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Gyvena: 11 metų Niujorke, JAV

Moto: Visada eik į kovą pasiruošęs laimėti

Šių metų Tarptautinės brazilų džiudžitsu federacijos rengtame Pasaulio 
čempionate pasaulio rudų diržų čempione tapo Dominyka Obelenytė. 
Tai didžiausias lietuvių kilmės brazilų džiudžitsu kovotojos laimėjimas. 
Kadangi Dominykai tik septyniolika, tai šis laimėjimas ir čempionės titu-
las tampa dar svarbesnis. Ne vien aukštais sporto rezultatais Dominyka 
gali džiaugtis ir didžiuotis. Jai net nereikėjo laikyti baigiamųjų egzami-
nų mokykloje, kadangi ji puikiai mokėsi! Be to, mergina dalį savo laisvo 
laiko praleidžia piešdama. Galime tik pasidžiaugti tokiu anksti subren-
dusiu ir valingu jaunimu! 

Dominyka, kodėl tavo šeima gy-
vena ne Lietuvoje?

Viskas dėl mano mamos... Kai ji išvyko rezidentūros 
studijų į Ameriką, nusprendė ten likti gyventi. Iš tie-
sų mes visi labai gerai ten įsikūrėme. Mama, dirbda-
ma gydytoja, gali mums suteikti gražų gyvenimą.

Kodėl tave tėvai atvedė į kovos 
menų sportą?

Būdama maža, buvau labai kukli, nedrąsi, rami. Ka-
dangi tėtis pats buvo lankęs kovos menus, todėl nu-
sprendė ir mane tuo sudominti. Jis žinojo, kad džiu-
džitsu kovos menas nėra tik muštynės ir agresija – tai 
kitoks gyvenimo būdas, mąstymas, drąsa. Kaip tik 
to man ir reikėjo. Buvau vienintelė mergaitė klube. 
Iš pradžių buvo nejauku, bet paskui priėmiau savo 
komandos narius kaip draugus ir viskas buvo gerai. 



Tėtis sako, kad nesitikėjo, jog viskas 
taip klosis ir tapsiu čempionė. Jis tik 
norėjo, kad aš įgaučiau pasitikėjimo 
savimi, būčiau drąsesnė, sugebėčiau 
prireikus apsiginti ir turėčiau kitokią 
gyvenimo filosofiją. 
Man buvo tik dvylika metų, kai tekdavo treniruočių 
metu kovoti su septyniolikmečiais berniukais. Beje, 
tai man labai nepatiko... Bet vėliau supratau, jog ki-
taip nebus ir teks tenkintis galbūt ne visai lygiais sau 
priešininkais. 

Ir visa tavo šeima yra tokia spor-
tiška...

Taip, visi neabejingi sportui, tačiau labiau domi-
si krepšiniu. Štai močiutė buvo Lietuvos rinktinės 
krepšinio žaidėja, o senelis irgi žaidė už meistrus. 
Kovos sportus išbandęs tik tėtis. Galbūt genai padė-
jo ir man siekti gerų rezultatų. 

Dar būdama tokia jauna tapai pa-
saulio brazilų džiudžitsu čempio-
nė. Koks jausmas būti geriausia?

Pirmą mėnesį po laimėjimo labai džiaugiausi, o da-
bar galvoju, kokios dar varžybos laukia ateityje. Aš 
viską pasiekiau sunkiu darbu, sėkmės čia nėra daug. 
Laimėti vieną titulą nėra sunku, sunkiau jį išsaugoti 
ir kitais metais, nes laimėjimai kartais užmigdo ant 
laurų. Būti čempionu sunkiau, nei juo tapti. Kovos 
menų sporte dažniausiai norima laimėti aukštesnės 
kategorijos diržą. Brazilų džiudžitsu treneris, suteik-
damas aukštesnės kategorijos diržą, parodo pasiti-
kėjimą tuo žmogumi, kuris gali apginti jam suteiktą 
diržą. Ir čia negali bandyti, o turi būti įsitikinęs, kad 
pavyks. Treneris taip pat pasitiki savo kovotoju, to-
dėl ir leidžia kovoti. Jei ateisi varžytis su tais, kurie 
turi juodus, rudus ar violetinius diržus tam nepasi-
ruošęs, tada tikrai pralaimėsi ir dar susitraumuosi. 

Laimėti vieną titulą nėra sunku, sun-

kiau jį išsaugoti ir kitais metais, nes lai-

mėjimai kartais užmigdo ant laurų. Būti 

čempionu sunkiau, nei juo tapti.





Ką reiškia gauti diržą iš vieno ge-
riausių pasaulyje trenerio? Tai juk 
didžiausias įvertinimas ir galimy-
bių pripažinimas.

1983 metais gimęs ir penkis kartus pasaulio brazi-
lų džiudžitsu čempionas Marcelo Garcia diržų įtei-
kimus organizuoja vasarą ir žiemą. Šią žiemą buvo 
dveji metai kaip turiu violetinį diržą. Tiesa, tarp 
violetinių diržų turėtojų taip pat buvau čempionė. 
Rudojo diržo dar nebuvau gavusi. Jo teko laukti iki 
vasaros, kai viešai pasakęs kalbą treneris Marcelo 
Garcia man ir įteikė jį. Tai yra neapsakomas jausmas.

Koks treneris yra Marcelo Garcia?
Jis labai atsidavęs darbui, su visais elgiasi vienodai, 
nors širdyje gal ir turi savo numylėtinius. Kiekvie-
nam savo komandos nariui stengiasi padėti iš visos 
širdies. Marcelo Garcia – žmogus, kuriam džiudžitsu 
yra visas jo gyvenimas. Į kiekvieną treniruotę pas jį 
ateina bent 30–50 žmonių. Manau, kad jis turi apie 
200 pas jį besitreniruojančių kovotojų. Marcelo Gar-
cia mokykla jau trejus metus veikia Niujorke. Teko 
treniruotis prieš tai įvairiose mokyklose, turėjau net 
trenerę moterį, turinčią juodąjį diržą, bet pas ją už-
trukau neilgai... Treniruotis pas Marcelo Garcia buvo 
teisingas sprendimas...

Esi ne tik brazilų džiudžitsu rudo-
jo diržo pasaulio čempionė, bet ir 
jauna šiuolaikiška mergina. Kaip 
prabėga septyniolikmetės savai-
tė?

Iš ryto darbo dienomis keliauju į mokyklą, grįžu-
si namo pavalgau ir lekiu į treniruotes. Po jų grįžtu 
namo apie 22 valandą ir ruošiu namų darbus. Per-
nai dar turėjau pasirengti egzaminams. Laisvo lai-
ko beveik nelieka. Nors draugių turiu, bet su jomis 
bendrauju tik mokykloje – ten laiko išsikalbėti tikrai 
užtenka. Na, o vaikinams laiko prirūksta... Būtų ide-
alu, jei mano vaikinas būtų sportininkas... Kartu ga-
lėtumėm sportuoti, būtų lengviau suprasti vienam 
kitą... 
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Ar tiesa, kad tave atleido nuo bai-
giamųjų egzaminų? 

Mano mokykloje, jei mokaisi labai gerai, nereikia lai-
kyti baigiamųjų egzaminų. Šitą sąlygą aš tenkinau.

Kaip mokytojai ir klasės draugai 
vertino tavo pomėgį ir aistrą bra-
zilų džiudžitsu?

Visi labai džiaugėsi, domėjosi mano sportu. Sutinku 
tik geranoriškus žmones, ir mane tai labai džiugina. 
Tiesa, ir mano draugė, kuri profesionaliai sportuo-
ja – žaidžia tenisą – stengėsi mokytis daug ir gerai. 
Be to, ji dar ir savanoriauja: padeda seneliams, dirba 



senelių namuose, ligoninėse, todėl taip pat sulaukia 
aplinkinių palaikymo. Be džiudžitsu man labai pa-
tinka muzikos klausyti ir piešti. Mokykloje lankiau 
vis aukštesnę piešimo klasę. Tėtis sako, kad mano 
darbai labai įspūdingi.

Jei daugiau mergaičių lankytų brazilų džiudžitsu, 

tai jos galėtų apsiginti, savimi pasitikėtų, taptų sti-

presnės. Be to, tai sporto šaka, kur tikrai nėra daug 

sužeidimų; tikrai mažiau nei šokiuose ar balete. 



Kur planuoji toliau tęsti studijas? 
Ar sunku Amerikoje įstoti į uni-
versitetą? 

Jeigu nori įstoti į gerą universitetą, į kurį iš 20 000 
pretendentų įstoja tik 3 000, nepakanka turėti ge-
rus ir labai gerus pažymius. Dar reikia būti kažkuo 
ypatingam, turi būti gabus sportininkas ar meninin-
kas ir siekti vis daugiau, tada būsi reikalingas. Daž-
nai aukštosios mokyklos bando net persivilioti stu-
dentus pas save, jeigu pamato, kad kažkur esi labai 
daug pasiekęs. Man pasisekė, nes įstojau į vieną iš 
geriausių Amerikos aukštojo mokslo įstaigų – į Ko-
lumbijos universitetą. Ten studijuosiu ekonomiką. 
Man patinka skaičiavimai ir, be to, žiūriu į priekį – 
noriu turėti gerą specialybę.

Ar neplanuoji turėti savo džiudžitsu 
sporto klubo ateityje?

Na, sportas yra labai nenuspėjamas... Gal per vienas 
varžybas išsisuksi koją ir negalėsi nei pats sportuoti, 
nei kitų treniruoti. Manau, kad turi turėti planą A ir 
planą B. Pavyzdžiui, Marcelo Garcia turi labai gerus 
rinkodaros ir reklamos specialistus, todėl jo moky-
klai taip gerai ir sekasi. Be to, tokių žmonių kaip jis 
– vienetai.

Kaip dabar derinsi mokslus ir 
sportą?

Koledže galima pasirinkti tinkamesnį paskaitų lai-
ką: ar ryte, ar popiet. Manau, kad pavyks išlaviruoti. 
Viena iš priežasčių, lėmusi Kolumbijos universiteto 
pasirinkimą, buvo ta, kad galėsiu ir toliau treniruotis 
pas Marcelo Garcia, nes ir jo klubas, ir universitetas 
yra tame pačiame mieste.

Ar tavo draugai žino, kur yra Lie-
tuva?

Mano draugams labai patinka, kad esu iš Lietuvos. 
Jie visada laukia, kada į ją važiuosiu ir, žinoma, kada 
iš jos grįšiu. Jie Lietuvą vadina mano namais. Aš vi-

Jei daugiau mergaičių lankytų brazilų džiudžitsu, 

tai jos galėtų apsiginti, savimi pasitikėtų, taptų sti-

presnės. Be to, tai sporto šaka, kur tikrai nėra daug 

sužeidimų; tikrai mažiau nei šokiuose ar balete. 



sada pasakoju tik pačius gražiausius dalykus, ir jie 
tikrai žino, kuriame pasaulio krašte yra Lietuva. Net 
Marcelo Garcia žino, kur yra Lietuva.

Kas keičiasi, pasak tavęs, Lietuvoje?
Kinta viskas ir tik į gerą... Kaip ir kas konkrečiai – būtų 
sunku pasakyti, nes stengiamės atvykę į Lietuvą 
ne pokyčius fiksuoti, bet lankyti gimines, draugus. 
Mums viskas čia puiku.

Grįžusi į Lietuvą visada susitinki 
su vietiniais džiudžitsu sportinin-
kais. Ar matai jų pažangą?

Matau labai didelę pažangą... Čia daug entuziastų, 
džiugu, kad jie stengiasi visa tai vystyti. Džiudžitsu, 
kaip sporto šaka, lietuviams atrodė nepakankamai 
verta dėmesio, niekas imtynių iki pasidavimo net 
nepraktikavo, bet dabar yra tikrai kitaip ir man dėl to 
labai džiugu. Žinoma, nėra tiek finansų, kiek norėtų 
lietuvių džiudžitsu sportininkai, bet ir be pakanka-
mų lėšų pažanga yra akivaizdi. Puiku, kad Lietuvoje 
jau organizuojami brazilų džiudžitsu čempionatai. 
Tada yra didesnė motyvacija lankyti treniruotes, nes 
priešingu atveju – sportuoji, sportuoji ir nėra kaip 
savęs realizuoti. Puiku, kad yra tokie brazilų džiu-
džitsu entuziastai kaip Donatas Uktveris, Renardas 
Gustainis, kurie labai kelia šio sporto lygį.

Žmogus, kuris daug dirba, visa-

da nugalės tą, kuris yra talentin-

gas, bet nenori įdėti pastangų ir 

dirbti dėl savo siekio. 
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Norint, kad sporto šaka taptų 
olimpine, ji turi būti populiari pa-
saulyje bei atitikti tam tikrus rei-
kalavimus. Gal yra kokių požymių, 
kad brazilų džiudžitsu pretenduo-
ja į olimpinę sporto šaką...

Tokių kalbų yra... Be to, visi labai norėtų... Į paro-
domąją 2016 metais vyksisančių Rio de Žaneiro 
olimpinių žaidynių programą brazilų džiudžitsu jau 
įtraukta. Beje, šiemet čempionato metu jau pradėjo 
testuoti sportininkus dėl steroidų, anabolikų ir t. t. 
Tai jau realūs žingsniai.

Ką galėtum pasakyti mamoms, 
kurios nedrįsta leisti savo vaikų į 
brazilų džiudžitsu?

Jei daugiau mergaičių lankytų šią sporto šaką, tai 
jos galėtų apsiginti, savimi pasitikėtų, taptų sti-
presnės. Be to, tai sporto šaka, kur tikrai nėra daug 
sužeidimų; tikrai mažiau nei šokiuose ar balete. Šis 
sportas ugdo discipliniškumą, augina asmenybę, 
nes turi mokytis valdyti savo emocijas, norus ir su-
gebėti motyvuotis. Šiame sporte reikia daug proto, 
nes silpnesnis fiziškai žmogus gali nugalėti už save 
didesnį ir stipresnį. Kai susitinka du vienodo lygio 
žmonės, tai ir yra žmogiškų šachmatų žaidimas: kas 
žengs kokį protingesnį žingsnį ir padarys kuo ma-
žiau klaidų.

Ką tau reiškia džiudžitsu? 
Mano visas gyvenimas dėl džiudžitsu buvo tikrai su-
dėtingas... Buvo laikas, kai aš net nemėgau šio spor-
to, bet užsispyriau ir siekiau. Dabar esu labai laimin-
ga, nes pagaliau jis man suteikė daug gerų emocijų. 
Svarbu įdėti daug darbo ir sugebėti atsisakyti nerei-
kalingų dalykų dėl savo tikslo. Žmogus, kuris daug 
dirba, visada nugalės tą, kuris yra talentingas, bet 
nenori įdėti pastangų ir dirbti dėl savo siekio. 

Linkime dar daug pergalių!

   Kalbėjosi Inesa Uktverienė

Žmogus, kuris daug dirba, visa-

da nugalės tą, kuris yra talentin-

gas, bet nenori įdėti pastangų ir 

dirbti dėl savo siekio. 
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Kovos menų ištakos slypi žmonijos atsiradimo 
istorijoje. Net gamta taip sutvarkyta, kad žvė-
rys, tik pradėję žengti pirmuosius žingsnius, 

pradeda grumtis ir galynėtis tarpusavyje. Žmogus, 
kaip protingiausias gamtos atstovas, tai daro daug 
subtiliau. 

Vystantis žmonijai kito ir kovos menai – jie 
sparčiai tobulėjo. Atsirasdavo vis naujų rūšių 
ir stilių. Šiems darė įtaką vieta, kultūra, žmo-

nių įpročiai, charakteriai ir t. t. Dažniausiai vieno ar 
kito senesnio stiliaus atsiradimo istorijoms trūksta 
konkrečių įrodymų, remiamasi pasakojimais ar le-
gendomis, kurių herojai yra vieno ar kito kovos sti-
liaus įkūrėjai.

Popoliariausios Rytų dvikovos – karatė, tekvon-
do, kung fu – kilo iš Rytų šalių. Brazilų džiu-
džitsu ištakos yra Japonijoje.

XX amžiaus pradžioje tradicinio japonų džiudžitsu 
meistras Maeda, keliaudamas po pasaulį, atvyko į Bra-
ziliją. Norėdamas padėti emigravusiems japonams, jis 
susipažino su vietiniu politiku Gastao Gracie. Maeda, 
būdamas tuo metu vienas geriausių Jigoro Kano, 
dziudo įkūrėjo, mokinių, pasisiūlė mokyti Gastao 
Gracie sūnus. Taip Carlos Gracie, vyriausias Gastao 
Gracie sūnus, tapo vienas iš pirmųjų Maedos mo-
kinių Brazilijoje. Japonas stengėsi perduoti kovose 

BRAZILŲ DŽIUDŽITSU ISTORIJA
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prieš Vakarų boksininkus ir imtynininkus sukauptą 
patirtį. Jis jau tada suprato, kad būtent ant tatamio 
gali nugalėti geresnį smūgiuotoją ar stipresnį imty-
nininką, kurie neturi patirties kovoti pargriuvus ant 
žemės. Carlos Gracie pas japoną treniravosi apie 
ketverius metus. Per tokį trumpą laiką jis negalėjo 
tapti geras kovotojas. Išvykus Maedai ir turėdamas 
tvirtus pagrindus, Carlos Gracie įkalbino savo bro-
lius treniruotis kartu su juo.

Carlos Gracie perprato pagrindinę kovos meno, 
kurio mokė Maeda, taisyklę: kontroliuoti pa-
dėtį ir užbaigti kovą parvertus priešininką ant 

žemės. Visi keturi broliai Gracie greitai tapo žinomi 
kovotojai visoje Brazilijoje. Jie ieškojo vis naujų ir 
realiose kovose efektyvių judesių bei juos bandė. 
Būdami smulkaus kūno sudėjimo, jie turėjo tai kom-
pensuoti veiksmus atlikdami kuo tiksliau ir techniš-
kiau.

Kovos ant žemės veiksmų efektyvumas ir lėmė 
naujojo stiliaus atsiradimą. Taip laikui bėgant 
ir gimė Gracie džiudžitsu, o vėliau, augant 

bendraminčių ir mokinių skaičiui, transformavosi 
į savą specifiką turinčią kovos menų rūšį – brazilų 
džiudžitsu. 
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MANTAS ZARANKA

Gimė: Kaune

Metalo pjaustytojas

Gyvena: 7 metus Sandefjorde, 
Norvegijoje

Moto: Trečias kartas nemeluoja, 
o ketvirtas – garantuoja

Mantas Zaranka Lietuvoje turi aplan-
kyti daugybę jam brangių žmonių. Čia 
visuomet jo laukia močiutė su seneliu ir 
broliai su sesėmis. Mantas kilęs iš dide-
lės šeimos – turi net 3 seses ir 2 brolius. 
Džiugu matyti tokius darnius jų san-
tykius. Gal todėl, kad gyvenimas nele-
pino ir gana anksti visi vaikai prarado 
savo mamytę, jie visi yra tarsi tvirtas 
kumštis... Be to, Mantas, puikiai įsitvir-
tinęs Norvegijoje, žino, kad bet kada 
galės padėti savo broliams ir sesėms, o 
tai visiems leidžia jaustis saugiau ieš-
kant savo gyvenimo kelio.

