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„Mis Lietuva“ RŪTA ELŽBIETA 
MAZUREVIČIŪTĖ-PITKAUSKIENĖ - 
apie pamėgtą sporto šaką, kurią 
atrasti padėjo atsitiktinumas.
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Nauja aistra
Kaip plaukti teisingai 
ir kodėl nepatariama 
eiti maudytis vieniems, 
atskleidžia trenerė Lina 
Dranginytė.

Plačiau 2 p.

Į kokius koncertus ir 
spektaklius galima nueiti 
ir kokius filmus pažiūrėti, 
sužinosite savaitės renginių 
gide.

Plačiau 7 p.

Kokias ateinančios savaitės 
prognozes visiems 
Zodiako ženklams žada 
profesionali astrologė Lilija 
Banaitienė?

Plačiau 8 p.
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Prieš plaukimą labai svarbu 
apšilti - tai padės sumažinti rau-
menų spazmų riziką. Taip pat pa-
deda kontrastinis dušas - kūnas 
bus pripratęs prie vandens tem-
peratūros svyravimų, be to, susti-
prinsite imuninę sistemą. „Jei nu-
sprendėte į plaukimą pažiūrėti 
rimčiau, tai vasara yra pats tinka-
miausias metas išbandyti šią spor-
to šaką nemokamai. Bet pradedan-
tiesiems reikia apsvarstyti keletą 
dalykų“, - sako specialistė.

Kiek laiko reikėtų plaukio-
ti ir ar būtina apšilti? Kadangi 
plaukimas yra rimta sporto šaka, 
kad nesusižeistumėte, svarbu ap-
šilti ir daryti pertraukėles: pirmiau-
sia turėtumėte atlikti tempimo pra-
timus, o tada 10-20 minučių plauk-
ti vienodu tempu. Pertraukėlės 
turėtų užtrukti apie 5-10 minučių, 
jas patartina užbaigti tempimo pra-
timais. Pati treniruotė gali būti su-
skirstyta į keletą skirtingo inten-
syvumo intervalų. „Pradedantie-
siems plaukikams treniruotės gali 
užtrukti apie 10 minučių. Pradžiai 
to visiškai pakanka, žinoma, taikant 
tinkamus metodus. Bet įgijus pa-
tirties treniruotės laikas gali pail-
gėti iki 45 minučių ar daugiau. 
Svarbus ir vandens telkinio pasi-
rinkimas. Pradedantiesiems reko-
menduojama plaukioti ežeruose, o 
ne upėse. Plaukiodami jūroje turė-
tumėte būti itin atsargūs ir atkreip-
ti dėmesį į bangas bei vėjo pagrei-
tį“, - rekomenduoja L.Dranginytė.

Trenerė primena, kad plau-
kimas baseine yra daug papras-
tesnis: „Jeigu palygintume su 
bėgiojimu, tai plaukimas baseine, 
kuriame yra šiltas ir ramus van-
duo, būtų tarsi bėgiojimas treni-
ruoklių salėje, kur viskas vyksta 
daug lengviau nei gatvėje. Bet 
treniruotės vandens telkiniuose 
daug greičiau sustiprina kūno 
raumenis, o svarbiausia - yra ne-
mokamos.“

Koks plaukimo stilius re-
komenduojamas pradedantie-
siems? Pradedantiesiems pats 
paprasčiausias plaukimas krūtine 
arba ant nugaros, nes taip plau-
kiant kūnas ne taip greitai pa-
vargsta. Svarbu ir tinkamai kvė-
puoti: reguliariai ir pakaitomis.

Ar svarbu plaukiko lytis? 
„Ne, bet amžius svarbu“, - sako 
„4F“ ambasadorė. Suaugęs asmuo 
neturėtų plaukti, jei neseniai sir-
go, o jo imunitetas yra susilpnėjęs. 
Kitais atvejais plaukimas susti-
prins jūsų imuninę sistemą. Be to, 
svarbu pasirūpinti vaikais. Jie daž-

nai žaidžia vandenyje, net jei jis ir 
šaltas. Taip galima susirgti.

Ar prieš plaukimą galima 
valgyti ir gerti? Trenerė reko-
menduoja nevalgyti 1,5-2 val., 
ypač jei tai rimtesnės treniruotės. 
„Ši taisyklė taikoma visoms spor-
to šakoms, tačiau prisivalgiusiojo 
savijauta vandenyje gali būti ypač 
nemaloni, nes spaudimas skran-
džio ir širdies srityje yra dar sti-
presnis. Jūs galite valgyti po plau-
kimo, žinoma, jeigu po 20-30 mi-
nučių neketinate vėl plaukioti. O 
jei vartojote alkoholinių gėrimų, 
tą dieną plaukioti apskritai nepa-
tartina“, - paaiškina trenerė.

