo kokybės pokyčius lemia 
naujų įpročių formavimas. Tačiau 
daugelis skundžiasi, jog nepa-
vyksta pakeisti ydingų įpročių.

Verslo analitikas ir konsultan
tas AugustinAs Rotomskis 
dalijasi mintimis, kaip sėkmingai 
keisti įpročius. Anot A.Rotoms
kio, kiekvienas įprotis turi atlygį. 
negatyvūs įpročiai tenkina norus, 
kurie suteikia trumpalaikį malo
numą, bet neretai yra destrukty
vūs ilgalaikėje perspektyvoje. Po
zityvūs įpročiai tenkina brandes
nius poreikius, kurie pasirūpina 
ilgalaike gerove. tačiau dažnai 
žmonės bijo trumpalaikio kaitos 
sukeliamo diskomforto ir renkasi 
gyvenimą jų netenkinančioje kas
dienybėje.

Bandydami keisti savo įpro
čius, daugelis žmonių susiduria 
su vidiniu pasipriešinimu. svarbu 
suvokti, kad, teisingai perpratus 
įpročių keitimo principus ir išven
gus tipinių klaidų, galima sėkmin
gai pakeisti savo gyvenimą.
1. Įpročio Įvardijimas. kiek
vienas įprotis susideda iš signalo, 
veiksmo ir atlygio. keistini įpro
čiai yra nuspėjami. tam tikrose 
situacijose mes elgiamės nuspėja
mai ir gauname prognozuojamą 
atlygį. Pavyzdžiui, po nemalonaus 
pokalbio su bendradarbiu puolate 
valgyti saldumynus, taip bandyda

mi nusiraminti. negatyvių įpročių 
skiriamasis bruožas yra tas, jog jie 
neišsprendžia gyvenimo proble
mų. saldumynų suvalgymas po 
konflikto nepašalina konflikto prie
žasčių ir nepagerina santykio su 
bendradarbiu. Šiuos negatyvius 
įpročius reikia nustatyti ir tikslin
gai keisti. užduotis  gebėti įsivar
dyti besikartojantį įprotį, kurį no
rite pašalinti arba pakeisti.
2. signalo Įvardijimas. Įsivardijus 
norimą keisti įprotį, reikia nusta
tyti, kokiose situacijose jis pasi
reiškia. Pavyzdžiui, darbe turite 
atlikti svarbią užduotį, tačiau vietoj 
to, jog ją pradėtumėte, tik rinate 
interneto naujienas. Apgalvokite   
kas paskatina šį jūsų veiksmą? no
ras prasiblaškyti ar galbūt baimė 
pradėti sudėtingą užduotį? tikslas 

 įsivardyti sig nalus, po kurių pasi
reiškia keistinas įprotis.
3. atlygio nustatymas. Pasikar
tojančio įpročio ciklą lemia atlygio 
gavimas. kiekvienas blogas įprotis 
turi užslėptą troškimo patenkini
mą. Pavyzdžiui, grįžę iš darbo gau
siai prisivalgote. tikrai esate toks 
išalkęs ar tiesiog ieškote paguodos 
po sunkios dienos? mes renkamės 
mažus apdovanojimus, kurie sutei
kia trumpalaikį pasitenkinimą, bet 
nesuteikia laimės. užduotis  įsi
vardyti troškimus, kuriuos tenki
nate blogu įpročiu.
4. naujo Įpročio sukūrimas. su
pratus blogo įpročio atlygį, jį keis
ti reikia pagal planą. kai žinote 
signalus, kurie jus skatina elgtis 
prognozuojamu būdu, reikia pa
keisti įprastą veiksmą.

užduotis  sudaryti išankstinį 
planą savo įpročiui ir nuspręsti, 
ką darysite pajutę signalą, kuris 
provokuoja blogus įpročius.
5. tikėjimas ir atsakomybė. Psi
chologai pabrėžia, jog tikėjimas 
yra neatsiejama kiekvieno įpro
čio keitimo dalis. mes bijome 
sau pripažinti, jog patys suku
riame pasaulį, kuriame gyvena
me. Bijodami prisiimti atsako
mybę už savo gyvenimą, savyje 
skatiname mąstymą, jog negali
me pasikeisti. Žmogui, suvokus 
atsakomybę už savo pokyčius, 
pradeda augti pasitikėjimas sa
vimi ir atsiranda galimybė pasi
keisti. turite suprasti, jog kie
kvienas įprotis yra jūsų pačių 
pasirinkimas ir tik jūs jį kontro
liuojate.

6. tikslai ir planas. Daugelis 
žmonių nori pasikeisti, bet neži
no, kodėl. neretai pasigirsta „rei
kėtų“ ir „turėčiau“, bet nėra aiš
kios motyvacijos, tikslų ir poky
čių planų. užsirašykite svarbiau
sias priežastis, kodėl norite pasi
keisti. Ši motyvacija padės laiky
tis disciplinos, kuri paskatins 
veikti. Pasižymėkite, kada ir ką 
ketinate daryti, kaip ketinate pa
matuoti pasiekimus, kokia bus to 
nauda, su kokiomis kliūtimis ga
lite susidurti.
7. koncentracija Į prioritetus. 
Jeigu vienu metu siekiame pa
keisti mažesnį kiekį įpročių ir į 
juos gebame sutelkti visą dėmesį, 
tikimybė pasikeisti padidėja kelis 
kartus, todėl rekomenduojama 
skirti visą energiją vieno įpročio 
keitimui per mėnesį.
8. Įsipareigojimas pokyčiams. 
turite aiškiai įsivardyti, kodėl no
rite keisti įprotį ir 100 procentų 
įsipareigoti pokyčiams. Dalinis 
įsipareigojimas lemia tai, jog as
muo greitai atitraukia dėmesį ir 
sugrįžta prie senų įpročių.
9. palaikymas. Raskite bent vieną 
bendramintį, kuris jus palaikytų 
pokyčių metu. Palaikantis žmo
gus, skleisdamas pozityvias idė
jas bei motyvuodamas, gali tapti 
paskata tęsti procesą.
10. pozityvus mąstymas. silp
numo momentais neretai gali kilti 
tokios mintys, jog pokytis yra per 
sudėtingas ir nepavyks jo įgyven
dinti. kai įsileidžiame kritines 
mintis, jos paralyžiuoja veikimą ir 
atsiranda prieštaravimas tarp mū
sų elgesio ir mąstymo. mąstymas 
gali arba padėti, arba kenkti siekti 
tikslų, todėl svarbu keisti slegian
čias mintis į pozityvias.

„Laisvalaikio“ inf.

10 būdų, kaip pakeisti blogus įpročius

Negatyvių įpročių 
skiriamasis 
bruožas yra 
tas, jog jie 
NeišspreNdžia 
gyveNimo 
problemų
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Kad „London Community 
Gospel Choir“ yra vienas geriau-
sių gospelo muzikos pasaulyje, 
ne kartą įsitikino ne tik muzikos 
pasaulio žvaigždės, bet ir vasaros 
pabaigoje Trakų pilyje vykusiame 
koncerte apsilankę svečiai. „Po 
Trakų koncerto choras buvo su-
žavėtas Lietuva ir jos publika, 
kuri dainavo, šoko. Tad kai suži-
nojo, jog grįžtame į Lietuvą ir ap-
lankysim 3 pagrindinius miestus, 
labai džiaugėsi. Ne vienas rašė 
man, kad nekant rauja ir laukia ši-
tų koncertų“, - įspūdžiais dalijasi 
Monika.

Didelės sėkmės sulaukęs 
M.Linkytės ir gilias tradicijas tu-
rinčio choro pasirodymas klausy-
tojų pageidavimu tapo koncertų 

turu „Savo pasaulį kurti“, sausio 
pabaigoje nuskambėsiančiu pres-
tižinėse salėse.

„Nors gyvename toje pačioje 
žemėje, vaikštome tomis pačiomis 
gatvėmis, mus supa bendros prob-
lemos, vis vien kiekvienas turime 
savitą santykį su pasauliu. Ir tai yra 
taip nuostabu! Nuo kiekvieno iš 
mūsų individualiai priklauso, ar pa-
saulis mums bus dosnus, ar viską 
griaunantis, ar niūrus, o galbūt ku-

riantis ir įkvepiantis. Muzika yra 
vienas iš būdų, kada gali atsigręžti 
ir pagalvoti apie tai, kokį renkiesi 
matyti savo pasaulį. Tai laikas sau 
ir su savimi. Tai laikas, kuomet ga-
li savo pasaulį kurti“, - pagrindinę 
koncertų idėją atskleidžia Monika.

