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j
uk gali uždirbti ir daug „nulių“, tačiau iš jų nebus didelės 
naudos, jei nemokėsi pinigų taupyti ar investuoti. Kaip 
mūsų žurnalistei pasakojo finansų ekspertai, išmintin-

gas finansų valdymas – tai visų pirma pajamų didinimas, 
todėl įvadiniame straipsnyje pabandėme išspręsti dilemą, 
kaip įvairiomis gyvenimo situacijomis taupyti pinigus.

Taip pat pakalbinome įvairiose šalyse gyvenančius jaunus 
žmones ir paklausėme jų, kaip jie sugeba išsilaikyti sveti-
moje šalyje. Ir ne tik išsilaikyti, bet ir išties daug pasiekti. 
Viena iš išvadų – svarbu ne šalis, o ryžtas ir didelis užsispy-
rimas. Jei jų turi, – daug pasieksi visur, o gyvenamoji vie-
ta – tik priedas. 

Nors, žinoma, gyvenant svetur ne visada lengva, nes tenka 
taikytis prie svetimų papročių, kaip pavyzdžiui, Lietuvo-
je gyvenančiam turkui kebabinės savininkui Ahmetui, ku-
riam lietuvių įprotis kebabus valgyti su padažu ir kopūs-
tais – išties keistas.

Gražaus ir šilto pavasario!

REdaKcIjoS žodISgarsus jav investuotojas, ekonominių teorijų 
kūrėjas ir rašytojas Robertas Toru Kiyosaki 
teigia, kad svarbu ne tai, kiek pinigų uždirbi, 
o kaip sugebi juos išlaikyti. Šia mintimi ir 
vadovavomės rengdami kovo mėnesio „laikas.lt“ 
numerį, kurio tema – pinigai. 
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Mėnesinis žurnalas „Laikas.lt“ leidžiamas 
pirmą kiekvieno mėnesio pirmadienį. 
Medžiaga, pateikta mėnesiniame žurnale, 
yra „Laikas.lt“ nuosavybė, ją kopijuoti ir 
platinti be redakcijos sutikimo griežtai 
draudžiama. Už reklamos turinį „Laikas.
lt“ neatsako.

Kaune: verslo centruose, „Mambo Pizza“, „Bravarija“, „Coffee Inn“, 
„Sandija“, „Ramzis II“, VDu, KTu, „Blue orange“, „Mio Cafe“, „Presto“, 
„Supremo“ kavos namai, „City Cafe“, „Bella Italia“, „Boun Giorno“, „Pas 
Stanley“, „Sushi express“, „Coffe inn“, „Vero Cafe“, „Buon Giorno Taver-
na“, „Groovy“,  alaus pub’as-krautuvėlė „Gyvas“, „Pjazz Oldtown“, „Cho-
colaterie“,  YZYbar, kavinė „Kultūra“, Kauno kamerinis teatras,  „Rad-
harane“, „101 Kepyklėlė“,  „Pas Romano Paolo“, „Jums“,  „Flamenco Ca-
fe & Vino“  ir kt.

ŠIaulIuOSe – „Centro šokoladinė“, „Coffee inn“.

VISOJe lIeTuVOJe – „SPa Vilnius Sana“.

  Naujas numeris išeis balandžio 2 dieną.

žurnalų rasite šiose vietose:
VIlnIuJe: verslo centruose, „ Mambo Pizza“, „Bravarija“, „Coffee Inn“, „Submarinas“, 
„Pica ir Kava“, „Bermudai“, „Tamsta,“ „Briusly“, „Sotas“ „Paparazzi“, „Bambalynė“, 
„Orgazmus “,„Du drakonai“, „Cozy“, „Show Makers“ šokių akademija, „Pink Milk sha-
ke“, „Pasaka“, ISM, VGTu, TVM,  VIKO, VPu, Vu, MRu, VVTa, VDK, VDa, mokykla elC, 
„Crustum“ PC „Ozas“,  „Sushi express“, „Sushi House“, „InDay Sushi“ Vilniuje, „Take 
Way“, „Milkshake Bar“, „People Bar“, „Guru“, „livin“, „Kibin Inn“, „Wok to Walk“, „Skal-
vija“, „B bar“, užupio picerija, „Prie angelo“, „Domino” teatras, Jaunimo teatras, Itališ-
ka vyninė, „Bunte Gans”, „Gringo“, „Balti drambliai“, „Coco“, „Būsi trečias“, „Soul Box“, 
„Bix“, „artistai“, „X club shop“, viešbučiai „Congress” ir „adelita”, Kongresų rūmai, Me-
nų spaustuvė, užupio kavinės terasa, „SPa Vilnius DIa“, „Vero Cafe“, vyninė „Vinchen-
zo mimoza“, „Šviežia kava“, Daiktų viešbutis, „Mint vinetu“, „Beer barell“, „Park Inn“, 
„Brandevino“, „Pitstoppizza“, „RawRaw“, „Žėrutis“, „Gaudos SPa namai“, „alaus na-
mai“, „Muskatas“, „Puntukas“, „Jalta“, grožio salonai: „Salon Plus“, „Figaro“, „Bolero“, 
„eslauda“, „Performa“, „Perla“, „art of  Beauty“, „Šilkinė banga“, „Grožio ekspertas“, ki-
nų masažo centras QI anMO, „Gorky Bar“, „Studio 9“, „The Room“, „Meat lovers Pub“.
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lietuviai linkę finansų 
valdymą sieti su taupymu, 

tačiau finansų ekspertai 
tikina, kad protingas 

finansų valdymas – 
tai visų pirma pajamų 

didinimas. Kaip sustyguoti 
finansinius reikalus, kad 

piniginėje nešvilpautų 
vėjai, o gyventi tektų 

ne nuo algos iki algos? 
Kaip siekti užsibrėžtų 

finansinių tikslų? „laikas.
lt“ prašymu finansų 

specialistai išanalizavo 
keletą situacijų, aktualių 

skaitytojams, ir pataria, 
kaip jas išspręsti.
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Pirmasis etapas: 
įvertinti galimybes ir 
pasitreniruoti

Finansų ekspertų teigimu, 
norint gauti banko pasko-
lą, būtina atitikti atsakingo 
skolinimosi nuostatus. Pra-
dinis įnašas turi sudaryti ne 
mažiau 15–20 proc. būsto 
vertės, o kuo didesnį pradinį 
įnašą turėsite, tuo lengviau 
bus derėtis su banku dėl pa-
lankesnių sąlygų. Analizuo-
jamu atveju –     40 tūkst. Lt, 

Ina Peseckienė
ina@laikas.lt

atsižvelgiant į tai, kad stan-
dartinė paklausaus buto kai-
na sostinėje siekia apie 200 
tūkst. Lt. Šias lėšas šeima jau 
turi sukaupusi. Tiems, kas 
tik planuoja kaupti pradi-
nį kapitalą, specialistai siū-
lo vieną iš būdų: kas mėnesį 
atsidėti mėnesinės paskolos 
įmokos dydžio sumą į atski-
rą sąskaitą arba kaip kaupia-
mąjį indėlį.

Bankas taip pat vertins jū-
sų oficialias pajamas, mat 

įmoka už būsto kreditą ne-
gali sudaryti daugiau nei 
40 proc. namų ūkio biudže-
to. Specialistų rekomen-
duojamas įmokos dydis tu-
rėtų neviršyti 25 proc. paja-
mų. Sukaupus pradinį kapi-
talą, svarbu įvertinti turimos 
darbo vietos stabilumą – juk 
bankui įsipareigosite ne vie-
nam dešimtmečiui.

Dar vienas svarbus žings-
nis – 3–6 mėn. taupymo 
„treniruotė“: kas mėne-
sį pervesdami tam tikrą su-
mą į atskirą sąskaitą neim-
dami kredito, patikrinsite, ar 
sugebate taupyti ir išgyven-
ti už likusią sumą. Perveda-
mos sumos dydis skaičiuoja-
mas susumavus naujo būs-
to ir gyvybės draudimo įmo-
kas bei įmokos dydį ilguoju 
laikotarpiu (per 30 paskolos 
grąžinimo metų įmokos dy-
dis kis). Pvz., analizuojamos 
šeimos mėnesinės įmokos 
dydis ilguoju laikotarpiu su-
daro 860 Lt (nors šiandien 
jie mokėtų tik 683 Lt).

Sukauptos „treniruotės“ 
lėšos gali būti skirtos tiek 
pradinei įmokai, tiek būsto 
įsigijimo, draudimo ar įren-
gimo išlaidoms.

Antras etapas: 
pasirūpinti šeimos 
finansinėmis apsaugomis

Įsipareigodami bankui savo 
darbingiausiu laikotarpiu, 

turite numatyti, kas bus, jei 
neteksite darbo ar darbingu-
mo, ar pajėgs sutuoktinis ar-
ba paskolos partneris išsi-
mokėti ją kito mirties atveju. 
Įprastai, likę vieni, artimieji 
nebegali mokėti įmokų ir yra 
priversti parduoti butą. Jei 
buto vertė mažesnė nei pa-
skolos dydis, liekama su sko-
la bankui. Apsaugoti šeimą 
nuo bankroto galima kelio-
mis priemonėmis.

1. Gyvybės draudimas
Jis leidžia apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų, ap-
saugoti artimuosius mir-
ties atveju bei sukaupti lėšų 
ateičiai, iš dalies išspręsda-
mas pajamų išėjus į pensiją 
klausimą.

Planuojantiems įsiparei-
goti bankui rekomenduoja-

KaIP juoS valdyTI?PINIgaI –
Dviejų suaugusių asmenų šeima, norinti įsigyti būstą

Konsultuoja „M Capital Consulting“ atstovai  
Žilvinas Butkevičius ir Arnas Markevičius.

 Neturi finansinių įsipareigojimų,  
   neskiria pinigų draudimui.

 Pajamos – 5 000 Lt/mėn. (po 2 500 Lt asmeniui).
 Planuojamas paskolos dydis – 160 tūkst. Lt.  

   Trukmė – 30 metų.
 Santaupos – 40 tūkst. Lt pradiniam įnašui.
 Šiuo metu nuomojasi butą už 700 Lt.

Įsipareigoda-
mi bankui sa-
vo darbingiau-
siu laikotarpiu, 
turite numatyti, 
kas bus, jei ne-
teksite darbo ar 

darbingumo.
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ma gyvybę apsidrausti su-
ma, atitinkančia 2–5 me-
tams šeimai reikalingą paja-
mų dydį. Ši suma bus išmo-
kėta vieno sutuoktinių mir-
ties atveju.

Analizuojamos šeimos 
mėnesinė kredito įmoka 
sudaro 860 Lt, kitos būti-
nosios išlaidos – apie 500 
Lt, taigi iš viso minima-
li mėnesinė šeimai reika-
linga pajamų suma – 1 400 
Lt. Padauginę ją iš 2 me-
tų ir suapvalinę gauna-
me minimalią sumą, ku-
riai būtina apsidrausti – 
50 tūkst. Lt.

Ne mažiau svarbus yra ir 
draudimas nuo invalidu-
mo, nes atsiradus funkci-
niam neįgalumui dažnai 
tenka keisti profesiją, pritai-
kyti gyvenamąją aplinką. Šio 
draudimo suma turėtų bū-
ti panaši į gyvybės draudi-
mo sumą.

Taip pat patartina turė-
ti apie 20 tūkst. vertės drau-
dimą traumos atveju bei 
10 tūkst. vertės kritinių li-
gų draudimą. Finansinių ap-
saugų sumas metus turin-
tiems būsto paskolą reikėtų 
peržiūrėti kas 2–3 metus.

Jei analizuojama šeima kas 
mėnesį skirtų draudimo iš-
mokoms po 150 Lt, tai leis-
tų jiems turėti visus minė-
tus draudimus ir dar sukaup-
ti ateičiai daugiau nei 120 
tūkst. litų net kaupiant su ga-
rantuotomis palūkanomis.

Trečias etapas: 
susipažinti su bankinės 
srities sąvokomis ir 
sąlygomis

Prieš kreipdamiesi į banką 
dėl paskolos, visų pirma pa-
dirbėkite su savo požiūriu: 
dažnas klientas mano, kad 
bankas, sutikdamas skolin-
ti, daro jam paslaugą. Iš tie-

PRocENTaI

Specialistų 
rekomenduojamas 
įmokos dydis turėtų 
neviršyti 25 proc. 
pajamų.

25
sų bankui sumokėdami ne 
vieną šimtą tūkstančių, lei-
džiate jam uždirbti, tad tu-
rite teisę derėtis dėl palan-
kių paskolos sąlygų.

Atkreipkite dėmesį į tai, 
kad paskolos sutartį suda-
ro dvi dalys – specialioji ir 
bendroji. Pastarąją pasko-
los prašytojai įprastai ver-
tina kaip nekeičiamą ir vi-
siems vienodą, tad dažnai 
jos net neskaito taip sutik-
dami su itin nepalankio-
mis sąlygomis. Ir bendroji, 
ir specialioji dalis gali bū-
ti keičiamos kliento pagei-
davimu.

Taigi, pasiryžę perženg-
ti banko slenkstį, jau turi-
te aiškiai suformuluoti savo 
tikslus – kokio būsto nori-
te sukaupę pradinį kapita-
lą, numatę palankias skoli-
nimosi sutarties sąlygas bei 
bent jau įpusėję taupymo 
„treniruotes“.

Konsultuoja UAB 
„Investicijų valdymo 
strategijos“ direktorius 
Darius Mikalčius.

 Finansinių įsipareigojimų 
neturi, neskiria pinigų 
draudimui. Už bakalauro 
studijas moka tėvai.

 Pajamos – 1 500 Lt.
 Buto nuoma kartu su 

draugais – 300 Lt/mėn.
 Tikslas – studijos, 

kainuosiančios 8 000 Lt,  
bei pragyvenimas, 
kainuosiantis 6 000 Lt  
(6 mėn. po 1 000 Lt).

Taupant trumpuoju lai-
kotarpiu, specialistas pata-
ria rinktis kaupiamąjį indė-
lį: visų pirma šiuo atveju aiš-
ki palūkanų norma, tad ga-
lima prognozuoti sumos au-
gimą, yra galimybė dalį lėšų 
nuskaičiuoti kaupimo metu 
(pvz., kelionei). Kaupiamieji 
indėliai pasižymi mažu rizi-
kos laipsniu ir yra apdraus-
ti. Vidutinės kaupiamojo in-
dėlio palūkanos banke šian-
dien yra apie 3 proc.

Taigi, analizuojamas 
studentas kas mėnesį 
išleidžia:
300 Lt buto nuomai
200 Lt komunaliniams 
mokesčiams 
(neatsižvelgiant į žiemos ir 
vasaros sezonų svyravimus)
400 Lt maistui
100 Lt kitoms reikmėms.

Likusią 500 Lt sumą siūlo-
ma kas mėnesį įnešti į kau-
piamąją sąskaitą, atidarytą 
specialiai taupyti. Atsižvel-
giant į tai, kad bendra meti-

nė grąža siekia 3 proc., iš vi-
so bus uždirbta 382.29 Lt. 
Periodiniai mokėjimai po 
dvejų metų leis sukaupti 12 
382.29 Lt.

 Jaunas žmogus be 
finansinių įsipareigojimų, 
visą atlyginimą išleidžia 
pramogoms.

 Neskiria pinigų draudimui.
 Pajamos – 1 675 Lt.
 Buto nuoma kartu su 

draugais – 300 Lt/mėn.
 Tikslas – susitaupyti dviem 

kelionėms per metus 4 000 
Lt = du kartus po 2 000 Lt.

Analizuojamas asmuo kas 
mėnesį išleidžia:
300 Lt butui
200 Lt komunaliniams 
mokesčiams 
(neatsižvelgiant į žiemos ir 
vasaros sezonų svyravimus)
400 Lt maistui
100 Lt kitoms reikmėms
300 Lt pramogoms.

Likusią 375 Lt sumą siūlo-
ma kas mėnesį įnešti į kau-

Taupant trum-
puoju laikotar-
piu, specialistai 
pataria atsida-
ryti kaupiamąją 

sąskaitą.

piamąją sąskaitą. Kadangi 
kelionės nėra pirmo būtinu-
mo prekės, tikslas sutaupyti 
joms gali būti paaukotas kitų 
tikslų sąskaita, t. y. šios lėšos 
pasižymi aukšta rizikos to-
lerancija. Vis dėlto specialis-
tas pataria nerizikuoti pre-
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Trijų asmenų šeima, 
planuojanti išleisti 18 m. 
vaiką studijuoti
Pajamos – 6 700 Lt./mėn.
Gyvybės draudimui skirdavo 
700 Lt/mėn., iš jų 150 
Lt/mėn. – vaiko gyvybės 
draudimui. Šiandien 
gyvybės draudimui skiria 
550 Lt/mėn.
Prieš 8-erius metus paimta 
būsto paskola 32-ejiems 
metams. Jos dydis – 280 
tūkst. Lt. Liko mokėti – 208 
500 Lt. Analizuojama šeima 
prieš 8 metus pasirinko 
banko pasiūlytą linijinį 
paskolos mokėjimo būdą, 
kurio įmoka šiuo metu 
siekia 1 600 Lt/mėn.
Santaupos – 40 tūkst. Lt 
vaiko gyvybės draudimo 
lėšų.

Išanalizavus situaciją bu-
vo išsiaiškinta, kad šeimos 
tikslai – efektyviai išnaudo-
ti sukauptas vaiko gyvybės 
draudimo lėšas, o būsto kre-

ditą grąžinti greičiau ir efek-
tyviau.

Kadangi vaikas iki 18 me-
tų buvo apdraustas gyvybės 
draudimu, susikaupė apie 40 
tūkst. Lt suma. Šias lėšas ga-
lima panaudoti sumokant už 
vaiko studijas. Pats papras-
čiausias, tačiau mažiausiai 
efektyvus būdas –  pasibai-
gus draudimo sutarčiai, at-
siimtus pinigus laikyti ban-
ko sąskaitoje ir dalį jų kas 
semestrą skirti įmokoms už 
mokslą. Kur kas efektyviau 
būtų, jei sukauptos lėšos bū-
tų išskaidytos į kelias sumas, 
pasinaudojant terminuo-
tais indėliais. Sukauptos lė-
šos taip pat gali būti dalimis 
atsiimamos iš gyvybės drau-
dimo bendrovės, likusias lė-
šas paliekant, kad jos ir to-
liau duotų pelno. Pastarasis 
variantas yra rekomenduo-
jamas turint garantuotų pa-
lūkanų draudimą. Priešingai 
nei laikydama pinigus banko 

sąskaitoje, pasirinkusi ter-
minuotus indėlius ar dalimis 
atsiimdama lėšas iš gyvybės 
draudimo bendrovės, šeima 
papildomai už lėšų laikymą 
uždirbs dar apie 3 000 Lt.

Klausimas dėl būsto kredi-
to grąžinimo yra kiek sudė-
tingesnis, nes reikia įvertin-
ti žymiai daugiau kintamų-
jų: būsto vertės ir paskolos 
dydžio santykį, palūkanų dy-
dį bei pobūdį (fiksuotosios 
ar kintamosios), pajamų tva-
rumą, banką, ilgalaikius fi-
nansinius tikslus ir pan. At-
sižvelgiant į tai, kad šeima 
yra sukaupusi lėšų (pasitel-
kusi į pagalbą gyvybės drau-
dimą) ir gali padengti įmokas 
už mokslus neturėdama pa-
pildomų išlaidų, taip pat tai, 
kad nebereikės mokėti vai-
ko gyvybės draudimo įmokų, 
ji draudimams ir paskoloms 
galės skirti po 2 150 Lt per 
mėnesį. Šiuo atveju linijinį 
paskolos grąžinimo metodą 

pakeitus į anuitetinį ir išlai-
kant tą patį įmokos dydį, t. y. 
sutrumpinant laikotarpį 8-e-
riais metais (lieka 16 metų), 
per visą laikotarpį prelimi-
nariai turėtų būti sutaupo-
ma 25 000–30 000 Lt. Žino-
ma, sutarties pakeitimas kai-
nuos – iškart gali tekti sumo-
kėti apie 2 000–4 000 Lt, to-
dėl visada labai svarbu įver-
tinti pakeitimų naudą. Kei-
čiant kredito sutartį, taip pat 
reikia įvertinti ir kitus daly-
kus: palikti kintamąsias pa-
lūkanas ar jas fiksuoti, palikti 
esamą valiutą ar keisti į kitą 
ir pan. Daugelis šių kintamų-
jų priklauso nuo konkrečios 
šeimos finansinės situacijos 
ir nuo banko galimybių.

