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Dailiausios kaimo merginos titulą 
neseniai Vilniuje vykusiame kon-
kurse pelnė Šakių rajone gyve-
nanti 23 metų Gabija Pranaitytė. 
Šiais metais VDU Žemės ūkio aka-
demijoje agronomės išsilavinimą 
įgijusi mergina už konkurse lai-
mėtus 2000 eurų ketina įsigyti so-
dinukų ir kitąmet užauginti hek-
tarą smidrų, vadinamųjų šparagų.

„Esu dalyvavusi „Mis ūkinin-
kaitės“ konkurse, laimėjau trečią-
ją vietą. Bet tuomet, matyt, buvau 
per daug susikoncentravusi į per-
galę. Šįsyk atvirkščiai - man ne-
buvo svarbu tapti pirma. Tiesiog 
norėjosi pasakyti, kad ne tik Lie-
tuvos miestuose, bet ir kaimuose 
gyvena įdomios, išsilavinusios, 
tikslų turinčios merginos“, - sakė 
nugalėtoja, kuriai atminimui apie 
sėkmę rinkimuose liks vienetinė 
„Medalikos“ dizainerės Irinos My 
specialiai „MIS Timac Agro-Agro-
eta.LT“ sukurta karūna.

G.Pranaitytė gimė ir iki šeše-
rių augo Klaipėdoje, vėliau persi-

kėlė į Biržus, Kauną, o šiuo metu 
dirba agronome Šakių rajone, 
Žvirgždaičių kaime įsikūrusiame 
Dariaus Stonkaus ūkyje. Gražuo-
lei žemė ir jos darbai yra artimi. 
Jos tėvai ir dvi jaunesnės seserys 
taip pat rūpinasi 200 hektarų nuo-
savu ūkiu. „Nuo tėvų stengiuosi 
nepriklausyti. Esu uždarbiavusi ir 

užsienyje - skyniau braškes, tvar-
kiau namus. Bet gimtinė traukė. 
Norisi būti naudinga čia“, - sakė 
G.Pranaitytė. Mergina vairuoja 
traktorių, yra baigusi muzikos mo-
kyklą, dainavo ansamblyje ir cho-
re, giedojo bažnyčioje, moka bok-
suotis, studijų metais ėmė lankyti 
tautinius šokius, siuva. „Domiuo-

si vis kažkuo nauju. Neketinu su-
stoti“, - sakė G.Pranaitytė.

Į konkurso „MIS Timac Agro-
Agroeta.LT“ finalą po keletą mė-
nesių virtualioje erdvėje vykusios 
įtemptos kovos (balsavimas in-
ternetu vyko nuo liepos pradžios 
iki spalio 20 dienos) pateko 4 
merginos. Iš viso internautai ga-

lėjo atiduoti savo balsą už 37 kan-
didates. Neįtikėtinai daug žmonių 
dalyvavo renkant gražuoles, nes 
visos jos bendrai surinko daugiau 
kaip 150 tūkst. balsų. Vienas in-
terneto vartotojas galėjo atiduoti 
tik vieną balsą.

Dailiausios kaimo merginos titulas - Gabijai Pranaitytei
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Dailiausios kaimo merginos 
titulą laimėjusi Gabija Pranaitytė 
vairuoja traktorių, boksuojasi, 
o už laimėtus pinigus augins 
šparagus

Gruodžio 12 dieną Kauno kultū-
ros centre nuskambės stilingai 
makabriška bliuzo versija. Vie-
no žmogaus orkestras - Broras 
Gunaras Jansonas (Bror Gunnar 
Jansson) - stebins savo vokalu, 
gebėjimu groti elektrinėmis gita-
romis, būgnais, mušamaisiais ir 
sintezatoriumi tuo pat metu.

