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Elektromechaninė A.Mamontovo staigmena
Andrius Mamontovas gruodžio 
5 d. Šiuolaikinio meno cent-
re (ŠMC) surengs netradicinį 
ir išskirtinį „Elektromechaninį 
koncertą“. Savo gerbėjus jis pa-
kvies į eksperimentinį elektro-
ninės muzikos vakarą, kuriame 
pasirodys vienas, su specialiai 
šiam projektui sukonstruotu 
„robotu“.

Lyg inžinierius

Jau daugelį metų elektroninė 
muzika yra labiausiai A.Mamon-
tovą dominanti muzikos sritis. Pa-
sirodymų metu atrodo, kad ją at-
likti nėra sudėtinga, tačiau toks 
klausytojus pasiekiantis įspūdis 
reikalauja labai daug pastangų ir 
pasiruošimo. Vienas garsiausių 
Lietuvos atlikėjų nuolat bandė į 
savo muziką įtraukti elektroninės 
muzikos elementų, tačiau, anot 
muzikanto, jie tinka ne visoms jo 
dainoms.

A.Mamontovas ilgai svajojo 
surengti elektroninės muzikos 
pasirodymą ir galiausiai įgyven-
dino šią idėją vasarą vykusiame 
festivalyje „Midsummer Vilnius“. 
Specialiai šiam, visai kitokio for-
mato koncertui, jis pats pasigami-
no mechaninį įrenginį-robotą, ku-
ris elektromagneto pagalba groja 
perkusiniais instrumentais. Prie 

jo atlikėjas kantriai dirbo kiekvie-
ną dieną net du mėnesius, bandy-
damas sujungti įvairiausius keis-
tus instrumentus ir sukurti naują, 
dar negirdėtą skambesį savo dai-
noms.

„Elektromechaninis koncer-
tas buvo svarbiausias mano vasa-
ros pasirodymas. Labai simboliš-
ka - pabaigti metus būtent su šia 
programa. Vaikystėje dažnai kaž-
ką konstruodavau žaisdamas, to-
dėl į muzikos kūrimą kartais žiū-
riu lyg inžinierius. Man patinka 
naujovės ir elektroniniai instru-
mentai. Man patinka jungti skir-
tingus elementus, kad atsirastų 
kažkas naujo. Elektroninė muzika 
yra mano didžiausia meilė ir aš 
nuosekliai, žingsnis po žingsnio, 
savo kūryboje žengiu jos link“, - 
apie pasirodymą kalba legendinis 
atlikėjas.

Žmogaus-orkestro 
eksperimentas

Praėjusiais metais festivalyje 
„Midsummer Vilnius“ A.Mamon-
tovas pirmą kartą pasirodė su ka-
meriniu orkestru, o šiemet pats 
vienas scenoje tapo žmogumi-or-
kestru. Šis pasirodymas ir pasiruo-
šimas jam iš tiesų įvėlė atlikėją į 
netikėtą ir labai įdomų eksperi-
mentą, kuris išmokė daug naujų 
dalykų, nustebino ne tik patį muzi-
kantą, bet ir visus į jo koncertą fes-
tivalyje susirinkusius klausytojus.

Dar vieną kartą išgirsti ir pa-
matyti A.Mamontovo „Elektrome-
chaninį koncertą“ vilniečiai ir mies-
to svečiai galės Šiuolaikinio meno 
centre - šioje netikėtoje erdvėje at-
likėjas koncertuos pirmą kartą, ta-
čiau ji yra puikiai pažįstama elekt-
roninės muzikos gurmanams. Čia 
savo koncertus yra surengę daugy-
bė Lietuvos ir užsienio elektroni-
nės muzikos įžymybių.

