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Spalio 17-osios vakarą Šv.Kotrynos 
bažnyčioje vyks tarptautinio dai-
nuojamosios poezijos festivalio 
„Tai - aš“ atidarymo koncertas. Ja-
me grupė „Baltos varnos“ pristatys 
savo antrąjį albumą „Virsmas“, įra-
šytą drauge su styginiu kvartetu.

Su grupės įkūrėjomis Terese 
ir Milda Andrijauskaitėmis kalba-
mės apie „Virsmą“ scenoje ir gy-
venime.

- Sugrįžkime į jūsų muziki-
nio kelio pradžią ir tą laiką, kai 
dalyvavote televizijos projekte 
„Du balsai - viena širdis“, ir 
apie jus sužinojo ne tik bardų 
kūrėjų bendruomenė, bet ir visa 
Lietuva. Kaip manote, kur jūsų 
populiarumo ir sėkmės raktas?

- Visų pirma, užduokime klau-
simą: kas yra populiarumas ir ka-
da jau galima sakyti, kad jį pasie-
kei? O tų raktų yra visokių, kurie 
tinka vieniems ar kitiems. Teisin-
gas klausimas būtų, kaip tą raktą 
atrasti? Visada galime naudoti kaž-
kokias koduotes ar taisykles, ku-
riomis vadovaudamiesi kiti atlikė-
jai išgarsėjo, bet tai niekada nega-
rantuos sėkmingo kelio. Mes pa-
čios niekad nevadintume to „po-
puliarumu“, tikriausiai mieliau 
naudotume žodį „įvertinimas“. Tai 
nebuvo vienintelis ir pagrindinis 
šuolis mūsų kelyje - tai, kur esame 
dabar, susidėjo iš begalybės smulk-
menų ir sprendimų, bet visgi net 
ir tai, kur esame „dabar“, nėra nei 
aukštumos, nei žemumos, tiesiog 
vienas iš kelio etapų.

- Jei jums reikėtų keliais 
sakiniais apibrėžti savo kūry-
bą, kaip skambėtų tas apibrė-
žimas? Kas, jūsų nuomone, yra 
dainuojamoji poezija?

- Jau seniai nebevadiname sa-
vo muzikos dainuojamąja poezija, 
tai mūsų muzikoje yra gal tik vie-

nas iš elementų, kurio apibrėžti 
neįmanoma. Apie tai (kas yra dai-
nuojamoji poezija ar bardas) savo 
laidoje kalbėjo Domantas Razaus-
kas kartu su Gyčiu Ambrazevi-
čiumi bei Juozu Žitkausku ir, klau-
sydamos šios laidos, supratome, 
kad tai, kas yra dainuojamoji poe-
zija, ko gero, neįveikiamas klau-
simas. Savo kūrybą apibrėžtume 
daugiau nei dviem sakiniais, bet 
šiaip esame harmonijų žmonės, 
mėgstame jomis varijuoti, žino-
ma, mums yra svarbūs ir tekstai, 
bet muzikai, ko gero, vis tiek tei-
kiame pirmenybę, per ją pertei-
kiame pačią emociją.

- Kodėl albumą pavadinote 
„Virsmas“? Ką jis jums pa-
čioms reiškia?

- Atlikti savo dainas su stygi-
nių kvartetu mums visada buvo 
didelė svajonė, galbūt tai ir buvo 
viena iš paspirčių taip pavadinti al-

bumą - tai yra virsmas tiek mūsų 
dainoms, tiek mums pačioms.

- Ar virsmo jausmą esate 
patyrusios anksčiau, savo kas-
dienybėje?

- Virsmus patiria visi, per visą 
gyvenimą jų įvyksta daugybė - 
mokykla, pasiekimai, pilnatvės pa-

jutimas, nuosmukiai, tai yra, gy-
venimo stadijos, kurias išgyvena 
kiekvienas, neskaitant nei kiek pi-
nigų, nei kiek meilės aplink save 
turi. Šiuo metu esame atviros nau-
joms idėjoms, todėl visiems patar-
tume, jei gyvenime pasidarys nuo-
bodu, tapkite atviresni naujovėms, 
tolerantiški dalykams, kuriems 

nebuvote tolerantiški ankščiau, - 
pamatysite, kaip gyvenimas gali 
prisipildyti naujų spalvų!

