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Kristina Kazlauskaitė: 

Žavioji aktorė Kristina Kazlauskaitė 
stato savo pirmąją komediją „Prin-
cipas“, į teatro sceną pabandžiusi 
perkelti rusų klasiko Antono Če-
chovo vienaveiksmes humoreskas 
„Meška“ ir „Piršlybos“.

Variacijos principų tema

„Visi turi principus. Ir princi-
pai - svarbu. Visais laikais buvo, yra 
ir turbūt bus. Tačiau kartais princi-
pai virsta absurdiškai komiškomis 
situacijomis ir išprovokuoja drama-
tiškus konfliktus. Ypač riboti, buki, 
beprasmiški, ne vietoje ir ne laiku 
rodomi principai. Tuomet komedija 
virsta tragedija. Bet iš tiesų viskas 
baigsis gerai, šviesiai ir su vilti-
mi“, - taip apie komediją „Princi-
pas“ kalba K.Kazlauskaitė

„Gal kišu nosį ten, kur man ne-
derėtų. Bijau, drebu, bet kišu“, - be-
siruošdama premjerai savo jaudulio 
neslepia aktorė. Pirmasis komedi-
jos „Principas“ spektaklis vasario 
12 dieną įvyks ne sostinėje, kaip 
įprasta, o bus parodytas Ukmergės 
žiūrovams.

„Toks ir buvo mano sumany-
mas - sukurti spektaklį žmonėms, 
kurie pasiilgę paprasto, vaidybinio 
teatro. Vilniuje mes visokių ekspe-
rimentų prisižiūrime, o Lietuvoje 
žmonės paprastesni“, - sako 
K.Kazlauskaitė.

Ankstyvąją rusų klasiko A.Če-
chovo kūrybą ji pasirinko neatsitik-
tinai - nuo studijų metų šios trum-
pos humoristinės novelės žavėjo 
aktorę, o vienu metu ji net buvo 
pradėjusi jas repetuoti Jaunimo te-
atre. „Tačiau tada spektakliui, ma-
tyt, dar nebuvo laikas pasirodyti“, - 
svarsto režisūroje save išmėginti 
nusprendusi aktorė.

Kristina neabejoja, kad A.Če-
chovo kūryba šiandien kaip niekada 
aktuali, o spektaklio situacijose 
žmonės lengvai atpažins save. „Ar 
jums atrodo, kad gyvenimas pasi-
keitė? Keičiasi sistemos, technolo-

gijos, bet žmogus myli, nekenčia, 
juokiasi ir verkia lygiai taip pat. Te-
atras į gyvenimo situacijas mums 
leidžia pažvelgti aštriau, ironiš-
kiau“, - neabejoja K.Kazlauskaitė.

Talentingų aktorių 
komanda

Lygiai prieš dvidešimt metų 
aktorė Redita Dominaitytė vieną iš 
dabartinio spektaklio vaidmenų jau 
turėjo - ji vaidino prisirpusią ir iš-
tekėti trokštančią dukterį. „Princi-

pe“ K.Kazlauskaitė Reditą pakvie-
tė suvaidinti du vaidmenis - moti-
nos ir dukters. „Abi mano moterys 
mėgina pasipriešinti vyriškam pra-
dui“, - kol kas šykščiai apie vai-
dmenį kalba aktorė ir priduria, kad 
dirbti su K.Kazlauskaite ir scenos 
partneriais - Andriumi Kaniava ir 
Gediminu Storpirščiu - jai yra di-
džiulė dovana. „Kai repetuoji su 

tokiais kolegomis, klausimų dėl ko-
kybės parametrų nekyla“, - neabe-
joja Redita.

