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- Vaida, esate savanorė ini-
ciatyvoje „Niekieno vaikai“. 
Papasakokite, apie ką ši inicia-
tyva, kaip ji atsirado ir kam ji 
skirta?

- Iniciatyvos „Niekieno vai-
kai“ pradžia buvo Vilniuje, kai įkū-
rėjos pačios budėdamos ligoninėse 
prie savo vaikų, matė ne vieną kū-
dikį ir vyresnį vaikutį gulinčius 
palatose vienus. Jų niekas nelan-
kė, niekas neprižiūrėjo, išskyrus 
personalo darbuotojas, kurios tie-
siog neturi galimybių nuolat būti 
prie vienišų mažylių. Todėl „Nie-
kieno vaikų“ iniciatyvos ir jos sa-
vanorių tikslas, kad nė vienas vai-
kas ligoninėje neliktų vienas.

- Kaip kilo mintis prisijung-
ti ir savo laisvą laiką leisti bū-
tent čia? Juk dauguma žmonių 
savo laisvalaikį sieja su poilsiu, 
atostogomis. Ką jums duoda ši 
savanorystė?

- Tik pastebėjusi socialiniame 
tinkle „Facebook“ apie šią inicia-
tyvą, pradėjau sekti naujienas, 
skaičiau apie savanorių patirtis li-
goninėse ir labai laukiau, kada to-
kia iniciatyva ateis į Kauną, kuria-
me gyvenu pati. Buvau bandžiusi 
savanoriauti kitur, bet ten galbūt 
labiau buvo jausmas, kad tai rei-
kalinga man, o šioje iniciatyvoje 
supranti, kad vyksta abipusiai mai-
nai - atiduodu vaikeliui visą save, 
bet gaunu mainais jo apsikabini-
mų, šypsenų. Savanoriavimas ne-
trukdo ir keliauti, atostogauti. Su-
sižymi savo galimybes ir, jei tuo 
metu reikia, budi. Tikrai nereikia 
atsisakyti to, kas buvo daroma, 
veikiama, kaip atostogaujama iki 
šiol. Man ši savanorystė - didelis 
savęs realizavimo atradimas, 
bend rystės jausmas ir naujos pa-
žintys su bendraminčiais. Savano-
rystė padeda persidėlioti priorite-
tus, pastebėti kasdienius dalykus 
ir jais džiaugtis.

- Pati taip pat turite šeimą 
ir vaikų. Kaip reagavo šeima, 
kai pasakėte, kad norite sava-
noriauti „Niekieno vaikuose“? 
Tarėtės su jais?

- Su vyru auginame 3 vaikus. 
Dukroms 21 ir 18 metų, sūnus 

jau penkiolikmetis. Savanorystė 
nesvetima, ko gero, daugelyje 
šeimų, kadangi vyresnėse klasė-
se mokiniams reikia per mokslo 
metus pasirinktinai savanoriauti 
tam tikrą valandų skaičių. Viena 
dukra savanoriavo vaikų namuo-
se, sūnus dar renkasi iš mokyklos 
pateikto sąrašo. Vyras su kolek-
tyvu prisideda prie vaikų namų 
auklėtinių laisvalaikio praleidimo. 
Todėl mano pasirinkimas jiems 

nebuvo labai keistas ir netikėtas, 
nes sekdama „Niekieno vaikus“ 
ir jiems papasakodavau, kas man 
įdomu ir kokias naujienas apie tai 
matau socialiniuose tinkluose. 
Nesitariau, tik pasakiau, kad už-
pildžiau anketą ir labai lauksiu pa-
kvietimo prisijungti prie iniciaty-
vos. Neabejotinai - visa šeima pa-
laikė.

- Lieka laiko buvimui su sa-
vo šeima, asmeniniam poilsiui?