Ar tiesa, kad plaukimas yra 
geriausia sporto šaka? Trenerė 
mano, kad ši nuomonė nėra nepa-
grįsta, nes plaukimas turi teigiamą 
poveikį sveikatai ir fizinei kūno for-
mai, gerina širdies ir kraujagyslių 
sistemą, kvėpavimo sistemą, didina 
plaučių tūrį ir gerina bendrą raume-
nų tonusą. Tam tikromis sąlygomis, 
pavyzdžiui, tinkamai maitinantis ir 
treniruojantis, plaukimas gali suma-
žinti poodinių riebalų sluoksnį, ypač 
jei plaukiosite šaltame vandenyje. 
„Be to, plaukimas yra labai naudin-
gas atramos ir judėjimo organų sis-
temai, nes treniruojantis aktyviai 
veikia daugelis raumenų grupių. 
Plaukimo treniruotės naudojamos 
ir kai kurių reabilitacijų metu“, - sa-
ko L.Dranginytė.

„Laisvalaikio“ inf.

TreniruoTės 
vandens 
Telkiniuose 
daug greičiau 
susTiprina kūno 
raumenis, o 
svarbiausia - yra 
nemokamos

plaukimas: svarbiausi 
dalykai, kuriuos reikia žinoti
Vasara - geriausias laikas maudynėms gamtoje. Jeigu norite 
tai daryti taisyklingai, turime jums keletą patarimų. „Pavyz-
džiui, viršutinis vandens sluoksnis visada yra šiltesnis nei ap-
atinis, o šis temperatūros skirtumas, ypač jei plaukiate toliau, 
gali sukelti raumenų mėšlungį. Tokiu atveju svarbu išlikti 
ramiems ir pabandyti plaukti į krantą. Jei to padaryti nepa-
vyksta, tuomet reikia šauktis pagalbos. Štai kodėl rekomen-
duoju prie vandens telkinių eiti kartu su kitais žmonėmis“, - 
pataria trenerė Lina DranginyTė.
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„Mis Lietuva“ karūnos savininkė 
rūTa ELžbiETa MazurEVičiūTė- 
PiTkauskiEnė turi naują aistrą, 
kuria užkrėtė ir savo vyrą - mer-
gina neseniai įgijo golfo žaidėjo 
pasą. išmokti žaisti golfą ir pa-
neigti mitą, kad tai turtingiems 
senjorams skirta sporto šaka, 
rūta norėjo jau seniai. Tačiau vis 
nesiryžo, kol iš bičiulės išgirdo 
apie sporto virusu mokantį sudo-
minti trenerį.

„Treneris man pažadėjo pado-
vanoti problemą. Ir padovano-
jo!“ - juokauja moteris.

Paties Donato Gurnio teigi-
mu, žaisti golfą Lietuvoje galima 
tik maždaug septynis mėnesius, 
todėl sportininkai brangina kie-
kvieną dieną, praleistą mėginant 
kuo greičiau bei tiksliau įveikti 
duobučių „kelią“. Šiaip sporto ša-
kai - 500 metų, todėl per tą laiką 
golfo gerbėjai sugebėjo prisitai-
kyti prie žaidžiant jų laukiančių 
iššūkių ir oro sąlygų.

„Išbandyti golfą buvo viena iš 
mano senų svajonių, kurios įgy-
vendinimą atidėliojau, - šypsosi 
moteris -. Tikiu, kad dažnai tam 
tikrus mūsų apsisprendimus ar 
pasirinkimus gyvenime lemia at-
sitiktinumai. Taip mano gyveni-
me įvyko ir su golfu. Gera mano 
draugė bekalbant užsiminė, kad 
pažįsta labai gerą golfo trenerį. 
Tada dar tik mintyse juokais pa-
galvojau, kad, matyt, tai ženklas 
imtis kažko naujo. Ir po kelių sa-
vaičių drauge su vyru jau stovė-
jome žaliame golfo lauke! Kaip 
dabar pamenu trenerio žodžius: 
„Jei nori turėti problemų, pradėk 
žaisti golfą ir net nepastebėsi, 
kaip jis tave įtrauks ir taps tavo 
gyvenimo būdu“. Šiandien baigu-
si pradinį golfo kursą, įgijusi žalią 
kortelę, leidžiančią žaisti bet ku-
riame pasaulio golfo lauke, galiu 
pasakyti, kad tai buvo tikra tiesa! 
Šis gyvenimo posūkis mane iš-
mokė kantrybės, susikaupimo. Aš 
dažnai mėgstu, kad viskas būtų 
padaryta labai greitai - čia ir da-
bar. Galima sakyti, jog amžinai 
nenustygstu vietoje. Tačiau golfo 
lauke vyksta lyg savotiška medi-
tacija. Nėra vietos stresui, nera-
mioms mintims. Nori gero smū-

gio - atsipalaiduok, atlik techni-
nius dalykus, kuriuos išmokai, ir 
gėrėkis gražiu rezultatu. Deja, 
skamba lengviau, nei iš tiesų ban-
dant padaryti tą pasigėrėjimo ver-
tą smūgį.“

Jos teigimu, sunkiausia buvo 
perprasti taisyklingo smūgio 
techniką. „Kai treneris demons-
truodavo mušimą, viskas atrodo 
lengva ir minkšta. Bet kai pati at-
sistodavau su lazda prie kamuo-
liuko ir atlikdavau smūgį, pasi-
jausdavau, kaip buratino pusse-
serė!“ - juokiasi moteris.