Kaip pasakoja dainininkė, 
šiuo metu kartu su choru ruošia-
ma atnaujinta programa specialiai 
šiam turui. Vilniaus kongresų rū-
muose, Kauno filharmonijoje ir 
Klaipėdos koncertų salėje vyk-
siančių koncertų metu taip pat 
nuskambės keletas šviežiai Lon-
done įrašytų dainų iš M. Linkytės 
antrojo albumo.

„Degu noru visu tuo pasida-
lyti su klausytojais. Dalytis scena 
kartu su vienu geriausių choru 
pasaulyje yra nenusakomas žo-
džiais jausmas. O dar visa tai at-
sivežti į Lietuvą! Kiekviena diena 
iki koncertų turo lydima daugy-
bės apmąstymų, detalių, idėjų, 
kaip ir ką padaryti, kad šie kon-
certai būtų vieni įsimintiniausių 
visiems atėjusiems.“

„Laisvalaikio“ inf.

Šiuo metu Jazzu dirba prie 
dviejų naujų albumų: vienas įraši-
nėjamas Londone, „Soho Studios“, 
kitas - Lietuvoje. Naujas koncerti-
nis turas - tai galimybė išvysti nau-
ją dainininkės pradžią: daugybė 
naujų dainų, kuriose atsispindės 
moteriškas manifestas, visapusiš-
ka laisvė, žavesys ir laimė.

„Naujose dainose nebeliko 
verkšlenimų ir minorų, mažiau 
poezijos, daugiau maišto, pagrįsto 
ėjimo prieš sistemą, daug kalbų 
apie žmogaus, kaip asmenybės, 
raidą, apie tai, kad mūsų siela ne-
palaužiama, apie tai, ką gali duoti 
žmogus žmogui, apie feminizmą, 
apie lygias teises, apie meilę kaip 
absoliutą. Šneku apie visokeriopą 
laisvę, apie mūsų skirtumus ir pa-
našumus. Pastaruoju metu norisi 
šnekėti garsiai apie labai žmogiš-
kus dalykus - netobulumą, pani-
kos priepuolius, vienatvę, baimę 
rinktis, savęs ir savo kelio ieško-
jimą. Man tai įdomu, nes iš to su-
sidedu ir aš pati, ir, tikiu, kiek-
vienas. Esame labai daugialypiai 

ir kiekvienas turi žinoti, kad jis 
ne vienas“, - sako Jazzu.

„Welcome“ turas - tai ne tik 
vienos iš naujo albumo dainų pa-
vadinimas, bet ir atviras Jazzu 
kvietimas klausytojams įžengti į 
jos pasaulį, kur scena ypatingą vie-
tą užima jau pusę atlikėjos gyveni-
mo. O kiek dar laukia priešaky - 
nauja programa su pirmais žings-
niais į pasaulio muzikos rinką.

„Visada pabrėždavau, kad aš 
keičiuosi ir augu. Pasikeitė ir pats 
muzikinis stilius, ir skambesys, o 
dainavimo manieroje atsirado koks 
šimtas naujų spalvų. Tai galima su-
prasti paklausius manęs prieš 15 
metų ir dabar - matyti labai aiški 
kaita. Dabar skambu taip, kaip ti-
kriausiai net pati neįsivaizdavau, 
kad galiu skambėti. Pats laikas nu-
stebinti savo klausytoją, kartotis 
nebenoriu“, - sako Jazzu.

Penkiose didžiausiose Lie-
tuvos arenose atlikėjos gerbėjai 
išgirs ne tik kompozicijas iš 
naujų albumų, bet ir geriausias 
pastarojo meto dainas.

Metų startas - 
aukščiausios 
prabos

Gera pradžia, kaip sako išmintingi žmonės, jau pusė darbo arba bent 
garantuotai gera žadantis ženklas, kad metai bus pilni ilgam išliekan-
čių įspūdžių. Tuo neabejoja MONIKA LINKYTĖ, kartu su „London Com-
munity Gospel Choir“ naujų metų pradžią papuošianti aukščiausios 
kokybės koncertų turu „Savo pasaulį kurti“, kurio pasirodymai vyks 
sausio 21 d. Klaipėdoje, sausio 22 d. Vilniuje ir sausio 23 d. Kaune.
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Renginio organizatorių nuotr.

KIEKVIENA DIENA 
IKI KONCERTŲ TURO 
LYDIMA DAUGYBĖS 
APMĄSTYMŲ, DETALIŲ, 
IDĖJŲ

Kviečia įžengti į 
Jazzu pasaulį
JUSTĖ ARLAUSKAITĖ-JAZZU vasario mėnesį leisis į savo pirmąjį solinį 
koncertinį turą po didžiausias Lietuvos arenas. Turas „Welcome“ pra-
sidės įsimylėjėlių dieną, vasario 14-ąją, Klaipėdos „Švyturio arenoje“. 
Vasario 15 d. jis tęsis Panevėžio „Cido“ arenoje, vasario 21 d. „Siemens“ 
arenoje, vasario 23 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje. Pirmąją pavasario die-
ną Šiaulių arenoje įvyks paskutinis turo koncertas.

„Laisvalaikio“ inf.
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Panašu, kad koncertų sezonas  
Lietuvoje kitais metais bus įsta-
bus. Vokiečių elektroninės muzikos 
žvaigždė Saša RingaS (Sascha 
Ring) pavasarį grįžta į Lietuvą -  
čia jis pristatys naują albumą.

Lietuvą S.Ringas jau gerai 
pažįsta, bet šįkart pasirodys nau-
ju pavidalu. Šiame koncertų ture 
jį lydės 10 žmonių komanda. Kon-
certas įvyks balandžio 11-osios 
vakarą menų fabrike „Loftas“.

Jis tikras elektroninės muzi-
kos veteranas ir unikalus artistas. 
Nenusibodęs, šviežias, inovatyvus 
ir aktualus. Jis iki šiol atvirai kri-
tikuoja šokių muzikos standartus 
ir laužo jos taisykles, o muzika va-
dinama „permatoma“ ir „eterine“. 
Apparat užsitikrino vietą elektro-
ninės muzikos šlovės muziejuje. 
Jo įtaka ypač stipri ir lietuviškoje 
elektroninėje muzikoje.

Praėjo net 5 metai nuo pasku-
tinio solidaus Apparat turo Euro-
poje. Kitų metų kovą bus išleistas 
visiškai naujas albumas. Pasirodys 
nauja plokštelė. Tuo jau dabar rū-
pinasi legendinė įrašų leidykla 
„Mute“. Muzikos pasaulis jau da-
bar plaka liežuviais, kad tai vienas 

laukiamiausių kitų metų albumų.
Paskelbti net 17 koncertų 

Europoje. Visiškai gyvas Apparat 
pasirodymas Vilniuje - vienintelis 
Baltijos šalyse.

Paskutinė Sašos viešnagė 
Vilniuje buvo net labai sėkminga. 
Tai buvo jo ir „Modeselektor“ 
projekto „Moderat“ koncertas. 
Buvo sausakimša. Tiesa, „Mode-
rat“ istorija jau baigėsi. Apparat 
ir „Modeselektor“ vėl pasuko 
skirtingais keliais. Dabar visos 
akys nukreiptos į Apparat.

„Laisvalaikio“ inf.

Apparat grįžta
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„Pirmi autografai, meilės prisipa-
žinimais išpaišyta laiptinė, pirma 
statulėlė... O mes tik kvailiojom 
tokiems pat kvailiojantiems“, - su 
šypsena pirmuosius „Lemon Joy“ 
žingsnius prisimena grupės lyderis 
igORiS KOfaS. grupė kitais me-
tais gerbėjus pakvies į šventinius, 
25-erių metų gimtadienio koncer-
tus - rengia šiai progai skirtą turą.

Karjeros pradžioje grupė ieš-
kojo savo veido, skambesio, pa-
vadinimo. Mokykloje muzikantai 
repetavo trečiame aukšte, tad na-
tūraliai pasivadino „Trečias aukš-
tas“. Vėliau vadinosi „Aukštas 3“ 
(„Etazh 3“), „Etazh“, „The Flo-

or“. Jau grodami britpop stiliumi 
tapo „Lemon’s Joy“ (pagal Igorio 
Kofo plaukų spalvą), su šiuo pa-
vadinimu laimėjo geriausio de-
biuto statulėlę. Ilgainiui grupė 
atsisakė raidės „s“, pagaliau tapo 
„Lemon Joy“ ir suskambo taip, 
kad jų muziką įsimylėjo ir tūks-
tančiai gerbėjų Lietuvoje.

