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Įmantrūs patiekalai iš 
atgimimą išgyvenančio 
burokėlio.

Plačiau 5 p.

Mėgstantys šilumą ir  
grožį rudenį pasitinka  
Pietų Europoje.

Plačiau 3 p.

Didžiausiame Baltijos šalyse 
tatuiruočių meno festivalyje 
apsilankys daugiau nei  
100 meistrų iš 20 valstybių.

Plačiau 4 p.

Kęstutis Navickas sako, 
kad danams dviračiai  
įaugę į kraują.

Plačiau 3 p.
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Australijoje su vyru įsikūrusi buvusi grupės „Queens of Roses“  
narė Giedrė Linkevičienė:

Jaučiame gimtinės ilgesį 2 p.
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Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ

- Prieš pusantrų metų su 
vyru Linu pakėlėte sparnus į 
Australiją. Ta žinia buvo kaip 
iš giedro dangaus, grupė paki-
lime, o tu paskelbi, kad išva-
žiuoji. Kodėl? Ar tai buvo ilgai 
planuota?

- Sprendimas išvykti gal daug 
kam buvo netikėtas, bet tie, kurie 
mane gerai pažįsta, žinojo, kad aš 
jaučiu trauką tolimiems kraštams, 
kultūrų įvairovei ir iš esmės drą-
siems sprendimams, todėl kada 
nors vis tiek pamėginsiu patirti 
kažką tokio kardinalaus. Vieną 
dieną bepusryčiaujant su vyru šo-
vė į galvą mintis, o kitą jau pradė-
jome skaityti, kaip ten kas, ir or-
ganizuotis išvykimą. 

- Negalvojai, kad jei po 
pusmečio norėsi grįžti, tai gal 
grupė bus suradus kitą narę? 
Ar muzika jau buvo įgrisusi?

- Savo „rožėms“ apie planus 
lėkti Australijon pasakiau gerokai 
ankščiau, nei žinia pasklido vie-
šai, nes žinojau, kad tai visoms 
keičia situaciją ir norėjau palikti 
viską kuo tvarkingiau. Kiekviena 
esam labai svarbi dalis ne tik ant 
scenos, bet ir nematomuose dar-
buose grupės klausimais. Tikrai 
visokių minčių buvo jau priėmus 
sprendimą. O kas, jei kažkas ne-
pasiseks ir reiks grįžti, o niekas 
nebelauks, bet, tiesą sakant, tuo 
metu labiausiai galvojau, kaip su-
kelti kuo mažiau rūpesčių mergi-
noms, ir siekiau surasti ir apmo-
kyti tinkamą žmogų. Nenorėjau, 
kad joms būtų kančia ir kad gru-
pės veikla sustreikuotų. „Rožės“ 
man kaip mano kūdikis, kuriuo 
norisi rūpintis, net jei ir kuriam 
laikui atsisveikini. Kadangi iške-
liauti buvo mano pačios sprendi-
mas, tikrai neturiu teisės reikšti 
pretenzijų ir grįžus reikalauti sa-
vo teisių. Akvilė norėdama mane 
kuo greičiau susigrąžinti pasakė, 
kad duoda man 2 metus, ir jei per 
juos grįšiu, vieta grupėje dar 100 
procentų lauks. Vis dėlto su Akvi-
le ryšys yra gerokai virš grupės 
ribų, todėl liūdniau buvo išsiskir-
ti kaip draugėms, nei palikti gru-
pę. O su Dileta per šitiek darbo 
kartu metų irgi išsivystė labai 
draugiškas, jaukus ir net globė-
jiškas ryšys.

- Kokias duris išvažiuoda-
ma į Australiją manai uždariu-
si visam laikui? 

- Manau, kiekvienas didelis 
pokytis kažkokias duris uždaro ar 
priveria ir atidaro kitas. Tikiu, kad 
daugiausiai durų uždaro bėgantis 
laikas. Todėl bandau drąsiai žiū-
rėti į gyvenimą, neužsisukti savo 
rate ir geriau gailėtis priimtų 
sprendimų nei neišnaudotų gali-
mybių. Lietuvoje niekad nesi-
skundžiau gyvenimu, manau, ti-
krai nuostabu turėti galimybę už-

siimti mylima veikla ir ją vadinti 
savo darbu. 

- Išvažiavote spontaniš-
kai, ar vis dėlto susiradote 
darbus, kur gyventi? Kaip vy-
ras žiūrėjo į tavo norus gyven-
ti spontaniškiau?

- Prieš išvykstant svarbiau-
sias dalykas buvo susitvarkyti 
vizos ir mokslų reikalus. Todėl 
laikiau egzaminus universitete, 
rašiau motyvacinius laiškus, kad 
gaučiau stipendiją. Įstojus moky-
tis, galėjome aplikuoti vizai. Vis-
ką gavome santykinai lengvai, 
nors jų terminai ilgesni, visas 
dokumentų tvarkymas turbūt už-
truko apie pusmetį. O tada jau 
pirkome bilietus ir nėrėme į nuo-
tykius.

Žinoma, prieš pradedant visą 
techninį procesą daug kalbėjau su 
pažįstamais, jau gyvenančiais 
Australijoje, nes išvykstant į tokį 
tolimą kraštą yra labai daug rūpi-
mų klausimų, pavyzdžiui, ar tikrai 
ten pilna vorų. (Juokiasi.) Spėju, 
visa šita išvykimo idėja buvo la-
biau netikėta mano aplinkai. Nes 
mano vyras Linas iki tol apie 4 
metus gyveno Danijoje, todėl jam 
tokie sprendimai nebuvo naujie-
na. Ir pamatęs mano entuziazmą, 
sutiko pabandyti. Nors jo pirma 
mintis buvo apie Kanadą, nes jis 
labai mėgsta žvejoti ir Kanada su 
savo ežerais bei gamta atrodo to-
bula vieta tam. Bet laimėjo mano 
gero oro ir vandenynų troškimas.

- Kiek laiko truko prisitai-
kyti prie svetimos šalies? 

- Pirma savaitė buvo kiek 
stresuota, nes dar Lietuvoje trum-
pam išsinuomotas brangus būstas 
(kad būtų ramiau tik nusileidus) 
absoliučiai neatitiko žadėtų sąlygų, 
todėl kelioms dienoms apsigyve-
nome pas draugus ant sofutės ir 
jau antrą dieną atvykus ant mano 
kaklo pasivaikščiojo didysis Aus-
tralijos voras. Tokiu būdu Austra-
lija man prisistatė, nes niekas ten 
tų vorų nematė, nei prieš, nei po 
to, ir aš pati daugiau nebemačiau. 
Tą kartą patyriau lengvą panikos 
priepuolį. 

Pirmą mėnesį norėjome susi-
pažinti su Sidnėjumi, todėl pake-
liavome, apsipratome su visomis 
keistenybėmis - o jų čia nemažai. 
Nors man jau viskas atrodo nor-
malu, pradžioje negalėjau perpras-
ti eismo, nes viskas vyksta ne ta 
puse, ir ne tik gatvėse, bet ir šali-
gatviuose. Vakarais danguje ma-

tom kitokie žvaigždynai, gyvenant 
Sidnėjuje saulė leidžiasi ne į van-
denyną, vanduo kitokio skonio, 
įdomi gyvūnija ir augalija... Kal-
bant apie Australiją, - tai labai įdo-
mus kraštas. Geras oras, tobulo 
grožio gamta; su Linu gyvename 
kelios minutes iki vandenyno.

- Užsiminei apie vorus ir 
įdomią gamtą. Nejaugi tie vo-
rai ir visokie driežagyviai gy-
vena pačioje civilizacijoje, 
Sid nėjaus centre? 

- Vorai, gyvatės ir kiti gyviai, 
kurie Australijoje tave nori „nužu-
dyti“ kiekviename žingsnyje, man 
pačiai labai rūpėjo. Rūpimiausias 
klausimas buvo dėl vorų, nes jų pa-
niškai bijau. Bet po savo baisiosios 
konfrontacijos su Huntsmanu - tuo 
didžiausiu Australijoje voru, kuris 
yra delno dydžio, - manau, kiek iš-
gijau nuo šios baimės. Gyvatės čia 
dar nemačiau, yra ryklių, bet paplū-
dimiai labai saugomi ir nuolat ste-
bimi, reikia žinoti, kad verčiau 
maudytis dienos metu. Būna vasa-
ros sezonu į paplūdimius priplaukia 
medūzų, jos labai gražios, bet tada 
į vandenį irgi nepatartina lipti. Iš 
paplūdimio ar nuo uolų galima pa-
matyti šokinėjančius banginius. 
Kartais, užsiropštus ant uolos ry-
tinės kavos gali pamatyti šokinė-
jančius delfinus, taip ir spurda šir-
dis nuo emocijų. Taip pat vietoje 
balandžių pas mus aplink visada 
skraido papūgos. Vakarais gali su-
tikti posumų, šikšnosparnių ir daug 
driežiukų. Gyvūnijos apstu, bet ji 
tikrai nėra gąsdinanti. Žinoma, iš-

vykus už miesto ribų, o gal ir šiaip 
po žolę basas taip drąsiai, kaip Lie-
tuvoje, nepavaikščiosi.