Švediškų kriminalų 
suvestinė

Jis įtraukia saksofoną, zurną, 
bandžą, švilpynes, lazdeles, nar-
vus ir grandines į savo muzikines 
išdaigas bei siaubo istorijas. Ne-
tikėta dainų tematika pritrenkian-
tis švedas B.G.Jansonas pateikia 
klausytojams švediškų kriminalų 
suvestinę kurdamas muzikos hib-
ridą iš stiprias šaknis turinčio 
bliuzo, amerikietiško folko bei ro-
ko, „grunge“ ir rokenrolo.

Meistriškas dainininkas, pasa-
kotojas ir muzikantas B.G.Jansonas 
kuria lengvai įtraukiančią atmosfe-
rą ir tuo pat metu šiaurietiškai niū-
rią bei komišką nuotaiką. Įdomu 
stebėti jo vaidybiškus pasirody-
mus, kūrybingus klipus, žavingą, 
trikdančią ir tuo pat metu fantas-
tišką manierą. Hipnotizuojančiai 
makabriškas atlikėjas gali būti tam-
sus, įtaigus, šiurkštus, neapdoro-
tas bei kartu stilingas, poetiškas, 
glostyti švelniu aksominiu prisilie-
timu. Jo ryškūs, įtikinantys pasiro-

dymai yra tarsi cirkas, o muzika - 
visata, į kurią esate kviečiamas 
patekti.

Atlikėjas savo balsu ir skam-
besiu lyginamas su legendiniu 
Džonu Li Hukeriu (John Lee Ho-
oker), yra pavadintas net piktuo-
ju Džono Kešo (Johnny Cash) 
dvyniu. Tamsaus bliuzo interpre-
tuotojų viršūnėje esantis kūrėjas 
įkvepia daugybės siaubo filmų 
scenarijus. Jo muzika yra įtrauk-
ta į kelių TV serialų bei dokumen-
tinio kino garso takelius.

Būdas susigyventi 
su šiuo pasauliu

Naujausias B.G.Jansono albu-
mas „They Found My Body In A 
Bag“ (2019 m.) yra vadinamas ti-
kriausia kriminaline muzika. Di-
delė dalis jo dainų remiasi žino-
mais nusikaltimais, daugiausiai 
įvykusiais Švedijoje. Kriminali-
nės temos atlikėjui yra būdas su-
sigyventi su šiuo pasauliu ir ban-
dymas suprasti, kodėl kai kurie 
žmonės tampa blogi ir iš kur visa 
tai kyla. Tarp temų ryški vyrų 
smurto prieš moteris aktualija, 
kurią B.G.Jansonas kviečia visus 
drauge spręsti. Rašydamas dainas 
jis naudoja tam tikrus personažus 
kaip metodą jų tonui ir istorijai 
nusakyti. Tarp svarbiausių jo dai-
nų personažų - ir apsišaukėlis 
pranašas bei šaltakraujiškas 
žmogžudys Edvardas Jangas 
(Edvard Young), ir išprotėjusi fa-
natiška krikščionė Meri Li Dyn 

(Marry Lee Dean) bei jos sūnus 
žmogžudys, žmogėdra Viljamas 
Džozefas „Bili“ Dynas (William 
Joseph „Billy“ Dean), nerimas-
tingos praeities turintis boksinin-
kas Butch. Atlikėjas dainose pa-
naudoja žinutes iš realių krimina-
linių tyrimų ar jas perfrazuoja, 
įsijausdamas į auką, jos mintis, 
originaliai perteikia vaizdą nusi-
kaltėlio žvilgsniu.