- Gal banali frazė, bet kuo dau-
giau veiklų žmogus turi, tuo dau-
giau ir nuveikia. Tiesiog gal laikas 
praleidžiamas kokybiškiau, turi-
ningiau išnaudojama kiekviena mi-
nutė. Dar daugiau, nei bet kada, 
perskaitau knygų, siuvu daugkar-
tinius maišelius, prijuostes ir ki-
tokias smulkmenas. Ilsimės daž-
niausiai prie jūros, tad, praleidusi 
ten savaitgalį, jaučiuosi tarsi pail-
sėjusi visą savaitę ir vėl pasikro-
vusi jėgų, energijos bei gerų emo-
cijų. Laiko su šeima praleidžiu tik-
rai labai daug, o savanoriavimas - 
tai tas pat, kaip ir kitos asmeninės 
veiklos. Juk neatsisakome sporto, 
dainavimo ar kitos veiklos, kad 
daugiau būtume su šeima. Jei su-
planuotos ilgesnės atostogos, jas 
gauni visur, ir darbe, ir savanoria-
vime. Svarbiau kokybė, o ne kie-
kybė.

- Savanorystė tikriausiai 
suteikia įvairių išgyvenimų, 
tiek teigiamų, tiek neigiamų?

- Išgyvenimai labai stipriai 
paliečia širdį. Kuo daugiau budi 

prie vieno vaikelio arba pajauti 
neapsakomą dvasini ryšį, tuo 
sunkiau su juo išsiskirti, supran-
tant, kad daugiau, ko gero, nebe-
matysi. Būta noro ir įsivaikinti... 
Labai sunku, kai pradedi galvoti, 
kas vieno ar kito vaikelio laukia 
ateityje. Sunku įsivaizduoti jį lai-
mingą, kai nuo mažų dienų yra 
niekieno vaikas. Dar vis mokau-
si ir stengiuosi kas kartą prisi-
minti, kad aš tam vaikeliui noriu 
padėti čia ir dabar, o vėliau juo 
pasirūpins specialios institucijos, 
mes nebegalime būti atsakingi už 
tolimesnį jo gyvenimą. Labai pa-
glosto širdį, kai pagalvoji, kaip to 
vaikelio diena būtų prabėgusi li-
goninėje, esant vienam, jei nebū-
čiau atėjusi aš ar kitas savanoris. 
Džiaugiuosi ir labai tikiu, kad tie 
trumpi susitikimai jam išliks kaž-
kur giliai pasąmonėje. Galbūt tai 

bus išmoktas naujas įgūdis, gal 
tiesiog švelnus prisilietimas, 
paišdykavimas.

- Kaip tvarkytis, kai emo-
cijos ima viršų? Neaplanko 
kartais ir beviltiškumo jaus-
mas, kad vienas žmogus viso 
pasaulio neišgelbės?

- Esu gan ramus žmogus, to-
kių situacijų neturėjau. Aš tikrai 
mąstau realistiškai, negalvoju ir 
net nesiekiu išgelbėti viso pasau-
lio - noriu padėti vaikeliui, kad jis 
nesijaustų niekieno, kad jis jaus-
tųsi mūsų visų mylimas ir globo-
jamas.

- Kaip manote, kokiems 
žmonėms tokio pobūdžio sava-
norystė tiktų?

- Tokia savanorystė, manau, 
tinka visiems, kurie myli vaikus, 
kurie nori savo patirtimi, geru-
mu, meile ir tiesiog buvimu kar-
tu pasidalinti su vaikeliais, ku-
riems tuo metu to labai labai rei-
kia. Aš pati jaučiuosi labai pratur-
tėjusi dvasiškai. Juk mes visi 
emociškai labai gerai jaučiamės, 
kai esame kažkam reikalingi. Šei-
ma - visiems natūralu, įprasta, o 
savanoriavimo patirtys - nauji po-
tyriai. Kažkur skaičiau gerą min-
tį, kodėl savanoriams nemoka - 
jie neįkainojami.

Skaičiau gerą mintį, 
kodėl SavanoriamS 
nemoka - jie 
neįkainojami

neSiekiu išgelbėti 
viSo paSaulio -  
noriu padėti 
vaikeliui, kad 
jiS neSijauStų 
niekieno, kad 
jauStųSi mūSų 
viSų mylimaS ir 
globojamaS

Savanorystė 
padeda pasirinkti 
prioritetus
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Ne vienas iš mūsų tikriausiai ieškome gyvenimo prasmės, veiklų, kurios 
mus praturtintų bei įkvėptų, ir visi randame sau geriausiai tinkantį kelią. 
Taip nutiko ir iniciatyvos „Niekieno vaikai“ savanorei Vaidai RudmiNieNei, 
kuri vos pamačiusi iniciatyvą, kurios savanoriai budi prie ligoninėse paliktų 
vienišų vaikų, išsyk nusprendė prisijungti ir parodyti vaikams, kad jie nėra 
niekieno - jie mūsų visų.