„Prieš 25-erius metus Lietu-
vos roko scenoje labai trūko pe-
rukų ir blizgučių, buvo atskiros 
pop ir roko scenos. Mes drastiš-
kai bandėme jas sujungti, kad ir 
su daina „Balta meilė“. Keitėsi 
stiliai, dainos ir instrumentai, tik 
nesikeitė meilė muzikai.“

Iš viso per savo gyvavimą 
„Lemon Joy“ išleido septynis stu-
dijinius albumus - „Glostyk“ 
(1996), „Super“ (1998), „Mylėt 

tave taip beprotiška ir keista“ 
(1999), „REstart“ (2001), „1210“ 
(2006), „Stebuklas“ (2011) ir 
„Willkommen“ (2016). Iš šių albu-
mų į vieną šventinę programą at-
rinkę geriausias dainas, „Lemon 
Joy“ muzikantai, vedami savo cha-
rizmatiško vokalisto, aplankys di-
džiausius Lietuvos miestus.

Kovo 8 dieną jubiliejinį dvi-
dešimtpenkmečio turą „Lemon 
Joy“ pradės Šiauliuose, Šiaulių 
arenoje, kovo 9 dieną koncertuos 
Vilniuje - koncertų salėje „Com-
pensa“, kovo 16 dieną - Kaune, 
„Gargare“, kovo 23 dieną - Ma-
rijampolėje, Kultūros centre, ko-
vo 30 dieną - Panevėžyje, „Cido“ 
arenoje, turą baigs balandžio 6 
dieną koncertu Palangos koncer-
tų salėje.
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išsiskiriantys juodais katiliukais, dra-
matišku grimu ir muzika, nustebi-
nančia sulig kiekviena daina, grupė 
„The TigeR LiLLieS“ dabar yra žino-
ma visame pasaulyje. nors savo kar-
jerą pradėjo nuo koncertų baruose. 
Trijulė baigė naujausią albumą, kurį 
2019-ųjų sausio 25 d. pristatys Vil-
niuje, o sausio 26 d. - Kaune.

„The Tiger Lillies“ muziki-
niame pasaulyje susipina, atrody-
tų, nesusiejami dalykai: makab-
riškos grimasos, ironija, kabare-
tas, muzikalumas, tamsus gilus 
liūdesys, o kartais švelnumas ir 
tyras grožis. Dėl to visi pasirody-
mai yra labai saviti, daugiasluoks-
niai, nepaliekantys abejingų. Gru-
pė jau spėjo užkariauti ir Lietuvos 
publiką, čia „The Tiger Lillies“ 
turi ištikimų gerbėjų, vertinančių 
jų artistiškumą ir drąsą scenoje.

Iš viso šie scenos anarchistai 
pristatė jau per 40 albumų, nau-
jausią dainų rinkinį „The Devil’s 

Fairground“ (liet. „Velnio atrakcio-
nai“) grupė įrašė spalio 26-27 die-
nomis gyvų pasirodymų metu Če-
kijos sostinėje Prahoje. Ten jie 
pasirodė su šiuolaikinę muziką 
atliekančiu Čekijos orkestru.

Kadaise Praha buvo pirmasis 
užsienio miestas, į kurį išvyko 
veik lą pradedanti „The Tiger Lil-
lies“ grupė. Dabar jie apkeliavo 
beveik visą pasaulį ir kitąmet švęs 
savo veiklos trisdešimtmetį. Ta-
čiau kadaise atvykus į Čekijos sos-
tinę, artistiškieji britai grojo vietos 
prostitutėms ir čigonams, jų pasi-
rodymai vykdavo paprastuose ba-
ruose, o kartais net ir visiškuose 
užkampiuose. Taip jie keliavo po 
visą Čekiją, miegojo ant grindų 
žmonių namuose ir kūrė muziką, 
kuri juos nuvedė į pripažinimą. To 
laikotarpio atspindžių iki šiol gali-
ma išgirsti jų dainose.

Naujame rinkinyje „The 
Devil‘s Fairground“ - nostalgija, 
ironija, aštrus humoras ir begali-
nis grožis - teigia kūrėjai.

„The Tiger Lillies“ pasirodymas
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Teatras
 VILNIUS

 NACIONALINIS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS

10 d. 18.30 val.  - „Procesas“. 2 v. 
baletas. Choreogr. M.Rimeikis. Dir. 
R.�umila.
11 d. 12 val.  - S.Prokofjev „Pelen�“. 
3 v. baletas. Dir. A.�ul�ys.
15 d. 18.30 val.  - V.Bellini „Kapule�iai ir 
montekiai“. 2 v. opera (ital� k.). 
Dir. R.�ervenikas.
16 d. 18.30 val.  - P.�aikovskij „Gulbi� 
e�eras“. 2 v. baletas. Dir. R.�ervenikas.

 NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
11 d. 16 val.  Ma�ojoje sal�je - M.Crimp 
„Laim�s respublikoje“. Re�. M.Jan�iauskas.
14, 15 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - Jo 
Stromgren „Durys“. Re�. Jo Stromgren.
16 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - „Roberto 
Zucco“. Re�. A.Gornatkevi�ius (Panev��io 
Juozo Miltinio dramos teatras).

 VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
13 d. 18 val.  - Improvizacijos kovos 
(teatras „Kitas kampas“).
15 d. 18.30 val.  - Susitikimas su 
re�isieriais. Atkurtai Lietuvos valstybei - 
100.
15 d. 19 val.  Compensa koncert� sal�je - 
M.Lermontov „Maskaradas“. 
Re�. R.Tuminas.

 VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
10 d. 12 ir 14 val.  Ma�ojoje sal�je - 
„Kak� Mak�“. Re�. V.Kuklyt�.
11 d. 12, 13.30, 15, 16.30 val.  Teatro 
foj� - Premjera! „Kalt�nas“. Re�. S.Norkut�.
11 d. 18 val.  Studijoje - „Li�dnos dainos 
i� Europos �irdies“. Re�. K.Smeds.
14 d. 13 val.  - „Pab�gimas i� teatro“. 
Re�. A.Pukelyt�.
14 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - „Apie 
�v�ris ir �mones“. Re�. B.Mar.

 LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
10 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
G.B.Shaw „Pigmalionas“ (su lietuvi�kais 
titrais). Re�. L.Urbona.
11 d. 12 val.  - H.Ch.Andersen 
„Undin�l�“ (rus� k.). Re�. J.��iuckij.
11 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
J.G.Ferrer „Gronholmo metodas“ 
(su lietuvi�kais titrais, N-18). Re�. 
A.Jankevi�ius.
14 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
A.Jankevi�ius „Ledas“ (su lietuvi�kais 
titrais). Re�. A.Jankevi�ius.

 RAGANIUK�S TEATRAS
10 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Ind�niukas Kikas“. Re�.
11 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Katin�lis ir Gaidelis“.

 VILNIAUS TEATRAS „L�L�“
Did�ioji sal�

10 d. 12 val.  - „Batuotas katinas“. 
Re�. A.Mikutis.
11 d. 12 val.  - „Daktaras Dolitlis“. 
Re�. R.Drie�is.

Ma�oji sal�
11 d. 14 val.  - „O Vie�patie, Vilnius!“ 
Re�. A.Storpir�tis.

Pal�p�s sal�
10 d. 14 val.  - „Raudonkepur�“. 
Re�. V.Maz�ras.

MEN� SPAUSTUV�
10 d. 13.30 val.  Ki�enin�je sal�je - 
„Emigravau nety�ia“ (N-16). Pasakotoja 
M.Varnauskait�. Renginys nemokamas.
10 d. 15 val.  Juodojoje sal�je - „Kiti 
horizontai“. Susitikimas su Alan Lightman 
(JAV).
10 d. 17.30 val.  Ki�enin�je sal�je - 
„I� slapt� sodininko u�ra��“. Dalyvauja: 
poetas Gytis Norvilas ir perkusininkas 
Arkadijus Gotesmanas. Renginys 
nemokamas.
10 d. 19 val.  Juodojoje sal�je - Vakaras 
su Joanne Harris (Did�ioji Britanija).
11 d. 15 val.  Ki�enin�je sal�je - „Nauji 
vardai“. Susitikimas su Helen Oyeyemi 
(Did�ioji Britanija).
11 d. 12 val.  Ki�enin�je sal�je - „Vaik� 
�em�“. Dalyvauja: aktor� J.Zareckait�, 
iliustrator� G.Alice. Renginys nemokamas.
11 d. 13.30 val.  Ki�enin�je sal�je - 
„�lamesiai“. „Bliuzas dviem“. Dalyvauja: 
ra�ytoja Sara Poisson, perkusininkas 
Gediminas Laurinavi�ius. Renginys 
nemokamas.
11 d. 15 val.  Ki�enin�je sal�je - „Nauji 
vardai“. Susitikimas su Helen Oyeyemi.