Susirinkę klausytojai scenoje 
išvys vizualinius elementus, 
elektroninius instrumentus bei 
„robotą“. Skambės ir gerai žino-
mos, ir primirštos, ir retai girdi-
mos A.Mamontovo repertuaro 
dainos, kurias elektroniniai sąs-
kambiai nuspalvins visiškai ki-
taip, nei jas yra įpratę girdėti at-
likėjo gerbėjai. Šiuolaikinio meno 
centre skambės tokie kūriniai 
kaip „Ar tai būtum tu?“, „Kitoks 
pasaulis“, „Rudenio vėjas“, „Dar 
ilgai“, „Vieną kartą Paryžiuj“ ir 
kiti.
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Į kino teatrus grįžta restauruota 
ir šiuolaikiniams kino ekranams 
pritaikyta legendinė 1964 me-
tais kurta Arūno Žebriūno poe-
tinė drama „Paskutinė atostogų 
diena“, dar žinoma pavadinimu 
„Mergaitė ir aidas“.

Šis režisieriaus A.Žebriūno fil-
mas svarbus ne tik dėl įtraukian-
čio siužeto ir į pajūrį nukeliančios 
vasariškos atmosferos, bet ir dėl 
iššūkiais apipinto juostos likimo. 
Nors dabar kino kritikai „Paskuti-
nę atostogų dieną“ vadina vienu 
iškiliausių režisieriaus filmų, tuo 
metu juosta sulaukė itin didelės 
kai kurių pedagogų ir cenzorių kri-
tikos (ypač dėl scenos, kurioje 
nuoga maudosi pagrindinė juostos 
herojė Vika (akt. Lina Braknytė). 
Filmas pateko į juoduosius sąra-
šus, buvo nuspręsta jį išbraukti iš 
kino teatrų repertuarų ir uždraus-
ti rodyti. Tuometinės visuomenės 
suvokimo ribas sulaužiusi drama 
pripažinimo Lietuvoje sulaukė tik 
po sėkmės Vakaruose. Užsienyje 
pristatyta kitu pavadinimu - „Mer-
gaitė ir aidas“, juosta tarptautinia-
me Lokarno kino festivalyje Švei-

carijoje buvo apdovanota specia-
liuoju „Sidabrinių burių“ prizu, o 
šeštajame tarptautiniame Kanų ki-
no festivalyje - Didžiuoju prizu 
vaikų ir jaunimo filmų kategorijo-
je. Tai buvo pirmas kartas Lietu-
vos kino istorijoje, kai lietuvių re-
žisierius sulaukė prestižinio Kanų 
festivalio įvertinimo.

Skaitmeniniams kino ekra-
nams pritaikyto filmo grįžimą į 
kino teatrus lydės kino kritikų 
pristatymai. Vilniuje susirinku-
siems žiūrovams gruodžio 3 d. 
„Paskutinę atostogų dieną“ pri-
statys kino apžvalgininkė Auksė 
Kancerevičiūtė, o Kaune - Gedi-
minas Jankauskas.

Filme pasakojama apie mer-
gaitės Vikos jausmų dramą. Ji - 
svajotoja, kuri dažnai lankosi pa-
jūryje ir klausosi tarp uolų skar-
denančio aido. Nors Vika mėgsta 
vienatvę, ji susiranda draugą Ro-
mą, kuriam ne tik patiki visas sa-
vo paslaptis, bet ir išmoko kalbė-
tis su aidu. Deja, vaikų draugystė 
atsiduria pavojuje - kai kiti ber-
niukai šaiposi iš Vikos, Romas iš-
sigąsta ir jos neužstoja. Juostoje 
vaidina Lina Braknytė, Valerijus 
Zubarevas, Bronius Babkauskas, 
Kalju Karmas ir kiti.

