
 2019 m. lapkričio 16-22 d.

Šiam reikalui gal net pravers 
Šventojo Tėvo palaiminimas, 
gautas, žinoma, kita proga (po 
to, kai popiežiui Jonui Pauliui II 
buvo įteiktas krikščionybės ju-
biliejui nukaldintas jo medalis). 
Juokas juokais, bet tuomet, kai 
skulptorių apsėdo istorinė tema 
(1964 m. sukurtas medalis 
„1863-1864 m. sukilimui atmin-
t i“ ,  1965 m.  -  medal is 
M.K.Čiurlioniui“, 1970 m. - sky-
das „Algirdas ir Kęstutis“...), jis 
jau lavino ranką ir subtilaus pie-
šinio srityje. Jo pirmuosius ak-
tus kolegos vertino palankiai ir 
ragino nesiliauti piešti, tačiau  
J.Kalinauskas rodyti jų nesisku-
bino, nors šiandien jų, darytų tu-
šu, pieštuku, anglimi ar pastele, 
jau yra sukaupęs kelis šimtus.

Vis dėlto Lietuvos praeitis ir 
jos kaitą paveikusios iškilios as-
menybės tebėra svarbiausioji 
skulptorių įkvepianti tema. Išnė-
ręs iš vienų istorinių peripetijų 
bematant ir ilgam įsmunka į kitas. 
Juk norint sukurti istorinei asme-
nybei ar, sakysime, Žalgirio mū-
šiui, Lietuvos vardo tūkstantme-
čiui skirtus medalius, tenka kaip 
reikiant įsigilinti į to meto istori-
ją, skaityti daug literatūros, net 
konsultuotis su istorikais, kad bū-
tų išvengta klaidų. Jis sėkmingai 
sakosi jų išsilenkęs, tad ir Lietu-
vos vardo tūkstantmečiui skirtą 
medalį (kurtą kartu su dukra Lina 
Kalinauskaite) drąsiai galima 
skaityti kaip Lietuvos mini isto-
riją nuo Lietuvos karaliaus Min-
daugo iki Sąjūdžio ir atkurtos Ne-
priklausomybės, kurios link eita 
kaunantis su nuožmiais priešais 
ar juos įveikiant pasaulinės reikš-
mės Saulės (Šiaulių; 1236) Žalgi-
rio (1410), Oršos (1514), Salaspi-
lio (1605), Chotino (1621, 1673) 
mūšiuose, - medalyje užfiksuoti 
reikšmingiausi Lietuvos istorijos 
įvykiai, prezidentai ir disidentai. 
Ir savo kūrybos misiją J.Kalinaus-
kas sieja su istorija: „Pastaruoju 
metu šiuolaikinio meno pasauly-
je, taip pat istorijos vertinime, 
dominuoja sumaištis. Istoriniai 
faktai klastojami, menkinami ma-

žesnių tautų pasiekimai. Eksploa-
tuojamos menkavertės temos, 
einama pigių efektų keliu. Todėl 
jaučiu pareigą pagrindinį laiką 
skirti mūsų garbingos istorijos 
įamžinimui vizualiniame mene.“

Na, o piešimas J.Kalinauskui 
buvo ir tebėra laisvalaikio užsiė-
mimas, tartum nieko nekainuo-
janti pramoga. Piešinį jis vertina 
dar ir dėl to, kad jį sunku pakar-
toti, tai greito, impulsyvaus jude-
sio rezultatas. Tapybos darbą, sa-
ko, galima taip nukopijuoti, kad 
kopiją sunkiai atskirsi nuo origi-
nalo, tačiau piešinio, anot jo, nu-
kopijuoti neįmanoma. Čia gali bū-
ti moderniškesnis, tačiau medalio 
srityje labiau už moderniškumą 
vertina istorinį tikslumą ir preci-
ziką detalės atžvilgiu. Skulpto-
rius sakosi galįs nupiešti aktą ir 
per penkias minutes, tačiau 
skulptūrinėms idėjoms įgyven-

dinti reikia ne tik laiko, bet ir su-
interesuotų užsakovų, t.y. rėmė-
jų. Jis prisimena atvejį, kai foto-
menininko Rimanto Dichavičiaus 