Beje, norint pamatyti kengū-
ras natūralioje aplinkoje irgi turi 
pavažiuoti toliau nuo miesto ir ži-
noti taškus, kur jos būriuojasi. 

- Kokias teko pastebėti 
kultūrines skirtybes?

- Labai ilgai stebėjau patį eis-
mą, kol ryžausi sėsti prie vairo, 
nes jis vyksta kaip Jungtinėje Ka-
ralystėje - kita puse, ir vairas ne 
mums įprastoje pusėje, bet pri-
pratau. Kalbant apie eismą šali-
gatviais, čia irgi įprasta eiti kaire 
puse, prasilenkiant su žmonė-
mis, - skamba keistai, bet pripra-
tau taip vaikščioti ir grįžus į Lie-
tuvą trankiausi į žmones. Austra-
lijoje dažnai atvirkščiai ir spynas 
rakinti reikia ir pasukti kažką į 
kitą pusę nei atrodo logiška, bet 
vėlgi - įpranti. Gal sunkiausia 
man buvo priprasti prie jų būdo, 
nes kaskart su kažkuo prasilen-
kiant ar susidūrus akims sveiki-
niesi, šypsaisi, paklausi, kaip se-
kasi, neretai įsiveli į pokalbį su 
visai nepažįstamuoju. Pradžioje 
buvo keista, jaučiausi nemandagi, 
jei kažkam neatsakydavau, paskui 
supratau, kad daugelis visa tai sa-
ko savaime ir jiems visai nesvar-
bu, kaip ta tavo diena eina. Vėliau 
ir pati pradėjau vartoti daugiau 
malonių ištęstinių frazių. Žmonės 
čia labai nori bendrauti, kalbinti 
ir būti užkalbinti. Jau nesuskai-
čiuoju, kiek kartų teko pasakoti 
apie savo šaknis, šalies istoriją ir 

bandyti nupasakoti, kur yra Lie-
tuva. Vienai damai užklausus ir 
išgirdus, iš kur esu kilusi, ji pa-
sakė, kad labai retas atvejis sutik-
ti lietuvį. Aš nepasikuklinau pri-
tardama, kad tai tikrai išskirtinė 
galimybė, todėl gali laikyti šią die-
ną pavykusia. Australijoje sutikti 
lietuvį, kaip surasti keturlapį do-
bilą, lietuvis australui - sėkmės 
simbolis.

Kalbant apie jų gyvenimo 
įpročius - australai aktyvūs žmo-
nės, dažniausiai 6 valandą ryto 
paplūdimiai jau pilni žmonių. 
Bang letininkų pilnas vandenynas, 
ant smėlio vyresnio amžiaus žmo-
nės užsiima joga, pilna bėgiojan-
čių ar tiesiog besimėgaujančių 
rytine kava su tobulu vaizdu.

Sezonai čia susimaišę ir dabar 
yra žiema. Bet tą žiemą galėčiau 
prilyginti lietuviškam rudeniui. 
Temperatūra svyruoja nuo 10 iki 
20 laipsnių šilumos, kartais lyja, 
kartais saulėta, bet skaičiai apgau-
lingi ir atrodo šalčiau dėl santyki-
nai drėgno oro. Bet tikrai nereikia 
žieminių šiltų drabužių. Australi-
joje didžiąją laiko dalį dominuoja 
šilti orai, vasara prasideda gruodį, 
bet orai atšyla gerokai anksčiau ir 
tęsiasi kiek ilgiau nei oficiali vasa-
ra. Vasaros temperatūra svyruoja 
nuo 25 iki 40 laipsnių karščio, bet 
ir vėl tas 40 Lietuvoje būtų baisiai 
nepakeliamas, o čia dėl drėgmės 
nesijaučia taip stipriai. Blogiausias 
dalykas yra Kalėdos esant 30-40 
laipsnių karščio, be sniego, visiška 
anomalija. Man asmeniškai jokios 
kalėdinės dvasios, tiesiog karšta 
ir dažniausiai norisi daug vandens, 
vaisių.

- Australai ir Kalėdų eglės 
nepuošia? 

- Australai puošia eglę ir par-
davinėja egles nupurkštas sniegu 
ir Kalėdų senis jų šiltai apsiren-
gęs, nors lauke būna plius 40. Vi-
sa kita per Kalėdas čia kiek kitaip, 
dažniausiai jos švenčiamos paplū-
dimiuose, kepant jūros gėrybes 
ant griliaus ir visi daro tradicinį 
australų tortą - pavlovą. Mano 
mėgstamiausios Kalėdos yra su 
sniegu, tai bene vienintelis laiko-
tarpis, kai man tiesiog būtinas 
sniegas. 

Australai švenčia visokias 
tarptautines šventes, tokias kaip 
Mamos, Tėvo diena, šv.Velykas 
taip pat, tik viskas vyksta visai 
kitu metu nei Lietuvoje, todėl vi-
sada reikia atsiminti savo šeimas 
pasveikinti tada, kai Lietuvoje 
šventė. Laisvadienius jie turi per 
Didžiosios Britanijos pagrindines 
šventes, taip pat jų mėgstama 
šventė yra Anzako diena. Pagal 
prasmę ji skirta pagerbti visus 
australus ir Naujosios Zelandijos 
karius, tarnavusius ir žuvusius 
karuose. Tačiau pagrindinis šven-
tės akcentas yra visiems susi-
rinkti baruose ir masiškai žaisti 
„herbas ar skaičius“. 

- Ar po pusantrų metų gy-
venimo ten jau galėtum api-
būdinti tradicinį australą?

- Iš esmės Australijoje gana 
didelis kultūrų kratinys, todėl 
sunku būtų nusakyti vieną stan-
dartinį australą ar vieną bendrinį 
gyvenimo būdą. 
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UžsiropštUs 
ant UoLos 
rytinės kavos, 
GaLi pamatyti 
šokinėjančiUs 
deLfinUs, taip ir 
spUrda širdis nUo 
emocijų

Lietuvoje žinomos grupės „Queens of Roses“ buvusi narė GiedRė 
Linkevičienė prieš pusantrų metų su vyru Linu nėrė stačia galva į 
nuotykius. Paliko darbus, namus ir susikrovė lagaminus į Australiją. 
Beveik tiek laiko apie Giedrę Lietuvoje ir nebuvo nieko girdėti, tad 
kuo patraukė tolimas ir gana neįprastas mums kraštas ir kas paskati-
no tokius gyvenimo pokyčius Giedrė sutiko papasakoti „Laisvalaikiui“.
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- Mėgaujatės ten kiekvie-
na diena, kas yra sunkiausia?

- Vienaip ar kitaip blogiausia 
Australijoje yra tai, kad ji yra ne-
žmoniškai toli nuo namų. Todėl 
negali dažnai aplankyti šeimos, 
skrydžiai trunka apie 30 valandų 
ir kainuoja 3 kartus brangiau, nei 
nuskristi iki Havajų, tad visi Aus-
tralijoje gyvenantys lietuviai daž-
niausiai skrenda namo ne dažniau 
kaip kartą į metus. Labai pasiilgs-
tu Vilniaus ir Lietuvos kompak-
tiškumo ir paprastumo nukakti iš 
vietos į vietą. 

- Ką dar, be kelionių ir pra-
mogų, judu su vyru ten veikia-
te? 

- Lietuvoje prieš kokius 7 
metus pabaigiau bakalauro studi-
jas, o Australijoje mokausi Verslo 
administravimo magistrą, tai re-
aliai tęstiniai mokslai. Visada sa-
kiau, kad magistrantūros studijų 
imsiuos tik tada, kai sugalvosiu.

Deja, mano kaip studentės 
darbo valandos čia yra ribojamos, 
todėl galiu dirbti tik puse etato ir 
daug pasiūlymų teko atsisakyti. 
Visą laiką čia dirbau su europie-
tišku apatinio trikotažo prekės 
ženklu, o vyras nuo pirmų dienų 
be vargo susirado darbą reklamos 
srityje ir papildomai nuotoliniu 
būdu su Europa dirba kaip grafi-
kos dizaineris.