Lietuvos estrados grandui Simo-
nui donskovui šiemet - septy-
niasdešimt. Savąją šventę garsus 
dainininkas švęs scenoje - lapkri-
tį rengia specialų jubiliejinį šou 
septyniuose Lietuvos miestuose.

Koncertuose skambės visų 
laikų S.Donskovo geriausios dai-
nos, papuoštos profesionalių šo-
kėjų grupės programa, žiūrovus 
džiugins šokių studijos „D&D“ 
proginis pasirodymas, dainuos 
jaunasis talentas Dainotas Varnas 
ir kiti svečiai. Renginio konfe-
ransjė - Juozas Zavaliauskas.

Kad pasirinko dainavimą, šian-
dien ir pats stebisi: „Tėtis gaudė 
vagis, mama buvo felčerė. Visoje 
giminėje - nė vieno muzikanto, o 
aš - ansamblyje nuo pirmos kla-
sės.“ Tiesa, buvo ir jo gyvenime 
momentas, kai galėjo pasukti visai 
kitu keliu. Mokykloje labai rimtai 
užsiėmė sunkiąja atletika. „Me-
čiau, nes pamačiau, kad šiam spor-
tui neturiu talento“, - sako jis. Kar-
tą pasirinkęs muziką, jis visada 
buvo su ja. Savo gyvenimo kelio 
nekeitė ir ant jame pasitaikančių 
nelygumų neburnojo. „Niekada 
nebuvau pasipūtęs, nevaikščiojau 
susireikšminęs ir visas didybės 
manijas leng vai prasirgau“, - šian-
dien ramiai sako S.Donskovas.

Užriesti nosį tikrai buvo ga-
lima, nes karjera klostėsi puikiai: 
ansamblio „Žėrutis“ dainininkas, 
„Gintarinės triūbos“ laureatas, 
Vilniaus bokštų diplomantas, le-
gendinių „Nemuno žiburių“ ir 
garsiosios „Nerijos“ solistas, 
„Šlagerių karaliaus“ titulo laimė-
tojas. Sukurtos rolės liaudies ope-
roje, išleisti 4 albumai ir seniai 
pamestas koncertų skaičius.

Žiūrėdamas į linksmą vyrą, 
nepagalvosi, kad jis išvis kada 
nors nerimauja. Būtent už atsida-
vimą publikai žmonės ir pamilo 
S.Donskovą.

S.Donskovo atsidavimo pu-
blikai dauguma galėtų pavydėti. 
Gerbėjai nė nenutuokia, kaip sti-
priai jis jaudinasi prieš pasirody-
mą. S.Donskovo jubiliejiniai kon-
certai: lapkričio 6 d. - Šiauliuose, 
10 d. - Vilniuje, 16 d. - Klaipėdo-
je, 20 d. - Panevėžyje, 23 d. - Aly-
tuje, 24 d. - Kaune, 27 d. - Mari-
jampolėje.

„Laisvalaikio“ inf.

Simono donskovo 
jubiliejus - scenoje
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- Viktorija, Lietuva apie jū-
sų šeimą išgirdo beveik prieš 
metus, kai gimė ketvertukas. 
Kokia buvo pradžia, kai suži-
nojote, kad laukiatės?

