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Gin tau tas Ru mi nas
UAB „Mies to so das“ di rek to rius

Šių ei lu čių au to rius dvi de šim
tus me tus dir ba res to ra nų, nak ti
nių klu bų, ren gi nių or ga ni za vi mo 
ir jų ap tar na vi mo sfe ro se. To dėl 
sa vo as me ni ne ir ko le gų pa tir ti mi 
bei res to ra no „Mies to so das“ rea
liai vyk dy tais pro jek tais no ri pa si
da ly ti per du de šimt me čius be si
kei čian čio mis šven ti nių va ka rė lių, 
ban ke tų, fur še tų ar ka vos per trau
kė lių or ga ni za vi mo ir ap tar na vi mo 
ten den ci jo mis, ma do mis, už sa ko
vų no rais ir lū kes čiais.

Vie ta
Iš kart po ne prik lau so my bės at kū
ri mo, ka lan tis ir sklei džian tis pir
mie siems vers lo dai gams, suor ga ni
zuo ti šven ti nį va ka rą res to ra ne prie 
bal to mis stal tie sė mis už ties tų sta lų 
bu vo pres ti žo rei ka las. Kiek vė liau 

ren gi nių ve di mas per si kė lė į pir
muo sius nau jus nak ti nius ar mu
zi kos klu bus. Daž niau siai tai bu vo 
pa dė kos ir įver ti ni mo va ka rai vers
lo par tne riams, klien tams ar tie kė
jams. Įmo nės dar buo to jams pa na
šūs ren gi niai bu vo re te ny bė ar ba jie 
vyk da vo kuk liai, jų ne vie ši nant.

Vė liau, spar čiai vys tan tis kai
mo so dy bų tink lui, šven ti niai 
po bū viai ma siš kai pra dė ti or
ga ni zuo ti mi nė to se so dy bo se. Pranašu 
mas – dau giau pri va tu mo, sve čius 
ma žiau įpa rei go jan ti ir lais ves nė 
ap lin ka, ga ran tuo ta nak vy nė.

Prieš ge rą de šimt me tį iš po pu
lia rė jo mo bi lūs, grei tai su ren ka
mi ir išar do mi leng vų konst ruk ci
jų pa vil jo nai. Rei kia ap si spręs ti tik 
dėl vie tos: pae že rė, miš kas, sta
dio nas, įmo nės ar pri va taus as
mens val da – ir šven tės at ri bu tai 
su at si vež tu mais tu, bal dais, mu
zi kos ar švie sos apa ra tū ra ir ap
tar nau jan čiuo ju per so na lu vie
to je. Šie pa vil jo nai, to bu lė jan tys 
sa vo for ma, grei tes niu su rin ki mu 
ir su ku rian tys jau kią šven ti nę ap
lin ką, yra po pu lia rūs ir šian dien.

Ori gi na lūs ir il gam įsi me nan tys 
iš va žiuo ja mie ji po bū viai vy ko mu

zie juo se, pa ro dų ir kon cer tų sa lė
se, teat ruo se, trau ki nio va go nuo se, 
lai vuo se, au to cent ruo se, ga my bi
nių įmo nių ce chuo se, nuo sta biuo
se par kuo se ir pi ly se. Džiu gu, kad 
nau jam gy ve ni mui pri si ke lian tys 
Lie tu vos dva rai su jiems bū din ga 
inf rast ruk tū ra įmo nių šven tėms or
ga ni zuo ti da bar yra po pu lia riausi.

Ne bū ti nai lėkš tė je
Esa me auk lė ti, o veik los pra džio je 
taip ir bu vo, kad mais tas tu ri bū
ti pa tie kia mas lėkš tė se. Lėkš tės, 
ypač karš tiems pa tie ka lams, gal 
grei tai ir ne pa kei si me kuo nors ki
tu, bet li ku siam mais tui – abe jo ju. 
Šal tie ji pa tie ka lai, leng vi už kan
džiai, vai siai ir de ser tai pa laips niui 
pra dė ti ser vi ruo ti me ta li niuo se 
pa dėk luo se. Vė liau at si ra do ma
da mais tą tiek ti ant skaid rių stik lo 

lakš tų, kiek pa kel tų nuo sta lo pa
vir šiaus. Pa ra dok sas, bet vy ko res
to ra nų ir stik lo pjo vė jų var žy bos: 
kas pa teiks ori gi na les nes stik lo 
lakš tų for mas. Pra de dant geo met
ri jos fi gū ro mis ir bai giant mėgs ta
mais fil mų per so na žais ar už sa ko vo 
įmo nės lo go ti pu. Šiuo me tu po pu
lia ru mais tą pa tiek ti ant įrė min tų 
veid ro džių. Taip pa tiek tas mais tas 
la biau iš ryš ki na mas ir tam pa tar si 
me no kū ri niu. Gra žu.