Australijoje darbiniais klausi-
mais labai daug galimybių, o pini-
gai vaikšto visiškai kitokiais tem-
pais. Labiausiai man patinka, kad 
atlyginimus čia žmonės gauna kas 
savaitę ir visus mokesčius moka 
kas savaitę, todėl neegzistuoja tas 
lietuviškas pasakymas „gyventi 
nuo atlyginimo iki atlyginimo“ ir 
nėra jausmo, kad negali sulaukti, 
kada ateis algadienis. 

Abu su vyru pastebėjome, 
kad taupyti čia lengva. Gal dėl to, 
kad abu esam gana taupūs, o at-
lyginimai čia apie 4 kartus dides-
ni, tai net ir nespėjame išleisti. 
Australai pinigus švaisto negailė-
dami, todėl džiaugiuosi turėdama 
lietuviškas šaknis ir išsiugdžiusi 
sveiką požiūrį į materialumą. Čia 
visi tiek atsipalaidavę ir atsako-
mybės jausmo nesuvaržyti, kad 

mano darbo etikos supratimas yra 
neįkainojamas bet kokiems darb-
daviams. 

- Keliauji, mokaisi, dirbi 
darbą visai nesusijusį su mu-
zika... Niekad negalvojai lipti 
į sceną Australijoje?

- Dainavimas Australijoje - 
nebent savo malonumui, nes bu-
vo sunku patikėti, kiek mažai pi-
nigų jie čia moka scenos žmo-
nėms. Lietuvoj muzikantai gyve-
na nuostabiai gerai, čia, jeigu ne-
si aukščiausios klasės superžino-
mas atlikėjas - moka tikriausiai 
bent keturis kartus mažiau nei 
Lietuvoje. 

- Ar australų didesnės al-
gos ir išlaidos, ar tik algos?

- Kalbant apie kainas Australi-
joje, tiesa, kad Sidnėjus vienas 
brangiausių miestų pasaulyje, bet 
tikriausiai labiausia dėl nekilnoja-
mojo turto kainų, kurios prasideda 
nuo milijono dolerių. Taip pat nuo-
ma nėra pigi. Vieno kambario butas 
netoli paplūdimio gali atsieiti apie 
500 dolerių savaitei. Bet maisto 
parduotuvėje galima apsipirkti net 
pigiau nei Lietuvoje. Taip pat ir dra-
bužiai nėra perdėtai brangūs. 

- Kokie artimiausi planai? 
Jau norit sukti į mylimą gim-
tinę ar toliau gyvensite ieško-
dami nuotykių po Australijos 
saule?

- Aš dabar gana lengvai galė-
čiau gauti antrą vizą dar dviem 
metams, bet iš tiesų galvojame 
apie grįžimą į Lietuvą. Prieš mė-
nesį apsilankius Lietuvoje sukilo 
jausmai ir prisiminimai, kaip čia 
viskas gražu ir sava. Įvažiavome 
į Vilnių, aš dairausi ir žinau, kur 
veda kiekviena gatvelė. Didžiu-
liame svetimame mieste labai 
trūksta šito jausmo. Bet labiausiai 
turbūt artimų žmonių ilgesys 
trauktų grįžti.
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AustrALijoje 
sutikti Lietuvį,  
kAip surAsti 
keturLApį dobiLą

Nuo Portugalijos Algarvės iki 
Graikijos Peloponeso - Pietų  
Europoje rudenį pasitinka tie,  
kurie mėgsta šilumą, ramybę,  
tobulo grožio paplūdimius ir  
skanų maistą: nuo čili festivalio 
iki pagal slaptą receptą gamina-
mų desertų. 

Sakoma, kad geriausius, įdo-
miausius užsienio kurortus „iš-
duoda“ vietiniai, vadinasi, jei šalia 
jūsų paplūdimyje girdėti ir vietos 
gyventojų balsai - atsidūrėte ten, 
kur geriausia.

Rugpjūtį Italijos didmiesčius 
apima visą mėnesį trunkanti sies-
ta arba, kaip sako pietų italai, - 
pennichella. Susikrovę daiktus ir 
užrakinę savo namus, jie išvyks-
ta atostogų. Vienas labiausiai ita-
lų pamėgtų kurortų yra Kalabrija, 
esanti pačioje Italijos bato nosyje.

„Vietiniai savo kraštui dažnai 
yra reiklesni, vertina jį kritiškiau nei 
atvykėliai. Tai, kad Kalabrija - italų 
mėgiama atostogų kryptis, kraštui 
yra didelis įvertinimas. Italai jį tyri-
nėja kaip dar neatrastą, nepažintą 
kampelį. Nors vietiniai mėgsta 
rugp jūtį, aš sakyčiau, kad ilsėtis čia 
geriausia rudens pradžioje: mažiau 
žmonių, žemesnės kainos, tempe-
ratūra sumažėja iki mums artimes-
nės ir nesiekia 30 °C“, - sako tarp-
tautinio kelionių organizatoriaus 
„Tez Tour“ produkto vadybininkė 
Akvilė Barakauskaitė.

Vienas Kalabrijos krantas 
skalaujamas Jonijos, kitas - Tirė-
nų jūros. Čia veikia 3 nacionali-
niai parkai, įvairiausių balto smė-
lio ir turkio spalvos paplūdimių, 
savo senąja architektūra žavi 
miesteliai, gamtos grožiu - kyšu-
liai ir įlankos. 

Sardinijos kurortai yra vieni 
prabangiausių Europoje - čia savo 
vilas turi ne tik pasiturintys italai, 
bet ir užsienio ar net Holivudo 
žvaigždės. Viena prabangiausių 
yra Costa Smeralda pakrantė.

„Kiti garsiausi kurortai yra 
įsikūrę šalia sostinės Kaljario, taip 
pat vakarinėje, į Apeninų pusiasa-

lį žvelgiančioje, pakrantėje: Porto 
Červe, Olbijoje, San Teodore ir 
Orasėjuje. Atostogauti Sardinijoje 
gera iki pat rugsėjo pabaigos“, - 
sako A.Barakauskaitė.

Sardiniją apglėbusioje Tirėnų 
jūroje yra nardyti mėgstantiems 
atsiveriančių rifų, šiaurinėje salos 
dalyje gausu atskilusių mažesnių 
salelių. 

Mažosiose salelėse galima 
pamatyti baltuosius asiliukus, 
Kaljario kūdrose braidančius ro-
žinius flamingus, Alghero mies-
te - salos įžymybę Neptūno grotą 
ir Capo Caccia skardį ir t.t.

Temperamentingiesiems 
graikams, atrodo, nėra per karštų 
kraštų. Tačiau net ir jie lengviau 
atsikvepia atlėgus 40 laipsnių 
karščiams ir rudenėjant keliauja 
į Peloponesą ir šalia jo išsibars-
čiusias saleles. Pavyzdžiui, Zakin-
to salą, kurioje plyti vienas gra-
žiausių pasaulyje Navagio arba 
„Sudužusio laivo“ paplūdimys.

Paplūdimių gausu ir pačiame 
Peloponese: rytuose pusiasalį ska-
lauja Jonijos, vakaruose - Egėjo jū-

ros. Žemyninėje dalyje gausu An-
tikos istorinių garsenybių: amžiną-
ją ugnį saugantis Olimpas, Lakoni-
joje įsikūręs Spartos miestas, ku-
riame vis dar tvyro spartiečių tvir-
tybės aura: kiekvieną rugsėjį vyks-
ta Spartatlonai - ultramaratonai, 
kurių dalyviai per 36 valandas arba 
greičiau turi nubėgti net 256 km.

Net jei ir labai norėtų, portu-
galai Atlanto kurortų Senajame že-
myne nerastų niekur kitur: sako-
ma, kad vieni geriausi jų yra Algar-
vėje, pietinėje Portugalijos dalyje. 
Čia yra daugiau nei 150 paplūdimių.

Algarvėje gausu jūrų tvirto-
vių, muziejų, taip pat maurų 
(šiaurės afrikiečių) įkvėptų stati-
nių, jų kultūros likučių. Vienos 
žymiausių - Albufeiros, Padernės 
pilys. Krašto garsenybė - Lagoso 
senamiestis, taip pat Monte Gor-
do, Oljauno, Taviros panoramos.

Algarvėje, šalia vandenyno, 
gausu jūros gėrybių restoranų, 
Porto mieste ar Lisabonoje - ke-
pyklėlių su visame pasaulyje gar-
siais saldžiais skanėstais.

„Laisvalaikio“ inf.