- Nėštumo pradžia tikrai ne-
buvo lengva. Kai sužinojome, kad 
laukiamės net keturių mažylių, 
skaičiau daug literatūros, ruošiau 
save tam, kad jie gims mažesni, 
anksčiau laiko, kad gali būti tam 
tikrų iššūkių. Bet mano nėštumą 
apsunkino kai kurie mus konsul-
tavę akušeriai, kurie pačioje nėš-
tumo pradžioje atkakliai siūlė 
dviejų vaikučių atsisakyti, stab-
dyti jiems širdies veiklą, jų vys-
tymąsi ir pasilikti tik du - iden-
tiškus dvynius. Jie bijojo galimų 
komplikacijų, mus tikrai visaip 
baugino - aš dėl to praverkiau ne 
vieną parą. Visa laimė, kad Kaune 
radome specialistą -  Kauno klini-
kų akušerijos skyriaus docentą 
Vladą Gintautą, kuris po išsamių 
tyrimų nuramino ir padrąsino iš-
nešioti visus keturis vaikus, nes 
jie vystėsi kuo puikiausiai. Aš 
jam kiekvieną dieną už tai esu 
dėkinga. Nepaisant visko, ką te-
ko patirti pradžioje, vaikų lauki-
mas buvo nuostabiausias laikas 
mano gyvenime. Kai vaikai gimė, 
jiems buvo 32 savaitės ir kelios 
dienos (tai ilgiausiai Lietuvoje 
išnešiotas ket vertukas), tad pir-
miausia jie gyveno inkubatoriuo-
se. Mes su vyru eidavome atlikti 
„kengūravimo procedūros“ - tai 
yra, kai tėvai ant savo krūtinės 
glaudžia prarengtą vaikelį, kad 
būtų odos kontaktas. Ankstu-
kams tai labai padeda vystytis, 
augti. Tačiau pirmas vaizdas, kai 
matai savo mažylį inkubatoriuje 
su daug prijungtų laidų ir aparatų, 
suspaudžia širdį, nes kiekvieną-
kart galvoji, ar viskas mano vaikui 
gerai... Po beveik mėnesio, pra-
leisto naujagimių skyriuje, mus 
išleido namo.

- Visuomet norėjote gau-
sios šeimos?

- Labai norėjau susilaukti 
dvynukų, tačiau ilgą laiką man 
šeimos pagausėjimo tema buvo 
sunki, nes niekaip nepavykdavo 
pastoti. Bet kai užderėjo, tai iš 
karto keturi. Negalėčiau būti lai-
mingesnė.

- Tėvai dažnai sako, kad 
vienas sunkiausių darbų yra 
išrinkti vaikui vardą, o jums 
teko rinkti net keturis. Kaip 
sekėsi?

- Nebuvo labai sunku, vardų 
pasiūlymus pateikiau aš, o rinko-
me su šeima. Mano prioritetas 
buvo trumpi vardai berniukams, 

nes pavardė ilga. Rėjus ispanų 
kalba yra karalius, o prie jo jau 
derėjo ir brolių vardai - Nojus ir 
Tajus. Dukrai visuomet norėjau 
suteikti Patricijos vardą.

- Mažyliams jau beveik 
metukai. Apžvelkite šiuos me-
tus, ko tikėjotės, ar viskas vy-
ko pagal jūsų planus ir norus?

- Sunkiausia buvo pirmomis 
savaitėmis ligoninėje, kol jie buvo 
inkubatoriuose, kol šeimos gydy-
toją pasirinkome. O dabar galiu 
pasakyti, kad su laiku viskas tik 
lengvėja. Mane kitos mamos bau-
gino, kad kai pradės šliaužioti, ne-
susitvarkysiu, o kai vaikščios, 
apskritai nesugaudysiu. Bet kuo 
jie savarankiškesni, tuo man 
leng viau. Tiesa, pagalbos rankų 
vis tiek visada reikia, tad mums 
padeda seneliai, mano draugė. 
Nepaisant visos pagalbos, dau-
giausia laiko ir dėmesio vaikams 
skiriu aš pati, tad tikrai neturiu 
laiko jokioms depresijoms ir pa-
našiai. Kiekviena diena atneša 
kažką naujo ir su kiekvienu iššū-
kiu reikia susitvarkyt. Džiaugiuo-
si, kad jie greitai švęs pirmąjį 
gimtadienį ir mes jau galime kar-
tu visko daug nuveikti, pamatyti 
ir patirti.