Dirbantis paskutinio kur-
so ištęstinių studijų studen-
tas, norintis susitaupyti pi-
nigų ateičiai – magistro stu-
dijoms ir finansiniam re-
zervui, jei negalėtų derinti 
mokslo ir darbo.

kiaujant vertybiniais popie-
riais. Kaupiamasis ar inves-
ticinis draudimai šiuo atveju 
taip pat netinka – dėl trum-
po laikotarpio mokesčiai ir 
rizikos atskaitymai nega-
li konkuruoti su kaupiamuo-
ju indėliu.

Bendra metinė grąža siekia 
3 proc., tad iš viso per metus 
bus uždirbta 73.80 Lt. Peri-
odiniai mokėjimai po metų 
leis sukaupti 4 573.80 Lt.

Pateikti profesionalų pa-
tarimai – vienas iš recep-

tų finansams valdyti. Kar-
tais asmeninė patirtis ga-
li pakuždėti ne mažiau ver-
tingų sprendimų, kad ban-
ko sąskaitos likutis nuolat 
džiugintų.
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PuSmETIS 
INTERNETE – 
PRIKlauSomybė 
TaRP  
KETuRIų 
SIENų
33 metų bulgarė Stanislava Čiurinskienė 6 mėnesius gyveno 
internete. daugelis paklaustų: „o kas čia tokio? aš jau daug metų 
bent kelias valandas per dieną praleidžiu naršydamas.“ Taip, 
bet ši jauna moteris pusę metų nebuvo iškėlusi kojos iš namų: 
bendravo, pirko, dirbo tik virtualioje erdvėje. 



PuSmETIS 
INTERNETE – 
PRIKlauSomybė 
TaRP  
KETuRIų 
SIENų

dovilė Raustytė
dovile@laikas.lt

Kodėl ji taip elgėsi, kokios 
buvo tokio gyvenimo pa-
sekmės, prie kokių išvadų 
prieita neplanuotai pasi-
baigus eksperimentui „Se-
cond Life“ ir kiti įspūdžiai 
– pačios Stanislavos lūpo-
mis.

Papasakokite, koks buvo 
Jūsų santykis su interne-
tu prieš eksperimentą? 
Turėjau labai mažai patir-
ties internetinėje erdvėje – 
nebuvau susikūrusi nė vieno 
profilio socialiniame tiklala-
pyje, nesinaudojau elektro-
nine bankininkyste ar e. par-
duotuvėmis, skaičiau tik po-
pierinę spaudą. Iš viso ne-
supratau žmonių – kodėl jie 
gaišta laiką bendraudami in-
ternetu. Aš netgi jo savotiš-
kai bijojau, nes mačiau, kaip 
internetas keičia žmones. 

Tai kaipgi nusprendėte 
savo kasdienybę iškeisti į 
virtualų gyvenimą?
2007 m. buvo nebeįmanoma 
rasti su kuo išgerti alaus, nes 
visi, kaip susitarę, laiką leis-
davo socialiniuose tinklala-
piuose, pažinčių svetainėse, 
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forumuose... Taigi, būdama 
visam tam svetima ne visa-
da jausdavausi patogiai. Sa-
vo pirmąjį profilį ir susikū-
riau tam, kad daugiau galė-
čiau pabendrauti su senais 
draugais. Tačiau pastebėjau, 
kaip paprasta internete rasti 
artimą sielą. 

Ar tuomet, kai nuspren-
dėte „persikraustyti“ į in-
ternetą, turėjote vyrą ar-
ba vaikiną?
Tuo metu aš buvau ištekėju-
si už lietuvio, su kuriuo gy-
venome Bulgarijoje. Mes bu-
vome draugai, kolegos, šiaip 
geri žmonės, bet, kaip vėliau 
paaiškėjo, norėjome iš gyve-
nimo visiškai skirtingų daly-
kų. Taigi, migracijai į inter-
netą mūsų santykių pabaiga 
taip pat turėjo įtakos.

Žinau, kad iš viso turėjo-
te susikūrusi 13 skirtin-
gų profilių: vienišo tėvo, 
medicinos studento, pa-
gyvenusio gėjaus ir t. t. 
Kiek laiko kasdien skirda-
vote bedraudami su žmo-
nėmis?
Taip, turėjau 12 netikrų ir 
vieną tikrą profilius. Susi-
radau be galo daug draugų, 
taigi jiems kartais skirda-
vau 20–24 valandas per pa-
rą. Kartais net užsistatyda-
vau žadintuvą, kad paben-
draučiau su nauja drauge ka-
nadiete, po puslavandžio iš-
girsdavau signalą, jog lai-
kas kalbėtis su kaimyne ar 
mama, o po to leisdavau sau 
pusvalandį nusnūsti ir t. t.

Apgaudinėjote labai daug 
žmonių. Ar niekada nebu-
vote sučiupta meluojanti? 
Gal ir pati esate išaiškinu-
si melagingų tapatybių?
Taip, aš labai daug ką apgau-
dinėjau, bet lygiai taip pat ir 
pati buvau apgaudinėjama. 
Tad dabar tai vadinu spor-
tu. Pastebėjau štai ką – anks-
čiau ar vėliau bendraudami 
žmonės atskleidžia savo ti-
kruosius veidus. 

Gal dabar iš karto atski-

riate, kuris profilis tikras, 
kuris – ne?
Taip, man užtenka minutės 
ir galiu tai pasakyti. Kiekvie-
nas, intensyviai metus ben-
dravęs internete, gali tai pa-
daryti. Pavyzdžiui, jei pažin-
čių svetainėje žmogaus pro-
filis turi tik vieną nuotrauką, 
jau gali įtarti, kad „tikrasis 
aš“ slepiamas.

Pamenate keisčiausią in-
ternete sutiktą pašneko-

vą? Gal gėtumėte apie jį 
papasakoti?
Jis buvo ne tiek keistas, kiek 
pamišęs, tačiau teigiama 
prasme. Jo istorija tikrai ne-
eilinė. Jis norvegas, susipa-
žinęs su kanadiete pažinčių 
svetainėje. Po aštuonių mė-
nesių bendravimo interne-
te ji nuvyko pas jį į Norvegi-
ją. Labai greitai jie susituo-
kė. Tačiau kuo toliau, tuo la-
biau gyventi kartu darėsi ne-
įmanoma, taigi po trejų me-
tų jie išsiskyrė vienas ki-
to nekęsdami. Bet jai grįžus 
į Kanadą, jie vėl vienas kitą 
įsimylėjo. Jie vis dar „gyve-
na kartu “, žinoma, interne-
te. Taip jie jaučiasi saugiau. 
Ir aš sakau – geriau taip, nei 
niekaip. 

Kaip Jūs tuo metu užsi-
dirbdavote pinigų?
Bendraudama su tiek daug 
žmonių, gaudavau bega-

lę informacijos savo straips-
niams, iš to ir gyvenau. Tai-
gi, dirbdavau internete, o už-
dirbtus pinigus čia pat ir iš-
leisdavau pirkdama maistą 
bei kitus būtinus daiktus.

Ar per tą pusmetį rūkėte, 
vartojote alkoholį?
Šis projektas man padėjo 
mesti rūkyti po penkiolikos 
priklausomybės nuo taba-
ko metų. Tiksliau, tai pada-
riau likus mėnesiui iki pro-
jekto pradžios. Kadangi sė-
dėjau namuose ir nesilan-
kiau jokiuose baruose, neuž-
sirūkyti buvo daug lengviau. 
Alkoholio taip pat nevarto-
jau, nes virtualioje erdvėje 
šie dalykai nebetenka pras-
mės. Čia susitikus su žmogu-
mi nejauti poreikio išlenk-
ti taurelę. 

Ar bendraudama naudo-
davote kamerą?

Išorinis pasau-
lis ėmė mane 

bauginti.
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Ne, niekada. Tai būtų sunai-
kinę taip mane žavėjusį ano-
nimiškumą.

Ar per visą šį laiką rūpi-
notės savo išvaizda, nors 
niekas Jūsų ir nematė?
Tai buvo blogiausia – aš vi-
siškai nebegalvojau, kaip at-
rodau. Mano kasdienė ap-
ranga buvo gerokai per dide-
li marškinėliai. Nors ir šiaip 
buvau liekna, numečiau dar 
penkis kilogramus, nes visai 
pamiršau valgyti. Taigi, po 
eksperimento atrodžiau ti-
krai sudžiūvusi.

Ar ilgainiui supratote, 
kad esate priklausoma 
nuo interneto?
Tiems žmonėms, kurie sa-
ko „man taip niekada neatsi-
tiks“, galiu tik pasakyti, kad 
„niekada nesakyk niekada“. 
Aš taip pat nemaniau, jog 
taip greitai įklimpsiu virtua-

lioje erdvėje. Prireikė mėne-
sio, kol galutinai ja susižavė-
jau. Beje, be galo daug šeimų 
išyra, kai vienas iš sutuokti-
nių pradeda gyventi inter-
nete. Šokiruoja, bet aš per 
tą pusmetį sutikau daugy-
bę žmonių, kurie apie metus 
nebuvo iškėlę kojos iš namų 
susitikti su draugais ar ap-
sipirkti.

Ar per tuos šešis mėne-
sius pasiilgote tikrojo gy-
venimo?
Ne. Juk narkomanai, alko-
holikai ar nuo kitų daly-
kų priklausomi žmonės ne-
galvoja apie praeitį, ypač po 
pusmečio. Išorinis pasau-
lis mane ėmė bauginti taip, 
kaip kažkada – virtualusis.

Ar sunku buvo grįžti į 
ankstesnįjį gyvenimą? Iš-
gyvenote abstinenciją?
Tai buvo be galo sunku. Net 

nežinojau, dėl ko galėčiau 
norėti grįžti. Tai tikriausias 
abstinencijos įrodymas. La-
bai ilgėjausi virtualiojo pa-
saulio. Daug keliavau, kad 
tik būčiau toliau nuo inter-
neto. Rygoje parašiau di-
džiąją dalį savo knygos „Se-
cond Life“, kuri po pristaty-
mo Bulgarijoje susilaukė iš-
skirtinio dėmesio. Taip po 
truputį prasidėjo grįžimas į 
realybę, o gimus sūnui ir ga-
lutinai persikėliau į ją. 

Neteko susimaišyti, kuris 
gyvenimas yra tikrasis, o 
kuris ne?
Žinoma, buvo akimirkų, kai 
sudvejodavau. Tačiau jis ti-
kras yra tiek, kiek tu pats ja-
me esi tikras. 

Koks Jūsų požiūris į in-
ternetą dabar, po eksperi-
mento?

Galėčiau sakyti, kad viskas 
baigta ir kad tai buvo tik 6 
mėnesių draugystė. Tačiau 
aš meluočiau. Ne taip seniai 
ištekėjau dar kartą, vėlgi už 
lietuvio. Gyvename Briuse-
lyje, kur neturiu daug drau-
gų, tad su senaisiais bičiu-

Pasibaigus pro-
jektui, labai il-
gėjausi virtua-
laus pasaulio.

liais iš Bulgarijos ir Lietu-
vos bendrauju internetu. Kai 
nevaikštau gryname ore su 
sūnumi, laiką leidžiu inter-
nete rašydama straipsnius, 
knygas. Kartais susitinku su 
„mamyčių forumo“ dalyvė-
mis. Šiaip su realiuoju pa-
sauliu mane sieja tik mano 
vyras ir vaikas. Bet man pa-
tinka toks gyvenimas.

Kiek šis eksperimentas 
Jums buvo naudingas fi-
nansine prasme?

Pasaulyje siaučianti ekono-
minė krizė internetą aplen-
kia. Čia žmonės prisigalvo-
ja įvairiausių būdų prasima-
nyti pinigų. Jis tarsi Berlyno 
siena tarp turtingų ir skur-
džių šalių, pavyzdžiui, Vaka-
rų Europos ir Afrikos. Tai tik 
įrodo, koks jis svarbus vysty-
mosi procese.

Emocijos ir pinigai – du 
dalykai, siejantys tikrąjį ir 
virtualųjį pasaulius. Pasi-
naudodama emocijomis, pa-
rašiau knygą „Second Life“ 
ir dar prieš prasidedant pro-
jektui žinojau, kad finansine 
prasme jis bus tikrai vykęs.

Kovo 17 dieną „Tamsta 
Worldwide“ pristato  
Pigeoną Johną (JAV).

Daugiau informacijos „Tamstaclub.lt“

Pigeon 
John
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Gal pradėkime nuo klau-
simo, kaip atsidūrei Di-
džiojoje Britanijoje? Pa-
stūmėjo mokslai ar noras 
išbandyti kažką naujo?
Mane visuomet traukė stu-
dijos užsienyje ir jau baigusi 
mokyklą žinojau, kad anks-
čiau ar vėliau išvažiuosiu į 
užsienį studijuoti. Mokyda-
masi 3 kurse, vasarą kartu su 
draugėmis išvažiavau į Lon-

labai daug žmonių lietuvoje 
skundžiasi, kokie jie nelaimingi, nes 
neuždirba daug pinigų arba neranda 
mėgstamo darbo. Ir dažniausiai laimės 
keliauja ieškoti užsienyje. Tačiau 
ar tikrai šalis, kurioje gyveni, yra 
labai svarbi? galbūt svarbiausia 
žinoti, ko nori, ir nebijoti to siekti? 
jūsų dėmesiui – penkios jaunų žmonių 
istorijos, kurios parodys, kad laimę 
galima rasti ir lietuvoje, ir Estijoje, ir 
danijoje, ir didžiojoje britanijoje. 

loNdoNE dIRbaNTI 
moNIKa: „SvaRbIauSIa – 
NoRaS IR moTyvacIja“

doną: pakeliauti, užsidirbti, 
pagerinti anglų kalbos įgū-
džių, taip pat pasidomėti ša-
lies universitetais. Besisve-
čiuodama Didžiojoje Brita-
nijoje, supratau, kad būtent 
Londone norėčiau toliau 
studijuoti, nes mane užbūrė 
šis didmiestis: jo įvairiapu-
siškumas, nuolatinis judesys 
ir daugybė galimybių.

Kuomet grupės draugai ėjo 
švęsti bakalaurų diplomų 
įteikimo, aš tos pačios die-
nos vakare, iškart po diplo-
mų įteikimo ir šampano tau-
rės kartu su tėvais, buvau 
pakeliui į Vilnių laikyti an-
glų kalbos stojamojo egza-
mino (IELTS). Taip prasidė-
jo mano „greitasis“ gyveni-
mas. Netrukus susikroviau 
žodynus, knygas ir, itin en-
tuziastingai nusiteikusi, jau 
buvau pakeliui į Londoną. 

Trumpai papasakok apie 
mokslus Didžiojoje Brita-
nijoje.
Įstojau į paskutinį baka-
lauro kursą Vestminsterio 
universitete. 2006 metais 
mokslai Didžiojoje Britani-
joje nebuvo labai brangūs, 
bet žinau, kad dabar kainos 
yra labai išaugusios. Baka-
lauro studijos kainuoja pi-

giau (iki 10 000 svarų ster-
lingų per metus), o magistro 
studijos brangiau – dide-
lę įtaka kainai daro univer-
siteto vardas ir pasirinkta 
studijų programa. Mokslas 
čia yra labai įdomus ir ko-
kybiškas. O svarbiausia, kad 
jis yra orientuotas į dabar-
tinę situaciją – teorinės ži-
nios yra derinamos su prak-
tika, pastarajai skiriant la-
bai daug dėmesio. Taip pat 
būtina paminėti, jog egza-
minams išlaikyti neužtenka 
vien tik paskaitos konspek-
tų, būtina nuolatos domėtis 
dalykais, kuriuos studijuoji, 
skaityti įvairius žurnalus, 
laikraščius ir nemažai pa-
pildomų knygų. O ir tie pa-
tys egzaminai nereikalau-
ja įvairių apibrėžimų kali-
mo, svarbiausia tai, kad stu-
dentas sugebėtų tinkamai 
išanalizuoti, įvertinti situ-

Monika Fedoravičiutė (28) Didžiojoje Britanijoje gyve-
na jau šeštus metus ir šiuo metu dirba struktūrizuotų pro-
duktų investavimo grupėje viename didžiausių Japonijos 
investicinių bankų Londone. Merginos kelias į sėkmę bu-
vo kupinas įvairių iššūkių ir vingių, o kaip ji pati pasako-
jo, viską pasiekti jai padėjo ryžtas ir noras kovoti dėl užsi-
brėžto tikslo. Apie savo pradžią ir karjerą Londone Moni-
ka papasakojo ir mums.

Rasa barčaitė
rasa@laikas.lt 
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aciją, pritaikyti savo žinias. 
Dėstytojai yra labai malo-
nūs ir visuomet pasiruošę 
padėti. Vienas didžiausių jų 
privalumų yra tas, kad dau-
guma jų yra profesionalai, 
t. y. dirbę ar vis dar dirban-
tys tose srityse, kurių dis-
ciplinas dėsto. Tai užtikri-
na, kad studentai gauna ne-
mažai praktikoje pritaiko-
mų žinių.

Ar sunki buvo pradžia? 
Kokie didžiausi sunkumai 
laukė ir kaip su jais susi-
dorojai?
Iš pradžių buvo tikrai la-
bai sunku: ir dėl kalbos bar-
jero (nors ir gerai mokėjau 
kalbą, iš pradžių buvo sun-
koka su specifine termino-
logija bei anglišku studen-
tišku slang‘u), ir dėl didelės 
studijų apimties (vieno da-
lyko analizei parengti reik-

davo perskaityti 3–4 kny-
gas, šeštadieninius „Finan-
cial Times“, įvairių ekono-
mistų komentarus bei nuo-
latos domėtis finansinio sek-
toriaus naujienomis). Ta-
čiau praėjus keliems mėne-
siams, perskaičius daug kny-
gų, praleidus nemažai be-
miegių naktų, viskas pasida-
ro įmanoma. Paskui jau grei-
tai įsivažiavau į anglišką stu-
dentišką gyvenimą. Tėvai ir 
būsimas vyras labai palaikė 
mane ir tai įkvėpė siekti sa-
vo tikslų. 