Vienose scenoje su K. Kazlaus-
kaite ne kartą vaidinęs aktorius Ge-
diminas Storpirštis sako esantis lai-
mingas, galėdamas drauge pratęsti 
buvimo kartu džiaugsmą. Jis žavisi 
režisierės fantazija ir per repeticijas 
atidžiai gaudo kiekvieną patarimą. 
„Kristina - fantastiškai talentinga 
aktorė, tikras aktorystės vulkanas. 
Ji gerai žino, kokiais siūlais yra siu-
vamas kiekvienas vaidmuo, stebė-
dama mus iš šalies, negaili pasiūly-
mų, patarimų, gali juos priimti arba 
ne, bet jos palaikymą visada jauti.“

G.Storpirščiui pritaria ir And-
rius Kaniava, K.Kazlauskaitės taip 
pat pakviestas vaidinti šiame 
spektaklyje. „Principas“ labai tin-
ka šioms dienoms“, - įsitikinęs 
A.Kaniava.

K.Kazlauskaitės režisuojamo 
spektaklio pagal A.Čechovo noveles 
„Principas“ premjeros spektakliai 
nuo vasario 12 dienos - Ukmergėje, 
Alytuje, Birštone, Panevėžyje, Jo-
navoje, Utenoje, Telšiuose, Rokiš-
kyje, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje.

„Laisvalaikio“ inf.

Sausio 11-19 dienomis jubiliejinį, 
dešimtąjį, kartą į Menų spaus-
tuvę sugrįžtantis tarptautinis 
festivalis vaikams ir jaunimui 
„Kitoks’20“ šiais metais žiūrovus 
kviečia šūkiu „Patirk iš arčiau!“

Pirmasis ir didžiausias Lietu-
voje festivalis, pristatantis netra-
dicinius scenos menus nuo kūdi-
kystės iki 18 metų žiūrovams, 
išties žada ypač betarpišką patir-
tį. Festivalio lankytojų lauks ne 

tik daugiau nei 20 pasirodymų iš 
Lietuvos, Belgijos, Suomijos, Ny-
derlandų bei kitų Europos šalių, 
bet ir plati edukacinė programa.

„Pagrindinė festivalio kryp-
tis - jauno žiūrovo santykis su 
teat ru. Apie tai kalba ir šių metų 
festivalio šūkis - vaikiškam tea-
trui būdingas ypatingas artumas, 
jame viskas čia pat, išlaikomas 
nuolatinis kontaktas su kūrė-
jais“, - apie festivalio idėją pasa-
koja jo vadovė Jolita Balandytė.

Tarp spektaklių esama nema-
žai kūrinių, skirtų vos kelių mė-

nesių sulaukusiems mažyliams - 
bus galima išvysti pirmojo kūdi-
kiams kuriančio šokio teatro Lie-
tuvoje „Dansema“ spektaklius 
„Pievelė“ ir „Laikrodininkas“, ku-
rie mažiausius žiūrovus kvies įsi-
traukti į nuotykių ieškojimą, tyri-
nėti muzikos instrumentus bei 
tapti pasirodymų bendrakūrėjais.

Festivalyje jauniausioms audi-
torijoms pristatomas ir cirkas. Žiū-
rovai turės galimybę pamatyti nau-
jausią katalonų šiuolaikinio cirko 
trupės „Animal Religion“ premje-
rą mįslingu pavadinimu „… skrie-

ja mintys“, kurioje susitiks akro-
batika, žaismė, šviesa ir muzika. 
Įspūdingus cirko triukus žaismin-
game pasirodyme pademonstruos 
Nyderlandų trupė „Captain 
Sugar&The Monkey Puppets“.

O šokio trupė „Arch 8“, į fes-
tivalį taip pat atvykstanti iš Ny-
derlandų, parodys žaidimo „Te-
tris“ įkvėptą ir taip pat pavadintą 
fizinio teatro spektaklį, skirtą tik-
riems nenuoramoms, negalin-
tiems nusėdėti vietoje.