R.E.Mazurevičiūtė-Pitkaus-
kienė teigia, kad mėgstamiausios 
sporto šakos kol kas neturi: „Man 
patinka vis ką nors nauja išmokti, 
tobulėti. Manau, kad kai geriau 
išmoksiu golfo žaidimo subtily-
bes, imsiuosi kitos savo svajonės 
įgyvendinimo.“

„Laisvalaikio“ inf.
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Visuomet elegantiška ir plačiai besišypsan-
ti drabužių dizainerė IeVa DaugIrDaItė 
retai dalija asmeninius interviu. Visgi va-
saros metu, kai galima ilgiau pasimėgauti 
šiluma ir dvasiniu atokvėpiu, ji atranda lai-
ko pokalbiams ne tik apie darbą, bet ir apie 
laisvalaikį bei kasdienę grožio rutiną.

„Turbūt vasara man - pats nuostabiau-
sias laikas mėgautis gamta ir leisti kūnui 
ilsėtis. Tai metas, kai sunkiausia dirbti ir 
susikaupti, nes norisi kuo daugiau laiko 
praleisti gamtoje, keliaujant, būnant su ar-
timaisiais ar tiesiog skaitant patinkančią 
knygą“, - pripažįsta I.Daugirdaitė.

Fizinis ir dvasinis atokvėpis, jos teigi-
mu, būtinas kiekvienam: „Vasarą stengiuo-
si kaupti ir rinkti idėjas rudens darbams, 
užsiimti savišvieta ir būti su šeima tiek, 
kiek tik leidžia laisvas nuo darbų laikas.“

Visgi ji, leisdama laisvalaikį, renkasi 
pusiausvyrą tarp aktyvaus ir pasyvaus po-
ilsio: „Dieną, kai šilta, šviečia saulė, mėgs-
tu važinėtis dviračiu, bėgioti gryname ore. 
Na, o vakarais atsipalaiduoti padeda kny-
gos ar filmų peržiūra.“

Svarbiausia - miegas

„Prieš trejus metus gimus sūnui su-
pratau, kad geriausias ir labiausiai ver-
tintinas grožio receptas yra kokybiškas 
miegas. Ilgas ir netrikdomas. Todėl dabar 
viena pagrindinių grožio ir savęs lepini-
mo procedūrų - leisti sau gerai išsimie-
goti“, - priduria kūrėja.

Paklausta, kiek asmeninio laiko skiria 
sau kiekvieną dieną, I.Daugirdaitė pripažįs-
ta niekada apie tai nesusimąsčiusi. „Nesu 
iš tų, kuri daug laiko skirtų sau ir savęs 
puoselėjimui. Tiksliau, puoselėjimą supran-
tu kaip nuolatinį įsiklausymą į savo kūno 
poreikius. Puoselėti save - tai nuolat palai-
kyti teigiamą energiją kūne. Manau, pajutus 
norą sportuoti ar tiesiog šmėstelėjus min-
čiai, kad reikia išeiti pasivaikščioti pirmą 
valandą nakties gryname ore, tą ir reikia 
padaryti“, - komentuoja moteris.

Trys grožio taisyklės

Kalbėdama apie vasaros grožio rutiną, 
I.Daugirdaitė teigia didesnį dėmesį ski-
rianti odos apsaugai: „Stengiuosi intensy-
viau drėkinti veido odą, nes ji labiau sau-
sėja nuo saulės ir buvimo gryname ore. 
Taip pat odą papildomai saugau ir nuo sau-
lės spindulių, ko nedarau kitais metų lai-
kais. Keliaudama stengiuosi gerti daugiau 
vandens.“

Tiesa, keleto savo pačios atrastų grožio 
taisyklių ji laikosi visus metus. Pirmoji - 
kruopštus ir dėmesingas kasdienis veido 
valymas. „Veidą visuomet nusausinu ne 
rankšluosčiu, o švariais vatos diskeliais. 
Kad ir kaip gerai stengėtės išskalbti audinį, 
jame vis tiek gali likti odą dirginančių che-
minių medžiagų ar tiesiog bakterijų, kurios 
gali padaryti žalos odai, sukelti alergiją.“

Antroji - puoselėti savo išvaizdą ne tik 
iš išorės, bet ir iš vidaus. „Nors stengiuo-
si maitintis sveikai, kartais ne viską pa-

vyksta gauti su maistu. Labai greitai pra-
dedu jausti, kai odai, plaukams ar nagams 
ima trūkti vitaminų ir mineralų. Tuomet 
papildomai vartoju skystuosius grožio sho-
tus „Biocell“, - pasakoja I.Daugirdaitė.