Šiuo metu dirbi viename 
didžiausių Japonijos in-
vesticinių bankų „Mitsu-
bishi UFJ Securities In-
ternational plc“ (MUSI). 
Kaip ten patekai? 
Didžiojoje Britanijoje pa-
baigusi universitetą (2007 
metais), supratau, kad dar-

bo paieškos tikrai nebus len-
gvos. Nors ir turėjau „lietu-
viškos“ darbo patirties, to 
neužteko norint susirasti 
darbą iškart po universiteto 
studijų, tad ilgai nelaukusi 
nusprendžiau atlikti nemo-
kamą praktiką vienoje star-
tup kompanijoje, kad įgyčiau 
„angliškos“ darbo patirties. 
O po kelių mėnesių jau žen-

giau į MUSI banko biurus 
pradėti darbą Teisės depar-
tamente. Man pasisekė, kad 
ten patekau prieš pat finan-
sų krizę, nes „Lehman Brot-
hers“ bankrotas 2008 me-
tais paveikė daugelio žmo-
nių karjerą ir darbo vietų tik 
mažėjo, daug žmonių buvo 
atleista. Banke man pradė-
jus dirbti struktūrinių deri-
tatyvų (išvestinių finansinių 
instrumentų – aut.) teisinin-
kų asistente, prasidėjo ma-
no pažintis su finansiniais 
sandoriais. Iš pradžių ma-
no darbas apėmė labai daug 
administracinių užduočių, 
bet paskui vadovai, pastebė-
ję mano sugebėjimus, ėmė-
si mane supažindinti su įvai-
rių finansinių produktų tei-
sinėmis subtilybėmis ir san-
dorių struktūromis. Neil-
gai trukus jau pradėjau do-
kumentuoti finansinius san-

Buvimas su įdo-
miais žmonėmis 
yra naudingas 

– iš jų gali pasi-
semti įkvėpimo 

ir gerų idėjų.
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dorius. Tačiau manęs teisi-
niai dalykai netraukė ir Tei-
sės departamentas buvo tik 
pirminė stotelė žengiant į 
bankinį sektorių. Mano sva-
jonė buvo pereiti į Front Of-
fice dirbti tiesiogiai su finan-
siniais produktais, t. y. pre-
kiauti jais, aiškintis PnL, ri-
zikas, įkainoti produktus ir 
aktyviai dalyvauti rinkose. 
Iš pradžių labai trūko pagal-
bos iš šalies, labiau patyru-
sių žmonių patarimų. Dabar, 
suprasdama, kaip svarbu 
pradedančiajam specialis-

laiko zonas (Tokijus, Londo-
nas, Niujorkas), mūsų dar-
bo diena prasideda 7.30 val. 
ir baigiasi apie 18.30 vakare, 
o kartais ir vėliau. Esu vie-
nintelė mergina tarp 10 vai-
kinų, dirbančių STG. Ma-
no akimis, visi jie prilygsta 
profesoriams: turi prestiži-
nių universitetų diplomus, 
daug darbo patirties, išsiski-
ria analitiniu mąstymu, tad 
man, kaip jaunesniajai gru-
pės narei, yra iškelti dideli 
reikalavimai, kad nuo jų ne-
atsilikčiau. Bendradarbiai 

Minėjai, kad Tave įkvepia 
susitikimai su daug pasie-
kusiais žmonėmis. Gal ga-
li keletą paminėti? 
Geri pavyzdžiai visada įkve-
pia žmogų naujiems iššū-
kiams ir visada stengiuo-
si nepraleisti susitikimų su 
įvairiais pasaulio ar Lietu-
vos lyderiais. Priklausau Lie-
tuvių Londono Sičio klubui 
(LCLC, litcityclub.co.uk), ku-
ris rengia labai įdomius susi-
tikimus, apskritojo stalo dis-
kusijas su įdomiais, daug pa-
siekusiais žmonėmis. Pavyz-

dami geresnio gyvenimo? 
Ar sunku prasimušti ir 
kokių savybių reikia no-
rint kažko pasiekti?
Kaip kas tą geresnį gyveni-
mą įsivaizduoja. Jei tas ge-
resnis gyvenimas siejasi su 
geru išsilavinimu, tarptau-
tinės patirties kaupimu, sa-
vęs realizavimu profesinė-
je srityje, – pirmyn! Tačiau, 
jei geresnis gyvenimas sie-
jasi tik su pinigais ir daugiau 
nieko, mano manymu, Vaka-
rų resursai jau išsekę, reiktų 
važiuoti į Rytus. Rytai dabar 
siūlo didelių galimybių, nes 
tai – naujoji ekonomika. 

Ir dar. Svarbiausia turėti vi-
ziją, kuo nori būti, ir to pa-
laipsniui siekti. Yra toks an-
gliškas posakis „To climb ste-
ep hills requires a slow pa-
ce first“ (liet. norint įkopti į 
aukštas viršūnes, reikia pra-
dėti po truputį), taigi reikia 
apsišarvuoti kantrybe, kaupti 
įdirbį, tobulinti savo įgūdžius 
ir bandyti tol, kol pasiseks. 
Turi būti labai motyvuotas, 
inovatyvus, kurti naujas idė-
jas. Labai svarbu yra terpė, 
kurioje žmogus egzistuoja. 
Jei toje terpėje yra asmeny-
bių, kažko pasiekusių ir daug 
patirties sukaupusių žmonių, 
geri pavyzdžiai automatiškai 
įkvepia nepasiduoti naujiems 
iššūkiams. 

Ir paskutinis klausimas, 
kurį turbūt Tau užduo-
da dauguma. Ar planuoji 
grįžti į Lietuvą?
Taip, tai tikrai dažnas klau-
simas. Beveik visi mane pa-
žįstantys žmonės žino, kad 
tikrai grįšiu į Lietuvą. Lietu-
va yra mano Tėvynė, kurio-
je užaugau, kurioje gyvena 
mano šeima ir artimieji. Tai 
svarbiausias emocinis fakto-
rius, kuris visą laiką traukia 
grįžti. Čia grįžtu 3–4 kartus 
per metus ir kiekvienąkart 
labai sunku išsiskirti su tė-
vais, giminėmis, draugais. O 
kalbant apie karjerą, manau, 
visi, kas ieško galimybių, 
naujų iššūkių, tikrai jų atras 
ir Lietuvoje. Svarbiausia yra 
noras ir motyvacija! 

man – autoritetas ir labai ge-
ras pavyzdys, kuriuo seku 
jau antrus metus. Įprastinė 
darbo diena – tai labai daug 
įvairių darbų: rinkų stebė-
jimas, galimybių rinkose 
paieška, stebint, kaip rinkų 
pasikeitimai veikia produk-
tų kainas ir rizikas bei sten-
giantis jas apdrausti, pro-
duktų įkainojimas ir t. t. La-
bai svarbu atidumas, nes vi-
si sprendimai turi finansi-
nę išraišką: net ir maža klai-
delė kartais gali kainuoti mi-
lijonus. 

Ar daug reikia atsisakyti 
norint padaryti karjerą ir 
kaip viską spėji?
Manau, viskas priklauso nuo 
paties žmogaus, kaip jis vis-
ką sugeba suderinti ir kar-
tais reikia kažko atsisakyti. 
Tačiau jei darai ir sieki to, ko 
nori – tai neatrodo kaip auka 
ar kažko atsisakymas, grei-
čiau, tai darymas kažko, kas 
tave priartina prie pasirink-
to tikslo. 

džiui, galiu paminėti susi-
tikimus su Lietuvos Prezi-
dentu Valdu Adamkumi ir 
jo žmona Alma Adamkiene, 
neseniai įvykusią konferen-
ciją su eurokomisaru Algir-
du Šemeta, Vytauto Lands-
bergio paskaitas, apskrito-
jo stalo diskusijas su versli-
ninkais, bankininkais iš Lie-
tuvos. Taip pat būtina pami-
nėti, kad LCLC veikloje da-
lyvauja nemažai įspūdingas 
karjeras padariusių lietuvių, 
tad buvimas toje aplinkoje 
įkvepia ir toliau siekti savų 
tikslų, gauti gerų patarimų. 
Neseniai kartu su bendra-
darbiais darbo reikalais va-
karieniavome su buvusiu Di-
džiosios Britanijos iždo kan-
cleriu Alistairu Macleanu 
Darlingu. Vien buvimas su 
įdomiais žmonėmis yra nau-
dingas – iš jų gali pasisemti 
įkvėpimo ir gerų idėjų.

Ką patartum lietuvai-
čiams, kurie emigruoja į 
Didžiąją Britaniją ieško-

tui kitų pagalba, jau antrus 
metus dalyvauju mentoring 
programoje (Big Brother, lt-
bigbrother.com), kuri yra or-
ganizuojama Didžiojoje Bri-
tanijoje, Lietuvoje, Jungti-
nėse Amerikos Valstijose, ir 
stengiuosi padėti jaunimui 
studijų klausimais, ieško-
ti praktikos vietų, galimybių 
gilinti žinias ir t. t. 

O kaip darbo aplinka? Ar 
didelis darbo krūvis?
Mūsų grupė (ang. Structured 
Trading Group – STG), ku-
rioje dirbu, prekiauja struk-
tūrizuotais finansiniais pro-
duktais – tai sintetiniai in-
vestavimo instrumentai, ku-
rie kuriami derinant įpras-
tus finansinius instrumen-
tus ir išvestines finansi-
nes priemones. Šie produk-
tai yra labai sudėtingi ir rei-
kalauja daug žinių, laiko, pa-
stangų stengiantis suvaldyti 
jų sukurtas rizikas bei ban-
dant daugiau uždirbti. Ka-
dangi turime suspėti į visas 3 

Rytai dabar siū-
lo didelių gali-

mybių, nes tai – 
naujoji ekono-

mika. 
Visi, kas ieško 

galimybių, nau-
jų iššūkių, ma-

nau, tikrai jų at-
ras ir lietuvoje.

nu
ot

r. P
ho

to
s.c

om

14





Papasakok šiek tiek apie 
savo studijas ir apie tai, 
kaip atsidūrei Danijoje.
Pirmąjį bakalauro laips-
nį apsigyniau Lietuvoje, V. 
A. Graičiūno aukštojoje va-
dybos mokykloje. Ten stu-
dijavau turizmą ir vadybą, o 
su mainų programa „Eras-
mus“ pirmą kartą išvykau į 
Daniją studijuoti ekonomi-
kos. Po pusmečio sugrįžu-

aISTRa  
muzIKaI  – a. laSTauSKaITėS  
SėKmėS gaRaNTaS

si į Lietuvą, apsigyniau ba-
kalauro laipsnį ir per tarp-
tautinę „Hakes“ organizaciją 
sugrįžau į Daniją. Tik šį kar-
tą į kitą miestą ir jau ilges-
niam laikui. Studijavau „År-
hus Business College“ aka-
demijoje rinkodarą. Studijų 
metu atlikau praktiką, kuri 
padėjo atsidurti Kopenhago-
je. Ten dirbau paprastoje tu-
rizmo agentūroje. 

Dauguma emigravusių 
studentų sugeba suderinti 
mokslus ir darbą, tačiau 
kaip yra Lietuvoje? Ar pa-
ti studentaudama dirbai?
Studijų metu dirbau tik Da-
nijoje, Lietuvoje sunkiai tai 
pavykdavo, nes išeidavau iš 
namų 8 val. ryte ir sugrįžda-
vau tik vėlai vakare. Be to, 
tai lėmė aktyvi veikla, „lan-
ginė“ tvarkaraščių sistema ir 
tėvai. Minėtasis „langinis“ 
studijų grafikas trukdė sude-
rinti mokslus ir darbą. Žino-
ma, gali dirbti savaitgaliais 
ar naktimis, tačiau tai nė-
ra išeitis, kai pinigai ganėti-
nai maži. 

Agnei Lastauskaitei dar tik 26-eri, tačiau ji jau dirba mu-
zikos licencijavimo vadove Rusijos, Ukrainos, Baltijos ir 
kitų šalių regionuose „ Apollo Music“ atstovybėje Kopen-
hagoje.  
Kaip žurnalui „Laikas.lt“ pasakojo pati mergina, jos gyve-
nimo šūkis labai paprastas – „niekada nesustoti, net jei tai 
patogu“, o savo sėkmės formulę ji apibrėžtų kaip „aistrą 
muzikai ir... gebėjimą pasitikėti savimi“. 

Sandra Sereikaitė
redakcija@laikas.lt
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O skirtumas tarp Dani-
jos ir Lietuvos švietimo sis-
temų yra elementari pagar-
ba žmogaus laikui. To mūsų 
gimtinėje labai trūksta. Da-
nijoje studijos trukdavo vi-
dutiniškai iki 15 val., o blo-
giausiu atveju – iki 16 val.. 
Tuomet ramiai galėdavai ei-
ti dirbti ar mėgautis laisva-
laikiu. 

O gal galėtum daugiau pa-
pasakoti apie savo darbą 
„Apollo Music“?
„Apollo“ grupėje pradėjau 
dirbti 2009 metais, tuomet 
dar tik su Baltijos šalių rin-
ka. Tik vėliau viskas pradėjo 
plėstis ir augti, tad tapau va-
dove, atsakinga už keletą ša-
lių, ir dabar, norėdama su-
rasti geriausią sprendimą, 
turiu matyti bendrą vaizdą ir 
viziją iš viršaus. Nesu atsiri-
bojusi emigrantė, kuri igno-
ruoja Lietuvą ir tautiečius. 
Bandau padėti Lietuvai išsi-
skirti kuriamais projektais 
ir net būdama Danijoje nors 
kartą per dieną pabendrauju 
lietuviškai.

Ar prieš tapdama „Apollo 
Music“ kolektyvo nare tu-
rėjai kokios nors reikalin-
gos darbo patirties? Kaip 
apskritai gavai šį darbą?
Manyčiau, kad svarbu įsi-
minti vieną taisyklę: jei tu-
ri aistrą ar hobį, tu visuomet 
atrasi veiklos. Jeigu paklaus-
tas konkrečiai žinosi, kas tau 
patinka, vadinasi – pasiseks.

Tačiau šiame versle priva-
lai domėtis ir išmanyti mu-
ziką. Visą gyvenimą buvau 
muzikos „geek’as“. Pati šiek 
tiek grojau, dainavau, laisva-
laikis ir tas buvo muzika. Ta-
čiau pasirinkau studijas nė 
kiek nesusijusias su kūrybi-
ne veikla, nes pavėlavau. Per 
vėlai susigriebiau mokytis 
profesionaliai groti.

Tačiau neįmanoma išmok-
ti mylėti, jausti, filtruoti mu-
ziką, tai turi turėti savyje. 
Mano darbas – tai muzikos 
ir verslo sintezė. Gauni be-

garsę, besielę medžiagą ir 
ieškai geriausio sprendimo, 
nes garsas – tai siela. Visuo-
met dėl to jaučiuosi tvirta, 
nes šis darbas – tiesiog aš.  

Gyveni viename praban-
giausių Europos mies-
tų, ar vis dar tebegąsdina 
kainos? Ar tenkina atly-
ginimo ir pragyvenimo iš-
laidų santykis?
Tai manęs negąsdina, nes 
niekuomet nebuvau praban-
gos vergė. Man patinka pa-
prastos, įdomios vietos, to-
dėl galiu pasitaupyti ir pini-
gų visuomet turiu. Nors vis-
gi aš jų neskaičiuoju ir ne-
gailiu. Tiesiog mano porei-
kiai nėra tokie dideli kaip 
galbūt kitų. Man Danijoje 5 
000 kronų yra maži pinigai, 
o Lietuvoje 2 000 Lt jau bū-
tų be proto daug.

Dauguma imigrantų skun-
džiasi gana dideliais mo-

kesčiais Danijoje. Ką pati 
apie tai manai?
Taip, mokesčiai čia gana di-
deli, tačiau tu už juos taip 
pat kažką gauni. Galbūt tai 
nėra orientuota konkrečiai į 
užsieniečius, tačiau valstybė 
padeda studentams, gydy-
mas nemokamas... Manau, 
kad dideli mokesčiai tam ti-
kra prasme sulygina visuo-
menę. Čia nėra daug elgetų, 
vagių. Visi turi pinigų, todėl 
ir nusikalstamumo lygis yra 

kiek žemesnis nei Rytų Eu-
ropoje. 

Pinigų taupymas, kokiais 
būdais tai darai? Galbūt 
kažkur investuoji? 
Kol kas neturiu tiek pini-
gų, kad kažkur investuočiau, 
bet žinau viena – mėgstu bū-
ti nepriklausoma. Stengiuo-
si taupyti, kad turėčiau ne-
išsenkantį rezervą „juodai 
dienai“. Neturiu poreikio įsi-
gyti namą, mašiną, naujau-
sių technologijų ar vardinių 
prekių, tad mano išlaidos ge-
rokai mažesnės nei kitų. 

Agne, Tavo sėkmės isto-
rija stulbinanti. Kaip pati 
galvoji, ar lietuviui sunku 
kažko pasiekti svetur, juk 
Tu šiuos stereotipus lau-
žai? Kaip manai, kokios 
yra kitų galimybės?
Juk visi turi kažką išgyventi... 
Manau, kad didžiausia sėkmė 
yra aistra. Jei akys blizga – 
tau jau sekasi. Nors ir buvo 
sunku, aš į tai tiesiog nerea-
guodavau. Gyvendamas už-
sienyje turi suvokti, jog reikia 
mokėti pristatyti save ir ver-
tę, kurią suteiksi darbdaviui. 
Ir nepaisant to, kad danai, 
kaip ir kitos tautos, pirmiau 
žiūri savų, žmogus turi jaus-
tis reikalingas. Jei taip bus – 
jis tikrai kažką pasieks.

Reikia pasitikėti savimi, 
bet ir žinoti skirtumą tarp 
pasitikinčio ir įkyraus žmo-
gaus. Tas, kuris tiki savimi, 
žinos, ką daryti, ir darys tai 
profesionaliai, nelips per ki-
tų galvas. O kiti, deja, tampa 
savo pačių priešais. 

Pabaigoje tiesiog pasida-
lyk keletu patarimų tau-
tiečiams.
Nieko nėra neįmanomo, o 
savo gyvenimą susikurti iš 
naujo gali net ir juodžiau-
sią dieną, nepaisydamas to, 
kurioje pasaulio vietoje esi. 
Reikia būti lietuviu, kuris 
kovoja, o ne pilku žmogumi 
iš Rytų Europos. Ir, beje, aš 
niekuomet nedaryčiau taip, 
kaip daro kiti.

neturiu porei-
kio įsigyti na-

mą, mašiną, tad 
mano išlaidos 

gerokai mažes-
nės nei kitų.
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Prieš metus Giedrė Tar-
tu universitete baigė estų 
kalbos ir finougristikos 
magistro studijas. Tačiau 
iki šiol jos daug kas klau-
sia, kodėl mokytis ji pa-
sirinko būtent estų kalbą. 
Paklausėme ir mes.
Aš visiems automatiškai 
atšaunu – netyčia. Žinoma, 
manimi niekas netiki, tad 
kas kartą tenka ilgai ir 
nuobodžiai aiškinti, kad tais 
metais, kai stojau į Vilniaus 
universitetą, galėjau rink-
tis iš dviejų kalbų – serbų ir 
estų. Taigi, apsispręsti nebu-
vo sunku. 

Na, o anglų, vokiečių, 
rusų? Šių specialybių 
grupės, ko gero, renkamos 
kasmet?
Jokiu būdu nenorėjau gilin-
tis į daug kam gerai žinomas 
ir visame pasaulyje popu-
liarias kalbas. 

Kodėl nesimokei 
magistrantūrojeVU, o 
iškeliavai į Tartu?
Ketvirtame kurse išvažiavau 
į Tartu pusei metų pa-
gal Švietimo ministerijos 
mainų programą. Jau tada 
įsimylėjau tiek patį miestą, 
tiek universitetą, žmones, 
visą atmosferą. Žinojau, kad 
čia grįšiu. 

Taigi, baigusi bakalauro 
studijas Vilniuje, net nedve-
jojau, ką daryti toliau. Tar-
tu universitetas buvo mano 
vienintelis variantas. 

„ESTomaNėS“ 
gIEdRėS ISToRIja

dovilė Raustytė
dovile@laikas.lt 

Na, ir neteko gailėtis?
Tartu – studentų, bohemos, 
kultūros miestas. Čia re-
tai kada būna liūdna, nes 
visuomet kas nors įdomaus 
vyksta, tik spėk suktis. Jei 
palygintume Vilniaus ir 
Tartu universitetus, pasta-
rasis man patiko labiau. 
Dėstytojai labai supratingi, 
geranoriški, jaunatviški, su 
studentais bendrauja labai 
laisvai, vienas į kitą kreipia-
si „Tu“.