Neiš sen ka mos mais to pa tie ki
mo ga li my bės de ri nant su už sa
ko vo vyk do ma veik la. Res to ra no 
„Mies to so das“ vi rė jai mais tą dė
lio jo sta ty bi nin kams ant ply tų, ka
ru čių ir kas tu vų; san tech ni kams – 
ant ra dia to rių; sta liams – ant ber žo 
to šies; me ta lo ap dir bė jams – ant 
vie los ir ar ma tū ros ri čių; mu zi kos 
ger bė jams – ant vi ni li nių plokš te
lių; au to cent ruo se – ant dar bas ta
lių ir ma ši nų kė lik lių. Sup ran ta ma, 
lai kan tis vi sų hi gie nos ir sa ni ta ri
jos nor mų bei de ra mos pa gar bos 
pa čiam mais tui.

Da bar, val gy da mi ma žus už kan
du kus, sa lo tas ar de ser tus iš stik
li nių tau re lių, nuo spe cia lių men
te lių, šaukš te lių ar nau do da mie si 
smeig tu kais, gal ir ne su si mąs to me: 
ne to li mo je praei ty je vis kas bu vo 
pa pras ta ir aiš ku. Be staig me nų.

Tik vie nas šven tės ele men tų
Po zi ty vu, kad val gy mas, o daž nai ir 
per si val gy mas, vers lo šven čių me
tu pereina į ant rą pla ną. Da bar už
sa ko vai ir daž nai jiems tal ki nan tys 
ren gi nių or ga ni za to riai sie kia, kad 
šven tės da ly viai ga lė tų ne for ma liai 
bend rau ti, at si skleis tų in di vi dai ar 
ma žos dar bo gru pės na riai. Vie nas 
iš bū dų tai pa siek ti yra išanks ti nis 
va ka ro te mos pa skel bi mas ir na mų 
dar bai bū si mo jo va ka ro da ly viams. 
Gal vo da mi apie va ka ro ap ran gą, 
kur da mi pa si ro dy mo vaid me nis, 
įmo nės dar buo to jai ne ju čia įtrau
kia mi į ko lek ty vi nius spren di mus, 
nau jas idė jas ir tar pu sa vio bend
ra vi mą ne tik apie dar bą. Pui kus to 
pa vyz dys yra va ka ro da ly vių su kur ti 
ir vie ni ki tiems pri sta to mi spek tak
liai, mu zi kos žvaigž džių pa si ro dy
mai, ku ria mi fil mu kai, fo to se si jos, 
veik la me no dirb tu vė se.

Į konk re taus te mi nio va ka ro 
kon teks tą tu ri pa tai ky ti ir res to ra

ne pa ga min tas ir ati tin ka mai ser
vi ruo tas mais tas, o pa da vė jai pri
va lo ati tik ti šven tės dva sią. Mū sų 
ap tar nau jan ty sis per so na las da ly
va vo ir „Ra ga nų puo to je“, pa tar na
vo „Ba jo rų sta lui“, bu vo per si kū ni
ję į pa mėg tus ani ma ci nius he ro jus. 
For muo ja si gra ži tra di ci ja, kai už
sa ko vas pa gei dau ja iš skir ti nai na
cio na li nio lie tu viš ko ak cen to. Vis 
daž niau to pa gei dau ja už sie nio 
ka pi ta lo įmo nių va do vai. Dvi gu
bas pa si ten ki ni mas. Tai nė ra ce
pe li nų ar šal ti barš čių ba lius. Tik rai 
ne. Bet pa da vė jų tau ti niai dra bu
žiai ir sta lų den gi mas li no au di niu 
ar aus ti niais rankš luos čiais yra bū
ti nas. Įsi min ti nas ži no mo eko lo gi
jos moks li nin ko ju bi lie jus, kai so
le ni zan tas pa gei da vo tik Lie tu vo je 
išau gin to ir pa ga min to mais to bei 
gė ri mų. Pap ras ta? Pa ti kė ki te, ne. 
Tai bu vo rim tas iš šū kis res to ra no 
vir tu vės meist rams.

Bū na ir prie šin gai. No ri ma iš
skir ti nai konk re čios ša lies vir tu vės 
mais to. Pap ras tai bū na vie no sta lo 
ak cen tas su spe ci fi niais ja po nų, ki
nų, mek si kie čių ar ki to re gio no pa
tie ka lais. Re gio ną daž niau siai dik
tuo ja už sa ko vo vers lo ap lin ka.

Šven tės atei na ir praei na. Tu
rin ti idė ją, ge rai suor ga ni zuo ta 
šven tė il gam iš lie ka sve čių šir dy
se, vė liau įspū džiai ke lia si į įmo
nės sve tai nę ir so cia li nius tink lus. 
Tei sė rink tis – vi suo met jū sų.

Vers lo šven čių ypa tu mai
Nuei nan tys me tai skai čiuo ja pa sku ti nes sa vai tes, die nas. Me tų san dū ro je pri si me na
me nu veik tus dar bus, įver ti na me sa vo, ko lek ty vo pa sie ki mus, ku ria me pla nus atei
čiai. Vers lui šis lai ko tar pis tu ri ir ki tą, ma žiau vie ši na mą pu sę: ko le goms, par tne riams 
ar įmo nės dar buo to jams or ga ni zuo ja mus ka lė di nius va ka rus, šven tes.
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praei na. Tu rin ti idė
ją, ge rai suor ga ni zuo
ta šven tė il gam iš lie
ka sve čių šir dy se.