- Kodėl žiūrovai turėtų at-
eiti spalio 17-ąją į koncertą?

- Visų pirma, tai bus progra-
ma, kurią tobulinome visus metus. 
Tie, kurie jau buvo pirmajame mū-
sų koncerte, dabar gali ateiti ir pa-
matyti mus prasisukus gražiam 
metų ratui. O tie, kas nebuvo, ga-
lėtų pamatyti mus tokiu amplua 
pirmą kartą. Muzika tikrai privers 
pasvajoti, patirti nostalgiją, rasti 
save žodžiuose.

- Papasakokite, kas jus 
įkvepia kurti, muzikuoti? Kokie 
žmonės, įvykiai, galbūt, daiktai, 
aplinka daro įtaką kūrybai?

- Pirmąją įtaką, žinoma, padarė 
tėvai. Tėtis yra be galo muzikalus 
žmogus, o mama savo auksinėmis 
rankomis kurdavo meną visur ap-
linkui save. Manome, kad mums 
labai pasisekė - augimas tokioje 
aplinkoje be pasekmių likti negalė-
jo. Įtaką darė ir folkloras, kuris ly-
dėjo mus kone kiekvieną dieną, ir 
dainuojamoji poezija, į kurią mus 
pastūmėjo muzikos mokytojas. Bet 
kiek vėliau, jau turbūt atvykus į Vil-
nių, kažkaip pradėjome atrasti vis 
kitokią muziką, kurią derinome su 
senąja. Tai skatino kūrybą. Tas nau-
jovių pliūpsnis, tie nauji kūriniai, 
kada, atrodo, nesupranti, kaip iki to 
„prisimąstoma“. Paskui pradedi su-
prasti ir tai vėl naujas pliūpsnis...

- Kas jūsų kūrybiniame ke-
lyje numatyta artimiausiu me-
tu, po spalio 17-osios festivalio 
koncerto?

- Planų yra daug, kartu su jais 
dabar mus lydi ir magistrantūros 
studijos, kurios, manau, irgi kaž-
kiek turės įtakos mūsų muzikai (o 
kaip gi kitaip?). Labai sunku žadė-
ti kalnus, jų nenuvertus, tačiau, 
kai nuversime, tikrai nepaliksime 
to nežinioje.

„Baltos Varnos“ kviečia: „Ateikite rasti save žodžiuose“
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■ Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „Tai - aš“ šiemet 
vyks spalio 14-19 dienomis. Jau 17-ąjį kartą kokybiškos muzikos, 
dainuojamosios poezijos gurmanus kviečiančio festivalio programo-
je - Lietuvos, Prancūzijos, JAV, Švedijos, Airijos ir kt. šalių atlikėjų kon-
certai vaikams ir ne vaikams Šv. Kotrynos bažnyčios renginių salėje. 
Taip pat - bendruomeninės, tarpkultūrinės kūrybinės dirbtuvės 
„Bardazmus“ jauniesiems dainų ir tekstų autoriams bei atlikėjams; po 
Lietuvos miestelius ir į kaimynines šalis keliaujantys jungtiniai įvairių 
šalių atlikėjų koncertiniai pasirodymai bei jaukūs autorinės kūrybos 
„Naktinėjimai“ iki paryčių...

■ Daugiau informacijos www.tai-as.lt, bilietų į didžiuosius festivalio 
koncertus ieškokite www.bilietai.lt

APIE FESTIVALĮ „TAI- AŠ“
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Vidmantas MiSeVičiuS

Pasak A.Pakėno, prasidėjus 
lietui retas vairuotojas sumaži-
na greitį arba keičia vairavimo 
stilių.

„Tai yra pirmoji klaida. Ke-
lias tik atrodo sausas, o iš tikro 
ant asfalto paviršiaus susifor-
muoja iš vandens, purvo, tepalų, 
benzino ir kitų teršalų sudaryta 
plėvelė. Ji gerokai sumažina pa-
dangų sukibimą su kelio pavir-
šiumi, kas, nepalankiai susiklos-
čius aplinkybėms, gali baigtis 
avarija. Norint per lietų keliauti 
saugiai, būtina atminti keletą 
pag rindinių taisyklių“, - pastebi 
pašnekovas.