MAN PATINKA 
NAUJOVĖS IR 
ELEKTRONINIAI 
INSTRUMENTAI. 
MAN PATINKA 
JUNGTI SKIRTINGUS 
ELEMENTUS, KAD 
ATSIRASTŲ KAŽKAS 
NAUJO

Lietuvoje drausta, Vakaruose įvertinta „Paskutinė atostogų diena“

■ Gruod�io 3 d.
19.30 val. Vilniuje, kino teatre „Pasaka“ 
(�v.Ignoto. g. 4)

■ Gruod�io 4 d.
18 val. Kaune, kino centre „Romuva“ 
(K�stu�io g. 62)

Abu kino seansai - atviri visuomenei. 
Nemokamus bilietus bus galima pasiimti 
kino teatr� kasose likus 1 val. iki filmo 
prad�ios.

SKAITMENIZUOTO FILMO „PASKUTINĖ ATOSTOGŲ DIENA“ PREMJERA

Puslapį parengė Irena BABKAUSKIENĖ

 ■ AVINAS (03 21-04 20)
Gruodžio pradžioje Avinas susi-
durs su pasirinkimo dilema. Tai 
gali būti pasirinkimas: puikus po-

ilsis su mylimu žmogumi ar perspektyvus 
projektas, kuris gali nulemti pozityvius 
karjeros poslinkius. Šį kartą suderinti po-
ilsio ir darbo nepavyks. Tie, kurie pasirinks 
poilsį dviese, netrukus sužinos apie tokių 
atostogų rezultatą, kuris nudžiugins ir nu-
liūdins, nes teks suvokti apie būsimas pini-
gines problemas ir rūpesčius. Avinas, kuris 
pasirinks darbą, pablogins santykius su 
mylimu žmogumi, tačiau vėliau, kai gaus 
gerą pelną, galės lengvai juos pataisyti 
brangiomis dovanomis ir kelione, apie ku-
rią jie svajojo. Šį žaidimą Avinui teks žaisti 
vienam, todėl ir sprendimą turės priimti 
savarankiškai, nesitardamas su niekuo.

 ■ JAUTIS (04 21-05 20)
Gruodžio mėnesį Jaučiui teks la-
bai didelis krūvis darbe, todėl vi-
sas dienas jis praleis praktiškai ne 

namuose. Tai atsilieps jo santykiams su 
artimaisiais. Galimas rimtas konfliktas su 
mylimu žmogumi. Jį išspręsti padės geri 
šeimos draugai. Antroje gruodžio pusėje 
padėtis šeimoje bus taikesnė. Jautis ga-
lės ramiai užsiimti buitiniais rūpesčiais ir 
ruoštis šventėms, vaikščioti po parduotu-
ves, atnaujinti garderobą - jo laukia daug 
šventinių renginių. Vienas jų galės net 
smarkiai pakeisti asmeninį gyvenimą, nes 
Jautis užmegs audringą meilės pažintį. 
Laisvam Jaučiui romanas veikiausiai baig-
sis vedybomis, o vedęs galės pasitenkinti 
tik trumpa avantiūra, kuri kels grėsmę jo 
santykiams su antrąja puse. Patartina sau-
gotis peršalimo.

 ■ DVYNIAI (05 21-06 21)
Paskutinį metų mėnesį Dvyniams 
stengsis patarinėti visi: ir draugai, 
ir kolegos. Viena vertus, jiems bus 

malonu žinoti, kad apie juos galvoja ir jais 
rūpinasi tiek žmonių, kita vertus, jie karštai 
trokš laisvės ir ramybės, todėl, pasinaudo-
ję palankia proga, leisis į kelionę vienu-
moje ir sutiks savo likimą. Toks susitikimas 
laisviems Dvyniams reikš naujų rimtų san-
tykių pradžią, o nelaisviems - jų santuokos 
pabaigą. Pastaruoju atveju Dvyniai per 
daug nenusimins, nedvejodami išsiskirs 
dėl naujos meilės. Profesinėje srityje taip 
pat laukia lemtingi įvykiai. Kai kurie gaus 
gero darbo pasiūlymą, dėl kurio teks pa-
keisti gyvenamąją vietą. Atsisakyti never-
ta, nes pasiūlymas išspręs asmeninio gy-
venimo problemas ir pagerins finansinę 
padėtį. Gruodžio mėnesį patartina apsi-
lankyti pas dantų gydytoją.