leidinyje „Laisvės paženklinti“ 
išvydusi jo išspausdintą aktą De-
lakrua galerija Naujajame Džer-
syje (JAV) nedvejodama sumokė-
jo 1000 dolerių, o norint nukal-
dinti medalį, kurį jis kūrė ne vie-
nerius metus, turės eiti kryžiaus 
kelius, kol gaus paramą, ir jeigu 
gaus, vis tiek įvertinus visas są-
naudas, bus primokėjęs iš savos 
kišenės. Pavyzdžiui, prie meda-
lio, skiriamo Oršos mūšiui, kuris, 

jo nuomone, yra nepelnytai pri-
mirštas ir neįvertinta jo reikšmė, 
triūsia jau ketveri metai ir vis nė-
ra iki galo juo patenkintas, vis dar 
randa, ką patobulinti. Na, bet ki-
tąmet, kai švęs apvalią sukaktį 
(sausį jam sueis 85-eri) žūtbūt 
pasieksiąs, kad Monetų kalyklo-
je jis būtų iškaltas ir paskleistas 
žmonėse. (Medalio ruošinys 
įkurdintas ir Šv.Jono galerijoje 
eksponuojamoje skulptoriaus ir 
jo dukters Linos Kalinauskaitės 
kūrinių parodoje.)

„Mažai kuri valstybė turi to-
kią turtingą istoriją, - sako J.Ka-
linauskas, - kad ją išstudijuotum, 
kelių gyvenimų neužtektų. Kiek 
daug visko būtų galima ja remian-
tis sukurti, bet diduma šiuolaiki-
nių menininkų menkai tesidomi 
istorija, vėjas jų galvose, o valdi-
ninkai, net nesusimąstydami apie 
pasekmes, daug kur beatodairiš-

kai naikina paveldo paminklus. 
Vien pažiūrėjus į sostinę, matai, 
kaip Vilniaus tapatumas traukia-
si, nyksta, kaip jį gožia stikliniai 
statiniai, o eidamas gatve, kur vy-
rauja svetimkalbiai užrašai, ne-
supranti: Europoje, ne Europoje 
esąs. Paminklai praeities hero-
jams taip pat atspindi lietuvio 
abejingumą istorijai, neišmanymą 
ir nevisavertiškumą. Prisimenu, 
Florencijoje eini nuo vieno pa-
minklo prie kito ir galva svaigsta 
nuo jų didybės, o Vilniuje eini, 
matai: stovi siaurakelnis pieme-
nėlis, rankas subrukęs į kišenes, 
stovi lyg ir vadovas, bet nuleista 
galva, arklio paganyt išėjęs... Ra-
si, vieninteliai Valdovų rūmai, ku-
rių atstatymas daug kam gadino 
kraują, yra į akis krentantis įro-
dymas, kad Lietuva buvo didelė 
valstybė.“

Danutė ŠEPETYTĖ

Nejau Žalgiris pigesnis už aktą?
Prieš dešimt metų žinomas skulp-
torius Juozas KalinausKas, lie-
tuvos istorinę medalininkystę pra-
turtinęs karaliaus Mindaugo, Ge-
dimino, karalienės Mortos ir kitais 
medaliais, gal kiek pavargęs nuo 
dėmesio lietuvos istorijai stokos, 
grasinosi imsiąs piešti nuogas mo-
teris ir išleisiąs aktų albumą. aktų 
albumo dar neišleido, tačiau bent 
pusšimtyje parodų daugiausia ro-
dęs medalius, skulptūras, reljefus, 
skydus, Vilniaus Šv.Jono galerijoje, 
podraug su medaliais, eksponuoja 
ir aktų piešinius.

Juozo Kalinausko piešiniai
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paŽiūrėjus į 
sostiNę, matai, 
kaip VilNiaus 
tapatumas 
traukiasi, Nyksta
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Mūsų visuomenėje yra įprasta, 
kad keliauti ar juo labiau vyk-
ti atostogauti būtinai reikia su 
antra puse, šeima, kompanija ir 
t.t. Sutinku su tokiu požiūriu, kai 
kalbama apie ilgas ir sudėtingas 
keliones, nes tokiu atveju keliau-
jant didesne kompanija yra sau-
giau ir ramiau. Bet ar tikrai yra 
būtinas kitas žmogus, kai vyksta-
ma tiesiog ilsėtis?
Vidmantas MISEVIČIUS

Keliaujama iš pareigos?

