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Mieli mūsų skaitytojai, 
norime kartu pasidžiaugti dėl pagaliau at-
ėjusios vasaros ir pristatyti nemokamą žur-
nalą „Lietuvė“, kuris nuo birželio mėnesio 
įgavo kiek kitokį pavidalą. Nuo šiol jis bus 
pasiekiamas visame pasaulyje elektronine 
versija, visiškai nemokamas ir... labai storas! 

Mes, kad ir kur bebūtumėm išsibarstę, esa-
me tarsi tvirtai sugniaužtas kumštis. Nesvar-
bu, kiek kilometrų mes nutolę nuo tikrosios 
savo tėvynės, ar gyvename čia, visi mes 
esame viena – esame Lietuva! Ir tikrai kie-
kvienas ją savaip mylime! Nebijokime to pa-
rodyti! Žurnalas „Lietuvė“ ir toliau sieks visų 
lietuvių bendradarbiavimo, draugystės ir 

santykių puoselėjimo, nepamiršdama pale-
pinti Jūsų išskirtiniais vaizdais iš viso pasau-
lio ir moteriškais prieskoniais – straipsniais 
apie madą, interjerą, receptais ir visais kitais 
įdomiais dalykais, kuriuos ir iki šiol rasdavo-
te mūsų žurnale.

Tikimės, kad nuo šiol ne tik Jūs, bet ir visi Jūsų 
artimieji, tapsite nuolatiniai mūsų skaitytojai, 
o rytas skaitant „Lietuvę“ ir geriant kavą taps 
kiekvienos šeimos tradicija.

Mes dirbame tik dėl Jūsų!
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Moto: Tikiu, kad viskas bus gerai
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LIETUVIAI PASAULYJE



Nors Jurga Skeirytė yra mergina, garsėjanti 
savo tinklaraščiu apie stilių ir madą, bet po-
kalbis apie pastaruosius dalykus nesimezgė. 
Iš širdies paatviravome apie tai, kaip lietu-
viai jaučiasi Didžiojoje Britanijoje, ir apie tai, 
kad dabar joje viešai kalbama, jog reikia im-
tis visų priemonių, kurios uždraustų Europos 
Sąjungos nariams imigruoti į šią šalį. Ir nors 
Anglijoje galimybių daug, Jurga artimiausiu 
metu planuoja grįžti į Lietuvą, nes auginti 
savo vaikus norėtų ne kažkur, o būtent Lietu-
voje. Tai tikrai labai džiugina.



evoliuciją: nuo reperiškų džinsų iki skiauterės, nuo 
sruogelėmis šviesintų plaukų iki juodų, be to, jei ge-
rai pamenu, nuo penkiolikos iki šešiolikos nešiojau 
tik juodus drabužius. Smagu, kad tėvai leido ekspe-
rimentuoti ir nedraudė įsiverti dar ir dar vieno auska-
ro... Baigiau Utenos Dauniškio gimnaziją, mokiausi 
pačioje nuostabiausioje klasėje. Be to, esu baigusi 
Utenos muzikos mokyklą, smuiko specialybę. Taip 
pat daug metų dainavau vokalinėje grupėje „Vivo“. 
Vėliau studijavau Vilniaus universitete. Didžiojoje 
Britanijoje taip pat įgijau keletą kvalifikacijų: infor-
macinių technologijų ir verslo administravimo. 

Jurga, esate žinoma tinklarašti-
ninkė, rašanti apie stilių. Ar stiliaus 
ieškojimai pasireiškė gana anksti?

Tiesa, daug gražių prisiminimų kyla iš vaikystės: kaip 
gimtadienio proga gavau pirmąjį savo laikrodį, kaip 
su jaunesniąja sese namie ant slidžių grindų žais-
davome dailųjį čiuožimą, kaip pykdavomės, kaip 
vasarą kaime šėldavome su pusseserėmis ir pusbro-
liais, kaip keliaudavome su šeima, kaip žaisdavau 
su triušiais senelių sode... Iš paauglystės laikotarpio 
linksmiausia prisiminti savo stiliaus bei šukuosenų 

Šiuo metu užimate rimtas pareigas. 
Nuo ko prasidėjo Jūsų karjera?

Savo karjerą Anglijoje pradėjau nuo savanoriavimo 
suaugusiųjų mokymo centre Liverpulyje. Iš pradžių 
mokiau žmones naudotis kompiuteriu. Tai labai įdo-
mi bei daug kantrybės reikalaujanti patirtis. Teko 
bendrauti su įvairaus amžiaus bei tautybių žmonė-
mis. Kiek vėliau pagelbėdavau registratūroje, kur 
taip pat tekdavo bendrauti su žmonėmis. Po to įsi-
darbinau tos įstaigos biure ir padėdavau vadovams 
tvarkyti įvairiausius dokumentus. Tai man tikrai ne-

blogai sekasi daryti. Be to, buvau atsakinga už in-
formacinių technologijų egzaminų taisymą. Buvo 
labai malonu, jog būtent man patikėjo tokią svarbią 
užduotį, nes šie kompiuterinio raštingumo kursai 
yra vykdomi nacionaliniu mastu ir juos baigus bei 
išlaikius egzaminus gaunamas visoje šalyje pripažįs-
tamas sertifikatas. Savanoriaudama taip pat dirbau 
ir Liverpulio imperatoriškame teatre. Tiesa, norėjosi 
darbo visu etatu, todėl ir įsidarbinau viename iš Li-
verpulio viešbučių.
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Kodėl išvykote į Angliją? 
Ar viskas ten nuo pat pradžių 
klojosi be staigmenų?

Į Angliją atvykau nuotykių troškimo vedama ir pasi-
rinkau Liverpulį, nes pagalvojau, kad Londone per 
daug žmonių, per daug konkurencijos, be to, Liverpu-
lyje turėjau pas ką apsistoti. Linksmiausi prisiminimai 
iš pirmųjų dienų yra apie viešąjį transportą. Buvau 
įpratusi, jog Vilniuje autobusai sustoja kiekvienoje 
stotelėje ir jos yra pranešamos, o čia visai atvirkščiai. 
Jei nežinai, kur išlipti, gali ir ne taip linksmai baigtis 

kelionė. O ir šiek tiek drovu buvo kalbėti su vietiniais, 
nes Liverpulio akcentas yra labai stiprus, taigi nors 
anglų kalbą moku tikrai neprastai, iš pradžių buvo 
gana sunku. Situaciją galėčiau palyginti su lietuvio, 
niekada nebuvusio Žemaitijoje ir negirdėjusio kaip 
kalba žemaičiai, pirmąjį tokį potyrį. Jei ne dar blo-
giau... Anglai tikrai yra malonūs žmonės, visada už-
kalbins, nusišypsos, bet kažin ar visada nuoširdžiai. 
Yra tekę ir nuoširdžių, draugiškų žmonių sutikti ir 
dirbti kartu, tačiau ir apkalbų esu patyrusi.
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O kokie dalykai labiausiai 
nervina Anglijoje?

Labiausiai Anglijoje man nepatinka mano vardo 
tarimas... Baisu klausyti! Be to, nervina tas vidinis 
jausmas, kad nesi savas. Ypač dabar, artėjant rinki-
mams, pagrindinės politinės partijos pasisako prieš 
imigrantus, ir kad reikia jų skaičių mažinti visais 
įmanomais būdais. Liverpulyje mačiau didelį vienos 
partijos plakatą miesto centre, jog reikia imigraciją 
iš Europos Sąjungos valstybių sustabdyti ir kuo grei-

čiau. Aišku, anglai turi teisę taip sakyti. Juk dažnai 
čia išgirsi žmones šnekant ne anglų kalba, bet vis 
vien kartais pasijuntu nejaukiai dėl tokių dalykų...

Jūs tiesiog švytite... Dalykai, 
kuriais džiaugiatės kasdien, yra...

Negalėčiau pasakyti, kad veikiu kažką neeilinio. 
Tiesą pasakius, dabartinis mano gyvenimo ritmas 
yra gana paprastas. Deja, apie imigrantus Anglijos 
spauda beveik kasdien rašo ne pačiais gražiausiais 



žodžiais – tą sumušė, tą apvogė, tiek pašalpų pagro-
bė iš valstybės. Džiaugiuosi, kad gyvenu sąžiningai, 
dirbu, moku mokesčius ir nežinantiems pasakoju, 
kur yra ta Lietuva.

Anglai mėgsta audringus vakarė-
lius, o kaip Jūs leidžiate laisvalaikį? 

Anglams gana keista, jei kiekvieną savaitę neini 
linksmintis ir po to nepasakoji jiems, kokios baisios 
pagirios tau buvo kitą dieną... To tai aš nedarau. La-
biau mėgstu nueiti į naują parodą ar į kokią mielą 
kavinukę. Gal kažkam pasirodys labai neįdomu ar 
senamadiška, bet anglų linksminimosi kultūra man 
visai svetima. Mėgstu skaityti, fotografuoti, padai-
nuoti (šiuo metu tik sau), po darbo puikiai atpalai-
duoja baseinas bei pirtys.

Jei mėgstate skaityti, galbūt galite 
parekomenduoti vertą dėmesio 
knygą.

Kristinos Sabaliauskaitės „Silva Rerum“ mano gy-
venimo labai nepakeitė, bet privertė prisiminti ir iš 
naujo atrasti lietuvišką literatūrą. Nors „Silva Rerum“ 
skaityti neketinau, nes mane erzino tas bumas, ap-
ėmęs žmones dėl šios knygos, bet, gavusi abi šios 
knygos dalis dovanų, negalėjau neperskaityti ir li-
kau sužavėta. Nors paprastai niekada to nedarau, 
tačiau šįkart net išsirašiau keletą frazių: „dykinėjimas 
yra pati trąšiausia dirva savigailos piktžolėms tarpti“; 
„nieko nėra labiau užkrečiančio už blogą pavyzdį“.

Ar yra dalykų, kuriems drąsiai 
sakote ne? 

Esu pasižadėjus niekada neavėti ugsų, kroksų ir gu-
minių batų viešumoje, niekada neatsisakyti padėti 
geram žmogui ir niekada neišduoti savo principų.

Ar išliko ryšys su Lietuva? Ar 
planuojate grįžti į tėvynę? 

Ryšys yra gana glaudus. Lietuvoje gyvena mano 
šeima, giminės, draugai, todėl apie Lietuvą galvoju 
gana dažnai. Be to, greitai planuoju grįžti į Lietuvą, 
nes tikrai neįsivaizduoju savęs gyvenančios Didžio-
joje Britanijoje visą gyvenimą. Atvykau į ją nuotykių 
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ieškoti, savęs išbandyti, o ne dėl blogo gyvenimo. 
Pasiilgau lietuviško oro, gamtos, kultūros, namų, 
Vilniaus ir, be abejo, šeimos bei draugų. Grįžusi vi-
sada pirmiausia važiuoju namo pas tėvus į Uteną. 
Mane visada pradžiugina, kad žmonės labai gražiai 
apsirengę, palyginus su anglais Liverpulyje, ypač 
Vilniuje... Daugiau šypsenų žmonių veiduose – gal-
būt būtų vienintelis pokytis, kurį norėčiau išvysti 
sugrįžusi.

Ar įsivaizduojate savo vaikus, 
augančius Anglijoje?

Vaikų dar neturiu ir tikrai nenorėčiau jų auginti čia, 
Anglijoje. Kartais stebiuosi, kokie neišauklėti ir kitų 
negerbiantys vaikai čia auga...

Ar tikite, kad dėl emigracijos 
Lietuva kada nors išnyks kaip 
unikali šalis? 

Aš tuo labai abejoju. Visai neseniai skaičiau straips-
nį apie emigracijos statistiką, kur buvo rašoma, kad 
emigrantų, grįžtančių į Lietuvą, skaičius didėja. Ma-
nau, kad yra daugiau tokių, kaip aš, išvykusių ir mąs-
tančių apie grįžimą namo. Visada galvojau, kad ga-
lėčiau gyventi bet kur, kad nepasiilgčiau namų, bet 
klydau. Man labai patinka keliauti, kuo daugiau, tuo 
geriau, bet gyventi norisi Lietuvoje...

Laukiame Jūsų Lietuvoje!

Kalbėjosi Ieva Ąžuolaitytė
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MERGI NA BE K AUKĖS

MES MYLIM LIETUVĄ



Ar daug pažįstate Lietuvoje nuošir-
džių ir tikromis šypsenomis pasipuo-
šusių šou verslo žvaigždžių? Ar dažnai 
sutinkate tokių žmonių, kurie visada 
kalbės su jumis mandagiai, neparo-
dys, jog neturi laiko, kad jam šiuo metu 
yra svarbesnių reikalų? O Jūs ar patys 
dažnai būnate paslaugūs ir malonūs 
sutiktiems žmonėms? Bendravimo 
meno ir nuoširdumo tikriausiai galima 
išmokti, tačiau dainininkei Gabrielei 
Griciūtei tai yra Dievo dovanos, kurio-
mis ir mes galėjome pasidžiaugti be-
sikalbėdami su šia miela, paprasta ir 
tikrai daug pasieksiančia mergina, ku-
rią pats Raigardas Tautkus laiko viena 
iš perspektyviausių jaunųjų atlikėjų. 
Nuoširdi šypsena, sodrus balsas, bliz-
gančios akys ir gėrėjimasis gyvenimu 
– pagrindiniai Gabrielės bruožai. Kad 
žinotumėte, kaip gera su tokiu žmogu-
mi praleisti bent šiek tiek laiko. Tikiuo-
si, kad šis interviu galės perduoti bent 
lašelį viso to ir Jums.

Gabriele, kada supratai, 
kad muzika – tavo gyvenimas?

Muzika – mano darbas, laisvalaikis, visi džiaugsmai 
ir nusivylimai, todėl drąsiai galiu pasakyti, jog mu-
zika yra mano gyvenimas. Mano šeimoje visi yra 
muzikalūs, jie ir užaugino manyje meilę muzikai. 
Manau, kad labiausiai mane auklėjo sesė, ji yra pia-
nistė, šiuo metu gyvenanti Butano Karalystėje (Pie-
tų Azija). Dar vaikystėje man tekdavo klausytis jos 
grojimo, kasdien mažiausiai po keturias valandas. 
Dainuoti už mūsų ar draugų sienų ribų – teatro bū-
relyje – pradėjau kai man buvo treji. Vėliau lankiau 
daugiau būrelių, Juozo Naujalio muzikos mokyklą. MERGI NA BE  K AU KĖS
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Niekad ir neabejojau, jog mano ateitis bus susieta 
su muzika. Mokiausi groti smuiku, pianinu, tačiau 
mėgdavau patingėti... Tėvai visad versdavo mane 
groti, mokytis solfedžio, muzikos analizės ir muzi-
kos istorijos. Dabar esu jiems labai dėkinga už tai, 
nes mano muzikinis išsilavinimas neapsiriboja vien 
gamtos dovanotu pojūčiu. Taip pat esu labai laimin-
ga, nes mano tėvai niekad nebandė manęs atkalbė-
ti ir nesiūlė susidomėti kokiu nors neva rimtesniu 
mokslu, nes muzikanto duona Lietuvoje nėra gar-
dus kąsnelis. Visada jutau jų palaikymą. Gyvenome 
gana paprastai, todėl pinigai niekada nebuvo mano 
pagrindinė siekiamybė.
 

Pasakoji apie save nieko negražinda-
ma. Atrodai labai nuoširdi...

Hmm.... Apie save labai sunku kalbėti... Stengiuosi 
nesislėpti po kauke, esu tokia, kokia esu... Jauna ir 
vis dar ieškanti savęs. Tai atsispindi ir mano muziko-
je. Žaviuosi įvairiausiais žanrais: nuo džiazo iki roko, 
todėl neapsiriboju viena kryptimi, stengiuos da-
lyvauti visur, kur noriu. Dainuoju chore, dalyvavau 
muzikiniuose televizijos projektuose, koncertuoju 
su programa, kur skamba pasaulyje gerai žinomi kū-
riniai, taip pat puoselėju savo pačios bei gerai Lietu-
voje žinomų autorių kūrybą.

 

Kartą kalbėdamas apie gabius 
jaunuosius Lietuvos kūrėjus 
Raigardas Tautkus labai išgyrė tave...

Sakot išgyrė? Labai malonu. Raigardas – mano mo-
kytojas ir geras draugas. Neapsakomai daug iš jo 
išmokau ir sužinojau. Per pastaruosius pusę metų, 
kai gyvenu Vilniuje, Raigardas nepaprastai daug 
man davė, negailėdamas dalinosi savo patirtimi, ži-
niomis, taip pat nuolat skatina mane daug dirbti ir 
neapleisti kūrybos.
     

Neseniai praūžė „Eurovizijos“ 
dainų konkursas. Apie Lietuvai 
atstovavusį A. Pojavį buvo daug kal-
bų... Ir pati dalyvavai nacionalinėje 
„Eurovizijos“ atrankoje. 
Kodėl pasirinkai dainą su Beissoul?