11 d. 17.30 val.  Ki�enin�je sal�je - „Arti 
ir toli“ (angl� k., be vertimo). Susitikimas 
Ghayath Almadhoun (Palestina / Sirija / 
�vedija). Renginys nemokamas.
11 d. 19 val.  Juodojoje sal�je - Vakaras 
su Antanu A.Jonynu.
11 d. 15, 17, 19 val.  - Premjera! „Vieno 
buto istorija“. Id�jos autor� D.Zavedskait�, 
re�. M.Klimait�.
12 d. 11 val.  Studija II - �okio pirma-
dieniai ma�yliams. �okio teatras Dansema.
13 d. 19 val.  Juodojoje sal�je - 
„Parei�kiu“. Choreografai: A.Richard, 
A.�eiko.
15 d. 18.30 val.  Juodojoje sal�je - 
Premjera! ATVIRAS RATAS: „CV, arba Kas 
a� esu“ Re�. J.Tertelis.

 KEISTUOLI� TEATRAS
10 d. 19 val.  - „Diagnoz�: visi�kas 
Rudnosiukas“. Re�. Vytautas V.Landsbergis.
11 d. 12 val.  - „Gryb� karas ir taika“. 
Re�. A.Giniotis.
13 d. 11 val.  - „Egl� �al�i� karalien�“. 
Re�. E.Ki�ait�.
14 d. 19 val.  - 10 met�! M.Schisgalo 
„Ma�ininkai“. Re�. A.Giniotis.

 OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
12 d. 19 val.  - M.Gorkis „Dugne“. 
Re�. O.Kor�unovas.
16 d. 19 val.  - „Trans trans trance“. 
Re�. K.Gudmonait�.

 VAIDILOS TEATRAS
13 d. 18.30 val.  - „Stiklinis �v�rynas“. 
Re�. A.�ablauskas.

 KAUNAS

 KAUNO DRAMOS TEATRAS
10 d. 15 val.  Did�iojoje scenoje - 
„Barbora“ (pagal J.Gru�o dram� „Barbora 
Radvilait�“). Re�. J.Jura�as.
11 d. 15 val.  Ilgojoje sal�je - I.Paliulyt� 
„Li�dnas Dievas“. Re�. I.Paliulyt�.
11, 13 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
G.E.Lessing „Natanas i�mintingasis“. 
Re�. G.Varnas.
14 d. 18 val. ; 15 d. 14 val.  Did�iojoje 
scenoje - A.M.Sluckait� „Balta drobul�“. 
Re�. J.Jura�as.
14 d. 14 val.  R�tos sal�je - 
D.�epauskait� „L�-kiau-l�-kiau“. 
Re�. E.Ki�ait�.

 KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
10, 11 d. 18 val.  - A.Lippa „Adams� 
�eimyn�l�“. 2 d. miuziklas. Re�. V.Strei�a. 
Dir. R.�umila.

15, 16 d. 18 val.  - I.Kalman „Misteris 
X“. 2 d. operet�. Re�. V.Strei�a. Dir. 
J.Janulevi�ius.

 KAUNO KAMERINIS TEATRAS
11 d. 11 ir 15 val.  - „Spalvoti �aidimai“. 
Choreogr. B.Banevi�i�t� (�okio teatras 
„Dansema“).
13 d. 12 val.  - „Egl� �al�i� karalien�“. 
Re�. S.Degutyt� („Stalo teatras“)
14 d. 18 val.  - „T�la ir kiti“. Re�. 
A.Kaniava.

 KAUNO L�LI� TEATRAS
10 d. 12 val.  Ma�ojoje sal�je - „�irafa su 
kojin�mis“. Re�. G.Radvilavi�i�t�.
11 d. 12 val.  Ma�ojoje sal�je - Premjera! 
„Alio alio, �eme!“ Re�. G.Damanskyt�.

 KLAIP�DA

 KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
10 d. 18.30 val.  Kamerin�je sal�je - 
M.M.Matthis „Labas rytas, pone Triu�i“ 
(N-16). Re�. M.Pa�ereckas.
11 d. 12 ir 14 val.  Did�iojoje sal�je - 
Premjera! „P�kuotuko pasaulis“. 
Re�. P.Tamol�.
11 d. 17 val.  Ma�ojoje sal�je - 
J.Pulinovi� „Elz�s �em�“. Re�. P.Gaidys.
15 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
A.Stasiuk „Naktis“ (N-16). Re�. A.Jankevi�ius.

 KLAIP�DOS L�LI� TEATRAS
10 d. 12 val.  - „Kad tave ��sis!“ 
Re�. G.Radvilavi�i�t�.
11 d. 12 val.  - „Coliuk�“. Re�. 
D.Savickis.

 �VEJ� R�MAI
10 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - 
R.Leoncavallo „Pajacai“. 2 v. opera. Re�. 
D.Ibelhauptait�. Dirigentai: T.Ambrozaitis, 
M.Sta�kus (Klaip�dos valstybinis muzikinis 
teatras).
11 d. 12 val.  - „Pasaka apie Senbernar� 
ir katyt� F�j�“. Re�. A.Ju�kevi�ien� (jau-
nimo teatras „Be dur�“).
16 d. 17 val.  Did�iojoje sal�je - 
M.Iva�kevi�ius „I�varymas“ (N-18). Re�. 
O.Kor�unovas (Lietuvos nacionalinis dra-
mos teatras).

 �IAULIAI

 �IAULI� DRAMOS TEATRAS
10, 11 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - 
A.�pilevoj „Bagadelnia“. Re�. A.�pilevoj.
14 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
A.Jevsejevas „R.E.M.“. Re�. J.Tertelis 
(Klaip�dos Jaunimo teatras).

15 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
B.Mar „Ledo vaikai“ (N-14). Re�. B.Mar.
16 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - „Visu 
grei�iu atgal!“ Re�. A.Lebeli�nas.

 PANEV��YS

 J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
11 d. 12 val.  Laboratorijoje - „Pats bai-
siausias spektaklis“ (pagal H.Hoffmanno 
eiliuotas pasakas). Re�. L.Kurja�ki 
(Serbija).
11 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - 
R.Thomas „Vyras sp�stuose“. 
Re�. D.Kazlauskas.
14 d. 18 val.  Laboratorijoje - B.M.Koltes 
„Roberto Zucco“. Re�. A.Gornatkevi�ius.
16 d. 18 val.  Laboratorijoje - „Kultas“. 
Re�. G.Gudelyt� (Apeirono teatras).

 KITI MIESTAI
10 d. 18 val.  Marijampol�, dramos tea-
tre - „12 naktis“. Re�. I.Stund�yt�.
10 d. 20.30 val.  Alytus, miesto teatre - 
„Trans trans trance“. Re�. K.Gudmonait�.
11 d. 19 val.  Alytus, miesto teatre - 
I.Vyrypaev „�okis Delhi“. 
Re�. O.Kor�unovas.
13 d. 18 val.  Alytus, miesto teatre - Jo 
Stromgren „Durys“. Re�. Jo Stromgren.

Koncertai
 VILNIUS

 LIETUVOS NACIONALIN� 
FILHARMONIJA

10 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Lukas Geniu�as groja Johno Adamso 
fortepijonin� koncert�“. Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras. Solistai: 
L.Geniu�as (fortepijonas), J.Carlton 
(perkusija, Did�ioji Britanija). Dir. 
V.Matvejeff (Suomija).
11 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - 
„�v�ri� karnavalas“. Lietuvos kamerinis 
orkestras. Solistai: S.Miknius (fortepijo-
nas), S.Po�ka (fortepijonas), R.Juknevi�i�t� 
(violon�el�), R.Bartulis (klarnetas). Dir. 
V.Kali�nas. Aktorius P.Markevi�ius.
14 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Nicholas Milton ir Edgaras Montvidas“. 
Lietuvos kamerinis orkestras. Solistas 
Edgaras Montvidas (tenoras). Dir. 
N.Milton.

 TAIKOMOSIOS DAIL�S MUZIEJUS
11 d. 16 val.  - „Baroko metamorfoz�s“. 
Trio RAMuzika.