Trečioji grožio taisyklė - bent kartą 
per savaitę odą atgaivinti, pamaitinti veido 
kaukėmis. Kaukes ji naudoja ir savo il-
giems plaukams.

„Manau, kad svarbiausia - įsiklausyti 
į save ir suteikti sau ir savo kūnui bei min-
tims to, ko labiausiai reikia. Nesvarbu, kas 
tai bus - nepertraukiamas miegas, o gal 
įkvepiantys filmai ar tiesiog geras mais-
tas“, - šypsodamasi reziumuoja mados kū-
rėja.

„Laisvalaikio“ inf.
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TAVO GROŽIO MĖNUO

GRAŽIEMS PLAUKAMS

NEPRIEKAIŠTINGAM 
MAKIAŽUI

SVEIKAI ODAI

APSAUGAI NUO SAULĖS

Kad plaukai būtų sveiki, vakare šukuokite juos 
4–5 minutes. Šukos turi būti plastikinės, retos, 
bukais galais, kad nepeštų ir nežeistų odos. 

Galvos pernelyg ilgai neplaukite karštu 
vandeniu – jis sausina plaukus. Plovimo pabaigoje 
praskalaukite juos vėsiu vandeniu – taip išlaikysite 
plaukų struktūrą, jie nesigarbanos.   

Plaukai labai išsausėję? Ištrinktus juos – ypač 
galiukus – patepkite alyvuogių arba plaukams 
skirtu aliejumi. 

Palepinkite plaukus kaukėmis. Į galvos 
odą įsigėrusios naudingos medžiagos 
stiprina plaukus ir skatina juos  
augti. 

Veido odą būtina ne tik drėkinti, bet ir maitinti 
vitaminais. Vartokite elastino ir kolageno gamybą 
skatinančius maisto papildus: hialurono rūgštį, silicį, 
biotiną, vitaminą D, kofermentą Q10.

Drėkinkite odą – dienai naudokite lengvą drėkinamąjį 
kremą, o nakčiai – intensyviau drėkinančią priemonę.

Paakiams naudokite specialias priemones, kurios 
labiau pritaikytos jautriai šios srities odai. Kremo 
ar kitos priemonės netepkite pernelyg arti akių, 
mažesniu nei 0,5 cm atstumu iki voko krašto.  

Veido odą kiekvieną vakarą 
nuvalykite valomąja priemone.

Veido odos priežiūrai naudokite priemones, 
kuriose nėra muilo, alkoholio, intensyvių kvapų. 
Rinkitės micelinį vandenį, pienelį ir kitas neriebios, 
nelipnios konsistencijos priemones.

Saugokite akis ir paakių odą – nešiokite 
akinius nuo saulės. Taip išvengsite kenksmingo 
ultravioletinių spindulių poveikio bei raukšlelių 
susidarymo.

Ilgiau išsaugosite plaukų spalvą, jei saulėtomis 
dienomis naudosite nuo ultravioletinių spindulių 
saugantį plaukų laką ar kitas priemones.

Nė viena priemonė nesuteikia 
visiškos apsaugos nuo saulės. 15 SPF 
blokuoja 93 % kenksmingų saulės 
spindulių, 30 SPF – 97 %.

Baltus šešėlius derinkite su ryškiomis spalvomis – 
tada jos atrodys gyvesnės.

Nenaudokite vandeniui atsparaus blakstienų tušo 
kasdien. Jis skirtas ilgalaikiam efektui išgauti, 
tačiau jame daugiau kenksmingų medžiagų nei 
įprastame tuše.

Tinkamiausią makiažo pagrindo atspalvį išsirinksite 
išbandžiusi jį ant savo kaklo ar dekoltė srities odos.

Prieš dažydama lūpas perbraukite jas vazelinu 
pateptu dantų šepetėliu – ryški lūpų dažų spalva 
atrodys švelnesnė.

Plaukų priežiūrai 
KLORANE -25%

Kosmetikai 
IDUN MINERALS -25% 

Jautriai odai 
AVENE -25%

Saulės kosmetikai 
BIODERMA -25%
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praskalaukite juos vėsiu vandeniu – taip išlaikysite 
plaukų struktūrą, jie nesigarbanos.   

Plaukai labai išsausėję? Ištrinktus juos – ypač 
galiukus – patepkite alyvuogių arba plaukams 
skirtu aliejumi. 

Palepinkite plaukus kaukėmis. Į galvos 
odą įsigėrusios naudingos medžiagos 
stiprina plaukus ir skatina juos  
augti. 

Veido odą būtina ne tik drėkinti, bet ir maitinti 
vitaminais. Vartokite elastino ir kolageno gamybą 
skatinančius maisto papildus: hialurono rūgštį, silicį, 
biotiną, vitaminą D, kofermentą Q10.