- Namuose turite kone mi-
ni darželio grupę ir net įrengė-
te vaikams atskirą žaidimų 
erd vę. Kaip jiems sekasi ben-
drauti, sutarti? Ryškėja cha-
rakteriai?

- Jie bendrauja puikiai ir 
dūksta vis smarkiau. Galbūt dėl 
to, kad auga keturiese, jie moka 
žaisti ir kartu, ir atskirai. Rėjus 
yra fiziškai stipriausias ir labai iš-
dykęs, bet kartu ir pats meiliau-
sias, mėgsta mane apsikabinti, 
myluoti. Tajus ir Nojus yra iden-
tiški dvyniai ir jiedu kiek rames-
ni. Patricija yra žaismingiausia ir 
daugiausiai kvatojanti, bet tikra 
panelė, nes labai mėgsta drabu-
žėlius ant galvos dėtis ir maivytis. 
Tarpusavyje jie puikiausiai suta-

ria. Smagus faktas, kad du mano 
vaikai - Rėjus ir Patricija yra ru-
daakiai, o identiški dvyniai Nojus 
ir Tajus - mėlynakiai.

- Kas paskatino gimus vai-
kučiams jų kasdienybę, paty-
rimus rodyti specialiai jūsų 
tam sukurtoje „Instagram“ 
pas kyroje?

- Kaip minėjau, tai yra šešta-
sis Lietuvos ketvertukas, tad aš 
tikrai turiu kuo didžiuotis. Kita 
vertus, yra šeimų, kurios, suži-
nojusios apie daugiavaisį nėštu-
mą, ryžtasi pasilikti tik vieną ar 
du vaikelius ir būtent tai mane 
labiausiai skatina dalytis tuo, kaip 
sekasi mūsų ketvertukui. Norisi 
ir kitas šeimas įkvėpti kovoti už 
savo vaikus, išnešioti, kiek įma-
noma ilgiau, nebijoti ieškoti gerų 
specialistų ir gimdyti. Mūsų ket-
vertukas yra tikra komanda, jie 

labai gražiai auga, sukelia daug 
gerų emocijų ir tuo norisi dalytis. 
Man pačiai jokia žvaigžde tapti 
nesinori, pakanka to, kad jau ma-
no vaikai įrašyti į Lietuvos isto-
riją. (Šypsosi.)

Tiesa, socialiniai tinklai turi 
ir dar vieną privalumą. Jeigu aš 
iškeliu aktualią temą ar klausimą, 
begalė mamų iš karto pasidalina 
patirtimi, papasakoja, kur yra ge-
rų nuolaidų reikiamoms prekėms, 
padeda savo įžvalgomis ir net pa-
lengvina norimų žaislų paiešką. 
Labai džiaugiuosi tokiomis pozi-
tyviomis ir geranoriškomis ket-
vertuko paskyros sekėjomis.

- Būti keturių vaikų mama 
yra neapsakomai didelis dar-
bas (taip pat ir malonumas). Ar 
randate laiko pasimatymams 
su vyru, romantikai, galiausiai 
laiko sau?

- Stengiuosi vienu metu ir sa-
ve palepinti, ir dar namuose kaž-
ką nuveikti. Juk veido kaukė tam 
netrukdo. Tad mano asmeniniai 
pasilepinimai yra labiau momen-
tiniai šiuo metu. Bet aš tikrai rū-
pinuosi savo sveikata, nes sveika 
mama yra svarbiausia vaikams. 
Su vyru „pasimatyme“ buvome 
tik kelis kartus, o šventėme kar-
tu savo vestuvių penkerių metų 
sukaktį, sėdėjome ir tylėjome. 
Mėgavomės ramybe. (Juokiasi.) 

Mes labiau mėgstame laiką leisti 
kartu su visa šeima. Visur dar 
spėsime, kai vaikai paaugs. Tiesa, 
aš nenoriu pasakyti, kad vaikai 
tapo kažkokia kliūtimi kitam lais-
valaikiui, tikrai ne, tiesiog pasi-
keitė norai ir prioritetai. Neseniai 
perskaičiau tokią mintį: jeigu jūsų 
vaikai sveiki, tai jūs neturite jokių 
problemų. Tuo aš ir vadovaujuosi, 
o visa kita - įveikiama.