Pirmiausia, tik pradėjus lyno-
ti, būtina sumažinti greitį ir veng-
ti staigių manevrų. Lietus sustip-
rėjo? Nieko nelaukite ir įsijunkite 
valytuvus bei, jeigu degė tik ga-
baritai, papildomas šviesas. Vai-

ruoti reikia ypač dėmesingai ir 
atsargiai.

Taip pat būtina pasiruošti tam, 
kad iš po priešais ar šalia važiuo-
jančių automobilių ratų ant jūsų 
transporto priemonės stiklų tikš 
vandens ir purvo „fontanai“, ma-
žinantys matomumą. Siekiant to 
išvengti, galima kitą transporto 
priemonę aplenkti, arba, priklau-
somai nuo sąlygų, sumažinti grei-
tį ir nuo jos atsilikti.

Lyjant atsiranda akvaplanira-
vimo efektas - padanga, judėdama 
šlapiu paviršiumi ar per balas, iš 
po savęs išstumia vandenį. Tiesa, 
kadangi ratas sukasi, gali būti iš-
stumtas ne visas vanduo. Tai le-
mia, kad tarp padangos ir kelio pa-
viršiaus susiformuoja vandens 
„tarpinė“. Toje vietoje, kur ji su-
sidarė, padanga su kelio danga su-
kimba taip pat prastai, kaip ir va-
žiuojant ledu. Automobilis nebe 
važiuoja, o slysta arba „plaukia“ 

vandeniu. Toks „plaukimas“ gali 
baigtis kontaktu su kita transpor-
to priemone arba „prisišvartavi-
mu“ pakelės griovyje.

Kuo didesnis automobilio 
greitis, tuo daugiau vandens lieka 
po ratais, tuo stipresnis akvapla-
niravimo efektas ir didesnė tiki-
mybė, kad automobilis taps ne-
valdomas. Jeigu automobilis jau 
„plaukia“, reikia vengti staigaus 
stabdymo. Taip pat reiktų nepa-
nikuoti ir nepradėti sukioti vairo. 
Teisingiausia būtų atleidus akce-
leratorių švelniai, palengva 

spausti stabdžių paminą ir pradė-
ti stabdyti varikliu. Pajautus, kad 
automobilis vėl tapo valdomas, 
galima nustoti stabdyti, tačiau to-
lesnę kelionę reiktų tęsti gerokai 
mažesniu ir, atsižvelgiant į sąly-
gas, saugesniu greičiu.

Visas balas geriausia būtų ap-
važiuoti. Jeigu tai neįmanoma, va-
žiuoti per balą reikia lėtai ir atsar-
giai, nes nežinia, kokio ji gylio ir 
ką slepia purvinas vanduo. Pasi-

taiko atvejų, kad taip vairuotojai 
užtaiko į asfalte atsivėrusią duobę, 
atvirą kanalizacijos arba šiluminės 
trasos angą. Dideliu greičiu mėgi-
nant įveikti balą galima pažeisti ne 
tik bamperį, bet ir radiatorių. Jeigu 
bala labai gili, kyla pavojus užpilti 
variklį, kuris ims ir užges balos 
viduryje.

Saugiai įveikus balą, reiktų 
kelis kartus švelniai spustelti stab-
džius - taip apdžius stabdžių dis-
kai. To nepadarius, ant jų pateku-
si drėgmė turės neigiamos įtakos 
stabdymo efektyvumui. Reikėtų 

nepamiršti ir to, kad skirtinga ke-
lio danga užtikriną nevienodą su-
kibimą. Lyjant lietui tai tampa ypač 
aktualu. Didžiausią pavojų kelia 
sušlapę grindinio akmenys ir 
minkštas, išvažinėtas asfaltas. 
Saugiausi yra betoniniai ir grubaus 
asfalto keliai.

Lietus prastina matomumą, 
tad kelyje reikia būti ypač ati-
diems. Juolab kad tokiose pačiose 
sąlygose atsiduria ir kiti eismo da-

lyviai - vairuotojai, pėstieji, dvira-
tininkai ar paspirtukų vairuotojai. 
Pėstieji, kiek tenka pastebėti, ir 
taip vis dar mėgsta gatvę kirsti ne 
visai leistinose vietose, o lyjant 
lietui dažnas jų skuba kaip galima 
greičiau pasislėpti po stogu, pa-
miršdamas tai, jog automobilio 
stabdymo kelias gerokai pailgėja. 
Tai lemia, kad per lietų vairuoto-
jams tenka dirbti už du.