Vilniaus miesto teatras „Atvi-
ras ratas“ ritminiame-muzikinia-

me spektaklyje „Gėda pelėda!“ 
žiūrovams atskleis, kaip kasdie-
niai daiktai gali tapti tikrų tikriau-
siais mušamaisiais instrumentais. 
Klaipėdos lėlių teatro spektaklis 
„Namai“ pakvies pasinerti į vai-
kystės žaidimus bei stebėti iš po-
pieriaus gimstančius dviejų žmo-
nių santykius, o „Stalo teatro“ 
darbas „Sibiro haiku“ tremties 
paženklintus daugelio lietuvių li-
kimus papasakos išradingai pa-
naudojant pačius įvairiausius 
objektus.
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„Gal kišu nosį, kur man nederėtų?“

Festivalyje „Kitoks’20“ - teatras vaikams iš arčiau

Vilniuje 
mes VisoKių 
eKsperimentų 
prisižiūrime

Redita Dominaitytė spektaklyje atlieka du vaidmenis
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Vasario 28-ąją Londone, istorinė-
je „Cadogan Hall“ koncertų salė-
je, Andrius Mamontovas kartu su 
Lietuvos kameriniu orkestru ir di-
rigentu Ričardu Šumila pristatys 
naujam gyvenimui prikeltą albu-
mą „Šiaurės naktis. Pusė penkių“.

2018 metais šį kultinį albumą 
atlikėjas įrašė Londone įsikūru-
sioje vienoje geriausių pasaulio 
studijų „Abbey Road“.

Prieš 21-erius metus išleis-
tas solinis Andriaus Mamontovo 
albumas „Šiaurės naktis. Pusė 
penkių“ tapo vienu populiariausių 
tų metų įrašų.

Žymiausia pasaulyje „Abbey 
Road“ studija buvo pagrindinė 
„The Beatles“ kūrybos oazė, čia 
albumus yra įrašę tokios grupės 
kaip „Pink Floyd“, „Oasis“, „Flo-
rence and the Machine“, taip pat 
Adelė ir kiti garsūs atlikėjai. Dirb-
ti čia, kur gimė geriausi pasaulio 
įrašai - kiekvieno muzikanto sva-
jonė.

Andrius Mamontovas pag-
rindinėje įrašų studijoje „Studio 
1“ dvi dienas dirbo kartu su dau-
giau kaip 40 muzikantų - Modes-
to Pitrėno diriguojamu Lietuvos 
kameriniu orkestru, taip pat pri-
sidėjo ir žymus garso režisierius 
Liuisas Džounsas (Lewis Jones). 
Visas aranžuotes albumui kūrė 
talentingasis Jievaras Jasinskis.

Simfoniniam skambesiui pri-
keltas albumas „Šiaurės naktis. 
Pusė penkių“ buvo išleistas ribo-
tu tiražu vinilinės plokštelės ir 
kompaktinio disko pavidalais. 
Plokštelės dizainą sukūrė anima-
cinio filmuko „Kempiniukas Pla-
čiakelnis“ iliustruotojas iš Ame-
rikos, lietuviškų šaknų turintis 
Kazimieras Prapuolenis-Kaz.

Vasario 28 d. A.Mamontovas 
grįš į Londoną, kur kartu su Lie-
tuvos kameriniu orkestru, diri-
guojamu Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro vyriausio-
jo dirigento R.Šumilos, surengs 
išskirtinį albumo „Šiaurės nak-
tis. Pusė penkių“ pristatymo 
koncertą.

950 klausytojų talpinanti erd-
vė pasižymi nuostabia akustika ir 
prabangia aplinka. Šią koncertų 
salę kaip geriausią visame Lon-
done renkasi daugelis svarbiausių 
Jungtinės Karalystės orkestrų. 
Taip pat čia reziduoja britų muzi-
kinės kultūros pažiba - Karališka-
sis filharmonijos orkestras, savo 
koncertus rengia Londone besi-
svečiuojantys orkestrai.

„Laisvalaikio“ inf.