- Kiek kainuoja Lietuvoje 
auginti keturis vienodo am-
žiaus vaikus?

- Viskas ir kainuoja keturgu-
bai. Tiesa, „Sodra“ motinystės 
išmoką moka tik už vieną vaiką, 
nepaisant to, kad keturi gimė vie-
nu metu. Kainos ir taip yra dide-
lės visoms prekėms, nuo pieno 
mišinių, iki drabužių ar žaislų. Ir 
tai viso labo yra baziniai dalykai. 
Kai vaikai yra pametinukai, vy-
resnieji bent išaugtus drabužius 
ir žaislus gali perleisti jaunes-
niems, o čia visiems keturiems 
visko reikia vienu metu. Tikslios 
sumos nepasakysiu, nes jiems au-
gant, išlaidos kinta. Tačiau dide-
lės dėžės pieno mišinio mano vai-
kams užtenka vos pusantros pa-
ros. Tai yra beprotiški pinigai.

- Stebint jūsų anketą „Ins-
tagram“ tinkle atrodo, kad 
mėgstate gaminti, rūpintis na-
mų estetika, užsiimti gėlių 
kompozicijomis. Kada tą da-
rote?

- Pyragus kepu kokį kartą per 
mėnesį, va čia socialiniai tinklai 
ir apgauna. Atrodo, kad gaminu 
skaniausius patiekalus kasdien ir 
rūpinuosi namų grožiu. Taip, aš 
visa tai darau, bet gerokai rečiau, 
nei gali pasirodyti. Tačiau sten-
giuosi kiekvieną sekundę pavers-
ti malonia ir kiek įmanoma vyti iš 
gyvenimo rutiną. Net ryte praus-
dama ir rengdama vaikus įsijun-
giu mėgstamą muziką ir kartu su 
jais šoku, dainuoju. Jiems smagu, 
man smagu. Vaikai yra mano stip-
rybė ir gyvenimo variklis.

Gyvenimo istorijos  21

Nėštumą 
apsuNkimo 
kai kurie mus 
koNsultavę 
akušeriai, kurie 
pačioje Nėštumo 
pradžioje atkakliai 
mums siūlė dviejų 
vaikučių atsisakyti

kaip gyvena šeštasis 
lietuvos istorijoje 
ketvertukas?

Viktorija ir Andrius Paltanavičiai su vaikais (iš kairės) Rėjumi, Nojumi, Patricija ir Tajumi
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Beveik prieš metus, 2018-ųjų spalio 18-ąją, panevėžiečių Viktorijos ir 
And riaus Paltanavičių šeimai gimė ketvertukas - šeštasis Lietuvos is-
torijoje. Šeima džiaugiasi augindama tris sūnus - Rėjų, Nojų, Tajų - ir 
dukrytę Patriciją. Ką reiškia lauktis ir auginti vienu metu keturis vai-
kus papasakojo Viktorija ir pasidalino savo patirtimi bei įžvalgomis.

Rudens fotosesija mažyliams Tajui, Patricijai, Nojui ir Rėjui
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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

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

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

Jautis. Ne visos naujos pa-
žintys suteiks malonių emo-
cijų. Turintys antrąsias puses 

gali būti ramūs, nes šiomis dienomis 
bus gana stabilūs santykiai. Galite 
sulaukti naujo darbo pasiūlymo, ku-
rį verta apsvarstyti. Palankios dienos 
prašyti paaukštinimo darbe. Puikus 
laikas pradėti sportuoti.

Dvynys. Nauji pažįstami gali 
pernelyg skubinti įvykius. 
Būkite atidūs savo antrajai 

pusei, nes šiomis dienomis galite 
paskęsti iliuzijose. Antroje savaitės 
pusėje galite sulaukti viliojančio dar-
bo pasiūlymo. Pasistenkite per daug 
staigiai nekeisti gyvenimo būdo. 
Stiprinkite savo imuninę sistemą.