Dar pavojingesnis lietus tam-
pa naktį, nes ant priekinio stiklo 
susikaupę lašai, veikdami kaip ma-
ži, šviesą iškreipiantys lęšiai, aki-
na vairuotoją. Stiprus lietus, ap-
šviestas priešais atvažiuojančio 
transporto žibintais, prastina ma-
tomumą panašiai kaip rūkas - jis 
prieš automobilį sukuria šviesą at-
spindinčią sieną. Modernių auto-
mobilių apšvietimas paskaičiuotas 
ir tokioms sąlygoms, tačiau vai-
ruojant 10-15 metų senumo trans-
porto priemonę geriausia išeitis, 
jei tik sąlygos leidžia, naudoti ar-
timąsias žibintų šviesas.

Visgi geriausia, jeigu tik lei-
džia aplinkybės, prasidėjus liūčiai 
sustoti ir ramiai palaukti. Jeigu ne 
kol ji pasibaigs, tai bent kol ap-
rims. Jei ir taip neišeina, atmin-
kite, kad judėti reikia pamažu, 
vengti staigių manevrų ir būti 
ypač atidiems.

Per lietų retas 
vairuotojas 
sumažina greitį 
arba keičia 
vairavimo stilių

kad kelionės lietuje būtų saugios

Vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas įspėja, kad bandymas įveikti tokias balas gali baigtis liūdnai

Dienoms vis labiau trumpėjant ir prasidėjus „liūčių sezonui“, būtina 
skubiai prisiminti šiltuoju metų laiku kiek primirštus vairavimo per 
lietų įgūdžius. Ypatingai svarbūs jie tampa rytinio piko valandomis ir 
savaitgaliais, kai į gatves išrieda didžiausi automobilių srautai. Apie 
tai, kaip elgtis prie vairo, kad kelionė džiugintų ir pasibaigtų būtent 
ten, kur ir planuota, „Laisvalaikis“ kalbasi su vairavimo instruktoriumi 
Artūru PAkėnu.
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Sostinių golfo klubas. Pipiriškių 
k., Elektrėnų sav.20 % nuolaida 
golfo žaidimui, nuomai ir kitoms 
paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic 
Club“. Vilnius. 10 % nuolaida 
visoms 6 mėnesių narystėms 
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384,www.raclub.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių 
salės bei grupinių sveikatingumo 
užsiėmimų suaugusiųjų 
abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir 
pilnas plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų 
(šokių) abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo 
abonementui. Tel.: (8 46) 259 922, 
322 522, www.apelsinas.lt

Europos centro golfo klubas. 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai 
bei 100% nuolaida treniruočių 
zonai ir lazdų nuomai pirmojo 
apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, www.golfclub.lt

SPORTAS IR PRAMOGOS
Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso 
kvapai“. Vilnius, Klaipėda. 
12% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055, 
www.provansokvapai.lt 
Medicinos klinika „Mirameda“. 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja 
medicininėms sveikatos patikros 
programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius), 
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 
111 (Klaipėda), www.mirameda.lt 
Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt. 
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje. 
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
„Nailbar”. Vilnius. 
16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
SPA centrai „East Island“.
Vilnius, Kaunas, Druskininkai.
10% nuolaida grožio,
SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 10% nuolaida 
paslaugoms.Tel. (8 313) 56 643, 
www.eastisland.lt
Grožio namai „Merci Merci“. 
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo 
oficialių kainų paslaugoms ir 
prekėms.Tel. (8 611) 33 227, 
www.merci-merci.lt
Rytų masažo namai „Azia SPA“.
Vilnius. 10% nuolaida 
procedūroms. Kiekvieną 
mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000, 
www.aziaspa.lt
Grožio namai „Sothys“ . 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel.: (8 620) 15 551, 
(8 46) 240 340, www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti”. 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms. 
Tel. (8 606) 75 557, www.ajurveda.lt
Grožio salonas „Gatineau“. 
Vilnius, Totorių g. 19. 15% 
nuolaida visoms grožio 
paslaugoms. Tel.: (8 5) 261 8364, 
(8 675) 44 448, www.groziopaslaugos.lt