VIS TIEK GRĮŽTU 
Į LIETUVĄ

LIETUVIAI PASAULYJE





Mantai, jūs ar dabartinė jūsų žmo-
na Vilija pirmiau išvykote laimės 
ieškoti svetur? 

Pirmasis išvykau aš... Tai buvo jau ketvirta išvyka į už-
sienį. Pirmą kartą išvykau 2003 metais, tik sulaukęs 
aštuoniolikos... Tai buvo Londone praleista vasara, 
kitą vasarą važiavau į Vokietiją, o dar kitą – į Norvegi-
ją. Vykau trumpam, kadangi vis dar priklausiau aka-
deminiam jaunimui ir turėjau grįžęs baigti mokslus. 
Sakoma, trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas – ga-
rantuoja... Atvykęs ketvirtą vasarą į Norvegiją, su-
galvoju padovanoti ir Vilijai bilietą į čia. Tiesiog šiaip, 
atostogų savaitėlei... Kai ji čia atvyko, nusprendėme 
likti ilgam... Aš pats į Norvegiją atvykau draugų pa-
kviestas ir dar geru metu: jau buvo bevizis režimas, 
o turintys darbo sutartį gaudavo ir leidimą gyven-
ti. Kadangi atvykau pas gerus draugus, tai ir liūdna 
nebuvo, ir jie daug padėjo. Tos vasaros pabaigoje 
įsidarbinau metalo konstrukcijų firmoje, kurioje vis 
dar sėkmingai dirbu ir iki šiol.  

Kaip tada sekėsi Vilijai? Dabar ji 
jau laisvai kalba norvegiškai...

Vilija vietinės kalbos klausimu mane aplenkė, ka-
dangi įsidarbino darbe, kuriame pagyvenusios kole-
gės beveik nešnekėjo angliškai. Aplinkybės privertė 
ieškoti išeities. Vilija ėjo į norvegų kalbos kursus, to-
dėl gana greitai išmoko norvegiškai. Iš pradžių ben-
dravome su mažiau žmonių, bet vėliau, daugėjant 
lietuvių ir tobulėjant norvegų kalbai, draugų daugė-
jo. Vėliau į Norvegiją atvyko ir dar daugiau vaikystės 
draugų. Sandefjorde visada jautėmės gerai, kadangi 
čia gyveno daug pažįstamųjų ir draugų iš mano mo-
kyklos bei gyvenamo rajono. 
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Kaip manote, ar visko, ką turite 
Norvegijoje, būtumėte ir Lietuvo-
je pasiekęs? Kuo galite pasigirti ar 
pasidžiaugti nesikuklindamas?

Kas mėgsta žvejoti, galėtų pasigirti savo laimikiais, 
bet aš ne žvejys, todėl ir girtis tuo negaliu... O jei rim-
tai, tai galiu pasigirti, kad gyvenu gerai. Turiu viską, 
ko noriu, o jei ir ko neturiu – reškia nenoriu... Ma-
nau, būčiau visko pasiekęs ir Lietuvoje, gal tik būtų 
reikėję labiau susiveržti diržus, bet būčiau neblogai 
gyvenęs ir ten. Pasak vieno mano draugo, gyvenime 
daugiau dalykų priklauso nuo paties žmogaus nei 
nuo aplinkybių. Sėkmė – tik galimybių ir pasiruoši-
mo santykis.  

Jūsų beveik visa šeima gyvena 
Lietuvoje. Ar nesistengiate arti-
mųjų įkurdinti Norvegijoje? 

Aš tikrai džiaugiuosi turėdamas tiek sesių ir brolių. 
Viena iš seserų jau irgi atsikrausčiusi į Norvegiją, ka-
dangi susiviliojo skandinaviškomis socialinėmis ge-
rovėmis ir puikia terpe jos mažyliui augti. Dar trims 
šiemet pasisekė, kadangi pernai nusipirkau didesnį 
namą, todėl turiu daugiau vietos ir jie gali vasaroti 
pas mane. Bandau ir jiems surasti darbų per vasa-
rą, nes šiuo metu jie dar tik būsimi studentai arba 
bestudijuojantys. Kai baigs mokslus, žiūrėsim... Gal 
jie jau bus patogiai įsitaisę ir Lietuvoje, o jei ne, 
tempsim juos čia. 





Kokie jūsų santykiai su vietiniais 
norvegais? Ar tenka pasijusti nepa-
togiai dėl to, kad esate imigrantas? 

Mano nuomone, norvegai tikrai yra atviresni už lie-
tuvius, lengviau priima svetimtaučius. Tik, manau, 
jie yra truputėlį išgąsdinti lietuvių kriminalinės sta-
tistikos. Dėl to norvegai tiesiog atsargesni... Beje, 
imigranto statusas man pamažu išnyksta. Turiu nor-
vegišką asmens kodą ir beveik nesiskiriu nuo vieti-
nių... Skiriasi tik mūsų pasai... Tiesa, Norvegijos pilie-
tybės nejaučiu reikalo prašyti. 

Kaip manote, ar sulauksite pensi-
jos Norvegijoje?  

Tikrai tikiuosi jos sulaukti... Pensinis amžius čia yra 
65 metai. Pačioje Norvegijoje pensininkai nebadau-
ja, bet ir neskęsta piniguose. Dauguma, jei leidžia 
sveikata, išvažiuoja į šiltesnius kraštus gyventi, nes 

ten dar ir pigiau pragyventi, ir klimato sąlygos ge-
resnės. Labai populiaru važiuoti į Ispaniją, ten net jų 
ištisi rajonai susikūrę. Gal ir mums su žmona pasi-
seks ten praleisti senatvę...  

Ar lengva Norvegijoje rasti dar-
bą? Kokių darbo vietų yra dau-
giausia? Ar norvegai vertina savo 
darbuotojus? 

Žinoma, darbą rasti jau darosi sunkiau. Beveik visur 
reikalauja mokėti norvegų kalbą. Atvykėlių taip pat 
daugėja. Darbininkus jie tikrai vertina, ypač gerus. 
Jie supranta, kad jiems geriau turėti gerai dirbantį 
nuolatinį darbuotoją, kuris išmano darbo specifiką, 
yra susidirbęs su kolegomis, negu eksperimentuoti 
su naujokais ir juos stebėti, aiškintis, geri jie darbuo-
tojai ar ne. Kaip ir visur, daugiausia čia yra darbų sta-
tybų sektoriuje ir fabrikuose. 
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Dažnai keliaujate. Kur buvote per 
pastaruosius metus? Kokie arti-
miausi kelionių planai? 

Keliaujam tikrai daug. Vien šiemet jau teko aplankyti 
Italiją, JAV, Graikiją, Ispaniją. Dažniausiai keliaujame 
po Europą, bet planuojame nuvykti ir į Pietų Ameri-
ką, ir į Aziją, o gal net ir Australiją. Aš ir mano drau-
gas labai norime nukeliauti į Indiją ir Afriką. Afriką 
svajojame po kokio dešimtmečio pervažiuoti tam 
specialiai paruoštu automobiliu. 

Ar dažnai grįžtate į Lietuvą?  
Žinoma, pasiilgsti giminių, artimųjų, draugų, nors jų 
jau tik keli belikę... Tačiau pabūni kelias dienas ir vėl 
traukia atgal į Norvegiją. Lietuvoje jaučiamės kaip 
svečiai. Grįžtame porą kartų per metus, dažniausiai 
dėl vienokių ar kitokių reikalų. Poilsio tada mažai 
būna, prisigalvojam kaip išnaudoti naudingai laiką, 
tai ir lakstom kaip išprotėję... 
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Kokių su žmona turite pomėgių? 
Abu mėgstame keliauti, slidinėti, aš laisvalaikiu 
mėgstu pastovėti prie muzikos pulto klubuose. Pas-
tarasis pomėgis buvo sena svajonė, kurią išėjo įgy-
vendinti prieš ketverius metus. Vis rasdamas laisvą 
minutę bėgu prie pulto. Tada žmona žino, kad su 
manimi neturi jokių šansų susišnekėti, nes būnu pa-
skendęs savame pasauly... O Vilija, be abejo, mėgsta 
parduotuves, nes tai geriausia terapija jai… 





Gal dar ir augintinį turite? 
Taip, gyvūną mes turime ypatingą. Auginame žalią-
ją iguaną, vardu Tiga. Norėjome kažkokio gyvūno 
namuose... Šuniui per mažai laiko skirtume, katės 
man nelabai prie širdies... Tada kažkaip pamatėme 
Lietuvoje tą mažą driežiuką parduotuvėje ir iš karto 
supratome, kad mes jo norime ir jis mums tiks. Da-
bar jis gyvena pas mus ir, manau, labai tuo džiaugia-
si. Tiga gyvena beveik laisva, ropinėja, karstosi kur 
nori, turi savo namelį, savo kampą. Gyvena ji kaip 
rojuje. Sunkiausia buvo ją prisijaukinti, bet dabar jau 
sutariame neblogai.  



Prieš metus atšokote vestuves 
Lietuvoje. Kodėl jų nedarėte Nor-
vegijoje? 

Vis tik Lietuvoje viskas daug pigiau, o ir neatsiskrai-
dinsi čia visų... Negalėčiau kažko labai išskirti iš ves-
tuvių – visa šventė buvo nuostabi. Viskas išėjo arba 
taip, kaip norėjome, arba tik dar geriau...





Ar skiriasi norvegiški vestuvių pa-
pročiai nuo lietuviškų?  

Vestuvės Norvegijoje būna tikrai kuklesnės nei Lie-
tuvoje, viskas vyksta dažniausiai vieną dieną ir daug 
nuobodžiau. Apie tai sprendžiu iš vietinių gyvento-
jų pasakojimų. Dar neteko sudalyvauti norvegiško-
se vestuvėse...  

Ko palinkėtumėte vyrams, bijan-
tiems pasipiršti savo merginoms? 
Ar gyvenimas po vestuvių pasikei-
čia?  

Po vestuvių viskas lieka taip pat, gal net blogiau 
būna, dėl to aš ir nevedžiau taip ilgai... Ištempiau 
dvylika metų... Daugiau negalėjau... Juokauju, žino-
ma. Ne, po vestuvių blogiau tikrai nebūna... Pamažu 
viskas tik gėrėja. Tad, vyrai, jei radot mylimąją, tai ir 
veskit ją! 

Ačiū už pokalbį. 

Kalbėjosi Ieva Ąžuolaitytė
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LAIMA PROKOFJEVIENĖ

Gimė: Alytuje

Teatro įkūrėja

Gyvena: 11 metų ir 4
 mėnesius Dubline, Airijo

je

Moto: Jei tunelio gale nedega šviesa, tereikia ten nueiti ir
 ją uždegtiLIETUVIAI PASAULYJE

EMIGRANTO
DUONOS SKONIS



LAIMA PROKOFJEVIENĖ

Gimė: Alytuje

Teatro įkūrėja

Gyvena: 11 metų ir 4
 mėnesius Dubline, Airijo

je

Moto: Jei tunelio gale nedega šviesa, tereikia ten nueiti ir
 ją uždegti

Mūsų kalbinama pašnekovė Laima Prokofjevienė yra lietuviško teatro Du-
bline „Alternatyva alternatyvai“ įkūrėja. Šis mėgėjiškas teatras, kultūriškai 
turtindamas Airijos lietuvių gyvenimą, skaičiuoja trečius savo gyvavimo me-
tus. Teatras „Alternatyva alternatyvai“ yra ta vieta, kur lietuviai aktoriai bei 
žiūrovai gali pabėgti nuo kasdieninio gyvenimo ir per spektaklių personažus 
atrasti save. Jo įkūrėja Laima – vietoje nenustygstanti, iššūkių nebijanti bei 
daug kūrybinių idėjų turinti asmenybė. Ši žavi moteris su šypsena veide įsi-
leidžia mus į savo namus, kurie dvelkia šiluma, ramybe bei indiškos arbatos 
aromatu. Įsitaisome ant sofos su puodeliais rankose ir netrukus namų šeimi-
ninkė pradeda pasakoti apie savo pomėgį keliauti bei aistrą Lotynų Amerikos 
kultūrai. Tą aistrą ji bando malšinti šokdama salsą bei bačatą (Dominikos Res-
publikos šokis) Dublino klubuose bei atostogas praleisdama karščiu pulsuo-
jančiose Lotynų Amerikos šalyse... 

Fotografijos Mariaus Vaitkaus / Photo MV.



Kokie vėjai Jus atpūtė į Airiją?
Pirmiausia iškeliavau į Londoną... 1999 metų gruo-
džio mėnesį, kai dar buvo sunku išvažiuoti į užsienį, 
nes tuo metu Lietuva nepriklausė Europos Sąjun-
gai, apsimetusi prekybininke kirtau Anglijos sieną. 
Tuomet buvau ištekėjusi ir važiavau pas savo vyrą. 
Buvo normalu, jog iš pradžių išvažiuoja vienas, o 
po to atvažiuoja ir kitas, kadangi išvažiuoti abiems 
kartu neužtekdavo pinigų. Po kurio laiko pastojau. 
Tuo metu visi Airijoje gimę vaikai gaudavo Airijos 
pilietybę, todėl ir aš, kaip dauguma, išvykau į Airiją 
gimdyti... Kadangi į šalį vykau nelegaliai, pasirinkau 
keliauti Šv. Patriko dieną, kuri yra Airijos nacionalinė 
šventė, nes buvo mažiausiai tikėtina, jog gali pati-
krinti dokumentus. Ir ką jūs manot? Niekas net pasų 
nepaprašė parodyti! Atplaukiau keltu į Airiją su ne-
pažįstamų bei pradėjusių švęsti žmonių grupe. Da-
bar smagu prisiminti, tačiau tada galvoje sukosi tik 
viena mintis: „Ką aš darau?“

Kokia buvo gyvenimo pradžia Airijoje? 
Apsistojote Dubline?

Taip, Dubline... Pradžia buvo sunki, tačiau nieko kito 
nereikėjo tikėtis... Tada buvo 2002 metai. Kadangi 
Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungos narė, todėl 
teko paragauti ir nelegalų duonos. Turėjau prašyti 
politinio prieglobsčio, nes tai buvo vienas iš nedau-
gelio būdų, įteisinantis buvimą šalyje. Darbą susiras-
ti buvo sunku, kadangi nelegaliai atvykę emigrantai 
patekdavo į uždarą ratą: norint gauti darbo leidimą 
reikėjo turėti darbą, o atėjus pas būsimą darbdavį jis 
reikalaudavo parodyti leidimą.

Kaip sekėsi adaptuotis šioje šalyje? 
Kokia Airija pasirodė Jūsų akimis?

Po tokios įdomios kelionės iš Anglijos į Airiją, kai visa 
šalis skendėjo alkoholyje, o visa minia plaukė į tave, 
pirmasis įspūdis tikrai nebuvo teigiamas... Susira-
dus gyvenamąją vietą ir paradui pasibaigus, pama-
tėme kitą miesto veidą. Airijoje daug žalumos, kai 
kurios vietos kelia prisiminimus apie Lietuvą. Patys 
airiai geri žmonės, labai lengvai ištiesiantys pagal-
bos ranką. 
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Ir tada, kai jau pradėjote gyventi Airi-
joje, atradote savo kūrybinį potencia-
lą? O gal polinkis į kūrybą buvo jaučia-
mas jau vaikystėje?

Polinkis į kūrybą buvo jaučiamas nuo mažumės. 
Būdama dešimties, kaip mano dukra Helen dabar, 
jau bandžiau kurti eilėraščius. Kūryba visada užėmė 
svarbią vietą mano gyvenime. Keletą mano straips-
nių išspausdino „Alytaus naujienų“ laikraštis, taip 
pat buvau aktyvi mokyklos sienlaikraščio rašytoja... 
Beje, Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos (bu-
vusios Alytaus 12-osios vidurinės mokyklos) himno, 
giedamo ir šiandien, žodžius aš esu parašiusi!

Bet pasirinkote ne poeziją ar prozą... 
Kodėl Jus patraukė teatras?

Viskas prasidėjo dar jaunystėje. Buvau gana pasiu-
tusi paauglė, todėl bohemiškas gyvenimas buvo 
visada šalia. Susipažinau su tuometinio Alytaus liau-
dies teatro režisiere Aldona Balaliene. Ši nuostabi 
moteris iš tikro ir privertė mane užlipti į sceną. Taip 



pat susipažinau ir su jos sūnumis, su kuriais ir pradė-
jome vadinamųjų aktorių karjerą... Prisimenu, vieno 
spektaklio metu jiems trūko aktorės ir A. Balalienė 
pasakė, jog reikės ir man vaidinti. Aš nustebusi išpū-
čiau akis ir sutrikau: „Ką? Aš? Į sceną?“ Tai buvo mano 
pirmoji, kaip aktorės, patirtis. Šiame teatre mano ro-
lės buvo epizodinės, bet jo režisierė buvo tas žmo-
gus, kuris privertė mane pamilti vietą, kvepiančią 
pelėsiais dvelkiančiais iškabintais kostiumais.

Kaip kilo idėja įkurti lietuvišką teatrą 
Dubline?

Taip susiklostė gyvenimas, kad išsiskyriau su vyru, o 
dukra Helen pradėjo lankyti lietuvišką mokyklą. Pa-
jutau, kad man reikia veiklos, nes užtrokšiu. Pradė-
jau ieškoti būdų, kur galėčiau save realizuoti ir taip 
įsijungiau į Airijos lietuvių bendruomenės veiklą. 

Fotografijos Mariaus Vaitkaus / Photo MV.



Viskas prasidėjo nuo Dublino lietuvių bendruome-
nės narių rengiamų „Lyrikos vakarų“, skirtų skaito-
majai ir dainuojamai poezijai. Jie yra rengiami kelis 
kartus per metus ir ši puiki tradicija jau skaičiuoja 
penktus metus. Tačiau ilgainiui supratau, kad man 
trūksta daugiau veiksmo. Kasmetinio bendruome-
nės susirinkimo metu buvo siūlomos įvairios idėjos 
ir aš, kaip pionierė, iškėlusi ranką pasakiau, jog man 
reikia teatro. Pamenu, visi į mane pasižiūrėjo kaip į 
beprotę ir leido suprasti, jog jei nori teatro, tai ir da-
ryk. Ir dariau!