Drėkinkite odą – dienai naudokite lengvą drėkinamąjį 
kremą, o nakčiai – intensyviau drėkinančią priemonę.

Paakiams naudokite specialias priemones, kurios 
labiau pritaikytos jautriai šios srities odai. Kremo 
ar kitos priemonės netepkite pernelyg arti akių, 
mažesniu nei 0,5 cm atstumu iki voko krašto.  

Veido odą kiekvieną vakarą 
nuvalykite valomąja priemone.

Veido odos priežiūrai naudokite priemones, 
kuriose nėra muilo, alkoholio, intensyvių kvapų. 
Rinkitės micelinį vandenį, pienelį ir kitas neriebios, 
nelipnios konsistencijos priemones.

Saugokite akis ir paakių odą – nešiokite 
akinius nuo saulės. Taip išvengsite kenksmingo 
ultravioletinių spindulių poveikio bei raukšlelių 
susidarymo.

Ilgiau išsaugosite plaukų spalvą, jei saulėtomis 
dienomis naudosite nuo ultravioletinių spindulių 
saugantį plaukų laką ar kitas priemones.

Nė viena priemonė nesuteikia 
visiškos apsaugos nuo saulės. 15 SPF 
blokuoja 93 % kenksmingų saulės 
spindulių, 30 SPF – 97 %.

Baltus šešėlius derinkite su ryškiomis spalvomis – 
tada jos atrodys gyvesnės.

Nenaudokite vandeniui atsparaus blakstienų tušo 
kasdien. Jis skirtas ilgalaikiam efektui išgauti, 
tačiau jame daugiau kenksmingų medžiagų nei 
įprastame tuše.

Tinkamiausią makiažo pagrindo atspalvį išsirinksite 
išbandžiusi jį ant savo kaklo ar dekoltė srities odos.

Prieš dažydama lūpas perbraukite jas vazelinu 
pateptu dantų šepetėliu – ryški lūpų dažų spalva 
atrodys švelnesnė.

Plaukų priežiūrai 
KLORANE -25%

Kosmetikai 
IDUN MINERALS -25% 

Jautriai odai 
AVENE -25%

Saulės kosmetikai 
BIODERMA -25%
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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

NUO 2017 M. VASARIO 1 D. PRADĖTOS GAMINTI NAUJOS PAPRASTOS 
„LAISVALAIKIO“ KORTELĖS. UŽSISAKYKITE: WWW.LAISVALAIKIS.LT/ANKETA

 
„American English School”. 
24 Eur nuolaida kalbų 
kursams Lietuvoje, 44 Eur nuolaida 
kalbų kursams ir stovykloms 
užsienyje. Tel.: (8 5) 279 1011, 
(8 610) 30 006, www.ames.lt
„Soros International House”. 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje. 
Tel. (8 5) 272 4879, www.sih.lt

MOKYMO KURSAI

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

 RAGANIUK�S TEATRAS
13 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - „T��io 
laim�“.

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

Koncertai
 VILNIUS

 �V.KOTRYNOS BA�NY�IA
Kristupo festivalis liepos 13-23 d.
15 d. 19 val.  - Martynas Levickis. 
„Concerto Classico“. M.Levickis (akor-
deonas), Vilniaus miesto ansamblis 
„Mikroorkestra“.

 MOKYTOJ� NAMAI
19 d. 20 val.  VMN kiemelyje - Koncertas 
„Subtiliai“. Vilniaus �v. Kristoforo kamerinis 
orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas 
M.Barkauskas). Kolektyvas „Subtilu-Z“: 
L.Vaitkus, P.Velikis, D.Michailovs, V.�va�as.

 �V.APA�TAL� PILYPO IR JOK�BO 
BA�NY�IA

Tre�iasis tarptautinis „Vilniaus kari-
liono festivalis“
17 d. 19 val.  - „Dainuojantis bok�tas“. 
Toru Takao (karilionas), Esther van Maanen 
(vokalas).

 LDK VALDOV� R�M� MUZIEJUS
Festivalis „Midsummer Vilnius 
2019“ Valdov� r�m� kieme
15 d. 21 val.  - Koncertas Mantas: 
Rhapsody Recomposed.
16 d. 22 val.  - „Bado meistras“. 
Re�. E.Nekro�ius.
17 d. 21 val.  - JAZZU koncertas.
18 d. 22.30 val.  - „SOLO Ansamblis“ 
koncertas.
19 d. 21 val.  - Andrius Mamontovas: 
„Elektromechaninis koncertas“.

 TRAKAI

 U�UTRAKIO DVARAS
Festivalis „U�utrakio vakarai‘19“
14 d. 11 val.  Auk�tadvario ba�ny-
�ioje - Sakralin�s muzikos koncertas. 
I.Gudavi�ien� (vokalas), I.Lau�ikait� (smui-
kas), D.Kudirka (vargonai).