Lietuviai mėgsta poilsiauti 
Turkijoje, Graikijoje, Egipte. Tur-
tingesni gali sau leisti Maldyvus 
ar Tailandą. Labai dažnai žmonės 
ten keliauja poromis ir šeimomis, 
nes... Šioje vietoje galima dėti 
daugtaškį, nes daugelis taip ir ne-
sugebės tiksliai atsakyti į klausi-
mą, kodėl keliauja su kažkuo. Be-
ne pagrindinis argumentas yra - 
taip priimta arba kaip aš čia dabar 
jį/ją paliksiu. Ką žmonės pagal-
vos, jeigu vyksiu vienas? Žmonės 
prisigalvos bet kokiu atveju, nes 
tokia jų prigimtis. Be to, kelionė 
dviem, jeigu gyvenama šeimoje 
ir biudžetas yra bendras, atitinka-
mai kainuos brangiau.

Keliaujant dviese ir pats po-
ilsis nebus toks visavertis, koks 
gali būti vykstant vienam. Išimtį 
sudarytų tie atvejai, kai kartu į 
dvasiškumo paieškas ar šventas 
vietas vyksta vienas kitą papil-
dančios asmenybės, kupinos pa-
čių švelniausių ir šilčiausių jaus-
mų. Deja, kiek teko pastebėti, 
absoliuti dauguma ilgiau kartu gy-
venančių porų ar šeimų kartu ke-
liauja labiau iš pareigos. Būdami 
tame pačiame viešbutyje jie tarsi 
„užsidaro“ savo atskiruose pa-
sauliuose ir visur vaikšto kartu 
vien todėl, kad atvyko kartu. Nors 
per visą atostogų savaitę jie taip 
ir nesusiima už rankų, nė karto 
neapsikabina, neprisiglaudžia vie-
nas prie kito. Jausmų nebėra, an-
tra pusė tapo „įpročiu“, švelnu-
mas išgaravo, tačiau bijant to, „ką 
žmonės pasakys“, vis tiek keliau-
jama kartu. O kartais - dar ir su 
vaikais. Turbūt tam, kad rūpesčių 
ir priežasčių barniams būtų dar 
daugiau.

Taip laikas, kuris turėtų būti 
skirtas poilsiui ir toliau eikvoja-
mas „šeimyninei pareigai“, todėl 
nenuostabu, kad po tokių „atos-
togų“ šeimos į „niūrią kasdieny-
bę“ grįžta visiškai nepailsėjusios 
ar net nusiteikusios blogiau negu 
prieš atostogas.

Situacija radikaliai keičiasi, 
kai žmogus keliauja vienas. Tai 
jokiu būdu nereiškia, jog keliau-
jama ieškoti nuotykių. Į viešumą 
iškylantys skandalai puikiai įrodo, 
kad jų galima susirasti ir neiš-
vykstant iš Lietuvos. Tiesiog, kai 
keliaujama po vieną poilsis tikrai 
tampa poilsiu. Tu pats nusistatai 
savo dienos režimą, kurį bet kada, 
su niekuo nesitaręs, gali keisti ar 
tobulinti. Arba gali neturėti jokio 
režimo, o tiesiog mėgautis gyve-
nimu, gerais orais ir šilta jūra. 

Niekam nerūpi, kada tu išeini iš 
kambario ar viešbučio, kada par-
sirandi ir kur leidi visą tą laiką.

Laikas apmąstymams

Vykstant vienam atsiranda 
apsčiai laisvo laiko pamąstyti ir 
apie gyvenimo prasmę. Ne visada 
tai būtina, tačiau kartais dažnam 
iš mūsų norisi ramiai pasikapsty-
ti savyje, susidėlioti taškus arba 
bent jau įvesti tam tikrą vidinį aiš-
kumą. Būnant kartu su kažkuo tai 
pavyksta toli gražu ne visada, nes 
tenka taikytis prie kito asmens, 
juo rūpintis ar nuolat bendrauti, 
nes priešingu atveju kitas arba 
kita gali pasijusti ignoruojami.