Teatras yra. O koks buvo pirmasis Jūsų 
pastatytas spektaklis? Apie ką jis?

Važiuodama mašina ir klausydamasi Jūratės ir 
Kastyčio dainos, kurią atlieka M. Mikutavičius ir  
A. Smilgevičiūtė, sugalvojau pastatyti muzikinę ko-
mediją apie Jūratę ir Kastytį su emigracijos akcen-
tais: Kastytis pasirodo esąs gyvas ir pasislėpęs nuo 

Perkūno keršto Airijoje. Buvo vaizduojama tradicinė 
lietuviška šeima, kurioje, kaip ir daugelyje kitų, ver-
da aistros. Spektaklis vadinosi „Jūratė ir Kastytis po 
dvidešimties metų“. Pastatymas vyko pakankamai 
sunkiai, kadangi nebuvo reikalingos patirties. Iki šiol 
atsimenu generalinę repeticiją... Buvo baisu! Beje, 
bilietai buvo išparduoti per dvi savaites. Tai buvo 
neįtikėtina. Spektaklis turėjo didelį pasisekimą, visi 
plojo atsistoję, pusė salės verkė, nes buvo paliesti 
ir gilesni jausmai. Pats didžiausias atlygis aktoriui – 
patirta visiška euforija.

Vis dar dirbate su tais pačiais akto-
riais?

Dalis yra senųjų aktorių, dalis – naujų. Teatras dar 
jaunas, jam tik treji metukai... Jis yra atviras naujiems 
žmonėms. Labai dažnai sulaukiu žmonių skambu-
čių, kurie nori prisijungti ir kažką daryti. Vis dėlto tai 
mėgėjų teatras, kur žmonės dirba daugiau iš idėjos. 
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Pastatyti spektaklį nėra paprasta. Didelis indėlis yra 
tų žmonių, kurie aukoja savo laiką. Žinoma, spekta-
kliui pastatyti reikia ir lėšų, nes reikia ir scenografą 
samdyti, ir garso operatorių, ir apšvietimu pasirū-
pinti. Aktoriai, kurie yra scenoje – tai tik maža dalis 
teatro. Žmonių, kurie nesimato scenoje, indėlis taip 
pat labai didelis. 

Kodėl būtent „Alternatyva alternaty-
vai“? Gana keistokas pavadinimas te-
atrui...

Idėja yra labai paprasta. Visada, ką bedarytumėm 
gyvenime, turime alternatyvą. Pavyzdžiui, dabar 
mes geriame indišką arbatą, bet galėtume gerti 
kavą. Mes visada turime teisę rinktis, net sėdėjimą 
prie kompiuterio galime iškeisti į ką nors prasmin-
gesnio. Teatras – tai kitokia alternatyva pasyviam 
sėdėjimui namuose po sunkios darbo savaitės. Visą 
laiką yra kažkas, tik reikia norėti tai pasiimti. Net ir 
mes esame alternatyva.

Fotografijos Mariaus Vaitkaus / Photo MV.



Ar teatras padeda visapusiškai reali-
zuoti save?

O, taip! Tai gal net yra vienas iš pagrindinių dalykų. 
Galima tai pavadinti paspirtimi kurti, nes kartais tin-
gisi, nesinori to daryti, tačiau pabūni su žmonėmis, 
kurie kvėpuoja tuo pačiu, ir pradeda skaudėti – kala-
si sparnai... Ir reikia tą skausmą numalšinti. Aš jį mal-
šinu kūryba. Ir tai yra gerai.

Rašote scenarijus, vaidinate ir dar 
dukrą auginate! Ar turite laisvo laiko 
sau?

Kartais turiu. Susiplanuoju atostogas ir važiuoju. 
Nors... Dukružės auginimas, scenarijų rašymas, re-
peticijos – tai ir yra laikas man. Niekada nežiūriu į tą 
laiką, kaip praleistą be naudos. 

Ar teatras yra Jūsų svajonė?
Viena iš jų... Galbūt net ne svajonė... Svajonė? Reikia 
rasti alternatyvų žodį. Tai yra siekiamybė, pasiektas 
tikslas.

Kokie Jūsų ateities planai?
Turiu pasiutusių planų. Kaip jau ir minėjau, jaučiu 
didelę aistrą Lotynų Amerikos šalims. Nebijau drą-
siai svajoti, tiesiog žinau, kad vieną dieną gyvensiu 
Karibuose. Aš visada tikiu. Taip pat buvo ir su teatru 
– bijojau, bet tikėjau. 

Ar galite teigti, jog esate laiminga?
Žinoma, esu laiminga. Ne tik dėl teatro, bet ir dėl 
žmonių, kurie mane supa. Mano dukra yra didžiau-
sias mano įkvėpimas. Laimė turėti dukrą, daryti tai, 
kas patinka ir tai, ką nori daryti. Aš esu tikrai lai-
minga.

Linkime Jūsų svajonėms išsipildyti.

Kalbėjosi Vidmantė Kurmytė ir Viktorija Lipeikytė
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JURATE-VITKUNAITE-REILLY

Gimė: Adelaidėje, 
Australijoje

Gimnazijos mokytoja

Gyvena: Geelonge, 

Viktorijoje, Australijoje

Moto: Geriausia padėka 

gyvenimui – mėgavimasis juo

MES MYLIM LIETUVĄ

ŽMOGUI, KAIP IR MEDŽIUI, REIKIA ŠAKNŲ



Jurate Vitkunaite-Reilly gimė Pietų 
Australijoje, nors jos abu tėvai kilę iš 
Lietuvos: mama iš Palangos, o tėvas iš 
Kauno. Jie susitiko jau Australijoje po 
Antrojo pasaulinio karo. Kad jų duk-
tė jaustų ryšį su senelių žeme, tėvai 
pavadino mergaitę lietuvišku vardu. 
Dar ir dabar moteris dažnai sulaukia 
klausimų, ką tas vardas reiškia, kokia 
jo kilmė. Beje, australai dažniausiai 
sako tiesiog Jura.

LABIAU LIETUVĖ NEI AUSTRALĖ
„Man labai svarbu pažinti savo šaknis, nes visuo-
met jaučiausi daugiau lietuvė negu australė. Mano 
draugai lietuviai visada sako, kad aš užsispyrus kaip 
žemaitė“, – taip save identifikuoja Jurate Vitkunai-
te-Reilly. Jai lietuviškumas asocijuojasi ir su Lietu-
voje ypač mėgstamais cepelinais bei koldūnais, 
kuriuos žiemos metu moteris pati gamina. Skonio 
pojūtį ji tikriausiai paveldėjo iš močiutės Rozalijos, 
kuri buvo puiki ir žinoma kulinarė Adelaidėje. 

ŽMOGUI, KAIP IR MEDŽIUI, REIKIA ŠAKNŲ
Fotografijos iš  Jurate–Vitkuniene–Reilly asmeninių fotoarchyvų



Jurate-Vitkunaite-Reilly
su Roma Liutkuviene ir 
Tedu Reilly J. Jablonskio 
gimnazijoje 2011 metais. 
Tedas pasakojo mokiniams 
apie savo knygą
 „Pirmasis sniegas“ („First 
Snow“), kurią parašė kai 
mokė anglų kalbos 
Kauno jėzuitų gimnazijoje ir 
Druskininkuose.

PEDAGOGINIS DARBAS 
AUSTRALIJOJE IR LIETUVOJE

Būdama maža, Jurate lankė Adelaidės lietuvių ben-
druomenės savaitgalinę mokyklą, vėliau aktyviai 
dalyvavo skautų veikloje, šoko tautinius šokius. 
Baigusi Adelaidės universitetą ir Monašo mokytojų 
koledžą moteris ėmėsi visą gyvenimą trukusio pe-
dagoginio darbo. „Mokytojavau 35 metus. Buvau 
istorijos ir anglų kalbos mokytoja Viktorijos valstijos 
gimnazijose. Po to 1996 – 1998 ėjau Geelongo lietu-
vių bendruomenės savaitgalio mokyklos direktorės 
pareigas“, – savo darbu džiaugdamasi pasakojo 
J. Vitkunaite-Reilly. Kai sudegė bendruomenės na-
mai, ji mokė vaikus savo namuose. Malonu ir gera 
prisiminti, kad Lietuvos Respublikos Švietimo ir 
mokslo ministerijos kvietimu Jurate Vitkunaite-Reil-
ly 1991 ir 1995 metais vedė anglų šnekamosios kal-
bos kursus Vilniuje, Kaune ir Marijampolėje. 

ŠEIMOJE PUOSELĖJAMAS 
LIETUVIŠKUMAS

Jurate, ištekėjusi už lietuvių bičiulio Tedo Reilly, per-
sikėlė gyventi į Geelongą, kuris yra prie jūros ir labai 
panašus į Klaipėdą. Nors čia lietuvių bendruomenė 
maža, tačiau labai aktyvi. „Mano vyras buvo Gee-
longo lietuvių bendruomenės apylinkės valdybos 
sekretorius“, – sakė moteris. Be to, Geelongas yra 
netoli Melburno, kur gyvena dar daugiau aktyvių 
lietuvių. Ypač daug jų dainuoja kolektyve „Pamesta 
klumpė“. Sutuoktiniai turi sūnų ir dukrą, kurie augo 
ugdomi taip, kad jaustų lietuvišką dvasią – savait-
galiais lankė lietuvišką mokyklą. Šią vasarą sūnus, 
atstovaudamas Australijai, su krepšinio komanda 
dalyvavo IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, vy-
kusiose Klaipėdoje. „Po šių žaidynių sugrįžę namo 
sūnus su žmona džiaugėsi pamatę protėvių žemę ir 
sakėsi pamilę Lietuvą. Tiesa, sūnus lietuviškai kalba 
labai nedaug“, – apgailestavo ponia Jurate.
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Jurate su vyru Tedu mėgsta 
keliauti. Jie jau aplankė
Prancūziją, Italiją, Tunisą, 
Turkiją, Kiniją, Didžiąją 
Britaniją, Naująją Zelandiją, 
Indoneziją, Tailandą ir Rusiją. 
Jurate ir Tedas Reilly svajoja 
aplankyti Vokietiją ir Švediją. 

Čia jie prie šv. Nikolo paminklo 
Bari mieste, Italijoje 2013 m.



POETINIS PASAULIO MATYMAS
Nemažai laiko J. Vitkunaite-Reilly praleidžia vers-
dama knygas ir rašydama. Ji priklauso Geelongo 
rašytojų grupei. 2003 metais ponia Jurate padėjo 
išversti į anglų kalbą Juozo Grušio-Žilvino poezijos 
knygelę „Po ugnies ženklu“ („In the Light of Lyre“), 
2005 metais paskelbė šiek tiek savo poezijos rinkti-
nėje „Ten, sidabro vingy: 2005-ųjų vasaros poezijos 
almanachas“. Nuo 2012 m. moteris pradėjo versti į 
anglų kalbą savo tetų Kazlauskaičių prisiminimus 
apie tremtį ir gyvenimą Sibire nuo 1941 iki 1978 
metų. Dalis vertimų jau skelbiama internete. Tai, ką 
lietuvių tauta patyrė tremtyje, pasauliui dažnai ne-
suprantama, tačiau svarbu šią informaciją skleisti. 
Pasak prisiminimus verčiančios ponios Jurates, dalį 
tekstų jau galima perskaityti ir ispanų bei kinų kal-
bomis. Ji tikisi, kad dar šiais metais vertimai į anglų 
kalbą bus baigti ir pavyks išleisti knygą. J. Vitkunai-
te-Reilly apgailestauja, kad Australijoje yra labai 
mažai žmonių, kurie domėtųsi šiuo Lietuvos istori-
jos etapu. Literatūrinį kalbėjimą ir pasaulio matymą 
per kūrėjo prizmę moteris paveldėjo iš prosenelio 
Tomo Žičkaus, kuris buvo žinomas kaip rašytojas ne 
tik Marijampolės krašte.

Netoli nuo Geelongo, prie Ramiojo vandenyno greitkelio, kuris pasaulyje žinomas dėl to, kad yra šalia vandenyno.
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AUSTRALIJA / GEELONGAS

Uolos palei Ramiojo vandenyno greitkelį.
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Geelonge gyvena daugiau kaip 200 000 gyventojų. Čia galima 
sutikti daugiau nei 33 tautybių žmonių. Kasmet į miestą atplaukia 
jachtų ir kruizinių laivų. 

Geelongo uosto krantinė.
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AUSTRALIJA / GEELONGAS

Netoli Geelongo 
matyti Aireys Inlet švyturys.



KNYGA IR PAŽINTIS SU JOS AUTORIUMI 
PASKATINO KURTI PAPUOŠALUS

Baigusi mokytojauti, Jurate Vitkunaite-Reilly nutarė 
lankyti papuošalų gamybos kursus, po kurių ėmė 
iš gintaro ir kitų akmenų kurti papuošalus. „Mano 
mama paliko man savo gintaro kolekciją“, – sva-
jingai kalbėjo ponia Jurate. Kai Melburno lietuvių 
bendruomenės seniūnė Aliute Landsbergyte-Kara-
ziene pakvietė papuošalų atsivežti į „Kalėdų turgų“, 
visi ten klausinėjo, kas paskatino J. Vitkunaite-Reilly 
imtis tos veiklos. „Prisipažinsiu, mano kūrybą inspi-
ravo mūsų pažįstamo Vilniaus dailes akademijos ar-
cheologo prof. Adomo Butrimo 2011 metais išleista 
knyga „Mažeikių kraštas: tarp kuršių, žiemgalių ir že-
maičių“. Profesorius A. Butrimas lankėsi Adelaidės ir 
kitose lietuvių bendruomenėse 1990 metais ir nuo 
tada esame geri draugai su juo ir jo šeima“, – džiau-
gėsi šia pažintimi ponia Jurate. Pasak jos, jo apra-
šyti radiniai įžiebė kibirkštį sužinoti daugiau apie 
senuosius lietuvių moterų papuošalus ir pabandyti 
juos pagaminti. Kadangi 2012 metais šie papuoša-
lai buvo parduodami galerijoje, tai metų pabaigoje 
Jurate Vitkunaite-Reilly paskaitė paskaitą apie savo 
darbus Australijos lietuvių šventėje Adelaidėje.

Parengė Lina Bačiūnaitė-Lužinienė
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Jura  Vitkunaite-Reilly Geelongo miesto galerijoje.



Rytas,  žiūrint į Geelongo uostą.
Skulptūros atrodo kaip rykliai!



AUSTRALIJA / GEELONGAS



Kengūros Anglesea golfo aikštėje.

Loch Ard Gorge yra netoli Geelongo. Šioje vietoje 
daug Anglijos laivų paskendo plaukdami su an-
glų emigrantais XIX a.
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AUSTRALIJA / GEELONGAS

Point Roadknight - saugus pliažas 
vaikams ir suaugusiesiems.

Anglesea baltojo smėlio pakrantė visai šalia Geelongo.
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Senuose pastatuose dabar įsikūrę restoranai. 



AUSTRALIJA / GEELONGAS

Puikus restoranas „Baveras“ ant Cunningham 
tilto. Virtuvės šefas yra lietuvis Darius Šarkis.



Iš plytų statyti namai labai populiarūs.



AUSTRALIJA / GEELONGAS
Senuose rajonuose esantys mediniai namai kainuoja 
nuo 300 000 iki 600 000 Australijos dolerių.

Esama nemažai 2 aukštų namų, kurie kainuoja 
nuo 600 000 iki milijono Australijos dolerių.



Geelongo Vilnos muziejus.

Geelongo senoji architektūra.



AUSTRALIJA / GEELONGAS

Geelonge yra modernių apartamentų... 
Už butą su 2 miegamaisiais kambariais 
ir vaizdu į jūrą gali tekti mokėti 
nuo 800 000 iki milijono Australijos dolerių.



Geelongo Westfield aikštėje, esančioje miesto 
centre, labai daug parduotuvių ir restoranų.

Azijos šalių maistas Australijoje toks pats populiarus kaip ir amerikiečių. Geelonge yra japonų, italų, graikų, kinų, prancūzų, 
tailandiečių, indų, libaniečių, ir, žinoma, anglų restoranų. Nors Geelongas yra uostas, tačiau žuvis čia labai brangi: nuo 10 iki 30 
Australijos dolerių už kilogramą. 



AUSTRALIJA / GEELONGAS

Geelongas XIX amžiuje buvo centrinis valstijos uostas, 
iš kurio plaukė laivai su vilna po visą pasaulį.

Drabužių parduotuvės Geelonge



Geelonge daug parkų ir vietų mamoms su vaikas 
išeiti į gryną orą.
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AUSTRALIJA / GEELONGAS

Geelonge yra labai daug kavinių ir restoranų. 
Daugiau kaip 11 000 žmonių dirba Geelongo 
centre parduotuvėse ir kavinėse.

       W W W.LIE TUVE.LT      71



V. Kandroto nuotrauka

LIETUVOS KAMPELIAI
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Parengė leidykla 
„Terra Publica“
Trakų kraštas išsiskiria tuo, kad yra išsidėstęs tarp 
daugybės ežerų ir ežerėlių. Trakai ir jų apylinkės 
kasmet sulaukia gausaus būrio lankytojų ne tik iš 
tolimiausių Lietuvos kampelių, bet ir iš užsienio ša-
lių. Tačiau tie, kurie mano, kad Trakuose galima tik 
ramiai pavaikštinėti ir aplankyti Trakų Salos pilį, 
labai klysta. Aktyviems poilsiautojams Trakai tikrai 
gali pasiūlyti smagų pasivažinėjimą dviračiais. 

DVIRAČIAIS 
PO TRAKUS IR 
JŲ APYLINKES



Kelionę po Lietuvos pietryčiuose esančią vietovę pra-
dėkime nuo nedidelio kaimelio – Senųjų Trakų. Tai isto-
rinė vieta, nuo kurios prasidėjo dabartinio Trakų miesto 
istorija. Manoma, jog Senuosius Trakus įkūrė Lietuvos 
didysis kunigaikštis Gediminas, perkėlęs čia savo rezi-
denciją iš Kernavės. 1350 m. čia gimė Kęstučio ir Birutės 
sūnus Vytautas Didysis. 

DVIRAČIAIS 
PO TRAKUS IR 
JŲ APYLINKES

Senieji Trakai
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Senųjų Trakų kraštovaizdyje pamatysime Senųjų Trakų 
piliakalnį su buvusia piliaviete. Šis kompleksas paskelb-
tas kultūros paveldo objektu. Piliavietėje nuo XIII a. sto-
vėjo gynybinė pilis – seniausia mūrinė tvirtovė, saugo-
jusi Lietuvos valdovus nuo kryžiuočių antpuolių. Labai 
trumpai (1316 – 1323) Senieji Trakai buvo LDK sostine. 
1391 m. pilis buvo nugriauta ir nebeatstatyta. Vykdant 
archeologinius tyrinėjimus buvo rasta 4 metrų aukščio 
mūrinė siena, o buvusiame pilies kieme – įvairių radinių: 
juvelyrikos, keramikos, ginklų. Visą piliavietės teritoriją 
supa 30–40 metrų pločio griovys.