O kaip darbo paieškos? 
Deja, gerą darbą rasti tik-

imos“ kasininku, kas sar-
gu. Jaunimui dėl to negėda, 
svarbiausia, kad užtektų 
pragyventi, išsinuomoti 
būstą, pašėlti vakarėlyje, o 
ko daugiau reikia.

Žmonės Estijoje taip pat 
kaip pas mus dejuoja dėl 
krizės?
Dejuoja, bet tikrai mažiau. Iš 
tikro čia būdama aš nelabai 
jaučiu tą krizę.

Koks minimalus esto 
uždarbis?
290 eurų.

nebloga galimybė prisidurti 
prie algos. Taline lietuviškai 
šnekančių žmonių paklausa 
gana didelė, nes būtent ten 
įsikūrusios visos didesnės 
Baltijos šalių kompanijos. 

Ar daug lietuvių Tartu?
Atlyginimai Estijoje, paly-
ginti su Lietuva, ženkliai 
didesni. Tačiau Taline gyve-
na daugiau lietuvių nei Tar-
tu. Kiek žinau, Estijoje 
žmonės apsistoja dėl dviejų 
priežasčių – darbo arba 
meilės. 

O kuristavo variantas?
Antrasis. Prieš atvažiuoda-
ma studijuoti į Tartu uni-
versitetą, turėjau nuojau-
tą, kad pabaigusi studijas 
negrįšiu į Lietuvą. Ir neno-
rėjau. Beje, labai greitai at-
sirado ir priežastis pasilik-
ti – sutikau Kristjaną. Tai-
gi, vasarą bus ketveri metai, 
kai esame kartu ir kai gyve-
nu Estijoje.

Tai vis dėlto kur geriau 
jautiesi – čia ar Lietu-
voje?
Keista, tačiau jaučiuosi čia 
kaip namie. Atrodo, kad taip 
ir turi būti, kad tai mano vie-
ta. Lietuvoje pasiilgstu tik 
tėvų ir kelių labai brangių 
draugių. Visi kiti išsilaks-
tę po platųjį pasaulį. Džiau-
giuosi, kad Estija yra paly-
ginti netoli nuo Lietuvos. 
Galiu bet kada sėsti į auto-
busą ar mašiną ir parvažiuo-
ti. Beje, ir Kristjanui Lietu-
voje labai patinka. Bet grįž-
ti netraukia, gal kada nors, 
bet tikrai ne artimiausiu lai-
ku. Aš vis dar apsėsta „esto-
manijos“. 

Grįžti netrau-
kia, gal kada 

nors, bet tikrai 
ne artimiausiu 

laiku. aš vis dar 
apsėsta „esto-

manijos“. 

rai nėra labai lengva, tai 
– sėkmės reikalas. Taline 
darbo pasiūlymų žymiai 
daugiau nei Tartu. Beje, 
mane labiausiai nustebi-
no tai, kad jauni ir išsilavinę 
estai, ieškantys tinkamo ir 
gerai mokamo darbo, nesėdi 
rankų sudėję, o dirba vi-
sokius paprastus, smulkius 
darbelius – kas parduotuvės 
sandėlininku, kas „Max-

O kokį darbą turi pati? Ar 
tenkina uždarbis?
Šiuo metu dirbu vienoje 
privačioje klinikoje vertėja-
konsultante. Bendrauju su 
klientais iš Lietuvos. Atly-
ginimas nėra labai didel-
is, todėl visą laiką peržiūriu 
darbo skelbimus, ieškau 
ko nors geresnio. Beje, dar 
vertėjauju. Dažniausiai iš 
estų į lietuvių kalbą. Tai – 
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Straipsnio herojus šiuo 
metu neturi darbo. Kodėl 
apie jį rašome? Jonas Joni-
kaitis, svajojęs būti moky-
toju, 2011 m. Vilniaus uni-
versiteto „Karjeros dienų“ 
renginyje sugebėjo pra-
nokti ekonomikos studen-
tų pulką ir gavo darbą ban-
ke, išsiuntęs vos vieną CV.

Anksčiau Jonui neteko 
ieškoti darbo, tad jis sunk-
iai suvokė, kaip tą daryti. 
Tačiau užsibrėžęs tikslą vai-
kinas nesivargino kandidat-
uoti į kitas siūlomas pozici-
jas, o sublizgėjo susitiki-
mo su potencialiu darbda-
viu metu.

Kodėl pasirinkai banką?
Kai supratau, kad nebeno-
riu tęsti pasirinktų 
magistrantūros studijų, 
reikėjo ieškoti darbo. 
Norėjau mokyti vaikus, bet 
kadangi buvo mokslo metų 
vidurys, mokyklose dar-
bo vietų nebuvo. Priešingai 
nei įprasta, nesiuntinėjau 
krūvos CV, o apmąsčiau, 
ką norėčiau dirbti. Aš 
iš tų žmonių, kurie pir-
ma apsisprendžia, o tada 
veikia. Nusprendžiau, kad 
noriu dirbti konkrečiame 
banke. VU „Karjeros die-
nos“ buvo vienas iš kanalų, 
per kurį pavyko susisiek-
ti su darbdaviu. Buvau ak-
tyvus, dalyvavau įvairiose 
diskusijose, mano pavardė 

KaIP joNaS  
joNIKaITIS daRbą Rado

Ina Peseckienė
ina@laikas.lt

šmėžavo visų renginių 
sąrašuose. Manau, tai 
turėjo įtakos tam, kad mane 
pastebėjo.

Manimi susidomėjo banko 
Personalo skyriaus atstovė. 
Po diskusijos ji paklausė apie 
darbo planus, atsakiau, kad 
prieš kelias dienas išsiunčiau 
CV. Po kelių pokalbių mane 
pakvietė dirbti Klientų ap-
tarnavimo skyriuje.

Vis dėlto šiandien ten 
nebedirbi. Kodėl?
Tai nebuvo mano svajonių 
darbas, tiesiog užsibrėžiau 
tikslą padirbėti bendrovėje, 
kurią daugelis laiko svajonių 
darbdaviu. Kaip ir anksčiau, 
noriu būti dėstytojas. Jei 
paklaustumėte, kokį matau 
save po 10 metų, atsakyčiau 
– besisklaidantį prie lentos.

 Kokios patirties įgijai?
Daug išmokau. Esu iš tos kar-
tos, kuri neturėjo ekono-
mikos pamokų mokykloje, 
nesupratau, kas yra dar-
bas. Mano tėvai vadovavo-
si senuoju modeliu: įstojai, 
baigei mokslus, gavai darbą. 
Šiandien diplomas negaran-
tuoja darbo vietos, daug svar-
biau yra mokėti parengti CV, 
prisistatyti... To nemokėjau 
ir negalvojau apie tai.

Ką patartum ieškantiems 
darbo?
Neseniai sužinojau, kad Li-
etuvos universitetuose 
dėstomi karjeros valdymo 
pagrindai, manau, šis kursas 
turėtų būti įvestas jau 10–11 
klasėje. Svarbu suvokti, ko 
sieki, kaip veikia darbo rinka 
ir ko tikisi darbdaviai.

Dabar itin populiarus 
praktikos pasirinkimas su 
perspektyvomis įsidarbin-
ti. Darbdaviams tai paran-
ku: nemokama darbo jėga, 
be to, sutaupoma lėšų per-
sonalo atrankai, nes prakti-
kantai savo pasirinkimu iš-
reiškia lojalumą, norą dirb-
ti. Tačiau praktikos nereikia 
vertinti kaip lažo, kurį rei-
kia atidirbti, – tai praktinės 
žinios, už kurias gaunama 
kreditų. Dažniausiai už jas 
dar ir mokame – mokėdami 
už mokslą. Priimanti prak-
tikantus įmonė turėtų su-
teikti daug informacijos, bet 
taip nutiks tik tada, jei būsi-
te iniciatyvūs, norėsite įgyti 
praktinių žinių. Vadovai ne-
turi laiko kurti jums užduo-
čių, tad klausimas „ką veikti“ 
juos erzina. Akivaizdu, kad 
darbas pasiūlomas iniciaty-
viems praktikantams.

Jei vis dar ieškote savo sva-
jonių darbo, – kviečiame ap-

silankyti Vilniaus universi-
teto „Karjeros dienų“ ren-
giniuose, kurie tęsis iki ko-
vo 14 d. Šią dieną Saulėte-
kio rūmuose vyks pagrindi-
nis trijų savaičių ciklo rengi-
nys – „Karjeros mugė“, ku-
rios metu galėsite laisvai ir 
gyvai pabendrauti su dau-
giau nei trisdešimties įmo-
nių atstovais. 

DauGIau InFORMaCIJOS aPIe 
RenGInĮ RaSITe čIa

nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam 
telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi

Jei vis dar ieškote savo 
svajonių darbo, – kvie-

čiame apsilankyti Vil-
niaus universiteto „Kar-

jeros dienų“ renginiuose, 
kurie tęsis iki kovo 14 d.
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„ČIoP ČIoP“– 
  maISTaS 
 „bE dRamų“

apie „Čiop čiop“ jau girdėjo visi, kas mėgsta maistą, o dar 
daugiau turbūt tie, kas mėgsta jį gaminti. verslo idėja atrodo 
paprasta, tačiau geniali: išmokti gaminti ne pagal receptus, o 
remiantis įvairių kultūrų kulinarijos principais. o jeigu patys 
gaminti nemėgstate, „Čiop Čiop“ kolektyvas į namus pristatys 
gardžiausią vakarienę „be dramos“.



Apie verslą, biurokrati-
ją, aukas darbui ir aukštojo 
mokslo diplomus pasikal-
bėjome su „Čiop Čiop“ di-
rektore Dovile Rinkūnaite.

Kaip gimė „Čiop čiop“ 
idėja?
„Čiop Čiop“ idėja kilo galvo-
jant, kaip paskatinti draugus 
išbandyti daugiau skirtingų 
šalių patiekalų. Pagrindinis 
trukdis tam – nenoras pirk-
ti daug skirtingiems patie-
kalams reikalingų produktų, 
kurių vėliau nebus kur pa-
naudoti. Todėl sugalvojome, 
kad galime pristatyti visus 
kelioms porcijoms reikalin-
gus produktus kartu su re-
ceptu. Vėliau verslą plėtėme: 
prisidėjo kulinarijos kursai, 
renginiai.

Ar sunku pradėti naują 
verslą Lietuvoje? Ar daug 
„biurokratijos kryžiaus 
kelių“ įveikėte?
Biurokratijos nemažai, ta-
čiau maloniai nustebi-
no, kad žmonės, dirban-
tys biurokratinėse įs-
taigose, labai malo-
nūs ir mielai pade-
da pradedantie-
siems naują vers-
lą. Nors, žino-
ma, norėtųsi, kad 
pradedančiam 
verslininkui būtų 
daugiau nuolaidų, 
nes tai padėtų atsiras-
ti daugiau pelningų ir vėliau 
tvarkingai mokesčius mo-
kančių verslų.

Ar yra kokių nors para-
mos fondų, kurie galė-
tų padėti naujai „iškep-
tiems“ verslinin- 
kams?
Patys laimėjome Vilniaus 
savivaldybės remiamą kon-
kursą „Verslauk“ ir gavome 
20 tūkst. litų. Tai buvo ne-
bloga parama pradžiai.

goda Raibytė
goda@laikas.lt

Ar daug investicijų rei-
kėjo?
Pradėjus verslą nuo vaka-
rienių į namus, didžiausios 
išlaidos buvo patalpų nuo-
ma. Be to, įrengiant patal-
pas, investicijų reikėjo ti-
krai nemažai, todėl surado-
me investuotojų.

Kokios Jūsų „diplominės“ 
specialybės? Kaip mano-
te, ar aukštojo mokslo di-
plomas Lietuvoje daug 
reiškia?
Esu baigusi Stokholmo 

Kas rūpinasi Jūsų vizua-
lizacija? Ar manote, kad 
verslui svarbus apipavi-
dalinimas?
Mūsų dizaineris – Marty-
nas Kazimierėnas, fotogra-
fas – Darius Petrulaitis. Jie 
taip pat ir įmonės akcinin-
kai. Apipavidalinimas – la-
bai svarbu, jis turi atspindėti 
įmonės vertybes ir taip pri-
traukti reikiamų žmonių bei 
sudominti juos produktu ar 
paslauga.

Kokių atsiliepimų sulau-

nėra tinkames-
nio patarimo už 
„Pradėkite nuo 

bet ko“.

aukštąją eko-
nomikos moky-

klą Rygoje. Tačiau, ne-
manau, kad diplomas yra 
būtinas. Labiau vertinu ir 
man labiausiai pravertė įgū-
džiai, kuriuos gavau moky-
kloje, net ne žinios ar pats 
diplomas. Taip pat turiu 
draugų, kurie ir be diplomo 
pasiekė daugiau už savo ben-
draamžius. Juk mokytis ga-
lima nebūtinai universitete, 
galima skaityti pačiam, taip 
pat mokytis sprendžiant 
praktines problemas.

kiate?
Sulaukiame labai daug tei-
giamų atsiliepimų: dėl ska-
naus maisto, jaukios kur-
sų erdvės, gražių nuotraukų, 
charizmatiškų virėjų, geros 
idėjos (šypsosi).

Kuo labiausiai didžiuo-
jatės?
Didžiuojuosi žmonėmis, ku-
rie dirba su „Čiop Čiop“ pro-
jektu: komanda, virėjais. 
Taip pat tuo, kad mus vadi-
na inovatyviais ir drąsiais. 
Smagu.

Koks būtų Jūsų pata-
rimas žmonėms, kurie 
turi idėją, bet nežino, 
nuo ko pradėti?
Šiuo atveju nėra tin-
kamesnio patarimo už 
„Pradėkite nuo bet ko“. 
Tai gali būti bendra-
minčio suradimas, pa-
raiškos pridavimas 
„Verslauk” konkur-
sui, darbo keitimas, bet 
kas, kas nebeleistų ir 
vėl pradėti galvoti: „Ai, 
gal tai nėra tokia jau ge-
ra idėja“.
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KINo TEaTRaI lIETuvojE:  
mažIEjI dovydaI PRIEŠ 
 „FoRumo“ galIjoTą?

„Forum Cinemas“ projektų vadovas G. Plytnikas teigia, kad 
planuojant repertuarą nepamirštami ir aukštesnę meninę 

vertę turintys filmai“.

Kino programų koordinatorė Panevėžio kino centre „Garsas“  
O. Kerbelytė teigia, kad filmų platinimas yra rizikingas verslas, o jo 

pelną lemia tai, kiek į jį investuojama reklamos.
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gyvename permainingais 
laikais – ekonominis sunkmetis 
negailestingai priverčia uždaryti 
muzikos prekių ir vaizdo nuomos 
parduotuves, interneto laisvę 
ir piratavimą grasoma žaboti 
kontraversišku įstatymu. Kaip šių 
perversmų fone sekasi išgyventi 
lietuvos kino teatrams, kuriems 
dabar, panašu, atėjo didžiausių 
išbandymų metas?

KINo TEaTRaI lIETuvojE:  
mažIEjI dovydaI PRIEŠ 
 „FoRumo“ galIjoTą?

Tadas Blinda ir animacija
Kol piratai dar piktnau-
džiauja galimybėmis nevar-
žomai siųstis filmus inter-
netu, kino teatrams tenka 
vis vikriau suktis norint pri-
traukti žiūrovų ir uždirb-
ti pelno. Natūralu, kad čia, 
kaip ir visur, pataikaujama 
masėms. Net nepažvelgus 
į 2011 m. pelningiausių ša-
lyje filmų dešimtuką, gali-
ma nujausti, jog, kaip visuo-
met, gigantai ir jų diktuoja-
mos mados karaliauja vir-
šūnėje – išties čia dominuo-
ja lietuviškai dubliuota ani-
macija ir istorinis nuotykių 
epas apie „svieto lygintoją“ 
Tadą Blindą.

Didžiausio Lietuvoje kino 
teatrų tinklo „Forum Cine-
mas“ projektų vadovas Gin-
taras Plytnikas pramoginio, 
neįpareigojančio kino, ko-
medijų populiarumą aiški-
na paprastai – žiūrovų noru 
pabėgti nuo niūrios tikrovės 
ir neigiamos informacijos 
srauto žiniasklaidoje. 

„Vyraujant visuotiniam ne-
gatyvui visuomenės infor-
mavimo priemonėse, atsi-
randa poreikis kokybiškai 
pramogai – pageidautina, ne 
užsienietiškai. „Tadas Blin-
da“ tarsi nusiuntė telegramą 
vietiniams kino kūrėjams, 
kad kinas, atsižvelgiantis į 
žiūrovą, gali būti atlygintas 

dėmesiu, lojalumu. Visi mo-
kesčiai ir kitos jo pajamos li-
ko šalyje – kaip ir, beje, du-
bliuotos animacijos“, – mi-
lijonus kino teatrams uždir-
busių filmų sėkmę komenta-
vo G. Plytnikas.

Nepamirštamas ir nepri-
klausomas kinas
Tačiau netirštinkime spal-
vų – nepriklausomas kinas, 
aukštesnę meninę vertę tu-
rintys ir festivaliuose lau-
rus skinantys darbai taip pat 
turi savo žiūrovą Lietuvoje, 
nors jam ir nepataikaujama. 
Tą pripažįsta ir „Forum Ci-
nemas“ atstovas. 

„Planuojant repertua-
rą, pirmąsias pozicijas už-
ima populiariausieji ir ga-
lintys daug uždirbti (angl. 
blockbuster) filmai, o aplink 
šį stuburą lipdosi mažesni, 
tarp jų – gausus juostų de-
santas iš nepriklausomų stu-
dijų. Nepamirštami ir išskir-
tiniai europietiški, kitų pa-
saulio šalių filmai, bet dėme-
sys jiems ne itin didelis, nes 
režisieriai ir aktoriai nežino-
mi, trūksta reklamos – kele-
tas kompanijų, kurios ban-
dė išgyventi iš autorinio ki-
no platinimo, liko už žiūrovų 
dėmesio paraštės ir nutrau-
kė veiklą“, – pasakojo rinkos 
lyderio Lietuvoje vadovas G. 
Plytnikas.

Kaip konkuruoja 
„mažieji“
Nekomercinis kinas jau vien 
savo pavadinime turi užko-
duotą tikslą, vaizdžiai ta-
riant, godžiai nežiūrėti li-
to pusėn. Bet juk užsidirb-
ti, norint išgyventi, vis vien 
reikia. Kaip rodo pavyzdžiai 
– „Romuva“ Kaune, „Pasa-
ka“ ir Ozo kino salė Vilniu-
je – galą su galu pavyksta su-
durti ir mažiems kino tea-
trams, turintiems savą audi-
toriją. Otilija Kerbelytė, ki-
no programų koordinatorė 
Panevėžio kino centre „Gar-
sas“, sako, kad konkuruo-

martynas gedvila
martynas@laikas.lt
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2011 m. LIeTUvoS KIno TeATRUoSe  
RodyTų PoPULIARIAUSIų fILmų SąRAšAS

Filmas Pajamos (lt) žiūrovų skaičius Kopijų skaičius Premjeros data Platintojas

1
„Tadas Blinda. Pradžia“ 
(„Tadas Blinda. The Legend 
Is Born“)

3.646.650 293.144 10 2011 09 23 „ACME Film“ /  
„Tauras kino namai“

2 „Ratai 2“ 
(„Cars 2“) 1.333.423 110.934 18 2011 08 05 „Forum Cinemas“ /  

WDSMPI

3 „Kung Fu Panda 2“ 
(„Kung Fu Panda 2“) 1.194.778 100.247 18 2011 06 03 „Forum Cinemas“ /  

„Paramount“

4

„Karibų piratai:  
ant keistų bangų“ 
(„Pirates of the Caribbean: 
On Stranger Tides“)

1.161.464 76.978 12 2011 05 20 „Forum Cinemas“ /  
WDSMPI

5 „Ilgo plauko istorija“ 
(„Tangled“) 1.048.637 85.725 17 2011 01 28 „Forum Cinemas“ /  

WDSMPI

6 „Rio“ 1.004.101 82.972 20 2011 04 22 „Forum Cinemas“ /  
„20th Century Fox“

7
„Transformeriai 3“ 
(„Transformers: Dark of 
the Moon“)

992.313 63.980 13 2011 06 29 „Forum Cinemas /  
„Paramount“

8 „Pagirios Tailande“ 
(„Hangover Part II“) 954.265 75.667 8 2011 05 27 „ACME Film“ /  

„Warner Bros“

9 „Batuotas katinas Pūkis“ 
(„Puss In Boots“) 939.112 66.241 19 2011 12 23 „Forum Cinemas /  

„Paramount“

10
„Brėkštanti aušra. 1 dalis“ 
(„Twilight Saga: Breaking 
Dawn 1“)

927.971 72.639 10 2011 11 18 „ACME Film“

ti pavyksta siūlant mažesnes 
bilietų kainas, organizuojant 
renginius ir projektus.

