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Nesutramdomo veržlumo bei be-
ribio talento britų smuikininkė 
ir vokalistė Lizi Bol (Lizzie Ball) 
šventinį laikotarpį leis Lietuvoje. 
Su ryškiausiomis muzikos žvaigž-
dėmis koncertavusi prestižinių 
pasaulio scenų numylėtinė kaip 
kviestinė viešnia pasirodys akor-
deonisto Martyno Levickio turo 
„Cinema“ koncertuose didžiosio-
se šalies arenose.

Kartu atliks hitą 
„Shallow“

„Su Lizi mus sieja ypatingas 
ryšys - sutampa mūsų požiūris  į 
muziką  ir  jos  atlikimą, mes  abu 
mėgstame rizikuoti. Lizi taip pat 
garsėja  savo  universalumu -  jai 
paklūsta galybė skirtingų muzikos 
stilių.  Ji  talentinga,  aistringa  ir 
kartu romantiška. Šiuo metu Lon-
dono įrašų studijose Lizi įrašinėja 
labai daug kino filmų muzikos, tai-
gi mano artėjančio koncertų turo 
tema jai puikiai pažįstama ir arti-
ma. Vargu ar galėjau tikėtis rasti 
geresnę viešnią savo koncertams. 
Juolab kad  ją  jau spėjo pažinti  ir 
pamilti dalis Lietuvos publikos“, - 
liaupsių negaili M.Levickis.

Akordeonistas intriguoja, kad 
L.Bol šį kartą koncertus pratur-
tins  ne  tik  virtuoziška  smuiko 
griežimo technika, bet ir vokalu. 
M.Levickio  ir L.Bol duetas Lie-
tuvos publiką ketina pamaloninti 
keletu bendrai atliekamų kūrinių, 
tarp  kurių  ir  Bredlio  Kuperio 
(Bradley Cooper) bei Lady Gaga 
hitas  „Shallow“  iš  kino  filmo 
„Taip gimė žvaigždė“.

„Ji  uždega  salėje  ugnį  vien 
savo solo“, - rašė JAV dienraštis 

„San Francisco Chronicle“. Tuo 
keletą kartų jau turėjo progos įsi-
tikinti Lietuvos sostinės publika. 
Koncertuose Vilniuje L.Bol pasi-
rodė kartu su M.Levickio vado-
vaujamu Vilniaus miesto ansamb-
liu  „Mikroorkestra“. Paskutinis 
jos  pasirodymas  Šv.  Kotrynos 
bažnyčioje vyko dar spalį, tačiau 
moteris džiaugiasi netrukus galė-
sianti  įgyvendinti dar vieną pro-
jektą drauge su sostinės talentais, 
o taip pat nekantrauja grįžti į Lie-
tuvą  ir  kaip  kviestinė  žvaigždė 
dalyvauti vieno ryškiausių akor-
deonistų koncertuose.

Koncertuoja su 
megažvaigždėmis

Apie ypatingą L.Bol talentą ir 
pripažinimą byloja ir jos sėkmin-

gi turai JAV bei Europoje, ir ilgas 
muzikos megažvaigždžių, su ku-
riomis  teko  dirbti,  sąrašas. Pir-
muoju smuiku L.Bol griežia Aria-

nos Grandė  (Ariana Grande)  ir 
Hugo Džekmeno (Hugh Jackman) 
koncertiniuose turuose. Ji ne tik 
koncertavo su britų superžvaigž-
de  smuikininku Naidželu Kene-

džiu  (Nigel  Kennedy),  bet  ir  8 
metus vadovavo jo orkestrui „Or-
chestra of Life“.

Britų dienraštis „Daily Mail“ 
pernai atlikėją įtraukė į prestižinį 
labiausiai įkvepiančių 2018 metų 
moterų sąrašą. Derbio universi-
tetas  (D.Britanija)  smuikininkei 
suteikė  garbės magistro  laipsnį 
už jos atsidavimą ir indėlį į klasi-
kinės muzikos lobyną. Sėkmė ly-
di  ir  jos  projektą  „Classical 
Kicks“ -  unikalius,  energingus, 
naujos  jėgos  klasikinei muzikai 
įpučiančius  šou,  kurie  vyksta 
„Ronnie  Scotts“  džiazo  klube, 
Londone.

