
 

5 batų poros, kurias privalai turėti šį pavasarį 
 

Pavasariui vis labiau įgaunant pagreitį, niūros ir pilkos spalvos palieka ne tik 
kiemą, bet ir rūbų spintas. Jas pakeičia drąsios, kiek iššaukiančios spalvos, formos 
bei medžiagos, o mados pasaulio kolekcijas užkariauja etniniai bei festivalių 
siautulį primenantys motyvai. Tad šį pavasario/vasaros sezoną, stiliaus ikonos 
neišsivers be sportinės ir laisvalaikio avalynės batelių bei spalvingų platformų, 
rodo mažmeninės prekybos avalyne bendrovės „Deichmann“ pavasario 
tendencijos.  
 
„Šio pavasario/vasaros sezono mados podiumus užkariavo ryškios ir šviesios spalvos, o 
sportinio stiliaus bateliai vis dar karaliauja renkantis tiek laisvalaikio, tiek oficialią 
aprangą. Galima pastebėti, kad dominuoja gėlių ir tropinių kraštų raštai, primenantys 
etninius motyvus bei festivaliams būdingą jaunatviškumą. Kombinezonai ir ilgos 
suknelės, nukeliančios į septyniasdešimtųjų erą, šį sezoną nušluoja visą mados pasaulį. 
Avalynėje dominuoja pasteliniai tonai: rožinė ir kūno spalvos, taip pat populiarūs itin 
baltos, energingos oranžinės, garstyčių geltonos ir konjako atspalviai.  Šio sezono spalva 
žvaigždė – karališka ir ryški mėlyna“, – teigia stiliaus patarimų komandos „Style 
Support“ įkūrėja ir televizijos laidų vedėja Indrė Stonkuvienė.  
 
Remiantis šio pavasario/vasaros „Deichmann“ tinklo tendencijomis, I. Stonkuvienė 
išskiria penkias svarbiausias, kurias atitinkančias batų poras savo spintoje turėtų turėti 
kiekviena: 

1.  Šio sezono hitas – dandy bateliai ir spalvingi padai 

Batų madų pasaulyje šį sezoną favoritais išlieka lengvos medžiagos ir spalvingi dandy 
stiliaus modeliai. Gėlių ir dygsniuoti raštai bei drobės pabrėžia jų vasariškumą. 
Sportiniai ir dandy stiliaus bateliai su skirtingų spalvų, ryškiais, šviesiais bei lengvais 
padais atrodo moteriškiau ir elegantiškiau – jie dera ir šalia naujai atgimusios 
platėjančių kelnių tendencijos.  
„Šiame sezone stori batų padai turės nesuskaičiuojamą spalvų ir raštų skaičių: stori 
padai su ryklio dantis primenančiais motyvais ar zebro dryžių akcentais, ryškiomis 
spalvotomis juostomis ar skirtingų formų ir sluoksnių kombinacijomis (pvz. kanapių). 
Storų padų tendencija atsispindės visoje šių metų batų paletėje – tiek sandaluose, 
basutėse, tiek užvarstomuose bateliuose ar laiveliuose“, – sako I. Stonkuvienė.  

2. Platformos grįžta! 

Storapadžiai aukštakulniai, kurie buvo madingi septyniasdešimtaisiais, švenčia savo 
sugrįžtuves į mados pasaulį. Jų akcentų bus galima rasti suvarstomų aukštakulnių 
basučių, basučių su atvirais pirštais, įspiriamų basučių ar klasikinių sandalų su 
kryžminiais dirželiais modeliuose.  
Šį sezoną pasirinktos medžiagos batams suteikia dar santūresnę ir paprastesnę išvaizdą 
– susipina lengvos drobės, lino, apdirbtos odos, veliūro bei aukštųjų technologijų 
medžiagos. Vyrauja paprastumas, aplikacijos beveik nenaudojamos.  

3. Paprastos ir plokščiapadės balerinos 

Plokščiapadės, lengvos basutės, bateliai su T formos užsegimu ar raišteliais suvarstomos 
basutės iki kulkšnių – šių metų vasaros pasirinkimas. Jiems nėra būdinga 
ekstravagancija, čia nėra nereikalingų detalių ar akcentų. Pabrėžiamas saikingas stilius, 
didelės sagtys, pado pakraščių apsiuvimas.  



 

„Balerinos tipo bateliai šį sezoną bus paprasti ir lengvai dryžuoti, pastelinių spalvų, 
puošti blizgučiais ar kniedėmis, nėriniais ar gėlių motyvais. Vasarišką pasaką 
atspindinčios balerinos tipo bateliai tiks toms, kurios tobulą apavą įsivaizduoja lengvą ir 
laisvą,“ – sako I. Stonkuvienė. 

4. Raišteliai ir dar kartą raišteliai! 

Metų sensacija – iki kelių raišteliais puoštos ir gladiatorių laikus primenančios basutės, 
puikiai derančios tiek etnologinių raštų mėgėjoms, tiek ir festivalių sieloms. Tad šio 
sezono metu medžiaginiams raišteliams ir nėriniams vėl suteikiama galimybė sužibėti 
mados pasaulyje. Netgi lengvi balerinų tipo bateliai šį sezoną bus suvarstomi, jau 
neminint aukštakulnių ar basučių-sandalų. Lygiai taip pat kaip klasikinės basutės šie 
modeliai galės būti surišami ties kulniukais ar keliais.  
Taip pat savo rolę mados pasaulyje turės ir hipiško stiliaus basutės su mediniais padais, 
klumpės. Aukštakulniai karpyti batai, primenantys šlepetes, atspindės 
septyniasdešimtųjų laisvės ir taisyklių laužymo motyvus. Jas puoš avangardiniai, 
metaliniai elementai, grandinėles ar kniedės.  

5. Neblėstanti sportinių batelių mada 

Sportiniai bateliai šiuo metu yra populiarumo viršūnėje, jie bus ir šio pavasario/vasaros 
lyderiai.  Šį sezoną jiems būdingos technologinės medžiagos kaip tinklelis ar neoprenas.  
Viena vertus, sportbačių spalvos lieka vasariškai lengvos ir šviesios, tačiau, kita vertus, 
sportiniai užvarsčiai suteikia ryškų spalvų pliūpsnį tokiomis spalvomis kaip rožinė, 
žalia, mėlyna, raudona, elektrinė, smėlio ir juodos spalvos. 
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