Dainuoti nacionalinėje atrankoje kartu su Beissoul 
(Artūras Žabas) buvo Raigardo mintis, kuriai prita-
riau. Artūras – talentingas ir geras žmogus, su juo 
dirbti buvo labai smagu. Artūras, visiems žinomas 
kaip Beissoul, turi unikalų balso tembrą, savo mu-
zika Lietuvoje jau gerai žinomas, o aš pasirodau vis 
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kitokiu amplua. Dalyvavau televizijos muzikiniuose 
projektuose, visai neseniai vienos jaunos poetės ei-
lėraščius pavertusi dainomis dalyvavau įvairiuose 
festivaliuose, filmavausi pirmajame muzikos klipe 
lyriškam Raigardo Tautkaus kūriniui „Beautiful Life“, 
taip pat greitai ketinu pristatyti kelis visai kito žan-
ro kūrinius. Galiu išduoti paslaptį! Tai bus kokybiška, 
melodinga pop muzika su elektronikos prieskoniu.

Kaip kilo tavo naujos dainos 
„Beautiful Life“ klipo idėja? Ar labai 
sunku jį buvo sukurti, ar reikėjo daug 
materialinių išteklių? 

Idėja nufilmuoti klipą buvo labai spontaniška, norė-
josi kūrinį įrašyti ir nepalikti jo stalčiuje. Taigi pradė-
jau ieškoti žmonių, kurie dirba su kameromis. Ilgai 
ieškoti nereikėjo, Kauno kino studijos režisierius, 
projektų vykdytojas ir daug idėjų turintis žmogus 
Donatas Savickas sutiko kartu dirbti. Minčių buvo 
daug, o pinigų, deja, ne, todėl nusprendėme pada-
ryti paprastą, nesiužetinį vaizdo klipą vienoje vietoje 
ir orientuotis į kūrinio grožį, paprastumą ir estetiką.



Na, o apie patį „Eurovizijos“ 
konkursą, ką manai?

Oi... Galėčiau labai daug kalbėti apie „Euroviziją“ ir 
kitus televizijos muzikinius projektus. Daug kam 
atrodo, jog tokie projektai yra tik neigiamą poveikį 
darantis lavinimas, tačiau būtent muzikantams ne-
derėtų taip galvoti, nes tik jie ir galėtų pakeisti to-
kią situaciją. Netgi artimiausi mano draugai nuolat 
man kartoja, kad nedalyvaučiau tokiuose projek-
tuose, jog viską turėčiau pradėti nuo andergraundo 
ir laukti, kol kas nors pastebės. Aš nesutikčiau. Ma-
nau, kad svarbiausia išlikti tvirtam, nepataikauti ne-
išsilavinusiai publikai ir pateikti save kaip atlikėją ar 
kūrėją. Tiesa, labai daug neigiamų komentarų visur 
ir apie patį „Eurovizijos“ konkursą, ir apie dalyvius, 
tačiau aš manau, kad tai nėra prastas konkursas, jis 
– vienas didžiausių Europoje. Vienos šalys priima tai 
kaip pasilinksminimą ir per daug nekreipia dėmesio 
į muziką, tačiau kitos (pavyzdžiui, Švedija 2012 me-
tais) į konkursą žiūri labai rimtai ir pristato talentin-
gą atlikėją su gera daina ir puikiu pasirodymu. Kal-
bu būtent apie visos šalies požiūrį. Mūsų mažytėje 
Lietuvoje tas požiūris man nėra aiškus. Visi turėtų 
būti suinteresuoti išrinkti geriausią pretendentą, 
tada jam kiek įmanoma labiau padėti, patarti. Deja, 
yra visai priešingai. Dauguma dalyvių į atrankas at-
eina nepasiruošę, komisija kritikuoja (tai yra gerbti-
na), tačiau dažnai jų kritika apsiriboja neesminėmis 
pastabomis. Visi matome, kad ir žiūrovų balsavimai 
labai vangūs... Gaila, bet ir valstybės skiriamos lė-
šos labai menkos. Nepalaikau tokios pozicijos, kad 
geram pasirodymui reikia daug pinigų, bet būtent 
„Eurovizijoje“ už kiekvieną papildomą sumanymą 
turi nepigiai susimokėti. Galbūt situacija pasikeistų, 
jei sulauktume dar daugiau profesionalių muzikan-
tų, norinčių atstovauti Lietuvai. Gal pasirodysiu ne-
mandagi, bet pasakysiu savo nuomonę: nors A. Po-
javis žavus ir charizmatiškas, tačiau jo daina manęs 
nesužavėjo.

Ar Lietuvoje užtenka vietos visiems 
muzikuojantiems žmonėms, 
juk ji tokia maža...

Lietuva yra tikrai maža, tik du milijonai žmonių, o 
muzikantų šitiek daug. Jei būtų mano valia kažką 
pakeisti, aš norėčiau, jog klausytojai labiau palai-
kytų lietuviškos muzikos kūrėjus ir atlikėjus, mielai 

išstumčiau iš muzikinio pasaulio tuos atlikėjus, ku-
rie, mano subjektyvia nuomone, neverti klausytojų. 
Bet aš nenoriu pasirodyti pikta, todėl jų vardų nesa-
kysiu... Kiekviename kūrinyje bandau surasti kažką 
gražaus, tačiau kai kalbame apie muziką, kurioje ne-
gali įžvelgti nė trupučio kokybės ar grožio, manau, ji 
yra nereikalinga ir dar daro neigiamą poveikį.

O ką iš atlikėjų tu labiausiai vertini, 
iš ko semiesi idėjų, įkvėpimo?

Vertinu labai daug Lietuvos ir užsienio autorių bei 
atlikėjų, iš kurių mokausi ir semiuosi įkvėpimo. Pa-
vyzdžiui, šiuo metu klausau Gavin DeGraw albumo 
„Sweeter“. Manau, kad tai yra puikus albumas. Vie-
nas iš mano mylimiausiųjų visiems gerai žinomas 
Stevie Wonder – su jo muzika užaugau ir augu to-
liau. Muzika, kurios klausiau, dabar klausau ir dar 
vaikams rekomenduosiu: John Coltrane, Ella Fitzge-
rald, Nina Simone, Joe Sample and Lalah Hathaway, 
Esperanza Spalding. Taip pat nereikia užmiršti ir vi-
sai kitokio žanro žvaigždžių: Michael Jackson, Prin-
ce, Justin Timberlake, Usher, Beyonce ar visiem ge-
rai žinomų „The Beatles“, „Earth, Wind and Fire“, „New 
York Voices“, taip pat mažiau žinomų „Avishai Cohen 
Trio“, „Dirty Loops“, Raul Midon...

Ar įsivaizduoji, koks yra, arba bent jau 
turėtų būti, tavo klausytojas? 

Jeigu jis mano klausytojas, reiškia, kad kažkas mano 
muzikoje ar atlikime patraukė jį. Žinoma, visada 
smagu, jei klausytojas turi muzikinį pojūtį ir atsiren-
ka ko klausyti. Tai rodo, jog jis turi savo nuomonę ir 
muzika jam daugiau nei kažkoks nuolat mus lydintis 
fonas, dažnai primenantis triukšmą. 

Linkime kūrybinės sėkmės ir išbandyti save dar ne vie-
nu amplua.

Kalbėjosi Inesa Uktverienė
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Šios istorijos herojė – Justina Klingaitė 
iš Estijos. Tiksliau, šiuo metu Estijoje 
bestudijuojanti mergina, kuri turi tik-
rai gerą humoro jausmą, atvirai kalba 
apie tai, kad nėra taip jau smagu gy-
venti svetimoje šalyje, kad tėvynė vi-
suomet ir visur išliks pati mieliausia ir 
švenčiausia vieta, o cepelinai ir vėda-
rai – kiekvienam lietuviui privaloma 
kultūrinio paveldo dalis... Ir dar... Jus-
tina labai meniška ir įdomi asmenybė, 
todėl tikrai kiekvieną kviečiu paskai-
tyti jos asmeninį tinklaraštį ir laiškus 
pačiai sau. Gal pasirodys, jog tie laiš-
kai skirti Jums...

TARP FILOSOFIJOS 
IR ŽURNALISTIKOS
Nuo mažų dienų buvau patrakusi ir nepaklusni 
mergaitė. Manęs visur buvo pilna... Mokykloje labai 
nemėgau tiksliųjų ir gamtos mokslų, todėl, matyt, 
pasirinkau filosofijos studijas Vytauto Didžiojo uni-
versitete. O gal filosofija pasirinko mane... Norėjau 
studijuoti žurnalistiką Vilniaus universitete, bet ten 
neįstojau. Ir dabar dėl to džiaugiuosi. Žinome apie 
žmonių požiūrį į žurnalistus... Išlikti sąžiningu ir doru 
žurnalistu ne kiekvienas gali. O skaitytojams atrinkti 
pelus nuo grūdų begaliniame informacijos sraute – 
didelė vertybė. 

JUSTINA KLINGAITĖ
Gimė: Panevėžyje

Savanorė
Gyvena: 2 metus Taline, 

Estijoje
Moto: Blogį reikia versti 

gėriu ir viskiu

KARJERA NESUŠILDYS 
TAMSIĄ IR GŪDŽIĄ NAKTĮ... 
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KAI SUSIDURI SU LIGA...
Kiekvieną rytą mane motyvuoja buvimas dėl kitų 
žmonių, gerų darbų darymas. Užimamos pareigos 
man nėra svarbios. Velniop karjerą, pirmiausia, rei-
kia būti geru žmogumi ir tuo savitu gėriu dalintis 
su kitais. Šį rudenį turėjau rimtų sveikatos proble-
mų. Džiaugiuosi, kad po nesibaigiančių tyrimų, joks 
smegenų auglys nebuvo rastas... Tai mane paskati-
no pervertinti gyvenimo vertybes ir pamatyti, kas 
yra kas. Naudodamasi proga, noriu padėkoti savo 
tėvams, dėl kurių pastangų diagnozė buvo nusta-
tyta greičiau ir paskirtas tinkamas gydymas. Aš pa-
sveikau ir pakilau kaip feniksas iš pelenų. Taip pat 
dėkoju savo artimiesiems, draugams, mylimajam, 
kurie nepamiršo, palaikė ir lankė... 

LAIŠKAI PAČIAI SAU IR KITOS 
MAŽOS KEISTENYBĖS
Domiuosi Rytų kultūromis ir religijomis – zen budiz-
mu ir budizmu, skaitau koanus. Turiu asmeninį įkve-
piančių minčių tinklaraštį (http://beingmeaningful-
ly.blogspot.com). Jį kuriu dėl savęs... Tai įkvepiantys 
laiškai sau, kai pavargstu nuo gyvenimo iššūkių, 
kasdienio lėkimo, streso... Turiu ir kitokių keistu-
mų: vis bandau iš naujo kur nors panaudoti plasti-
ką. Neišmetu jo iš karto į šiukšlių dėžę. Pavyzdžiui, 
į plastikinius indelius nuo jogurto pasėjau krapus... 
Surenku šiukšles, pasitaikančias mano kelyje, ne tik 
akcijų „Darom“ metu. Man kiekviena diena yra „Da-
rom“ akcija.

KARJERA NESUŠILDYS 
TAMSIĄ IR GŪDŽIĄ NAKTĮ... 
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APIE MUZIKĄ IR POLĖKĮ
Paskutinis mano girdėtas koncertas – ameri-
kiečių metalo grupės „Agalloch“ – buvo Vilniu-
je. Manau, kad muzikos reikia klausytis, o ne 
kalbėti apie ją. Dar pamenu paskutinę skaitytą 
knygą – James Douglas Morrison „Viešpačiai ir 
naujosios būtybės“. Tai „The Doors“ vokalisto 
poezijos rinktinė. Sakoma, kad žodžių iš dainos, 
kaip ir poezijos, neišmesi, bet man labiausiai 
patikusi mintis iš jo rinktinės yra: „...Šok nuogas 
ant lūžusių / kaulų, kraujuoja pėdos, o /vitražo 
gabalėliai padengia protą, / ir tuštumos sausą 
baigtį. / Plauk valtimi, kol žmonės / į ramius ba-
seinus meta lynus“.





PASIŽADĖJIMAI...
Niekada neišduosiu mylimųjų: šeimos, tėvų, vyro ir 
draugų. Sakysiu tiesą ir tik tiesą. Ir niekada neparsiduo-
siu dėl pinigų, t.  y. neaukosiu savęs karjerai, nes visų 
pasaulio pinigų neuždirbsi. Mėgstu Merilin Monroe 
mintį, jog karjera nesušildys tamsią ir gūdžią naktį... 



ESTIJA MANE PATI SURADO
Manau, kad tiesiog atsidūriau tinkamu laiku tin-
kamoje vietoje. Matyt, lemtis nunešė ten, kur jai 
reikėjo. Visada labai mėgau mėlyną spalvą... Visuo-
met svajojau gyventi prie jūros... Mėgau dangaus  
žydrynę... Norams lemta išsipildyti. Taigi turbūt, 
kad ne aš pasirinkau kur gyventi, o pati lemtis iš-
rinko man mėlyno dangaus žydryne dažnai pasi-
puošusią Estiją.

ESTIJA – KARJERISTŲ ŠALIS
Mane stebina estų uždarumas ir privatumo siekis. 
Jiems jų namai – jų tvirtovė, jie nelabai nori įsileisti 
svetimųjų. O ką jau kalbėti apie žmonių bendravi-
mą, kuris dažniausiai vyksta tik elektroninėje er-
dvėje elektroniniais laiškais... Gyvą žmonių pokalbį 
dabar pakeitė pokalbis programa „Skype“. Man labai 
keista, kad Estijoje technologijos užima tiek gyvo 
bendravimo erdvės. Aš rašiau savo magistro darbą 
apie buvimą technologijų pasaulyje ir kaip jos keičia 
mūsų gyvenimą. Labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje 
gyvo bendravimo dar daugiau liko. O Estijoje tiesiog 
bandau su tokia „negyvo“ bendravimo kultūra kaž-
kaip susigyventi. 

ŠIRDIS ILGISI LIETUVOS
Myliu Lietuvą ir ilgiuosi jos. Tik išvykusi supratau, 
kad tikrųjų namų niekas tikrai nepakeis... Grįžusi į 
Lietuvą pirmiausia susitinku su artimaisiais ir drau-
gais, susitvarkau reikalus, važiuoju į gamtą, lankau 
parodas. Nors Lietuvą ir Estiją skiria vos 400 kilome-
trų, labai keista, kad oras Lietuvoje žymiai šiltesnis ir 
klimatas ne toks atšiaurus kaip Estijoje... Keisti Lie-
tuvoje nieko nenorėčiau, gal tik žmonių nuotaikas 
pagerinti ir patarti, kad tiek nesiskųstų dėl blogo 
gyvenimo, politikos, blogų politikų darbų, veikiau 
žiūrėtų savęs ir savo daržą apsikuoptų, nes gyveni-
mas yra gražus!

ŠEIMOJE TIK LIETUVIŠKOS 
TRADICIJOS 
Be abejo, savo vaikus planuoju auklėti lietuviška 
dvasia: seksiu pasakas, laikysimės lietuviškų tradi-
cijų, švęsime lietuviškas šventes. Žinoma, kad šiuo-
laikiniame mobiliame pasaulyje lietuvių kalbos mo-
kėjimas bus tik privalumas. Nepatingėsiu vaikams ir 
cepelinų išvirti, ir vėdarų iškepti... Turiu mylimąjį... 
Jis estas... Jo nuomone, lietuviai pamišę dėl krepši-
nio ir yra daug konservatyvesni nei estai. Toks įspū-
dis, matyt, dėl daugelio išpažįstamos krikščionybės 
susidaro. Anot jo, krepšinis, kaip ir krikščionybė, yra 
lietuvių tautinės tapatybės dalis. Jis neatmeta gali-
mybės ateityje gyventi Lietuvoje, kur lauktų nauji iš-
šūkiai ir naujos patirtys. Be to, jis noriai mokosi lietu-
vių kalbos. Lietuviška aplinka jam dar labiau padėtų 
mokytis jo mylimosios gimtosios kalbos. 