Daugeliui lietuvių dviratis iki šiol 
labiau aktyvaus laisvalaikio, o ne 
transporto priemonė. Visiškai kitokį 
vaizdą mato jau kurį laiką Danijoje 
gyvenantis badmintonininkas  
Kęstutis NAVicKAs. Anot jo, da-
nai ne tik į darbą mina dviračiu, bet 
ir vaikus į darželį sėkmingai veža.

Nesvarbu, koks lauke oras. 
Su dviračiu į darbą, vakarėlį, 
sporto klubą ar darželį - taip žmo-
nės gyvena Danijoje. Nesvarbu 
nei amžius, nei socialinis statusas 
ar situacija, dviračiai danams tie-
siog įaugę į kraują.

„Žmonės Danijoje visuomet 
pirmiausia pagalvoja, ar gali pa-
siekti norimą tašką dviračiu. Jei-
gu situacija per daug komplikuo-
ta, tik tuomet galvoja apie auto-
mobilį. Čia ir žmonių požiūris į 
dviratininkus kitoks: jiems kelyje 

pirmenybė, jaučiama didelė pa-
garba tiek iš pėsčiųjų, tiek iš vai-
ruotojų. Gyvendamas Danijoje ir 
pats jaučiuosi pasikeitęs. Jeigu 
anksčiau keliauti dviračiu buvo 
neįprasta, dabar dviračiu judu ir į 
treniruotes, ir iš jų - mažiausiai 
40 minučių per dieną“, - pasako-
ja K.Navickas.

10 kilometrų danams - kas-

dienis atstumas dviračiu, juolab 
kad su jais leidžiama keliauti tiek 
metro, tiek traukiniuose. Be to, 
dušas darbovietėje yra savaime 
suprantamas dalykas.

„Lietuva po truputį keičiasi, 
o vystantis dviračių kultūrai, kei-
sis požiūris ir į dviratį, ir į dvira-
tininką“, - pastebi K.Navickas.

„Laisvalaikio“ inf.

Atostogų paskui vietinius

dviratis - ne tik 
laisvalaikiui

Kę
st

uč
io

 N
av

ic
ko

 a
sm

en
in

io
 a

lb
um

o 
nu

ot
r.

„T
ez

 To
ur

“ n
uo

tr.

Sardinijos flamingai
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Rugsėjo 6-8 dienomis Kaune 
vyks didžiausias Baltijos šaly-
se tatuiruočių meno festivalis 
„Baltic tattoo convention“. 
organizatoriai atskleidė, kad dėl 
geriausio meistro vardo įvairiose 
kategorijose varžysis žymiausi 
lietuvos ir pasaulio kūrėjai. Ren-
ginio lankytojams tai galimybė 
iš arti pamatyti, kaip gimsta ta-
tuiruočių menas, o drąsesniems - 
proga juo pasipuošti.

2014 metais Klaipėdoje pra-
dėtas organizuoti tatuiruočių me-
no festivalis „Memel Tattoo Con-
vention“ išaugo ir pakeitęs pava-
dinimą, tačiau išsaugojęs ypatingą 
dvasią, persikėlė į laikinąją sosti-
nę. Tris dienas Kauno Lengvosios 
atletikos manieže, Aušros g.42, 
vyksiantis „Baltic Tattoo Conven-
tion“ - tatuiruočių mėgėjų rojus.

Ar tatuiruotės yra menas? 
Renginio iniciatoriaus, gerai žino-
mo tatuiruočių meistro Danieliaus 
Djačkovo teigimu, per paskutinį 

dešimtmetį požiūris į tatuiruotes 
kardinaliai pasikeitė: „Dar prieš 10 
metų tai buvo labiau amatas. Tiks-
liau, apie 80 proc. darbo - amatas 
ir vos 20 proc. - menas. Dabar šis 
santykis yra smarkiai pasikeitęs ir 
menas užima didžiąją dalį, apie 70 
proc. Taip yra todėl, kad tatuiruo-
čių meistrais tampa vis daugiau 
profesionalių dalininkų, grafikų, 
dizainerių ir pan. Jie kuria naujus 
stilius, koncepcijas, įneša savų in-
terpretacijų.“

Renginio organizatoriai at-
skleidė, kad beveik 2 tūkst. kv. m 
plote vienu metu įsikurs daugiau 
kaip 100 meistrų iš 20 skirtingų 
šalių. Konvencijos dalyviai varžy-
sis dėl 19 nominacijų, atspindin-
čių įvairiausius tatuiruočių meno 
stilius ir dydžius. Darbus įverti-
nusi ekspertų komisija paskelbs 
geriausius 2019 metų tatuiruočių 
kūrėjus.

Hiperrealistiniais vaizdais 
garsėjantis Rendis Engelhardas - 
tatuiruočių pasaulio legenda. Jį 
žino kiekvienas, bent šiek tiek 
besidomintis tatuiruočių menu.

Iš Australijos atvykstantis 
Benjaminas Laukis - lietuviškų 

šaknų turintis ir savo kilme besi-
didžiuojantis menininkas, išsiski-
ria savitu ir sunkiai atkartojamu 
tatuiruočių stiliumi.

Graikė Natali Noks (Natalie 
Nox) - kone vienintelė pasaulyje 
kūrėja tatuiruotes piešianti be es-
kizų, o tiesiai ant žmogaus kūno. 
Unikaliu stiliumi atlikti meistrės 
darbai itin tapybiški ir iškart at-
pažįstami.

Konvencijoje šiemet pasiro-
dys tatuiruočių meistras Binajus 
Gurungas (Binay Gurung) iš to-
limojo Nepalo. Iš kitų kūrėjų jis 
išsiskiria tuo, kad meistriškai de-
rina tradicinį ir modernųjį tatui-
ruočių stilius.

„Baltic Tattoo Convention“ 
bus galima iš arčiau susipažinti ir 
su žymiausiais Lietuvos tatuiruo-
čių meistrais, tarp kurių: Jurgis 
Mikalauskas, Andrius Augulis, 
Tomas Vaitkūnas, Remigijus Či-
žauskas ir kt.

„Baltic Tattoo Convention“ 
tema - Baltų kultūra, todėl rengi-
nio lankytojai turės progą ne tik 
pasigrožėti tatuiruotėmis, bet ir 
apsilankyti festivalio erdvėse įsi-
kūrusiuose senovės Baltų karių 

kaimuose. Juose veiksiančiose se-
novės amatų dirbtuvėse meistriš-
kumą demonstruos kaulo, akmens, 
kailio, odos ir metalų apdirbėjai, o 
prie kūrybinio proceso galės pri-
sidėti kiekvienas norintis. Baltiš-

kai kultūrai neabejingi festivalio 
lankytojai turės progą įsigyti tiks-
lių, autentiška technika pagamintų 
senovinių papuošalų ir kitų dirbi-
nių kopijų.

Organizatorių informacija

Kaune - didžiausias Baltijos šalyse tatuiruočių 
meno festivalis „Baltic Tattoo Convention“

Priešpaskutinę vasaros dieną, 
rugpjūčio 30-ąją, trakų pilies  
kieme vyks išskirtinis andRiaus 
MaMontovo pasirodymas. 
istorinėje šalies vietoje kultinis 
atlikėjas atsisveikins su savo  
naujai atgimusiu albumu  
„Šiaurės naktis. Pusė penkių“.

Vienu geriausių nepriklauso-
mos Lietuvos populiariosios mu-
zikos istorijoje dar vadinamas įra-
šas buvo sukurtas 1998 metais. 
Tačiau praėjusių metų gruodį 
A.Mamontovas drauge su Lietu-
vos kameriniu orkestru jį iš nau-
jo įrašė žymiojoje „Abbey Road“ 
studijoje Londone. Naujai atgimu-
si plokštelė sulaukė milžiniško 
populiarumo, o jos pristatymo 
koncertai, vykę Vilniuje ir Kaune, 
buvo sausakimši.

„Kasdien savo pašto dėžutė-
je rasdavau klausimų apie tai, ka-
da bus galima dar kartą išvysti 
„Šiaurės naktį“. Tiesą sakant, ne-
galvojau, kad visa programa aps-
kritai kada nors bus sugrota. Ta-
čiau drauge su organizatoriais nu-
sprendėme nespėjusiems suteik-
ti paskutinę galimybę išvysti ir 
išgirsti „Šiaurės naktį“. Simboliš-
ka, kad ji bus atlikta po žvaigždė-
tu rugpjūčio dangumi pačioje va-
saros pabaigoje“, - sakė A.Ma-
montovas.