Neseniai Vilniuje, „Forum Cine-
mas Vingis“ kino centre, kino 
ir teatro pasaulio žmonės, kino 
gerbėjai rinkosi į romantinės ko-
medijos „Tobulas pasimatymas“ 
premjerą. Vakaro žvaigžde tapo 
Jurgita Jurkutė-Širvaitė, grįžusi į 
kino aikštelę po pertraukos, kurią 
skyrė motinystei. Tuoj po premje-
ros „Laisvalaikis“ pakalbino retai 
viešuose renginiuose pasirodan-
čią Jurgitą JURKUTĘ-ŠIRVAITĘ.

Irena BABKAUSKIENĖ

- Vaidinote ne viename fil-
me, bet vaidmuo Roberto Raz-
mos režisuotoje romantinėje 
komedijoje „Tobulas pasima-
tymas“ jums pirmasis pagrin-
dinis, ar ne?

- Iš tikrųjų tai pirmas ištisinis 
pagrindinis vaidmuo. Yra tekę 
dirbti su kitu lietuvių režisieriu-
mi, bet mes ten buvome 4 lygia-
vertės poros. O šiame filme kar-
tu su Leonardu Pobedonoscevu 
„vedėme“ ištisinę liniją.

- Koks jausmas po prem-
jeros, kai pati pamatėte visą 
filmą? O gal iki jos jau turėjo-
te progą pamatyti?

- Nebuvau mačiusi viso fil-
mo - man buvo visiška premjera. 
Tad jausmų labai daug, visa am-
plitudė. Dar reikės susivokti, kas, 
kur ir kaip. Labai daug emocijų.

- Kaip apibūdintumėte ju-
dviejų su Leonardu Pobedo-
noscevu duetą?

- Žaismingas, įdomus, intri-
guojantis.

- Jūsų partneriai scenoje, ve-
damose TV laidose, renginiuo-
se - išskirtinės asmenybės, ta-
lentingi aktoriai. Laidas vedate 
su Giedriumi Savicku, šokių pro-
jektą vedėte su šviesios atmin-
ties Vytautu Šapranausku. Tokie 
talentai šalia - likimo dovana?

- Manau, gyvenime niekas be 
priežasties nevyksta. Ir man sma-
gu dirbti su stipriais partneriais, 
nes būdamas šalia tokio visada ir 
pats augi. Man atrodo, tai yra 
kiek vieno aktoriaus, nesvarbu 
kuriame savo laiptelyje šią aki-
mirką jis yra, svajonė.

- Kalbant apie likimo do-
vanas, galima prisiminti dar 
vieną. Muzikos ir teatro aka-
demijoje buvote studentė ak-
torių kurso, kurį išleido a.a. 
režisierius Eimuntas Nekro-
šius. Vaidinote jo spektaklyje 
„Idiotas“. Esate sakiusi, jog 
per jį pažinote teatrą ir kito-
kio teatro nepažįstate. Koks 
tas Nekrošiaus teatras?

- Taip, tai teatras, kurį aš pa-
žinau, ir turbūt tas teatras, nuo 
kurio vieną dieną pradėčiau, jeigu 
taip susiklostytų, kad vėl grįžčiau 
į teatrą. Tai būtų mano esminis 
pagrindas. Nes toks Mokytojas 
padėjo stiprius pamatus.

- Ką aktorinio meistrišku-
mo studijos jums davė kaip 
asmenybei?

- Labai daug. Esu smalsus 
žmogus. Man apskritai patinka 
mokytis, patinka atrasti, domėtis. 
Manau, žmogus apskritai, nepai-
sant kokiame savo gyvenimo 
tarpsnyje ar kokio amžiaus jis yra, 
visada gali mokytis, atrasti naujų 
dalykų, nes visa tai „augina“ ta-
ve - atrandi daugybę dalykų ir sa-

vyje, ir kituose. Aš už tai, kad 
žmonės, net kai jiems jau pen-
kiasdešimt, siektų svajonės. No-
ri kažką naujo sužinoti, išmokti - 
pirmyn.