Atlikėjos biografijoje daugy-
bė išskirtinių pasirodymų svar-
biausiose pasaulio scenose: nuo 
pag rindinės  žvaigždės  statuso 
Eriko Kleptono  (Eric  Clapton) 

festivalyje „Crossroads“ Niujor-
ko „Madison Square Garden“ iki 
nepamirštamo  istorinio pasiro-
dymo  su  Palestinos  orkestru, 
2013 m. „BBC Proms“ festiva-
lyje  „Royal  Albert Hall“,  Lon-
done.

Beje, turo „Cinema“ organi-
zatoriai turi gerų žinių M.Levic-
kio gerbėjams Kaune. Nors bilie-
tai  sparčiai  tirpsta  į  visus  turo 
koncertus, dėl itin didelio susido-
mėjimo koncertu laikinojoje sos-
tinėje, Kauno „Žalgirio“ arenoje 
perbraižytas  renginio  salės  pla-
nas. Kad kuo daugiau kino muzi-
kos ir akordeono skambesio my-
lėtojų galėtų mėgautis M.Levic-
kio koncertu, buvo sumažinti už-
kulisiai ir toliau pastumta scena. 
Taip  sukurta  galimybė  atidaryti 
keletą papildomų sektorių.

Ypatinga M.Levickio viešnia - žavioji Lizi Bol

Dainoje -  visiems  žinomas 
priedainis, kurį atlieka Irūna,  ir 
visiškai nauji žodžiai, kuriuos su-
kūrė  „2Kvėpavimas“.  „Mes - 
kaip  eglutė,  o  ji -  žvaigždė  jos 
viršūnėje“, - apie bendrą kalėdi-
nę dainą su Irūna sako „2Kpėpa-
vimas“.

„Kalėdos  jau  ant  nosies  ir 
man netikėtai šovė mintis suteik-
ti antrą kvėpavimą, tik jau mūsų 
stiliumi, legendiniam Irūnos hitui 
„Švęsim Kalėdas kartu“, - pasa-

kojo dueto narys Dima. Ilgai ne-
delsęs, jis idėja pasidalijo su kitu 
grupės nariu - Denisu ir abu sėdo 
kurti teksto. „Žinojom, kad Irūna 
nebus  prieš,  nes  nuo  pat mūsų 
grupės atsiradimo jautėme didelį 
jos palaikymą“, - sako abu.

Irūna  juokiasi  prisiminus, 
kokiomis aplinkybėmis ji susipa-
žino su „2Kvėpavimu“. „Buvau 
pas  prodiuserį  studijoje  ir man 
parodė naują, dar neišleistą, dai-
ną.  Tai  buvo  „2Kvėpavimo“ 
„Leidžiu tau viską“, kuri vėliau 

tapo  superhitu.  Jie  svarstė,  gal 
fone panaudoti moters vokalą ir 
paprašė manęs  įrašyti.  Įrašiau, 
bet vėliau jie tos minties atsisa-
kė. Tad pirmame hite „per plau-
ką“  nedalyvavau.  Tačiau,  kas 
lemta,  to  neišvengsi -  visai  ne-

nustebau sulaukus jų pasiūlymo 
drauge atgaivinti mano seną ka-
lėdinę dainą. Juk dabar pats lai-
kas“, - sako Irūna.

Naujas rezultatas jai labai pa-
tinka. Be to, ji džiaugiasi savo pir-
mu duetu su repo atlikėjais. „Vi-
sada norėjau sukurti kažką drau-
ge  su  repo  grupe,  tai,  ką  dabar 
sukūrėme,  skamba  tikrai  kitaip, 
labai naujai, tačiau su senu mielu 
visiems pažįstamu prieskoniu“, - 
sako Irūna.