 KAUNAS

 KAUNO VALSTYBIN� FILHARMONIJA
19 d. 18 val.  - Paganini konkurso lau-
reatas. M.Huang (smuikas), ir �iurlionio 
stygini� kvartetas: J.Tankevi�ius (I smui-
kas), D.Dik�aitis (II smuikas), G.Da�inskas 
(altas), G.Py�niak (violon�el�).

 M.K.�IURLIONIO DAIL�S MUZIEJUS
13 d. 16 val.  - „Muzikiniai Baltijos 
krantai“. J.Thomsen (fleita), Ch.Sundqvist 
(klarnetas), H.Ticciati (smuikas), J.Walton 
(violon�el�), H.Karkkainen (fortepijonas).

 KLAIP�DA

 KONCERT� SAL�
Vasaros koncert� ciklas parko 
estradoje prie Klaip�dos koncert� 
sal�s
13 d. 20 val.  - Nebylioji Charlio 
Chaplino komedija „Cirkas“. Ansamblis 
„Nepaklusni�j� �em�“: S.Skjervold (bari-
tonas), V.Sriubikis (fleita), �.Brazauskas 
(klarnetas), R.Vosyli�t� (smuikas), 
M.Kiknadz� (altas), M.Ba�kus (violon�el�), 
S.Zubov (fortepijonas).
17 d. 20 val.  - „D�iazas po liepomis 
III“. Klaip�dos choras „Aukuras“ (meno 
vadovas ir dir. A.Vild�i�nas). S.�iau�iulis 
(fortepijonas), L.Urbikas (saksofonas), 
E.Federavi�ius (mu�amieji), P.Stonkus 
(bosin� gitara).
19, 20 d. 11 val.  - „Muzikos namu-
�iai“. J.Orlovskyt� (vokalas, fleitos), 
I.Spalinskait�-Kurien� (perkusija, kankl�s), 
K.�ileikait� (aktor�, vokalas).

 PALANGA

 GINTARO MUZIEJUS
VII tarptautinis M.K.�iurlionio muzi-
kos festivalis Palangoje
13 d. 20 val.  - Festivalio u�darymas. 
„Pokalbis su Vytautu Landsbergiu“. 
P.Vy�niauskas (saksofonas), A.�virblyt� 
(fortepijonas).

 BIR�TONAS

 KULT�ROS CENTRAS
19 d. 19 val.  - Karavan Familia: tradicin� 
rom� muzika kitaip. Ansamblis „Karavan 
Familia“ (Vengrija).

 KURHAUZAS
17 d. 19 val.  - Baltijos gitar� kvartetas.

 �V.ANTANO PADUVIE�IO BA�NY�IA
Sakralin�s muzikos festivalis 
„Gaudete Bir�tonas 2019“
13 d. 19 val.  - Gospel choras 
(vad. K.�aldokait�).

 DRUSKININKAI

 M.K.�IURLIONIO DAIL�S MUZIEJUS
16 d. 16 val.  - Birut� Vaini�nait� (pianist�).
17 d. 16 val.  - XIV Tarptautinio 
men� festivalio „Druskinink� vasara su 
M.K.�iurlioniu“ atidarymas.

 �V�.MERGEL�S MARIJOS 
�KAPLIERIN�S BA�NY�IA

14 d. 17.30 val.  - A.Liutkut� (sopra-
nas), G.Ku�leikait� (mecosopranas), 
J.Barkauskait� (vargonai), V.Juodpusis 
(muzikologas).

Kinas
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Anabel� 3“  (mistinis siaubo f., JAV, 
N-16) - 13-18 d. 10.50, 13.20, 18.05, 
19, 21.40 val. 13-17 d. 16.10 val. 18 d. 
16.05 val. 13 d. 23.40 val.

„Stjuberis“  (komedija, JAV, N-16) - 
13-18 d. 11.20, 13.45, 16, 19.30, 
21.25 val. 13 d. 23.45 val.
„Roboto vaikas“  (fantastin� siaubo 
drama, Australija, N-13) - 13-18 d. 11.10, 
15.40, 18.15, 21.35 val. 13 d. 23.35 val.
„Li�tas karalius“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 18 d. 
18.30 val.
„Du an�iukai ir ��sinas“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 13-18 d. 
10.30 val. (vasaros akcija vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Anabel� 3“  (mistinis siaubo f., JAV, 
N-16) - 13-18 d. 11.40, 14, 16.30, 19, 
21.30 val.
„Stjuberis“  (komedija, JAV, N-16) - 
13-18 d. 11.30, 13.50, 16.10, 19.35, 
21.45 val.
„Roboto vaikas“  (fantastin� siaubo 
drama, Australija, N-13) - 13-18 d. 11.15, 
13.40, 15.45, 18.20, 21 val.
„Kod�l mes k�rybingi?“  (Vokietija) - 
13-18 d. 13.40, 18.40 val.
„Li�tas karalius“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 18 d. 19 val.
„Burbuliai. De�avu“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, Rusija, V) - 13-18 d. 
11.20 val.