- Sakėte, jog dabar svar-
biausias jūsų gyvenimo vaid-
muo - būti dukrelės Korneli-

jos mama. Ko vaikai mus mo-
ko?

- Kiekviena mama pasakytų, 
kad vaikas iš esmės keičia visą 
gyvenimą, ne tik mamos, bet ir 
tėčio, ir senelių bei močiučių, vi-
sos giminės, į kurią vaikas ateina. 
Ko vaikai mus išmoko? Pirmiau-
sia būti „čia“ ir „dabar“. Aš aps-
kritai tikiu idėja ir mintimi, kad 
tėvai ir vaikai yra vienas kitam ir 
mokytojai, ir mokiniai.

- Sukatės pramogų versle? 
Kas jums yra pramoga?

- Man pramoga yra gera kny-
ga, geras laikas su artimais žmo-
nėmis, su draugais, kelionės, ge-
ras kino filmas, geras maistas - 
paprasti žemiški dalykai. Mėgstu 
mankštas, mėgstu vaikščioti miš-
ke, kuistis namuose. Labai pap-
rasti dalykai patinka.

- Kas jums pačiai yra to-
bulas pasimatymas, gyveni-
mas? Daug kas jūsų dabartinį 
gyvenimą, nepaisant skaudžių 
netekčių, pavadintų tobulu.

- Mes tik galvojame, kad vis-
kas yra tobula. Tobulumas, kaip 
ir laimė, yra tokie laikini dalykai, 
kažkokios akimirkos, o visa kita 
yra kasdienybė, realus gyveni-
mas, kuris susideda iš visko: iš 
džiugių akimirkų, iš ligų, iš ne-
tekčių kažkokių, iš atradimų, dar-
bų, naujų idėjų. Svarbiausia, kad 
kiekvienas savo gyvenimą kur-
tume tokį, kokio norime, pašalin-
dami išorinį triukšmą - tada jis ir 
bus tobulas. Kai gyvensi taip, 
kaip pats nori. Kai galėsi sau tai 
leisti. Aš kalbu ne tik apie mate-
rialius dalykus, o apie vidinius, 
apie vidinę laisvę - kas aš esu, iš 
kur esu ir kur noriu eiti.

- Jūs nevedate bet kokių 
renginių, renkatės vesti tik iš-
skirtines, kokybiškas laidas, 
vaidmenis. Kas suteikia gali-
mybę rinktis? Vyro, šeimos 
palaikymas? Ta vidinė laisvė?

- Ir šeimos palaikymas, ir vi-
sa kita. Aš žinau, kad visų pasau-
lio pinigų neuždirbsiu, tad tiesiog 
pasiskaičiuoju ir priimu sprendi-
mus. Viskas labai praktiška. Ir že-
miška. Visada renkiesi pagal si-
tuaciją, kurioje esi.

- Turite „Mis Lietuva 
2007“ karūną. Kokie yra jūsų 
grožio puoselėjimo ritualai? 
Ar tiesiog pasikliaujate pri-
gimtimi?

- Mes kiekvienas turime sa-
vo genetinį fondą, tad už saviškį 
aš esu dėkinga. O kalbant apie 
visa kita, norėčiau palinkėti kie-
kvienai moteriai turėti gerą kos-
metologę, asmeninę, tokią, pas 
kurią lankytumėtės nuolat, kuri 
žinotų jūsų situaciją ir jums ne-
tektų blaškytis. Turėti gerą kos-
metologę svarbu, kaip ir turėti 
gerą gydytoją.