 �V.KOTRYNOS BA�NY�IA
11 d. 19 val.  - O.Ditkovskis ir Neda. 
Naujojo CD pristatymas „Muzikiniai 
monologai“. Atlik�jai: O.Ditkovskis, 
N.Mal�navi�i�t�, V.Labutis (saksofonas), 
R.Banys (fortepijonas), A.Afinogenovas 
(bosin� gitara).
14 d. 19 val.  - Lithuanian trom-
bone project & Loreta Sungailien�. 
Atlik�jai: L.Sungailien�, V.Pilibavi�ius, 
R.Gumuliauskas, P.Batvinis, T.Karka, 
A.Stasiulis, R.Vil�inskas, K.German.

 VAIDILOS TEATRAS
14 d. 19 val.  - „Klasikos aksioma“. 
Kristian Benedikt (tenoras), Darius 
Ma�intas (fortepijonas).

 LDK VALDOV� R�M� MUZIEJUS
10 d. 19 val.  Did�iojoje renesansin�je 
men�je - Koncertas „Trimito genijus Sergej 
Nakariakov ir Maria Meerovitch“.
16 d. 19 val.  Did�iojoje renesansin�je 
men�je - Pascalio Devoyono fortepijono 
re�italis „�viesa ir �e��lis“.

 TRAKAI

 U�UTRAKIO DVARAS
11 d. 14 val.  - „Musica Latina“. „El 
Quadro“. Federico Manzanares (vokalas, 
Argentina), L.Janu�aitis (fleita, akordeo-
nas), D.Aleksa (bosin� gitara), D.Rudis 
(mu�amieji).

 KAUNAS

 KAUNO VALSTYBIN� FILHARMONIJA
10 d. 17 val.  - „Polifonija ir 
ekscentri�kumas“. Fleit� kvartetas 
„Block4“: E.Bannister, L.Carr, I.Hall, 
R.Land (Jungtin� Karalyst�).
11 d. 13 val.  - V.Bartulis „Ro�inis“. 
Kauno pu�iam�j� instrument� orkestras 
„��uolynas“. Dir. G.Vaznys. Kauno voka-
linis ansamblis „Acusto“ (meno vadovas 
K.Jakeli�nas). Dir. G.Vaznys. ��jimas - 
nemokamas.
13 d. 18 val.  - „Debussy ir jo spektrinis 
palikimas“. Trio „Khaldei“: B.Baltussen 
(fortepijonas), P.Jansen (smuikas), 
F.Mourey (violon�el�).
15 d. 18 val.  - „Kamerin�s muzikos 
vitrina“. Kugoni trio: N.Dupont (smuikas), 
K.Bertels (saksofonas), B.Koch (fortepijo-
nas, Belgija). Trio „Agora“: �.Brazauskas 
(klarnetas), N.Hoffman (violon�el�), 
R.Lozinskis (fortepijonas).
16 d. 18 val.  - „D�iazas, mi�ios ir gitar-
os“. Valstybinis choras „Vilnius“ (vyr. dir. 
A.Dambrauskas), Kauno bigbendas (vyr. 
dir. J.Jasinskis), Baltijos gitar� kvartetas: 
Z.�epul�nas, S.Krinicin, Saulius S.Lip�ius, 
Ch.Ruebens. Dir. G.Pavilionis.

 KLAIP�DA

 KONCERT� SAL�
13 d. 18.30 val.  I a. foj� - „Tapatyb�s 
jungtys“. Trio „Agora“: �.Brazauskas (klar-
netas), N.Hoffman (violon�el�, Italija-JAV-
Belgija), R.Lozinskis (fortepijonas).
15 d. 18.30 val.  - „Nu�vitimai“. Lietuvos 
kamerinis orkestras (meno vadovas 
S.Krylov). Solistas Edgaras Montvidas. Dir. 
N.Milton (Australija).

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
10-15 d. 10.30, 12.15, 14, 17, 19, 19.30, 
21.30, 23.40 val. (15 d. 19 val. seansas 
nevyks; 10.30 val. seansas vyks 15 d.; 
23.40 val. seansas vyks 10 d.).
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV) - 10-15 d. 10.10, 13.10, 14.15 val.
„Tobulos kopijos“  (mokslin�s fan-
tastikos trileris, Jungtin� Karalyst�, JAV, 
Kinija, N-13) - 10-15 d. 15.15, 20.40, 
21 val. (14-15 d. 20.40 val. seansas 
nevyks; 21 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Mergina voratinklyje“  (trileris, JAV, 
N-16) - 10-15 d. 18.40, 21.10, 23.40 val. 
(23.40 val. seansas vyks 10 d.).
„Operacija Overlord“  (mistinis siaubo 
f., JAV, N-18) - 10-15 d. 18.50, 21.20, 
23.50 val. (23.50 val. seansas vyks 10 d.).
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, 3D, N-13) - 14-15 d. 
18.20 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 13 d. 20.30 val.

12  Teatras/koncertai

Vilniuje paskelbta šventinė iniciatyva, kviečianti pažinti sostinės senamiesčio Savičiaus gatvę 
ir joje atgimstančią Švč.Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčią. Kavą geriantys ir ja svečius vaiši-
nantys sostinės gyventojai bei verslininkai kviečiami rinkti kavos tirščius ir juos pristatyti perdir-
bimui. Šio proceso metu pagaminta elektros energija bus panaudota Savičiaus gatvės šventinių 
dekoracijų bei joje atkuriamos bažnyčios kalėdiniam apšvietimui.

„Jau antrus metus kartu su biodujų jėgainės operatoriais, kavinių savininkais, verslo centrų val-
dytojais kviečiame žmones rinkti kavos tirščius, kuriuos perdirbus gaunama energija panaudojama 
šventinei nuotaikai kurti“, - sako „Paulig Professional“ projekto koordinatorė Dovilė Baltrukėnienė.

Švč.Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčiai apšviesti bei Savičiaus g. Kalėdų dekoracijoms 
šventiniu laikotarpiu reikės daugiau nei 3000 kWh elektros energijos. Norint tiek jos pagaminti, 
reikia perdirbti daugiau nei 6 tonas kavos tirščių. Vilniečiai surinktus kavos tirščius raginami at-
nešti į restoraną „Queensberry“ - čia tai padarę lapkritį ir gruodį bus vaišinami puodeliu kavos.

Planuojama, jog papuošta bažnyčia bus galima grožėtis ne tik iš tolo: tris gruodžio sekmadie-
nius bažnyčia bus papildomai apšviesta meniškomis vizualizacijomis bei atverta lankytojams.

Kviečia 
apšviesti 
senamiestį 
ir bažnyčią
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„Coldplay: A Head Full of Dreams“  
(miuziklas, Did�ioji Britanija, N-13) - 14 d. 
18.30 val.
„Burn the Stage: the Movie“  
(filmas-koncertas, N-7) - 15 d. 16.30, 17, 
19.10 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, 
V) - 11 d. 12.25 val. (specialus seansas su 
paskaita).
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 10-15 d. 10.40, 12.45, 
15, 17.10, 19.25, 21, 21.40, 23.20 val. 
(15 d. 17.10 val. seansas nevyks; 13, 15 d. 
21 val. seansas nevyks; 21.40 val. seansas 
vyks 13, 15 d.; 23.20 val. seansas vyks 
10 d.).
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
10-15 d. 10.50, 12.35, 15.40, 18.30, 
20.10, 23 val. (23 val. seansas vyks 10 d.).
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 10-15 d. 10.15, 
12.05, 12.25, 14.45 val. (11 d. 12.25 val. 
seansas nevyks; 12.05 val. seansas vyks 
11 d.).
„Princas �avusis“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, Kanada, V) - 
10-15 d. 11.10, 12.05, 13.20 val. (11 d. 
12.05 val. seansas nevyks).
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 10-15 d. 15.30, 18.20, 
21.15, 23.10 val. (15 d. 15.30 val. sean-
sas nevyks; 14-15 d. 18.20 val. seansas 
nevyks; 23.10 val. seansas vyks 10 d.).
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
10-15 d. 10.20, 17.50 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, N-7) - 
10-15 d. 13.40 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, 3D, N-7) - 
10-15 d. 16 val.
„Pirmasis �mogus“  (biografin� drama, 
JAV, N-13) - 10-13 d. 15.50 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 
10-11 d. 11 val.
„Vagi� karalius“  (kriminalin� drama, 
Jungtin� Karalyst�, N-13) - 10-14 d. 
16.20 val.
„Operacija: Hunter Killer“  (karinis 
veiksmo trileris, JAV, N-13) - 11, 15 d. 
21.40 val.
„Helovinas“  (siaubo f., JAV, N-18) - 10, 
12, 14 d. 21.40 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
10-15 d. 11.10, 13.10, 15.10, 17.10, 
19.10, 21.10 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV) - 10-15 d. 11.20, 13.25 val.
„Mergina voratinklyje“  (trileris, JAV, 
N-16) - 10-15 d. 18.40 val.
„Operacija Overlord“  (mistinis siaubo 
f., JAV, N-18) - 10-15 d. 20.30 val.
Europos �ali� kino forumas 
„Scanorama 2018“  (festivalis) - 
10-15 d.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
10-15 d. 12,15, 18, 21 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 10-15 d. 13.30, 17.50, 
20.50 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 10-15 d. 16.25, 21.20 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
10-15 d. 11.10, 18.10 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, N-7) - 
10-15 d. 13.30, 15.30 val.
„Princas �avusis“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, Kanada, V) - 
10-15 d. 11.20 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 10-15 d. 15.50 val.