Vėžiai. Labai tikėtina, kad 
vienišiai sutiks savo antrąją 

pusę. Pagaliau sulauksite anksčiau 
atliktų darbų rezultatų. Galite sulaukti 
pasiūlymo dėl didesnio atlyginimo. 
Stenkitės išlaikyti vidinę pusiausvyrą, 
venkite neigiamų emocijų. Palankus 
laikas grožio procedūroms.

Liūtas. Ne pats tinkamiau-
sias metas naujoms pažin-
tims, bet galimos pažintys 

internetu. Palankus laikas pasirašyti 
finansinius dokumentus, antroje 
savaitės pusėje galite sulaukti di-
desnių pajamų. Galimos problemos 
su širdimi, kraujospūdžiu. 

Mergelė. Mažiau klausykitės 
nepagrįstų apkalbų apie jūsų 
antrąją pusę. Atsiradęs nau-

jas pažįstamas gali būti labai rimtai 
nusiteikęs jūsų atžvilgiu, tai ypač ak-
tualu vienišiams. Didžiausia sėkmė 
lydės dirbančius finansų sektoriuje. 
Palankus metas investuoti į grožį. 
Saugokitės infekcinių susirgimų.

Svarstyklės. Naujoms pa-
žintims ne pats palankiausias 
laikas. Galite gauti netikėtą 

pasiūlymą darbe dėl paaukštinimo. 
Sėkmingai investuokite į tobulini-
mosi kursus, plėskite akiratį. Atėjo 
metas pailsėti ir pataupyti jėgas. 
Saugokitės peršalimo ligų.

Skorpionas. Naujos pažin-
tys gali būti labai įdomios. 
Poros, esančios kartu, turėtų 

pabandyti kartu ieškoti sprendimo, 
kaip pagerinti santykius. Jeigu no-
rite kažką keisti, verėtų šiek tiek pa-
laukti. Palankus laikas prašyti pakelti 
atlyginimą, pradėti sportuoti.

Šaulys. Naujoms pažin-
tims netinkamas metas. 

Tarpusavio su artimu žmogumi 
santykiuose bandykite pasiekti 
pusiausvyrą. Puikus laikas pakilti 
karjeros laiptais. Geras metas pa-
sirašyti verslo sutartis. Jeigu turite 
sveikatos problemų, palanku pra-
dėti reabilitacijos kursą. Reikėtų 
pradėti stiprinti imuninę sistemą.

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

Puikios dienos finansinei situacijai 
pagerinti. Geras laikas keičian-
tiems darbą. Tinkamas metas 
pradėti sportuoti. Atidžiai rinkitės 
maistą, galimos problemos su virš-
kinamuoju traktu.

Vandenis. Naujos pažintys 
gali nuvilti. Gali varginti 
įvairios abejonės dėl antro-

sios pusės. Netinkamas metas per-
mainoms, ypač didelėms. Sėkmė 
lydės dirbančius finansų sektoriu-
je. Palanku taikyti netradicinius 
gydymo būdus. Laikas pradėti 
sportuoti.

Žuvys. Naujoms pažintims 
tinkamas metas. Panašu, kad 
jūsų asmeninis gyvenimas 

nebus labai aktyvus. Jūsų karjerai ši 
savaitė nėra lengva, galimi netikėti 
nuostoliai. Jeigu patirsite nemažai 
streso, geriausiai atsipalaiduoti pa-
dės fizinis krūvis. Palankios dienos 
keisti gyvenimo būdą.

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ 
SPALIO 5-11 D.

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės paslaugos 

SUDOKU

Vertikaliai: V�liavyt�s. Vokalas. Arabeskas. 
Kalmaras. Aris. Laima. Usnis. In. Au. Emalis. 
A�. Asmeninis. Gliti. Atlaidai. Voras. Stinta. 
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Planeta.
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Pa�ym�tuose langeliuose:  ANTIKVARAS. 

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

GEROS DIENOS 8,9,10.
BLOGOS DIENOS 5,7,11. 

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, galite 
laim�ti Tomo Eriksono knyg� 
„Aplink mane - vien tik idiotai“
Atsakym� iki spalio 9 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  Amelija Strimaitien� i� Vilniaus. 
Jai bus �teikta knyga „Aplink mane - vien tik idiotai“. 
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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

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�.