A.Mamontovas 
Londone pristatys 
kultinį albumą

Tobulos Jurgitos Jurkutės-Širvaitės akimirkos
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SvArbiAuSiA, kAd 
kiekvienAS SAvo 
gyveniMą kurTuMe 
Tokį, kokio noriMe, 
pAŠALindAMi 
iŠorinį TriukŠMą

Tobulas Jurgitos Jurkutės ir Leonardo Pobedonoscevo pasimatymas

Į filmo premjerą Jurgitą Jurkutę-Širvaitę atlydėjo vyras verslininkas 
Rytis Širvaitis
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Sostinių golfo klubas. Pipiriškių 
k., Elektrėnų sav.20 % nuolaida 
golfo žaidimui, nuomai ir kitoms 
paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic 
Club“. Vilnius. 10 % nuolaida 
visoms 6 mėnesių narystėms 
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384,www.raclub.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių 
salės bei grupinių sveikatingumo 
užsiėmimų suaugusiųjų 
abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir 
pilnas plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų 
(šokių) abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo 
abonementui. Tel.: (8 46) 259 922, 
322 522, www.apelsinas.lt

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

SPORTAS IR PRAMOGOS
Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso 
kvapai“. Vilnius, Klaipėda. 
12% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055, 
www.provansokvapai.lt 
Medicinos klinika „Mirameda“. 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja 
medicininėms sveikatos patikros 
programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius), 
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 
111 (Klaipėda), www.mirameda.lt 
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt. 
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje. 
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
„Nailbar”. Vilnius. 
16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
SPA centrai „East Island“.
Vilnius, Kaunas, Druskininkai.
10% nuolaida grožio,
SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 10% nuolaida 
paslaugoms.Tel. (8 313) 56 643, 
www.eastisland.lt
Grožio namai „Merci Merci“. 
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo 
oficialių kainų paslaugoms ir 
prekėms.Tel. (8 611) 33 227, 
www.merci-merci.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“.
Vilnius. 10% nuolaida 
procedūroms. Kiekvieną 
mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000, 
www.aziaspa.lt
Grožio namai „Sothys“ . 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel.: (8 620) 15 551, 
(8 46) 240 340, www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti”. 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms. 
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Grožio salonas „Gatineau“. 
Vilnius, Totorių g. 19. 15% 
nuolaida visoms grožio 
paslaugoms. Tel.: (8 5) 261 8364, 
(8 675) 44 448, www.groziopaslaugos.lt

GROŽIO PASLAUGOS 
„Liu Patty“ desertinė. Vilnius, 
Kaunas. 10% nuolaida desertams,  
išankstiniams užsakymams.
Tel. (8 699) 08442, 
www.liudesertine.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 
12 iki 15 val.) 
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas 
„Rytų Azija“. Kaunas. 15% 
nuolaida sąskaitai (nuolaida 
negalioja dienos pietums).
 Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
dienos pietus). Tel. (8 650) 51 680, 
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Esse“. Vilnius. 
12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus 
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranai „Pekinas”, 
„Pekino antis”. Vilnius. 
15% nuolaida maistui (nuolaida 
taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams 
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433, 
www.svarstykles.eu

KAVINĖS, RESTORANAI

 
Švarumo centras „Joglė”. 
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida 
odinių ir kailinių gaminių valymui. 
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija 
„Tartan“.Vilnius. 10 % nuolaida 
siuvimo ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Tekstilinė automobilių 
plovykla „Tyra“.Vilnius. Bronzinė 
programa - 6 Eur, sidabrinė - 7 Eur, 
auksinė - 8 Eur, platininė (su LAVA 
putomis) - 9 Eur. Tel. (8 5) 274 1381, 
www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy 
Rental”.Vilnius. 18% nuolaida 
įmonei priklausančių lengvųjų 
automobilių ir mikroautobusų 
nuomai. Tel.: (8 5) 212 3691, 
(8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo ir valymo 
paslaugoms. Tel. (8 615) 13 999, 
www.svariauto.lt 