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„Tai nutiko 2557-aisiais“  (Vokietija, 
Tailandas, N-16) - 15 d. 20.40 val.
„Fort�na“  (�veicarija, Belgija, N-13) - 
10 d. 14 val.
„Ramiai s�dintis dramblys“  (Kinija, 
N-16) - 10 d. 16 val.
„Albinosas Nojus“  (Islandija, Vokietija, 
JK, Danija, N-16) - 10 d. 20.30 val.
„Pa��lusios gastrol�s“  (Norvegija, 
�vedija, N-7) - 11 d. 12.30 val.
„Nina“  (Slovakija, �ekija, N-13) - 11 d. 
16.45 val.
„Bergmanas: lemtingi metai“  
(�vedija, N-13) - 11 d. 18.30 val.

„Prie� atmint�“  (Izraelis, Pranc�zija, 
N-13) - 11 d. 21 val. 14 d. 20.45 val.
„Saul�lydis“  (Vengrija, Pranc�zija, 
N-13) - 12 d. 14.30 val.
„Notingvudo princas“  (Pranc�zija, 
Vokietija, Kataras, N-13) - 12 d. 17.15 val.
„Nusikalt�lio dienora�tis“  (�vedija, 
N-13) - 12 d. 19 val.
„Egzoti�kasis Kasandras“  (Pranc�zija, 
N-13) - 13 d. 17 val.
„Kaip �uo su kate“  (Lenkija, N-16) - 
13 d. 18.30 val.
„Savaip s��iningas �mogus“  
(Norvegija, N-16) - 13 d. 20.30 val.
„Pergal�s diena“  (Vokietija, N-13) - 
14 d. 17 val.
„Kobainas“  (Nyderlandai, Belgija, 
Vokietija, N-16) - 14 d. 18.50 val.
„Vaikinai irgi verkia“  (Italija, N-16) - 
15 d. 17 val.
„Nuostab�s dalykai“  (Italija, N-13) - 
15 d. 18.50 val.
„Mes jauni ir m�s� dienos ilgos“  
(Pranc�zija, N-16) - 16 d. 16.45 val.
„Ne�inomas karys“  (Suomija, Belgija, 
Islandija, N-16) - 16 d. 18.15 val.
„G�li� sl�nis“  (Vengrija, N-16) - 16 d. 
21.30 val.

MULTIKINO OZAS
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 14-15 d. 19 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV, V) - 10-15 d. 10.45, 12.45, 15 val.
„Mergina voratinklyje“  (trileris, JAV, 
N-16) - 14-15 d. 17, 21.30 val. 10-13 d. 
17, 19.30, 22 val.
„Operacija Overlord“  (mistinis siaubo 
f., JAV, N-16) - 10-11, 14-15 d. 17, 19.15, 
21.30 val. 12 d. 16.50, 19, 21.15 val. 13 d. 
19.15, 21.30 val.
„Tobulos kopijos“  (mokslin�s fan-
tastikos trileris, Jungtin� Karalyst�, JAV, 
Kinija, N-13) - 10-13, 15 d. 21.15 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
10-12 d. 11, 13, 15, 17.30, 19, 21 val. 
13 d. 13.15, 15.30, 17.30, 19, 21 val. 
14-15 d. 11, 13, 15, 17.30, 19.30, 
21.45 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
10-15 d. 10.30, 13.15, 16, 18.45, 
21.45 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, N-7) - 11-12, 
14-15 d. 11.30, 15.20 val. 10 d. 15.20 val. 
13 d. 11.30 val.
„Princas �avusis“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, Kanada, V) - 
10-12, 14 d. 10.15 val. 13, 15 d. 12.15 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 10-15 d. 19.30, 21.30 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 10-12, 15 d. 10, 
11, 12.15, 13.15, 14.30, 16.45 val. 13 d. 
10, 11, 12.15, 14.30, 16.45 val. 14 d. 11, 
13.15, 14.30, 16.45 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
10-13 d. 14.15, 16.30, 19 val. 14 d. 14.15, 
16.30, 21.15 val. 15 d. 19 val.

„Didysis ka�i� pab�gimas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 
10-12, 14 d. 12.15 val. 13, 15 d. 10.15 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 10-15 d. 13.45 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� 
drama, JAV, N-13) - 10-15 d. 16.15, 19, 
21.45 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV, V) - 10 d. 11 val. (specialus seansas 
ma�iukams).
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
14 d. 12 val. (specialus seansas mamyt�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
10-15 d. 10.10, 12.30, 14.30, 17.20, 
19.30, 22.50 val. (15 d. 17.20 val. seansas 
nevyks).
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV) - 10-15 d. 10.40, 12.35 val.
„Operacija Overlord“  (mistinis siaubo 
f., JAV, N-18) - 10-15 d. 16.50, 21.50 val. 
(15 d. 16.50 val. seansas nevyks).
„Mergina voratinklyje“  (trileris, JAV, 
N-16) - 10-15 d. 13.25, 19.05 val. (14-
15 d. 19.05 val. seansas nevyks).
„Tobulos kopijos“  (mokslin�s fan-
tastikos trileris, Jungtin� Karalyst�, JAV, 
Kinija, N-13) - 10-13, 15 d. 18.25 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 14-15 d. 21 val.
Europos �ali� kino forumas 
„Scanorama 2018“  (festivalis) - 15 d.
„Coldplay: A Head Full of Dreams“  
(miuziklas, Did�ioji Britanija, N-13) - 14 d. 
18.30 val.
„Burn the Stage: the Movie“  
(filmas-koncertas, N-7) - 15 d. 16.30, 17, 
19.30 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, 
V) - 10 d. 12.05 val. (specialus seansas su 
paskaita).
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 10-15 d. 11.10, 13.50, 
16.10, 17.40, 19.45, 22 val. (15 d. 17.40, 
19.45, 22 val. seansai nevyks).
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
10-15 d. 11, 14.25, 16.30, 19.55, 
21.30 val. (15 d. 14.25, 19.55 val. seansai 
nevyks).
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
10-15 d. 10.30 val. 11-15 d. 12.05 val. 
10 d. 12.45 val. 10-14 d. 17.25, 19.20 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 10-15 d. 10.50, 
13.05, 15.20 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 10-13 d. 16.05 val. 10-12, 
14 d. 19.15 val. 10-14 d. 21.40 val.
„Princas �avusis“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, Kanada, V) - 
10-15 d. 10.20, 14.40 val. (15 d. 14.40 val. 
seansas nevyks).
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, N-7) - 
11-15 d. 12.45 val.

„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, 3D, N-7) - 
10-15 d. 15.05 val.
„Vagi� karalius“  (kriminalin� drama, 
Jungtin� Karalyst�, N-13) - 10-14 d. 
22.10 val.
„Pirmasis �mogus“  (biografin� drama, 
JAV, N-13) - 11 d. 21 val.
„Helovinas“  (siaubo f., JAV, N-18) - 10, 
12 d. 21 val.