„Švęsim Kalėdas kartu“ - jau 
ketvirtas šiemet interneto sensa-
cija tapusio „2Kvėpavimo“ kūri-
nys. Pirmasis „Leidžiu tau viską“ 
šiuo metu „YouTube“ turi du mi-
lijonus  peržiūrų.  Kitais  metais 
pasirodys debiutinis grupės albu-
mas ir planuojami pirmi sceniniai 
dueto pasirodymai.

Puslapį parengė  
Irena BaBkauskIenė

Irūna ir duetas „2Kvėpavimas“ siūlo Kalėdų superhitą
Internete žaibiškai išpopuliarėjęs 
duetas „2Kvėpavimas“ drauge 
su Irūna pristato naują superhito 
„Švęsim Kalėdas kartu“ versiją, 
kurią teisingiau vadinti dviejų 
dainų - seno hito ir naujo, dar 
negirdėto, kūrinio mashup.
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Martynas Levickis, jau koncertavęs su Lizi Bol (Lizzie Ball), vėl ją 
pakvietė į Lietuvą

BrItų dIenraštIs 
„daILY MaIL“ pernaI 
atLIKėją įtrauKė 
į prestIžInį 
LaBIausIaI 
įKvepIančIų 2018 
Metų Moterų 
sąrašą

Koncertinis turas „cinema“

Gruodžio 20 d. - Šiaulių arenoje, gruodžio 22 d. - Kauno „Žalgirio“ 
arenoje, gruodžio 28 d. - Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gruodžio 29 d. - 
Panevėžio „Cido“ arenoje, 2020 m. sausio 5 d. - Vilniaus „Siemens“ 
arenoje.
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Suderinti praktiškumą 
ir grožį - nesunku

Vaikams skirtų šiuolaikiškų 
drabužių ir avalynės parduotuvė-
je „KidZone“ apsilankiusi žino-
ma moteris sutiko pasidalinti, 
kaip ir ką perka vaikams.

Anksčiau pirkdama vaikams 
drabužius V.Montvydienė di-
džiausią dėmesį skirdavo prak-
tiškumui, o dabar labai svarbu ir 
tai, kaip drabužis atrodo. Moteris 
teigė, kad šiais laikais suderinti 
praktiškumą, stilingumą ir grožį 
paprasta, nes parduotuvėse - di-
džiulė kokybiškų drabužių pasiū-
la. Svarbiausia netingėti paieš-
koti ir pasidomėti prekės ženk-
lais.

„Dukra mielai dalyvauja pir-
kimo procese. Vaikų drabužių 
parduotuvėse deriniai taip gerai 
sudėlioti, tad nebereikia sukti 
galvos: atėjai, pamatei ir įsigijai. 
Adelė pamatė blizgančią pūstą 
striukę ir iš karto jos užsimanė. 
Na, o mano pareiga dabar pasi-
rūpinti šiltomis kelnėmis. Ade-
lė - nebe mažas vaikas, neįdėsi 
jos tiesiog į šiltą kombinezo-
ną“, - šypsojosi V.Montvydienė.

Fotosesijoje Adelė kartu su 
mama pasirinko aktyviam laisva-
laikiui skirtą geltoną striukę. 
Tai - atspari vandeniui, „kvėpuo-
janti“, pasižyminti specialiu pa-
tentuotu šilumos atspindėjimu, 
dėl ko visada šilta. Šis drabužis 
tinka ir vaikui paaugus - dėl iš-
augimo sistemos striukės ranko-
vės prasiilgina, todėl ją galima 
dėvėti kelerius metus.

Labiausiai Adelei patiko bliz-
ganti pūsta striukė ir prie jos pri-
derintas drabužių derinys. Jo ak-
centu tapo žaisminga kepurė ir 
pirštinės. Adelė taip pat pristatė 
žiemos šventėms tiksiančius 
drabužių derinius. Mergaitės šir-
dį pavergė džinsinio švarko ir 
pūsto tiulinio sijono derinys - 
žaismingas, tačiau kartu ir sub-
tiliai puošnus.