APIE EMIGRACIJĄ
Manau, kad dabar lietuviai Lietuvoje jau pagarbiau 
ir ne taip skeptiškai žiūri į emigrantus. Emigracija, 
tiesiog akivaizdus faktas, kurį arba priimi, arba ne. 
Jaučiu, kad emigrantai gali būti Lietuvos išsigelbė-
jimas, tautos bei tradicijų tęstinumas, nors ir esant 
svetur. Ryšys tarp lietuvių čia ir ten galėtų stiprėti 
per bendrus renginius tarp lietuvių bendruomenių, 
pasklidusių po pasaulį, bendradarbiavimą ir ben-
drus projektus. Džiaugiuosi dėl Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos veiklos. Jie organizuoja Lietuvos 
jaunimo, išsibarsčiusio po pasaulį, susibūrimus, 
konferencijas, kongresus. Mano manymu, estų tau-
ta išnyks greičiau nei lietuvių. Estai neskuba tuoktis, 
kurti šeimų. Jiems svarbiau karjera, materialinės ge-
rovės užsitikrinimas, todėl jie dažniausiai susilaukia 
tik vieno vaikelio. Aišku, tautos tęstinumui tai nieko 
gero nežada... Lietuviai mobilesni... Nors jie labiau 
pasklidę po pasaulį, bet dažnai išvažiuoja tam, kad 
sugrįžtų. 
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Vaidotas Kalvelis – paprastas paprasto vaiko 
tėtis. Jis ir verslą iš pirmo žvilgsnio sukūrė vi-
sai paprastą – ėmė statyti medinius namelius 
vaikams. Tie, kas dar atsimena vaikystę, o ji 
yra nepamirštama, dabar tikriausiai iškart 
iškilo prisiminimai apie pačių sukonstruotus 
ir sulipdytus namelius. O kiekvieno tikro vai-
ko svajonė buvo ir bus – nuosavas medinis 
namelis. Nesvarbu kur – medyje, lauke, kam-
baryje – svarbu, kad būtų tik jo. Būtent apie 
tokias paprastas svajones ir jų įgyvendinimą 
mes ir kalbėjomės su šios idėjos įgyvendin-
toju V.  Kalveliu. Juk visi stebuklai slypi pa-
prastuose dalykuose. Pasak M. K. Čiurlionio, 
daug stebuklų yra pasaulyje, tik ne visiems 
jie prieinami; vieniems dėl to, kad jų negirdi 
ir nemato, kitiems dėl to, kad jų nesupranta...

Verslo 
idėją 
pakuždėjo 
gimusi 
dukrytė

SVEČIUOSE VYRAI



Verslo 
idėją 
pakuždėjo 
gimusi 
dukrytė



Vaidotai, esate vaikų 
svajonių pildytojas. 
Papasakokite, kaip 
kilo idėja gaminti 
medinius namelius 
vaikams?

Medinių namukų idėja kilo ne taip jau 
ir netikėtai. Gimus mūsų atžalai, ne-
nuoramai mergaitei Saulei, galvojome 
apie žaislus, kurie lavintų jos vaizduotę, 
būtų ilgaamžiai, ir su kuriais žaisdama ji galėtų 
save realizuoti. Be to, prisiminėme ir savo vaikys-
tes. Tikriausiai nerasime nei vieno žmogaus, kuris 
būdamas vaiku nesvajojo apie slaptą namelį, kuris 
priklauso tik jam ir jo draugams. Tuomet dar iškilo 
prisiminimai, kaip būdavo smagu namuose sta-
tyti visokias pavėsines iš paklodžių, apklotų ir kitų 
namuose rastų priemonių... Ir kaip greitai paskui 
jas sugriaudavo pakilęs vėjas, užklupęs lietus arba 
vakaras, kai viską reikėdavo išardyti, nes jau būda-
vo laikas miegoti... Būdamas vaiku dažnai pasvajo-
davau ir aš, kad norėčiau savo namuko. Taigi ir kilo 
idėja, kad reikia pabandyti kažką panašaus padaryti 
į nuosavą namuką mūsų dukrai. Tikriausiai dabar 
mintyse galvojate, kokia čia problema? Juk preky-
bos centruose pilna namelių, kokių tik nori. Tačiau 
būtent prekybos centruose esantys plastikiniai na-
meliai manęs netenkino, būtent tokie namukai man 
neglostė širdies. Norėjosi iš medžio... Norėjosi, kad 
vaikas pats galėtų žaisti ne tik namuke, bet ir su 
namuku... Kad tam tikra prasme tas namukas būtų 
gyvas, kvepėtų medžiu. Juk niekas nepaneigs, jog 
tvyro visai kitokia atmosfera namuose, kurie apsup-
ti medžio darbų ar baldų. Taip viskas ir prasidėjo... 
Namukas Saulei buvo pirmasis blynas...  

Sakoma, kad pirmas blynas 
būna prisvilęs... Beje, gal jau 
turėjote patirties dirbdamas 
su mediena?

Na, gal nebuvo visai prisvilęs, bet, aišku, iš visų 
mano padarytų namukų, jis mažiausiai pavykęs, 
tačiau pats nuoširdžiausias. Tiek daug šiltų minčių, 
svajonių buvo primąstyta jį gaminant. Dar ir mano 
patirtis – konstruoti, apdirbti medieną, viską apskai-
čiuoti, įsivaizduoti galutinį rezultatą tuomet buvo 
minimali. Statybose esu dirbęs tiek, kiek ir dauge-
lis vaikinų, bet tik tiek. Su šiuo namuku praktika tik 
prasidėjo.
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Tikriausiai savo dukrai 
turėtumėte padėkoti už 
šią verslo idėją

Galėčiau pasakyti, kad Saulės buvimas pastūmėjo 
pradėti verslą. Dabar jau turiu ir kitokių užsakymų. 
Ne tik namukų, bet ir visokių dėžučių, pavėsinių. 
Kuo toliau, tuo daugiau visokių namelių regiu savo 
vaizduotėje... Man smagiausia, kad galiu juos daryti 
visokius, ir žinau, kad jie visi bus tikrai skirtingi.

Kodėl reiktų rinktis tokį 
namuką, o ne iš žaislų 
parduotuvės?

Emociškai mes jaučiamės geriau, kai namuose yra 
medinis, o ne plastikinis žaislas. Nuo pat pradžių, 
kai sugalvojome, kad reikia namuko, buvo aišku, jog 
būtų gerai, jei vaikas galėtų ant to namuko teplioti. 
Pats išpaišyti, dažyti, klijuoti. Žinoma, gali ir tėvai ant 
jo pateplioti... Toks namukas jau nuo savo gimimo 
dienos keičiasi, auga kartu su vaiku. Spalvotų pieši-
nių jame daugėja... Esu skaitęs, kad tinkama strate-
gija lemia gerus rezultatus. Manau, šis posakis tinka 
mums. Beje, Saulės namuką dabar išnešėme į lauką. 
Šlampa jis ten, bet negaila. Bus kitas.
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Ar spėjate įgyvendinti 
visus užsakovų norus?

Norėčiau įgyvendinti bent pusę projektų, kuriuos 
esu sugalvojęs... Bet turiu tik dvi rankas... Padarai 
kažką, o jau galvoje dėliojasi kitas darbas. Tai su-
siję ne tik su namukais. Džiugu, kad idėjoms nėra 
pabaigos.

Linkime tėvams visada 
turėti laiko pasvajoti, 
pabūti vaikais... 
Ir nepamirškite, jog 
vaikams skirti daiktai 
turi būti kokybiški.
Kalbėjosi Inesa Uktverienė
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Atvykęs į Lietuvą 

patyriau mažytį 

kultūrinį šoką... 

Gintaras Gurgždys sakosi gyvenąs 
tada, kai keliauja. Kai nekeliauja, tai 
tik egzistuoja. Jo kelionių bagaže – 
net 35 aplankytos skirtingos šalys. 
Jei pasirodė, kad jam terūpi keliauti, 
tai suklydote, nes didžiąją savo gyve-
nimo dalį jis praleido savanoriauda-
mas ir padėdamas žmonėms iš įvairių 
socialinės rizikos grupių integruotis į 
gyvenimą ir iš naujo socializuotis, tai 
yra tapti žmonėmis ir atgauti prarastą 
žmogiškąjį orumą. O, kad visi pasaulio 
gyventojai taip egzistuotų... 

GINTARAS GURGŽDYS
Gimė: Saugose, Šilutės raj.

Socialinis darbuotojas
Gyvena: 9 metus Kelne, 

Vokietijoje
Moto: Siek užsibrėžtų tikslų

LIETUVIAI PASAULYJE



Atvykęs į Lietuvą 

patyriau mažytį 

kultūrinį šoką... 

Gintarai, apie ką svajojote, 
kai buvote paauglys?
Gimiau ir užaugau apie 1 000 sielų turinčiame gra-
žiame Saugų kaime, Šilutės rajone. Kaip dabar pa-
menu, viename pokalbyje dėl ateities planų su 
mokyklos psichologijos mokytoja prasitariau, kad 
turiu svajonę kada nors aplankyti Japoniją, ir tuoj 
pat pats pakomentavau, jog tai ir liks mano neišsi-
pildžiusi svajonė... Mokytoja nebuvo tokia pesimis-
tiška, ir sakė, kad nežinia kas manęs laukia ateityje, 
todėl nereikia užbėgti jai už akių! Tas sakinys taip 
ir liko užmarštyje iki tol, kol gyvenimas mane į In-
doneziją nubloškė. Ne Japonija, bet vis tiek netoli... 
Dar sėdėdamas lėktuve prisiminiau tą trumpą mūsų 

pokalbį klasėje. Visuomet turėjau svajonę išvažiuoti 
kur nors labai toli, kur manęs niekas nepažįsta. Turė-
jau begalinį poreikį pranykti nepažįstamoje kultūro-
je. Tik pasitaikius galimybei mečiau visus darbus ir 
nusprendžiau palikti Europą.

Indoneziją? Kokios mintys kyla pri-
siminus tą šalį ir jos žmones?
Pagal socialinės veiklos projektą metams išvykau 
gyventi į Indoneziją, kur turėjau dirbti su gatvės vai-
kais. Išvykau praktiškai nemokėdamas anglų kalbos, 
bet nelabai dėl to jaudinausi, nes supratau, kad vai-
kai gatvėje lygiai taip pat ja nešnekės, o rankomis, 
kojomis ir kita kūno kalba pavyksta susikalbėti bet 

Su tradiciniu musulmonų 
maldos apdaru.
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Taip buvo žvejojama 
vakarienė.
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Žvejyba sėkminga, neteks eiti 
miegoti alkaniems.



Jam tik 3 metai ir jis jau 
virtuvėje geras padėjėjas.
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kur. Projekto metu lankėmės įvairiose mokyklose, 
bendruomenėse, rengėme pradinius anglų kalbos 
kursus vaikams. Lankėme gatvėje gyvenančias šei-
mas. Kadangi labai daug veiklos neturėjome, todėl 
pasitaikė puiki galimybė susipažinti su šia šalimi iš 
arčiau ir pakeliauti po ją. Iš tikrųjų Indonezija kaip 
šalis labai įspūdinga, kontrastiška. Šalia labai gražios 
gamtos, neretai matosi šiukšlių kalnai – šiukšlių per-
dirbimas ten praktiškai neegzistuoja. Kelionių metu 
įvyko įvairiausių nuotykių... Teko važiuoti keletą die-
nų vienoje mašinoje su viena šeima, kuri vežė sūnų 
(pasak brolio, jis buvo apsėstas velnio; ten žmonės 

vis dar tiki tuo ir taip paaiškina psichines ligas) į li-
goninę. Bevažiuojant naktį tas vaikinas neteko sa-
vitvardos, užpuolė šalia sėdėjusį brolį ir jį lengvai 
sužeidė. Taip greitai iš mašinos dar neteko niekad 
iššokti, kaip tą naktį... Tiesa, buvau patekęs su moto-
ciklu į avariją ir mėnesį vaikščiojau ir važinėjau dvi-
račiu su sugipsuota koja... Tačiau žmonės ten labai 
paslaugūs, malonūs. Taip saugiai, kaip Indonezijoje, 
nesijaučiau nei vienoje Europos šalyje. Paprastai 
žmonės padeda nesitikėdami jokio atlygio. Metai, 
pralesti Indonezijoje, buvo geriausi metai mano gy-
venime. 
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Pietų metas gatvės restorane.

Besimokant indoneziškos
 virtuvės paslapčių.



Besimokant indoneziškos
 virtuvės paslapčių.



Tradicinės indonezietiškos vestuvės.
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Nuskinti kokoso riešutą trunka 5 minutes ir nereikia
jokių irankių... Žinoma, jei esi gimęs Indonezijoje.



Kaip ir kodėl jūsų gyvenimo 
kelias nuvedė į Vokietiją? 
Dar studijų laikais savanoriavau Klaipėdos Dvasinės 
pagalbos jaunimui centre. Po paruošiamųjų kursų 
tapau jaunimo stovyklų vadovu, vėliau pats ren-
giau paruošiamuosius kursus ir seminarus jaunimui. 
Vienais metais į šitą centrą pagal mainų programą 
atvyko vienas vaikinas iš Didžiosios Britanijos ar 
Airijos... Dabar jau tiksliai nebepamenu... Taip suži-
nojau apie galimybę išvykti metams savanoriauti į 
vieną iš Europos šalių. Kadangi mokykloje mokiausi 
tik vokiečių kalbos, didelio pasirinkimo kaip ir neli-

ko, nutariau vykti į Vokietiją. Su Dvasinės pagalbos 
jaunimui centro darbuotojais parašėme projektą, 
kuris gavo finansavimą ir 2004 išvykau į Vokietiją. 
Savo veiklą pradėjau Migrantų ir pabėgėlių pagal-
bos centre. Veikla pagal šį projektą man labai patiko. 
Tada pirmą kartą gyvenime susidūriau su tokiomis 
temomis, kaip pabėgėliai, musulmonų tikėjimas ir 
pan. Dar nuo tų laikų likęs vienas mano geriausių 
draugų – pabėgėlis iš Bagdado (Irako), su kuriuo iki 
šiol daug bendraujame. Jo pasakojimai apie nelega-
lią kelionę pėsčiomis iš Bagdado į Vokietiją, trukusią 
daugiau nei dvejus metus, sužavėjo ir kartu parodė, 
kokie stiprūs gali būti žmonės! 
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Pietų Vokietijos grožis.



O ką veikėte Kelne kai tik atvykote? 
Juk oru gyvas nebūsi...
Persikėlęs į Kelną pradėjau dirbti (ir iki šiol ten dirbu) 
socialiniu darbuotoju ir padedu priklausomybę tu-
rintiems žmonėms gyventi savarankišką gyvenimą 
(kiek tai įmanoma). Įsidarbinau čia grįžęs iš Indone-
zijos. Pradėjęs dirbti nutariau, kad noriu studijuoti 
ekonomiką Vokietijoje. Įstojau ir pradėjau mokytis 
verslo administravimo. Mano darbas labai gerai su-
derinamas su studijomis. Nors neretai būdavo, kad 
mano darbo ir studijų diena trukdavo 10–12 valan-
dų, o grįžęs į namus dar turėdavau pasiruošti paskai-
toms... 

Ką reiškia padedu? Ką konkrečiai 
darote, kad padėtumėte tiems žmo-
nėms?
Mano užduotis – padėti klientui savarankiškai išgy-
venti savame bute. Veikla pirmiausia prasideda nuo 
projekto, rašomo konkrečiam klientui. Tada, gavus 
finansavimą, prasideda tikroji darbo veikla su klien-
tu. Yra tekę visko matyti, kadangi klientus lankau ir 
jų namuose, ir lydžiu į įvairiausias institucijas. Per 4 
metų darbo praktiką mirė vienas mano klientų. Tai 
labai skaudi patirtis... Dar neįkainojama patirtimi lai-
kau darbą su žmonėmis su negalia.

Toks užimtas žmogus ir tiek daug 
savęs atiduodantis kitiems dar turi-
te laiko ir sau?
Laisvalaikio praktiškai neturiu. Gyvenu darbu, studi-
jomis ir kelionėmis. Stengiuosi per metus 3 – 4 kar-
tus išvykti svetur ir aplankyti dar neaplankytas šalis. 
Retai grįžtu ten, kur jau esu buvęs. Iki šiol esu pabu-
vojęs 35 šalyse. Mano gyvenimo eliksyras – kelionės. 
Aš tiesiog egzistuoju tarp kelionių, o kelionių metu 
gyvenu.

Tiek metų pragyvenote Vokietijo-
je, nuolat keliaujate po pasaulį... Ar 
dar jaučiate kokius nors sentimen-
tus Lietuvai? 
Nesu žmogus, kuris labai prie vienos šalies, vietos ar 
daiktų prisiriša. Per pastaruosius 9 metus, kiek gyve-

Vokietijoje gyvenate Kelne. Tai la-
bai gražus miestas, bet ten tiek 
daug žmonių...
Šį miestą pasirinkau tik dėl ten esančios katedros. Ši 
bažnyčia žinoma visoje Vokietijoje ir už jos ribų. Jau-
čiuosi nuostabiai, kai per televiziją rodo šią bažny-
čią ir galiu pasakyti, kad šiame mieste ir aš gyvenu. 
Gyvenu čia daugiau kaip ketverius metus ir jaučiuo-
si kaip namuose. Žinau, jog Lietuvoje man trūksta 
skirtingų žmonių, ne tik išvaizda, bet ir kilme, religi-
ja, kalba bei, žinoma, tolerancijos toms skirtingoms 
tautoms ir asmenybėms. O štai Kelne mes gyvena-

me visi po vienu pasaulio stogu ir visiems užtenka 
vietos.
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nu Vokietijoje, esu tik keletą kartų buvęs Lietuvoje. 
Žinoma, po tokio ilgo laiko grįžus į Lietuvą apima 
geras jausmas. Šiuo metu esu jau 2 mėnesius Vilniu-
je ir atlieku praktiką Vokietijos ir Baltijos šalių preky-
bos rūmuose. Tiesą pasakius, atvykus į Lietuvą ištiko 
mažytis kultūrinis šokas perkant bilietą autobuse. 
Lyg nieko tokio reikšmingo, bet tas vairuotojo pik-
tumas ir abejingumas tiesiog nustebino. Grįžau į 
Lietuvą, nes ateityje norėčiau dirbti Vokietijos kom-
panijoje, kuri turi prekybinių ryšiu su Lietuva. Taip 
galėčiau dažniau parvykti Lietuvon, vartoti lietuvių 
kalbą ir gyventi Vokietijoje.