 ■ VĖŽYS (06 22-07 22)
Gruodžio mėnesį Vėžiui patartina 
pakeisti įvaizdį, nes nuo jo pri-

klausys, kaip susiklostys jo asmeniniai 
ir dalykiniai santykiai. Yra tikimybė, kad 
Vėžys gaus pasiūlymą pakeisti seną dar-
bą į geriau apmokamą ir perspektyvesnį. 
Patartina neskubėti su atsakymu, reikia 
gerai viską apsvarstyti. Galbūt vieninte-
lis teisingas sprendimas būtų kurti savo 
verslą. Dabar kaip tik tinkamas tam metas. 
Įtakingi draugai mielai padės finansiškai 
bei savo ryšiais, o artimieji palaikys mo-
rališkai, kas irgi bus labai svarbu. Šeimą 
turintiems šio ženklo atstovams jokių per-
mainų asmeniniame fronte nenumatoma, 
o laisvas Vėžys turės progą susipažinti su 
savo būsima antrąja puse. Tai įvyks origi-
naliomis aplinkybėmis. 
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 ■ LIŪTAS (07 23-08 23)
Liūtas gruodžio mėnesį mėgausis 
ramia gyvenimo tėkme. Dailiosios 
lyties šio ženklo atstovės metų pa-

baigoje gaus papildomų pajamų, todėl 
daug laiko skirs garderobo atnaujinimui. 
O vyrų, gimusių po šiuo ženklu, laukia 
didelės išlaidos šeimos reikmėms, nes arti-
mieji jų sąskaita sumanys surengti šventes. 
Tačiau nusiminti neverta, nes jų finansinė 
padėtis netrukus pagerės ir išlaidos bus 
kompensuotos. Gruodžio mėnesį Liūtui 
patartina peržiūrėti savo mitybos racioną, 
atsisakyti saldumynų ir miltinių kepinių, 
užsiimti sportu, nes antsvoris jam yra pa-
grindinė grėsmė. Kitaip jis neišvengs šir-
dies problemų ir kraujo spaudimo svyra-
vimų. Į lieknėjimo procesą galima įtraukti 
draugus. Jie su malonumu prisidės prie 
saugančiųjų savo sveikatą, o Liūtui bus 
lengviau ne vienam kovoti su kilogramais.

 ■ MERGELĖ (08 24-09 23)
Gruodžio mėnesį Mergelė pajus 
neparastą energijos antplūdį, ku-
rį nukreips į karjeros vystymą ir 

bendravimą su kolegomis. Ji ims jaustis 
darbe taip jaukiai ir laisvai, kad net išdrįs 
užmegzti pokalbį su vadovybe dėl dides-
nio atlyginimo. Pokalbis bus sėkmingas. 
Jai bus ne tik padidintas atlyginimas, 
bet ir pasiūlyta vadovauti perspekty-
viam projektui, apie kurį ji net svajoti 
nedrįso. Užtat asmeniniame fronte ne 
viskas klostysis palankiai. Kils neramumų 
dėl finansinių klausimų, kurie apsunkins 
santykius su artimaisiais. Mergelę apims 
nepasitikėjimas šeimos nariais. Situacija 
pagerės tik į metų pabaigą. Mergelei teks 
daug dėmesio skirti buičiai ir pasistengti 
įsigilinti į šeimos problemas. 