„Šiaurės naktis. Pusė pen-
kių“ - pirma solinė A.Mamontovo 
plokštelė, kurią jis išleido po gru-
pės „Foje“ išsiskyrimo. Įrašas bu-
vo sukurtas tuo metu, kai atlikė-
jas vaidino Eimunto Nekrošiaus 
spektaklyje „Hamletas“, todėl ja-
me apstu ne tik dramos ir misti-
cizmo, bet ir vidinių muzikantų 
išgyvenimų. Todėl, pasak „Foje“ 

lyderio, Trakų pilies kiemas yra 
ideali vieta skambėti tokiai sim-
foninei ir mistiškai „Šiaurės nak-
čiai“.

Paskutiniame, drauge su Lie-
tuvos kameriniu orkestru, vyk-
siančiame A.Mamontovo koncer-
te, be minėto albumo, bus galima 
išgirsti ir žymiausias atlikėjo dai-
nas, tokias kaip „Kitoks pasau-
lis“, „Saulės miestas“, „Marso 
Kanjonai“ ar „Laužo šviesa“. Pa-
sirodyme, į kurį bilietai sparčiai 
tirpsta, apsilankę žmonės taip pat 
galės įsigyti ir kultinėje „Abbey 
Road“ studijoje įrašytą albumą 
„Šiaurės naktis. Pusė penkių“. 
Vinillinėje plokštelėje muzikanto 
gerbėjai ras ne tik išskirtinių 
nuot raukų iš įrašų studijos, bet ir 
A.Mamontovo dienoraščių ištrau-
kas iš 1997-1998 m. - laikotarpio, 
kuomet buvo sukurtas šis įrašas.

„Laisvalaikio“ inf.

„Idėjas albumui susirinkome 
įvairių koncertinių turų metu. Šios 
kelionės mums padėjo geriau pa-
žinti žmonių skirtumus bei pana-
šumus. Supratome, kad mus visus 
vienija tie patys dalykai: troškimas 
būti suprastiems, laisviems, myli-
miems. Tad rašydami dainas albu-
mui „Good Luck“ stengėmės būti 
atviri ir nuoširdūs, leidome laisvės 
pojūčiui lietis per įvairius muziki-
nius eksperimentus“, - šypsosi 
grupės nariai.

Naujausias grupės albumas bu-
vo įrašytas Brazilijoje, „Red Bull“ 
studijoje San Paule. Kaip teigia 
„Carnival Youth“, Brazilijos oras 
bei atmosfera padarė tam tikrą įta-
ką jų muzikai. Naujose dainose 
skamba jausmingesni ritmai, kurie 
sukuria puikų balansą su melancho-
liškomis kompozicijomis.

Pavadinimą „Good Luck“ mu-
zikantai taip pat sugalvojo albumo 
įrašinėjimo metu. „Viskas įvyko 

spontaniškai. Įrašinėjant dainas 
San Paule, po vieno iš daugelio 
bandymų mūsų prodiuseris Gatis 
pareiškė: „Gerai, pabandykime dar 
kartą“. O tada labai ironiškai pa-
linkėjo sėkmės… Tą akimirką su-
pratome, kad „Good Luck“ galėtų 
būti puikus pavadinimas mūsų al-
bumui. Tai - ir nuoširdus palinkė-
jimas, ir šiek tiek ironiškas stum-
telėjimas susiduriantiems su iššū-
kiais, kurie atrodo neįveikiami“, - 
juokiasi Emilis Kauperis.

Naujausias „Carnival Youth“ 
albumas „Good Luck“ išleistas 
CD, dvigubos vinilo plokštelės ir 
skaitmeniniu formatais.

Naujausią savo albumą grupė 
pristatys ir Lietuvoje. Rugsėjo 6 
dieną „Carnival Youth“ pasirodys 
Vilniuje, „Vasaros terasoje“, rug-
sėjo 7 dieną - Šiauliuose, „Šiaulių 
dienose“, rugsėjo 14 dieną - Aly-
tuje, klube „Fenix“.

„Laisvalaikio“ inf.

Roko grupė „Carnival Youth“ 
pasirodys Lietuvoje Simfoninė A.Mamontovo 

kūryba po rugpjūčio 
dangumi
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Jau kurį laiką naujais singlais gerbėjus maloniai džiuginusi latvių indie 
roko grupė „caRnival Youth“ išleido naują albumą „Good luck“.
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Skanūs ir naudingi

Kaip pasakoja restoranų šefė ir 
maisto ekspertė Aida Matulevičiūtė, 
burokėlis yra nepanašus į jokią kitą 
daržovę - jis sotesnis, o jį suvalgius 
juntamas malonus, švelnaus skonio 
pojūtis. Be to, burokėliai puikiai vei-
kia kaip antioksidantas, nes stiprina 
kraują, valo organizmą ir aprūpina jį 
įvairiais mikroelementais. „Ši pa-
prasta ir daug kam prieinama daržo-
vė yra labai turtinga maistinių me-
džiagų ir skonio. Žinoma, vertingiau-
si yra žali burokėliai, tačiau įprastas 
jų apdorojimo būdas - virimas ar rau-
ginimas - tik minimaliai sumažina jų 
vertingąsias savybes. Burokėliuose 
gausu vitamino C, taip pat jie pasižy-
mi dideliu baltymų, magnio, jodo, kal-
cio, kalio, fosforo bei geležies kie-
kiu“, - teigia A.Matulevičiūtė.

Anot maisto ekspertės, burokė-
liai yra puikiai virškinami, o nemaža 
dalis juose esančių angliavandenių 

yra vienintelis kalorijų turintis ele-
mentas. Čia pat ji priduria, kad buro-
kėlių sultys - ypač naudingos, o jų 
lapeliai taip pat gali būti lengvai pa-
naudojami maisto gamyboje.

Populiariausi virti

Vieno iš prekybos tinklų komu-
nikacijos vadovė Berta Čaikauskaitė 
pasakoja, kad tautiečiai burokėlius 
tikrai vertina ir dažnai perka: „Bu-
rokėlių asortimente turime ištisus 
metus, tačiau lietuviška produkcija 
kiekvienais metais lentynas pasiekia 
maždaug tuo pačiu metu - liepos mė-
nesį. Šiltuoju sezonu burokėliai įgau-
na pagreitį, nes pirkėjai noriai juos 
renkasi daugumos pamėgtiems šal-
tibarščiams gaminti. Kita vertus, jų 
populiarumas neblėsta ir vėliau. Pas-
taraisiais metais lietuviai burokėlius 
renkasi vis įdomesniems patieka-
lams ir įvairiais pavidalais: žalius, 
marinuotus ar virtus.“

Tiesa, pasiteiravus, kurios rū-
šies burokėlių parduodama daugiau-
siai, B.Čaikauskaitė pažymi, jog net 
65 proc. visų parduodamų burokėlių 
sudaro virti burokėliai.

Atsiskleidžia įvairiuose 
patiekaluose

A.Matulevičiūtė pasakoja, jog 
nors pas mus burokėliai yra popu-

liarūs ir dažnai valgomi, kitose, 
tolimesnėse, šalyse ši daržovė yra 
kur kas rečiau sutinkama, tačiau 
vertinama ir pamažu atrandama iš 
naujo. Maža to, gastronominės 
mados diktuoja ir naujas tenden-
cijas maiste - vis dažniau burokė-
liai integruojami į įdomesnius pa-
tiekalus.

„Burokėlių panaudojimo 
būdų gali būti labai daug. Tai ne 

tik sriuboms ir salotoms tin-
kantis ingredientas, iš jo šian-
dien daug kas gamina koktei-
lius, karpačą, kepa burokėlių 
kotletus ar keksiukus, daro už-
tepėles, kremus, burokėlių pu-
tėsius, išgauna ledus ar gardina 
šokoladinius desertus“, - ten-
dencijas komentuoja A.Matule-
vičiūtė.

„Laisvalaikio“ inf.

Burokėliai išgyvena savo renesansą
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Reikės:
n 1 puodelio miltų;
n ¼ puodelio kakavos miltelių;
n ¼ arbat. šaukšt. druskos;
n 200 g juodojo šokolado;
n ½ puodelio kokosų aliejaus;
n 3 kiaušinių;
n 2 arbat. šaukšt. vanilės ekstrakto;
n ¾ puodelio rudojo nerafinuoto 
cukraus;
n 1 didelio virto burokėlio.

Pirmiausiai, cukrų, kiaušinius 
ir vanilės ekstraktą išplakite iki 
vientisų putų. Garų vonelėje ištir-

pinkite šokoladą ir kokosų aliejų. 
Kitame dubenyje sumaišykite mil-
tus, kakavą ir druską. Galiausiai, 
visus ingredientus sumaišykite tar-
pusavyje ir ten sudėkite stambiai 
tarkuotą burokėlį (virtą). Į kepimo 
popieriumi išklotą skardą supilkite 
gautą masę. Pyragą pašaukite į iki 
190 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kep-
kite apie 45 min. Pyragą traukite ir 
tiekite tuomet, kai, patikrinus me-
diniu pagaliuku, jis bus sausas. Iš-
kepusį pyragą galima apibarstyti 
cukraus pudra ir patiekti su įvairiais 
priedais: uogomis, ledais, medumi.