Ar nejaučiate aplinkinių žmonių 
pavydo? Dažnai čia likę žmonės 
piktinasi emigrantais ir žeria jiems 
visai nepagrįstus kaltinimus.

Iki šiol neteko to patirti. Dar niekas Lietuvoje nėra 
pasakęs nieko blogo man apie emigraciją. O ir man 
kitų nuomonė nelabai svarbi. Kiekvienas yra savo 
likimo kalvis. Gal aš ir klystu, bet manau, kad iš da-
lies patys emigrantai yra kalti, jei nutrūksta santykiai 

su Lietuva ar kyla priešiškumo jausmas išvykusiems 
svetur gyventi. Esu keletą tokių pseudoanglų mūsų 
kaimo bendruomenėje matęs. Tai, kaip jie elgiasi 
ir didžiuojasi tuo, jog gyvena užsienyje, iššaukia ir 
abejingiausiems žmonėms pasipiktinimo jausmą. 
Mano nuomone, reikia išlaikyti tą žmogiškumo fak-
torių ir nesuteikti kitiems jausmo, kad esi geresnis, 
nes gyveni svetur. Yra pakankamai daug išsilavinu-
sių žmonių, kuriems, žinoma, ši problema neaktuali. 
Kiekvienas sprendžia pats, kaip elgtis.

Kaip manote, ar emigracija priside-
da prie šalių nykimo?

Tikrai taip... Tai europinio masto problema. Vokieti-
jos visuomenė sensta ir tuo pačiu mažėja. O Lietuva 
išgyveno tiek karų, okupacijų ir išliko. Nemanau, kad 
emigracijai pavyktų panaikinti Lietuvos Respubliką 
iš politinio pasaulio žemėlapio. 

Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Ieva Ąžuolaitytė
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Mano naujais namais 
tapęs Kelnas.



LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUS
Kelionę pradėkime iš Klaipėdos Senosios perkė-
los persikeldami keltu į Smiltynę: nuo čia drie-
kiasi 52 km ilgio dviračių takas, vingiuojantis 
iki pat Nidos. Persikėlę keltu iš karto sukime į 
dešinę ir, pavažiavę vieną kilometrą, išvysime 
senojoje Kopgalio tvirtovėje įsikūrusį Lietuvos 
jūrų muziejų. 

Muziejaus amfiteatre 
šiltuoju metų laiku 
rengiami Kalifornijos 
jūrų liūtų pasirodymai. 

Parengė leidykla 
„Terra Publica“

KURŠIŲ NERIJA 
Pasivažinėjimas 
kopų takais

Lietuva gali pagrįstai didžiuotis net keturiomis į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktomis vertybėmis.  
Viena jų yra Kuršių nerija, lietuvių ir turistų iš už-
sienio dažnai vadinama Baltijos perlu. Tiems, ku-
rie jau planuoja vasaros atostogas, siūlome net 
dviejų dienų maršrutą po vieną unikaliausių 
vietų Lietuvoje. 

LIETUVOS KAMPELIAI



Jūrų muziejuje pristatoma viena didžiausių 
Europoje ekspozicinė kriauklių kolekcija, 
ekspozicijoje „Plėšrūs ir pavojingi jūrų gyvūnai: 
mitai ir tikrovė“ eksponuojamos 35 natūralaus 
dydžio egzotiškų ir retų žuvų skulptūros. 

V. Kandroto nuotrauka
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Jūrų muziejus įkurtas šiauriausiame Kuršių 
nerijos taške – buvusio Kopgalio kaimo vie-
toje. Muziejaus prieigose pasitinka senųjų 
laivų aikštelė ir šalia esanti Etnografinė pajū-
rio žvejo sodyba, kurioje galima susipažinti 
su žvejiška buitimi bei tradicine žvejyba. 
Laivybos istorijos bei jūrų faunos ekspozici-
jos, akvariumas, Šiaurės jūrų liūtai, ruoniai ir 
pingvinai įsikūrę senajame Nerijos forte. 

Akvariume apžiūrėkime koralus, tropinių 
jūrų ir Baltijos baseino žuvis. 
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Jūrų muziejaus archyvo fotografijos
Fotografas A. Mažūnas



JUODKRANTĖ
Toliau riedėkime senojo žvejų kaimo – Juodkrantės 
– link, esančios 20 km nuo Smiltynės. Juodkrantė – 
viena seniausių Kuršių nerijos gyvenviečių, žinoma 
nuo 1429 m. (XVII  a. pr. ją beveik užpustė smėlis). 
Kadaise iš Kuršių mariose plaukiojusių laivų stebint 
vietovės krantinę, ši buvusi labai tamsi, todėl ir ga-
vusi Juodkrantės pavadinimą. 

Juodkrantėje palei Kuršių marias driekiasi dvira-
čių takas, kuriuo važiuodami apžiūrėkime akmens 
skulptūras. Tai Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Švedi-
jos ir kitų šalių menininkų darbai, pavadinti „Žemė 
ir vanduo“. 

Raganų kalnas
Užvažiuokime ir į Juodkrantės centre esantį Raganų 
kalną. Čia specialiai dviračiams pritaikyto tako nėra, 
tačiau važiuoti miško keliukais nėra sunku (porą 
kartų dviračius teks užsinešti laiptais). Tautodaili-
ninkai, iš visos Lietuvos 1979–1981 m. suvažiavę į 
Juodkrantę, plušo, kad sukurtų 80 medinių skulptū-
rų – raganų, velnių ir pasakų veikėjų pasaulį (beveik 
kasmet meistrai atnaujina skulptūras, kuria naujas). 
1,3 km ilgio skulptūrų takas padalytas į dvi – švie-
siąją ir tamsiąją – dalis. Šviesiojoje dalyje driekiasi 
šviesus ir platus takas, o kiekvieną pasitinka Eglė, 
žalčių karalienė, žvejys Kastytis ir kiti gerieji pasakų 
personažai. Tamsiojoje pusėje – atvirkščiai – takas 
siauras ir tamsus, su Liuciferio, slibinų, laumių ir ra-
ganų skulptūromis. 

Pilkųjų garnių 
ir kormoranų 
kolonijos
Išvažiavę iš Juodkrantės ir pavažiavę Nidos–Smilty-
nės plentu kiek mažiau nei kilometrą, dešinėje kelio 
pusėje išvysime vieną didžiausių Europoje pilkųjų 
garnių ir didžiųjų kormoranų perimvietę. Čia įreng-
ta paukščių stebėjimo aikštelė, nuo kurios galėsime 
stebėti šių paukščių gyvenimą. Į aikštelę veda gana 
statūs mediniai laiptai, todėl dviračius palikime apa-
čioje.

2011 m. buvo užfiksuota apie 327 pilkųjų garnių ir 
3 807 didžiųjų kormoranų lizdų. Manoma, kad pil-
kieji garniai Juodkrantės apylinkėse gyveno dar XVII 

a. ar anksčiau. 1989 m. kormoranai pradėjo suktis 
lizdus šalia pilkųjų garnių buveinės ir čia pasiliko. 
Vis didėjanti kormoranų kolonija daro didelę įtaką 
šimtametėms pušims – ant medžių šakų įsikūrus 
kormoranams, iš jų telieka vien nudžiuvę kamienai.

PAŽINTINIS 
TAKAS NAGLIŲ KOPOSE
Toliau iš Juodkrantės tęskime kelionę į Nidą. Keliau-
kime dviračių taku, kurį pasieksime 167 keliu nusi-
leidę nuo Avių kalno ir pasukę į dešinėje vingiuojan-
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tį miško keliuką. Dviračių taku maždaug 7 km pava-
žiuokime Baltijos jūros pakrante, po to takas suka 
Kuršių marių link ir 5,4 km veda palei 167 kelią. Prie 
marių driekiasi unikalus gamtos reiškinys – Pilkosios 
(Mirusios) kopos. Naglių gamtos rezervate, saugan-
čiame unikalų Pilkųjų kopų kompleksą, yra įrengtas 
1,35 km pažintinis takas, kviečiantis susipažinti su 
įspūdinga Kuršių nerijos dalimi. Čia kopos stebina 
dėl stipraus vėjo susiformavusiomis išgraužomis, 
įdubomis, taip pat kur ne kur kyšančiomis senojo 
dirvožemio liekanomis.

Vecekrugo kopa
Toliau keliaukime pro Pervalką, Preilą kol 1,5 km į 
pietus nuo Preilos, važiuojant Nidos link, Karvaičių 
kraštovaizdžio draustinyje, pasieksime Vecekrugo 
kopą, kurios aukštis – apie 67,2 metrų. Tai pati aukš-
čiausia Kuršių nerijoje apželdinta kopa, nuo kurios 
atsiveria ties Bulvikio ragu paplatėjusios Kuršių ne-
rijos panorama, slėnių miškai, marių krantų apybrai-
žos. Vecekrugo kopa dar vadinama Senosios Smu-
klės kopa, nes pasakojama, jog kopos papėdėje se-
niau stovėjusi smuklė.

V. Kandroto nuotrauka



NIDA
Įveikę dar 6,6 km atsidursime Nidoje. Nida – se-
niausia ir žinomiausia Kuršių nerijos vietovė, gar-
sėjanti įspūdinga Didžiąja (Parnidžio) kopa, čia 
vasarodavusiu vokiečių rašytoju Thomu Mannu ir 
kasmet vykstančiais renginiais: Žvejo švente, festi-
valiu „Benai, plaukiam į Nidą“, kamerinės muzikos 
ir džiazo koncertais, senųjų amatų dienomis, meni-
ninkų plenerais.

Nidos kaimas buvo žinomas nuo XV amžiaus. Nidoje 
galima pasigrožėti stilingos architektūros nameliais, 
ryškiu jų dekoru, drožiniais, 2004 m. Nidos krantinė-
je pastatytomis vėtrungėmis ir senaisiais žvejų lai-
veliais. Nidoje yra išlikusios ir senosios kapinaitės su 
savitais antkapiais – krikštais (jie būdavo statomi ne 
galvūgalyje, bet ties kojomis). Taip pat galima apžiū-
rėti žvejų buities ekspoziciją autentiškoje, 1900 m. 
statytoje žvejo sodyboje. Verta aplankyti ir T. Manno 
memorialinį muziejų.
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Parnidžio kopa
Galutinis kelionės taškas – Parnidžio kopa. 

Nuo prieplaukos Taikos gatve važiuokime 
šiaurės vakarų kryptimi (Baltijos jūros link). 

Įveikę įkalnę, sukime į kairę. Kelias veda 
pro kempingą Parnidžio kopos link. Pu-
siau pustoma Parnidžio kopa – vienas 
unikaliausių ir populiariausių Kuršių 
nerijos objektų. Jos aukštis – 52 metrai, 
nors anksčiau ji buvo 17 m aukštesnė. 
Nuo šios Kuršių nerijos kopos įrengtos 
apžvalgos aikštelės atsiveria vaizdas į 

vėjo pustomų didžiųjų kopų grandinę, Mirties slė-
nį, kuriame neišgyveno daug prancūzų karo belais-
vių 1870–1872 m., žaliuojantį didįjį kopagūbrį bei 
Kuršių marių vandenis. Įdomu tai, kad ši kopa yra 
„keliaujanti“ – nuolat pustoma ir slenkanti. Ant šios 
kopos 1995 m. buvo pastatytas apie 13 metrų aukš-
čio Saulės laikrodis (architektas – R.  Krištapavičius, 
skulptorius – K. Pūdymas).

V. Kandroto nuotraukos



„Lietuva. 100 vietų, kurias turite 
pamatyti“ – puiki dovana ne tik 
sau ar artimajam, bet ir atvykė-
liui iš užsienio. 

KNYGOJE 

AR TIKROVĖJE – 

JŪS PRIVALOTE 

TAI PAMATYTI!

Pristatome Jums 100 pačių gražiausių vietų, 
kurias turite pamatyti Lietuvoje. Kartu tai ir 100 
akimirkų, kupinų atradimo, nuostabos, susido-
mėjimo, 100 progų pažinti, paliesti ir sužavėti. 
Gal net ir įsimylėti – nors vieną! Tai 100 galimy-
bių įsitikinti, kad gyvename nuostabioje šaly-
je... 100 procentų tikro lietuviško grožio.

Fotoalbumas 
„LIETUVA. 100 VIETŲ, 
KURIAS TURITE PAMATYTI“



Naujiena

Iliustruotas žinynas 

„ĮDOMIAUSIOS KELIONĖS PO LIETUVĄ. AKTYVIAI“
Sudarytojas Vytautas Kandrotas
Pristatome antrąjį didžiulės sėkmės sulaukusio kelionių žinyno „Įdomiausios kelionės po Lietuvą“ 
tomą. Antrasis kelionių žinynas kviečia visus pakeliauti po gimtąją šalį kitaip. Tai 70 geriausių ke-
lionių idėjų po Lietuvą dviračiais, baidarėmis, laivu ir net lėktuvu vienoje knygoje.
Beveik 1000 km riedant dviračiais miestų ir miestelių gatvėmis, žaliais parkais ir neaprėpiamais laukais.
Beveik 1000 km baidarėmis šniokščiančiomis šalies upėmis gražiausiuose Lietuvos kampeliuose.
1000 žvilgsnių iš paukščio skrydžio virš seniausių Lietuvos miestų.
1000 ramybės akimirkų, laivui lėtai slystant plačiais marių vandenimis.
1000 naujų atradimų aktyviai keliaujant po Lietuvą.
1000 galimybių puikiai pailsėti. 
Tam, kad įspūdžių pakaktų kiekvienai įprastai dienai! 

Keturias „Terra Publica“ knygas
galite laimėti 

socialiniame tinkle „Facebook“ 
atsakę į klausimą po knygos nuotrauka. 

ATSAKYKITE Į KLAUSIMĄ IR LAIMĖKITE! 
Knygą atsiųsime paštu Lietuvoje. Jeigu Jūs negyvenate Lietuvoje, manome, 

surasite draugų ar artimųjų, kam galėsime nusiųsti Jūsų laimėtą knygą.



Gerbiami žurnalo skaitytojai, prisipa-
žinsiu, kad tai ne tik jautri tema, bet ir 
mažai kas apie tai apskritai kalba, retai 
ką ir knygose šiuo klausimu bepaskaity-
si... Dabartinė visuomenė neiškentusi, 
kada grįš tėvystė į šeimas, ieško atsaky-
mų, kaip išgyventi be tėvystės poreikio.
Jaunimui atrodo, kad senoji karta kalba 
apie nelabai suprantamas savybes, ku-
rios tapatinamos su pasakymais „būk 
vyras“, „užaugink vaiką, pasodink medį 
ir pastatyk namą“. O vyrams, tėvams, 
beje, ir kunigams reikia plūduriuoti 
nežinojimo vandenyse. Leiskite pasi-
skųsti: ginamos moterų, vaikų teisės, ir 
dar daug kitų teisių, o vyrų teisės negi-
namos, tik dejuojame, kad vyrai visose 
srityse, o pirmiausia tikėjimo, nusilpo 
ir išnyko. Tiesa, kai matome tragiškai 
išvarytas mamas ir vaikus iš šeimų, jas 
atjaučiame ir giname, o ar pastebėta, 
kad ir vyrams labai dažnai būna sukrau-
nami daiktai ir jie tyliai dingsta gara-
žuose, rūsiuose ar po tiltais. Jei būsime 
nuoširdūs ir liguistai nedemonstruosi-
me savo emocijų, ypač pykčio ir keršto, 
teks pripažinti faktą, jog reikia skelbti 
Tėvo paieškas.

JEI KARTAIS JIS GRĮŽTŲ...
Jei grįžtų tėvas į kasdienį vaiko gyvenimą, turbūt vai-
kas iškart atrastų daug privalumų gyvendamas su 
juo. Būti šalia tėvo, kartu su juo – kur kas geriau nei 
stovėti vienam kaip po karo likusiam sužeistajam ir 
nematyti jokio atramos taško. Gal kas pagalvos, kad 
nereikalingas šeimai toks tėvas, kuris nieko neturi ar 
neduoda. Bet leiskite pritarti garsiam mąstytojui ir 
psichologui E. Fromui, kuris sakė, kad svarbiau yra 
ne turėti (ar gauti), bet būti.