„Maži kino teatrai vieni-
ja jėgas ir vykdo edukacinius 
projektus, kuriuose akty-
viai dalyvauja mokyklų jau-
nimas, pavyzdžiui, „Mokau-
si iš kino“, kurį vykdo „Skal-
vija“, „Pasaka“ ir „Garsas“. 

Tradiciškai rengiami susiti-
kimai su režisieriais, akto-
riais, kuriami įvairūs kino 
klubai, organizuojamos ki-
no kritikos, animacijos dirb-
tuvės, taip ugdant vaikus ir 
jaunimą, kuriant filmų žiū-
rėjimo ir suvokimo tradici-
ją“, – sakė O. Kerbelytė, pri-
dūrusi, jog filmų reklami-
nėse bei platinimo akcijose 

bendradarbiaujama su įvai-
riomis įstaigomis – prade-
dant policija ir baigiant ap-
atinio trikotažo parduotu-
vėmis, kurios padeda filmui 
pasiekti platesnę auditoriją 
ir, aišku, naudojasi galimybe 
reklamuoti save.

„Garso“ kino programų ko-
ordinatorės manymu, ma-

žesniųjų kino teatrų atei-
tis gerokai priklauso ir nuo 
žiūrovų. 

„Arba žiūrovai pagaliau pa-
vargs nuo komercinių fil-
mų klišių ir susivilios ne ma-
sėms pritaikytu kinu, kuris 
skatina mąstyti kitaip, žvelg-
ti į sociokultūrines patir-
tis giliau ir įdomiau mode-

7654321
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net jei pasaulio 
kino teatruose 
juosta surinko 
daug pajamų, 
dar nereiškia, 
kad taip pat 

atsitiks ir 
lietuvoje.

liuoti savo pasaulėvoką, arba 
jie ir toliau mėgausis kom-
fortiškomis kino salėmis bei 
specialiaisiais efektais, nei-
giančiais prigimtines žmo-
gaus vertybes ir kuriančiais 
iliuzines pasaulio matymo 
plokštumas“, – galimas šios 
kovos baigtis apibūdino O. 
Kerbelytė.

Daug ką lemia reklama
Kino teatrams, savaime su-
prantama, didelę dalį sė-
kmės lemia pasirinktas re-
pertuaras. O šis, kaip žinia, 
formuojamas drauge su fil-
mų platintojais. O. Kerbe-
lytės teigimu, filmų platini-
mas yra rizikingas verslas, o 
jo pelną lemia tai, kiek į jį in-
vestuojama reklamos. 

„Niekada nežinai, ar žiūro-
vams patiks filmo tema, ki-
nematografinis apipavidali-
nimas ir t. t. Net jei pasaulio 
kino teatruose juosta surin-
ko daug pajamų, dar nereiš-
kia, kad taip pat atsitiks ir 
Lietuvoje. Pagrindinis rizi-
kos faktorius tas, kad dažnai 
platintojai perka filmus jų 
nematę, kai jie dar neišleisti 

ir yra tik anonsas, žinomi ak-
toriai, režisierius“, – patirti-
mi dalijosi „Garso“ kino pro-
gramų koordinatorė.

Gintaras Plytnikas, savo 
ruožtu, pasakojo, kad pla-
tintojai veikia pagal pasauli-
nį, globalizuotą modelį, kaip 
agentai, nes tai labiausiai 
pasiteisinęs būdas. 

„Kadangi atlygis grindžia-
mas procentine išraiška, vis-
ką lemia žiūrovas, pirkda-
mas bilietą arba ne. Platinto-
jas galvoja apie filmus, kurie 
gali įtikti žiūrovui ir už bor-
to palieka nepaklausius „še-
devrus“. Kino teatrų kokybi-
nis lygmuo Lietuvoje gero-
kai aukštesnis nei vidutinis 
– tai galime teigti drąsiai, be 
jokių išlygų. Ir tai vieninte-
lis argumentas, kodėl žiūro-
vai renkasi kokybę. Kino te-
atrams tai leidžia balansuo-
ti ant išgyvenimo ribos, ku-
rią nuolatos kelia mokestinė 
sistema ir anarchistinis, ne-
atsakingas interneto naudo-
jimas“, – sakė „Forum Cine-
mas“ projektų vadovas.

Didesnieji, kaip ir visur, 
laiko kozirius savo ranko-
se. Tačiau mažyliai taip pat 
dar žaidžia ir niekur nežada 
trauktis. Nevalia lengvai nu-
rašyti „kovingų žmonių“ pa-
mėgtos „Romuvos“, sostinės 
senamiesčio pažibos „Pasa-
kos“ ir kitų gana jaukių vie-
tų, kuriose vis dar susirenka 
kinomanai ir sinefilai – ne-
paisant šilumos lygio ar kė-
džių apmušalo minkštumo, 
jiems svarbiau tai, kas ekra-
ne, o nei tai, kas priešais jį.

1098
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Karolis vyšniauskas
karolis.vysniauskas@gmail.com

KIEK moNETų 

gaTvėS 
muzIKaNTo 
KEPuRėjE?

ženklų, kad į miestą 
jau atėjo pavasaris 

– kiekviename 
žingsnyje: daugiau 

dviratininkų, mažiau 
kepurių ir striukių, 

daugiau meilės. Tačiau 
tikrasis pavasaris 

neprasideda tol, kol 
neįmetama pirmoji 

moneta į gatvės 
muzikanto kepurę 
ar gitaros dėklą. 
Kai išgirsti Pilies 
gatvę skambant 

– dažniausiai 
tai įvyksta kovo 

pabaigoje – žinai, 
kad žiema jau įveikta. 

bet šiandien ne apie 
muziką. Šiandien apie 

monetas.

O monetų nėra daug. Bent 
jau nepakankamai, kad ga-
tvėje muzikuojantieji galė-
tų verstis vien grojimu ir ne-
sukti galvos, kaip sumokė-

ti buto nuomą. Yra tų, ku-
rie gali, pavyzdžiui Rober-
tas Burckas, geriau žino-
mas kaip „Naked Cowboy“. 
Tiesa, jis gyvena Niujorke ir 
groja prisidengęs tik apati-
niais, kaubojiškais batais ir 
skrybėle. Ir taip jau 14 me-
tų, bene kasdien, centrinėje 
miesto aikštėje. Skaičiuoja-
ma, kad per metus jis uždir-
ba 250 tūkst. JAV dolerių.

Lietuvos miestai gatvės 
muzikantams ne tokie pa-
lankūs. Čia mažiau praei-
vių, trumpesnis grojimo se-
zonas, o dėl poros rusų fol-
kloro perlus grojančių apgir-
tusių bardų ir įkyriai pinigų 
prašančių, bet mažai ką pa-
siūlyti turinčių pseudopan-
kų grupelių gatvės muzikan-
to statusas Lietuvoje yra nu-
vertintas. 



Vis dėlto grojančių yra, 
kaip ir jiems aukojančių.

Per valandą –  
iki 300 Lt
„Lietuvoje per valandą su-
renku 50–300 Lt. Kai gro-
jau Vokietijoje – per pusva-
landį surinkdavau 100 eu-
rų, Olandijoje – 15 eurų. Gal 
netinkamą vietą ten buvau 
pasirinkusi“, – sako aštuo-
nerius metus gatvėse gita-
ra grojanti Ugnė Valinčiūtė. 
Jos repertuare – „Coldplay“, 
„Kings of Leon“, „Radiohe-
ad“ ir kitų modernių roko 
grupių kūriniai. 

„Galima tikrai nemažai už-
sidirbti. Žinoma, turi kaž-
kuo sužavėti žmones – ne 
tik grojimo ypatumais, bet 
ir balsu. Be to, svarbu pasi-
rinkti „judrią“ vietą“, – deta-
les atskleidžia Ugnė.

Atrodytų, įspūdingos su-
mos. Tačiau muzikuoti ga-
tvėje nėra tas pats, kas dirb-
ti biure nuo 8 iki 5. Gro-
ti ir dainuoti praktiškai ga-
li iki trijų valandų per die-
ną. Antraip rizikuoji susiga-
dinti balsą, o ir pirštai vėliau 
pradeda nebeklausyti. Be to, 
šiame „versle“ itin daug le-
mia atsitiktinumai. „Kartą 
Palangoje už vieną dainą da-
vė 200 eurų!“, – prisimena 
Ugnė. Štai ir visos savaitės 
uždarbis.

Sėkmės receptas: 
maža mergaitė, 
grojanti ne gitara
Dažnai muzikos kokybė nėra 
tiesiogiai susijusi su uždirb-
ta suma. Yra dešimtys fakto-
rių, kurie priverčia praeivius 
išsitraukti pinigines. Ir tai 
nebūtinai yra profesionalus 
grojimas ar dainavimas. 

Dvejus metus gatvėse gita-
ra džiazą grojantis Vadimas 
Stankevičius pusiau ironi-
zuodamas, pusiau rimtai pa-
teikia formulę. Įsivaizduo-
kime, kad yra suma „x“, ku-
rią gali uždirbti potencialus 
gatvės muzikantas, ir stebė-
kime, kaip ši suma kinta kei-
čiantis pačiam muzikantui. 

„Jei groja mergaitė – tuo-
met plius 50 proc., jei ji maža 
– dar plius 50 proc. Jei groja 
graži panelė – plius 200 proc. 
Jei ji dar ir dainuoja – plius 
150 proc. Jei groja ne su gi-
tara – plius 50 proc. Jei atro-
do kaip vargšelė – plius 150 
proc. Jei groja berniukas – 
jau minus 20 proc. Jei suau-
gęs vyras – minus 40 proc. 
Jei jis groja vienas – minus 
80 proc. Jei groja su gitara – 
minus 80 proc. Jei nedainuo-
ja – minus 100 proc. Žiauri 
tiesa!“, – šypsosi Vadimas. 

Jo manymu, didžiausia 
problema, kad praeiviai ver-
tina pastangas, o ne rezul-

tatą. Dėl to 
daug dėmesio 
ir  pinigų sulaukia, 
pavyzdžiui, prastai 
grojantys, bet labai besi-
stengiantys maži vaikai.

Pats Vadimas atitinka be-
veik visus „minuso“ kriteri-
jus, tad konkurenciją išlai-
kyti bando grodamas kar-
tu su fleitininku. Fleita – ne-
įprastas instrumentas, pa-
traukiantis praeivių akį ir 
ausį. Kaip ir akordeonas, 
saksofonas, smuikas. Ar jais 
grojama kokybiškai – vėlgi 
ne taip svarbu.

Vidutinis Vadimo uždarbis 
grojant dviese – 50–150 Lt 
per 3–4 valandas. Netikėta 
tai, kad, muzikanto teigimu, 
nebūtinai geriausia groti ta-
da, kai daugiausia praeivių. 

„Kai šilta, daugiausia žmo-
nių pasirodo vidudienį, nuo 
12 val. Bet tada meta labai 
retai. O vakare, apie 22 val., 
kai žmonių visai nedaug, 
meta beveik kiekvienas. 
Galbūt tai alkoholio povei-
kis, o galbūt suveikia mąsty-
mas, kad kas gi kitas įmes – 
juk nieko aplinkui nėra“, – 
svarsto muzikantas. 

Po 1,5 metų jis baigs muzi-
kos studijas ir taps profesio-
nalu. Šiuo metu pašnekovas 

yra pradėjęs 
groti džiazo 

grupėje, koncer-
tuoja kavinėse, res-

toranuose. Ar ir toliau 
gros gatvėje, jis kol kas ne-

gali atsakyti.

nori pagroti 
Amsterdamo  
centre – lauk eilėje
Dar vienas itin aktyvus Vil-
nius gatvės muzikantas – 
„The Beatles“ dainų reper-
tuaru garsėjantis Romanas 
Gorodeckis, geriau žinomas 
Holmso pseudonimu. Pro-
fesionalus programuotojas 
šiuo metu gyvena Olandijo-
je, Amsterdame. Kai nedir-
ba kompiuteriu, Holmsas ei-
na į atokesnes miesto gatves 
ir per porą valandų grodamas 
surenka iki 40 eurų. Yra ban-
dęs ištempti ir iki penkių va-
landų, tačiau 50 eurų ribos 
viršyti nepavyko.

Lietuvoje šio muzikanto už-
darbis – panašus, tik kita valiu-
ta: „Priklauso nuo sezono. Va-
sarą, kai atvažiuoja daug turis-
tų, per valandą pavyksta „pa-
daryti“ 40–50 Lt. Ne sezono 
laiku – duok Dieve, 20–30 Lt.“

Yra dešimtys
 

faktorių, kurie 

prive
rčia praeivius 

išsitr
aukti p

inigines. 

Ir t
ai nebūtinai 

yra profesio
nalus 

grojim
as a

r 

dainavimas. 
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„GM gyvai“ džiaugiasi Frankofonijos dienoms – tradicija ta-
pusiai pasaulinei prancūzakalbių šalių šventei – pristatyda-

ma net dvi neįtikėtas grupes iš Prancūzijos: „Les Hurlements 
D’Léo“ ir „Moussu T e lei Jovents“.

Kovo viduryje klausytojus kartu pašėlti kvies „Les Hurlements 
D’Léo“ – aštuoni „pankuojantys“ vyrukai iš Bordo. Kiek vėliau, 
mėnesio pabaigoje, muzikos mylėtojų dėmesio tikisi dar vie-
ni, nė kiek ne prastesni prancūzų muzikantai „Moussu T e lei 

Jovents“. Marselyje susikūrusi grupė įkvėpimo semiasi iš savo 
miesto – tokio, koks jis buvo dar ketvirtajame dešimtmetyje: ti-
kra muzikos miršrainė, kurioje skaniai dera provansalų melodi-

jos, operetės, bliuzas, džiazas, indiški ir braziliški ritmai.

„Les Hurlements D’Léo“ koncertai:
kovo 16 d., menų fabrikas LOFTAS (Vilnius),

kovo 17 d., loftas GARGARAS (Kaunas).
„Moussu T e lei Jovents“ koncertai:

kovo 30 d., 19 val., kino teatras ROMUVA (Kaunas),
kovo 31 d., 19 val., ŠOKIO TEATRAS (Vilnius).

Daugiau informacijos www.gmgyvai.lt 

FrankoFonijos  
   dienose –  
„Les hurLemenTs D’Léo“  

ir „moussu T e Lei JoVenTs“

Didesnį honorarą jis galė-
tų gauti grodamas pačiame 
Amsterdamo centre, tačiau 
ten laukia konkurencija. 
„Norint pagroti centrinėse 
aikštėse, reikia laukti eilėje. 
Ir jei jau nusprendi tai dary-
ti, turi būti pasiruošęs nuo-
taikingai ir be klaidų atlikti 
visą programą. Neturi teisės 
prarasti žiūrovų, nes jei išei-
na bent penki, išeina ir visi 
kiti“, – sako Holmsas.

Amsterdamo aikštėse gro-
ja palyginti aukšto lygio mu-
zikantai. Jų uždarbis siekia 
nuo 100 iki 300 eurų per va-
landą, tačiau šių pinigų ne-

skuba-
ma išleis-

ti. Dažniau-
siai didžioji da-

lis uždarbio atide-
dama žiemai, kad bū-

tų galima iškeliauti gro-
ti į šiltesnius kraštus. Šiame 
mieste nemažai gatvės mu-
zikantų grodami išgyvena vi-
sus metus.

Gali susidaryti įspūdis, 
kad gatvės muzikantams pa-
ti muzika – antraeilis daly-
kas. Tarsi svarbiausias ro-
diklis būtų uždirbti pinigai, 
viskas daroma tik dėl jų. Ta-
čiau bent jau Lietuvos mu-
zikantų atveju, atrodo, yra 
priešingai. Tokią mintį dik-
tuoja ne tik ribotas kalbin-
tų muzikantų uždarbis, bet 
ir jų repertuaras. Nė vienas 
iš pašnekovų nepataikauja 
publikai dainuodamas „Ilgą 
kelią“, o bando supažindin-
ti vilniečius su gan rafinuo-
ta muzika, nesvarbu, ar tai 
būtų Ugnės „Coldplay“, Va-
dimo bossa nova ar Holmso 
„The Beatles“. 

Be to, kaip teigia Holmsas, 
jei eini groti, nes labai reikia 
pinigų – lyg tyčia jų niekas 
neįmeta. 

„Kai grojimas tampa dar-
bu, o ne malonumu, mažė-
ja ir uždarbis. Tai man pasi-
tvirtina kiekvieną kartą, kai 
išeinu groti vien dėl pinigų“, 
– prisipažįsta šešerius me-
tus gatvėse grojantis muzi-
kantas.

Vasarą, kai 
atvažiuoja daug 

turistų, per 
valandą pavyksta 

„padaryti“ 40–
50 lt. ne sezono 

laiku – duok 
Dieve, 20–30 lt.



PaSIdaRyK PaTS

NoRI INTERNETo  
    TINKlalaPIo –  

SuSIKuRK!

Savo mintims ir idėjoms išreikšti Tau nebeužtenka „Facebook“ statuso 
atnaujinimo ar „Twitter“ „pačiulbėjimo“? gamini nepakartojamus 
dekupažinius auskarus ir nori jais pasigirti ar net juos parduoti? 
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NoRI INTERNETo  
    TINKlalaPIo –  

SuSIKuRK! vytenis Škarnulis
vytenis@unoperfecto.lt

Turi talentą, kuriuo nori 
pasidalyti su likusiu pasau-
liu? Išradai laiko mašiną? 
O gal tiesiog nori pradėti 
savo verslą internete? Tuo-
met tau tikrai reikia ma-
žesnės ar didesnės interne-
to svetainės. 

Jai įsigyti yra keletas būdų: 
gali sumokėti kelis tūkstan-
čius tuo besiverčiančiai įmo-
nei arba praleisti pusę me-
tų mokydamasis programa-
vimo įmantrybių. Tačiau yra 
būdas sutaupyti ir pinigų, ir 
laiko – pasinaudoti neišse-
miamais nemokamais įran-
kiais, jau esančiais internete.

Taigi, pradėkime nuo pir-
mojo žingsnio. Tarkime, kad 
nori pasidalyti su pasau-
liu savo kuriamomis origa-
mio gėlytėmis, o tavo var-
das – Arnas. Visų pirma tau 
reikia vardo, kuris atspindė-
tų daromą veiklą, būtų len-
gvai atpažįstamas ir randa-
mas paieškos sistemų. Tai-
gi, šį kartą pasirinkime „Ar-
no-origami.lt“. Apsispren-
dus dėl vardo, tau reikės iš-
sipirkti jį ir vietą serveryje. 