MULTIKINO OZAS
„Li�tas karalius“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 18 d. 
19 val.
„Roboto vaikas“  (fantastin� siaubo 
drama, Australija, N-13) - 13-17 d. 
18.45 val.
„Anabel� 3“  (mistinis siaubo f., JAV, 
N-16) - 13-17 d. 10.15, 12.30, 14.45, 
17, 19.15, 21.30 val. 18 d. 10.15, 12.30, 
14.45, 17, 19.15, 22 val.
„Stjuberis“  (komedija, JAV, N-16) - 
14-16 d. 10.45, 13.45, 19.15, 21.30 val. 
13, 17 d. 13.45, 19.15, 21.30 val. 18 d. 
10.45, 13.45, 18.45, 21.30 val.
„�mogus-Voras: Toli nuo nam�“  
(veiksmo f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 
N-7) - 13-17 d. 11, 12.15, 15, 19, 
21.45 val. 18 d. 11, 12.15, 15, 19.15, 
21.45 val.
„�mogus-Voras: Toli nuo nam�“  
(veiksmo f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 
3D, N-7) - 13-18 d. 17.45, 20.30 val.
„Saul�s kultas“  (mistinis siaubo f., JAV, 
N-16) - 13-17 d. 15.30, 18.30, 21.30 val. 
18 d. 18.30, 21.30 val.
„Bjaurios l�l�s“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 13-18 d. 10.30, 
12.30, 14.30, 16.45 val.

„Anna“  (veiksmo trileris, JAV, Pranc�zija, 
N-16) - 13-18 d. 19.30 val.
„Dar vakar“  (muzikin� komedija, Did�ioji 
Britanija, N-13) - 13-18 d. 17 val.
„Afera“  (komedija, JAV, N-13) - 13-14, 
16 d. 13.15, 21.15 val. 15, 17 d. 21.15 val. 
18 d. 16.30, 21.15 val.
„Vyrai juodais drabu�iais: pasaulin� 
gr�sm�“  (fantastin� veiksmo komedija, 
JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 13-18 d. 
22 val.
„Rocketman“  (biografin� drama, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-16) - 13-18 d. 
16 val.
„Slaptas augintini� gyvenimas 2“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 
V) - 13-18 d. 10.15, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 val.
„Aladinas“  (komedija, JAV, N-7) - 
13-18 d. 11, 14 val.
„Bjaurios l�l�s“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 13 d. 11 val. 
(specialus seansas ma�iukams).
„Bjaurios l�l�s“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 17 d. 
12 val. (specialus seansas mamyt�ms).

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako

Teatras/koncertai/kinas  7

„Bjaurios lėlės“

Lėlių miestelyje Pabaisiškėse laimingos gyvena daugybė keistų lėlių. Vieną dieną Pabaisiškių 
drąsuolė Moksė įkalba dvi savo drauges kartu leistis į kelionę ir pagaliau išsiaiškinti, kas slypi Už 
Kalno, kur dar nė viena lėlė nebuvo nukeliavusi. Ten atranda dar vieną lėlių miestą: Tobulėnus. Čia 
gyvena vien nuostabiai gražios, tiesiog tobulos lėlės, vadovaujamos žavingojo Lu, o pagrindinis jų 
tikslas - tapti kaip įmanoma tobulesnėms ir susirasti tobulą vaiką, kuris su jomis žaistų ir jas mylėtų.

Pamatę į tobulumą net nepretenduojančias atvykėles, Tobulėnų gyventojai pašiurpsta. Moksė 
ir jos draugės susiduria su iki šiol nepatirtu priešiškumu, bet galų gale dar kartą įsitikina, kad ne-
privalai būti tobulas, kad būtum mylimas.

„UglyDolls“

LIETUVOS KINO TEATRUOSE NUO LIEPOS 5 D.

ANIMACINIS FILMAS. JAV, 2019.
REŽISIERIUS: KELLY ASBURY.
LIETUVIŠKAI ĮGARSINO: KARINA KRYSKO, IRONVYTAS, AISTĖ 

LASYTĖ, NERINGA NEKRAŠIŪTĖ, GIEDRIUS ARBAČIAUSKAS.
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Avinas. Asmeniniame 
gyvenime šiokia tokia 
renovacija nepakenktų. 

Galite sužinoti mylimo žmogaus 
praeities paslapčių, kurių nerei-
kėtų sureikšminti. Jei esate vie-
niši, ne pats tinkamiausias laikas 
ieškoti antrosios pusės. Seksis 
valstybės tarnautojams.

Jautis. Su antrąja puse 
nesiginčykite dėl išlaidų, 
nemokėjimo gyventi 

ekonomiškai. Netinkamas metas 
išlaidauti. Jeigu tvarkote finan-
sinius reikalus, būkite atidūs ir 
kontroliuokite finansinius srau-
tus. Savaitę praleiskite ramiai.