 ■ SVARSTYKLĖS (09 24-10 23)
Šį mėnesį Svarstyklės sugebės su-
kurti pasitikėjimu pagrįstus san-
tykius su vadovybe, kas teigia-

mai atsilieps jų darbui. Jos galės gauti 
pasiūlymą užimti aukštesnes pareigas 
su didesniu atlyginimu. Tačiau nereikia 
skubėti su teigiamu atsakymu. Didelė 
tikimybė, kad naujos pareigos neigia-
mai atsilieps santykiams su kolegomis. 
Tarp jų tikrai yra pavyduolių, apkalbinė-
tojų ir kerštautojų. Šeimyniniame fronte 
taip pat ne viskas bus sklandu. Šeimos 
nariai bus įsižeidę, kad Svarstyklės daug 
laiko skiria mylimam žmogui ir pamirš-
ta saviškius. Teks skirti dėmesio ir ki-
tiems artimiesiems. Gruodžio mėnesį 
Svarstyklių laukia didelės išlaidos. Jos 
nupirks brangią dovaną mylimam žmo-
gui, kuris joms pateiks ne mažiau pra-
bangų siurprizą.

 ■ SKORPIONAS (10 24-11 22)
Gruodį Skorpionas gali susidurti 
su piniginėmis problemomis, ku-
rias išspręsti padės įtakingi giminės 

ar pažįstami. Tik vėliau paaiškės, kad jie 
tai darė ne iš nesavanaudiškumo ir grei-
tai pareikalaus atsakomosios paslaugos. 
Skorpionui grės pavojus būti įtrauktam į 
konflikto epicentrą tarp tėvų. Galiausiai 
jis liks kaltas dėl nesantaikos. Skirtingai 
nuo asmeninio gyvenimo, darbe viskas 
klostysis puikiai. Vyraus darnūs santykiai 
su vadovybe ir abipusis supratimas su ko-
legomis. Skorpionui bus patikėta šventinių 
renginių ruošimo misija. Jis gerai susidoros 
su šia užduotimi ir sužavės vadovus, kurie 
nuspręs paskatinti talentingą darbuotoją. 
Sveikatos problemų Skorpionas nepatirs, 
jeigu puoselės sveiką gyvenimo būdą.

Gruodžio horoskopas dvylikai Zodiako ženklų

Gruodžio mėnesį atsiras 
daug malonių rūpesčių, 
taip pat padaugės finansi-
nių išlaidų, tačiau į jas dau-
guma, net įpratę uoliai tau-
pyti, reaguos gana ramiai. 

Daug kas bandys per-
žiūrėti savo paskutiniųjų 
metų rezultatus ir sudėlio-
ti į atitinkamas lentynėles. 

Kai kas jiems labai nepa-
tiks, tačiau keisti, maištau-
ti ir priešintis likimui dabar 
nerekomenduojama. Ge-
riau atsipalaiduoti ir ramiai 
plaukti pasroviui. Gruodžio 
mėnuo bus kupinas nenu-
matytų įvykių. Kai kas pa-
darys netikėtą karjerą, ki-
tam apie savo meilę prisi-
pažins simpatiškas pažįs-
tamas, trečias sužinos pri-

bloškiančią naujieną. Ne 
visiems likimo siurprizai 
bus malonūs. Kai kam teks 
nusivilti, išgyventi širdies 
skausmą dėl nutrauktų 
santykių.

Visiems galima patarti 
kruopščiai saugoti savo 
nervus ir virškinimo siste-
mą. Pozityvi nuostata padės 
išvengti įvairių negalavimų 
ir nemalonumų.
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Pirmoje gruodžio mėnesio pusėje 
Šauliui bus palankus metas atosto-

goms su šeima ar draugais. Per atostogas 
kils gerų idėjų, kaip vystyti savo verslą. 
Be to, Šaulys susipažins su įtakingu asme-
niu, kuris ateityje padės jam suklestėti. 
Mėnesio viduryje gali kilti nedidelių sun-
kumų, susijusių su finansiniais klausimais. 
Juos padės išspręsti giminaičiai arba geri 
draugai. Šeimą turinčių Šaulių namuose 
atsiras naujas gyventojas (tai gali būti ir 
naujas augintinis). Vienišas Šaulys sutiks 
įdomią priešingos lyties būtybę, tačiau 
greitai ja nusivils, todėl iki metų pabai-
gos jį kankins klausimas, kaip korektiškai 
nutraukti santykius. Šis metas tinkamas 
paanalizuoti savo gyvenimo būdą ir pa-
siryžti pakeisti mitybą bei dienotvarkę. 
Patartina atsisakyti rūkymo.