GROŽIO PASLAUGOS 
„Liu Patty“ desertinė. Vilnius, 
Kaunas. 10% nuolaida desertams,  
išankstiniams užsakymams.
Tel. (8 699) 08442, 
www.liudesertine.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 
12 iki 15 val.) 
Tel. (8 659) 68545, www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas 
„Rytų Azija“. Kaunas. 15% 
nuolaida sąskaitai (nuolaida 
negalioja dienos pietums).
 Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
dienos pietus). Tel. (8 650) 51 680, 
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Esse“. Vilnius. 
12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus 
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Restoranai „Pekinas”, 
„Pekino antis”. Vilnius. 
15% nuolaida maistui (nuolaida 
taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams 
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433, 
www.svarstykles.eu

KAVINĖS, RESTORANAI

 
Švarumo centras „Joglė”. 
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida 
odinių ir kailinių gaminių valymui. 
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija 
„Tartan“.Vilnius. 10 % nuolaida 
siuvimo ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Tekstilinė automobilių 
plovykla „Tyra“.Vilnius. Bronzinė 
programa - 6 Eur, sidabrinė - 7 Eur, 
auksinė - 8 Eur, platininė (su LAVA 
putomis) - 9 Eur. Tel. (8 5) 274 1381, 
www.tyraplovykla.lt 
Automobilių nuoma „Easy 
Rental”.Vilnius. 18% nuolaida 
įmonei priklausančių lengvųjų 
automobilių ir mikroautobusų 
nuomai. Tel.: (8 5) 212 3691, 
(8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida 
automobilio plovimo ir valymo 
paslaugoms. Tel. (8 615) 13 999, 
www.svariauto.lt 

KITOS PASLAUGOS

Laipynių parkas „Dainuvos 
nuotykių slėnis“. Anykščiai. 
20% nuolaida 2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060,  
www.nuotykiuslenis.lt 
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau 
kaip 2 žmonėms. 
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas 
„Nidas”. Nida. 15% nuolaida 
kelionei laivu, 1 as me   niui. 
Tel. (8 698) 31 378, www.nidas.eu 

KITOS PRAMOGOS

Šv.Kristoforo odontologijos 
klinika. Vilnius. 
100% nuolaida pirmai konsultacijai, 
10% terapiniam gydymui 
ir burnos higienos procedūroms, 
5% dantų protezavimui. 
Tel. (8 5) 261 7143, 
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“. Vilnius. 
10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, (8 620) 55 599, 
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika 
„Dantų priežiūros centras”.
Kaunas, Klaipėda, Prienai, 
Raseiniai, Jurbarkas, Gargždai. 
10% nuolaida visoms paslaugoms 
(išskyrus implantaciją) 
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo 
centras „Gemma“. Vilnius. 
12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą). 
Tel. (8 5) 234 0305, www.gemma.lt 
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20% nuolaida akinių rėmeliams, 
saulės akiniams, jų priedams. 
www.optikospasaulis.lt
Optikos „Vizija”. 15% nuolaida 
prekėms ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

 
Koncertų organizatorius 
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, 
www.artslibera.com
Koncertų organizatorius 
„GM Gyvai“. 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 73 203, www.gmgyvai.lt 
Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė. 
Klaipėda. 20% nuolaida 
2 bilietams.Tel. (8 46) 410 566, 
www.koncertusale.lt
Bušido federacija. 
20% nuolaida 2 bilietams.