KITOS PASLAUGOS

Laipynių parkas „Dainuvos 
nuotykių slėnis“. Anykščiai. 
20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau 
kaip 2 žmonėms. 
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas 
„Nidas”. Nida. 15% nuolaida 
kelionei laivu, 1 as me   niui. 
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

KITOS PRAMOGOS

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

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

 
Koncertų organizatorius 
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, 
www.artslibera.com
Koncertų organizatorius 
„GM Gyvai“. 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė. 
Klaipėda. 20% nuolaida 
2 bilietams.Tel. (8 46) 410 566, 
www.koncertusale.lt
Bušido federacija. 
20% nuolaida 2 bilietams.

KONCERTAI, RENGINIAI

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

VIEŠBUČIAI

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

Konditerijos gaminiai „Alkava“.
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai. 
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt
Juvelyrinių dirbinių parduotuvė 
„Auksinė dovanėlė“. Vilnius. 
28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė 
„Ingrid”. Kaunas. 
10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

KITOS PREKĖS

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

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

MOKYMO KURSAI

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

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, galite laim�ti 
valom�j� vanden� „Margarita“ ir naktin� krem� 
„Margarita“
Atsakym� iki sausio 15 d. si�skite SMS �inute numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina 
0,43 EUR. Praeito kry�ia�od�io laim�toja Glorija Pirunyt� i� 
Vilniaus. Jai bus �teiktas valomasis vanduo ir kremas „Margarita”.

SUDOKU

Vertikaliai: Petarda. Skala. AB. Gabaritai. 
Padu. Amatas. Sparis. Skeletas. Ebola. �abas. 
Kaklas. Kragas. Gaminiais. Fa. Pamarys. Kuosa. 
Palik. Karia. Kretinas. Du. Kvail. �amas. Pagid. 
Sl�gimas. Pinasi.
Horizontaliai: Kek�. Pab�k. E�afotas. Galagas. 
Il. Ameba. Akl�. Rabatas. Atas. Pe�i. Akras. 
Patam. IS. Galima. S�t. Kaminas. Hamakas. Avis. 
Kir. Pelnyk. Pi. Pabaisa. An. Karosa. Ga. Dil. 
Iridis. Sausais. „Audi“.
Pa�ym�tuose langeliuose: KAMINKR�TYS.

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

D�l priz� teiraukit�s telefonu 8 5 212 36 26 arba el.pa�tu 
laisvalaikis@respublika.net. Prizai laikomi savait�. Si�sdami �inut� 
sutinkate, kad j�s� duomenys yra matomi, siekiant i�rinkti laim�toj�.
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PRENUMERATA
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REKLAMOS SKYRIUS
tel. (8 5) 212 31 00 
reklama@respublika.net

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

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika

Svarstyklės. Sėkmingai 
klostysis asmeninis gyveni-
mas, santykiai su partneriu 

nebus nuobodūs, sugalvosite kaip 
juos paįvairinti. Vienišių laukia 
įdomios ir intriguojančios pažin-
tys. Finansinė padėtis bus stabili, 
bet nežadanti pajamų didėjimo. 
Ribokite išlaidas laisvalaikiui.

Skorpionas. Labai palanku 
puoselėti anksčiau sukur-
tus santykius bei pradėti 

naujus. Bus svarbūs reikalai, susiję 
su verslo partneriais, sutartimis. 
Dviratis, baseinas, joga, šokis - tai 
geros nuotaikos ir puikios sveika-
tos šaltinis jums.

Šaulys. Santykiai su myli-
mu žmogumi gali varžyti 

jūsų laisvę, todėl teks imtis nema-
lonių ir skausmingų sprendimų. 
Pajamos šiuo metu stabilios, dabar 
galite investuoti į vaikų mokslą bei 
pramogas. Daugiau laiko skirkite 
ligų profilaktikai, būkite gryname 
ore.