Neverčia rengtis 
nepatinkančiais 
drabužiais

V.Montvydienė pasakojo, kad 
su dukra dėl drabužių pasirinki-
mo nesipyksta. „Stengiuosi ne-
versti jos rengtis nepatinkan-
čiais drabužiais. Dažniausiai dis-
kusijos kyla dėl spalvų. Kaip ir 
visi vaikai, Adelė nori rengtis 
ploniau, nei rodo termometras 
už lango“, - pasakojo žinoma mo-
teris.

Šiuo metu populiariausi Ade-
lės spintoje - spalvoti kailiniai ir 
lakuoti kerzai. V.Montvydienė 
juokėsi, kad Elzos ir rožinės 
princesės - jau praeitis. „Iš pra-
džių galvojau, kad labai priešin-
siuosi tam kultui, bet po to pa-
galvojau, kada, jei ne dabar. Lei-
dau dukrai pačiai apsispręsti, ka-
da metas atsisveikinti su roži-
niais drabužiais. Tas laikotarpis 
labai greitai baigėsi“, - pasakojo 
V.Montvydienė.

Sūnus dėmesio 
nemėgsta

Renginiuose Veroniką daž-
niausiai pamatysi su dukra. Mo-
teris teigė, kad sūnus Kajus nė-
ra dėmesio mylėtojas, be to, ne-
turėtų kantrybės pozuoti prieš 
fotoobjektyvą.

„Adelė - labai bendraujanti 
asmenybė, o Kajus jaučia savi-
vertę ir be kitų įvertinimo. Jam 
įdomu ir pačiam su savimi, todėl 
jis turi ribas. Adelė, būdama vie-
šumoje, jaučia malonumą ir 
džiaugsmą. Dukra mėgsta socia-
lizuotis - jai šis poreikis duotas 
iš prigimties. Jei Adelė to neno-
rėtų, tikrai netempčiau per prie-
vartą. Kaip kažkas yra pasakęs - 
ant obels kriaušės neauga, tad 
gebėjimą ir norėjimą būti dėme-
sio centre dukra paveldėjo iš tė-
vų“, - sakė V.Montvydienė.

Apranga rūpinasi ir tėtis

Nors dažniausiai šeimoje 
mama rūpinasi vaikų apranga, 
Montvydų namuose galioja kiek 
kitokios taisyklės. D.Montvydas 
nėra pedantas, tačiau jam rūpi, 
ką rengiasi ir kaip atrodo jo vai-
kai.

„Donatas turi puikų stiliaus 
pojūtį. Jis visada gali patarti, ką 
ir su kuo derinti. Jei Adelei ne-
leidžiu rengtis kažkurio drabu-
žio, ji bėga pas tėtį. Beje, Dona-
tas pasižiūri, kaip dukra apsi-
rengusi viena ar kita proga, kar-
tais ir pakritikuoja“, - pasakoja 
V.Montvydienė.

Žmogaus aprangos spalva gali 
ne tik veikti jo nuotaiką, bet ir 
papasakoti apie jo charakterį. 

Atviri, mielai bendraujantys, 
draugiški žmonės paprastai ren-
kasi šiltus ir ryškius atspalvius. 
Nekalbūs ir užsidarę, savo min-
tyse amžinai paskendę žmonės 
pirmenybę teikia šaltiems ir tam-
sesniems spalvų deriniams.

Amžius taip pat daro įtaką 
vienos ar kitos spalvos pasirin-
kimui. Pavyzdžiui, vaikai labai 
mėgsta viską, kas ryšku, ypač iš-
skiria raudoną spalvą. Viskas, 
kas raudona, jiems yra gražu.

Paaugliai taip pat pirmenybę 
teikia ryškioms spalvoms, neį-
prastiems spalvų deriniams. Bet 
tarp jaunimo yra nemažai juodos 
spalvos gerbėjų. Šis pomėgis 
dažniausiai susijęs su kokio nors 
muzikos stiliaus kultu. Galima 
teigti, kad drabužių spalva dau-
geliui paauglių turi net simboli-
nės reikšmės.