Senųjų Trakų 
piliavietė



V. Kandroto nuotrauka

Pavažinėję po kaimą kelionę tęskime 214 keliu 
judėdami į šiaurės vakarus, vėliau – A16 ma-
gistrale į vakarus. Kelias, jungiantis Senuosius 
ir Naujuosius Trakus, 1998 – 2000 metais buvo 
pavadintas Vytauto Didžiojo keliu. Važiuodami 
Trakų link išvysime devynis įvairių šventųjų, 
Kęstučio ir Birutės, Vytauto Didžiojo koplytstul-
pius. Kiekvienas jų simbolizuoja svarbų Lietu-
vos valdovo Vytauto Didžiojo gyvenimo etapą. 

Vytauto Didžiojo kelias





Trakų istorijos muziejaus nuotraukos

Trakuose pirmiausia leiskimės į rytuose tyvuliuo-
jančio Lukos ežero pakrantę. Čia įrengtas pėsčiųjų 
ir dviračių takas, juo važiuokime iki Pusiasalio pilies. 
Trakų Pusiasalio pilis buvo pradėta statyti Kęstučio 
apie 1377 m., o baigta valdant Vytautui 1414 – 1430 
m. Pilis turėjo 11 gynybinių bokštų, tačiau iki mūsų 
dienų išlikę tik keletas. Pilies teritorijoje, restauruo-
tame buvusiame dominikonų vienuolyno pastate 
(Kęstučio g. 4), veikia Trakų istorijos muziejus, kuria-
me sukaupta daugiau nei 290 tūkst. eksponatų, ati-
daromos naujos parodos. 
Kasmet Pusiasalio pilies kieme rengiamos garsiosios 
Viduramžių šventės, kurių metu pilis tartum atgyja: 
vyksta teatralizuoti vaidinimai, žaidimai, riterių ko-
vos, šokiai, skamba viduramžių muzika, šurmuliuoja 
amatininkai, persirengėliai, žvanga ginklai ir visus vi-
lioja viduramžių virtuvės kvapai.

Pusiasalio pilis 
ir Trakų istorijos 

muziejus



Namai Karaimų gatvėje Apsižvalgę po istorinės tvirtovės teritoriją, Kęstučio gatve ke-
liaukime iki Karaimų gatvės – vienos įdomiausių mieste. Gat-
vių sankryžoje pasukę į kairėje besitęsiančią Vytauto gatvę 
išvysime Šv. Jono Nepomuko koplytstulpį, saugantį miestą 
nuo gaisrų. Toliau važiuokime Karaimų gatve, kurioje išsiri-
kiavę mediniai gyvenamieji namai, stovintys trimis langais į 
gatvę. Pasak legendos, vienas langas skirtas Dievui, antras – 
kunigaikščiui Vytautui, o trečiasis – pačiam namo šeimininkui. 
Dabartinė Karaimų gatvė ilgą laiką buvo vadinama Mažuoju 
miestu. Šioje gatvėje, 22 numeriu pažymėtame name, yra  
S. Šapšalo karaimų tautos muziejus, kuris supažindina su ka-
raimų, atsikėlusių čia beveik prieš 600 metų, istorija ir papro-
čiais.



V. Kandroto nuotraukos



Toliau keliaukime į šiaurinėje miesto daly-
je plytinčią Galvės ežero krantinę. Tai vaiz-
dingiausias ežeras Trakų mieste, turinti net 
21 salą. Mėlynuojančiame Galvės ežere šil-
tuoju metų laiku galima išvysti vandenis 
skrodžiančias valtis, pačiame ežero viduryje 
stūksančią Trakų Salos pilį. Krantinėje išsi-
dėstę vandens turizmo paslaugų punktai, 
kviečiantys paplaukioti valtimis, vandens 
dviračiais ar pramoginiais laivais. Krantinė – 
įvairių miesto festivalių, švenčių vieta.

Galvės ežero krantinė



V. Kandroto nuotraukos
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Mediniu tiltu važiuokime Salos pilies link. 
Pervažiavę pirmąjį tiltą atsidursime Karvinės 
(Karaimkos) saloje, antruoju tiltu keliaukime į 
miesto simboliu laikomą legendinę Salos pilį, 
statytą XIV a. pabaigoje. Tai vienintelė pilis Rytų 
Europoje, pastatyta saloje, ir vienas lankomiau-
sių architektūros objektų Lietuvoje. Ji buvo 
miesto gynybinio komplekso dalis ir užbaigta 
statyti Žalgirio mūšio išvakarėse 1409 m. 
Buvusi didžiųjų kunigaikščių rezidencija dabar 
priklauso Trakų istorijos muziejui, čia įrengtos 
ekspozicijos, supažindinančios su Trakų mies-
to istorija ir kultūra, vyksta parodos. Kasmet 
Trakų Salos pilies kieme rengiamos Senųjų 
amatų dienos, kur kiekvienas atvykėlis tampa 
ne tik stebėtoju, bet ir dalyviu, įsiliejančiu į pa-
slaptingą viduramžių atmosferą. Legendinėje 
pilyje rengiamų festivalių metu skamba gyva 
muzika, vyksta riterių pasirodymai, suburian-
tys Trakų gyventojus ir daug turistų iš Lietu-
vos ir viso pasaulio.

Trakų Salos pilis



Trakų istorijos muziejaus nuotrauka

Aplankę vienintelę ežero saloje esančią pilį Rytų Europoje, 
vykime Karaimų gatve šiaurės kryptimi, privažiavę žiedą 
laikykimės dešinės ir tęskime kelionę Karaimų gatve. Nuo 
žiedo nutolę maždaug 300 metrų, sukime į pėsčiųjų ir dvi-
račių taką. Vos pravažiavę Trakų miesto pabaigą žymintį 
kelio ženklą sukime į dešinę. Asfaltuotu taku, nutiestu pa-
gal 4722 kelią, važiuokime maždaug 2 kilometrus, iki posū-
kio Būdos kaimo link. Sukime į kairę ir netrukus tolumoje 
išvysime kalvelę, ant kurios „nutūpusios“ medinės angelų 
skulptūros, simbolizuojančios krikščioniškąsias vertybes. 
Tai – Tūkstantmečio ženklų takas, vadinamoji Angelų kal-
va. Ant Angelų kalvos galime palikti ir savo angeliuką, kuris 
saugotų kitose kelionėse po Lietuvą.

Angelų kalva
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Grįžkime į 4722 kelią, važiuodami vakarų kryptimi sekime kelio ženklus 
ir rasime Užutrakio dvaro sodybą, priklaususią grafams Tiškevičiams. Nuo 
1995 m. dvaras priklauso Trakų istoriniam nacionaliniam parkui. Didingus 
dvaro rūmus puošia kolonos, girliandų dekoras, o vidų – raudonmedžio 
parketas, marmuro židiniai, sienų lipdyba. Pasivaikščiokime parke, kuris 
buvo kuriamas kaip vandens parkas, todėl įrengti tvenkiniai susieti su Tra-
kų ežerais. Daugelį metų dvaro svečiai rūmus pasiekdavo ne sausuma, o 
vandeniu. Nuo Užutrakio dvaro atsiveria graži panorama su Galvės ežeru ir 
Trakų Salos tvirtove. Čia ir baikime mūsų kelionę. 

Užutrakio dvaras



V. Kandroto nuotrauka
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Daugiau kelionių maršrutų

 ieškokite kelionių žinyne 

„ĮDOMIAUSIOS KELIONĖS 

PO LIETUVĄ AKTYVIAI“



Įdomiausios 
kelionės po 
lietuvą

Įdomiausios 
kelionės po 
lietuvą
su leidykla Terra Publica

ieŠkokiteknYGYnuose

Šią vasarą būtinai pakeliaukite ne tik po 

užsienio Šalis, bet ir po savo kraŠtą. Juk 

tikrai dar ne visus lietuvos kampelius esate 

aplankę. pažinti lietuvą padės leidyklos 

„terra publica“ iŠleisti kelionių žinynai, 

kurie pakvies pažinti savo kraŠtą keliauJant 

automobiliu ar pėsčiomis, o aktyviesiems 

pasiūlys kelionių idėJų  po lietuvą dviračiais, 

baidarėmis, laivu ir net lėktuvu.

  70 parengtų maršrutų pėsčiomis ir automobiliu; 
  apie 700 spalvotų iliustracijų; 
  per 1100 lankytinų vietovių aprašymų; 
  detalius 1:250 000 mastelio žemėlapius su 

pažymėta kelionės eiga; 
  informacines lenteles su maršruto ilgiu (km), 

trukme (val.), sudėtingumo lygiu bei kita keliautojams 
naudinga informacija;

ŽinYne „Įdomiausios kelionės 
po lietuvą“ rasite:

ŽinYne „Įdomiausios kelionės 
po lietuvą aktYviai“ rasite:

  70 maršrutų dviračiais, baidarėmis, laivais, oru; 
  apie 600 spalvotų iliustracijų; 
  per 850 lankytinų vietovių aprašymų; 
  detalius 1:250 000 mastelio žemėlapius su  

pažymėta kelionės eiga; 
  informacines lenteles su maršruto ilgiu (km),  

trukme (val.), sudėtingumo lygiu bei kita keliautojams 
naudinga informacija; 

  daug tikrų ir legendomis apipintų faktų.

ieŠkokiteknYGYnuose



Šią vasarą būtinai pakeliaukite ne tik po 

užsienio Šalis, bet ir po savo kraŠtą. Juk 

tikrai dar ne visus lietuvos kampelius esate 

aplankę. pažinti lietuvą padės leidyklos 

„terra publica“ iŠleisti kelionių žinynai, 

kurie pakvies pažinti savo kraŠtą keliauJant 

automobiliu ar pėsčiomis, o aktyviesiems 

pasiūlys kelionių idėJų  po lietuvą dviračiais, 

baidarėmis, laivu ir net lėktuvu.

  70 parengtų maršrutų pėsčiomis ir automobiliu; 
  apie 700 spalvotų iliustracijų; 
  per 1100 lankytinų vietovių aprašymų; 
  detalius 1:250 000 mastelio žemėlapius su 

pažymėta kelionės eiga; 
  informacines lenteles su maršruto ilgiu (km), 

trukme (val.), sudėtingumo lygiu bei kita keliautojams 
naudinga informacija;

ŽinYne „Įdomiausios kelionės 
po lietuvą“ rasite:

ŽinYne „Įdomiausios kelionės 
po lietuvą aktYviai“ rasite:

  70 maršrutų dviračiais, baidarėmis, laivais, oru; 
  apie 600 spalvotų iliustracijų; 
  per 850 lankytinų vietovių aprašymų; 
  detalius 1:250 000 mastelio žemėlapius su  

pažymėta kelionės eiga; 
  informacines lenteles su maršruto ilgiu (km),  

trukme (val.), sudėtingumo lygiu bei kita keliautojams 
naudinga informacija; 

  daug tikrų ir legendomis apipintų faktų.

ieŠkokiteknYGYnuose



 Ar tikrai žmogui reikia krikšto?
Visiems puikiai žinoma Ievos ir Adomo istorija yra pradžia 
to, ką šiuo metu kiekvienas mūsų patiriame ir su kuo kovo-
jame. Šie mūsų protėviai norėjo tvarkytis patys vieni, atskir-
dami, kas yra gera, o kas – bloga, išsižadėjo Dievo, išdavė jį, 
pasielgę egoistiškai. Jie pirmieji nutraukė tokį brangų ryšį 
su mūsų Kūrėju, kurį kiekvienas krikščionis stengiasi atstaty-
ti bene visą savo gyvenimą. Būtent dėl Ievos ir Adomo nu-
puolimo ir mes esame krikštijami, kad būtų nuplauta mūsų 
gimtoji nuodėmė. Tačiau krikštas – tik pirmas žingsnis kelyje 
išganymo link. Jei tai nebūtų ilgas ir sudėtingas kelias, var-
gu, ar Dievas būtų atsiuntęs savo mylimą sūnų Jėzų, kuris, 
būdamas nekaltas, prisiėmė žmonijos nuodėmes ir už visus 
mus numirė ant kryžiaus kartą ir visiems laikams. Krikštu 
atstatoma tai, kas sugriauta pirmųjų žmonių neklusnumu, 
nusigręžimu nuo mylinčio Kūrėjo. Priimdamas krikštą žmo-
gus taria taip Dievo meilei ir leidžia jai veikti savyje. 

 Ar krikšto sakramentas teikiamas 
tik mažiems vaikams?
Priimta, kad dar suteikdami vienas kitam santuokos sak- 
ramentą jaunieji įsipareigoja auklėti vaikus krikščioniškai. 
Natūralu, kad ką tik gimęs mažas vaikas yra netikintis. Jo 
gimimas – tik dar vienas Dievo veikimo įrodymas, todėl 
tėvai turi ugdyti savo atžalą pagal savo tikėjimą: perduoti 
jam žinias, padėti pažinti dieviškas dovanas, perteikti tradi-
cijas. Tik Viešpaties gyvybė ir galia bei dovanotas tikėjimas 
gali padėti bręstančiai asmenybei augti ir skleistis. Šeima 
įsipareigoja padėti krikščioniui augti, parodyti Dievo mei-
lę per mylinčias rankas ir širdis, drauge melstis ir atskleisti 
krikščioniškų vertybių lobius. Kūdikiai krikštijami tik tada, kai 
bent vienas iš tėvų ar globėjų to nori. Jei tėvai nesutinka, ar 
nėra pagrįstos tikimybės, kad vaikas bus auklėjamas krikš-
čioniškai, kūdikio krikštyti negalima.
Suaugusiųjų krikštas vyksta kiek sudėtingiau. Suaugę žmo-

Vasara – tinkamiausias metas ne tik san-
tuokos sakramentui, bet ir krikštynoms. 
Deja, klaidingai manoma, kad krikštynos – 
šeimos šventė, kuri turi vykti tik intymioje 
artimųjų aplinkoje. Ši šventė – visos Bažny-
čios šventė, ir ja džiaugtis turi kuo daugiau 
žmonių. Juk per šį Jėzaus įsteigtą sakra-
mentą žmogus tampa naujas, pilnavertis 
visos Bažnyčios narys.
Krikštas – tai viso krikščioniškojo gyvenimo pradžia ir 
pagrindas. Pakrikštytas žmogus savo gyvenime turi 
stengtis siekti kuo didesnio panašumo į Jėzų Kristų, kurį 
Dievas, kaip ir kiekvieną kitą žmogų, sukūrė pagal savo 
paveikslą. Krikštas – blogio ir nuodėmės išsižadėjimas, 
vartai į Bažnyčios bendruomenę, durys į Dievo Karalystę. 
Krikštas jokiu būdu nėra magija, kuri jūsų vaiką padary-
tų sveiką ir laimingą. Nuoširdi malda, tikėjimas, krikšta-
tėviai, tėvai, visa šeima ir bendruomenė savo krikščio-
nišku pavyzdžiu, malda, dėmesiu turi pagelbėti, kad per 
krikštą gautos dovanos išsiskleistų, duotų vaisių ir žmo-
gus iš tiesų taptų laimingas.

KRIKŠTYNOS – 
VISOS 
BAŽNYČIOS 
ŠVENTĖ
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nės turi lankyti katechumenato seminarus, kurie trunka iki 
trejų metų. Šis laikotarpis reikalingas tam, kad žmonės ga-
lėtų geriau suprasti, pažinti ir įsisąmoninti krikščioniškąjį gy-
venimą, ryžtis jam. Ir vėliau, jau priėmus sakramentą, viskas 
nesibaigia. Pakrikštytieji gauna globėjus, kurie padeda susi-
doroti su naujais krikščionybės iššūkiais, padeda nesuklupti 
ir gyventi Dievo meile.

 Ką būtina žinoti krikšto tėvams?
Krikšto tėvai turi būti vyresni nei 16 metų ir jau priėmę krikš-
to, sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus. Jei krikštatėviai 
vedę, turi būti priėmę ir santuokos sakramentą. Krikštatėviai 
turi daug pareigų: turi padėti tėvams rūpintis vaiko tikėji-
mu, ugdyti jį Bažnyčios bendruomenėje, lydėti jį maldoje, 
mokinti nuoširdžiai mylėti ir pasitikėti Dievu. Būti krikšta-
tėviais – tai ne tik vienkartinis atsakomybės prisiėmimas. 
Krikštatėviai turi puoselėti santykius su savo krikšto vaiku, 
net jei jų nesieja giminystės ryšiai, nes per krikštą užgimsta 
dvasinė giminystė, kuri ne ką mažiau svarbi ir įpareigojanti. 
Visą gyvenimą krikštatėviai krikšto vaiką turi palaikyti sun-
kumuose ir džiaugsmuose. 

 Krikšto simboliai
 Kryžiaus ženklas svarbus tam, kuris pripažįsta Jėzų Kris-

tų, už visus žmones mirusį ir prisikėlusį, priima Tėvą, į žemę 
atsiuntusį savo Sūnų, ir atsiveria Šventosios Dvasios dova-
noms.

 Pašventintas vanduo tris kartus Tėvo, Sūnaus ir Švento-
sios Dvasios vardu pilamas ant krikštijamojo galvos jungia 
su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. Krikštas neša mirtį nuodė-
mei ir dovanoja naują Dievo vaiko gyvenimą.

 Katechumenų aliejus. Juo patepama krikštijamojo krūti-
nė. Šis aliejus skirtas tik krikštą priimantiems žmonėms. Pa-
tepimo apeiga primena, kad nuo šiol Kristus bus krikščionio 
apsauga ir stiprybė, padės saugotis nuo piktojo pagundų, 
kurios braunasi į kiekvieno žmogaus širdį.

 Krizmos aliejumi patepama pakrikštyto vaiko kakta. Tai 
išrinkimo ženklas, primena, jog kiekvienas krikščionis šiame 
pasaulyje yra kunigas, nes meldžiasi į Dievą už save ir kitus. 
Jis yra karalius, besirūpinantis jam pavestaisiais, ir pranašas, 
liudijantis Dievą kitiems.

 Baltu drabužiu apgaubiamas pakrikštytas žmogus bylo-
ja apie Dievo globą, naują, šviesų, džiaugsmingą gyvenimą, 
Jėzaus Kristaus šventumą, į kurį krikščionis įžengė.