Reikės:
n 3 vidutinio didumo burokėlių;
n 4 valg. šaukšt. alyvuogių aliejaus;
n druskos, maltų juodųjų pipirų 
(pagal skonį);
n 1 valg. šaukšt. spaustų apelsinų 
sulčių;
n 2 valg. šaukšt. balzaminio acto;
3 raudonųjų apelsinų;
n 1 raudonojo svogūno,
n 100 g fetos sūrio;
n kalendros, bazilikų ar kitų 
mėgstamų žolelių.

Burokėlius nuplaukite, nusau-
sinkite, apšlakstyti alyvuogių alie-
jumi (2 valg. šaukšt.), apibarstykite 
pipirais, dėkite į kepimo indą, už-
denkite kepimo folija ir kepkite 
apie 1,5 val. įkaitintoje iki 200 °C 
orkaitėje. Palikite burokėlius atvės-

ti. Per tą laiką pasigaminkite pada-
žą: į mažą dubenėlį supilkite apel-
sinų sultis, balzaminį actą, alyvuo-
gių aliejų (2 valg. šaukšt.) ir gerai 
sumaišykite. Atvėsusius burokė-
lius nulupkite ir supjaustykite ne-
dideliais kubeliais. Į dubenį dėkite 
supjaustytus burokėlius, griežinė-

liais supjaustą svogūną, apelsinų 
skilteles (pasilikti apelsino skiltelių 
papuošimui), susmulkintas pries-
konines žoles ir užpilkite paruoštu 
padažu bei atsargiai sumaišykite. 
Prieš patiekiant ant salotų viršaus 
užberkite smulkinto fetos sūrio ir 
likusias apelsino skilteles.

Šokoladinis burokėlių pyragas

Kepintų burokėlių salotos su apelsinais
Nors vizualiai burokėlis gali pasirodyti ne itin patrauklus, ši lietuviška 
daržovė turi daugybę vitaminų ir neretai vadinama sveikatos šaltiniu. 
Mitybos specialistai dėl organizmui palankių savybių ragina burokėlius 
kuo dažniau įtraukti į savo meniu ir tikina, kad šių dienų kulinarija siūlo 
kur kas įdomesnių variacijų nei mums įprasti šaltibarščiai ar mišrainės.

„Valia neturi nieko bendra su gur-
giančiu pilvu po badavimo die-
nos“, - teigia mitybos specialistė 
ToMa DVelyTė ir patikina, kad 
svarbiausia įsiklausyti į fiziologi-
nius pojūčius ir daugiau dėmesio 
skirti bendram sveikatos gerini-
mui, o ne tik svorio mažinimui.

Norvegijoje sveikatos mokslų 
magistro laipsnį apsigynusi mity-
bos ekspertė drauge su maisto sti-
liste Indre Kazėnaite išleido 
knygą, kurioje dalinasi kūrybiškais 
būdais gaminti veganiškus valgius 
bei asmenine patirtimi, kurioje ir 
kova su sunkia onkologine liga, ir 
emocinio persivalgymo priežasčių 
paieškos. „Tikiu, kad žinios yra ga-
lia. Ieškodamas, mokydamasis ir 
skaitydamas žmogus suteikia sau 
stiprybės, geba lengviau pasirink-

ti bei atsispirti pagundai nuklysti 
su minia. Savo knyga siekiame 
skatinti žmonių sąmoningumą“, - 
pasakoja T.Dvelytė.

Nors kelyje sveikos mitybos 
link duobių netrūksta, maisto stilis-
tė ir intuityvaus valgymo šalininkė 
I.Kazėnaitė teigia, kad viskas gali 
būti daug paprasčiau nei atrodo.

„Pati augaline mityba susidomė-
jau kartą sudariusi pirkinių sąrašą ir 
jame nusprendusi palikti tik tai, ko 
norėčiau iš tikrųjų. Išbraukiau iš jo 
visus iš įpročio pirktus produktus ir 
nustebau pamačiusi, kad sąrašas tapo 
trumpas ir labai konkretus - krepše-
lyje nugulė mėgstami vaisiai ir dar-
žovės, riešutai, - prisiminimais dali-
jasi I.Kazėnaitė. - Kūrybinio proceso 
metu mane stipriai veikia spalvos. 
Aplinkoje esu įpratusi ieškoti grožio, 
todėl ir gaminu, tarsi dėliodama rū-
bų derinį, derindama spalvas. Man 
svarbu ir tai, kaip maistas yra patie-

kiamas, pjaustomas, ar tarpusavyje 
dera faktūros, ar yra balansas tarp 
„traškių“ ir „glotnių“ potyrių, kokio-
se lėkštėse maistas patiekiamas.“

Knygoje „Valgyti negalima su-
silaikyti“ autorės dalijasi patari-

mais ir įžvalgomis apie sąmonin-
gumą, pokyčių iniciavimą mitybos 
racione bei neigia visuomenėje įsi-
galėjusius stereotipus.

„Nereiktų savęs sprausti į laiko 
rėmus per kuriuos mes turėtume 

„prašvisti“, išmokti valgyti ir būti 
„idealūs“. Vieniems naujiems įpro-
čiams susiformuoti užtenka trijų 
mėnesių, kitiems prireikia trejų 
metų, o dar kiti nuolat keičia įpro-
čius, - tikina mitybos specialistė.

Prieš kurį laiką pati sunkią on-
kologinę ligą įveikusi T.Dvelytė 
pabrėžia mitybos svarbą bei įtaką 
sveikatai. Pasak jos, sprendžiant 
mitybos klausimus labiausiai reik-
tų koncentruotis būtent į savo 
sveikatą.

„Priešingai dietoms, kurios ri-
boja suvartojamų kalorijų kiekį, 
kaip ir pačio maisto pasirinkimą, 
intuityvus valgymas moko įgūdžių, 
kaip pamėgti maistą ir atsikratyti 
svorio mažinimo manijos. Intuity-
vus valgymas - tai valgymas rea-
guojant į fizinius alkio ir sotumo, 
o ne aplinkos ar socialinius, pojū-
čius“, - sako ji.

„Laisvalaikio“ inf. 

Maisto ekspertės skatina žmonių sąmoningumą

Indrė Kazėnaitė ir Toma Dvelytė 
išleido bendrą knygą
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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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„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

VILNIAUS TEATRAS „L�L�“
MA�OJI SAL�

24 d. 12 val.  - „Raudonkepur�“. 
Re�. V.Maz�ras.
25 d. 12 val.  - „Raudonoji knyga“. 
Re�. E.Piotrowska.

NAUJASIS TEATRAS
24 d. 12 val.  - „Virtuv�s istorija“. 
Re�. �.�ulc.
28 d. 18.30 val.  Repeticij� sal�je - 
„Kod�l a� �ia?“ Re�. �.�ulc.
29 d. 18.30 val.  Kamerin�je sal�je - 
„Stiklinis �v�rynas“. Re�. A.�ablauskas.

KLAIP�DA

KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
29 d. 18.30 val.  Ma�ojoje sal�je - 
A.Galin „Paradas“. Re�. P.Gaidys.

Koncertai
VILNIUS

�V.KOTRYNOS BA�NY�IA
26 d. 19 val.  - Koncertas „Ir i�tiesiau 
rankas - Mira�as...“ Skirtas kompozitoriui 
Anatolijui �enderovui atminti. Reinbertas 
Evers (gitara), Xingye Li (gitara). 
�v.Kristoforo kamerinis orkestras. 
Dir. D.Katkus.

MOKYTOJ� NAMAI
30 d. 19 val.  VMN kiemelyje - Kristupo 
festivalis: „Tapk mano vadovu“. Lietuvos 
kariuomen�s orkestras. Dir. E.Ali�auskas. 
��jimas - nemokamas.

TRAKAI

U�UTRAKIO DVARAS
25 d. 18 val.  U�utrakio dvaro sodybo-
je - Finalinis festivalio koncertas. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras (meno 
vadovas ir vyr. dirigentas M.Pitr�nas). 
Solistas Boris Brovtsyn (smuikas, Did�ioji 
Britanija). Dir. J.Domarkas. Koncert� veda 
V.Gerulaitis.

TRAK� PILIS
29 d. 20 val.  - Goran Bregovic koncertas.
30 d. 20.30 val.  - „�iaur�s naktis. Pus� 
penki�“. Andrius Mamontovas su orkestru.