Metų apreiškimas

B.G.Jansonas yra ketvirtos 
kartos muzikantas, žinomo bosis-
to, grojusio su džiazo legendomis 
Šetu Beikeriu (Chet Baker), Toots 
Thielemans ir Deksteriu Gordonu 
(Dexter Gordon), sūnus. Atlikėjas 
didžiąją savo jaunystės dalį pralei-
do džiazo klube „Nefertiti“, kuria-
me tapo toks savas, kad ne tik pa-
žinojo ten grojančius muzikantus, 

darbuotojus, bet ir dalis jų manė, 
kad jaunasis kūrėjas čia dirba. Po 
studijų B.G.Jansonas pradėjo savo, 
kaip nepriklausomo muzikanto, 
kelią. 2012 m. išleido solinį albu-
mą, o po dvejų metų - riboto limi-
to 8 colių rankų darbo EP, kuris 
buvo išparduotas vos per vieną 
dieną. Vėliau pasirašė kontraktą su 
prancūzų „leiblu“ „Normandeep 
Blues“, išleidusiu antrąjį ir daug 
sėkmingesnį „Moan Snake Moan“. 
Albumas buvo išrinktas savaitės 
įrašu TV kanalo „Canal+“ progra-
moje „Album de la semaine“, or-
ganizacija „Academie Charles 
Cros“ jam suteikė „Coup de Coeur 
2014/15“ vardą, o prancūzų kultū-
ros žurnalas „Les Inrockuptibles“ 
atlikėją įvardino „Metų apreiški-
mu“ (2014 m.).

2017 m. B.G.Jansonas išleido 
EP ir pilną albumą pavadinimu 
„And The Great Unknown“ (I ir II 
dalis), kurie maloniai nustebino sė-
kmingais pardavimais bei kritikų 
atsiliepimais. II dalis kurį laiką buvo 
tarp geriausiai perkamų džiazo/bliu-
zo albumų Prancūzijoje - vos per 
tris savaites parduota daugiau nei 
5000 kopijų, jam buvo įteiktas Šve-
dijos „indie“ muzikos apdovanoji-
mas „Manifest“. Šiuo metu kūrėjas 
yra išleidęs 11 albumų bei singlų.

Boro Gunaro Jansono koncer-
tas - gruodžio 12 d. 19 val. Kauno 
kultūros centre (Tautos namuose).

Bilietus platina „Tiketa“.
Daugiau informacijos
www.gmgyvai.lt

Kaune - kriminalais dvelkiantis bliuzas

Parengė Irena BABKAUSKIENĖ
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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 „Kak�s Mak�s“ 
rinkin�
Atsakym� iki gruod�io 11 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 Violeta Pranaitien� i� 
Vilniaus. Jai bus �teiktas kremas „Vitella Extreme“.

SUDOKU

Vertikaliai: Krokodilas. Rodo. Kai�tuvas. Gili. 
Gaurai. Ego. Misa. Darnus. Gal. Po. Lentos. Seri. 
Aidas. Butas. Amarilis. Lakas. Totemas. Tat. 
�kinis. Pasitiki. Rasis. Arau. Kojos. Amas. Pras. 
Pakala.
Horizontaliai: Gipsat�ra. Moriso. Mokam. 
Kola. Patisa. Bodi. Renis. Do. Laimis. Deilas. 
Gandis. Ar. Pakartas. Ra. Saunos. Pas. Irus. Tau. 
Ta�as. Las. Ti. Batika. Jau. Suk. TOK. Vegetacija. 
Pragaras. Kol. Solis. Visa.
Pa�ym�tuose langeliuose: REVERANSAS. 

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

Svarstyklės. Jums sėkmin-
gai klostysis asmeninis gy-
venimas, santykiai su part-

neriu nebus nuobodūs, sugalvo-
site, kaip juos paįvairinti. Vienišių 
laukia įdomios ir intriguojančios 
pažintys. Finansinė situacija bus 
stabili, nežadanti pajamų didėji-
mo. Ribokite išlaidas laisvalaikiui.

Skorpionas. Labai palanku 
puoselėti anksčiau sukurtus 
santykius bei pradėti nau-

jus. Stenkitės padaryti tai, ko ilgą 
laiką nesiryžote atlikti. Dabar už-
teks drąsos sėkmingai įgyvendinti 
sudėtingus planus. Nebijokite at-
sakomybės, pajamos bus stabilios, 
galite investuoti į verslą. 