 Krikšto žvakė primena Kristų, kuris dovanoja naujo gy-
venimo šviesą. Žvakė apšviečia tamsą, o Kristaus dovanotas 
tikėjimas – mūsų gyvenimą. Žvakė saugoma visą gyvenimą 
kaip priminimas, jog pakrikštytasis per žemės kelionę kvie-
čiamas puoselėti tikėjimą, vengti nuodėmių tamsos.

 Krikšto apeigos
Apeigos pradedamos kryžiaus ženklu. Kunigas paklausia 
apie vardą, kurį šeima išrinko krikštijamajam. Iš anksto žmo-
gui parenkamas krikščioniškas kurio nors šventojo vardas. 
Taip krikščionis visam gyvenimui gauna globėją ir krikščio-
nišką gyvenimo pavyzdį. Kunigas dešinės rankos nykščiu 
padaro kryžiaus ženklą ant vaikelio kaktos. Taip vaikelį pa-
laimina tėvai ir krikštatėviai. Tada visi klausosi Dievo Žodžio. 
Kunigas trumpai pakomentuoja Šv. Rašto skaitinius. Paskui 
visi drauge meldžiasi už krikštijamąjį – atsiliepia į visuotinės 
maldos kreipinius. Po jos naujakrikštui prašoma šventųjų 
globos. Katechumenų aliejumi patepama krikštijamojo krū-
tinė. Kunigas kviečia atsižadėti nuodėmių ir visokio blogio. 
Į kreipinius atsiliepiame: „Atsižadu!“ Kunigas pakviečia išpa-
žinti mūsų krikščioniškąjį tikėjimą. Į klausimus atsakome: 
„Tikiu!“ Pačios krikšto apeigos – vandens užpylimas – kaip 
ir panardinimas – primena krikštijamojo palaidojimą Kris-
taus mirtyje, iš kurios prisikeliama su Kristumi atnaujintam 
gyvenimui. Tai gimimas iš vandens ir Dvasios, Dievo kaip 
gelbėtojo priėmimas, apsisprendimas gyventi kaip Viešpats 
moko. Pakrikštytasis patepamas krizma, apgaubiamas bal-
tu rūbu, uždegama žvakė. Drauge meldžiamasi „Tėve mūsų“ 
malda, suteikiamas palaiminimas tėvams ir visiems apeigų 
dalyviams.

 Kas gali suteikti Krikšto 
      sakramentą?
Bažnyčioje arba koplyčioje, tam skirtoje vietoje krikštija 
vyskupas, kunigas ar diakonas. Kai kūdikiui gresia mirties 
pavojus, krikštyti gali kiekvienas žmogus, netgi pats būda-
mas nekrikštytas, jei tik nori vykdyti tai, ką krikštijant atlieka 
Bažnyčia. Kai gresiant mirties pavojui kūdikį krikštija ne dva-
sininkas, jis, pildamas ant vaikelio galvos švarų vandenį, turi 
ištarti formulę. Sakoma: „(vardas) aš tave krikštiju: vardan 
Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios“. Jei po krikšto 
kūdikis pasveiktų, reikia kreiptis į kunigą, kad jis krikšto apei-
gas papildytų: pateptų krizmos aliejumi, drauge pasimels-
tų, palaimintų visą šeimą. 

Parengė Ieva Ąžuolaitytė
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VERTINANTIEMS PRIERAIŠUMĄ
Šiandien norėtume Jus supažindinti su šunų 

– šveicarų zenenhundų – veisle, kuri skirstoma į 
Apencelio, Berno, didžiuosius šveicarų ir Entlebu-
cho zenenhundus. Veislės pavadinimas atitinka ša-
lies regioną, kuriame šie šunys yra labiausiai paplitę. 
Didysis šveicarų zenenhundas, dar vadinamas švei-
cariuku („Swissy“), laikomas seniausiu bei didžiau-
siu iš visų keturių veislių. Bendras visų zenenhundų 
charakterio bruožas – tai begalinis prieraišumas ir 
meilė šeimininkui, didelis noras artimai ir nuolat su 
juo bendrauti, ištikimybė ir atsidavimas. Šie šunys 
per visus amžius dirbo šalia žmogaus ir kitų gyvū-
nų, todėl laimingiausi jie yra būdami su tais, kuriuos 
myli. Jie mėgsta išdykauti, žaisti arba tiesiog gulėti 
prie šeimininko kojų.

VEISLĖS ATSIRADIMO VERSIJOS
Yra trys versijos, kaip atsirado ši veislė. Pagal pir-

mąją versiją, 58 m. pr. Kr. romėnų legionai įsiveržė 
į Šveicariją ir su savimi atsigabeno į mastifus pa-
našius šunis, vadinamus molosais. Šie šunys lydėjo 
kariuomenę ir atliko du pagrindinius darbus – nak-
timis saugojo kariuomenę bei padėjo ganyti ir va-
ryti galvijų bandas, kurios keliavo su kariuomene ir 
buvo skirtos maistui. Jie susikryžmino su tame re-

gione jau gyvenusių šunų veislėmis ir taip bėgant 
laikui išsivystė keturios dabartinės veislės.

Antrosios versijos šalininkai mano, kad Centrinė-
je Europoje jau buvo į molosus panašių šunų veislė. 
Romėnų atgabenti šunys susikryžmino su vietinės 
veislės atstovais, ir taip atsirado zenenhundai.

Trečioji nuomonė teigia, kad finikiečiai maždaug 
1100 m. pr. Kr. atgabeno mastifo tipo šunis į Ispa-
niją. Kadangi žmonės pritaikė šio tipo šunis savo 
reikmėms, jie buvo sukryžminti su vietinėmis šunų 
veislėmis, o vėliau paplito rytinėje Europos dalyje.

Bet kuriuo atveju beveik neabejojama, kad veislė 
atsirado poruojantis vietiniams šunims su dideliais 
mastifų tipo šunimis, kurie į Šveicariją atkeliavo kar-
tu su svetimšaliais. Manoma, kad didieji šveicarų ze-
nenhundai – senbernarų ir rotveilerių protėviai.

ŠVEICARIJA – ZENENHUNDŲ TĖVYNĖ
Apie šią veislę jau buvo žinoma prieš 2000 metų, 

kai romėnai puolė Šveicariją. Šie šunys gindavo gy-
vulių bandas ir dirbo kaip sargai. Romėnų mastifų 
tipo šunys tikriausiai buvo sukryžminti su bandas 
saugančiais šunimis, galėjusiais atlaikyti šaltą Alpių 
orą, ir taip pat prisidėjo prie jų temperamento su-
švelninimo. Berno zenenhundai tada buvo naudoja-
mi traukti vežimams, prikrautiems audinių ar pieno 
produktų, iš kaimo į kaimą. XIX amžiuje ši veislė be-

ŠVEICARIUKAI
Protingi žmonės viską daro atsakingai. Net ir au-
gintinį renkasi. Tokiems žmonėms svarbu gyvūno 
veislė, veislynas, iš kurio jis kilęs, jo tėvai ir net gi 
proseneliai. Daug kas numos ranka ir pasakys, jog 
viskas priklauso nuo to, kaip auginsi gyvūną, tačiau 
kinologai, veislynų steigėjai ir profesionalūs šunų 
augintojai tikrai patvirtins faktą, kad šuns charak-
terį labai lemia jo genofondas bei per šimtus metų 
susiformavę būdo bei fiziniai bruožai, išlikę selekci-
jos metu. 

KETURKOJAI DRAUGAI



Parengė Ieva Ąžuolaitytė

veik išnyko dėl susidomėjimo senbernarais ir veisi-
mo programų trūkumo. Tai truko iki šio amžiaus pra-
džios, kai šveicarų kinologas Franzas Schertenliebas 
iššukavo visą šalį, kad rastų vienus iš paskutinių šios 
veislės šunų. Jam pasisekė jų rasti Berno Durbacho 
apygardoje. Nuo to karto prie jo prisidėjo profe-
sorius iš Ciuricho Albertas Heimas. Jų dėka Berno 
zenenhundai sugrįžo. Vėliau šie šunys ypač išpopu-
liarėjo Šveicarijoje ir kitose Europos šalyse iki Skan-
dinavijos. 1936 metais zenenhundai buvo pripažinti 
ir Amerikoje. Kanada prisijungė prie judėjimo 1970 
metais. Beje, ši veislė vis dar gana reta Didžiojoje Bri-
tanijoje.

ARISTOKRATAS IŠ PRIGIMTIES
Tikriausiai ne veltui zenenhundai šiuo metu la-

biausiai mėgstami ir mylimi Prancūzijoje, nes šių 
šunų išvaizda labai aristokratiška. Berno zenenhun-
dai yra vieni patraukliausių darbinių šunų, turintys 
žvilgantį juodą kailį ir jį puošiančias dėmes. Kailis yra 
švelnus ir šilkinis, su storu poplaukiu. Jie yra stiprūs, 
tvirti šunys, turintys labai tvirtus kaulus ir įspūdingą 
pečių jėgą bei ilgus ir subalansuotus šuolius. Šie šu-
nys pasiekia visą ūgį būdami 15 mėnesių amžiaus, 
tačiau gali trukti dar 2 ar 3 metus, kol visiškai subręs-
ta. Dažnai klystama dėl zenenhundų amžiaus, nes iš 
pažiūros jie atrodo dideli ir subrendę, tačiau elgiasi 
ir žaidžia, dūksta su vaikais kaip maži šunyčiai, nes 
būtent tokie širdyje ir yra. Beje, nors zenenhundo 
išvaizda ir stotas atrodo ypač griežtai ir piktai, jie 
nėra aršūs šunys, ir viskas, ko iš jų galima tikėtis – tai 
lojimas ir gąsdinimas nelauktų svečių savo išvaizda, 
stiprumu bei garsu. Tačiau ir loti be reikalo šie šunys 
nemėgsta. Tai, jog jie nesikandžioja, byloja tik apie 
saugumą.

TIKRAS ŠEIMOS NARYS
Zenenhundai – labai prieraišūs gyvūnai, todėl 

jiems reikia labai daug dėmesio, meilės, priežiūros. 
Tiesa, jų gyvenimo trukmė nėra ilga, tik 7–10 metų. 
Suaugęs šis šuo sveria net iki 50 kilogramų nepri-
klausomai nuo lyties. Berno zenenhundai yra gero 
būdo šunys, mėgstantys aktyviai dalyvauti šeimos 
gyvenime. Jie visada nori būti šalia ir kartu, visuomet 
būna pasiryžę ginti ir globoti savo šeimininką. Beje, 
dar vienas labai svarbus šios veislės bruožas tas, kad 
jie neturi vieno šeimininko, nes su visais šeimos na-
riais geba elgtis taip, tarsi jie būtų patys svarbiau-
si ir mylimiausi. Šie prieraišūs, kantrūs šunys ypač 
geri vaikams ir prireikus visada juos sergi. Jie garsiai 

praneša apie naujus atvykėlius, tačiau netrukus vėl 
nurimsta. Atėjus naujiems žmonėms į namus, reikia 
juos supažindinti su zenenhundu, tuomet jis supras, 
kad tai savi žmonės ir elgsis draugiškai. Šie šunys 
priims kates bei kitus augintinius, jei gyvens kartu 
su jais nuo mažens. Kai kurie šunys gali būti pasipū-
tę, ypač bendraudami su kitais šunimis.

  
Dabar galite nuspręsti, ar tai tinkamas Jums gy-
vūnas. Kad ir kokį gyvūną priimsite gyventi į savo 
namus ir į savo šeimą, atminkite, jog svarbiausia 
su juo elgtis rūpestingai, pagarbiai, jį mylėti ir ne-
pamiršti, kad jis – gyvūnas!
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Kuba daugeliui siejasi 
su garsiuoju politiku 
F. Kastro, gyventojų 
spontaniškumu, 
gerais cigarais, nuostabiu 
gamtovaizdžiu. Tai vieta, 
kur nuolat šilta... 
Kuba yra didžiausia 
Karibų jūros sala pagal 
gyventojų skaičių bei 
plotą ir šešiolikta pagal 
dydį visame pasaulyje. 

KUBA –
viena 

paskutiniųjų 

komunizmo 

tvirtovių

LIETUVIAI KELIAUJA

Kelionės nuotraukos ir 
įspūdžiai Edmundo Kolevaičio.



Havana, Malikono krantinė.

SALOS KRAŠTOVAIZDIS

Kubos krantus skalauja ne tik Karibų jūra, bet ir 
Atlanto vandenynas. Ši šalis gali didžiuotis turėda-
ma apie 7 000 km pajūrio ruožą, kuriame yra apie 
290 nuostabių, įvairaus dydžio paplūdimių, kuriuo-
se prieglobstį randa ir romantiški įsimylėjėliai, ir pra-
mogų ištroškę turistai. Didelę Kubos dalį sudaro ly-
gumos, tik pietryčiuose stūkso kalnai ir žavi kalvotas 
kraštovaizdis. Aukščiausia viršūnė yra Pico Turquino 
(1 974 m) Siera Maestra kalnyne.



Kubos etninės grupės: 
mulatai – 51%, 
europiečiai – 37%, 
afrikiečiai – 11%, 
kinai – 1%. 
Galime pamatyti 
viename kubietyje 
visus 4 etninių grupių 
bruožus.



KALBA IR KULTŪRA

Valstybinė kalba Kuboje yra ispanų, tačiau 
viešbučiuose ir turistų lankomose vietose ga-
lima susikalbėti angliškai, nors vietiniai gyven-
tojai kalba dažniausiai tik ispaniškai. Kuboje 
gyvena daugiau kaip 10 milijonų žmonių. Jos 
kultūra remiasi aborigenų, ispanų, Afrikos ver-
gų ir JAV kultūra. Kuboje yra 99,8% raštingų 
žmonių, naujagimių mirtingumas žemesnis 
už kai kurių išsivysčiusių šalių, o vidutinė gy-
venimo trukmė – 77 metai.

Namuose atliekamos 
afrikietiškos

apeigos ir dabar.



Šalies valiuta yra Kubos pesas, kuris susidaro iš 100 
sentavų ir prilygsta JAV doleriui. Turistai pesais pa-
prastai neatsiskaito, nes iš keliautojų įprasta priimti 
dolerius, o grąžą atiduoti konvertuojamaisiais pe-
sais, kuriuos išvykdami turistai gali išsikeisti į JAV 
dolerius. Dabar prezidentas pasisako už Kuboje vei-
kiančios dvigubos valiutos sistemos pertvarką, bet 
to padaryti R. Kastro kol kas nepavyko: šalyje vis dar 
atsiskaitoma pesais ir konvertuojamaisiais pesais. 
Šių pirkimo galia kur kas didesnė, be to, už kai ku-
riuos dalykus galima atsiskaityti tik jais. 

VALIUTA

Vyrų žaidimas domino yra neatsiejama kultūros dalis gatvėse.

96      W W W.LIE TUVE.LT



Galima pamatyti ir tokius egzotiškus turistams skirtus taksi.



Valstybei, pagrįstai ideologija ir ja mitusiai penkis 
dešimtmečius, tai mažų mažiausiai žada tapatybės 
krizę. Nors komunizmas Kuboje niekur nedingo, vis 
dėlto aiškiai matyti, kad į šią šalį pamažu, bet užti-
krintai, smelkiasi kapitalizmas, laisva rinka ir privati 
nuosavybė. Lengvą šoką visuomenei sukėlė pirmą 
kartą Kubos istorijoje suteikta galimybė pardavinėti 
asmeninius kompiuterius, mobiliuosius telefonus ar 
kai kuriuos anksčiau draustus namų apyvokos įren-
ginius. Be to, buvo leista įsigyti naujesnių automobi-
lių… Deja, bet daugumai salos gyventojų šie daiktai 
vis tiek per brangūs, kad juos iš tikro pirktų. Taip pat 
panaikinta nerašyta taisyklė, neleidusi kubiečiams 
apsistoti užsienio turistams skirtuose viešbučiuo-
se, ir suteikta daugiau galimybių keliauti į užsienio 
valstybes. Didelis įvykis buvo oficialiai legalizuotas 
privačių namų pirkimas ir pardavimas. Yra požymių, 
kad gal tokia padėtis pasikeis, nes po truputį diegia-
ma kitokia atlyginimų mokėjimo filosofija – už pro-
duktyvumą imta mokėti priedus. Deja, atlyginimai 
išmokami paprastaisiais pesais, o tai finansiškai ne-
palanku paprastam darbininkui.

POLITINĖ SITUACIJA 

1959 m. maištaujančių kubiečių kariuomenė įsiver-
žė į sostinę Havaną ir nuvertė diktatorių Fulgencio 
Batistą. Vėliau sekęs „raudonosios“ Kubos laikotarpis 
ne kartą prikaustė viso pasaulio dėmesį aštriais įvy-
kiais. Vienas jų – Karibų krizė, vos nevirtusi trečiojo 
pasaulinio karo įžanga.

Strategiškai svarbi geografinė salos padėtis nuolat 
kėlė rūpesčių JAV vyriausybei. Visus tuos metus ak-
tualia siekiamybe išliko komunistinio Kubos režimo 
nuvertimas. Pragaištinga Kiaulių įlankos invazija, 
visa virtinė bandymų nužudyti Kubos lyderį Fidelį 
Kastro, teroristiniai išpuoliai salos teritorijoje – JAV 
nuolat stengėsi parklupdyti kaimynystėje įsikūrusį 
komunizmo bastioną. Pasibaigus šaltajam karui at-
rodė, kad politinis Kubos režimas turėtų radikaliai 
keistis, tačiau kalbos apie revoliuciją Kuboje dar ir 
šiandien sulaukia dėmesio. Neatsiejamas revoliuci-
nės Kubos simbolis – lyderis Fidelis Kastro – prezi-
dento pareigas faktiškai perdavė savo broliui Rauliui 
dar 2006 m. liepą, bet oficialiai šis sprendimas buvo 
patvirtintas tik po dvejų metų. O R. Kastro tenka 
nelengva užduotis – vadovauti Kubai sunkiu laiko-
tarpiu ir rasti būdų visuomenės nepasitenkinimą 
keliančioms problemoms spręsti.

AKIVAIZDŪS PASIKEITIMAI

Be ekonominių sunkumų, dabartinė Kubos valdžia 
susiduria ir su šalies idealų nuvertėjimu. Subyrėjus 
Sovietų Sąjungai, pagrindinei Kubos sąjungininkei, 
atgyvenusių revoliucinių idealų ir apgultos tvirtovės 
teiginių jau seniai nebeužtenka žemiems gyvenimo 
standartams paaiškinti. Prie nusivylimo dabartiniu 
politiniu režimu daug prisidėjo ir nykstanti sociali-
nė lygybė, kuri vis dar laikoma vertybe. Į akis krinta 
atotrūkis tarp senosios ir naujosios kartų. Pastarajai 
šlovinga revoliucinė Kubos praeitis ir Batistos dikta-
tūra yra tik tolimas aidas, aprašomas istorijos vado-
vėliuose.