1  Brangesnis, bet tikrai pa-
tikimas pasirinkimas – „Ser-
veriai.lt“ (šiuo metu tai dau-
giausia klientų aptarnaujan-
ti sistema Lietuvoje). Taip 
pat gali rinktis paprastes-
nį, bet gerokai pigesnį vari-
antą – „Abchost.lt“. Patar-

čiau domeną ir tinklalapio 
prieglobos paslaugą įsigyti 
iš to paties tiekėjo – taip su-
taupysi laiko, kurio prireiktų 
juos susiejant, o kaina skir-
sis vos keletu litų. Įsigyda-
mas prieglobos paslaugą, ne-
pamiršk, kad tau prireiks 
„MySQL“ duomenų bazės 
palaikymo, be kurio neveiks 
„Wordpress“ turinio valdy-
mo sistemos platforma. 

Taigi, pirmasis žings-
nis nuosavos svetainės link 
žengtas. 2  Dabar turėtum 
eiti į ką tik įsigytos prie-
globos paslaugos adminis-
tratoriaus valdymo sky-
delį (dažniausiai vadina-
ma „Admin panel“ arba „Di-
rectAdmin“) ir jame sukur-
ti „MySQL“ duomenų bazę. 
Sugalvok jai trumpą pavadi-
nimą ir slaptažodį. Juos išsi-
saugok – ateityje jų dar pri-
reiks. 3  Padaręs tai, pri-
sijunk prie FTP (tam pata-
riu naudoti programą „Fi-
leZilla“ – ji nemokama ir ti-
krai labai patogi) ir susikurk 
prisijungimo prie savo ser-
verio paskyrą. Prisijungęs 
prie serverio, atverk svetai-
nės aplanką (dažniausiai jis 
vadinamas „public_html“) ir 
šią programą nuleisk žemyn 
(„minimize“).

4  Apsilankęs wordpress.
org/download/, rasi 
„WordPress“ turinio valdy-
mo sistemos parsisiunti-

Tau reikės:
 interneto vardo (arba do-
meno) ir tinklalapio prie-
globos (angl. hosting) pa-

slaugos;
 „Wordpress“ turinio valdy-

mo sistemos;
 šiek tiek laiko;

 žiupsnelio įkvėpimo.



PaSIdaRyK PaTS

mo nuorodą. Parsisiųsk ją 
ir iš archyvuoto .zip failo iš-
kelk „wordpress“ aplanką 
ant darbastalio. Atsidaryk iš-
keltą aplanką. Jame rasi ke-
letą failų bei aplankų. 5   Vi-
sus juos perkelk į FTP ser-
verį pasitelkdamas „FileZil-
la“ ar kurią nors kitą progra-
mą (tam užtenka visus fai-
lus bei aplankus pažymėti ir, 
naudojantis pele, „nutemp-
ti“ į „FileZilla“ dešinį vidu-
rinį laukelį, kuriame matyti 
atidarytas „public_html“ ap-
lankas). Perkėlęs failus, pro-
gramoje „FileZilla“ grįžk į 
pradinį serverio aplanką, ant 
aplanko „public_html“ pa-
spausk dešinįjį pelės klavišą 

bei pasirink apačioje esančią 
parinktį „Failo prieigos tei-
sės“. Iššokusiame langelyje 
vietoj trijų „x“ įrašyk „777“ 
ir pažymėk varnelę prie pa-
rinkties „Pereiti aplankus 
rekursiškai“. Paspausk „ge-
rai“ ir šiek tiek palauk. Ti-
kriausiai spėsi net išgerti 
puodelį kavos. 

Išgėręs kavos, atsida-
ryk įsigytą interneto adre-
są (šiuo atveju – „Arno-ori-
gami.lt“), jame turėtum su-
laukti pranešimo, jog trūks-
ta wp-config.php failo. 6   
Apačioje pamatysi mygtuką 
„Create a configuration file“. 
Paspaudęs jį, sek tolimesnes 

instrukcijas. Įvesk anksčiau 
išsaugotus duomenis, t. y. 
duomenų bazės pavadinimą, 
vartotojo vardą ir slaptažodį. 
Sek instrukcijas ir paspausk 
„Run the install“. Atsižvel-
gęs į visas užklausas, suvesk 
duomenis apie savo būsimą 
svetainę. 

7   Jei viską padarei tei-
singai, dabar pamatysi prisi-
jungimo laukelius. Į juos įve-
dęs savo sukurtą vartotojo 
vardą ( jei pats jo nekeitei, jis 
bus „admin“) ir slaptažodį, 
pateksi į administratoriaus 
sistemą.

8   Pirmame lange iš karto 

rasi nuorodas į pagrindinius 
galimus pakeitimus ir pus-
lapio nustatymus, o kairėje 
ieškok meniu, kur galėsi ras-
ti visus pagrindinius tinkla-
lapio koregavimo įrankius. 
Taigi, keliauk į 8  „Posts“ 
ir rašyk savo dienoraštį ar-
ba, pasirinkęs 9   „Pages“ 
puslapį, susikurk skyrelius 
„Apie mane“, „Mano darbai“ 
ir pan. 

Pagrindinė teigiama tu-
rinio valdymo sistemos 
„WordPress“ savybė yra ne-
įtikėtina papildinių (angl. 
plugins) ir temų (angl. the-
mes) gausa. Parsisiuntęs jau 
sukurtus priedus ar dizai-

no pavyzdžius, savo tinklala-
pį galėsi padaryti itin funk-
cionalų ir patrauklų. Antra-
sis „Wordpress“ privalumas 
– paprastumas. Viskas atlie-
kama naudojantis tuo pačiu 
administratoriaus skydeliu, 
į kurį patekai pirmąkart pri-
sijungęs. Skyrelyje „Appe-
arance“ rasi poskyrį „The-
mes“. Iš ten galėsi parsisiųs-
ti savo pageidavimus atitin-
kantį dizaino apvalkalą. 10  
Kai kurios temos būna net 
specialiai pritaikytos el. par-
duotuvėms ar naujienų por-
talams. Žinoma, įmantres-
nės ir sudėtingesnės temos 
gali būti mokamos. Tačiau 
dauguma jų prieinamos lais-

vai, nebent prašoma gerano-
riškos aukos. 

11  „Plugins“ skyrelyje taip 
pat rasi galybę papildomų 
funkcijų, kurios gali praplės-
ti tinklalapio galimybes, ati-
tinkančias bet kokias užgai-
das. Tiesiog skirk šiek tiek 
laiko joms rasti, įdiegti ir nu-
statyti atsižvelgus į norus ir 
poreikius.

Sveikinu! Nuo šiol, atsi-
daręs išpirktą adresą, ra-
si savo svetainę, kuri yra 
prieinama kiekvienam. 
Pasirodo, ne taip viskas ir 
sudėtinga, ar ne? Norint 
pačiam susikurti svetai-

nę, tereikia šiek tiek ori-
ginalumo ir įdirbio. Sė-
kmės ja naudojantis!

1 4

6

5

2

3
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mo nuorodą. Parsisiųsk ją 
ir iš archyvuoto .zip failo iš-
kelk „wordpress“ aplanką 
ant darbastalio. Atsidaryk iš-
keltą aplanką. Jame rasi ke-
letą failų bei aplankų. 5   Vi-
sus juos perkelk į FTP ser-
verį pasitelkdamas „FileZil-
la“ ar kurią nors kitą progra-
mą (tam užtenka visus fai-
lus bei aplankus pažymėti ir, 
naudojantis pele, „nutemp-
ti“ į „FileZilla“ dešinį vidu-
rinį laukelį, kuriame matyti 
atidarytas „public_html“ ap-
lankas). Perkėlęs failus, pro-
gramoje „FileZilla“ grįžk į 
pradinį serverio aplanką, ant 
aplanko „public_html“ pa-
spausk dešinįjį pelės klavišą 

bei pasirink apačioje esančią 
parinktį „Failo prieigos tei-
sės“. Iššokusiame langelyje 
vietoj trijų „x“ įrašyk „777“ 
ir pažymėk varnelę prie pa-
rinkties „Pereiti aplankus 
rekursiškai“. Paspausk „ge-
rai“ ir šiek tiek palauk. Ti-
kriausiai spėsi net išgerti 
puodelį kavos. 

Išgėręs kavos, atsida-
ryk įsigytą interneto adre-
są (šiuo atveju – „Arno-ori-
gami.lt“), jame turėtum su-
laukti pranešimo, jog trūks-
ta wp-config.php failo. 6   
Apačioje pamatysi mygtuką 
„Create a configuration file“. 
Paspaudęs jį, sek tolimesnes 

instrukcijas. Įvesk anksčiau 
išsaugotus duomenis, t. y. 
duomenų bazės pavadinimą, 
vartotojo vardą ir slaptažodį. 
Sek instrukcijas ir paspausk 
„Run the install“. Atsižvel-
gęs į visas užklausas, suvesk 
duomenis apie savo būsimą 
svetainę. 

7   Jei viską padarei tei-
singai, dabar pamatysi prisi-
jungimo laukelius. Į juos įve-
dęs savo sukurtą vartotojo 
vardą ( jei pats jo nekeitei, jis 
bus „admin“) ir slaptažodį, 
pateksi į administratoriaus 
sistemą.

8   Pirmame lange iš karto 

rasi nuorodas į pagrindinius 
galimus pakeitimus ir pus-
lapio nustatymus, o kairėje 
ieškok meniu, kur galėsi ras-
ti visus pagrindinius tinkla-
lapio koregavimo įrankius. 
Taigi, keliauk į 8  „Posts“ 
ir rašyk savo dienoraštį ar-
ba, pasirinkęs 9   „Pages“ 
puslapį, susikurk skyrelius 
„Apie mane“, „Mano darbai“ 
ir pan. 

Pagrindinė teigiama tu-
rinio valdymo sistemos 
„WordPress“ savybė yra ne-
įtikėtina papildinių (angl. 
plugins) ir temų (angl. the-
mes) gausa. Parsisiuntęs jau 
sukurtus priedus ar dizai-

no pavyzdžius, savo tinklala-
pį galėsi padaryti itin funk-
cionalų ir patrauklų. Antra-
sis „Wordpress“ privalumas 
– paprastumas. Viskas atlie-
kama naudojantis tuo pačiu 
administratoriaus skydeliu, 
į kurį patekai pirmąkart pri-
sijungęs. Skyrelyje „Appe-
arance“ rasi poskyrį „The-
mes“. Iš ten galėsi parsisiųs-
ti savo pageidavimus atitin-
kantį dizaino apvalkalą. 10  
Kai kurios temos būna net 
specialiai pritaikytos el. par-
duotuvėms ar naujienų por-
talams. Žinoma, įmantres-
nės ir sudėtingesnės temos 
gali būti mokamos. Tačiau 
dauguma jų prieinamos lais-

vai, nebent prašoma gerano-
riškos aukos. 

11  „Plugins“ skyrelyje taip 
pat rasi galybę papildomų 
funkcijų, kurios gali praplės-
ti tinklalapio galimybes, ati-
tinkančias bet kokias užgai-
das. Tiesiog skirk šiek tiek 
laiko joms rasti, įdiegti ir nu-
statyti atsižvelgus į norus ir 
poreikius.

Sveikinu! Nuo šiol, atsi-
daręs išpirktą adresą, ra-
si savo svetainę, kuri yra 
prieinama kiekvienam. 
Pasirodo, ne taip viskas ir 
sudėtinga, ar ne? Norint 
pačiam susikurti svetai-

nę, tereikia šiek tiek ori-
ginalumo ir įdirbio. Sė-
kmės ja naudojantis!
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bIuRuoSE – NE TIK KoSTIumaI
Kaip rengiamės eidami į darbą? Į šį klausimą vieno atsakymo nebus, nes viskas 
priklauso nuo darbo vietos, jos taisyklių ir paties žmogaus asmenybės. 
„laikas.lt“ kartu su „goodlife photography“ įsiprašė į keletą vilniaus biurų ir 
paklausė: „Kaip rengiatės eidami į darbą ir kaip niekada nesirengtumėte?“
atsakymai, kaip ir patys darbuotojai, buvo įvairiausi.

eglė aleksandravičiūtė, medijų planuotoja.  
Reklamos agentūra MInDSHaRe BalTICS 
„Darbe mėgstu nešioti džinsus, laisvalaikio drabužius. 
neičiau į darbą apsirengusi nepatogiai.“

Kotryna Pranckūnaitė, koordinatorė literatūros 
projektams. Tarptautinių kultūros programų centras
„Mėgstu eiti darbą apsirengusi paprastai, patogiai 
ir spalvotai. neičiau su salotine tinkline palaidine ar 
vakarine suknele.“

Robertas ulinskas, projektų vadovas. Reklamos agentūra IDea PRIMa 
„Į darbą rengiuosi tvarkingiau nei įprastai – korporatyvinį stilių derinu su 
kūrybiniu, mėgstu marškinius. neičiau į darbą su šlepetėmis, apsirengęs 
kaip į paplūdimį (šypsosi).“
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aušrinė Kulvinskaitė, rinkodaros vadybininkė. 
Reklamos agentūra IDea PRIMa 
„Mėgstu unisex drabužius, tamsias spalvas. 
neičiau į darbą su „miniaku“ ar vakarine suknele, 
kur matyti visos „grožybės“ (šypsosi).“

bIuRuoSE – NE TIK KoSTIumaI
„Goodlife photography“ info@goodlife.lt

edvinas Grišinas,projektų vadovas.  
Reklamos agentūra MInDSHaRe BalTICS 
„Darbe mėgsta laisvus ir patogius drabužius.  
neičiau į darbą su... treningais.“

Dominykas Širvinskas, programos „Media“ ir 
„Media Mundus“ lietuvoje vadovas. Tarptautinių 
kultūros programų centras
„Darbo stilius – lengvai oficialus, atspindintis 
socialinį vaidmenį.“ 

Ieva Bluvštein, rinkodaros projektų vadovė. 
leidykla BalTOS lanKOS 
„Į darbą rengiuosi patogiai, įdomiai, 
tvarkingai. niekada biure nepasirodyčiau 
Ievos kostiumu.“

Ieva Vaitkevičiūtė, leidybos studijų studentė 
praktikantė. leidykla BalTOS lanKOS 
„Į darbą dažnai einu vilkėdama neoficialiais, 
spalvingais drabužiais. neičiau apsirengusi kaip į 
vakarėlį.“

Rūta Janukėnienė , rinkodaros ir pardavimų vadovė. 
leidykla BalTOS lanKOS 
„eidama į darbą rengiuosi klasikiniu stiliumi. Tačiau 
sportiniam stiliui darbe ne vieta.“



netilpo krepšinis

netilpo gabalas koršunovo

Europos taurės 
TOP 16 + VTB lygos 
rungtynės:Vilniaus „Lie-
tuvos rytas” – Krasnoda-
ro PBC „Lokomotiv-Ku-
ban” (Rusija)

Atėjo laikas atsirevanšuo-
ti Krasnodaro „Lokomativ-
Kuban“ už skaudų pralaimė-
jimą išvykoje. Ateikite ir pa-
laikykite mūsų komandą. 
Pirmyn, vilniečiai!!!
Vasario 21 diena, 19 val.  
Vasario 25 diena, 18 val.
„Siemens“ arena, Vilnius
Kaina 10–55 Lt

Labiausiai mane šioje pje-
sėje domina Miranda. Daž-
niausiai ji yra traktuojama 
kaip naivi princesė, tačiau 
Miranda yra sukurta Pros-
pero, ji yra Prospero siela. 
Juk, galiausiai, negyvenamų 
salų tremtyse kūrėjai vis dėl-
to užaugindavo savo „miran-
das“. Ir nors mūsų pasirinkti 
įvaizdžiai perkelia veiksmą į 
praėjusį šimtmetį, mes mė-
giname kalbėti universaliau 
– apie kūrėjo, intelektua-
lo priverstinį slėpimąsi savo 
būties kiaute, nes tai tik iliu-
zija, kad šiandien kažkas pa-
sikeitė ir kad ateis tokie Pla-
tono utopiniai laikai, kai val-
džiai prireiks filosofo.“

KaIP TuRKIŠKaS 
KEbabaS vIRTo 
lIETuvIŠKu
Naktimis (ypač savaitgaliais) visą parą 
dirbančius kebabų kioskus apgula 
išalkę klubų ir barų lankytojai. Nežinia, 
ar dėl lengvo pasiekiamumo, ar dėl 
prieinamos kainos, o gal tiesiog todėl, kad 
mėsainiai ima atsibosti, kebabai tampa vis 
populiaresniu „greituoju“ maistu lietuvoje.

goda Raibytė
goda@laikas.lt

Kodėl? Pirma, kadaise ke-
babų kioskai buvo siejami 
su „nedraugiškais“ mies-
tų rajonais ir treningus vil-
kinčiais agresyviais jaunuo-
liais, tačiau pastaruoju me-
tu kioskų savininkai keliasi 
arčiau centro, todėl lanky-
tojų būna įvairiausių. Mies-
tų centre dirbantys žmonės 
dažnai net renkasi specia-
lius kebabinių dienos pietų 
pasiūlymus.

Antra, kebabų mėgėjai tei-
gia, kad pastaruoju metu 

blogėjantis greitojo mais-
to įvaizdis (žiniasklaidoje vis 
dažniau pranešama apie ne-
žinia kokius į šį maistą deda-
mus nuodingus produktus, 
internete plinta tikrai „ne-
skanios“ žymiausių greito-
jo maisto restoranų virtuvių 
nuotraukos ir pan.). O keba-
bai priešingai – lieka tokių 
gandų šešėlyje (na, nebent 
kas juokauja, kad valgo ne 
jautieną, o benamį kačiuką). 
Be to, į kebabus dedami pro-
duktai žmonėms atrodo kur 
kas „patikimesni“.

Trečia, pinigai, pinigai, pi-
nigai. Už 10 Lt nusipirksi di-
delį kebabą ir sočiai pavalgy-
si. O už tą pačią sumą nusi-
pirkęs porą mėsainių, kurių 
net nepajusi, netrukus vėl 
norėsi valgyti.

Priežasčių galima rasti ir 
daugiau, tačiau aišku viena – 
kebabai užkariauja Lietuvą. 
Gal kiek ir per skambiai pasa-
kyta, tačiau tai įrodo vis didė-
jantis kebabinių skaičius ( jų 
galima rasti net mažiausiuo-
se Lietuvos miesteliuose).
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nuotr. „Goodlife photography“

Kodėl išvykote iš Turki-
jos? Ir kodėl pradėjote 
verslą Lietuvoje?

Turkija – nerami šalis. Gy-
venau Italijoje, Prancūzijo-
je ir Vokietijoje. Kai atvykau 
į Lietuvą, galvojau čia likti 
tik 2 metus, tačiau jau esu 8 
(šypsosi).

Ar sunku užsieniečiui Lie-
tuvoje pradėti verslą?
Taip. Lietuvoje – tik 3 mln. 
žmonių, tad užsieniečiai čia 
gali jaustis nepageidaujami. 
Pavyzdžiui, negali pasiimti 
kredito ir panašiai.

Jeigu lietuvis Turkijoje no-
rėtų pradėti verslą, jis pra-

džioje nemokėtų net mo-
kesčių inspekcijai. Be to, ten 
viskas kur kas pigiau. Lietu-
voje nuvažiuoti pailsėti į Pa-
langą kainuoja brangiau nei 
ilsėtis Turkijoje. 

Matau, Jūsų valgiarašty-
je daugiausia jautienos. Iš 
kur jos gaunate, ar perka-

APIe KebAbų veRSLą PASAKojA  
TURKAS AhmeTAS KILIcAS, į LIeTUvą 
ATvyKęS PRIeš 8 meTUS

ahmetas ruošia juodąją turkišką arbatą 
ir sako, kad taip patiekiamos galima 

paragauti tik pas jį.

Žaidimas „Tavla“, kurį pralaimėjęs žmogus 
moka už kavą arba arbatą.