CINAMON MEGA
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV) - 11, 13, 15 d. 11 val.
„Coldplay: A Head Full of Dreams“  
(miuziklas, Did�ioji Britanija, N-13) - 14 d. 
19 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 14-15 d. 19.30 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, 
N-13) - 10-13 d. 13, 15.10, 17.15, 19.15, 
21.15 val. 14 d. 12.40, 15.15, 17.15, 
19.10, 21.15 val. 15 d. 13, 15.15, 17.15, 
19.10, 21.15 val.
„Mergina voratinklyje“  (trileris, JAV, 
N-16) - 11, 13 d. 19.45, 22.15 val. 10, 12 d. 
14.45, 22.15 val. 14-15 d. 20, 22.15 val.
„Operacija Overlord“  (mistinis siaubo 
f., JAV, N-16) - 11, 13 d, 15, 22.20 val. 10, 
12 d. 19.45, 22.20 val. 14 d. 15, 22.30 val. 
15 d. 15.20, 22.30 val.
„Tobulos kopijos“  (mokslin�s fan-
tastikos trileris, Jungtin� Karalyst�, JAV, 
Kinija, N-13) - 11, 13 d. 22.30 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, N-7) - 
10-13 d. 10.30 val. 14-15 d. 10.40 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, 3D, N-7) - 
10-13 d. 15.20 val. 14-15 d. 12.30 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
10-13, 15 d. 13.10, 16, 19, 21.45 val. 
14 d. 13.10, 16, 19.20, 21.45 val.
„Princas �avusis“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, Kanada, V) - 
10-13 d. 13.20 val. 14-15 d. 10.30 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 10-13, 15 d. 16.15, 
18.20 val. 14-15 d. 14.45, 17 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 10-13 d. 10.45, 
11.45, 14, 17.40 val. 14-15 d. 10.15, 
11.15, 13.20, 17.40 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 11, 13 d. 17.30, 20.30 val. 
10, 12 d. 17.30, 20.30, 22.30 val. 14-15 d. 
15.30, 17.30, 22.20 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 10-13 d. 19.30 val. 15 d. 
19.20 val.
„Venomas“  (fantastinis trileris, JAV, 
N-13) - 11, 13 d. 12.40 val. 15 d. 12.50 val.

KLAIP�DA

FORUM CINEMAS
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
10-15 d. 10.10, 12.40, 15.10, 16.0, 20, 
21.40 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV) - 10-15 d. 10.20, 14.30 val.

„Mergina voratinklyje“  (trileris, JAV, 
N-16) - 10-15 d. 21.50 val.
„Operacija Overlord“  (mistinis siaubo 
f., JAV, N-18) - 10-15 d. 21.30 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, 3D, N-13) - 14-15 d. 
18.50 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 13 d. 20.30 val.
„Coldplay: A Head Full of Dreams“  
(miuziklas, Did�ioji Britanija, N-13) - 14 d. 
18.30 val.
„Burn the Stage: the Movie“  (filmas-
koncertas, N-7) - 15 d. 17 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
10-15 d. 11, 15.20, 17.05, 18.40, 21.10, 
21.45 val. (15 d. 17.05 val. seansas 
nevyks; 14-15 d. 21.10 val. seansas 
nevyks; 21.45 val. seansas vyks 14-15 d.).
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 10-15 d. 10.30, 14.35, 
16.25, 18.30, 18.50, 21.55 val. (13-15 d. 
18.50 val. seansas nevyks; 18.30 val. sean-
sas vyks 13 d.).
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 10-15 d. 10.40, 
11.55, 12.55, 14.10 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 10-15 d. 16.35, 18.20, 
21.20 val. (14-15 d. 16.35 val. seansas 
nevyks; 13 d. 21.20 val. seansas nevyks).
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
10-15 d. 14, 19.30 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., 3D, JAV, N-7) - 
10-15 d. 16.20 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, N-7) - 
10-15 d. 12.15 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 
10-11 d. 10.50 val.
„Princas �avusis“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, Kanada, V) - 
10-15 d. 13.05 val.
„Helovinas“  (siaubo f., JAV, N-18) - 
10-13, 15 d. 19 val.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
10-15 d. 10.10, 12.50, 15, 18.10, 20, 22, 
23.50 val. (14 d. 20 val. seansas nevyks; 
18.10 val. seansas vyks 14 d.; 23.50 val. 
seansas vyks 10 d.).
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV) - 10-15 d. 10.40, 13.55 val.
„Operacija Overlord“  (mistinis siaubo 
f., JAV, N-18) - 10-15 d. 20.45, 23.10 val. 
(23.10 val. seansas vyks 10 d.).
„Mergina voratinklyje“  (trileris, JAV, 
N-16) - 10-12, 14-15 d. 20.10 val. 13 d. 
21.15 val. 10 d. 23 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, 3D, N-13) - 14-15 d. 18.40 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 13 d. 20.30 val.
„Coldplay: A Head Full of Dreams“  
(miuziklas, Did�ioji Britanija, N-13) - 14 d. 
18.30 val.
„Burn the Stage: the Movie“  (filmas-
koncertas, N-7) - 15 d. 17 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
10-15 d. 11, 14.50, 17, 18.45, 21.15 val. 
(14-15 d. 17 val. seansas nevyks; 13 d. 
21.15 val. seansas nevyks).
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 10-15 d. 13.10, 16.30, 
18.30, 21.40 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 10-15 d. 10.30, 
12.45, 14.15 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
10-15 d. 10.50, 17.55 val. (14 d. 17.55 val. 
seansas nevyks).
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 10-15 d. 15.25, 18.20 val. 
(14-15 d. 18.20 val. seansas nevyks).
„Princas �avusis“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, Kanada, V) - 
10-15 d. 12.05 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, N-7) - 
10-15 d. 16 val.

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako

Sutuoktiniai Simas ir Giedrė pajunta, kad jų seksualinis gyvenimas darosi panašus į grikių di-
etą. Bet vieną vakarą jie netikėtai atsiduria lovoje su dar viena moterimi. Giedrė po tokio nuotykio 
lieka lengvai sumišusi, o Simui visiškai susisuka galva.

Vyras kelia kartelę ir įkalba žmoną permiegoti su svingerių pora. Tik nei patys svingeriai, nei 
vakarėlis jų prabangiuose namuose nebus toks, kokio visi tikėjosi.

Sutuoktiniai Simas ir Giedrė pajunta, kad jų seksualinis gyvenimas darosi panašus į grikių di-
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„Liu Patty“ desertinė. Vilnius.
10% nuodaida desertams,  
išankstiniams užsakymams.
Tel. (8 699) 908442, 
www.liudesertine.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 
val.) Tel. (8 659) 68545, 
www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas 
„Rytų Azija“. Kaunas. 15% 
nuolaida sąskaitai (nuolaida 
negalioja dienos pietums).
 Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
dienos pietus). Tel. (8 650) 51 680, 
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“.
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas. 10% 
nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

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

KAVINĖS, RESTORANAI

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

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

KITOS PASLAUGOS

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

KITOS PRAMOGOS

„Laisvalaikio“ 
klubo 

partneriai

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

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

TEATRAS

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

APRANGA, AKSESUARAI

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

KONCERTAI, RENGINIAI

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

VIEŠBUČIAI

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

MOKYMO KURSAI

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

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

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

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

KITOS PREKĖS

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

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

Naujiena!
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PROGNOZĖ  LAPKRIČIO 10-16 D.

GEROS DIENOS: 10, 12 D.

BLOGOS DIENOS: 13, 14, 15 D.

Dermatologijos klinikos vadovė
Nora Lapinskienė
1978 11 13

TV laidų vedėja
Renata Šakalytė-Jakovleva
1983 11 16

Aktorius
Leonardas Pobedonoscevas
1979 11 15

SVEIKINA

Avinas. Stabilios ir ra-
mios dienos. Sulauksite 
daug dėmesio ir komp-

limentų iš priešingos lyties. 
Ne pats palankiausias metas 
finansiniams reikalams tvarkyti, 
tad norintiems pradėti savo 
verslą teks dar palaukti. Palanku 
stiprinti imuninę sistemą. Galite 
drąsiai atlikti organizmo grūdi-
nimo procedūras. Skirkite dau-
giau laiko savo šeimai.

Vėžys. Labai tikėtina, 
kad vienišiai sutiks 
antrąją pusę. Pagaliau 

sulauksite anksčiau atliktų 
darbų rezultatų. Antroje sa-
vaitės pusėje galite sulaukti 
didesnio atlyginimo pasiūly-
mo. Stenkitės išlaikyti vidinę 
pusiausvyrą, venkite neigiamų 
emocijų. Palankus laikas grožio 
procedūroms.

Svarstyklės. Naujoms 
pažintims ne pats palan-

kiausias laikas, tačiau antroje 
savaitės pusėje užsimezgusios 
pažintys virs rimta bičiulyste. 
Galite gauti netikėtą pasiūlymą 
dėl paaukštinimo. Sėkmingai 
investuokite į tobulinimosi 
kursus. Atėjo metas pailsėti ir 
pataupyti jėgas. Saugokitės 
peršalimo.