Vos tapęs prezidentu, Raulis Kastro pareiškė, kad 
valdys kitaip nei brolis. Išryškėjo paprastas, bet es-
minis skirtumas, pranašaujantis senosios Kubos 
mirtį – pragmatiška politika, išstumianti ideologiją. 

Kubiečiai išsilavinę ir intelektualūs, 
bet jų laisvės vis dar apribotos komunistinio rėžimo.
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CIGARAI

Kuba visame pasaulyje garsėja savo cigarais, kurie 
jau tapo ir šios šalies simbolis, ir statuso ženklas juos 
rūkantiems. Cigarai vadinami rudaisiais meno dirbi-
niais, kadangi neretai juos gamina rankomis. Geras 
cigarų tabako derlius šalyje yra dėl derlingos žemės 
ir palankaus klimato (šiltos dienos ir vėsios naktys), 
todėl čia užauginamas pats geriausias tabakas vi-
same pasaulyje. Šviesiai žali tabako lapai skinami 
ir kabinami džiūti, po to jie rūšiuojami, supakuoti 
parauginami, kad būtų ne tokie aštrūs, ir vežami į 
cigarų fabrikus.

Istorija byloja, kad cigarus išrado indėnai. Tai buvo 
į palmių, kukurūzų ar kitų džiovintų augalų lapus 
įsukti tabako lapai. Pirmoji cigarų gamyklėlė „Casa 
de Beneficiencia“ Havanoje buvo atidaryta 1799 m. 
Ši data yra siejama su kubietiškų cigarų gimimu. 
Koncernas „Habanos“, kuriam priklauso žymiausi 
pasauliniai cigarų prekių ženklai, pagamina apie 
50% pasaulyje surūkomų cigarų. Žymiausias cigarų 
ženklas yra „Cohiba“. Dažnai yra siūloma netikrų šios 
firmos cigarų, kadangi tikras „Cohiba“ cigaras kai-
nuoja 25 dolerius, todėl ne kiekvienas ryžtasi mo-
kėti tokią sumą. Pavadinimas „Havana“ asocijuojasi 

su cigarais, prabanga, nepakartojamu moters kūno 
kvapu ir šiluma. Įspūdingas mitas, kurio autorystė 
priskiriama žymiam cigarų mėgėjui Ernestui Hemin-
gvėjui, byloja, kad cigarai yra sukami ant moterų 
šlaunų. Deja, tai mitas, kuris kartais paverčiamas re-
alybe tik žiūrovų akims pamaloninti. Iš tikrųjų ciga-
rai yra sukami ant lentų ar stalų (lygaus paviršiaus) 
ir tik labai įgudusiomis rankomis. Kuboje yra ma-
noma, kad tikrasis meistriškumas pasiekiamas tik 
po 20 metų tokio darbo. Užrašas ant dėžutės „Total-
mente a mano“ reiškia, kad cigarams buvo atiduota 
visa delnų šiluma ir joks mechanizmas jų nepalietė.





Tokius cigarus tikriausiai gali pamatyti tik Kuboje.





ROMAS – Kubos gyvybės vanduo

Romas – stiprus alkoholinis gėrimas, gaminamas iš 
cukranendrių spirito. Pirmą kartą romas paminėtas 
1630 m. Barbadoso saloje. Nuo to laiko Karibų re-
giono salos garsėja romo gamyba. Nuo XVII a. šis 
gėrimas pradėtas vartoti ir Europoje. Romas yra va-
dinamas Kubos gyvybės vandeniu. Tai buvo mėgs-
tamiausias piratų gėrimas, kareivių alga, vergų pa-
guoda... 

Romas yra pagrindinė eksporto prekė. Kiekvienas 
apsilankęs Kuboje privalo paragauti šio gėrimo: gry-
no ar kokteilio pavidalu. Yra baltasis ir rudasis romas. 
Baltasis romas beveik be išimties vartojamas kaip 
sudedamoji gėrimų dalis. Jis silpnesnis už rudąjį ir 
yra švelnesnio skonio. Tiesa, baltasis romas netinka 
karštiems gėrimams – punšui ar grogui, nes švel-
nus romo aromatas labai greitai išgaruoja. Rudasis 
romas brandinamas ilgiau nei baltasis. Brandinimui 
parenkamos tamsaus medžio statinės, kuriose gėri-
mas įgauna gelsvą arba rudą spalvą. Kartais romas 
dar papildomai nudažomas rudojo cukraus sirupu. 
Rudasis romas tiekiamas su kava ar cigaru. Romo 
kaina priklauso nuo to, kiek laiko jis yra išlaikytas. 
Geras romas yra ilgą laiką brandinamas ąžuolinėse 
statinėse, panašiai kaip viskis ar konjakas. Daugelis 
gamintojų pagardina romą įvairiais priedais: vanile, 
abrikosais ar ypatingais Karibų jūros šalių priesko-
niais.

Užsukus į vietinį barą sutinki paslaugius 
kubiečius, vaizdingai porinančius, 

jog greta romo taurę kilnojo pats E. Hemingvėjus. 
Tokia proga neišlenkti taurelės 

už didį rašytoją tolygu įžeidimui. 
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MAISTAS

Saloje juokaujama, kad trys Kubos revoliucijos per-
galės – žmogaus teisė į išsilavinimą, sveikatą ir kul-
tūrą – buvo pasiektos pusryčių, pietų ir vakarienės 
sąskaita. Nepaisant ekonominių bei politinių sun-
kumų, kubiečiai sugebėjo išsaugoti tikros kreolų 
(pirmųjų europiečių kolonizatorių Lotynų Amerikos 
kraštuose palikuonių, dažniausiai ispanų ar portu-
galų kilmės) namų virtuvės tradicijas.

Maistas Kubos viešbučiuose, žinoma, vakarietiškas. 
Havanoje apstu puikiausių restoranų, miestiečiai 
mielai renkasi nebrangias užkandines, kuriose gali-
ma suvalgyti picą arba empanadą (pyragėlį su mė-
sos ar kitu įdaru) ir atsigerti šaltų vaisių sulčių, tačiau 
už sostinės ribų gyvenančių kubiečių gurmanais ne-
pavadinsi – jų šeimose valgis ruošiamas gana kuk-
liai. Iš mėsos vietiniai renkasi vištieną ar kiaulieną, 
rečiau – jautieną ar avieną. Mėgstamos Kuboje yra 
saldžiosios bulvės (ksantososmos), tortilijos, ryžiai 
su pupelėmis, patiekalai iš bananų, net ir košė, va-
dinama fufu. Salotos šioje saloje ruošiamos panašiai 
kaip pas mus: iš agurkų, pomidorų, kopūstų.



Vakarienė restorane turistams nėra pigi, 
o ką jau kalbėti apie vietinius kubiečius... 
Jie sau tokios prabangos negali leisti.



Vaikai kaip ir visame pasaulyje mėgsta bulvių traškučius ir gazuotus vaisvandenius.

Vakarienė salsos šokio mokytojo namuose.



Greitasis maistas gatvėje – paprastas dešrainis.



Kubos eklektiška architektūra. 
Havanos katedros aikštė. 





Gyvenimas Havanos gatvėse



Peilių galandytojas gatvėje.



Taksi vairuotojas laukia klientų.







Senus automobilius kubiečiai eksploatuoja daugelį metų. 
Vienas iš pragyvenimo šaltinių – taksi.



Vos iš lopšio išlipę vaikai šoka.



Vaikai visuomet susiranda sau žaidimų gatvėje.



E. Kolevaitis (pritūpęs) su salsos šokio mokyklos šokėjais.
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Kubiečių namų durys atviros.



Kūdikį maitinanti motina – įprastas vaizdas Havanos gatvėje.
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INTERJERAS

AIVARAS

MARIJUS



Kauniečiai broliai architektai Aivaras ir Marijus Preisai 

skirtinguose projektuose stengiasi nevartoti tos pačios 

architektūrinės kalbos, todėl jų darbai nėra vienodi ir 

persmelkti arogantišku autoriaus braižu. Architektai dir-

ba tiek su moderniais, tiek su tradiciniais namų ir visuo-

meninių pastatų projektais. Pasak Aivaro ir Marijaus, blo-

gų stilių nėra, yra tik prastas jų pritaikymas... O visiems, 

kurie ruošiasi statyti namą, reiktų žinoti, kad geras darbo 

rezultatas iš principo priklauso nuo dviejų dedamųjų: 

užsakovai turi pasitikėti architektais, o architektai turi gir-

dėti užsakovus...

Jei vieni girdi, 
    o kiti pasitiki...



ĮTAIGUMO IR 
PAPRASTUMO 
PAIEŠKOS
Pasak Ludwig Mies van der Rohe (1886 – 1969), ma-
žiau yra daugiau. Ši tezė – tai išgrynintos modernio-
sios architektūros estetikos atsakas į to laikmečio 
puošybos detalėmis perkrautą architektūrinį kon-
tekstą. Pasak Aivaro Preiso, šiomis dienomis ši tezė 
yra ypač aktuali bei netgi įgyja naujų prasmių, nes 
ja įprasminamas siekis daryti mažesnį neigiamą po-
veikį aplinkai. Broliai Preisai vertina paprastumą, 
lengvumą, skaidrumą, atvirumą, šviesumą, santūru-
mą, esmingumą ir sako, kad galima statyti mažiau, 
bet lokiškiau, nes tada ir supaprastinti sprendimai 
didina įtaigą ir reikšmingumą.

KIEKYBĖ 
LEMIA 
KOKYBĘ
Konkrečiais architektūros gùru Aivaras ir Marijus 
Preisai neseka, o visada ieško ko nors naujo, nors 
gerų ir ateityje pritaikytinų idėjų kartais visai atsi-
tiktinai pastebi ir nežinomų architektų viešai skel-
biamuose projektuose. „Šiuo metu internete archi-
tektūrinės informacijos srautas didžiulis, todėl gali 
rasti labai įdomių sprendimų, darbo metodų, visai 
negirdėtų autorių“, – sako M. Preisas. Pasak jo, visa-
da gali pasimokyti kaip statyti namus prie vandens 
iš olandų, vaizdingame landšafte – iš austrų, o kaip 
sukurti įdomią gyvenamąją erdvę ypač mažame 
miesto sklype – iš japonų. Idėjos paprastai gimsta 
iš variantų, variantai – iš darbo. A. Preisas teigia, jog 
kuo daugiau patikrini galimybių, tuo arčiau tiesos 
būna ir sprendimas. Kartais sprendimų ieškoma ke-
lis mėnesius, o kartais net kelerius metus – tol, kol 
užsakovas patiki, kad tai jo variantas.



Projektuojant namą ir tinkamai išnaudojus 
sklypo reljefą, gaunami įdomūs sprendimai. 
Kuriant aplinką yra svarbi profesionalių 
landšafto specialistų pagalba.



Aplinkos įsileidimas į vidaus erdves 
per dideles vitrinas.





NORŲ IR 
GALIMYBIŲ 
DERMĖ
Nors Preisų darbo centre yra žmogus, jo veikla, sva-
jonės, poreikiai, norai, galimybės, tačiau užsakovai 
būna labai skirtingi. „Dažnai žmonės ateina su labai 
konkrečiais norais ar net sprendimais. Radikaliai 
griauti klientų nuostatų neišeina, nes tai lemtų tik 
konfliktą, todėl tenka nuosekliai, mažais žingsneliais 
ieškoti optimalaus sprendimo“, – apie darbą su klien-
tais pasakojo A. Preisas. Pasak M. Preiso, maloniausia 
dirbti su užsakovais, kurie neturi išankstinių nuosta-
tų, yra ieškantys ir atviri naujoms idėjoms, nes tada 
būna smagu tapti jų namų idėjos bendraautoriais. 
Architektai pastebėjo, jog klientų norai ir galimybės 
kartais prasilenkia. „Retai sutinkame tiksliai skai-
čiuojančių žmonių ir pagal tai priimančių vienokius 
ar kitokius sprendimus. Dažnai norai būna ambicin-
gesni už galimybes, o vienintelis jų matomas spren-
dimas paaiškinamas abejonių ir dvejonių kupinu 
posakiu „Ai, kaip nors...“, kuris, deja, nieko gero neža-
da“, – pasakojo A. Preisas. Architektai sako, jog reiktų 
nepamiršti, kad gražiausias ir geriausias namas – tai 
visiškai užbaigtas namas.

L formos planai 
sukuria jaukius 
vidaus kiemelius.



Iškištas antro aukšto tūris apsaugo bendrąjį kambarį nuo tiesioginių 
saulės spindulių vasarą ir kartu yra stogas virš terasos.

Vientisas terasos uždengimas – stogo tąsa.



Ant langų įrengtos žaliùzės 
apsaugo patalpas nuo perkaitimo.





PATOGUMAS, 
RACIONALUMAS 
IR ESTETIKA
Architektai Preisai laikosi architektūros kūrimo prin-
cipo, kai vidaus erdvė, organiškai įsiliejanti į aplinką, 
kuria formą. „Atskaitos taškas projektuojant namą, 
be abejo, yra sklypas ir jį supanti tiek gamtinė, tiek 
urbanistinė aplinka“, – sakė M. Preisas. Pasak jo, in-
terjero sprendimus lemia erdvė ir užsakovo vizija. 
Tiesa, negalima pamiršti ir statymą reglamentuo-
jančių teisės normų bei kitų inžinerinių aspektų. 
Nors pastato ir aplinkos dermė priklauso nuo sta-
tymo pobūdžio, statinio mastelio, medžiagų sude-
rinimo, stilistikos, tačiau kiekvienu atveju formulė 
būna vis kitokia. Prie kiekvieno projekto broliai dir-
ba kartu: Marijus dirba su pastato tūriais, o Aivaras 
labiau gilinasi į interjerą. „Stengiamės rasti balansą 
tarp patogių ir racionalių sprendimų bei grynų es-
tetinių dalykų. Mums labai svarbu ne tik kaip atrodo 
mūsų namas, bet ir kaip jis funkcionuoja“, – sakė Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto Architektū-
ros fakultetą baigęs Marijus. Jo nuomone, negalima 
pamiršti, kokioje klimato juostoje gyvename ir, pa-
vyzdžiui, šiltuose kraštuose populiarius vidinius at-
rijus ar uždarus kiemelius, apsaugančius nuo saulės, 
reikia naudoti labai atsargiai. Tikslingiau būtų žiūrėti 
į klimatiškai mums artimesnius skandinaviškus pa-
vyzdžius. Tiesa, vienas iš svarbiausių dalykų planuo-
jant namą – orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, nes 
tada galima surasti vietas, kur atverti vitrinas, o kur 
tik palikti funkcinius langus. 



Kontrastingai derinamos spalvos sukuria 
žaismingą, modernią nuotaiką.

Niuanso 
pagrindu 
derinamos 
apdailos 
medžiagos
sukuria ramią, 
konservatyvią
nuotaiką.

ĮTRAUKTAS 
ĮĖJIMAS 
IŠGRYNINA 
FASADO 
SPRENDIMUS, 
NEREIKIA 
PAPILDOMŲ 
STOGELIŲ.



Žemos sienutės neužstoja erdvės.



EKOLOGIJOS 
IR EKONOMIJOS 
PAIEŠKOS
Jau nuo 2020 m. pagal Europos Sąjungos direktyvą 
visi nauji pastatai privalės būti beveik nulinės ener-
gijos, tačiau valdžios prisiimti įsipareigojimai dar ne-
randa tinkamo atgarsio visuomenėje, nors vis labiau 
pabrėžiama ekologiško ir ekonomiško būsto nauda. 
Beje, nėra vieningos metodikos, kaip projektuoti to-
kius pastatus ir žiūrima tik į siaurą sritį – energetiką, 
tačiau čia būtina atkreipti dėmesį į statybines me-
džiagas, jų gamybą, transportavimą, statybos būdą, 
pastato eksploatavimą, pastato poveikį aplinkai ir 
žmonių sveikatai, perdirbimo galimybę. Tiesa, reikia 
nepamiršti, kad taupus namas nebūtinai bus eko-
logiškas... Dažnai šios sąvokos yra netapačios. „Mes 
stengiamės visus užsakovus supažindinti su įvairio-
mis statybos galimybėmis ir jau seniai projektuoja-
me pastatų atitvaras gerokai šiltesnes negu reika-
lauja normos. Labai daug dėmesio skiriame pastato 
padėčiai pasaulio šalių atžvilgiu bei kitų pasyvių 
saulės energijos priemonių panaudojimui“,  – sakė 
M. Preisas.

TOBULUMAS 
RIBŲ NETURI
Aivaras ir Marijus Preisai sėkmingai dalyvavo inter-
jero konkursuose „Auksinė paletė“ 2006 ir „Indivi-
dualių namų architektūra“ 2005 ir 2007 m. „Niekur 
kitur taip nepasimato tavo nuveiktų darbų rezulta-
tai kaip konkursuose ir parodose... Kad taip nedaž-
nai būname pastebėti, reiškia, jog dar yra daug kur 
tobulėti“, – juokaudamas sakė architektūros studijas 
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete baigęs 
Aivaras Preisas. 

Parengė Lina Bačiūnaitė-Lužinienė



KONTRASTO PRINCIPU 
SUDĖTI AKCENTAI 
PAGYVINA DIDELES ERDVES

Ramiame vertikalių linijų 
(durys, veidrodis, sienutė iki lubų) 
interjere atsiranda juodi šviestuvai 
ir sukoncentruotas daiktų 
margumynas lentynoje.



Didelė erdvė yra prabanga.
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LANGAI

Tinkamai 
sudėlioti 
langai 
interjere 
veikia 
kaip 
paveikslai.





VEIDRODŽIAI                                                                                            Veidrodžiai interjere sukuria naujas netikėtas erdves.



VEIDRODŽIAI                                                                                            Veidrodžiai interjere sukuria naujas netikėtas erdves.



Ant lango angos 
užlenktas veidrodis 

susilieja su langu.

Veidrodinė siena didina erdvę. 
Už jos yra vonios kambarys. 
Plonas virtuvės stalviršis suteikia lengvumo.





Praustuvas kabo ore. 
Šviestuvai ant veidrodžio 
didina šviesos srautą.



LENTYNA 

Tamsi lentyna į visumą sujungia margumyną daiktų.



Labai svarbūs ergonominiai 
aspektai, ypač virtuvės balduose.

VIRTUVĖ                                              







Virtuvė





Fotografai: A. Gliaudys, G. Česonis, A. Elsbergas

Atvira rūbinės erdvė.RŪBINĖ 



TARSI SĖDĖČIAU 
NE SAVO ROGĖSE...