Turkiška sriuba „Mercimek“.



te Lietuvoje?
Lietuvoje nėra mėsos, tinka-
mos kebabams. Pavyzdžiui, 
žydai, musulmonai neval-
go kiaulienos, jie ateina pas 
mane ir klausia: „Halal?“. 
Tai reiškia religijos leisti-
na mėsa, tiksliau, mėsa be 
kraujo.

Mėsą užsakau iš Vokietijos. 
Jos galima nusipirkti ir Len-
kijoje, tačiau aš negaliu par-
duoti to, ko pats nevalgau.

Ar kebabas Lietuvoje ski-
riasi nuo kebabo Turki-
joje?

Lietuviai nemoka valgy-
ti kebabų. Lietuviai iš karto 
klausia: „Kokio padažo turi-
te?“. Nesąmonė – juk keba-
bai valgomi BE padažo (šyp-
sosi)! Turkijoje niekas taip 
nedaro. Papildomai būna tik 
prieskoniai – natūralūs aš-
trieji pipirai. Apskritai Tur-
kijoje net nebūna kebabų ki-
oskų. Kodėl? Juk žmogus 
dirba, jam ir į tualetą reikia, 
ir nusiprausti. O kur tai pa-
darysi kioske?

Tikras kebabas valgomas 
su svogūnais, pomidorais ir 
pipirais, jokių kopūstų kaip 

čia, Lietuvoje. Norėdami pa-
ragauti tikro turkiško keba-
bo, ieškokite „Döner dürüm“ 
ar „Döner Tabak“.

Ar Jums neapmaudu, kad 
tenka gaminti „lietuviš-
kus“ kebabus?
Gaila, labai gaila. Bet ką pa-
darysi... Bandžiau kažkada 
be padažo tiekti, bet lietu-
viams jo reikia. 

Ar jaučiate  
konkurenciją? 
Ne. Tik maža dalis mūsų kli-
entų yra nauji, o tie, kurie 
valgo čia, neina kitur. 

Ar lietuviai svetingi 
kitataučiams?
Labai svetingi. Kiek esu 
gyvenęs svetimose šalyse, 
galiu pasakyti, kad lietu-
viai pagal kultūringumą 
yra pirmoje vietoje. Jei-
gu gatvėje paklausi, kaip 
surasti kokią vietą, visada 
pasakys ir padės.

Ką patartumėte 
besiruošiantiems  
valgyti kebabus?
Galvokite, ką valgote, 
ir žiūrėkite, kaip tai ga-
minama. Ir nebijokite 
klausti!

Turkiškas kebabas. „lietuviškas“ kebabas su nelemtuoju padažu ir kopūstais.

Tikras kebabas 
valgomas su 

svogūnais, pomidorais 
ir pipirais, jokių 

kopūstų kaip čia, 
lietuvoje.
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KvIEČIamE Į PaSIKEITImų aKcIją!

Įvaizdžio pokyčius pavasa-
rinėje fotosesijoje užfiksuos 
fotografė Kristina Saba-
liauskaitė. Kadangi „Femina 
Bona“ plaukų stilistės Džiul-
jetos konsultacijos porta-
lo „Laikas.lt“ skaitytojams 
jau pažįstamos, apie jos kū-

rybą ir būsimą fotosesiją nu-
sprendėme paklausinėti fo-
tografę K. Sabaliauskaitę.

Kaunietė Kristina Sabaliaus-
kaitė fotografuoja jau šeštus 
metus. Menininkės nuotrau-
kose dažniausiai dominuoja 

žmogus, o pati ji labai domisi 
mados fotografija, nes tai sri-
tis, kurioje galima derinti ko-
merciją ir meną (vėlgi, aišku, 
– per žmogų).

Kokius modelius len-
gviausia fotografuoti?
Lengviausia fotografuo-
ti modelius, išsiskiriančius 
įdomia ir turtinga dvasine 
patirtimi. Tai neturi nieko 
bendro su gražia išore (turiu 
omeny stereotipus). Svarbu 
akys – jos turi pasakoti isto-
riją. Jei mergina tik išoriškai 
graži – tai jau nebūtų mano 
stiliaus portretas. O kalbant 
apie madą ir komerciją, labai 

svarbu, kad modelis būtų pa-
tyręs. Jis turi mokėti impro-
vizuoti. Nepakanka būti tie-
siog dailia mergina ir mokėti 
keletą madingų pozų. Nuo-
traukoje ji turi „išspindu-
liuoti“ emociją. 

Kaip atskiriate, ar žmo-
gus fotogeniškas ar ne?
Tai dažniausiai pamatau 
jau po pirmo kadro. Dažnas 
atvejis, kai rezultatas nu-
stebina. Atrodo, sutikai pa-
prastą, per daug niekuo ne-
išsiskiriantį žmogų, o nuo-
traukoje jis iškart, be dides-
nių pastangų, švyti ir atrodo 
nuostabiai.

„Laikas.lt“ kreipiasi į visas Lietuvos seseris. Žinome, kad 
esate labai gražios, bet gal norite paįvairinti savo draugys-
tę pasikeitimu? Kovo 8-osios – Tarptautinės moters die-
nos – proga „Laikas.lt“ ir „Femina Bona“ su plaukų stilis-
te ir įvaizdžio konsultante Džiuljeta Petruliene priešaky-
je visas Lietuvos seseris kviečia dalyvauti pasikeitimų ak-
cijos konkurse, kurios nugalėtojų galvas papuoš stilingos 
Džiuljetos šukuosenos ir makiažas.

norite dalyvauti pasikei-
timo akcijoje? atsiųski-
te vieną ar keletą savo ir 
sesės nuotraukų, kurio-
se esate kartu, parašyki-

te el. paštu redakcija@lai-
kas.lt, kodėl ir kaip nori-

te pasikeisti. Visos dalyvių 
nuotraukos bus publikuo-
jamos portale „laikas.lt“ ir 

„Facebook“ profilyje.

neseniai vykusioje pasikeitimų akcijoje „Femina Bona“ kirpėja Dž. Petrulienė pakeitė kaunietės Kamilės stilių.  K. Sabaliauskaitės nuotr.

dėmESIo! 
PaSIKEITImų aKcIja 

vyKS KauNE

K. Sabaliauskaitės fotografijoje dominuoja portretai ir mados fotografija





Kas yra joga, dabar žino 
net maži vaikai. Kai kas su 
ja susipažino būdamas dar 
mamos pilve. Tačiau ne vi-
sų žmonių žinios apie šią 
Rytų praktiką ir filosofiją 
yra teisingos.

Apie mokytojus šarlatanus, 
pamokoms leidžiamus pi-
nigus ir kitus iš piršto (ne)
laužtus prasimanymus pa-
sakoja jogos centro „Shan-
ti“ meistras ir vadovas Aure-
lijus Šarka.       

Aurelijus studijavo vers-
lo vadybą ir finansų valdy-
mą, daug metų dirbo finansų 
sektoriuje, mėgo ekstrema-
lų sportą, tačiau tai jam ne-
padėjo pabėgti nuo streso ir 
nuolatinės įtampos. Galiau-
siai darbas vyriškiui visiškai 
nebeteikė malonumo: jis no-
rėjo būti laisvas, nepriklau-
somas ir sveikas. Tuomet, 
2008 m., jis ir išbandė jogą. 

KaIP NETaPTI aPSImETėlIo jogoS 
moKyTojo PElNo ŠalTINIu?

dovilė Raustytė
dovile@laikas.lt

„Nė kiek nesigailiu, nes 
po mėnesio intensyvios jo-
gos tapau daug energinges-
nis ir susitvarkiau sveika-
tą“, – sako jogos meistras, 
kuris mokyti žmones pra-
dėjo 2009 m., baigęs tarp-
tautinius jogos mokytojų 
kursus. 

Beje, Aurelijus taip pat do-
misi įvairiomis Rytų filoso-
fijos kryptimis, yra susipa-
žinęs su įvairiomis jogos rū-
šimis, meditacijomis, cigu-
nu ir Reiki.

Praktikuojant jogą, 
mokytojas – būtinas
Atsiranda vis daugiau žmo-
nių, manančių, kad litera-
tūros, vaizdo įrašų gausa ir 
prieinamumas leidžia jo-
gą praktikuoti savarankiškai 
neeikvojant pinigų kursams. 
Pasak Aurelijaus, kaip ir bet 
kuriame moksle ar sporte, 
būtinos ne tik teorinės ži-
nios, bet ir praktika, tiksliau, 
– profesionalų vedami prak-
tiniai mokymai. Jis priduria, 
kad internetas – puiki moky-
mosi priemonė, bet čia nė-
ra nieko asmeniško, tik daug 
netikslios paviršutiniškos 
informacijos. 

„Mokytojas žino, koks yra 
mokinys, kokia jo sveika-
tos būklė, kokius pratimus 
vertėtų daryti, o kurių ge-
riau vengti, pataria, patai-
so, nurodo tolimesnę kryp-
tį, perspėja apie galimas pa-

sekmes ar patirtis. Taip pat 
žino, ar mokinys praktikuo-
ja jogą norėdamas pagerin-
ti savijautą, pašalinti stresą 
ir įtampą ar siekia giliau pa-
žinti jogos filosofiją“, – pasa-
koja jogos meistras.

joga – pelno šaltinis?
Rytuose joga yra gyvenimo 
būdas, kuriuo tikrai nesie-
kiama užsidirbti ar juo la-
biau sukurti ja pagrįsto vers-
lo. Vakaruose kai kur tai pa-
versta visiška komercija. 
Užuot skatinus žmones do-
mėtis sveika gyvensena, sie-
kiama tik finansinės naudos. 
Aurelijus sako, kad pasauly-
je galima rasti nemažai pa-
vyzdžių, kuomet jogos žinias 
skleidžiančios organizaci-
jos valdo milžiniškus tur-
tus, gauna pelną įtraukda-
mos patiklius, naivius, ste-
buklo laukiančius žmones į 
savo veiklą ir juos išnaudo-
damos.

Tad reikia būti atsargiems. 
Meistras priduria, kad šiaip 
joga yra prieinama visiems – 
įvairaus amžiaus, tautybių, 
religinių įsitikinimų ir socia-
linės padėties žmonėms.

šarlatano pamokos – 
sveikatos problemos
„Mano praktikoje pasitai-
kė atvejų, kuomet prade-
dančiųjų kursą lankęs žmo-
gus ima vesti jogos treni-
ruotes kokiame nors spor-
to ar šokių klube. Ar dar blo-
giau – atidaro savo jogos stu-
diją, gal net sukuria savo „jo-
gos sistemą“. Dažniausiai 
tai vėlgi noras imtis vers-
lo. Po apsilankymų pas ne-
kvalifikuotą mokytoją mo-
kinys greičiausiai kreipsis į 
kineziterapeutą. Nenuosta-
bu, kad jo pavyzdžiu netru-
kus paseks ir pats mokyto-
jas“, – savo patirtimi dalijasi 
Aurelijus.

Taigi svarbu pasitikrinti, 

ar jūsų lankomas treniruo-
tes veda profesionalus mo-
kytojas, turintis kvalifika-
ciją patvirtinančių doku-
mentų, sertifikatų. Taip pat 
labai svarbu, kaip jis mo-
ko, kaip kalba (tiek apie jo-
gą, tiek apie kitus), ar atsa-
kingas mokinių atžvilgiu, ar 
nesiveržia iš jo pyktis, kriti-
ka, apkalbos ir pan. Pašne-
kovo teigimu, taip yra Vaka-
ruose, nes Rytuose jogos gu-
ru neturi jokių kvalifikaciją 
patvirtinančių dokumentų. 
Ten pirmiausia jis yra dvasi-
nio kelio mokytojas, o to ne-
gali patvirtinti jokie popie-
riai. Tad žmonėms belieka 
pasikliauti intuicija bei blai-
viu protu ir viltis, kad nepa-
puls pas šarlataną. Deja, tai 
nutinka ne taip jau retai. 

VISą STRaIPSnĮ RaSITe čIa

nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam 
telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi

Jogos centro „Shanti“ meistras ir 
vadovas aurelijus Šarka



moToaKRobaTIKo 
aRo vaRIKlIS – 
adRENalINaS

Sveiki visi, kas domisi beprotišku sportu. jūs ir mes – vieno 
kraujo. Tokio, kuris užverda, pamačius bebaimius žmones, 
ieškančius adrenalino. motociklai, snieglentės, jėgos aitvarai, 
riedlentės ir dviračiai, buriniai laivai, o gal ralis… 

Nuo šiol kiekvieną mėnesį ekstremaliojo 
sporto laidos „Adrenalinas“ kūrėjai Jums pa-
sakos apie įvairiomis šio sporto šakomis besi-
dominčius žmones. Taip pat apžvelgs planuo-
jamus renginius, kuriuos, jų manymu, verta 
pamatyti, kvies prisijungti prie jų. 

Šį mėnesį Jums pristatome Arą – nenugalė-
tą Baltijos šalių motoakrobatikos čempioną. 
Per mūsų susitikimą jis atvirai pasakoja ne 
tik apie savo nuotykius, bet ir apie pastangas, 
dedamas tam, kad tobulėtų. 

 „Adrenalino“ komanda

Kai „Adrenalino“ koman-
da susitiko jį ant Salotės eže-
ro ledo, lauke spaudė 20 
laipsnių šaltis. Aro motoci-
klas užsivedė tik su papildo-
ma įranga. Kol motoras šilo, 
sniegas nuo ledo buvo nuva-
lytas ir žaidimų aikštelė pa-
ruošta spygliuotoms padan-
goms. 

„Atlikti triukus ant ledo – 
tai visai kas kita negu ant as-
falto. Tad treniruotis sten-
giuosi visuomet ir visokio-
mis sąlygomis. Šiemet ant 
ledo važiuoju trečią kartą 
ir labai džiaugiuosi, kai pa-
vyksta padaryti tokius triu-
kus, apie kuriuos kol kas tik 
svajojau“, – ramiai dėlio-

ja mintis Aras, o tada užšo-
ka ant motociklo ir galiniu 
ratu nuskrieja per visą ledo 
aikštelę.

Po gero apšilimo Aras su-
stoja atsikvėpti. Garas 
rūksta ne tik iš burzgian-
čio motociklo, bet ir nuo 
„raider’io“. „Visiškai ne-
šalta“, – juokiasi dvidešimt 
dvejų metų vaikinas. – Mo-
toroleriu pradėjau važinė-
ti turbūt dešimties. Po savai-
tės jau važiavau galiniu ratu. 
Tiek tėvai, tiek aš suprato-
me, kad tai – mano sportas. 
Dabar man dvidešimt dve-
ji ir motociklu važinėju jau 
pusę savo gyvenimo.“

Jau antrus metus iš eilės jis – Baltijos šalių čempionas, 
treniravęsis su geriausiais iš geriausiųjų pasaulyje ir savo 
motociklą valdantis geriau, negu daugelis iš mūsų valdo 
sriubos šaukštą. Tai – Arūnas Gibeža, paprastai visų vadi-
namas Aru. Kol kas niekieno nenugalėtas Baltijos valsty-
bėse „stuntriding’o“, kitaip motoakrobatikos, čempionas.
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aptikti visur, kur tik yra mo-
tociklų. Vis dėlto šios sporto 
šakos sirgalius vienija nuo-
monė, kad motoakrobatikos 
pradžia – neformalios baike-
rių linksmybės ir motociklų 
galios demonstravimas. 

Kai „Adrenalino“ koman-
da, sušalusi, tačiau patenkin-
ta pažintimi ir surinkta me-
džiag, keliavo namo, Aras li-
ko treniruotis. Nei šaltis, nei 
nuovargis nenumalšino jo 
entuziazmo. Belieka tikėtis, 
kad ir Jūsų karštą kraują su-
judins jo užsidegimas. Visą jo 
treniruotę ir dar daugiau ga-
lėsite pamatyti „Adrenalino“ 
laidoje kovo 5 d., 19.15 val.

Nuo 2006 iki 2009 metų 
Aras dalyvaudavo žiedinėse 
lenktynėse. Tačiau dabar jau 
treti metai renkasi tik moto-
akrobatiką. „Žiedinės varžy-
bos Lietuvoje – labai bran-
gios. Ir rezultatai tiesiogiai 
priklauso nuo investicijų. Na 
o „stuntriding’as“ – tai gry-
nas adrenalinas. Važiuoda-
mas galvoji tik apie tai, kaip 
padaryti tai, ką esi sumanęs. 
Be to, rezultatų nereikia il-
gai laukti.“

Motoakrobatika „gimė“ 
Anglijoje, tačiau labiau-
siai išpopuliarėjo Jungtinė-
se Amerikos Valstijose. Šio 
sporto užuomazgų galima 

 kovo 17–18 d. „Ice Blokart Cup“ Trakuose. Tai tarptautinės 
ledrogių rungtynės, jau ne pirmus metus vykstančios Lietu-
voje. Čia susirenka sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, Esti-
jos ir netgi Suomijos bei vyksta atkakli kova tarp kaimynų. Ir 
žiūrovams tai visuomet įdomu stebėti. Čia galima pamaty-
ti ne tik profesionalių sportininkų, bet ir išbandyti pramogą 
patiems. Tik derėtų neužmiršti šiltai apsirengti;

 kovo 30–balandžio 1 d. „Simple Session“ Taline (www.ses-
sion.ee/2012/). Tai didžiausias Baltijos šalyse riedlenčių ir 
BMX dviračių renginys, į kurį susirenka stipriausi sportinin-
kai iš viso pasaulio. Kiekvienais metais 
šiam renginiui yra sukuriamos visiškai 
originalios figūros, akcentuojami skirtin-
gi sportininkų įgūdžiai. Taigi, čia būtina 
apsilankyti tiems, kas nori išvysti įspū-
dingų vaizdų ir pamatyti visą riedlenčių 
bei BMX dviračių sporto grietinėlę. 

Kovo mėnesį „adrenalinas“ rekomenduoja apsilankyti:



„Marko (Kavolių kabare-
tas)“ – tai pirmasis Gyčio 
Ivanausko teatro ne šokio 
spektaklis. Jame – keturi 
keliaujančio teatro šeimos 
nariai prieš didelius poky-
čius, kiekvienas atsidūręs 
ant pasirinkimo slenksčio.

Lemtingas vakaras ir kitos 
dienos rytas. Bėgti ar likti 
ten, kur esi įaugęs? Ar įma-

gyČIo IvaNauSKo TEaTRo 
SPEKTaKlIS „maRKo 
(KavolIų KabaRETaS)“

renginių gidas  

nomas pabėgimas? Drąsa 
likti ir drąsa bėgti. Ar palikęs 
tai, ką kūrei visą gyvenimą, 
ten rasi tai, ko tikėjaisi? O 
jei, vėl sukaupęs drąsą, grį-
ši, – ar tebebūsi reikalingas 
tiems, kuriuos palikai?

Šis „vidinis kabaretas“ kur-
tas gyvoje teatro laborato-
rijoje, kurioje dalyvavo vi-
si spektaklio kūrėjai, todėl 
jis ir gavo „Kavolių kabare-

to“ pavadinimą. Jo ašis – šei-
mos jaunėlis Marko. Kaba-
retas persmelktas asmeni-
nės aktorių patirties, biogra-
finių motyvų, spektaklių ir 
mėgstamų kūrinių citatų bei 
Gedimino Gelgoto sukurtos 
muzikos.

Projekto idėjos autorius 
Gytis Ivanauskas spektaklio 
personažus labai artimai 
sieja su daugelio šiuolaiki-
nių menininkų, scenos me-
nų kūrėjų esama padėtimi: 
ieškoti būdų, kaip atsiskir-
ti nuo sukurtų bendruome-
nės taisyklių, realizuoti sa-
ve kaip nepriklausomą me-
nininką.