KAUNAS

M.K.�IURLIONIO DAIL�S MUZIEJUS
29 d. 17.30 val.  - „Keturi Lietuvoje”: 
Neringa Valuntonyt� (fortepijonas).

PALANGA
KURHAUZAS

24 d. 20 val.  - „Vasaros �vaig�d�s“. 
Dalyvauja: Mer�nas, L.Mikalauskas, 
G.Jautakait�, O.Vy�niauskas ir kt.

MUZIKOS KLUBAS „VANDENIS“
24 d. 20 val.  - „Vasaros meil�s taisy-
kl�s“. Ieva Narkut�.
25 d. 20 val.  - Jurijus Veklenko. 
Akustinis koncertas.
29 d. 20 val.  - Rositos �ivilyt�s akustinis 
koncertas.
30 d. 20 val.  - Donato Montvydo akusti-
nis koncertas.
31 d. 20 val.  - Neda Mal�navi�i�t� ir 
Olegas Ditkovskis.

BIR�TONAS

KURHAUZAS
24 d. 19 val.  - „Vidurio Europos ritmai 
ir melodijos“. M.Zimkus (tenoras), 
A.Kasperavi�ius (altas), P.Gudinait� (for-
tepijonas).

DRUSKININKAI
25 d. 17.30 val.  Druskinink� ba�ny�io-
je - O.Mamonenko (lirico-spinto sopranas), 
V.Gurstis (fleita), M.Kavaliauskas (klarne-
tas), V.Survilait� (vargonai). V.Juodpusis 
(muzikologas).

KITI MIESTAI
24 d. 18 val.  Visaginas - Tarptautinis 
kantri muzikos festivalis „Visagino country 
2019“.
25 d. 14 val.  Ignalina, Paliesiaus dvare - 
Judith Wegmann (fortepijonas, �veicarija).
25 d. 16 val.  Tytuv�nai, Tytuv�n� �v�. 
Mergel�s Marijos ba�ny�ioje - Festivalio 
u�darymo koncertas. Lietuvos operos ir 
baleto teatro simfoninis orkestras. K.Cser 
(Vengrija). Dir. R.�ervenikas.
25 d. 17 val.  Panev��ys, Bistrampolio 
dvare - „Keliaujanti laike“. J�rat� 
Miliauskait�.
27 d. 18 val.  Anyk��iai, Anyk��i� koply-
�ioje - „Keturi Lietuvoje“: Rokas Valuntonis 
(fortepijonas).
28 d. 18 val.  �iauliai, „Au�ros“ muzie-
jaus kieme - „XVI tarptautinis Chaimo 
Frenkelio vilos vasaros festivalis“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras. Solist� 
Nikoloz Kutetaladze. Dir. R.�ervenikas.

Kinas
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 24-29 d. 
10.10, 12.30, 14.50, 15.30, 17.45, 18.50, 
21.10 val. 24, 29 d. 23.30 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 
24-29 d. 11.20, 13.40 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
originalo k., JAV, V) - 24-29 d. 11.10 val. 
24, 29 d. 23.10 val.
„Mano aki� �viesa“  (trileris, JAV, 
N-16) - 24-29 d. 13.30, 20.30 val.
„Laiko tiltai“  (dokumentinis f., Latvija, 
Lietuva, Estija, N-13) - 24-29 d. 16.10 val.
„Sl�pyn�s“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
24-29 d. 12.40, 15.10, 18.20, 20.40 val. 
25, 27 d. 11 val. 24, 29 d. 23 val.
„Geri berniukai“  (komedija, JAV, 
N-13) - 24-29 d. 13, 17.30, 19.40, 
21.40 val. 24, 26, 28 d. 11 val. 24, 29 d. 
23.50 val.
„Angelo apgultis“  (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 27 d. 18.30 val.
„Monstr� vie�butis“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 24-29 d. 
10.20 val. (vasaros akcija vaikams).

FORUM CINEMAS VINGIS
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 24-29 d. 
11, 13.30, 14.40, 15.50, 17, 19, 21.15 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, 3D, V) - 
24-29 d. 12, 16.30 val.

„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
originalo k., JAV, V) - 24-29 d. 11.30, 
14.15 val.
„Sl�pyn�s“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
24-29 d. 13.40, 16, 19.20, 21.40 val.
„Geri berniukai“  (komedija, JAV, 
N-13) - 24-29 d. 11.20, 13.20, 16.20, 
21.50 val. 25-27, 29 d. 18.40 val. 24 d. 
19 val.
„Mano aki� �viesa“  (trileris, JAV, 
N-16) - 24-29 d. 13.50, 16.10, 19.10, 
21.05 val.
„Laiko tiltai“  (dokumentinis f., Latvija, 
Lietuva, Estija, N-13) - 24-29 d. 15.30, 
17.30, 19.30 val. 25, 27, 29 d. 11.10 val.
„Angelo apgultis“  (veiksmo f., JAV, 
N-13) - 27 d. 19 val.
„Nu�udyti Bil� 1&2 (2003/2004)“  
(veiksmo f., JAV, N-16) - 28 d. 18.45 val.
„Belos kelion� namo“  (nuotyki� f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 24-29 d. 
11.30 val. (vasaros akcija vaikams).

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„Laiko tiltai“  (dokumentinis f., Latvija, 
Lietuva, Estija, N-13) - 24 d. 16.30 val. 
25 d. 15 val. 27 d. 19.25 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 24 d. 14.40 val. 28 d. 21.10 val.
„Ekstaz�“  (muzikin� siaubo drama, 
Pranc�zija, Belgija, JAV, N-18) - 24 d. 
18.40 val.
„Skausmas ir �lov�“  (drama, Ispanija, 
N-16) - 24 d. 20.50 val.
„�altasis karas“  (drama, Lenkija, 
Jungtin� Karalyst�, Pranc�zija, N-16) - 
25 d. 16.40 val.

„Kenterberio pasakojimai“  (komi�ka 
drama, Italija, Pranc�zija, N-16) - 25 d. 
18.30 val.
„Dar vakar“  (muzikinis f., Did�ioji 
Britanija, N-13) - 25 d. 21 val.
„Vagiliautojai“  (Japonija, N-16) - 26 d. 
17.10 val.
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 
26 d. 19.30 val.
„Pasaulio �erdis“  (drama, Rusijos 
Federacija, Lietuva, N-13) - 27 d. 17 val.
„Lietinga diena Niujorke“  (komedija, 
JAV, N-13) - 27 d. 21 val. 29 d. 21.15 val.
„Skalvijos“ kino akademijos atvir� 
dur� diena - 28 d. 17 val.
„Vasara“  (Rusijos Federacija, Pranc�zija, 
N-13) - 28 d. 18.50 val.
„R�g�tus mi�kas“  (dokumentinis f., 
Lietuva, V) - 29 d. 17 val.
„Kas yra demokratija?“  (dokumenti-
nis f., Kanada, N-13) - 29 d. 18.30 val.
„Krautuv� valsas“  (drama, Vokietija, 
Austrija, N-13) - 30 d. 17 val.
„Dam� laim�“  (dokumentinis f., 
�veicarija, N-13) - 30 d. 19.25 val.
„Pavarotis“  (dokumentinis f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-7) - 30 d. 21 val.

MULTIKINO OZAS
„Laiko tiltai“  (dokumentinis f., Latvija, 
Lietuva, Estija, N-13) - 24-29 d. 13.15 val.
„Geri berniukai“  (komedija, JAV, 
N-13) - 24-29 d. 11, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 val.
„Mano aki� �viesa“  (trileris, JAV, 
N-16) - 24-29 d. 16.30, 19, 21.30 val.

„Sl�pyn�s“  (siaubo trileris, JAV, N-16) - 
24-27, 29 d. 11, 13.15, 19.30, 22 val. 
28 d. 13.15, 19.30, 22 val.
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 25-27, 
29 d. 10, 11, 12, 13, 14.15, 15.15, 16.30, 
17.30, 19.15 val. 24 d. 10, 12, 13, 14.15, 
15.15, 16.30, 17.30, 19.15 val. 28 d. 
10.15, 11, 13, 14.15, 15.15, 16.30, 17.30, 
19.15 val.
„47 metrai: �kalintos po vandeniu“  
(siaubo f., Did�ioji Britanija, N-13) - 
24-29 d. 22 val.
„�ia buvo Sa�a“  (komi�ka drama, 
Lietuva, N-13) - 24-29 d. 15, 17, 21.45 val.
„Vien� kart� Holivude“  (komi�ka 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-16) - 
24-29 d. 11.15, 14.30, 17.45, 18.45, 
21 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 24-29 d. 
10.15, 12.30, 14.45, 17 val.
„Greiti ir �siut�: Hobsas ir �o“  (veiks-
mo komedija, JAV, N-13) - 24-29 d. 19.15, 
21.30 val.
„Li�tas karalius“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 24-29 d. 
11.30, 14 val.
„�aisl� istorija 4“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 24 d. 
11 val. (specialus seansas ma�iukams).
„Piktieji pauk��iai 2“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 28 d. 
12 val. (specialus seansas mamyt�ms).