Vidutinio amžiaus žmonės 
dažnai pirmenybę teikia žydrai, 
žaliai, pilkai, rudai spalvai ir jų 
atspalviams, reiškiantiems res-
pektabilumą, sėkmę karjeroje. 
O senyvi laikosi konservatyves-
nių aprangos tradicijų, renkasi 
tamsesnius tonus. Bet tai - ne 
taisyklė, greičiau bendra ten-
dencija.

Kas tinka būtent jums?

Raudona spalva pasižymi ne 
tik stimuliuojamuoju poveikiu. 
Ji patraukia aplinkinių dėmesį ir 
gražiai paryškina veido spalvą. 
Ji ypač tinka žmonėms, kurių 
veido oda yra blyški. Žalia spal-
va ramina, gerina nuotaiką. Žy-
dra - gaivina. Moterys žydrais 
drabužiais atrodo jaunesnės. 
Violetinė ypač tinka vyresnėms 
moterims, traukia dėmesį, jau-
nina. Įvairūs violetinės atspal-
viai, ypač šviesūs, puikiai dera 
prie jaunos baltos odos. Bet rei-
kia atidžiai darytis makiažą, ki-
taip jaunas ir gaivus veidas gali 
virsti vulgaria karikatūra. Gel-
tona didina darbingumą. Ji tinka 
beveik visoms moterims, kelia 
nuotaiką. Ypač dera prie tam-
sios, įdegusios odos.

Elektros šviesoje 
spalvos keičiasi

Reikia nepamiršti, kad elek-
tros šviesoje spalvos keičiasi. 
Raudona, oranžinė, ruda ir gel-
tona šviesėja. Žydra, mėlyna, 
jūros spalva, violetinė tamsėja. 
Oranžinė ir ruda įgauna raudo-
numo. Šviesiai geltona blykšta. 
Nesikeičia tik salotinė. Žali ats-
palviai geltonuoja. Žydri atspal-
viai žalsvėja ir tampa sunkiai 
atskiriami nuo jūros spalvos, ar-
ba parausvėja, įgaudami violeti-
nį atspalvį. Mėlyni atspalviai 
pilkėja arba net juoduoja, tam-
siai mėlyna tampa beveik juoda. 
Kai kurie mėlyni atspalviai, 
priešingai, rausvėja, kaip ir vio-
letinė spalva.

Puslapį parengė 
Irena BABKAUSKIENĖ
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Drabužių spalva 
pasako daugPodiumo žvaigžde 

tapo D.Montvydo 
dukra Adelė
Žinomo dainininko Donato Montvydo žmona Veronika Montvy-
dienė - madai ir stilingiems, išskirtiniams drabužiams neabejinga 
moteris. Pakviesta pokalbiui apie stilių, ji parinko žiemos šalčiams 
ir Kalėdų šventėms skirtus drabužių vaikams derinius, kuriuos 
pademonstravo šešerių metų dukra Adelė, savo drąsa, mokėjimu 
pozuoti, bendravimu ir mielumu pavergusi visą fotosesijos ko-
mandą.

StengiuoSi 
neverSti 
joS rengtiS 
nePAtinkAnčiAiS 
DrAbužiAiS. 
DAžniAuSiAi 
DiSkuSijoS kylA 
Dėl SPAlvų

Veronika Montvydienė su dukrele Adele

Adelės širdį pavergė džinsinio švarko ir pūsto tiulinio sijono derinys
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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.
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atžvilgiu. Didžiausia sėkmė lydės 
dirbančius finansų sektoriuje. 
Palankus metas investuoti į grožį. 
Saugokitės infekcinių susirgimų.

Svarstyklės. Antroje savai-
tės pusėje užsimezgusios 
naujos pažintys virs rimta 
draugyste. Galite gauti neti-

kėtą pasiūlymą dėl paaukštinimo. 
Sėkmingai investuokite į tobulini-
mosi kursus. Atėjo metas pailsėti ir 
pataupyti jėgas. Saugokitės perša-
limo ligų.

Skorpionas. Naujos pažin-
tys gali būti labai įdomios. 
Kartu esančios poros turė-

tų bandykite bendromis jėgomis 
ieškoti sprendimo, kaip pagerinti 
santykius. Jeigu norite kažką 
keisti, vertėtų šiek tiek palaukti. 
Palankus laikas prašyti pakelti at-
lyginimą. 