Vienas visada gali rasti laiko 
mėgstamiems užsiėmimams. Tar-
kime, man labai patinka naktimis 
eiti prie jūros, tačiau antrosios pu-
sės, su kuriomis tekdavo keliauti, 
į tokius naktinius pasivaikščioji-
mus žiūrėdavo skeptiškai. Tokiu 
atveju tekdavo arba pyktis, arba 
atsisakyti naktinių pasivaikščioji-
mų paplūdimiu, nes draugės visa-
da rasdavo milijoną priežasčių, 
kodėl jos negali eiti kartu ir kodėl 
aš taip pat turiu likti kambaryje.

Išvykus poilsiauti dviese apie 
bendravimą su kitais žmonėmis 
išvis galima pamiršti. Tokiu atve-
ju kompanija turėtų būti įdomi 
abiem ir abudu turėtų mokėti su-
sikalbėti ne tik gimtąja kalba. 
Praktika rodo, kad realybėje tokia 
situacija yra sunkiai įmanoma. 
Užtat šokis su kuo nors kitu ar 
lengvas flirtas iškart prilyginimas 
neištikimybei, nesusimąstant, 
kad tai - tiesiog paprastas šokis 
ar pokalbiai be jokių užslėptų 
minčių bei ketinimų.

Tas pat pasakytina ir apie ap-

sipirkimus. Vyrų ir moterų pirki-
mo įpročiai radikaliai skiriasi. Pir-
mieji, paprastai, ateina, pasiima ir 
išeina, o dailiosios lyties atstovės 
parduotuvėje gali praleisti visą 
dieną. Tad nenuostabu, kad dažni 
„šeimyniniai“ apsipirkimai irgi 
pradeda varginti. O jei tai dar 
vyksta atostogų metu kokiame 
nors Turkijos turguje, kur kiek-
vienas pardavėjas pasirengęs įsi-
tempti pas save ir įsiūlyti kuo 
daugiau prekių. Kas lankėsi, žino, 
jog drabužių ir avalynės gausa to-
kie turgūs gerokai lenkia mūsų 
prekybos centrus, tad užtrukti 
juose visą dieną yra labai realu. 
Bet ar tikrai to reikia?

Mėgaukitės keliavimu

Atskira tema - išvykos ir eks-
kursijos. Sutinku, smagu keliauti, 
atrasti, pažinti ir pamatyti. Kai 
keliauji su grupe, pasirinkimas 
nėra didelis - visi juda kartu. Kiek 
kitaip viskas ima atrodyti, kai ke-
lionėms išsinuomojamas automo-
bilis. Keliaujant vienam maršrutą 
galima keisti bet kurią akimirką. 
Arba galima išvis jo neturėti, o 
tiesiog sėsti ir žiūrėti, kur nuves 
kelias. Nebūtina rūpintis nakvy-
ne, ieškoti sustojimo vietų ir t.t. 
Važiuoji, kol nusibosta, o tada 
grįžti. Ir pamatai, tai ką nori. Bū-
ni gražiose vietose, kiek nori ir 
nereikia girdėti nuolatinio „na jau 
važiuojam... man čia jau nusibo-
do“ ir pan. Gali mėgautis pačiu 
keliavimu ir dėl nieko nesukti gal-

vos, o jei labai norisi pasidalinti 
įspūdžiais ar pasidžiaugti aplan-
kytomis vietomis, tam galima iš-
naudoti socialinius tinklus.

Galiausiai, dirbant turizmo ar 
žiniasklaidos srityje, kai kuriais 
atvejais galima vieną ar kitą 
objektą aplankyti nemokamai. 
Vykstant dviese, dažniausiai, mo-
kėti teks už viską, nes, priešingu 
atveju, antra pusė vėl gali pasi-
jausti nuskriausta arba ignoruo-
jama. Tiesiog.

Patikslinsiu - šiais savo pa-
stebėjimais neagituoju skirtis ar 
palikti šeimų. Jokiu būdu. Šeima - 
valstybės ir visuomenės pagrin-
das. Ja reikia rūpintis, puoselėti, 
saugoti. Be to, visada gera turėti 
namus, kuriuose tavęs laukia ne 
tik katė. Visgi, nepaisant to, pla-
nuojantis atostogas labai siūlau 
pagalvoti ne tik apie galimybę pa-
ilsėti, bet ir pailsėti vienam nuo 
kito. Ypač - kai kartu gyvenama 
jau ne vienerius metus ir kadaise 
romantiškais atrodę santykiai yra 
tapę rutina.