Prisiminkime situaciją Edeno sode. Kada įvyksta 
pirmoji nuodėmė? Kai Tėvas yra kažkur... Tada Ieva 
lieka viena, šeima – be tėvo, parapija – be klebono. 
Būtent tada velnias lengvai įneša abejones. Išvada 
viena – tėvas turi būti kartu. Kaip tai padaryti yra du 
keliai: arba jis pats turi susiprasti ir sugrįžti, arba turi 
būti šaukiamas sugrįžti. Čia iliustracijai labai tiktų 
Evangelijoje aprašytas sūnaus palaidūno vaizdinys, 
tik sukeistomis vietomis – grįžtų tėtis, o ne sūnus.

Pamąstykime, ką sugrąžintų grįžęs tėtis į kiekvieno iš 
mūsų gyvenimą? Tikriausiai kažkokį panašų jausmą, 
kurį patirtų luošys, kuriam būtų grąžinta nupjauta 
ranka ar koja... O gal tėtis yra pusė jūsų širdies... Kad 
ir kaip bebūtų, bet tikrai grįžtų pusiausvyra. 

KUR TĖVAS?
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KAS IŠVARO TĖVĄ IŠ 
ŠEIMOS ROJAUS?
Manau, kad viena iš tėvo dingimo priežasčių yra 
nuolat kartojamas įsakymas: „Būk vyras“. Gerai pa-
galvojus, jis ir taip yra vyras. Jei šį paliepimą galima 
būtų aiškinti kaip savęs paiešką, gal ir būtų galima 
priimti širdin, bet kai nėra atsakymo, ką tai reiškia, 
tai toks įsakmus raginimas atrodo kaip žeminimas, 
vyro savivertės menkinimas.

Apie vieną tėvui duotą savybę kalba Biblija: Ado-
mas, pirmasis tėvas, vaikščiojo po sodą, viską ste-
bėjo ir viskam davė vardus. Todėl tėvui skirta pa-
dėti suvokti savąjį „Aš“. Kaip buvo man gera, kai 
kilus mano galvoje klausimui, kas aš esu, kunigai ir 
draugai, kadangi mano tėtė miręs, man padėjo rasti 
atsakymą, kad esu žmogus – gerbtinas, mylėtinas, 
tobulintinas, ir kad aš jiems rūpiu. Jų lūpomis tėvys-
tė mane nuolat drąsina ir palaiko. Tėvas visada stebi 
tavo aplinką ir ją įvardina. Tai teikia tvirtą gyvenimo 
pagrindą ir pamatą. Motina moko apie kalbėjimąsi 
ir santykius, o tėvas padeda suvokti savąjį „Aš“. Iš to 
kyla ir tikėjimo taisyklė, kad tikėjimas yra asmuo ir 
santykiai. Dievas Mozei iš krūmo pasakė: „Jahvė“, kas 
lietuviškai reiškia „Esu, kuris esu“...

Kartą seminarijoje dvasios tėvas paprašė mūsų per-
skaityti A. Kamiu knygą „Laiškas tėvui“. Po to pasiūlė 
parašyti panašų laišką tėčiui. Mano tėvas tą laišką 
saugojo iki mirties... O paskutines savo gyvenimo 
akimirkas jis buvo visiškai ramus, nes mudu žinojo-
me, kad mylime vienas kitą... 

Tėvas Jėzui iš dangaus pasakė: „Tu esi mano mylimas 
sūnus, tavimi aš gėriuosi“. Tai reiškia, kad tėvystėje 
yra svarbiausia stebėti ir aiškiai pasakyti, kas yra kas. 
O gal mes norime kartais užčiaupti tėvui burną ir ne-
leisti jam būti tėviškam, gal tai jį ir išvaro iš šeimos? 
Kunigams tai yra žinoma patirtis. Gal tokie poelgiai 
tėvą ir išprovokuoja smurtauti? Ar smurtui neturėtų 
būti prilyginamas mamos vaikų lepinimas? Tačiau 
liūdnai kalbėdami ne daug ką pakeisime... 

KAD TĖTIS TAPTŲ TĖČIU...
Kad tėtis taptų tėčiu, pirmiausia vyras turi žinoti, kad 
jis ir taip yra vyras. Kad yra žmogus. Juk ir moterimi 
nereikia tapti, ja gimstama. 

Jei kažkuo ir reikia mums tapti, 
tai žmonėmis. Kad taip nutiktų, 
reikia daug mąstyti, skaityti, kal-
bėtis, bendrauti ir būti atviriems. 
Nebijokime būti silpni ir ieškoti 
paramos. Nežeminkime vienas 
kito, bet mokykimės apsiginti 
protingu būdu – žodžiu. Taip darė 
Jėzus, taip moko ir sena patarlė: 
„Duok durniui kelią“.
Kad tėtis sutėviškėtų, reikia vėl savo šaknį pasodinti 
Jahvėje, o tada išaugs tvirtas tėvo ąžuolas.

Tėti, grįžk, nes esi ryšys tarp mamos ir žmonių, tarp 
„Aš“ ir kitas, tarp Dievo ir Žmogaus. Grįžk, nes mes 
norime būti ne tik žmogiški, bet ir žmoniški.

Mąstymus užrašė Skriaudžių klebonas 
Arūnas Simonavičius 
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Darja Doncova

MEILĖ SEILĖ 
IR TREČIAS NEREIKALINGAS

Tikriausiai kiekvienam jūsų nors kartą gyvenime 
norėjosi pasirodyti scenoje ir sulaukti audringų 
aplodismentų! O Jevlampijai Romanovai pasitai-
kė stulbinama galimybė! Buvo taip: Žana, „Leo“ 
teatro aktorė, paprašė, kad Jevlampija vietoj jos 
pasirodytų scenoje. Niekas to nebūtų pastebėjęs: 
kambarinės vaidmens atlikėjai nereikėjo nė žodžio 
ištarti, o visi aktoriai šiame keistame spektaklyje 
vaidino su kaukėmis. Staiga spektaklio metu mirė 
garsi teatro primadona Tina Burskaja. Visi buvo 
tikri – žudikė Žana. Būtent ji padavė Tinai puodelį 
su vandeniu. Tik Jevlampija viena tikrai žino, kad 
Žana nekalta. Juk kaukėta nuodytoja buvo ji! Ką 
daryti? Pabėgti?! Bet Jevlampija nusprendžia pa-
sielgti visiškai kitaip – nerti tiesiai į peklą...

Netrukus 

pasirodys 

knygynuose

Gary Jennings 
PLĖŠRŪNAS

PIRMOJI KNYGA

BALZAMO ŽIEDAS

Istorinis trileris

Nepanašus į jokį kitą nuotykių ieškotojas – 
plėšrūnas... drąsiai pasinėrė į imperijos, kuri 
buvo tokia pat sugedusi kaip ir didinga, aistras 
ir smurtą.
Šviesiaplaukį, pilkaakį gotą pamestinuką vadi-
no tiesiog Tornu. Vyrų ir moterų vienuolynuose 
netradiciškai susipažinęs su lytiniu gyvenimu, o 
vėliau keliaudamas po Europą, kurioje ieškojo 
savo tautos, Tornas įgijo kario įgūdžių ir gebė-
jimo išlikti išminties. Kadangi slėpė pritrenkian-
čią paslaptį, jis visur buvo svetimas, bet puikiai 
nutuokė apie slapčiausius vyrų ir moterų troški-
mus. Didinguose yrančios imperijos miestuose, 
Romos legionų mūšių laukuose ir prabangiuose 
didikų bei karalių rūmuose, Tornas susipažino ir 
su kilniausiomis, ir su brutaliausiomis žmonių 
savybėmis. Jo neprilygstami nuotykiai prikelia 
naujam gyvenimui praeitin nugrimzdusius am-
žius ir veikėjus, kurių didingiems žygdarbiams 
ir... nuožmiam kerštui niekas neprilygs. 



Darja Doncova
Ironiškasis detektyvas

TRIJŲ PARŠIUKŲ DIETA
Tatjana Sergejeva. 

Detektyvė, kuri norėjo sulieknėti

Kaip ta „bandelė“ Tania Sergejeva gali sulieknėti, 
jei aplink tiek pagundų! Kur tik pažvelgsi – ant pre-
kystalių tokie gardūs pyragaičiai ir tortai, dešrų 
griežinėliai ir kiti skanumynai. O vitrinos – pilnos 
gražių drabužių lieknoms moterims! Tiesa, kol kas 
atsikratyti nereikalingų kilogramų nepadeda nei 
tai, jog Tania vėl laikosi dietos, nei tai, kad jai ten-
ka suktis lyg voverei rate. Dabar poniai Sergejevai, 
„Pokšto“ agentūros darbuotojai, reikia vaidinti... 
vaikystėje pasiklydusio bankininko auklę. O šis 
ėmė ir numirė jai matant. Lieka vien spėlioti! Žino-
ma, Tania negali likti nuošalyje, jai teks pasitelkti 
visus savo dedukcinius gebėjimus, kad ši miglota 
istorija bent kiek nušvistų...

Natalja Solnceva

ISPANIŠKI ŠACHMATAI

Kukli mergina neįprastu Godos vardu nesava-
naudiškai rūpinosi savo kaimyne ir net negalėjo 
įsivaizduoti, kad ją apkaltins dėl senutės mirties! 
Nejaugi tai susiję su senoviniais ispaniškais šach-
matais, kuriuos kaimynė gavo kaip palikimą? 
Komplekte trūko keturių figūrų, ir Varvara Igna-
tjevna ketino pasakyti merginai, kur jos dingo, 
tačiau nespėjo... Antikvaras papasakojo Godai 
šachmatų istoriją. Jie buvo pagaminti XVI amžiuje 
garsaus senjoro užsakymu, ir čigonė neva suteikė 
šachmatams gyvybinių galių – kad troškimas išsi-
pildytų, jį pirma reikia sužaisti šachmatų lentoje. 
Tačiau dėl to kažkas turės mirti... Praėjus kelioms 
dienoms po kaimynės žūties, kažkas Godai pakišo 
dingusį baltųjų karalių. Negi ir šiais laikais kai kas 
nutarė pasinaudoti senovine legenda, trokšda-
mas įgyvendinti savo kėslus?

www.mileda.lt
knygos

Šias ir kitas leidyklos „Mileda“ 
išleistas knygas galite nusipirkti 

knygyne internete adresu 
www.mileda.lt





Leidyklos „MILEDA“ 
knygas galite laimėti 

socialiniame tinkle 
„Facebook“ 

atsakę į klausimą 
po knygos nuotrauka. 

Atsakykite į klausimą 
ir laimėkite! 

Knygą atsiųsime paštu Lietuvoje. 
Jeigu Jūs negyvenate Lietuvoje, 

manome, surasite draugų ar artimųjų, 
kam galėsime nusiųsti 

Jūsų laimėtą knygą.
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PAVOJINGAIS NE GIMSTAMA,

O TAMPAMA

KETURKOJAI DRAUGAI



PAVOJINGAIS NE GIMSTAMA,

O TAMPAMA

Pastaruoju metu visus šunų my-
lėtojus, o ypač į pavojingųjų są-
rašą įtrauktų šunelių šeimininkus, 
neramina rudenį Seimo priimtas 
įstatymas, kurio tikslas – išvaryti 
šiuos keturkojus iš daugiabučių. 
Nors patys parlamentarai suvokia, 
kad įstatymas nėra tobulas, tačiau 
dauguma pasisakė už jį. Tai gąs-
dina ne tik tokių šunelių auginto-
jus, bet ir prieglaudų darbuotojus, 
nes, pasak naujosios tvarkos, visi 
šeimininkai, kurie nespėjo iki sau-
sio 1 dienos išsiimti leidimo toliau 
globoti savo keturkojį šeimos narį, 
turės jį atiduoti. Taigi tolimesnė si-
tuacija, nuostabiųjų mūsų Seimo 
narių nuomone, tikriausiai turė-
tų būti tokia: visi gyvūnų globos 
namai bus perpildyti į pavojingų 
veislių sąrašą įtrauktų šunelių, ku-
rių atiduoti nėra kam. Bent jau Klai-
pėdoje tik 8 žmonės spėjo išsiimti 
leidimus, deja, bet dėl netobulai 
suorganizuoto tų leidimų išdavi-
mo. Kadangi savanoriškos gyvū-
nų prieglaudos sveikų ir stabilios 
psichikos gyvūnų nemarina, tai 
bus priverstos paversti savo glo-
bos namus kovinių šunų pensionu, 
kuriame ilgus metus nebus vietos 
kitų veislių gyvūnams. Ir taip šie 
protingi žmonės ketina išspręsti 
problemą dėl šunų antpuolių, nors 
iš tiesų problema glūdi ne gyvū-
no veislėje, o juos auginančiuose 
žmonėse. Atsakomybės stokojan-
tis ir agresija pasižymintis žmogus 
taip pat sėkmingai ginklu gali pa-
versti ir pudelį ar labradorą. Argi 
ne protingiau būtų neleisti kai ku-
riems žmonėms turėti gyvūno, o 
ne pulti uždrausti kai kurias šunų 
veisles? Apie tai šiandien sutiko 
pakalbėti „5  pėdučių“ savanoriai 
Skaistė Svidraitė ir Ričardas Kasia-
nenko, auginantys Stafordšyro ter-
jerą Lordą.



Siūlau įsidėmėti visam gyvenimui 
ir dar kelioms kartoms į priekį – 
bet koks šuo gali būti pavojingas 
visuomenei, jei pateko į 
netinkamo šeimininko rankas.
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Ričardai, ar tikrai į sąrašą įtraukti 
šunys yra tokie agresyvūs ir pavo-
jingi visuomenei? 
Atsakymą į šitą klausimą jau turiu pakankamai se-
niai. Kiekvienas šuo, nesvarbu veislinis ar ne, gali 
būti pavojingas. Pavojingais nėra gimstama, pavo-
jingais – tampama. Labai mėgstu lyginti šunis su 
žmonėmis, nes taip lengviau perteikti savo požiūrį 
tam, kuris nesupranta to, ką supranta šunų mylėto-
jai. Kai mama pagimdo vaiką, niekas nežino, koks jis 
bus užaugęs: valstybės sergėtojas, vagis ar žudikas. 
Kadangi tinkamas auklėjimas yra labai svarbus vai-
ko brendimo metu, nuo to priklauso ir jo tolimes-
nis gyvenimas bei pasaulėžiūra. Taip ir šuniukas. 
Jis tarsi baltas popieriaus lapas, kurį gali sudeginti 
netinkamai auklėdamas arba prirašyti aukso raidė-
mis, auklėdamas kaip pridera. Jei reikia pavyzdžių, 
išeikite į lauką ir penkias minutes skirkite šunims 
stebėti. Net neabejoju, kad pamatysite ne didžiųjų 
veislių šunis besitampančius ir besidraskančius prie 
pavadėlių, bet tuos visų numylėtus bei išgirtus kam-
barinius šuniukus. Ir žinot kodėl taip yra? O todėl, 
kad žmonės, auginantys didesnius šunis, supranta, 
kad jiems būtina dresūra, socializacija tiek su žmo-
nėmis, tiek su gyvūnais, o tie, kurie šunis laiko kaip 
namų puošmeną, dažniausiai leidžia šuniui pačiam 
save išsidresuoti. Todėl norėčiau perklausti, kas yra 
pavojingesni visuomenei: tam tikrų veislių šunys ar 
patys žmonės? 

Ar dažnai sulaukiate užgauliojimų, 
priekaištų, piktų žodžių dėl savo 
šuns? 
Na, kaimynai Lordą myli, giria už gerą būdą, gražų ir 
raumeningą kūną. Tiesa, yra viena vienintelė šeima 
laiptinėje, kuri Lordo nemėgsta, nes tiki mitais, kad 
jie „valgo“ žmones. Dažniausiai sulaukiami priekaiš-
tai būna iš bobučių lūpų. Jos savo šunis vedžioja be 
pavadėlių ir dar piktus. Šaukia, klykia: „Trauk savo 
šunį – perkąs!!!“ Ir mes liekame kalti už tai, kad ve-
damės šunį už pavadžio, kuris net nežiūri jų pusėn 
ir net nerodo jokios agresijos. Būna piktų žvilgsnių, 
tėvų stumdomų vaikų, kad „žmogėdra“ Lordas ne-
tyčia kokios rankos nenukąstų. Tokiais atvejais tik 
garsiai pasijuokiame ir pasakome: „Lordai, traukis, 
dėdė turi blusų“. Jei kas nors paburnoja, nuramina-
me pasakydami, kad šuo į juos net nežiūrį, o jei būtų 
piktas, jau būtų visus surijęs.