KONCERTAI, RENGINIAI

 
Viešbutis ir restoranas „Moon 
Garden Hotel“. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 219 99 49, 
www.moongardenhotel.com
Viešbutis „Rinno”. Vilnius. 
10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina”. Vilnius. 
15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu). 
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Narutis”. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai 
viešbučio restorane. 
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“. Vilnius. 
20% nuolaida (nuo dienos kainos) 
apgyvendinimui. Tel. (8 5) 251 4477, 
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”. 
Kaunas. 20% nuolaida 
apgyvendinimui. Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”.
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso 
paslaugoms, kitoms papildomoms 
pramogoms ir paslaugoms bei 
sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

VIEŠBUČIAI

Tekstilės dizaino studija 
„LHI Lovely Home Idea“.
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, 
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija 
„Lauros namai“. Kaunas. 
10% nuolaida namų aromatams, 
kvepiančioms žvakėms, persiškiems 
kilimams, šviestuvams, interjero 
detalėms. Tel. (8 696) 11 600, 
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“. 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, 
www.indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”.
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, www.3dstikle.lt
Žūklės reikmenų parduotuvė 
„Triturus”. Vilnius. 
15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų krautuvėlė 
„Naturalia“. Vilnius. 
5% nuolaida šviežiai mėsai, 
20% graikiškai produkcijai, 
20% itališkiems makaronams. 
Tel. (8 682) 22 333, www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava“.
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai. 
10% nuolaida tortams. www.alkava.lt
Juvelyrinių dirbinių parduotuvė 
„Auksinė dovanėlė“. Vilnius. 
28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė 
„Ingrid”. Kaunas. 
10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

KITOS PREKĖS

 
Oskaro Koršunovo teatras.
20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras ir spektaklį 
„Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys. 20% nuolaida 2 
bilietams, išskyrus premjeras, 
šventinius ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras. Vilnius. 
40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, 
www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”.
Vilnius. 25% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, (8 618) 59 753, 
www.cezariogrupe.lt
Improvizacijų teatras „Kitas 
kampas”. Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 682) 66 383, 
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, 
www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras. 
Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 5) 265 2167, 
www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės 
teatras” . Vilnius. 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 677) 19 812, 
www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, 
www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis 
muzikinis teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos 
teatras. Nuo 25% nuolaida 
2 bilietams į „Šiaulių dramos 
teatro“ spektaklius nuo didžiausios 
galiojančios bilietų kainos. 
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

TEATRAS
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„Soros International House”. 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje. 
Tel. (8 5) 272 4879, 
www.sih.lt

MOKYMO KURSAI

tel. (8 5) 212 33 44 
el. p. club@respublika.net.
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Svarstyklės. Naujoms pa-
žintims nepalankios dienos. 
Turintiems antrąsias puses 

teks pažiūrėti tiesai į akis ir ne visada 
jums patiks tai, ką pamatysite. Nors 
ir bus ramios darbo dienos, bet, 
norint ko nors pasiekti, teks kaip rei-
kiant padirbėti. 

Skorpionas. Galėsite mė-
gautis puikiais santykiais su 
jus mylinčiais asmenimis, o 

neturintiems antrųjų pusių dabar 
ypač tinkamas metas naujoms 
pažintims. Darbe strigs viskas, ko 
imsitės, tad geriau svarbius darbus 
atidėkite geresniam laikui. Geriausiai 
seksis dirbantiems finansinų srityje. 

Šaulys. Naujoms pažintims 
labai tinkamos dienos, tad 

neturintieji antrųjų pusių, apsidai-
rykite aplinkui, gal tas vienintelis ar 
vienintelė - greta jūsų. Šią savaitę 
galėsite džiaugtis savo finansiniais 
sprendimais, o jeigu dirbate aptar-
navimo srityje, visi bus patenkinti 
jūsų darbu. Prastas metas laikytis 
dietų.

Ožiaragis. Palankios dienos 
naujoms pažintims. Labai 
tikėtina, kad vienišiai su-

tiks sau skirtąją pusę. Puikus laikas 
pasirašyti kontraktus, vykti į verslo 
susitikimus, pasirašyti finansinius 
dokumentus. Sumažinkite tempą, 
pasistenkite daugiau ilsėtis. Venkite 
didelio fizinio krūvio nugarai ir kelių 
sąnariams.

Vandenis. Galimos interne-
tinės pažintys. Puikus laikas 
karjerai, šiomis dienomis 

galite pasiekti išsvajotų aukštumų. 
O norintiems  imtis naujos veiklos 
siūlyčiau perspektyviai išnaudoti šią 
savaitę.  Venkite skersvėjų ir  didelių 
fizinių krūvių.