Dvyniai. Seksis tiek 
imantis veiklos, tiek nieko 
neveikiant, o štai intuicija 

ves painiais keliais. Ne visada 
sprendimai ateis lengvai, bet 
verta paprakaituoti. Energijos 
pareikalaus darbas su žmonėmis. 
Galite sutikti žmogų, susijusį su 
jūsų karmine praeitimi. 

Vėžys. Asmeniniame gy-
venime būsite linkę viską 

dramatizuoti, atminkite: katego-
riškumas gali sugadinti pirmos 
pažinties įspūdį. Bendraujant 
vertėtų prisiminti, jog tyla - gera 
byla. Galite sulaukti svarbių žinių 
dėl naujo darbo pasiūlymo. 

Liūtas. Asmeniniame gy-
venime vis dar skaitomas 
tas pat knygos puslapis. 

Darbo vietoje jausitės puikiai, 
nors norėdami įveikti užduotis 
turėsite paplušėti - tada darbo 
rezultatai bus puikūs. Būsite im-
lūs ir stropūs mokiniai. 

Mergelė. Asmeniniame 
gyvenime viskas juda 
stabiliai, be rimtesnių po-

kyčių. Palankus metas užmegzti 
naujus santykius arba žengti 
pirmą žingsnį patinkančio žmo-
gaus link. Geras laikas valstybės 
struktūrų darbuotojams, politi-
kams. 

Svarstyklės. Galima 
romantiška pažintis su 
užsieniečiu. Galite gauti 

žinią iš užsienio arba planuoti 
tolimesnę kelionę. Sėkmingi 
bus ilgalaikiai projektai. Atsiras 
netikėtų išlaidų, kurios apkartins 
gyvenimą. 

Skorpionas. Dėmesys 
kryps į jūsų aplinkoje 
esantį širdžiai artimą 

žmogų, kurio pagalba jums rei-
kalinga kaip oras. Užimantiems 
aukštus postus gyvenimas kels 
naujus išbandymus, todėl skirki-
te dėmesio kolektyvui.

Šaulys. Sprendimus 
priimkite atsakingai, ne-

sivelkite į avantiūras, rizikuokite 
protingai. Tai laikas, kai bet koks 
veiksmas turės pasekmes. Net jei 
ir prispaus finansiniai rūpesčiai, 
nepraraskite optimizmo, viskas 
priklausys nuo nusiteikimo. 
Susikoncentruokite į veiksmo 
kokybę visose srityse.

Ožiaragis. Meilėje vyks 
svarbus apsisprendimo 
procesas. Kai kas gali 

būti nuspręsta už jus. Tarpusavio 
santykiuose šeimininkaus likimas. 
Tvarkydami piniginius reikalus 
būkite ypač atsargūs, nes galite 
priimti neadekvačius sprendimus.

Vandenis. Laukia kardi-
nalūs gyvenimo pokyčiai, 

jei jaučiate, kad dabartinė situa-
cija jūsų netenkina, išdrįskite 
apie tai pasikalbėti su antrąja 
puse, galbūt ji jaučiasi taip pat, 
tad išsiskyrimas abiem išeis į 
naudą.

Žuvys. Jausitės pakylėti, 
esami santykiai spindės 
naujais atspalviais, o nauja 

pažintis tik patvirtins, kad egzis-
tuoja meilė. Finansinius reikalus 
tvarkykite klausydamiesi intuici-
jos, tai padės išvengti klaidingų 
sprendimų. Pasilepinkite SPA 
procedūromis.

REDAKTORĖ
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ
dalia.daskeviciute@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 31 00 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

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

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

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika

PROGNOZĖ  LIEPOS 13-19 D.

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės paslaugos 

SUDOKU

Vertikaliai: Astras. Aplikacija. Akela. Norm. 
SAM. Arnotu. BAM. Ena. Kal�. Nokas. Uta. Balu. 
Atis. Bra. Pali. Gralis. Kasos. Kai. Amo. Rata. 
Talija. Dipolis. Inovacija. Jonis. Skuja. Erat. 
Kapa. Arbata. Stoma.  
Horizontaliai: Uremija. Planeta. Pop. Ikona. 
Rona. Keta. Kali. �alu. Patisa. Ca. Basas. Kalo. 
Sb. Balistika. Banalu. Anut. Om�. Kloja. Gaiva. 
Seminarija. Ota. Acet. Rasakila. Iro. Asim. Jam. 
Semas. Sonata.    
Pa�ym�tuose langeliuose:  �VARKELIS.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, galite laim�ti 
knyg� „Slaptosios pasaulio draugijos“
Atsakym� iki liepos 17 d. si�skite SMS �inute numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s 
kaina 0,43 EUR. Praeito kry�ia�od�io laim�tojas Regimantas 
Vilutis i� Elektr�n�. Jam bus �teikta knyga „Slaptosios pasaulio 
draugijos“.

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�.

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

GEROS DIENOS: 13, 15 D.
BLOGA DIENA: 17 D.