Ožiaragis. Tai meilės 
metas, tad nešvaistykite 
laiko su neįdomiais žmo-

nėmis, geriau tą laiką dovanokite 
savo antrajai pusei. Labai palan-
kus metas tvarkyti su nekilnoja-
muoju turtu susijusius reikalus. 
Pasirūpinkite savo sveikata ir 
poilsiu, neužmirškite dažniau už-
sukti į baseiną ir pasinaudoti SPA 
procedūromis.

Vandenis. Asmeninis 
gyvenimas turėtų tekėti 

ramiai, jei per daug nevadovausite 
antrajai pusei, nesikišite į jo asme-
ninius reikalus. Darbe galite gauti 
viliojantį darbo ar pelningo pro-
jekto pasiūlymą. Saugokitės prie 
vandens telkinių.

Žuvys. Asmeniniame gyve-
nime netrūks romantikos ir 
malonių akimirkų. Nuotaika 

bus pakili. Tinkamas laikas jūsų 
karjerai, šiuo metu jums nėra ne-
įveikiamų užduočių, aplinkybės 
klostosi labai palankiai. Jeigu turi-
te žalingų įpročių, dabar tinkamas 
laikas jų atsikratyti arba padėti tai 
padaryti artimiesiems.

Avinas. Puikiai klostysis 
meilės reikalai. Atsiras 
naujų galimybių susirasti 

antrąją pusę, tik netingėkite jomis 
pasinaudoti. Viskas jūsų rankose, 
jeigu norėsite, tikrai būsite laimin-
gi. Neužmirškite užsukti į sporto 
salę, tada tikrai gera savijauta ir 
atvaizdas veidrodyje jus džiugins.

Jautis. Gali tekti priimti 
svarbius sprendimus, susi-
jusius su asmeniniu gyve-

nimu ar meile: jeigu turite antrąją 
pusę, teks apsispręsti, skirtis ar 
tuoktis. Darbe norėsite pradėti ką 
nors svarbaus, reikšmingo. Daugiau 
laiko praleiskite gryname ore.

Dvyniai. Tai laikas, kai jums 
puikiai seksis kurti naujus 
santykius ar atnaujinti 

senus. Šiuo metu neskubėkite 
tvarkyti karjeros ar verslo reikalų, 
nes norint pasiekti gerų rezultų, 
turite greitai reaguoti į situacijas. 
Ramybė, gamta ir poilsis bus ypač 
reikalingi sveikatai palaikyti.

Vėžys. Pasistenkite šiuo 
metu neužmerkti akių, taip 

pat nepasiduokite kitų apžavams 
ir įtakai, nes galite pražiopsoti ką 
nors svarbaus ir reikšmingo. Jums 
bus aktualūs kolektyviniai darbai 
arba sumanymai, gimę kartu su 
draugais. Sveikatos sutrikimai 
neturėtų jūsų varginti, venkite al-
koholinių gėrimų, nepiktnaudžiau-
kite vaistais.

Liūtas. Jums puikiai seksis 
bendrauti su priešingos ly-
ties atstovais. Neužmirškite, 

jog ilgailaikų santykių pagrindas - 
pagarba vienas kitam. Finansinė 
situacija bus stabili, jeigu atidžiai 
skaičiuosite savo biudžetą, nevyk-
site į keliones. Pasistenkite neper-
vargti darbe.

Mergelė. Labai malonių 
akimirkų pažers jūsų antroji 
pusė, galimos išskirtinės 

staigmenos ir dėmesys. Darbe 
lydės sėkmė, ypač seksis srityse, 
susijusiose su administravimu, 
vadovavimu, tarptautiniais ryšiais 
bei gamyba. Puikus laikas pasirū-
pinti savo sveikata.

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ 
SAUSIO 11-17 D. 

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės paslaugos 

GEROS DIENOS 
14, 15 D.
BLOGOS DIENOS 
11,13,16, 17 D.