Kai kartu žmonės praleidžia 
daug laiko, dažniausiai nebelieka 
asmeninės erdvės ir asmeninės 
laisvės, kas tampa barnių ir konf-
liktų priežastimi. Pastarieji, kiek 
teko pastebėti, niekur nedingsta 
ir atostogų metu, todėl, faktiškai, 
jos tampa ne taip lauktu poilsiu, 
o tos pačios, varginančios, ruti-
nos, tęsiniu. Aišku, jeigu planuo-
jate gyventi amžinai, tokią „pra-
bangą“ sau galima leisti, tačiau 
jeigu suprantate, kad visi mes 
šioje žemėje laikinai, pabandykite 
rasti laiko sau. Bent savaitę per 
metus. Labai tikėtina, kad gerai 
pailsėjus kitomis spalvomis „nu-
švis“ ir įprasta kasdienybė bei 
varginančiais buvę santykiai.

Ar jau bandėte ilsėtis vieni?
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PABANDYKITE RASTI 
LAIKO TIK SAU. BENT 
VIENĄ SAVAITĘ PER 
METUS

sipirkimus. Vyrų ir moterų pirki- vos, o jei labai norisi pasidalinti 

Turkijoje, Graikijoje, Egipte. Tur-
tingesni gali sau leisti Maldyvus 
ar Tailandą. Labai dažnai žmonės 
ten keliauja poromis ir šeimomis, 
nes... Šioje vietoje galima dėti 
daugtaškį, nes daugelis taip ir ne-
sugebės tiksliai atsakyti į klausi-
mą, kodėl keliauja su kažkuo. Be-
ne pagrindinis argumentas yra - 
taip priimta arba kaip aš čia dabar 
jį/ją paliksiu. Ką žmonės pagal-
vos, jeigu vyksiu vienas? Žmonės 
jį/ją paliksiu. Ką žmonės pagal-
vos, jeigu vyksiu vienas? Žmonės 
jį/ją paliksiu. Ką žmonės pagal-

prisigalvos bet kokiu atveju, nes 
tokia jų prigimtis. Be to, kelionė 
dviem, jeigu gyvenama šeimoje 
ir biudžetas yra bendras, atitinka-

Keliaujant dviese ir pats po-
ilsis nebus toks visavertis, koks 
gali būti vykstant vienam. Išimtį Niekam nerūpi, kada tu išeini iš sipirkimus. Vyrų ir moterų pirki-
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Niekam nerūpi, kada tu išeini iš sipirkimus. Vyrų ir moterų pirki-

Apie įdomias Turkijos vietas, 
kultūrinius skirtumus kalbamės 
su Kristina Rovgaite, keliautoja, 
turizmo agentūrų tinklo „West 
Express“ kelionių biuro „Pano-
ramoje“ vadove.

- Kurias vietas įvardin-
tumėte, kaip privalomas pa-
matyti?

- Keliautojai iš Lietuvos ge-
riausiai pažįsta Antalijos pakran-
tę ir jos kurortus - nuo smėlėtų 
Alanijos paplūdimių rytuose iki 
Kemero, Čamjuvos, Tekirovos 
vakaruose. Čia vykstama pir-
miausia dėl saulės, jūros, pui-
kaus aptarnavimo ir „viskas 
įskaičiuota“ viešbučių įvairiau-
siam skoniui. Šalis didelė, įspū-
dinga, o jos istorija nepaprastai 
turtinga. Prie beveik kiekvieno 
kurorto galima atrasti dėmesio 
vertų archeologinių objektų - 
antikos, Bizantijos, Otomanų 
imperijų palikimo. Keliautojus 
stebina ir gamtos grožis.

Verta pamatyti Ehirdiro eže-
rą, palei Čiralio kurortą liepsno-
jančias Chimeros liepsnas, vieną 
gražiausių miestelių Safranbolą, 
kuris pilnas gražių osmaniškų na-
mų. Nuostabi patirtis - pravažiuo-
ti vingiuojančiu palei Viduržemio 
jūrą keliu. Karo istorijos mėgė-
jams būtina aplankyti Galipolio 
pusiasalį, kur prasidėjo Turkijos 
prezidento Atatiurko legenda.

- Pamukalė, Kapadoki-
ja, - kuo jos ypatingos?