Ką manote apie naująjį įstatymą? 
Kokių keitimų galėtumėt pasiūlyti? 
Turbūt ir pats velnias didesnės nesąmonės negalėtų 
sugalvoti. Tame įstatyme ir jo vykdyme tiek nelogiš-
kų dalykų, kad net patys valdininkai nežino, kaip su 
viskuo susitvarkyti. Vienas iš jų – neturi leidimo, ne-
gali auginti šuns, neturi šuns negali gauti leidimo. 
Nes tas leidimas suteikiamas ne žmogui, bet šuniui, 
kurį augini... Nori išklausyti kursus, kad galėtum pra-
dėti tvarkytis dokumentus, turi važiuoti į Kauną, be 
to, kursai rengiami tik tuomet, kai užsiregistruoja į 
juos pakankamai žmonių. Taip buvo ir mums. No-



rėjome vykti į kursus kovo 8 dieną. Kadangi nesusi-
rinko grupė, turėjome vykti kovo 22 dieną. Neseniai 
skaitėme straipsnį, kuriame rašoma, „<...> jog pro-
blemų, nustatant, kokios veislės yra šuo, neturėtų 
kilti. Jei prireiks, bus konsultuojamasi su veterinarais 
<...>“. Kaip gali šuns veislę nustatyti veterinaras, dir-
bantis Lietuvoje, kai artimiausias žmogus, galintis 
ir turintis teisę nustatinėti veisles yra Latvijoje? Jei 
jie žada kreiptis į veterinarus, neturinčius įgaliojimų 
nustatinėti veisles, kodėl mes turime laikytis įstaty-
mų, kai jie patys jų nevykdo? Pirmiausia siūlytume 
nespręsti problemų draudimais, o rengti socializaci-
jos testus, kuriuos turėtų išsilaikyti kiekvienas šeimi-
ninkas su savo šunimi. Jis būtų geriausias įrodymas, 
jog šuo nėra pavojingas ir gali vaikščioti be antsnu-
kio, o jei neišsilaiko – nori nenori, dėk šuniui antsnu-
kį ir netrukdyk žmonėms ramiai gyventi.

Skaiste, ką norėtumėte pasaky-
ti tiems, kurie tiki mitais, o ne tam 
tikros veislės šunis auginančiais 
žmonėmis? 
Patarčiau pasidomėti veislės istorija, tikėti faktais, 
o ne mitais. Daugelis bijo Stafordšyrų veislės šunų 
dėl to, jog kažkur, kažkada girdėjo, kad jie kanda 
žmonėms, yra neprognozuojami ir visokie kitokie 
baisuokliai. Pitbulterjero tipo šunys buvo veisiami 
pjautis su šunimis, o ne su žmogumi... Kovos vidu-
ryje į ringą galėjo įeiti žmogus ir išskirti šunis. Jei 
šuo kanda žmogui, tai buvo laikoma veislės broku 
ir tokiu šunimi buvo atsikratoma. Tai ką gali protin-
go pasakyti žmogus, nežinodamas veislės istorijos? 
Turbūt visi pažįsta šaunųjį komisarą Reksą, kuris 
gaudė nusikaltėlius. Nuo tada vokiečių aviganiai 
visų mylimiausi (taip pat ir aš juos dievinu, bet ne 
dėl šio serialo...), geriausi sargai, draugai ir šeimos 
šunys. Bet kiek iš tų pseudomylėtojų žino, jog karo 
metais jie buvo siundomi pulti žmogų? Kodėl niekas 
jų taip nebijo ir nesmerkia? Juk jų genuose turėtų 
būti likęs agresyvumas žmogui... Deja, bet iki šiol 
negaliu suvokti šito paradokso: bijau šuns, kuris net 
buvo laikomas veislės broku, jei rodo agresyvumą 
žmogui, bet nebijau to, kuris buvo siundomas pulti 
žmogų... Juokas pro ašaras... Siūlau įsidėmėti visam 
gyvenimui ir dar kelioms kartoms į priekį – bet koks 
šuo gali būti pavojingas visuomenei, jei pateko į ne-
tinkamo šeimininko rankas, o jo padaryta žala ne-
turėtų būti skaičiuojama žmonėmis, atsidūrusiais li-

goninėje. Nes dekoratyvinis šuo niekad neįkąs taip, 
kad tektų atsidurti minėtoje įstaigoje, nors neabejo-
ju, kad jie kanda daug dažniau nei tvirtesnį sukandi-
mą turintys šunys. 

O Jūs, Ričardai?
Bene svarbiausias dalykas, apie kurį turėjo pagalvoti 
mūsų gerbiami Seimo nariai prieš pasisakydami už 
šį įstatymą – tai reikalavimas atsisakyti savo šeimos 
nario, savo mylimo augintinio, geriausio draugo. 
Jeigu jiems nerūpi jautri ir iki mirties ištikima šuns 
širdelė, tegul susimąsto apie žmogaus jausmus. Ne 
visiems jų globotinis prilygsta daiktui. Yra žmonių, 
kurie nesuvokia gyvenimo be savo šuns, kuriems 
maloniausia dienos dalis yra tada, kai grįžus namo 
išsiilgęs šunelis atlekia pasitikti, kai jie vakare kartu 
eina pasivaikščioti, kai ryte jis žadindamas palaižo 
veidą arba kai prispaudus didžiausiai bėdai jis vie-
nintelis intuityviai jaučia, kad svarbiausia šiuo atve-
ju tiesiog tylėti ir būti šalia... Versti to atsisakyti yra 
mažų mažiausiai nežmogiška!

Ačiū už susimąstyti privertusią nuomonę.

Parengė Simona Šakinytė

Mūsų adresas: Jūrininkų pr. 38, Klaipėda. Telefono numeris: +370 620 15 481. Interneto svetainė: www.5pedutes.lt80      W W W.LIE TUVE.LT



Šuniukas – tarsi baltas popieriaus 
lapas, kurį gali sudeginti netinka-
mai auklėdamas arba prirašyti 
aukso raidėmis, auklėdamas kaip 
pridera. 

Mūsų adresas: Jūrininkų pr. 38, Klaipėda. Telefono numeris: +370 620 15 481. Interneto svetainė: www.5pedutes.lt







GARSIAUSI PASAULIO 
STILISTAI – KAUNE

GROŽIO MEISTRAI



Gegužės 12–14 dienomis Kau-
ne viešėjo pasaulyje žymus kir-
pėjas modeliuotojas Dmitrijus 
Vinokurovas su savo komanda. 
Vizito metu stilistas mūsų šalies 
meistrams pristatė kirpimo ir 
dažymo technikas, šiuolaikinius 
madingus įvaizdžius bei naujau-
sias „Wella Professional“ mados 
tendencijas: Allegra ir Fusion, 
kurias jau pademonstravo dau-
gelyje pasaulio šalių bei madų 
sostinių. Be abejo, visi žiūrovai, 
modeliai, praktikantai galėjo ne 
tik pasisemti neįkainojamos pa-
tirties, bet ir turėjo kur akis pa-
ganyti bei sielą atgaivinti. Juk vi-
suomet grožiu gėrisi ne tik akys 
bet ir širdis.

Kas tas D. Vinokurovas?
„Tai aukščiausio lygio stilistas, savo vardo grožio 
centrų ir mokyklos įkūrėjas bei savininkas, „Wella 
International“ naujausių kolekcijų kūrėjas, vienas iš 
garsiojo „Alternative Hair Show“ globėjų, daugybės 
apdovanojimų ir ordinų už meno, mados ir grožio 
populiarinimą bei skleidimą pelnęs meistras... Tai 
tik dalis epitetų, kuriais būtų galima apibūdinti šį 
žmogų“, – sakė Kirpėjų ir grožio specialistų asocia-
cijos prezidentė Jolanta Mačiulienė, organizavusi 
Dmitrijaus Vinokurovo seminarus Lietuvoje. „Tačiau 
svarbiausia, jog jis labai šiltas, nuoširdus, ypač pro-
fesionalus, kūrybingas ir linkęs dalintis tuo, ką moka 
ir žino“, – tęsė Jolanta. 

GARSIAUSI PASAULIO 
STILISTAI – KAUNE



Garsiojo stilisto pamokos
Dvi dienas Kauno paslaugų verslo darbuotojų pro-
fesinio rengimo centre mūsų šalies meistrai stebėjo 
ir mokėsi kirpimų bei dažymų subtilybių, gėrėjosi 
naujausios „Trend Vision 2013“ kolekcijos modeliais 
bei patys išbandė rodytas kirpimų ir dažymų tech-
nikas ant modelių. „Man labai smagu, jog visame 
pasaulyje pripažintas meistras pagaliau randa savo 
auditoriją ir Lietuvoje. Tai jau antrasis šio stilisto ir 
jo komandos vizitas Lietuvoje. Beveik prieš metus 
kartu su Dmitrijumi ir jo komanda surengėme įspū-
dingą šou programą bei kelių dienų mokomuosius 
praktinius seminarus meistrams iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos“, – džiaugėsi J. Mačiulienė.
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Grožis išgelbės pasaulį
D. Vinokurovas ne tik savo srities žinovas, bet ir žmogus, 
labai tiesiogiai suprantantis posakį „Grožis išgelbės pa-
saulį“. Jis dažnai užsiima visuomenine ir labdaringa vei-
kla, yra labdaros fondo „Mes su tavimi“, remiančio leuke-
mija sergančius vaikus, steigėjas. Už Maskvoje surengtą 
„Alternative Hair Show“ gautus pinigus jis taip pat paau-
kojo tiems, kam jų labiau reikia. Jau tą pačią dieną grįžęs 
iš vizito Lietuvoje, meistras Maskvoje dalyvavo akcijoje, 
kurios metu kūrė stilių įvairių sunkumų bei socialinę at-
skirtį patiriantiems žmonėms. „Šios akcijos metu mes 
sutvarkome moterims plaukus, parenkame drabužius, 
papasakojame apie stilių. Daugumai moterų tai būna 
visiškai nauja ir neįkainojama patirtis pasijausti gražiai, 
svarbiai, stilingai. Pasak D. Vinokurovo, visas įdėtas dar-
bas atsiperka tada, kai pamatai, kaip nudžiunga vaikai, 
pamatę gražią savo mamą.
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Jis pažadėjo sugrįžti
„Patinka jiems čia, Lietuvoje. Taigi kiek pailsėsime ir 
vėl planuosime kažką įdomaus ir vertingo. Vienas iš 
Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos tikslų – kelti 
mūsų meistrų profesionalumą. Tai ir bandome daryti 
kviesdami aukščiausio lygio meistrus, iš kurių tikrai 
yra ko pasimokyti“, – kalbėjo Jolanta Mačiulienė. Ji 
viliasi, jog tai nebuvo paskutinis meistro iš Maskvos 
vizitas Lietuvoje. 

Parengė Kristina Mačiulytė
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Maču Pikču, esantį Peru, visi 
žino, visi girdėję, visi nori pa-
matyti savo akimis... Kiekvie-
ną dieną šį sunkiai pasiekiamą 
senovės inkų miestą aplanko 
tūkstančiai turistų iš viso pa-
saulio. Bet pradėkime apie vis-
ką nuo pradžių...

Pietų Amerikoje Inkų imperija susikūrė maždaug 
XV a. pradžioje ir egzistavo iki XVI a. antrosios pu-
sės. Europiečių kalbose paplitęs pavadinimas Inka, 
kurio pagrindinė reikšmė – „valdovas“. Taip ir dabar 
vadinama visa buvusioji civilizacija arba visi imperi-
jos gyventojai. 

Inkų imperijos pagrindas – XII  a. Kusko apylinkėse 
gyvenusi gentis. Tai buvo maža, bet karinga tauta, 
XII a. Andų kalnuose įkūrusi savo civilizacijos centrą 

MAČU PIKČU 
Senovės inkų miestas
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– Kuską. Bėgant amžiams, inkai plėtė savo teritori-
ją, vienu metu ji driekėsi nuo Kolumbijos iki Čilės 
ir Argentinos! Žemyno pietuose juos sutramdė dar 
karingesnė mapučių tautelė, o plėstis į kitas sritis 
neleido ispanų invazija. 1533 metais prasidėjo inkų 
pasipriešinimas ispanams, trukęs iki 1572 metų, po 
kurio ėmė dominuoti ispanai, be gailesčio naikinę 
viską, kas buvo sukurta inkų. Beje, legendinis, kal-
nuose paslėptas Maču Pikču miestas liko beveik ne-
paliestas. 

Prarastuoju inkų miestu vadinamas Maču Pikču 
buvo atrastas 1911 metais Hiramo Bingamo va-
dovaujamos ekspedicijos metu. Pasakojama, jog 
paslaptį apie kalnuose esantį miestą jam už vieną 
dolerį pardavė vietinis piemuo. Kas nutiko šio ke-
rinčio miesto gyventojams – iki šiol paslaptis... Ma-
noma, jog 1532 metais visi Maču Pikču gyventojai 
paslaptingai išnyko, tačiau ne dėl ispanų konkis-
tadorų kaltės. 1911 metais vykusios ekspedicijos 
metu apleistame inkų mieste buvo rasta šventyklų 



komplekso, gyvenamųjų ir ūkinės paskirties pasta-
tų, gynybinių sienų, kanalų, kelių, šlaituose išdės-
tytų terasų liekanų.

Iki mūsų dienų išlikęs statinių kompleksas tarsi bylo-
ja, jog inkų imperijos gyventojai buvo ne tik karinga 
tauta, bet ir menininkai. Svarbiausia jų meno sritis 
– be jokių abejonių – architektūra. Monumentalūs 
inkų statiniai pakeri kiekvieną juos išvydusįjį. Tiesa, 
Maču Pikču stovi seismiškai aktyvioje zonoje, čia že-
mės drebėjimai yra gana dažni reiškiniai. Tačiau iš 
tašytų akmenų pastatytas miestas – įrodymas, jog 
inkai buvo sumanūs inžinieriai. Akmenys sutvirtinti 
nenaudojant jokios cementinės medžiagos, jie tie-
siog iškalti ir kruopščiai sudėti vienas ant kito, ne-
paliekant nė mažiausio plyšelio. Sakoma, jog prasi-
dėjus žemės drebėjimui, statinių akmenys pradeda 
judėti prisiderindami prie žemės virpesių, o šiems 
nurimus, tvarkingai sugrįžta į savo vietas.

92      W W W.LIE TUVE.LT

Senasis inkų kelias, 
tiltas prieš vieną 
iš įėjimų į miestą.
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Maču Pikču 
griuvėsiai laikomi 
vienu iš nuosta-
biausių pasaulio 
architektūros ir 
archeologijos 
paminklų, įtrauk-
tų į UNESCO 
pasaulio kultūros 
paveldą.



Maču Pikču – milžiniškas statinių kompleksas, tačiau 
čia atrasta dar tikrai ne viskas. Iš miesto vingiuoja 
daugybė takelių, kur jie visi veda dar nėra žinoma, 
todėl nepabūgę paklaidžioti turistų ne taip dažnai 
minamais, augmenijos užgrobtais takais, galbūt ir 
jūs tapsite atradėjai. 
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Terasos, 
sukurtos 
inkų 
žemdirbystei.



Vietinis gidas supažinda su svarbiausiais 
statiniais – Saulės ir Kondoro šventyklomis.

• Ne sezono metu Peru Anduose lyja beveik kas-
dien, todėl į kelionę ruoštis patartina sausuoju metų 
laiku. Daugiausia kritulių iškrinta nuo gruodžio iki 
kovo mėnesio, o daugiausia turistų Peru aplanko 
birželio – rugpjūčio mėnesiais.  

• Kelionė iki Maču Pikču nėra pigi. Vien traukinio 
bilietas iš Kusko miesto kainuoja maždaug 100 JAV 
dolerių. Atvykus prie kalno papėdės, ant kurio stūk-
so Maču Pikču, laukia pasirinkimas: ar dar kartą pa-
tuštinti piniginę, ar sugaišti porą valandų ir į paslap-
tingąjį inkų miestą užkopti pėsčiomis. Vingiuotas 
kalnų takelis beveik sutampa su 1911 metais H. Bin-
gamo pasirinktu kopimo maršrutu!

• Savo maisto į Maču Pikču įsinešti nepavyks. Tas 
pats taikoma ir gėrimams – galima pasiimti tik nedi-
delį vandens buteliuką.

• Bent vieną dieną nepatingėkite atsikelti išties 
anksti, prieš patekant saulei. Pirmiesiems spindu-
liams nutvieskus Maču Pikču pasijusite tikrai ypatin-
gai.

• Šalia Maču Pikču stūkso indėno nosį primenantis 
Wayna Pikču kalnas. Ant jo užkilti per dieną leidžia-
ma vos keturiems šimtams turistų, todėl jei norite 
senąjį inkų miestą pamatyti iš viršaus – suskubkite 
ir stokite į eilę. Būtent nuo šios viršukalnės ir nufo-
tografuota daugelis žinomų ir kvapą gniaužiančių 
Maču Pikču nuotraukų.