Projekto scenovaizdis kur-
tas laužant tradicinės sceno-

Režisierius Gytis Ivanauskas
Pjesės autorė Akvilė Melkūnaitė
Vaidina: Gytis Ivanauskas, Eglė Mikulionytė,  
Darius Gumauskas, Judita Zareckaitė
Kompozitorius Gediminas Gelgotas
Scenografas Gytis Ivanauskas
Kostiumų dailininkas Tomas Bagackas
Šviesų dailininkas Andrius Matusevičius

grafijos rėmus, kur tiek žiū-
rovas, tiek aktoriai užpildo 
bendrą veiksmo aikštelę. Pa-
sakojimas vyksta uždaroje 
erdvėje, kur jausmai, žodžiai 
perteikiami judesiu, mimi-
ka. Tokiomis priemonėmis 
sukuriamas naujas žanras: 
prancūzų kalba vadinamas 
mise en espace (liet. erdvės 
„apgyvendinimas“ dramos 
veiksmu).

Kovo 16 d.,  
balandžio 1d. 19 val.
Menų spaustuvė,
Vilnius
Kaina 33–43 Lt
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Ir galbūt dėl to, kad jos to-
kios artimos ir kiekvieno iš 
mūsų atpažįstamos, į spek-
taklio premjerą susirinkę 
žiūrovai juokėsi iš širdies 
– garsiai ir iki ašarų. Ta-
čiau tai nebuvo lėkšta ko-
medija, kurią išėjęs iš kar-
to pamiršti. Ne, tai pali-
ko gilų pėdsaką, o patirtos 
emocijos dar ilgai neaplei-
do kūno. 

Aišku, tam, kad būtų su-
kurtas kokybiškas ir publi-
ką žavintis produktas, neuž-
tenka vien geros pjesės („Ka-
ro dievas“ pastatytas pagal 
prancūzų dramaturgės Yas-
minos Rezos kūrinį), ne ma-
žiau svarbi režisieriaus in-
terpretacija ir aktorių ko-
manda. O ją D. Kazlauskas, 

žmoNIų SaNTyKIaI IR KoNFlIKTaI PER 
INTElEKTualauS humoRo PRIzmę
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vasario viduryje režisierius ir aktorius dainius Kazlauskas 
visuomenei pristatė naujausią savo spektaklį „Karo dievas“. 
Po grėsmingai skambančiu ir, atrodo, nieko bendro su humoru 
neturinčiu pavadinimu slepiasi kiekvienam puikiai pažįstamos 
gyvenimiškos situacijos, kurios išties primena karo lauką. 

panašu, surinko tobulą – 
„sujungė“ Giedrių Savicką, 
Darių Gumauską, Viktoriją 
Kuodytę bei Aureliją Tamu-
lytę ir išėjo dvi visiškai skir-
tingos sutuoktinių poros, pro 
kurių nuolankų fasadą prasi-
veržia gyvuliška prigimtis.

Jau per spektaklio premje-
rą, kuomet dar viskas nebū-
na iki galo sustyguota, akto-
rių ketveriukė atrodė nepa-
kartojama. Jai liaupsių ne-
gailėjo ir pats Dainius Kaz-
lauskas, kuris prisipažino li-
kus dienai iki premjeros iš 
esmės pakeitęs spektaklį. 

„Džiaugiuosi, jog tai pada-
riau, nes pokyčiai pasiteisino, 
ir manau, kad daugiau nie-
ko nekeisiu. Premjeroje ak-
toriams labai padėjo žiūrovai 

– padėjo atrasti vienas kitą ir 
tapti kvartetu. Kuo labiau ak-
toriai vienas kitą pajus, tuo 
geresni bus ir spektakliai“, – 
sakė D. Kazlauskas bei pri-
dūrė, jog norėtų, kad ateityje 
spektaklyje dar labiau išryš-
kėtų paradoksas tarp situaci-
jos komiškumo ir tragizmo.  

Parodytas sostinės gyven-
tojams, „Idioteatro“ bei te-
atrų gido teatrai.lt pristato-
mas spektaklis „Karo die-
vas“ pradeda kelionę po di-
džiuosius Lietuvos miestus. 

Kovo 4 d. spektaklio prem-
jera įvyks „Girstučio“ kul-
tūros rūmuose Kaune, kovo 
8, Tarptautinę moters die-
ną, „Karo dievas“ grįš į Vil-
niaus „Siemens“ arenos MI-
NI salę, balandžio 3 d. lanky-

sis Klaipėdos „Žvejų rūmuo-
se“, o balandžio 4 d. užsuks 
į Panevėžio bendruomenių 
rūmus.

Kovo 8 d. 19 val.
MINI koncertų salė, 
„Siemens“ arena,
Vilnius
Balandžio 3 d. 19 val.
Klaipėdos „Žvejų rūmai“
Klaipėda
Balandžio 4 d. 18 val.
Panevėžio bendruomenių 
rūmai
Panevėžys
Kovo 4 d., 18 val. 
„Girtučio“ kultūros rūmai
Kaunas 
Kaina 28-53 Lt
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3 DALIų SPeKTAKLIS. 
Pagal F. García Lorcos pje-
ses „Publika“ ir „Jei praei-
tų penkeri metai“

„Romeo buvo trisdešimtme-
tis vyras, o Džuljeta – pen-
kiolikmetis berniūkštis. Pu-
blika reagavo nenusakomai.“
Prieš 80 metų ispanai bū-
tų pasibaisėję išvydę García 
Lorcos „Publiką“ teatro sce-
noje. Homoseksualios mei-
lės tema, nesuprantama pje-
sės forma ovacijų nebūtų su-
laukusios. Šiandien iššūkis 
mestas Lietuvos publikai. 
Taigi, ar išdrįsite pasijusti 
nepatogiai?

Siurrealistinės poezijos la-
birintuose – žmogaus es-

mės ir teatro misijos paieš-
kos. Jei žmogus – kaukių vi-
suma, vadinasi, tikrasis vei-
das neegzistuoja? O teatras? 
Kokia turėtų būti jo pozici-
ja: apgaulėmis žavėti žiūro-
vus ar ieškoti tiesos ir nu-
plėšti kaukes nuo savęs ir 
nuo Jūsų?

Šiuo metu Lietuva – vie-
na iš homofobiškiausių ša-
lių Europos Sąjungoje. 2009 
m. buvusi priimta Nepilna-
mečių apsaugos nuo neigia-
mo viešosios informacijos 
poveikio įstatymo redakcija 
bei protestai, lydėję 2010 m. 
„Baltic pride“ eitynes, liu-
dijo visuomenės netoleran-
tiškumą. Žmogaus teisė būti 
savimi, nebijoti savo prigim-
ties – viena svarbiausių Gin-

TEaTRaS uToPIa
FEdERIco gaRcÍa loRca
gINTaRo vaRNo SPEKTaKlIS

 „PublIKa“

Bilietai

taro Varno „Publikos“ temų, 
kurią spektaklyje atveria vy-
rų meilės duetai.

Lietuvoje, kaip ir kitose 
Europos šalyse, vis skaudes-
nė darosi sąžiningo, menui 
tarnaujančio teatro tema. 
Scenose įsigali pramoginiai 
reginiai, o atviras, provo-
kuojantis menas verčiamas 
trauktis į užkulisius. Spek-
taklyje „Publika“ priešinami 
du teatro modeliai: žiūrovus 
apgaulėmis žavintis „teatras 
po atviru dangumi“ ir tiesos 
ieškantis, kaukes nuplėšian-
tis „teatras po smėliu“.
Režisierius – Gintaras VAR-
NAS, kostiumų dailininkas 
– Juozas STATKEVIČIUS, 
scenografas – Gintaras Ma-
karevičius.

Vaidina: Gytis IVANAUS-
KAS, Martynas NEDZINS-
KAS, Sergejus IVANO-
VAS, Viktorija KUODYTĖ, 
Edmundas MIKULSKIS, 
Elzė GUDAVIČIŪTĖ, Ai-
nis STORPIRŠTIS, Eimu-
tis KVOŠČIAUSKAS, Dovy-
das STONČIUS, Vainius SO-
DEIKA, Marius REPŠYS, 
Eglė ŠPOKAITĖ, Mindaugas 
JANKAUSKAS (tenoras), 
Arūnas SAKALAUSKAS.

Kovo 25 d., balandžio 19 d., 
gegužės 25 d. 19 val.
„Menų spaustuvė“, Vilnius
Kaina 33 Lt
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Lietuvos arenų scenose pa-
sirodys daugiau kaip 50 at-
likėjų, pasidabinusių ryš-
kiaspalviais kostiumais. 
Pagrindinį nedorėlio Vo-
ro, kuris norėjo vien tik sau 
pagrobti saulę, vaidmenį 
atliks operos solistas Ra-
failas Karpis, jo nuotaką, 
gerąją Boružę, įkūnys „Te-
le bim-bam“ generolė Ne-

Bilietai

gRaNdIozINIaI KoNcERTaI  
vaIKamS IR NE vaIKamS

Nuotaikinga, daugybę žiūrovų ir kritikų liaupsių pelniusi 
voro svita šį pavasarį leisis į kelionę per septynių didžiausių 
lietuvos miestų arenas. 

ringa Čereškevičienė, Algis 
Ramanauskas Greitai virs 
Vikšru Gražuoliu, o ma-
estro Eduardas Kaniava – 
Mėšlavabaliu. 

Šis turas bus išskirtinis ir 
tuo, jog prie Voro svitos pri-
sijungs naujas atlikėjas – 
charizmatiškas aktorius Do-
minykas Vaitiekūnas, ku-
riam atiteks intriganto Va-

balo be ūsų vaidmuo. 
Įspūdingą reginį bei už-

buriančias melodijas sce-
nos žvaigždėms kurti pa-
dės choras „Brevis“, šokėjai 
ir didžiulis būrys „Tele bim-
bam“ vaikų, kurie pasirodys 
drauge su profesionaliais ak-
toriais. Specialiai šiam kon-
certų turui bus sukurta nau-
jų dekoracijų bei animacinių 
vaizdo projekcijų. 

Bilietus į koncertus Ute-
noje, Alytuje, Kaune, Šiau-
liuose, Panevėžyje ir Vilniu-
je platina „Tiketa“. Bilietus į 
koncertą Klaipėdos „Švytu-
rio“ arenoje platina BILIE-
TAI.LT. 

Visai šeimai skirtos geriausios ir gražiausios „Voro vestu-
vių“ dainos, atliekamos Lietuvos scenos grandų, skambės 
Utenoje, Alytuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipė-
doje ir Vilniuje.

Balandžio 15 d. 17 val.
Utenos sporto ir pramogų 
arena, Utena
Balandžio 20 d.  19 val.
Alytaus sporto ir rekreacijos 
centras, Alytus
Balandžio 22 d. 16 val.
 „Žalgirio“ arena, Kaunas
Balandžio 27 d.  19 val.
Šiaulių arena, Šiauliai
Balandžio 29 d. 16 val.
 „Cido“ arena, Panevėžys
Gegužės 6 d.  16 val.
„Siemens“ arena, Vilinius
Kaina 25-79 Lt
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„laIKaS.lT“ DIenOS HOROSKOPaS

nemokamą „upCode“ programą savo mobiliam 
telefonui galite parsisiųsti www.upcode.fi

avinui kovo mėnuo – puikus 
metas apmąstyti verslo pla-
nus, kils nemažai originalių 
idėjų, galite neblogai uždirb-
ti. Mėnesio viduryje gausite 
viliojančių pasiūlymų. Ver-
ta apie tai pamąstyti, tik ne-
leiskite sprendimo diktuo-
ti godumui. Nuo kovo pabai-
gos atkusite ir imsitės ak-
tyvios veiklos. Svarbių dar-
bų, sandėrių pradžiai neblo-
gos kovo 26–28 d. Bet 29–30 
d. būkite ypač atsargūs – ga-
li užgriūti mokesčių, kredito 
problemos.

jaučiui kovas nėra tinkamas 
naujų darbų pradžiai, tačiau 
galite neblogai uždirbti tęs-
dami įprastinę veiklą. Tyliai 
apmąstykite ateities planus, 
ieškokite patikimų sąjungi-
ninkų, tinkamo kolektyvo, 
pasirūpinkite tvirtu užnu-
gariu. Mėnesio viduryje (12–
14 d.) tapsite svarbūs, pas-
tebimi, daug kas priklausys 
nuo Jūsų – galite pakelti sa-
vo autoritetą, tačiau venkite 
egoizmo. Verslo sandėriams, 
pirkiniams palankios kovo 
28–29 d.

dvyniai, pastaruoju metu 
nemažai galvojate apie karje-
ros galimybes, tačiau iki ru-
dens Jūsų asmeninė iniciaty-
va gerokai apribota, tad daug 
kas priklausys nuo partnerių. 
Kovo mėnesį gali nemažai 
padėti draugai, sėkminga ko-
mandinė veikla, tik neįsipai-
niokite į slaptas intrigas.

vėžiui kovo mėnuo – puikus 
laikas savo veiklai pristaty-
ti: būsite populiarūs, mato-
mi, tartum iškilę ant bangos. 
Partnerystės sandėriams ne-
blogos kovo 12–14 d., tačiau 
tuo pat metu bus patikrin-
ta Jūsų draugystė, santykių 
su draugais etika. Mėnesio 
pabaigoje dėmesys nukryps 
ambicingų užmojų link. Ko-
vo 26–28 d. sėkmingos nau-
jai pažvelgti į karjeros sritį, 
tačiau paskutinėmis mėne-
sio dienomis pasisaugokite 
kontroliuojančių instancijų.

liūtui kovo pradžioje geriau 
kiek pabūti šešėlyje. Verslo 
sėkmė priklausys nuo įstaty-
mų išmanymo bei įtakingų 
globėjų palankumo, ypač jis 
tikėtinas kovo 12–14 d., kaip 
ir finansinė sėkmė, tačiau 
neparsiduokite pats. Mėne-
sio pabaigoje ir vėl grįš Jūsų 
„švytėjimas“ – palanku eiti 
į viešumą, plačiai pristatyti 
savo veiklą.

mergelė nuo kovo vidurio 
9-iems mėnesiams tarsi gaus 
nematomą apsaugą, švie-
sią globą. Aktualios bus par-
tnerystės problemos, ne kar-
tą permąstysite ir peržiūrė-

site jų tinkamumą (arba ne). 
Nuo šių sprendimų daug kas 
priklausys. Kovo 12–14 d. ga-
lite gauti viliojančių pasiū-
lymų iš užsienio. Apmąsty-
kite juos. Gerai patikrinę ir 
neradę „paslėpto pamuša-
lo“, 26–28 d. galite pasirašy-
ti sutartis.

Svarstykles kovą užgrius 
nemažai darbų, tačiau svar-
bu ir pasirūpinti sveikata. 
Galite sulaukti įdomių pa-
siūlymų iš verslo partnerių – 
verta į juos įsiklausyti. Kovo 
viduryje, 12–14 d., galimos 
sėkmingos nekilnojamojo 
turto pirkimo operacijos, ta-
čiau labai atidžiai sekite, kad 
viskas būtų teisėta ir juridiš-
kai tinkamai sutvarkyta. Su-
tartims sudaryti, savo veiklai 
pristatyti tinkamiausias lai-
kas – kovo 26–28 d. 

Skorpionui sėkmingesnė 
kovo pirmoji pusė: 12–16 d. 
galite nemažai pasiekti pa-
sitelkę į pagalbą savo žave-
sį, partnerius ar pažintis. Pa-
skutinę dekadą užgrius dau-
giau rutininių darbų, teks 
pasirūpinti sveikata.

Šauliui kovą teks nemažai 
rūpintis šeima, vaikais, o kur 
dar užgriuvę rutininiai dar-
bai, pareigos... Tiesa, darbi-
nės pajamos neblogos, bet 
ne tokios, kokių norėtųsi. 
Kovas – neblogas metas ap-
mąstyti nekilnojamojo tur-
to situaciją, tačiau nereikė-
tų pulti veikti. 12–14 d. gali-
te gauti viliojančių uždarbio 
pasiūlymų, tačiau priimki-

te tik tuos, kurie paremti są-
žiningu darbu. Nesusigun-
dykite avantiūromis pralob-
ti per vieną naktį.

ožiaragis patiria esmi-
nį virsmą, tačiau, kita ver-
tus, būtent jis neša didžią-
ją šio laikotarpio naštą. Ko-
vo mėnesį jam palankios dvi 
kryptys – prekybos organi-
zavimas, kvalifikacijos kėli-
mas bei namų, nekilnojamo-
jo turto, kreditų reikalai, ku-
rie pareikalaus iš tiesų daug 
dėmesio, jėgų. Sunkiausiai 
jie užgrius pačioje mėnesio 
pabaigoje, 29–30 d.

vandeniui kovą perspektyvu 
domėtis naujovėmis bei jų 
pritaikymu, kelti kvalifika-
ciją. Tai neblogas metas pre-
kiauti, kontaktams užmegz-
ti – iš to galima neblogai už-
dirbti. Kita vertus, norėsis ir 
grožio namuose. Mėnesio vi-
duryje gali būti neblogų ne-
kilnojamojo turto įsigijimo 
pasiūlymų, tačiau viskas turi 
būti teisėta ir „pagal kišenę“.

žuvims kovo viduryje gali-
mi perspektyvūs pasiūlymai 
iš draugų, pažįstamų, tačiau 
sėkmė priklausys nuo to, 
ar santykiai su jais yra etiš-
ki. Mėnesio pabaigoje, 26–
28 d., gali kilti išganingų idė-
jų, kaip užsidirbti, galite su-
laukti ir patrauklaus dar-
bo pasiūlymo. Įsiklausykite į 
juos – jie tikrai vertingi.

hoRoSKoPaS vERSlININKamS

Astrologė 
daiva markauskienė
redakcija@laikas.lt

KVIečIu MOKYTIS PaŽInTI SaVe „GYVOSIOS aSTROlOGIJOS“ KuRSuOSe VIlnIuJe, Kaune, KlaIPėDOJe.
I kursas „Gimimo horoskopo analizė“
II kursas „Prognozavimo pradmenys, suderinamumas“
Vilniuje ir Kaune kursai vyks kartą per savaitę: Kaune trečiadieniais, Vilniuje savaitgaliais. Iš viso 10 mokymų  
po 4 valandas. Klaipėdoje kursai vyks kartą per mėnesį, savaitgaliais, – 5 pamokos po 8 valandas. 
Būtina išankstinė registracija adresu daiva@udumbara.lt. Kursus veda Daiva Makauskienė.  
Išsamesnė informacija www.dharma.lt, tel. 8 612 96 007.
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Apie ką svajoji?
Labiausiai mane traukia iliustracija, 
kuria žaviuosi dar nuo mokyklos laikų, 
bei visai neseniai atrasta judanti grafi-
ka. Žodžiu, svajoju dirbti ką nors susi-
jusio su šiomis meno rūšimis.

Savo kūryboje mėgsti vaizduoti 
žmogų? Koks jis?
Jis – ne visada realistiškas, truputį 

keistas, deformuotus, liūdnas. Retkar-
čiais darbuose juntama ir mano simpa-
tija „gražiam šlykštumui“.

Koks mėgstamiausias Tavo darbo 
įrankis?
Nors labiausiai rankoje mėgstu laikyti 
rapitografą ar pieštuką, šiuo metu daž-
niau tenka paimti planšetės tušinuką, 
o popieriaus lapą pakeisti kompiuteriu. 

Dar stengiuosi iš rankų nepaleisti foto-
aparato.

Ar esi materialistė?
Tikrai ne, tačiau sėdėti be lito kišenė-
je nemėgstu. Manau, kad pinigai laimės 
neatneša, bet padeda ją susikurti. 

Gal norėtum ką nors pasakyti mūsų 
skaitytojams?
Visi, kurie nuoširdžiai kažką kuria, yra 
nuostabūs. Jeigu Jums būtų įdomu su 
manimi pasišnekučiuoti, įveskite „Fa-
cebook“ paieškoje Greta Ditė ir para-
šykite man.
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