Šaulys. Naujoms pažintims 
metas nelabai tinkamas. 
Tarpusavio santykiuose su 

antrąja puse bandykite pasiekti 
pusiausvyrą. Puikus laikas pakilti 
karjeros laiptais. Geras laikas pa-
sirašyti verslo sutartis. Jeigu turite 
sveikatos problemų, palankus lai-
kas pradėti reabilitacijos kursą. 

Ožiaragis. Galite įsimylėti 
seną pažįstamą. Santykiai 
su antrąja puse pagerės. 

Puikios dienos finansinei situacijai 
pagerinti. Geras laikas keičiantiems 
darbą. Tinkamas metas pradėti 
sportuoti. Atidžiai rinkitės maistą.

Vandenis. Naujos pažintys 
gali nuvilti. Gali varginti 

įvairios abejonės dėl antrosios 
pusės. Netinkamas metas permai-
noms, ypač didelėms. Sėkmė lydės 
dirbančius finansų sektoriuje. 
Palanku taikyti netradicinius gydy-
mo būdus. 

Žuvys. Tinkamas metas 
naujoms pažintims. Panašu, 
kad jūsų asmeninis gyveni-

mas nebus labai aktyvus. Jūsų kar-
jerai ši savaitė nėra lengva, galimi 
netikėti nuostoliai. Jeigu patirsite 
nemažai streso, geriausiai atsipa-
laiduoti padės fizinis krūvis.

Avinas. Stabilios ir ramios 
dienos. Sulauksite daug 
dėmesio ir komplimentų iš 

priešingos lyties atstovų. Ne pačios 
palankiausios dienos finansiniams 
reikalams, tačiau norintiems pradėti 
savo verslą labai palankus laikas. 
Palankios dienos imuninės sistemos 
stiprinimui. Galite drąsiai atlikti or-
ganizmo grūdinimo procedūras.

Jautis. Ne visos naujos 
pažintys suteiks malonių 
emocijų. Turintys antrąsias 

puses gali būti ramūs, nes šiomis 
dienomis bus gana stabilūs san-
tykiai. Galite sulaukti naujo darbo 
pasiūlymo, kurį verta apsvarstyti. 
Palankios dienos prašyti paaukšti-
nimo darbe. Kuo aktyviau gyven-
site, tuo geriau jausitės. Puikus 
laikas pradėti sportuoti.

Dvyniai. Nauji pažįstami 
gali pernelyg skubinti 
įvykius. Būkite atidūs 

savo antrajai pusei, nes šiomis 
dienomis galite paskęsti savo 
iliuzijose. Gana stabilios darbo 
dienos, antroje savaitės pusėje 
galite sulaukti viliojančio pasiūly-
mo. Pasistenkite staigiai nekeisti 
gyvenimo būdo. Stiprinkite savo 
imuninę sistemą.

Vėžys. Labai tikėtina, kad 
vienišiai sutiks savo antrąją 

pusę. Pagaliau sulauksite anksčiau 
atliktų darbų rezultatų. Antroje 
savaitės pusėje galite sulaukti pa-
siūlymo dėl didesnio atlyginimo. 
Stenkitės išlaikyti vidinę pusiaus-
vyrą, venkite neigiamų emocijų. 
Palankus laikas grožio procedūroms.

Liūtas. Naujoms pažintims 
metas ne pats tinkamiau-
sias, bet galimos pažintys 

internetu. Palankus laikas pasirašy-
ti finansinius dokumentus, antroje 
savaitės pusėje galite sulaukti 
didesnių pajamų. Galimos pro-
blemos su širdimi, kraujospūdžiu. 
Stenkitės pailsėti, išsimiegoti.

Mergelė. Mažiau klausyki-
tės nepagrįstų apkalbų apie 
jūsų antrąją pusę. O vieni-

šiams atsiradęs naujas pažįstamas 
gali būti nusiteikęs labai rimtai jų 
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