Esu aukštaitė, gyvenanti Suvalkijoje... Esu pedago-
gė ir kultūros darbuotoja, dirbanti etninės kultūros 
sityje. Būdama kito regiono atstovė ir dirbdama tokį 
darbą, natūralu, jog jaučiuosi, tarsi sėdėčiau ne savo 
rogėse. O kaipgi kitaip? Turiu būti šio krašto patrio-

tė, tačiau mano prigimtis ima ir išlenda: nejučia ly-
ginu šio krašto ir mano gimtojo Pasvalio (tėvai kilę 
iš Joniškėlio valsčiaus) ypatumus. Iš gimtosios Aukš-
taitijos išėjau tik pabaigusi vidurinę mokyklą. Išvy-
kau mokytis į Kauno kolegijos Justino Vienožinskio 
menų fakultetą (buvęs Kauno Stepo Žuko taikomo-
sios dailės technikumas) keramikos specialybės. 
Pabaigusi mokslus, atėjau paskui vyrą į Marijam-
polę. Štai dėl to aš šiek tiek jaučiuosi „vaikas su sil-
pnomis šaknimis“. Sunkiai pritapau Suvalkijoje, nes 
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MOTERIS IR KŪRYBA

KAI MIRTĮ 
NEŠANTI 
LIGA 
TAMPA 
DOVANA
Šiuo metu keramikė 
Audronė Šlyterienė dir-
ba Marijampolės moks-
leivių kūrybos centre ir 
Kraštotyros muziejuje. 
Nors viską daugelį metų 
šios menininkės kūryboje 
buvo nustelbusi kerami-
ka, tačiau jai įdomūs ir 
kiti rankdarbiai. Mus žavi 
ne tik jos kūryba, bet ir 
gyvenimas, apie kurį mo-
teris kalba labai atvirai ir 
nuoširdžiai. Net ir mirtį 
nešančią ligą A. Šlyterie-
nė vadina dovana...



čia žmonės bendrauja kitaip. Aš esu greitesnė pri-
imdama sprendimus, užmegzdama kontaktus, esu 
labai praktiška darydama bet kokią visuomeninę ir 
su darbo santykiais susijusią veiklą. Kai susitinku su 
kitais aukštaičiais, gyvenančiais Suvalkijoje, jie apie 
suvalkiečius sako tą patį. 

DARBAI – BE PABAIGOS,  
O GYVENIMAS – SU PA-
BAIGA

Karoliukai pabiro mano gyvenime visai netikėtai... 
Visą laiką buvau ir esu labai užimta: dirbu daug vi-
suomeninio darbo, esu kelių klubų narė, vadovauju 
kaimo bendruomenei, mokau vaikus keramikos... 
Ir staiga sužinau, kad sergu mirtina liga, kad reikia 
skubiai viską nutraukti ir padėti tašką, nes kitaip liks 
tik epitafija... Žinoma, jaučiausi visiškai sutrikusi, 
patyriau didelį stresą vien nuo tokios žinios ir nuo 
įtampos, kaip skubiai perskirstyti darbus, kam pa-
vesti nebaigtus projektus. Ir dar tos laukimo minu-
tės, kol gausiu patvirtinimą, kad diagnozė teisinga, 
ir sužinosiu, kada būsiu operuojama. Kai apie savo 
bėdas ieškodama pagalbos išsipasakojau medi-
kams ir artimiesiems, į mano sąmonę atėjo tyla ir 



ramybė. Tada supratau vieną tiesą, kurią vis mėgsta 
kartoti mano anyta, jog visi darbai yra be pabaigos, 
tik gyvenimas turi pabaigą... Štai stovi Mirtis ir sako, 
jog ima mane už rankos ir vedasi, o aš jai negaliu 
pasakyti, kad dar ne laikas, jog turiu nebaigtų pro-
jektų ir įsipareigojimų, studentaujančių vaikų... Tas 
mirties šešėlis staiga tapo toks realus ir grasinantis. 
Nepradėjau savęs nei gailėtis, nei kam nors prie-
kaištauti, dėl tokių aplinkybių. Iškart susitaikiau su 
mintimi, kad galiu išgyventi, bet galiu ir numirti. 
Tad reikia gelbėtis. Visiškai atsidaviau Dievo valiai 
ir gydytojų globai. Tai man padėjo jausti pusiausvy-
rą tarp realybės ir savęs gailėjimo bei nereikalingo 
verkšlenimo ir šeimos terorizavimo dėl savo padė-
ties. Esu dėkinga savo draugams, o ypač draugėms, 
kurios nepuolė verkti ir gailėti. Jų tikėjimas, kad, Die-
vui padedant, išsikapstysiu, mane stabilizavo. Prieš 
operaciją žinojau, kad ateityje laukia ilgas gydymas, 
trukęs dešimt mėnesių... Štai tada aš ir pagalvojau 
apie karoliukus, kurie mane žavėjo, tačiau dar nebu-
vau jų vėrusi. Be to, anksčiau neturėjau savo dieno-
tvarkėje tokio laiko, kad pabandyčiau. O čia staiga 
atsiranda tiek laiko, kurį reikia protingai panaudoti. 
Tiesiog operacijos išvakarėse viena kolegė parodė 
plokščiojo vėrinio vėrimo žingsnelius. Taip atsirado 
veikla, kuri mane išgelbėjo nuo nereikalingų minčių 
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ir psichologų konsultacijų, nes visiems, išgirdusiems 
blogų žinių apie savo sveikatą, siūloma apsilankyti 
pas psichologą. 

PROCESAS SVARBESNIS 
UŽ REZULTATĄ

Ir karoliukų man reikėjo ne pakučiais, bet batų dėžė-
mis... Iškart po operacijos įpareigojau savo kaunietę 
draugę, kuri labai manimi rūpinosi, nešti man viso-
kius karoliukus, taip į šia veiklą įtraukdama ir ją pačią. 
Suvėriau tiek, kad net pati stebėjausi... Kadangi sau-
gojau pirkinių čekius, tai vėliau nebuvo sunku suskai-
čiuoti, kad pagaminau du šimtus papuošalų... Tuo-
kart viena idėja ginė kitą, nes man nebuvo taip labai 
svarbus rezultatas, buvo reikalingas tik pats procesas. 
Norėjosi kuo greičiau perprasti vėrimo būdus ir tech-
nikas, jas derinti. Pradėjau nuo klasikinio papuošalo ir 
pamažu perėjau prie šiuolaikiškesnio ir net avangar-
dinio. Kadangi didelę laiko dalį gulėjau ligoninėje, ši 
veikla buvo įdomi ir kitoms ligonėms bei personalui, 
ypač slaugytojoms. Prisimenu socialinę darbuotoją, 
kuri atnešdavo išspausdinusi papuošalų paveikslė-
lių, drauge išsiaiškindavome, koks ten pritaikytas 



vėrimo būdas. Su manimi šios veiklos ėmėsi daug 
ligonių ir personalo, kai kas papuošalus ėmė verti 
nuolat. 

JOKIA JĖGA MOTERS 
NESULAIKO

Kadangi man nebuvo svarbus rezultatas, tai nebu-
vo gaila ir pačių vėrinių, todėl juos išdovanojau vi-
siems, kas man padėjo ir mane gelbėjo. Beje, tų vėri-
nių buvo per mažai... Vėliau, gydymo pabaigoje, kai 
jaučiausi vis geriau, pagalvojau, kad reikia sureng-
ti parodą ir taip padrąsinti visus ligonius kovoti už 
savo išlikimą, nebijoti įgyvendinti savo idėjų, net jei 
jos labai drąsios. Parodą surengėme Marijampolės 
kraštotyros muziejaus galerijoje „Saulėratis“ drauge 

su fotografijos meistre, savo gelbėtoja ir jau-
nystės drauge Jolanta Miliūniene. Parodoje į 
vieną vietą buvo sutelkti įvairaus likimo žymių 
moterų fotoportretai ir vėriniai, o pati parodos 
idėja „Iš moterų gyvenimo“ sakyte sakė, kad 
moteris, kad ir kokių rūpesčių būtų užspausta, 

vis tiek skleidžia darną ir harmoniją. Nėra tokios jė-
gos, kuri moterį sulaikytų... 

IR Į TĄ PAČIĄ UPĘ GALI-
MA ĮBRISTI DU KARTUS...

Kad liga yra klastinga, suprantu iš nuolatinės gydy-
tojų priežiūros, tačiau aš nesijaučiu nelaiminga ar 
ligonė, gyvenimas vėl mane įtraukė į savo begalinį 
verpetą su tokiu pat azartu, kaip buvo anksčiau. Aš 
greitai įsisukau į tą patį darbų krūvį bei ritmą ir, ga-
lima sakyti, įbridau vėl atgal į tą pačią upę. Pilnatvę 
visada jausdavau ir jaučiu tik daug dirbdama, save 
tobulindama ir priimdama naujus iššūkius. Tačiau į 
buvusį sukrėtimą žiūriu kaip į Dievo dovaną, kaip į 
neįkainojamą savęs ir savo aplinkos pažinimą. Žino-
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ma, pakito erdvės ir laiko suvokimas. Iki ligos turėjau 
daugybę asmeninių planų, siekių ir ambicijų, kai kas 
iš tų dalykų dabar atrodo visiškai nereikalinga arba 
beprasmiška. Dabar man norisi maksimaliai save 
realizuoti, atiduoti sukauptas žinias vaikams, jau-
nimui ir savo šeimai. Kiekviena diena man yra tarsi 
dovana, džiaugiuosi, kad esu čia ir dabar, kad turiu 
nuolatinį darbą ir man nereikia galvoti apie galimus 
nepriteklius. Deja, intensyvus gyvenimo ritmas ir 
dabar gerokai riboja mano hobius ir norą kurti.

PROGA PAŽINTI PASAU-
LĮ IŠ NAUJO

Visą laiką turėjau viltį pasveikti. Onkologijos ligo-
ninė man tapo antraisiais namais. Čia aš supratau, 
kiek mažai žmogui tereikia... Galima išgyventi tik su 
dantų šepetuku, nes būdamas su žmonėmis nepra-
pulsi. Mane supo profesionalai medikai. Atmosfera 
ligoninėje buvo labai rami, subalansuota, niekas 
nepakėlė balso, neskubino, nerodė nepasitenkini-
mo. Aš per visą tą laiką nepamačiau niekieno ašarų 
ir nevilties, nors mirčių buvo. Visus palaikė pasiutiš-
kas noras gyventi. Man pačiai atrodė, kad tai vyksta 

visiškai ne su manimi, tarsi ne mano kūnas ilgą 
laiką galėjo tik sėdėti ar gulėti. Aš panirau 

į kūrybos džiaugsmą... Negalėjau skai-
tyti, nes galva sukosi kaip vilkelis, o 

štai karoliukai – kas kita. Galėjau 
verti ilgai, ši veikla mane visiš-

kai išlaisvino ir atpalaidavo. 
O žmonės, kurie skubėjo 

man į pagalbą, leidosi 
kaip angelai sunkiai su-
skaičiuojama kolona. 
Tiek daug gerumo, įvai-
rios pagalbos (ir materi-
aliosios) bei palaikymo 
patyriau iš savo aplinkos 

ir iš visai nepažįstamų 
žmonių. Supratau, kad 

nepažinojau pasaulio, neį-
sivaizdavau, kokie yra geri ir 

padorūs žmonės.



GYVENIMAS VILTIMI
Į visas konsultacijas su medikais važiuodavau viena. 
Tą dieną, kai išgirdau diagnozės patvirtinimą ir įsė-
dau į automobilį, blioviau taip, kad nemačiau kelio, 
kuriuo važiuoju. Atstumą nuo Kauno onkologijos 
ligoninės iki sankryžos Alytus–Marijampolė–Gar-
liava važiavau visą amžinybę, baisiausiai savęs gai-
lėdama. Tik tada, kai įvažiavau į sankryžą degant 
raudonam šviesoforo signalui, susivokiau, kad da-
rau nesąmones. Tuo metu, kol laukiau, kada galėsiu 
išsivaduoti iš tos sankryžos, mano sąmonėje įvyko 
tarsi koks lūžis. Skubiai pergrupavau mintis, nusitei-
kiau karingiau ir supratau, jog gelbėjimosi planą, kol 
grįšiu namo, tikrai turėsiu. Kai išsilaisvinau iš sankry-
žos, jau šypsojausi visiems piktiems vairuotojams 
ir dėkojau likimui už naują iššūkį. Grįžau namo dai-

168      W W W.LIE TUVE.LT



nuodama. Šeimos narių nenorėjau apkrauti šia naš-
ta. Ypač vaikų, kurie, nors jau buvo visi pilnamečiai, 
tačiau dar labai jauni ir nepatyrę, kad ramiai priimtų 
tokią naujieną. Na, o vyrui... Kaip ir daugumai vyriš-
kių, tokias žinias reikia pranešti su valerijono tinktū-
ra po ranka... Tiesa, anksčiau ar vėliau, visi sužinojo 
ir pakluso naujoms žaidimo taisyklėms, kurias pasa-
kiau ir gydytojai. Namuose vyravo olimpinė ramybė, 
žaibiškai visiems septyniems šeimos nariams buvo 
perskirstytos mano turėtos pareigos... Visą laiką jau-
čiau, kaip namiškiai stengiasi man pagelbėti, mane 
palepinti bei palaikyti. Tokios ramios atmosferos 
namuose gal niekad anksčiau ir nebuvo buvę. Visi 
gyvenome su viltimi ir Dievo artume. 

DIEVO MEILĖS PALIESTA
Pasak Alberto Einšteino, yra tik du būdai gyventi: 
vienas – galvoti, kad stebuklų nebūna, kitas – gal-
voti, kad viskas, ką patiriame, ir yra stebuklas. Ži-
noma, kad esu darbinga ir jaučiuosi visiškai sveika, 
yra stebuklas. Aš tebegyvenu šioje euforijoje. Kol 
gydžiausi, panirau į savo egzistencijos paieškas, dar 
stipriau ėmiau pasitikėti Dievu. Dievas yra meilė, jos 
prisilietimą galiu pajusti kada tik noriu. Dievui visai 
nėra reikalo įrodinėti, kad jis egzistuoja. Mes kasdie-
niame gyvenime visai nesusimąstome, kad esame 
Dievo kūriniai, puikuojamės ir patiriame daug įtam-
pos bei streso. Linkėčiau visiems pajusti Dievo meilę 
ir malonę jau dabar, nelaukiant ypatingų sąlygų ar 
išskirtinių atvejų. 

Parengė „Lietuvės“ redakcija
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www.ambroozija.lt

Atostogos Lietuvos kaime, gamtoje, sodyboje ar prie ežero daž-
nai asocijuojasi ne tik su išsvajotu poilsiu, bet ir su siaubą ke-
liančiais uodais bei erkėmis. Kraujasiurbių vabzdžių patinėliai 
yra vegetarai – minta augalų nektaru, o patelėms reikia balty-
mų – kraujo, kad galėtų padėti kiaušinius ir taip pratęstų gimi-
nę. Kyla klausimas, kaip nuo jų saugotis? Skiepais, cheminiais 
purškalais, tepalais, eteriniais aliejais ar tiesiog tinkamai ap-
sirengti? Natūralios kosmetikos „Ambroozija“ kūrėja Jurgita 
Sėjūnaitė šįkart papasakos apie visas paslaptis, susijusias su 
sveikatai nekenkiančia apsauga nuo erkių bei uodų.



www.ambroozija.lt

Savo produkcija prekiaujame:
Grožio ritualų butikuose
Totorių g. 7-1, Vilnius
Gedimino pr. 44, Vilnius ir Vilniaus centrinėje 
universalinėje parduotuvėje Konstitucijos pr. 16, Vilnius
Nuolaidas skelbiame „Ambroozijos“ socialiniame tinkle 
„Facebook“ kiekvieną penktadienį.
Galima prekes užsisakyti 
el. parduotuvėje www.ambroozija.lt

www.ambroozija.lt

Skiepams ir sintetiniams purškalams – NE 
Eteriniai aliejai, lyginant su cheminiais repelentais, 
yra labai lakūs, jų veikimas, jei naudojami be fiksato-
rių, trumpalaikis: vidutiniškai 15–20 minučių, kartais 

iki 1 valandos. Pati Jurgita Sėjūnaitė gyvena pamiškėje, todėl 
kiekvieną dieną susiduria su spiečiais uodų, bimbalų ir erkių. 
Ji prisipažįsta, kad iki šiol kiekvieną vasarą gailėjosi, kad ne-
pasiskiepydavo nuo erkių, nes jų traukimo iš kūno procedūra 
nėra itin maloni... Prisiklausiusi įvairiausių nuomonių, Jurgita 
pasidarė savas išvadas. Dabar ji drąsiai sako tvirtą „Ne“ skie-
pams ir sintetiniams purškalams. Taigi norintiems nejausti 
diskomforto gamtoje ar per atostogas, Jurgita Sėjūnaitė pasa-
kys keletą praktinių patarimų.

Apsauga nuo uodų
Apsauga nuo uodų gali būti natūrali, saugi ir gar-
džiai kvepėti. Tai įmanoma, nes tam tikri eteriniai 
aliejai pasižymi uodus ir kitus geliančius vabzdžius 

baidančiomis savybėmis, o žmogaus nosiai yra gardūs ir mie-
li. Reikia vos kelių aliejų ir tokį mišinį galima bus pasigaminti 
savo namuose. Vabzdžiai nemėgsta intensyvių, aitrių, specifi-
nių kvapų, todėl iškylaujant tinka kvėpintis kedrų, eukaliptų, 
levandos, citrinos, pačiulių, kvapiųjų citrinžolių, pipirmėtės, 
rozmarino, anyžių, čiobrelių eteriniais aliejais. Šiais aliejais 
galima sudrėkinti drabužių kraštelius, praskiedus augaliniu 
aliejumi, tepti odą arba gydyti niežinčius įgėlimus.

Stiprūs kvapai traukia uodus
Būdami gamtoje stenkitės dėvėti šviesesnius drabu-
žius, gerai dengiančius visą kūną. Kadangi uodai skiria 
spalvas, tai skrenda ryškesnių spalvų link, kurios pri-

mena nektarą. Keliaudami į gamtą stenkitės nenaudoti jokių 
kūno kvapiklių: dezodorantų, kremų, kvepalų ir t. t. Tikriau-
siai pastebėjote, kad vienus žmones uodai puola labiau nei 
kitus. Labai tikėtina, kad taip nutinka būtent dėl kūno kvapo.  
Stiprūs kvapai pritraukia uodus.