Šaulys. Santykiai su myli-
mu žmogumi gali varžyti 
laisvę, todėl teks imtis ne-

malonių sprendimų. Jums geriau 
klausytis, ką kalba jūsų antroji pu-
sė ir rečiau kalbėti. Daugiau laiko 
skirkite ligų profilaktikai.

Ožiaragis. Nešvaistykite 
laiko su neįdomiais žmo-
nėmis, geriau tą laiką 

dovanokite savo antrajai pusei. 
Leiskite sau mylėti ir džiaugtis gy-
venimu. Palankus metas tvarkyti 
su nekilnojamuoju turtu susiju-
sius reikalus. Pasirūpinkite sveika-
ta ir poilsiu, neužmirškite dažniau 
užsukti į baseiną.

Vandenis. Asmeninis gy-
venimas turėtų tekėti ra-

miai, jei per daug nevadovausite 
savo antrajai pusei. Darbe galite 
gauti viliojantį darbo ar pelningo 
projekto pasiūlymą. Parankus 
metas pasirūpinti savimi, užsukite 
į grožio saloną, atlikite sveikatini-
mo procedūras Spa centruose. 

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

bus pakili. Tai metas, kai sutiksite 
jums skirtą žmogų arba iš mylimo 
žmogaus išgirsite ilgai lauktą pa-
siūlymą. Tinkamas metas karjerai, 
šiuo metu jums nėra neįveikiamų 
užduočių. Jeigu turite žalingų įpro-
čių, tinkamas laikas jų atsikratyti.

Avinas. Puikiai klostysis 
meilės reikalai. Dirbdami 
komandoje, pasiek-

site puikių rezultatų, aktyviai 
tvarkysite finansinius reikalus, 
sulauksite viliojančių pasiūlymų. 
Neužmirškite užsukti į sporto salę, 
tada gera savijauta ir atvaizdas 
veidrodyje jus džiugins.

Jautis. Gali tekti priimti 
svarbius sprendimus, 
susijusius su asmeniniu 

gyvenimu. Jei turite antrąją pusę, 
teks apsispręsti - skirtis ar tuoktis. 
Daugiau laiko praleiskite gryname 
ore, pasivaikščiojimai bus į naudą, 
stiprinant imuninę sistemą.

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

nus. Finansinė padėtis bus stabili, 
jeigu neinvestuosite į nekilno-
jamąjį turtą. Ramybė, gamta ir 
poilsis bus itin reikalingi sveikatai 
palaikyti.

Vėžys. Pasistenkite šiuo 
metu neužmerkti akių, 
nepasiduokite kitų įtakai, 

nes galite pražiopsoti ką nors 
svarbaus. Finansai bus stabilūs, 
didelių išlaidų nenusimato, jei 
nepradėsite remonto darbų. 
Sveikatos sutrikimai neturėtų var-
ginti, venkite alkoholinių gėrimų, 
nepiktnaudžiaukite vaistais.

Liūtas. Puikiai seksis bend-
rauti su priešingos lyties 
atstovais. Neužmirškite, jog 

ilgailaikų santykių pagrindas - pa-
garba vienas kitam. Galite sulauk-
ti pasiūlymų dėl darbo, atidžiai 
tvarkykite dokumentus. Finansinė 
situacija bus stabili, jei atidžiai 
skaičiuosite savo biudžetą. 
Pasistenkite nepervargti darbe.

Mergelė. Malonių akimirkų 
pažers jūsų antroji pusė 
galimos išskirtinės staig-

menos ir dėmesys, todėl jums la-
bai svarbu pasitikėti. Darbe lydės 
sėkmė. Finansinė padėtis bus sta-
bili, jei skaičiuosite savo biudžetą 
ir neinvestuosite į nekilnojamąjį 
turtą.

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ 
GRUODŽIO 7-13 D.

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės paslaugos 

GEROS DIENOS 8, 9, 13.
BLOGOS DIENOS 7,12.