Sandra Kanopkaitė

JEI SUSIRUOŠĖTE SAVO AKIMIS
IŠVYSTI  ĮSTABŲJĮ MAČU PIKČU...
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Pasigėrekite 
Princesės rūmais, 
Trijų vėjų tvirtove, 
Saulės laikrodžiu, 
fontanais.



LENGVESNIS 
RYTOJUS
Netikėtai atšilus orams, kiekviena 
puolėme ieškoti spintoje vasariškų 
drabužių ir... tikriausiai buvo nela-
bai malonu pamačius, kad jie šiek 
tiek ankštoki. Na, juk normalu, kad 
per žiemą, kuri, beje, šiemet truko 
beveik pusę metų, priaugome ke-
lis nereikalingus kilogramus. Jau 
rašėme apie pagrindinius princi-
pus, kurie padeda sulieknėti. Jie 
buvo apie psichologinį nusiteiki-

mą ir ryžtą. Šiandien pateiksi-
me koncentruotą informaciją, 

nuo ko pradėti lieknėjimą, ir 
kodėl mūsų organizmui to-
kie svarbūs skysčiai.

PATARIMAI



IŠKROVOS DIENA – 
DURYS Į  LENGVESNĮ 
RYTOJŲ

Kadangi jau nusprendėte maitintis kitaip ir 
pradėti valgyti tam, kad išgyventumėte, o 
ne gyventi, kad valgytumėte, siūlome naują 
etapą pradėti nuo iškrovos dienos. Ji bus tar-
si nusiteikimas ir įrodymas sau pačiai, kad 
galite liautis kimšti į save viską, kas papuola 
po ranka. Iškrovos diena naudinga tuo, jog 
skatina medžiagų apykaitą, pašalina iš or-
ganizmo tai, kas pasišalina su skysčiais, to-
dėl būtina išgerti net apie 3 litrus vandens. 
Iškrovos dienai siūlome rinktis neriebų ke-
fyrą arba šaltibarščius. Iš esmės iškrovos 
dienos metu galite valgyti visą dieną, tačiau 
neturite viršyti 800 kalorijų normos ir nega-
lite viso to sukirsti vienu ypu. Iškrovos dienai 
galime pasiūlyti keletą variantų.

Obuolių diena 
Per visą dieną galima su-
valgyti 1,5–1,7 kilogramo 
obuolių. Skysčių galima 
gerti tiek, kiek tik norisi. 
Obuolius geriau valgyti 
su pertraukėlėmis (mažiausiai per 3 kartus) ar net 
po vieną ar du obuolius iškart. Obuolių dietos mi-
nusas yra tas, kad obuoliai padidina apetitą ir gali 
kilti pagunda viršyti leistiną kalorijų normą. 

Kiaušinių diena
Per dieną galima suvalgy-
ti 5–6 virtus kiaušinius be 
druskos. Tai baltymų dieta. 

Salotų diena
Šiek tiek lengvesnė iš-
krovos dienos forma, 
kadangi leidžiamų 
produktų įvairovė pa-
kankamai nemaža. Ga-
lima vartoti bet kokius 
vaisius ir daržoves, iš 

jų gaminti įvairias salotas. Salotoms apšlakstyti var-
tokite tik augalinį aliejų arba citrinų sultis. Produktų 
kiekis per dieną neturėtų viršyti 1,5 kilogramo arba 
800 kalorijų. 

Arbūzų diena
Ši dieta – viena iš populia-
riausių, kadangi yra labai 
skani. Be to, labai gerai 
valo organizmą (naudinga 
kepenims ir inkstams). Šią 
dieną reikia suvalgyti apie 
5 kilogramus arbūzo ma-
žiausiai per 4 kartus.

Kefyro diena
Turbūt sunkiausia iškrovos die-
ta. Per dieną galima išgerti apie 
2 litrus kefyro (ne daugiau 1% 
riebumo) ir kiek nori vandens.

Jeigu išlaikėte šį išbandymą ne tik skaity-
damos, bet ir laikydamosi iškrovos dietos, 
galime pasveikinti ir pakviesti eiti toliau. 
Beje, nesitikėkite greitų stebuklų po iškro-
vos dienos – gal ir nepajausite skirtumo, 
bet organizmas padėkos. Tiesa, užplūs 
psichologinis pasitenkinimas savimi. Beje, 
nerekomenduojama iškrovos dienų daryti 
dažniau nei katą per savaitę ir ilgiau kaip 
vieną dieną, nes tuomet organizmas pra-
dės kaupti visas medžiagas ir pradėsite 
storėti! Jeigu nieko nevalgysite, tai tikrai 
nereiškia, kad imsite trauktis. Juk visam 
organizmui reikia iš kažko gyventi ir gauti 
energijos, kuria aprūpintų organus. 
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STEBUKLINGAS GĖRIMAS PUSRYČIAMS
Čia tikrai nerasite reklamos ir rekomendacijų nusipirkti stebuklingo gėrimo, kuris jus atjaunins per naktį. Jį 
turėsite pasigaminti pačios! Ir kuo jis žalesnis, tuo geriau. Beje, vasara – tinkamiausias metas užsiimti žaliųjų 
gėrimų gaminimu, nes visus reikalingus produktus galima rasti savo daržiukyje, o gal net ant palangės. Jei ne 
ten, tai artimiausiame turgelyje arba kaime pas močiutę tikrai bus. Kokią naudą teikia šie žalieji gėrimai? Tai 
vitaminų ir mineralų šaltinis. Pavyzdžiui, špinatai (kaip ir daugelis kitų lapinių daržovių) turi labai daug gele-
žies, kalcio, vitamino A ir C bei daug kitų naudingų medžiagų, kurias organizmas lengvai įsisavina arba pasisa-
vinti. Dėl šio beveik stebuklingo gėrimo pagražėja ne tik oda, plaukai, bet pagerėja savijauta bei virškinimas 
(pastarasis procesas – XXI amžiaus žmonių prakeiksmas, ypač dirbant sėdimą darbą ir kasdien jaučiant įtampą 
bei stresą). Kad būtų subalansuotas ir skanus, šį kokteilį dažniausiai gaminame iš daržovių ir vaisių lygiomis 
dalimis. Žaliasis kokteilis naudingesnis nei šviežiai spaustos sultys, nes išspaudose lieka naudingų medžiagų, 
kurias mes lengva ranka išmetame lauk ruošdami sultis. Žaliajam kokteiliui pasigaminti galimos pačios įvai-
riausios variacijos. Čia galite tapti tikromis virtuvės virtuozėmis, tačiau svarbiausia, nepamirškite, kad vaisiais 
nereikėtų piktnaudžiauti. 

ŽALIOJO GĖRIMO, NUO KURIO VISKAS IR PRASIDEDA, RECEPTAS 
 2 stiklinės vandens.
 2 didelės saujos špinatų (galima ir kitų lapinių (ir ne tik) daržovių).
 1 bananas (galima ir kitų vaisių ar uogų).
 Mėgstamų šviežių prieskoninių žolelių.
 Viską suplakite plaktuvu. Tegul tai tampa jūsų iškilmingais ir sveikais pusryčiais!
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SVEIKATOS KARALIUS – VANDUO
Tikriausiai jau kiekvienas žino, kad vanduo yra labai svarbus mūsų organizmui, tačiau dažnai apsiribojame tik 
keliais gurkšniais šio sveikatos šaltinio, nes nejaučiame troškulio. Kai ištrokštame, tai organizmas jau siunčia 
signalą, kad jį nuodijame ir jam reikia skysčių, kurie padėtų atlikti virškinimo funkcijas. Įsivaizduokite, jeigu or-
ganizmas negauna pakankamai vandens, pradeda nuodytis. O iš kur jam gauti vandens, jei šeimininkas geria 
tik kavą ir arbatą? Tikriausiai girdėjote, kad vanduo reikalingas tam, kad skatintų medžiagų apykaitą. Kiekvieną 
kartą, negavęs reikiamo kiekio vandens, jis perdirba kavą, arbatą, sriubą ir kitokius skysčius, iš kurių kažkiek 
pasiima skysčių, tačiau tam sueikvoja nemažai laiko ir energijos, kurios paskui stinga virškinimo darbui atlikti. 

Kokį vandenį gerti? Tikriausiai patarimas 
jus nustebins, tačiau dažnai tinkamiausias vanduo 
yra tas, kuris bėga tiesiai iš čiaupo. Jame gausu kal-
cio, magnio ir geležies, kurių su maistu pakankamai 
negauname. Dažnai klaidingai manoma, kad tinka-
miausias gerti vanduo yra plastikiniuose buteliuose 
parduodamas parduotuvėse. Pagalvokite, kiek laiko 
buteliai stovi lentynose... O juk stovintis vanduo la-
bai greitai pradeda žydėti. Tad peršasi išvada, jog 
vanduo iš plastikinių butelių – chemiškai apdorotas, 
o visi skaičiai, nurodantys mikroelementų skaičių, 
labai dažnai būna melagingi. Dietologai net nereko-
menduoja vartoti ir filtruoto vandens, nes jis dažnai 
būna per daug išvalytas ir netikras. Lietuvoje tikrai 
tiekiamas švarus ir tinkamas gerti vanduo. Įsitikinki-
te tuo pačios pradėjusios jį gerti.

Gazuotas vanduo. 
Dažniausiai geriamas 
gazuotas vanduo būna 
sūrus, kupinas mikro-
elementų, kurie ypač 
naudingi gausiai pra-
kaituojant arba esant 
karštam klimatui, ta-
čiau nereikėtų tokiu 
vandeniu piktnau-
džiauti. Pakanka jo 
išgerti per dieną 2–3 
stiklines. Druskų mes ir 
taip gauname per daug 
su maistu. Gazuotas 
vanduo tinkamesnis 
vartoti po valgio, nes jis 
padeda virškinti mais-
tą. Tačiau apskritai ge-
riau jo vengti, nes per 
daug burbuliukų virsta 
celiulitu.

Kiek išgerti. Mokslininkai įrodė, kad moterims 
per dieną reikia išgerti 2,3 litro (10 stiklinių) vandens, 
o vyrams – net 3 litrus (15 stiklinių). Kad nesusipai-
niotumėte, kiek vandens išgėrėte, įsigyti daugkar-
tinio naudojimo buteliuką (gaminami iš organiško 
ir nekenksmingo plastiko), kurie būna įvairių talpų. 
Taip galėsite lengviau sekti, kiek ir kokiu metu tu-
rite išgerti vandens, pavyzdžiui, 0,5 litro iki pietų, 
dar tiek pat iki kavos gėrimo pertraukėlės, dalį iki 
grįžimo namo ir jau grįžus. Likus iki ėjimo miegoti 2 
valandoms, gerti vandens nerekomenduojama, nes 
ryte atsikėlusi galite jaustis ištinusi arba teks nubusti 
vidury miegų...
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VISKAS 
PRASIDEDA 

NUO IDĖJOS

INTERJERAS



Dizainerė Kristina Grybaitė yra profesio-
nali interjero dizainerė, kuri su kiekvie-
nu klientu dirba individualiai, kad galė-
tų jam pasiūlyti tai, kas atitiktų jo norus 
ir galimybes. Dizainerė mielai eksperi-
mentuoja su naujomis medžiagomis, 
atskleidžia netradicinį erdvės suvokimą 
ir visada randa kaip įkomponuoti nau-
jajame interjere jau turimus paveikslus, 
širdžiai brangias smulkmenas ar šeimos 
istorija dvelkiančius baldus. Šios dizai-
nerės darbai pasižymi savitumu, este-
tiškumu ir ypač ryškiu funkcionalumu. 
Funkcionalumas ir praktiškumas yra 
visų kuriamų projektų pagrindas. Pasak 
Kristinos Grybaitės, jaukiame, stilinga-
me ir individualiems poreikiams pritai-
kytame būste yra gera gyventi, tačiau 
visada viskas prasideda nuo geros idė-
jos ir palankaus minčių vėjo... 

IDĖJA IŠSIKRISTALIZUOJA 
PABENDRAVUS SU KLIENTU

Interjero dizaino tendencijos kinta, prieštarauja 
viena kitai, persipina, todėl svarbu turėti aiškią in-
terjero viziją. Jei vizija yra miglota, pasak dizainerės, 
visai nesunku pasiklysti tarp daugelio pasirinkimų. 
„Vadovaujuosi taisykle, kad mažiau yra geriau. Įsiti-
kinau, kad dėl to visada įmanoma pasiekti gerų re-
zultatų“, – apie darbo specifiką pasakojo K. Grybaitė. 
Paprastai konkretaus projekto idėjos gimsta kurį lai-
ką pabendravus su užsakovu, išanalizavus jo norus, 
gyvenimo būdą, šeimos sudėtį, hobius bei turimus 
augintinius. Be to, dizainerė seka visomis interjero 
naujovėmis, žavisi Viduržemio jūros interjero stiliu-
mi, kurį laiko nuostabiu, jaukių namų su paslaptimi 
stiliumi. Pasak Kristinos Grybaitės, tokiuose namuo-
se ir sienos džiugina bei gydo...

Sienos piešinys turi ne tik 
estetinę, bet ir funkcinę 
reikšmę, nes žibintas 
puikiausiai apšviečia dalį 
ilgojo koridoriaus, sukuria 
erdvės pojūtį, panaikina 
sienų ribas, vizualiai 
praplečia patalpą. 
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DIZAINERIUI SVARBIAU PROCESAS, 
O KLIENTUI – REZULTATAS
Nuo idėjos iki įgyvendinimo nueinamas tam tikras kelias. Tai ne tik 
užuolaidų parinkimas ar pagalba apsiperkant. Tai gerokai sudėtin-
gesnis darbas, kuris užsakovą išgelbėja nuo didelių laiko ir energijos 
sąnaudų ir jo intuityvius norus paverčia tikrove. Klientui svarbiau-
sia yra galutinis rezultatas, interjero dizaineriui – procesas, apiman-
tis darbus nuo tuščios erdvės iki interjero baigtumo. Pasak didelės 
praktikos turinčios dizainerės, dažniausiai užsakovas skuba samdyti 
dizainerį tik tada, kai elektrikai paprašo elektros išdėstymo plano. 
„Skubama tuomet susirasti bet ką, kas padarytų projektą per savai-
tę... Tai labai atmestinas požiūris į dizainerį ir netgi, sakyčiau, į savo 
namų kūrimą“, – apie daromas klaidas pasakojo Kristina Grybaitė. 
Ji taip pat pastebi, kad dažnai užsakovai linkę keisti nuomonę, dėl 
pasiūlos gausos pradeda rinktis atsitiktinius daiktus. Tokiais atvejais 
ji stengiasi argumentuotai perkalbėti užsakovą arba skirti laiko ge-
resnio rezultato paieškoms.



NUO MINTIES IKI 
KAVOS KVAPO DVELKSMO...

Pradinė ir sunkiausia stadija interjero kūrimo metu 
yra pradžioje. Klientui būna pateikiami eskizai, 
braižomas baldų išdėstymas ir kiti reikalingi pla-
nai. Toliau viskas vyksta savaime. „Nuolat bendrau-
ju su klientu, įgyju jo pasitikėjimą, darau darbus, 
paverčiančius norus realybe“, – apie bendravimą 
su klientu pasakojo dizainerė. Pasitikėjimas, ben-
dravimas ir norų išsakymas yra būtini, kad būtų 
įgyvendinti visi sumanymai. Kristina Grybaitė sten-
giasi įtraukti užsakovą į jo namų kūrimo procesą, 
nes jai yra smagu kartu įgyvendinti ne tik savo, bet 
ir kliento idėjas. Dažnai jos tiesiog papildo viena 
kitą. Dažniausiai K. Grybaitės darbai tęsiasi iki ak-
sesuarų parinkimo. „Dalyvauju renkant apdailos 
medžiagas, baldus, bendrauju su ne visada drau-
giškai nusiteikusiais statybininkais, apdailininkais“, 
– sakė dizainerė. Jai smagiausia gerti kavą naujuo-
se, dažais kvepiančiuose kliento namuose ir kartu 
džiaugtis pasiektu rezultatu.
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Daug dėmesio skirta patogiam virtuvės suplanavimui. 
Pasirinkta riešuto spalva puikiai dera su viso interjero spalvų 
gama. Puošybai pasirinkti ornamentai suteikia virtuvei 
šventiškumo, puošnumo. Praktiškas šviesus stalviršis baigiamas 
pusryčių staleliu, prie kurio yra pakabintas funkcionalus klasikinis 
šviestuvas, kurio aukštį galima reguliuoti. Šalia ant sienos laiką 
skaičiuoja gėlių motyvą turintis laikrodis, taip pat derintas prie 
klasikinės namų aplinkos.