 ■ OŽIARAGIS (12 22-01 20)
Gruodžio mėnesį Ožiaragis pasi-
ryš užbraukti brūkšnį po viskuo, 
kas buvo bloga, ir pradėti nau-

ją gyvenimo etapą nuo švaraus lapo. 
Nemažai šio Zodiako ženklo atstovų pa-
skutinį metų mėnesį nuspręs nutraukti 
nusibodusius santykius. Tai jie padarys 
staigiai ir be jokių pasiaiškinimų. Tokiu 
poelgiu jie labai nuliūdins savo artimuo-
sius ir draugus. Didelė tikimybė, kad 
Ožiaragiai pradės skyrybų procesus, arba 
išeis iš seno neperspektyvaus darbo, tikė-
damiesi susirasti geresnį. Nuostabiausia 
tai, kad naujus ir gerus dalykus jie suras 
labai greitai. Gaus kitą darbo vietą, už-
megs romantišką pažintį, susiras įdomų 
hobį, kuris taps papildomu pajamų šal-
tiniu. 

 ■ VANDENIS (01 21-02 19)
Gruodžio mėnesį Vandenis at-
sidurs sudėtingoje darbinėje si-

tuacijoje, jam bus sunku susidoroti su 
dideliu krūviu. Be to, jam teks iškęsti 
neteisingus kolegų kaltinimus ir stiprų 
vadovybės spaudimą. Tokia padėtis slėgs 
Vandenį, bet jis nieko negalės pakeisti, 
turės kentėti ir tikėtis vadovų įvertinimo 
bei paskatinimo. Neteisingas kitų elgesys 
ir komplikuoti santykiai sukels depre-
sines nuotaikas, kurias pataisyti suge-
bės tik šeima. Meilės fronte permainų 
nenumatoma. Šeimą turintys šio ženk-
lo atstovai gruodžio mėnesį turės daug 
rūpesčių, susijusių su buitimi ir vaikais, 
o vienišiai tik metų pabaigoje užmegs 
trumpalaikį romaną, kurį greitai patys 
pamirš. Gruodžio mėnesį nepatartina iš-
leisti daugiau pinigų, nei planavo - jų gali 
prireikti šeimos reikmėms.

 ■ ŽUVYS (02 20-03 20)
Gruodžio mėnesį Žuvys gaus stabi-
lias pajamas. Jos galės sau leisti įsigy-
ti stambų pirkinį - net nekilnojamąjį 

turtą ar automobilį. Tačiau labai greitai jos 
gali imti graužtis ir kaltinti save dėl švais-
tymo, nes patirs pinigų stygių. Finansinę 
paramą gaus iš netikėto šaltinio, todėl po 
kurio laiko padėtis vėl bus normali. Gruodį 
Žuvims teks rinktis gerus santykius su 
mylimu žmogumi arba su darbo vadovais. 
Ir namuose, ir darbe reikės Žuvų pagalbos 
ir dalyvavimo visuose reikaluose. Dėl to 
Žuvys metų pabaigoje pasijus tokios iš-
vargintos ir fiziškai, ir morališkai, kad gali 
net kreiptis į gydytojus. Joms praverstų 
psichologo konsultacija ir geras poilsis. 
Ilsėtis geriausia būtų vienumoje, pavyz-
džiui, kalnuose, prie jūros ar miške.

Astromanija.lt
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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 
vitaminin� krem� „Vitella Extreme”
Atsakym� iki gruod�io 4 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 Pran� Bagdonien� i� 
Vilniaus. Jai bus �teiktas kremas „Vitella Extreme“.