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako
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„Angelo apgultis“

Slaptosios tarnybos agentas Maikas Baningas, kurį vaidina charizmatiškasis Džerardas Batleris 
(Gerard Butler), sugrįžta su dar viena misija naujame filme „Angelo apgultis“ („Angel has fallen“). 
Kartu su žymiąja Holivudo žvaigžde nusifilmavo ir dideles žiūrovų simpatijas pelnęs Morganas 
Freemanas (Morgan Freeman). Taigi, būkite pasiruošę dar vienam geram veiksmo filmui, kurio 
startas kino teatruose jau rugpjūčio 30 dieną.

Maikas Baningas - visa širdimi atsidavęs valstybės pareigūnas, pagrindinė jo užduotis - užtik-
rinti JAV prezidento saugumą. Ilgus metus tarnavęs prezidentui ir puikiai išmanantis visą saugumo 
sistemą jis visada sėkmingai „perbėgdavo skersai kelio“ didžiausioms teroristų grupuotėms. Šį 
kartą grupuotės imasi kur kas gudresnio plano - bet kokia kaina atsikratyti gudraus slaptosios tar-
nybos agento.

Tapęs pačių pavojingiausių teroristų taikiniu, M.Baningas pasirašo sau mirties nuosprendį - jis 
pats tampa įtariamuoju, besikėsinančiu į Jungtinių Valstijų vadovo gyvybę. Kolegos, su kuriais 
M.Baningas daugelį metų dirbo „petys į petį“, juo nebepasitiki, jam pateikiami baisūs įtarimai - 
siekis nužudyti prezidentą. 

 Angel Has Fallen

LIETUVOS KINO TEATRUO-
SE NUO RUGPJŪČIO 30 D. 
VEIKSMO FILMAS, JAV.
REŽISIERIUS - RIC ROMAN 
WAUGH.
VAIDINA: GERARD BU-
TLER, MORGAN FREEMAN, 
LANCE REDDICK IR KT. 

PREMJERA
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Avinas. Vienišiams teks 
suktis patiems. Jeigu ran-
kos nusvirs, paprašykite 

draugų pagalbos. Meilės reikalai 
priklausys tik nuo jūsų. Darbe bus 
pasiūlytos kelios galimybės, jeigu 
jomis pasinaudosite, įsitvirtinsite 
darbe. Šiuo metu iššūkius reikia 
priimti, o ne nuo jų trauktis. 

Jautis. Svarbus vaidmuo 
teks jūsų gyvenimo part-
neriui šiuo laikotarpiu. 

Tvarkykite reikalus, susijusius su 
nekilnojamuoju turtu, nuoma. 
Periodas nepalankus remonto dar-
bams. Galite turėti išlaidų, susijusių 
su sveikata. Nepervarkite darbe ir 
tausokite sveikatą.

Dvyniai. Asmeniniai santy-
kiai bus sudėtingi ir įtemp-
ti. Greičiausiai nepavyks 

išvengti konfliktų. Darbe būsite 
konkretūs, praktiški ir racionalūs, 
tik neužmirškite, jog neverta tikėtis 
lengvų pinigų, norint uždirbti, teks 
paplušėti. Atkreipkite dėmesį į savo 
fizinę ir dvasinę sveikatą.

Vėžys. Bus sunku rasti ben-
drą kalbą su aplinkiniais, 
jus daug kas erzins, kai 

kurios situacijos gali visai išmušti 
iš pusiausvyros. Pasistenkite į viską 
reaguoti paprasčiau, nedarykite iš 
kiekvienos smulkmenos tragedijos. 
Asmeniniame gyvenime jausite 
dėmesio stygių. 

Liūtas. Bendraudami su 
antrąja puse vadovaukitės 
jausmais, atminkite - meilė 

ne tik nuginkluoja, bet ir laimi. 
Darbe didelių laimėjimų gal ir ne-
bus, bet gerai susitvarkysite su kas-
dieninėmis užduotimis ir džiaug-
sitės puikiais rezultatais. Palankus 
laikas sveikatos patikrinimui.

Mergelė. Santykiams sutei-
kite daugiau romantikos. 
Didelė tikimybė vienišiams 

sutikti antrąją pusę. Jūsų santykiai 
su kolegomis ir vadovais bus tai-
kūs, palankus laikas įgyvendinti 
svajones. Jei prastai jaučiatės, apsi-
lankykite pas netradicinės medici-
nos specialistus ar homeopatą.

Svarstyklės. Prisiderinkite 
prie antros pusės, nekelkite 
per didelių reikalavimų jai. 

Profesinėje veikloje galite priimti 
drąsų sprendimą ir kardinaliai 
pakeisti savo darbo pobūdį, kas 
palies jus finansiškai į gerąją pusę. 
Saugokitės traumų. Būkite pakan-
tesni artimiesiems.

Skorpionas. Asmeniniuose 
santykiuose šis laikotarpis 
atneš naujų galvosūkių, 

virs aistros, bendraudami būkite 
lankstūs, išmokite prisitaikyti prie 
esamos situacijos. Darbe didelių 
laimėjimų gal ir nebus, bet gerai 
susitvarkysite su kasdieninėmis 
užduotimis ir džiaugsitės puikiais 
rezultatais. 

Šaulys. Asmeniniuose 
santykiuose jums šypsosis 

sėkmė. Būkite kūrybingi ir asme-
ninius santykius sukursite tokius, 
kokių norite. Darbe palankus laikas 
vykti į tolimas keliones ir atminkite, 
kad ir kas nutiktų, šiuo metu geros 
savijautos šaltiniu jums taps šalia 
esantis žmogus.

Ožiaragis. Asmeniniuose 
santykiuose jūsų laukia 
smulkūs ir laikini nesusi-

pratimai, kurie jus erzins ir vers 
nerimauti. Darbe palankus laikas 
atlikti net pačius sudėtingiausius 
darbus. Būtinai tuo pasinaudokite, 
ieškodami naujų saviraiškos gali-
mybių. 

Vandenis. Didelis permai-
nų metas. Nors permainos 

kelia stresą, šiuo metu jos vis 
geriau nei sąstingis. Pasistenkite 
nuolat tobulėti. Asmeniniame 
gyvenime laikykitės aukso vidurio. 
Būkite pareigingi, taktiški. Tikėtini 
galvos skausmai dėl apsinuodijimo 
maistu.

Žuvys. Asmeniniai santykiai 
bus sklandūs, jeigu abi pusės 
norės tobulėti, ieškoti bend-

rų tikslų ir vertybių. Tai lems jūsų 
tolimos ateities bendrą gyvenimą. 
Darbe puikus laikas tvarkyti net 
pačius sudėtingiausius ir rizikin-
giausius piniginius reikalus. Laikas 
pagalvoti apie išsvajotas atostogas.

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ 
RUGPJŪČIO 24-30 D.

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės paslaugos 

SUDOKU

Vertikaliai: Ark. Metropolitenas. Regata. Yla. 
Ma. Pigina. �galioti. Agava. Asi. Sula. Kai.
Puta. Gabi. Lu. Sp�jimas. Kajakas. Ar. Pta. 
Automatika. Stasys. Ro. Ir. Voratinklis. Amas. 
Sostas. VMI.
Horizontaliai: Pasakyti. Triguba. Ara. 
Regalijos. Ogiva. Yva. Pana. Kasos. Nota. Klau. 
La. Austras. To. Styga. Samtis. Elas. Pra. NT. 
Analiz�. Teka. Jei. LS. Sto. Pi. KMI. Trumpa. Sv. 
Rami. Tat. Vasaroti.
Pa�ym�tuose langeliuose: GRANATA.

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

GEROS DIENOS: 25, 26 D.
BLOGOS DIENOS: 24, 27, 30 D.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, galite 
laim�ti 2 bilietus � tatuiruo�i� meno 
festival� „Baltic Tattoo Convention“
Atsakym� iki rugpj��io 28 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 
Vida JABLONSKIEN� i� K�daini�. Jai bus �teikta Vytauto 
�i�kausko kompaktin� plok�tel� „Akimirkos“.

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�.

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