- Jeigu galite, pabūkite ten 
ilgiau, ypač Kapadokijoje - ste-
bėdami šimtus kilometrų besi-
tęsiančiame uolinių kūgių, pilių, 
kanjonų peizažą, persipynusį su 
uolomis, viduramžių cerkvė-
mis, šiuolaikiniais viešbučiais. 
Vaizduotę audrina žinojimas, 
kad po žeme slypi požeminiai 
miestai. Gioremės miestelis 
vertas kiek vienos minutės jame 
būti. Įspūdingas Ihlaros slėnis - 
puiki vieta žygiui. Pamukalės 
išskirtinumą sukuria laike su-
stingę mineralų kriokliai, akina-
mai baltos travertino terasos ir 
žydro vandens baseinėliai. 

- Stambulas - vertas ats-
kiros temos. Kurios vietos 
yra vertos dėmesio? 

- Vienomis įspūdingiausių 
pasaulio mečečių ir cerkvių, 
2000 metų senumo miesto sie-
nomis apipintas Stambulas, beje, 
kuris nėra Turkijos sostinė, yra 
vienas iš populiariausių pasaulio 
miestų kelionėms. Ir dabar jis - 
vienintelis pasaulio miestas, 
esantis dviejuose žemynuose - 3 
procentai Turkijos yra Europoje, 
likę 97 - Azijoje.

Stambule būtina pamatyti 
Topkapi rūmus - šimtų metų 
sultonų rezidenciją, bizantiško 
meno šedevrą - Šv. Sofijos so-
borą, kuriam jau kone pusantro 
tūkstančio metų, Hipodromo 
aikštę, vieną žinomiausių religi-
nių pastatų pasaulyje - 6 mina-
retų Mėlynąją mečetę. Progra-
ma būtų neišbaigta be paplau-
kiojimo Bosforo kanalu. 

Vaiva ARNAŠĖ 

Įdomioji Turkija
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Sostinių golfo klubas. Pipiriškių 
k., Elektrėnų sav.20 % nuolaida 
golfo žaidimui, nuomai ir kitoms 
paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic 
Club“. Vilnius. 10 % nuolaida 
visoms 6 mėnesių narystėms 
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384,www.raclub.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių 
salės bei grupinių sveikatingumo 
užsiėmimų suaugusiųjų 
abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir 
pilnas plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų 
(šokių) abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt 
Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo 
abonementui. Tel.: (8 46) 259 922, 
322 522, www.apelsinas.lt

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

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

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

KAVINĖS, RESTORANAI

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

KITOS PASLAUGOS

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

KITOS PRAMOGOS

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

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

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

KONCERTAI, RENGINIAI

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

VIEŠBUČIAI

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

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

KITOS PREKĖS

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

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

MOKYMO KURSAI

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

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, galite laim�ti 
vitaminin� krem� „Vitella Extreme”
Atsakym� iki lapkri�io 20 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 Vitalija Suba�i�t� i� 
Vilniaus. Jai bus �teiktas Hermano Melville romanas „Mobis Dikas, 
arba Banginis”.
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Prakasas.
Galutinis atsakymas:   PIENO KOKTEILIS.

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

D�l priz� teiraukit�s telefonu 8 5 212 36 26 arba 
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Prizai laikomi savait�. Si�sdami �inut� sutinkate, kad j�s� 
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Svarstyklės. Puikus laikas 
meilei, jausmai bus dar 
tvirtesni, jeigu nuraminsite 

sukilusiais emocijas, atkursite taiką 
ir į konfliktinę situaciją pažvelgsite 
nauju aspektu. Tinkamas metas 
imtis naujos veiklos, įgyvendinti tai, 
apie ką seniai svajojate. 

Skorpionas. Atėjo metas 
keistis, permainų ypač rei-
kia asmeniniam gyvenimui, 

neatidėliokite naujų sprendimų, 
nes kitaip tik pagilinsite įsisenėju-
siais problemas, greičiausiai reikės 
ko nors atsisakyti, šį tą pakeisti, 
nutraukiant santykius. 