Ožiaragis. Galite įsi-
mylėti seną pažįstamą. 
Santykiai su antrąja puse 

pagerės. Puikios dienos finan-
sinei situacijai pagerinti. Geras 
laikas ir keičiantiems darbą. 
Tinkamas metas pradėti spor-
tuoti. Tačiau atidžiai rinkitės 
maistą, galimos problemos su 
virškinamuoju traktu.

Jautis. Ne visos naujos 
pažintys suteiks malonių 
emocijų, o turintys antrą-

sias puses gali būti ramūs, nes 
šiomis dienomis santykiai bus 
stabilūs. Galite sulaukti naujo 
darbo pasiūlymo, kurį verta ap-
svarstyti. Palankios dienos pra-
šyti paaukštinimo darbe. Kuo 
aktyviau gyvensite, tuo geriau 
jausitės. Puikus laikas pradėti 
sportuoti.

Skorpionas. Naujos 
pažintys gali būti labai 
įdomios ir naudingos. 

Poros, pabandykite kartu ieš-
koti sprendimo, kaip pagerinti 
santykius. Tik jeigu norite kažką 
keisti, vertėtų šiek tiek palaukti. 
Palankus laikas prašyti pakelti 
atlyginimą. Kaip ir - pradėti 
sportuoti. Saugokitės peršalimo 
ligų.

Vandenis. Naujos pažin-
tys gali nuvilti. Gali var-

ginti įvairios abejonės dėl antro-
sios pusės. Netinkamas metas 
permainoms, ypač - didelėms. 
Sėkmė lydės dirbančius finansų 
sektoriuje. Palanku taikyti netra-
dicinius gydymo būdus, o kas 
ruošiasi, gali pradėti sportuoti ir 
apskritai gyventi aktyviau.

Dvyniai. Nauji pažįstami 
gali pernelyg skubinti 
įvykius. Būkite atidūs 

antrajai pusei, nes šiomis 
dienomis galite paskęsti savo 
iliuzijose. Gana stabilios darbo 
dienos, o antroje savaitės pu-
sėje galite sulaukti viliojančio 
pasiūlymo. Pasistenkite per 
daug staigiai nekeisti gyve-
nimo būdo. Stiprinkite savo 
imunitetą.

Mergelė. Mažiau klausy-
kitės nepagrįstų apkalbų 
apie antrąją pusę. O vie-

nišiems - atsiradęs naujas pa-
žįstamas gali būti labai rimtai 
nusiteikęs jūsų atžvilgiu. 
Didžiausia sėkmė lydės dir-
bančius finansų sektoriuje. 
Palankus metas investuoti į 
grožį. Saugokitės infekcinių 
susirgimų.

Šaulys. Naujoms pa-
žintims metas nelabai 
tinkamas. Tarpusavio 

santykiuose bandykite pasiekti 
pusiausvyrą. Puikus laikas kilti 
karjeros laiptais. Geras laikas 
pasirašyti verslo sutartis. Jeigu 
turite sveikatos problemų, 
pradėkite reabilitacijos kursą. 
Palanku stiprinti imuninę sis-
temą.

Žuvys. Naujoms pažintims 
tinkamas metas. Tik pa-
našu, kad jūsų asmeninis 

gyvenimas nebus labai aktyvus. 
Jūsų karjerai ši savaitė nėra 
leng va, galimi netikėti nuos-
toliai. Jeigu patirsite nemažai 
streso, geriausiai atsipalaiduoti 
padės fizinis krūvis. Palankios 
dienos keisti gyvenimo būdą.

Liūtas. Naujoms pa-
žintims metas ne pats 
tinkamiausias, bet 

galimos pažintys internetu. 
Nepalankus laikas pasirašyti 
finansinius dokumentus, o 
antroje savaitės pusėje gali-
te sulaukti didesnių pajamų. 
Galimos problemos su širdimi, 
kraujospūdžiu. Stenkitės pail-
sėti, išsimiegoti.

 Tel.  8 656 98074
 El.p. btime@elnet.lt
 Tel.  8 656 98074

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės 

paslaugos 

TV laidų ir renginių vedėjas
Gintas Vaičikauskas
1984 11 14

Klubo partneriai  15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GROŽIO PASLAUGOS SPORTAS IR PRAMOGOS

REDAKTORĖ
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ
dalia.daskeviciute@respublika.net

ŽURNALISTĖ

Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ
ringaile.stulpinaite@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 33 44 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

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

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

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika
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Teisingai i�sprend� kry�ia�od� 
galite laim�ti ra�ytojos 

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

Atsakym� iki lapkri�io 14 d. si�skite 
SMS �inute numeriu 1390. Ra�ykite: 
LV KR, atsakym�, vard�, pavard� 
ir miest�. �inut�s kaina 0,29 EUR. 
Praeito kry�ia�od�io laim�toja 
Aurelija Bal�i�t� i� Vilniaus. Jai 
bus �teikta Hanos Kent (Hannah Kent) 
knyga „Paskutin�s apeigos“. 

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

Vertikaliai: Stoktonas. Liepsna. Laim�. 
Andai. LKL. Pansa. Reidas. Bak. Manta. Tvidas. 
Vino. Uta. Veidas. „Manon“. La. Kanzas. 
Madona. Paltas. Karosas. Beicas. Varovas. 
Ommetras. Marekas. Nasrai. �ar�nas. Bi. Itas. 
Klonis. Kam. Latas. Pakartok. Pati. Kas. Skerco. 
S�klius.

Horizontaliai: Paul�. Mn. Ak. Jolanta. Maita. 
Kanta. Bestas. Tisa. Petras. Loma. Kairas. N�. 
Valcai. PK. Tentas. JAE. Servizas. Kr. Eidas. 
�kac. Laidas. Malro. Indas. Varot. Ledas. 
Kar�nos. Pas. Marenik�. SI. Marokas. Vadovas. 
PL. Albinosas. Kai. Kanonas. Batu. Balkonas. 
�imis.

Pa�ym�tuose langeliuose: PLACDARMAS

SU
DO
KU

bus �teikta Hanos Kent (Hannah Kent) 

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

Kaune, Girstučio kultūros rūmuose, veikia Viliaus 

Ksavero Slavinsko paroda „Naujos vizijos“.
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●
Britų mokslininkai nustatė, 

jog plaunant kojas, nusiplauna ir 
rankos.

●
Vaikas klausia tėčio:
- Tėti, atspėk, koks trauki-

nys labiausiai vėluoja?
- Nežinau… Koks?
- Tas, kurį pernai žadėjai 

man padovanoti!
●

Šiandien darbe pusantros 
valandos nebuvo interneto… Iš-
gėrėme visą arbatą… Išsikalbė-
jome… Susipažinome.

●
Kad Laima vasarą gerai at-

rodytų paplūdimyje, savo ge-
riausią draugę visą žiemą vaiši-
no pyragaičiais.

●
Draugių pokalbis:
- Darai mankštą ryte?
- Ryte aš vėluoju. Tai kur 

kas sportiškiau nei mankšta.
●

Dvasininkas klausia kali-
nio:

- Kas jus atvedė į kalėjimą?
- Mano tikėjimas.
- Kaip suprasti?
- Na, aš tvirtai tikėjau, kad 

juvelyrinėje parduotuvėje nėra 
sig nalizacijos...

●
Tėvas kalbasi su sūnumi: 
- Petriuk, kodėl lyjant slie-

kai išlenda į paviršių?
- Nežinau, gal nusipraust 

nori?
●

Ateina broliai Lavrinovičiai 
į turgų ir sako:

- Po kiek pas jus slyvos?
Pardavėja iš apačios šaukia:
- Vyrai, pasilenkit, juk čia ne 

slyvos, čia baklažanai...
●

Žmona priekaištauja vyrui:
- Panašu, kad krepšinis tau 

svarbiau negu aš?
- Na, kodėl gi? Dar yra fut-

bolas…
●

Guli suvalkietis mirties pa-
tale, šalia jo stovi visa šeima. Vi-
si nuliūdę, nori atsisveikinti su 
senoliu. Staiga suvalkietis pra-
byla drebančiu balsu:

- Ar mano žmona čia?
- Čia!
- Ar mano vaikai čia?
- Taip, tėveli, mes šalia ta-

vęs stovime!
- O mano anūkai čia?
- Taip, seneli, mes visi čia! 

Visa tavo šeima!
- Tai kokio velnio šviesa vir-

tuvėje palikta?!

ANEKDOTAI