Žuvys.  Naujos pažintys gali 
būti lemtingos. Tinkamas me-
tas  jūsų karjerai, jeigu svajo-

jate apie paaukštinimą, galite drąsiai 
kreiptis į savo viršininką. Palankus 
metas  tvarkyti verslo susitikimus, 
darbinius reikalus. 
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Avinas. Jeigu ieškote 
antrosios pusės, puikios 

dienos ją sutikti. Jūsų gyvenime 
atsiradęs žmogus taps labai arti-
mu. Imkitės darbų, kurie reikalauja 
ištvermės ir iššūkių. Palanki savaitė 
jūsų piniginiams reikalams. 

Jautis. Geriau seksis su se-
nais, nei su naujais pažįsta-
mais. Puikus periodas gilintis 

į santykius su mylimuoju. Darbe 
nereikia tikėtis lengvų pergalių, ta-
čiau jeigu pasistengsite, turėtumėte 
ilgam pamiršti sunkumus. Jūsų 
sėkmė labiausiai priklausys nuo jūsų 
gebėjimo bendrauti. 

Dvynys. Vargu ar šiomis 
dienomis jus domins naujos 
pažintys, tačiau neužmirškite, 

kad antra savaitės pusė labai palanki 
pasimatymams. Jeigu šiuo metu 
klausysitės intuicijos, galite pasiekti 
stulbinamų rezultatų. Jūsų savijauta 
puiki, neturėtų iškilti rimtų sveikatos 
problemų, tad džiaukitės gyvenimu.

Vėžiai. Mėgaukitės šiuo 
ramiu ir stabiliu periodu. 

Antroje šios savaitės pusėje jūsų gy-
venime gali atsirasti žmogus, kuris 
taps jums labai artimas. Šią savaitę 
geriau atostogauti, nei dirbti. O jei 
dirbsite, prieš atiduodami atliktą 
darbą, kelis kartus patikrinkite.

Liūtas. Labai palankios 
dienos naujoms pažintims, 
o turintiems antrąsias puses 

puikus periodas gilintis į santykius 
su mylimuoju. Šią savaitę gana ra-
mios darbo dienos. Tik nereikia imtis 
labai atsakingų finansinių operacijų. 
Pasilepinkite grožio procedūromis.

Mergelė. Meilė, prasidėjusi 
šiomis dienomis, garantuo-
ja tvirtus jausmus, antra 

savaitės pusė palanki naujoms pa-
žintims. Darbe bus ramu, neturėtų 
įvykti jokių didelių permainų. Tik 
antroje savaitės pusėje gali iškilti 
sunkumų su pinigais ir finansiniais 
dokumentais. Savijauta bus geres-
nė, tačiau venkite didelio fizinio 
krūvio.

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ 
SPALIO 12-18 D.

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

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės paslaugos 

SUDOKU

Vertikaliai: Oregonas. Pa�lait�. Lok�. Vudis. 
�e. „Aida“. Masalas. Ni. Misa. Renetas. O�. Ra. 
Gitanas. Auka. Tobagas. Ar. Nipigonas. Dykra. 
Amaretas. Visad. Samanos. Per. Tik. Menas. 
Kasiop�ja. Liesas. Amu. Klusas.
Horizontaliai: Airenas. Melisa. Imame. Goda. 
Pames. �oka. Tirana. N�. Gogenas. Ribotos. 
Metanas. Vanagas. Km. Pusenas. Au. Adatas. 
Ps. „�ilas“. Veik. Alsas. „Dirol“. Akys. Pu. I�. 
„Kat�s“. Stenokardija. I�ara. Kas.
Pa�ym�tuose langeliuose: SANKIRTIS. 

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

GEROS DIENOS: 15,16.
BLOGA DIENA 13. 

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, galite laim�ti 
Kamilos Golod, Daivos �ukauskien�s knyg� 
„Skolinta iliuzija“
Atsakym� iki spalio 16 d. si�skite SMS �inute numeriu 1390. 
Ra�ykite: LV KR, atsakym�, vard�, pavard� ir miest�. �inut�s kaina 
0,43 EUR. Praeito kry�ia�od�io laim�tojas  Viktoras Antanaitis i� 
Vilniaus. Jam bus �teikta knyga „Aplink mane - vien tik idiotai“. 
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