Šaulys. Pastebėsite, kad vis-
kas po truputį tampa aišku 
ir paprasta. Bendravimas su 

antrąja puse suspindės vaivorykš-
tės spalvomis, šiuo metu vienas 
kitą pažinsite tarsi iš naujo, spindu-
liuosite šilumą ir meilę. Grąžinkite 
senas skolas, šią savaitę itin pa-
vojinga rizikuoti pinigais: skolinti, 
investuoti, imti kreditą, pradėti 
naują verslą. Išeikite pasivaikščioti, 
pamedituokite. 

Ožiaragis. Galite sutikti 
žmogų arba lyg naujomis 
akimis išvysti esamą drau-

gą. Sulauksite daug priešingos 
lyties dėmesio. Vienišiams yra tiki-
mybė sutikti antrąją pusę, įsimylėti. 
Nebijokite naujovių, jų reikia, kad 
judėtumėte į priekį, ypač palankus 
metas kelti kvalifikaciją. Puikiai sek-
sis taupyti, investuoti. 

Vandenis. Galite įsimylėti 
ir patirti netikėtą aistrą, o 

tiems, kas turi partnerį, pravartu 
suvokti, kad nauji nuotykiai bus 
tik laikina ir pavojinga pagunda. 
Darbe pravers profesionalumas, to-
dėl pasikliaukite savo sugebėjimais, 
juk drąsos ir idėjų neturėtų stigti, 
puikiai seksis taupyti ir pelningai 
investuoti. 

Žuvys. Daugiau dėmesio 
skirkite antrajai pusei, jei 
neturite, atsiras galimybė ją 

sutikti. Būkite atsargūs tvarkydami 
finansinius reikalus - patiklumas 
atneš didelę žalą jums. Jeigu turite 
finansinių problemų, nenustumkite 
jų į šalį, pats laikas jas spręsti. 

Avinas. Vienišiems nu-
matomos rimtos pažintys. 
Bendraujant su antrąja pu-

se, ypač reikės jūsų drąsos, gebė-
jimo sunkiose aplinkybėse matyti 
šviesiąją pusę bei viską pradėti iš 
pradžių. Versle venkite pasyvumo ir 
nuobodulio, todėl net nemalonius 
darbus atliksite entuziastingai.

Jautis. Būsite kaip niekada 
žavūs ir laimingi, netrūks 
priešingos lyties dėmesio. 

Todėl stenkitės būti tolerantiški 
kitiems, naudodamiesi šio mėnesio 
sėkme. Paleiskite viską, kas nebūtina 
ir nesikabinkite į pasenusio elgesio 
pasaulėžiūros modelius ar santykius, 
kurių jau nebeįmanoma išsaugoti. 

Dvyniai. Daugiau dėmesio 
skirkite sutuoktiniui, būkite 
ištikimi, nes dabar neištiki-

mybė labai įskaudintų jūsų antrąją 
pusę. Vis dažniau susidursite su se-
nomis skolomis, gali padidėti dar-
bo krūvis. Saugokitės rankų trau-
mų. Pats laikas pradėti sportuoti.

Vėžys. Galite prarasti 
savisaugos jausmą ir įsi-
velti į meilės avantiūras. 

Neskubėkite įsimylėti ir nutraukti 
seną meilės ryšį ar ardyti santuoką. 
Nepervarkite darbe, daugiau laiko 
skirkite asmeniniam gyvenimui, 
savo pomėgiams, jeigu matote, 
kad darbas lyg vampyras išsiurbė 
visas jėgas. 

Liūtas. Tiems, kurie spren-
džia meilės trikampio prob-
lemas, bus priverstinio apsis-

prendimo laikas - jūs ar jūsų part-
neris turėsite pasirinkti kurį nors 
vieną, būkite atsargūs įsimylėdami. 
Atidžiai tvarkykite finansinius doku-
mentus, laikykitės diplomatijos.

Mergelė. Puoselėkite 
santykius, tik neperlenkite 
lazdos siekdami tobulumo. 

Nepatartina pirkti ir parduoti ne-
kilnojamąjį turtą, kraustytis į naują 
gyvenamą vietą. Darbe būsite ne 
tik puikios nuotaikos, bet ir kupini 
jėgų, šalia jūsų visi jausis gerai, 
atsiras prašančių pagalbos, pata-
rimo, neatsisakykite pagelbėti ir 
pasirūpinkite piniginiais resursais 
nenumatytoms išlaidoms. 

ASTROLOGINĖ PROGNOZĖ 
LAPKRIČIO 16-22 D.

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