EKOLOGIŠKO BŪSTO MADA 
IR NAUDA

Dabar ypač pabrėžiama ekologiško būsto nauda, 
todėl ir Kristina Grybaitė labai daug dėmesio skiria 
ekologijai, domisi visomis šios srities naujovėmis ir 
stengiasi pritaikyti jas savo darbuose. Pirmumą ji 
teikia natūralumui, medžiui, keramikai, natūraliems 
pluoštams, granitui, tapetams. „Ypač mėgstu meninį 
sienų dekoravimą, kuris suteikia namams individua-
lumo, jaukumo įspūdį“, – prisipažino dizainerė. Eko-
logiškas medžiagas vertina ir jos klientai, skrupulin-
gai rinkdamiesi medinius vaikų kambario baldus, 
ekologiškus dažus, audinius.

KONKREČIOS IDĖJOS 
ĮGYVENDINIMAS

Dviejų miegamųjų užmiesčio namas vos tik į jį įžen-
gus pasitinka jaukiais, šiltais spalvų tonais, sienų ir 
lubų tapyba, gausia ornamentika. Šiame name yra 
viskas, ko reikia, ir ne daugiau...

Visa interjero idėja gimė nuo pasirinktos sienų ta-
pybos. Toliau buvo specialiai šiems namams sukurti 
ornamentai, kurie fragmentiškai atkartoti duryse, 
spintoje, virtuvės balduose ir lubose. Tai suteikė in-
terjerui savitumo, puošnumo.

Didelis dėmesys skirtas 
kokybiškiems čiužiniams, 
nuo kurių ir priklauso geras poilsis.
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Miegamiesiems parinkti jaukūs 
tapetai, prie kurių priderintos 
užuolaidos ir lovatieses. 



Bendrajam kambariui 
dekoruoti pasirinkti elegantiški, 
rusvo atspalvio tapetai, minkšti 
gobelenų baldai, subtiliai 
papuošti šviesiu apkantavimu ir 
mažais kutais. Prie lango jaukiai 
įkomponuotas pietų stalas, 
prie kurio gali susėsti ir svečiai. 



Klasikinės aplinkos įspūdį vonios
kambaryje sukuria tapetų raštą 
turinčios plytelės, praustuvas, 
žalvario spalvos vandens maišytuvas. 
Jaukumą ir baigtumą įprasmina 
paklotas šviesiais raštais margintas 
kilimėlis. 

Parengė Lina Bačiūnaitė-Lužinienė
Fotografas – Stasys Idzelis
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ŠIUOLAIKINĖS FĖJOS 
VAIKŠTO MIESTO GATVĖMIS

MOTERIS IR KŪRYBA



ŠIUOLAIKINĖS FĖJOS 
VAIKŠTO MIESTO GATVĖMIS

Su Dovile Valivonyte susitiko-
me per pietų pertrauką Vilniaus 
Katedros aikštėje. Švietė saulė, 
aplink žaidė vaikai, o mes pra-
dėjome pokalbį apie magišką 
rankdarbių pasaulį, kurį supran-
ta tik tos, kurios jame gyvena...

Dovile, nors esate architektė, ta-
čiau visa galva pasinėrėte į kūry-
bą. Kodėl? 

Iš tiesų esu architektė, dirbu Projektavimo ir restau-
ravimo institute, kuriame darbą gavau po atliktos 
praktikos. Man patinka restauruoti senus dvarelius, 
istoriją ir dvasią turinčius pastatus, tačiau jiems rei-
kia skirti daug pastangų ir lėšų, todėl kartais papras-
čiau pastatyti kažką naujo, pavyzdžiui, Valdovų rū-
mus. Architektūra – tokia sritis, kad negali praleisti 
net smulkiausios detalės. Matyt, pomėgis krapštytis 
ir paskatino susirasti papildomą, mielą širdžiai veik-
lą. Ėmiau gaminti įvairius lankelius. O kai pagaminau 
daugiau nei man jų reikia, nusprendžiau pabandyti 
laimę Blusų turguje.

Ten ir prasidėjo didžioji Jūsų, kaip 
lankelių fėjos, karjera? 

Taip, tikra tiesa. Ten mane pastebėjo „La Boutique“ 
salono šeimininkė Indrė Pašvenskienė. Tame salo-
ne prekiaujama Lietuvos dizainerių rūbais, taip pat 
teikiamos siuvimo ir modeliavimo paslaugos. Tuo 
metu jie ieškojo pradedančių įdomių kūrėjų. Mane 
pakvietė bendradarbiauti ir taip žingsnis po žings-
nio buvau pristatyta plačiajai visuomenei per „La 

Boutique“ gimtadienio madų šou. O žiemą nutariau 
paruošti pavasario kolekciją „Tarp mūsų mergaičių“. 
Iš tikrųjų niekada nežinai, kur gali slypėti laimė...

Ar kurdama jaučiatės laiminga?
Nuo mažens mane traukė menai, lankiau įvairius 
būrelius, susijusius su grožiu ir estetika. Kurdama 
tikrai jaučiuosi laiminga, bet dar laimingesnė esu 
tada, kai mano kūrinius įsigyja moterys ir jais puo-
šiasi. Tuomet jaučiuosi pripažinta.

Iš kur semiatės įkvėpimo? 
Iš niekur... Kad galėčiau kurti, man reikia visiškos 
ramybės, vidinės harmonijos. O kaip apibūdinti šį 
jausmą, kai nieko nejauti, tik ramybę ir poreikį atsi-
durti kažkur toli... Aš tai vadinu „Nieko“ būsena. O jūs 
ar bandėt kada patirti „nieką“? Ne taip jau lengva...



Tiesa, sunku išmokti atsiriboti nuo 
aplinkos... O kaip pavyksta išsi-
sukti nuo įnoringų klienčių?

Dažniausiai klientės tampa mano draugėmis, o 
draugėms juk gali atleisti viską. Būna, paskambina, 
ir sako: „Dovile, sukurk kokį papuošalą, kad švies-
čiau iš toli“ arba „Man reikia kažko raudono. Ryškiai 
raudono“. Na, tokie atvejai skatina tobulėti ir kurti... 
Arba įsivelti ir į finansiškai skaudžias istorijas... 

Kas tos finansiškai skaudžios isto-
rijos? 

Visai neseniai, Lietuvoje neradusi reikiamų medžia-
gų, sumaniau iš Amerikos atsisiųsti plunksnų, kurias 
naudoju kurdama, tačiau kai siuntinys atėjo, nuos-
taba gerokai viršijo mano lūkesčius. Teko susimokėti 
labai didelius muitus. O tos plunksnos atrodė tokios 
lengvos...
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Buvo apmaudu... Juk Jūsų kurtų 
aksesuarų kainos labai nedidelės. 
Deja, dažniausiai gavę progą di-
zaineriai užriečia nosį ir labai pa-
brangina savo darbus...

Aš vadovaujuosi tokia taisykle: prieš parduodama 
papuošalą, jį įvertinu pagal tai, kiek pati sutikčiau už 
jį mokėti. Nesvarbu, kad tai mano rankų darbas, kad 
daug laiko sugaišta. Tiesiog bandau įsijausti į kitą 
žmogų... Dažniausiai tas ir lemia tokias nedideles 
kainas.

Juk ne visas reikalingas priemo-
nes iš Amerikos parsisiunčiate?

Nemažai priemonių perku Gariūnų turguje. Ir nesle-
piu to, ir nesigėdiju to. Nesuprantu, kodėl turėčiau 
gėdytis. Gariūnuose galima rasti įvairiausių audinių 
už tikrai gerą kainą. Be to, aksesuarams gaminti ne-
naudoju natūralių medžiagų, nes jas sunkiau for-
muoti. Dėl šių priežasčių ir žmonėms galiu pasiūlyti 
gaminius nedidelėmis kainomis. 
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Beje, Mantas Petruškevičius  
„La Boutique“ gimtadienio madų 
šou metu labai teigiamai įvertino 
Jūsų darbus.

Taip, tas tiesa. Tačiau aš nesureikšminu jo nuomo-
nės. Svarbu, kad man patinka tai, ką darau. Nors 
komplimentų visuomet smagu sulaukti... Tame šou 
demonstravau pačios sukurtus lankelius, net turė-
jau savo lankelį – favoritą, kurį, maniau, parduosiu 
tik už gerą kainą, buvau jį pažadėjus vienai iš drau-
gių. Ir ką jūs manote, po kolekcijos pristatymo jo ne-
radau. Labai liūdna, bet ką padarysi...
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Ar Jūs turite savo asmeninę įkvė-
pėją žmogiškuoju pavidalu?

Taip. Vienareikšmiškai galėčiau savo įkvepėja pava-
dinti Indrę Pašvenskienę, „La Boutique“ savininkę. 
Tik jos dėka aš nuolat ieškau, kur ir kaip save reali-
zuoti. Indrė mane veikia kaip varikliukas. Esu labai 
laiminga, kad likimas su ja suvedė. Kartais negali 
žinoti, kur sutiksi svarbų žmogų savo gyvenime. 
Taip man nutiko ir su „Tiulio fėjos“ dizainere Viktorija 
Jakučinskaite. Anksčiau aš ją nuolat pastebėdavau 
įvairiose mugėse ir nepraeidavau pro šalį. O šiemet 
ji nepraėjo pro mane Kaziuko mugėje. Juk visi mes 
esame vieni kitų įkvepėjai!
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Būtumėm dar ilgai plepėjusios, tačiau pietų pertrauka baigėsi ir 
teko grįžti  realybėn, kur fėjos plika akimi nematomos... O Dovilė 
mus pamokins, kaip pasigaminti puošnų lankelį. Daugiau autorės 
darbų galite rasti interneto svetainėje www.dovile.jimdo.com arba  
„La Boutique“ salone Vilniuje, Raugyklos g. 4A.

Kalbėjosi Ieva Ąžuolaitytė

Fotografė – Martyna Trinkūnienė (manamana.lt)138      W W W.LIE TUVE.LT
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9. 10.

11. 12.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Dovilės pamoka

Jums reikės:
• Dviejų spalvų audinio
• Žvakės
• Valo
• Žirklių
• Veltinio
• Lankelio 
    (tinka ir bet koks senas, nebenaudojamas)
• Klijų
• Karoliukų

Darbo eiga:
1. Pradėkite nuo lapelių gamybos. Išsikirpkite ke-
leto dydžių apskritimų iš abiejų spalvų audinio. 
Jų reikės nemažai, tiek, kad gražiai susiformuotų 
gėlės žiedas.
2–3.  Iškirptų apskritimų kraštus reikia apdeginti 
žvake, kad nedrikstų. Kai jau turėsite apdegintus 
visų dydžių lapelius, galėsite pradėti siūti.
4. Išsikirpkite iš veltinio apskirimą. Tai bus gėlės 
pagrindas.
5. Imkite didžiausius apskritimus gėlės apačiai 
suformuoti. 
6. Šiek tiek arčiau krašto pradėkite siūti rudus 
lapelius.
7. Taip siūkite ratu, kol išeis žiedo forma.
8–9. Tada paimkite tokio paties dydžio rožinius 
lapelius ir siūkite taip, kad lapelio vidurys būtų 
tarpe tarp apatinių rudų lapelių.
10–12. Kartokite dėliodami lapelius spalvomis 
tiek eilių, kol žiedas bus norimo dydžio. Kad gėlė 
įgautų pilnavidurio žiedo formą, reikia lapelius 
dėlioti eilėmis, mažėjimo tvarka.
13–15. Užbaigę gėlę mažiausiais žiedlapiais, 
imkite karoliukus, kuriais siuvinėsite gėlės vi-
duriuką. Siuvinėjimą pradėkite nuo didžiausių 
karoliukų, o likusius tarpelius užpildykite pačiais 
smulkiausiais. 
16–18. Pagaminę gėlės žiedą, pasiruoškite vel-
tinio gabalėlį, lankelį ir karštų klijų. Išsikirpkite 
veltinio apskritimą, kuris tvirčiau pritvirtins gėlę 
prie lankelio. Užtepkite klijų ant lankelio ir gėlės 
pagrindo, o tada suklijuokite. Iškirptą veltinio 
apskritimą patepkite klijais ir sutvirtinkite žiedą 
su lankeliu. 
Lankelis paruoštas, galite pasipuošti!

Lankelis
Žurnalas „KAROLIUKAI“ dalinasi idėja, 

kaip pasidaryti lankelį



Fotografijos: 
Martynos Žilionytės
ManaMana fotografija
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Prot ingas pyragas
Šis pyragas tikrai protingas, nes kepdamas 
susisluoksniuoja: apačioje būna pagrindas, 
per vidurį – kremas, o ant viršaus biskvitas.

GAMINAME SU



Kaip gaminti



Darbo eiga:
 Kiaušinio trynius 

atskirkite nuo  
baltymų. Baltymus 
„Speedy Chef“ 
plaktuvu suplakite 
su druska. Trynius 
„Speedy Chef“ 
plaktuvu supla-
kite su vandeniu, 
cukrumi ir vanile. 
Supilkite išlydytą ir 
atvėsintą sviestą, 
dar paplakite.  
Vis paplakdami 
berkite miltus. 

 Supilkite dalį 
pieno ir dar 
paplakite. 
Perdėkite masę į  
3 litrų talpos 
dubenį ir supilkite 
likusį pieną, dar 
pamaišykite 
šluotele. Į tešlą 
sudėkite kiaušinių 
baltymus ir 
išmaišykite.

1 

2 
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Prot ingas pyragas



Reikės:
• 6 kiaušinių
• 190 g sviesto
• 750 ml kambario temperatūros pieno 
• 180 g miltų

 Silikoninę 
formą padėkite 
ant grotelių ir 
supikite tešlą.

 Kepkite 175°C 
temperatūros 
orkaitėje 
1 val. 20 min. 
Valgykite 
atvėsusį.

• 200 g cukraus
• 2 šaukštų vandens
• Žiupsnelio druskos
• Vanilės
• Citrinos žievelės

3 

4 
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Prot ingas pyragas



Vištienos 
suktinukai

Reikės:
• Vištienos filė
• Cukinijos
• Fermentinio sūrio
• Vytintų pomidorų aliejuje
• Druskos
• Pipirų
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GAMINAME SU



Darbo eiga:
 Vištienos krūtinėlę perpjaukime 

išilgai, kad taptų plonesnė ir, pa-
barstę druska bei pipirais, šiek tiek 
pamuškime. Cukiniją supjaustyki-
me išilgai, fermentinį sūrį – plono-
mis riekutėmis.

 Ant cukinijos uždėkime vištienos, 
sūrio, vytintą pomidorą, susukime, 
pritvirtinkime dantų krapštuku. 

 Į „Micro Gourmet“ puodo apatinį 
indą įpilame 400 ml vandens. Už-
dedame pagrindinį indą, sudeda-
me į jį suktinukus.

 Gaminame mikrobangų krosne-
lėje 800 W galingumu 12 minučių. 
Po to dar leidžiame pastovėti 5 mi-
nutes.

1 

2 

3 

4 
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GAMINAME SU



Vištienos 
ir varškės 
kukuliukai

Kaip gaminti



Reikės:
• 300 g vištienos
• 200 g varškės
• 1 svogūno
• 1 kiaušinio
• 4 šaukštų maltų džiūvėsėlių
• Kelių šakelių baziliko
• Druskos
• Šviežiai maltų pipirų

Darbo eiga:

 Vištieną ir svogūną sukapokime „Turbo Chef“ pjaustykle, sumaišykime su varš-
ke, kiaušiniu, džiūvėsėliais ir prieskoniais. Palikime 10 minučių, kad išbrinktų.

1 
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Vištienos ir varškės kukuliukai



 Suformuokime kukuliukus, dėkime į „Micro Gourmet“ puodo pagrindinį indą.

 Į „Micro Gourmet“ puodo apatinį indą įpilame 400 ml vandens. Gaminame  
mikrobangų krosnelėje 800 W galingumu 12 minučių. Po to dar leidžiame pasto-
vėti 5 minutes.

2 

3 
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Vištienos ir varškės kukuliukai



Vištiena su 
daržovėmis

Reikės:
• Vištienos filė
• Kukurūzų dribsnių
• Druskos
• Pipirų
• Mėgstamų prieskonių
• Daržovių
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GAMINAME SU



Darbo eiga:

 Vištienos filė supjaustome juostelėmis. Pilną „Turbo Chef“ pjaustyklę pripilame 
kukurūzų dribsnių, įberiame prieskonių ir susmulkiname. Gautus trupinius supila-
me į kepsnių dėžutę, uždedame groteles, sudedame vištieną, uždengiame dangtį 
ir pavertę papurtome. Taip apvoliojame vištieną trupiniais.

 Daržoves supjaustome, užberiame prieskonių. Galima įdėti keletą citrinos grie-
žinėlių.

 Į „Micro Gourmet“ puodo apatinį indą įpilame 400 ml vandens.
 Uždedame pagrindinį indą, sudedame į jį daržoves, uždedama padėkliuką ir ant 

jo sudedame daržoves. 
 Gaminame mikrobangų krosnelėje 800 W galingumu 15 minučių. Po to dar lei-

džiame pastovėti 5 minutes.
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Tapk mūsų draugu 

ir prisijunk

socialiniame tinkle 

„Facebook“ 

zurnalas.lietuve