SUDOKU

Vertikaliai: �vendrynas. Smilga. Loreta. 
Marake�as. Santana. Keta. Kugelis. Kimi. Irs. 
Regata. Troja. Tau. Sa. Asirija. Lauk. Dali. Abi. 
Korta. Soros. Sonetas. UN. Tom�. T�vas. DVD. 
�inoti. Asamas. �o.
Horizontaliai: Velaskesas. Augaloti. Neringa. 
Iron. Teta. Omo. Tralas. S�t. Yla. Ni. Astras. Alma. 
Ribota. Kojin�s. Rakija. Eva. Ema. Tam. Mokyti. 
Kasa. Los. La�a. Itar. Krautuv�. Aust. Sukando.
Pa�ym�tuose langeliuose: 
DEMOKRATIJA.

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

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

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

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

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika

Architektas, muzikantas Algirdas 
Kaušpėdas išleido knygą „Gyveno 
kartą bičas ir kaimynas. Pokalbiai 
prie alaus“.

„Rašydamas dainų tekstus 
jaučiuosi tarsi matematikas, ieš-
kantis teisingos formulės, o pro-
zoje viskas kitaip - esu astro-
nautas, tyrinėjantis nežinomus 
pasaulius“, - sakė architektas, 
„Anties“ lyderis Algirdas Kauš-
pėdas, išleidęs knygą „Gyveno 
kartą bičas ir kaimynas. Pokal-
biai prie alaus“. Du knygos he-
rojai - bičas ir kaimynas - aptaria 
pačias įvairiausias nūdienos te-
mas: nuo gyvenimiškų iki pseu-
dofilosofinių, nuo anekdoto iki 
grotesko. Knygoje - 80 novelių, 
100 keistų, netgi bauginančių 
Arūno Kavaliausko piešinių. Pa-
klaustas, kodėl ėmėsi šio darbo, 
A.Kaušpėdas atsakė: „Dievas 
žino... O, galų gale, kodėl ne? 
Taip atsitiko. Paėmiau ir para-
šiau. Berašant kilo mintis, kad 
rašau pasakėčias ar vaikišką 
knygą suaugusiesiems ir jai bū-
tini piešiniai. Tada ir pakviečiau 
Arūną.“

Matematikas tapo astronautu

Geriausia aktorė - Indrė 
Patkauskaitė
Vilniaus mažojo teatro aktorė 
Ind rė Patkauskaitė iš neseniai 
Alytuje šurmuliavusio teatrų fes-
tivalio COM.MEDIA grįžo su ge-
riausios aktorės apdovanojimu. 
Laureatę teatro gerbėjai gali pa-
matyti Vilniuje rodomo spekta-
klio „Marti“ scenoje.

Geriausias režisierius, ge-
riausias spektaklis, geriausia ak-
torė - Vilniaus mažojo teatro 
spektaklis „Marti“ buvo nomi-
nuotas net trijose profesionalių 
teatrų festivalio COM.MEDIA 
kategorijose. Aktorei I.Patkaus-
kaitei įteiktas geriausios festi-
valio aktorės prizas. Šiemet fes-
tivalyje rodytame režisierės 
Gab rielės Tuminaitės spektakly-
je „Marti“ I.Patkauskaitė atliko 
pag rindinį - Katrės - vaidmenį! 
Laureate tapusi aktorė yra su-
kūrusi daugybę vaidmenų, tačiau 
jos Katrė - vienas emocingiau-
sių, stipriausių ir įtaigiausių vai-
dmenų. Tai vaidmuo, kuris jau-
dina žiūrovą. Vaidmuo, kuris su-
krečia. Kviečia mąstyti. Už šį 
vaidmenį šiemet aktorė apdova-

nota ir skulptoriaus Dariaus Bra-
žiūno „Laisvės“ statulėle, kuri 
buvo įteikta tarptautinę teatro 
dieną - žiūrovų, teatro draugų, 
scenos legendų ir kolegų aki-
vaizdoje.

„Marti“ Vilniaus mažojo teat-
ro scenoje bus rodoma gruodžio 
6, 20, 21 ir 28 dienomis!
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