Naminis purškiklis nuo uodų
Parduotuvėse parduodamus purškiklius pakeiski-
te namuose pasigamintu natūraliu mišiniu, kuriuo 
galėsite išsitepti kūną. Į bet kurį nerafinuotą aliejų 

įlašinkite kelis lašus rozmarino, citrinžolių, citrinų, melisų ete-
rinio aliejaus. Tą patį mišinį galite smilkyti degioje lempoje. 
Kūną taip pat galima patepti ir arbatmedžio aliejumi, kuris 
ne tik atbaido uodus, bet ir padeda sumažinti nemalonius 
jausmus po įkandimo. Jei į namus priskrido uodų, kurie labai 
trukdo miegoti, nes kanda tiesiai į veidą, nusiprauskite pely-
no nuoviru. Jis tikrai veiksmingas. Nepamirškite, kad uodai 
įprastai renkasi prie vandens telkinių, o puola pradėjus vaka-
rėti. Šiuo metu visuomet pasirūpinkite ilgomis rankovėmis, 
dengiančiais visą kūną drabužiais.

Žalia apsauga prie namų
Jei gyvenate ne mieste, arčiau terasos pasisodinki-
te serenčių, mėtų, bazilikų. Šių prieskoninių žolelių 
kvapo uodai negali pakęsti. Kelias šakeles galima nu-

siskinti ir pasimerkti ant stalo.

Apsauga gamtoje
Jei iškylaujate gamtoje, į laužą įmeskite kelias sau-
jas kankorėžių. Jų kvapas ir dūmai turėtų atbaidyti 
uodus. Uodus atbaidančios žvakės veikia nedideliu 

spinduliu, todėl jų paprastai reikia net kelių. Žvakės geriau 
veikia patalpose, o vėjuotu oru lauke bus neefektyvios.

Erkių baubai
Nuo erkių apsisaugoti padės kasdienis česnakų valgy-
mas, taip pat apsauginis tepalas – kokosų aliejuje iš-
tirpinti keli lašai pelargonijų, levandų ir eukaliptų ete-

rinio aliejaus. Ar atbaidančioji medžiaga, ypač natūrali, bus 
efektyvi, priklauso nuo daugybės faktorių: vabzdžių rūšies ir 
jų skaičiaus aplinkoje; žmogaus amžiaus, lyties, fizinio akty-
vumo ir asmens fizinio bei biocheminio patrauklumo kandan-
tiems vabzdžiams; aplinkos temperatūros, drėgnumo ir vėjo 
greičio. Taigi būtina žinoti, kad tas pats repelentas neveiks 
visada visų vartotojų vienodai.

Neišvengus įkandimų
Jei įkandimų nepavyks išvengti, tuomet Jūratė Sė-
jūnaitė siūlo stebuklingą „Ambroozijos“ tepaliuką 
„Aušlavis“. Jis nepamainomas susiruošusiems atos-

togauti: ramina niežulį, mažina odos sudirgimą, slopina odos 
paraudimą perdegus saulėje, veikia antiseptiškai susižeidus, 
minkština suskirdusią odą. Tinka naudoti nuo kūdikystės ir 
net labai jautrios odos žmonėms. Juo galima teptis prieš ap-
sauginius saulės kremus, prieš maudynes ir po jų, po saulės 
vonių.



VALGAU TAM, 
KAD GYVENČIAU

PATARIMAI Šiais laikais gyvendami mes tikrai suei-
kvojame nedaug energijos. Kokia to prie-
žastis? Tai daugiausia sėdimas darbas, 
kompiuterizuotas pasaulis, kuriame vis 
daugiau darbų už mus atlieka ne kas ki-
tas, o kompiuteriai. Ar kada skaičiavote, 
kiek laiko per dieną praleidžiate sėdėda-
mi prie kompiuterio, vairuodami, žiūrė-
dami televizorių? O kiek laiko leidžiate 
aktyviai? Ir kaip sunkiai tam pasiryžtate... 
Tikriausiai ne kartą esate girdėję apie tai, 
kad mūsų seneliai gyveno daug sveikiau 
leisdami laiką gamtoje, dirbdami žemės 
ūkio darbus... 

O ir susisiekimo būdai buvo ne tokie 
kaip dabar... Tiesa, dar Vydūnas savo kny-
goje „Sveikata, jaunumas, grožė“ rašė, 
kad žmogus valgo per daug, per dažnai 
ir per riebiai. Akivaizdu, kad sveikos mi-
tybos principai buvo aktualūs jau seniai, 
o dabar jie tampa dar svarbesni, nes mes 
maitinamės beverčiu, niekiniu, sintetiniu 
maistu, turinčiu šimtus kalorijų, kurios 
neduoda jokios naudos organizmui. 
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Maistas yra gyvybiškai svarbus kiekvienam 
žmogui. Jis yra neatsiejama mūsų gyvenimo 
dalis. Čia tik požiūris gali skirtis: gyveni tam, 
kad valgytum, ar valgai tam, kad gyventum. 
Kadangi mes stengiamės laikytis pastarojo 
principo, todėl šįkart plačiau pakalbėsime 
apie maisto medžiagas, kurios gyvybiškai 
svarbios žmogaus organizmo funkcijoms – 
gerai savijautai ir sveikatai. Į gyvybiškai rei-
kalingų medžiagų sąrašą, be baltymų, rieba-
lų, angliavandenių ir skaidulinių medžiagų, 
įeina ir vitaminai bei mineralai, apie kuriuos 
kalbėsime kitą kartą. 

Baltymų, riebalų, angliavandenių ir skaidu-
linių medžiagų funkcijos: būti kūno audinių 
statybinėmis medžiagomis, kurios sudaro 
audinius ir juos palaiko; aprūpinti organiz-
mą energija ir reguliuoti organizmo funkci-
jas. Taigi nieko nereikia atsisakyti, jei nori-
me, kad mūsų kūnas veiktų tinkamai.

Pastarųjų metų moksliniai 
tyrimai patvirtino riebalų 
naudą ir būtinumą žmogaus 

organizmui. Tyrimo rezultatai nustebino ne vieną 
dietologą ir žmogų. Atėjo laikas nebegalvoti apie 
riebalus kaip apie esminius sveikos mitybos priešus. 
Sveikata, kurią gali lemti maitinimasis, labiausiai pri-
klauso nuo to, kokių riebalų mes suvartojame ir kiek. 
Kad širdies ir kraujagyslių sistema išliktų sveika, var-
toti kai kuriuos riebalus yra tiesiog būtina. Tinkami 
riebalai padeda ilgai išsaugoti gerą kraujagyslių bū-
klę ir neleidžia ant jų sienelių kauptis riebalų nuosė-
doms. Valgyti tinkamus riebalus – tai vartoti didesnį 
kiekį augalinių riebalų, o gyvūninių – mažesnį, o ne 
sumažinti riebalų kiekį arba visiškai jų vengti. Reikia 
kiekvienam išmokti tinkamai pasirinkti riebalų rūšį 
ir kiekį. Tai padaryti tikrai verta, jeigu norime kuo il-
giau išsaugoti sveikatą, gyventi geriau ir ilgiau. Svei-
kam žmogui riebalai turi sudaryti ne daugiau kaip 
30% paros kaloringumo. Iš jų 70% turi sudaryti au-
galiniai riebalai ir 30% – gyvūniniai, kuriuose būtų 
apie 10% sočiųjų riebalų rūgščių. Žinoma, nereikėtų 
riebalais piktnaudžiauti – valgyti juos vakare, prieš 
miegą, ar vartoti net ir ten, kur juos kuo puikiausiai 

gali pakeisti kiti priedai. Geriausia riebius produktus 
suvartoti per pirmąją dienos dalį, tiesa, svarbu iš-
studijuoti produktų vertę, nes kartais visai nekaltas 
varškės sūrelis gali pasirodyti tikra riebalų ir cukraus 
bomba.

RIEBALAI



Tai dar viena 
maisto medžia-
gų rūšis, apie 

kurią tikriausiai kalbama ne ką mažiau nei apie tai, 
kiek valandų per parą sveika miegoti. Pagrindinė 
angliavandenių funkcija – organizmui teikti energi-
ją. O kas nutinka su energija, kurios mes neišnau-
dojame? Taip, teisingai, ji virsta riebaliukų sankau-
pomis mažiausiai pageidaujamose vietose – ant 
šlaunų, pilvo ir t. t. Tačiau, svarbu įsiminti tai, jog an-
gliavandeniai yra gyvybiškai svarbūs ir būtini mūsų 
organizmui! Tai labai svarbi taisyklė, į kurią būtina 
atkreipti dėmesį. Gal pirmiausia išsiaiškinkime, kur 
yra tie angliavandeniai?

A n g l i a v a n -
denių esama 

grūduose ir jų produktuose (ryžiai, dribsniai, duo-
na ir jos produktai, makaronai), riešutuose, piene, 
daržovėse (krakmolas, cukrus, celiuliozė). Lapinės 
daržovės angliavandenių turi mažiausia, o šakninės, 
gumbinės ir sėklos (bulvės, morkos, pupos, lęšiai) – 
daugiausia. Būtina žinoti, kad džiovintuose vaisiuo-
se cukraus daugiau negu šviežiuose. Angliavande-
nių daug bananuose, o mažiausia – arbūzuose.

Dėl nuolat patiriamo streso, nuovargio ar kintant 
atmosferos slėgiui, staigiai sumažėja cukraus kiekis 
kraujyje, todėl tokiu atveju net patartina suvalgyti 
šokolado ar cukraus gabalėlį. Žinoma, reikėtų ste-
bėti ir saugotis, kad vienas gabalėlis nevirstų viena 
plytele šokolado. Apskritai neįmanoma išvengti cu-
kraus, ir su juo gaunamų papildomų kalorijų, todėl 
reikėtų stengtis, kad jo būtų vartojama kuo mažiau, 
ir piktnaudžiauti pyragaičiais bei tortais derėtų kuo 
rečiau. Tą juk ir taip puikiai žinome...

Reikia žinoti, jog angliavandeniai gyvybiškai reika-
lingi mūsų organizmui, kad reikia sąmoningai var-
toti jų kiekį, nes per daug energijos gali būti tiesiog 

neišeikvojama, ir kad 
vaisiuose jų yra 

taip pat aps-
tu. Būtent 

todėl 

vaisius reikėtų pamiršti vakare. Jie gali būti puikus 
užkandis iki pietų ar ankstyvos vakarienės. Tiesa, 
dietologai pataria, kad angliavandeniai turėtų suda-
ryti ne mažiau 10% viso paros maisto davinio. Tiesa, 
viršyti šios normos taip pat nepatartina.

Tikriausiai pa-
galvojote, jog 
visas maisto 

medžiagas reikia valgyti pirmoje dienos pusėje. O 
ką tada valgyti vakare? Šiuo dienos metu sveikiausia 
ir labiausiai rekomenduojama valgyti maistą, turintį 
daug baltymų. Apie baltymus ir jų naudą bei gerus 
darbus, daromus mūsų organizmui, būtų galima sa-
kyti ditirambus, nes jie ir gerina audinių gijimą ir au-
gimą, be to, organizme sudaro gyvybiškai svarbias 
struktūras – padeda atsinaujinti ar atsigauti, atsista-
tyti pavargusiems raumenims, įeina į jungiamojo 
audinio, kremzlių, odos, plaukų, kaulų sudėtį. Bal-
tymai yra labai svarbūs imuninei sistemai, padeda 
organizmui kovoti su ligomis ir infekcija gamindami 
antikūnus. Ir dar jie yra antitoksinė medžiaga, nes 
slopina nuodingų medžiagų veikimą organizme. Be 
baltymų nebus ir skysčio pusiausvyros palaikymo 
organizme.

Gyvūninių baltymų šaltiniai yra mėsa, žuvis, jūros 
produktai, vištiena, kiaušiniai, pienas ir jo produktai.

Augalinių baltymų šaltiniai yra grūdai (kviečiai, 
rugiai, ryžiai, kukurūzai, miežiai), sėklos ir riešutai, 
ankštinės daržovės (pupos, lęšiai, sojos).

Svarbu žinoti, kad per didelis kiekis baltymų labai 
kenkia kepenims ir sudaro grėsmę, jog neaprūpinsi-
te organizmo kitomis reikalingomis maisto medžia-
gomis. Tačiau vakare padarysite didelę paslaugą 
savo organizmui, jei vietoj trijų bananų ar vynuogių 
kekės suvalgysite 100 gramų virtos vištos krūtinėlės 
arba neriebios varškės.

ANGLIAVANDENIAI

Angliavandeniai maiste

BALTYMAI
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Dar visai neseniai buvo pra-
dėta kalbėti 
apie skaidulines 
medžiagas kaip 
apie labai svar-
bias ir reikalin-
gas medžiagas, 
be kurių žmo-
gaus virškinimo trakte nebūtų skaldomi virškinimo 
fermentai. Trūkstant skaidulinių medžiagų, susilpnė-
ja žarnyno motorika, užkietėja viduriai, didėja rizika 
susirgti onkologinėmis ir kitomis ligomis.

Geriausi skaidulinių medžiagų šaltiniai yra rupiai 
maltų grūdų duona, dribsniai, sėlenos, lapinės dar-
žovės, ankštinės kultūros, daržovės ir vaisiai su ode-
le, sėklos. Nedideli kiekiai sėlenų gali būti įdedami į 
maistą, norint padidinti jame skaidulinių medžiagų 
kiekį.

Daug skaidulinių medžiagų turintis maistas pade-
da sulieknėti. Tyrimais įrodyta, kad didesnio skaidu-
linių medžiagų, ypač esančių grūdinėse kultūrose, 
suvartojimas padedama numesti svorio. Jokios pa-
slapties čia nėra. Daug skaidulinių medžiagų turin-
čius maisto produktus reikia ilgiau kramtyti, o ilgiau 
kramtant maistą, greičiau pajuntamas sotumas, to-
dėl mažiau suvalgoma. Pasirinkus daugiau skaidu-
linių medžiagų turintį maistą, ilgiau užtrunka tokio 
maisto virškinimas. Be to, daugiau skaidulinių me-
džiagų turintis maistas paprastai turi mažiau kalori-
jų, nei toks pat kiekis mažiau skaidulinių medžiagų 
turinčio maisto. Maistas, turintis pakankamą skaidu-
linių medžiagų kiekį, greitina žarnyno judesius, ap-
saugo nuo vidurių užkietėjimo, mažina cholesterolį.

Pradėkite dieną nuo daug skaidulinių medžiagų 
turinčių pusryčių. Į rytinę košę galima įdėti kelis ar-
batinius šaukštelius sėlenų, kurių nesunku įsigyti 
bet kurioje vaistinėje. Taip pat nevenkite pagardin-
ti savo pusryčius vaisiais ir uogomis. Priešpiečiams 
pasirinkite salotas, keletą vaisių ar javainius. Jei jūsų 
pietų lėkštėje pusę maisto kiekio sudarys daržovės, 
tai nesunkiai gausite ir likusį reikalingų skaidulinių 
medžiagų kiekį.

SKAIDULINĖS 
MEDŽIAGOS

LĄSTELIENOS ĮTRAUKIMAS Į 
DIENOS MAISTO RACIONĄ

Taigi, mielos moterys, tikiuosi, kad nuo 
šiandien valgysite tam, kad gyventumėte, 
o ne gyvensite, kad valgytumėte. Be to, juk 
akivaizdu, kad mėgautis maistu galima, tik 
viskam yra saikas ir ribos. Visko, kas skanu ir 
gera, po truputį ir po nedaug!

Parengė Ieva Ąžuolaitytė



Šokoladinis pyragas 
„Pabūkime kartu“

Lietingą vasaros dieną malonu suktis virtu-
vėje, maišyti lėtai tirpstantį šokoladą, laukti, 
kol kepinys sutvirtės, stengtis nepražiopsoti 
to momento, kai pyragas jau iškepęs, bet dar 
drėgnas, kviesti šeimyną į terasą ar mažyti 
balkonėlį ir skanauti... Argi įmanoma atsispirti 
tokiai pagundai? Kepti iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų kilusį sodraus skonio, drėgną šoko-
ladinį pyragą, mėgstamą visame pasaulyje – 
vienas malonumas. Tad pasiraitokime ranko-
ves ir kibkime į darbą!

GAMINAME SU „LIETUVE“



Kaip gaminti



Reikės:
• 150 g miltų
• 0,5 arbatinio šaukštelio druskos
• 0,75 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių
• 200 g juodojo šokolado (70 proc.)

Darbo eiga:

 Orkaitę įkaitinkite iki 160°C. Kepimo 
popieriumi išklokite skardą, joje pa-
skleiskite lazdyno riešutus. Kepkite juos 
8 minutes.

• 180 g sviesto
• 450 g cukraus
• 4 didelių kiaušinių
• 100 g lazdyno riešutų 
• Saldainių „Irisas“

1 
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Šokoladinis pyragas „Pabūkime kar tu“



 Pakepintų riešutų luobeles nuimkite 
trindami riešutus tarp pirštų. 

2 

3 

4 

5 

6 
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 Sviestą supjaustykite nedideliais ku-
beliais, taip pat pasmulkinkite šokoladą.

 Į vidutinio dydžio puodą įpilkite 
šiek tiek vandens, puodą statykite ant 
ugnies, o vandeniui užvirus ant viršaus 
dėkite stiklinį dubenį su sviestu ir šoko-
ladu. Labai svarbu, kad dubuo neliestų 
vandens. Po truputį maišykite, kol šoko-
ladas ir sviestas ištirps. 

Šokoladinis pyragas „Pabūkime kar tu“



 Šokolado ir sviesto mišinį perpilkite į 
didesnį dubenį, supilkite cukrų ir išpla-
kite.

 Muškite po vieną kiaušinius. Kaskart 
masę gerai išplakite. 

 Miltus sumaišykite su druska ir kepi-
mo milteliais. Per kelis kartus įsijokite 
juos į šokolado masę. Viską gerai išmai-
šykite.
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 Išdėliokite lazdyno riešutus ir saldai-
nių gabaliukus. Ant viršaus pilkite liku-
sią tešlos dalį.

 Pyragą kepkite iki 160°C įkaitintoje 
orkaitėje apie 35–40 min. Kepinį ati-
džiai stebėkite: pyragą svarbu ištraukti 
iš orkaitės nei per anksti, nei per vėlai. 

 Ar pyragas iškepęs, tikrinkite mediniu 
pagaliuku: įsmeikite jį į pyrago centrą 
ir ištraukite. Jei ant medinio pagaliuko 
liko keli tvirtesni tešlos gabalėliai, kepi-
nį drąsiai traukite iš orkaitės – jis iške-
pęs. Jei pagaliukas apsivėlęs skysta teš-
la – kepkite dar kelias minutes. Iškepusį 
pyragą atvėsinkite, supjaustykite nedi-
deliais gabalėliais ir patiekite vieną arba 
su vaniliniais ledais.

 Pusę paruoštos tešlos pilkite į kepimo 
popieriumi išklotą kepimo indą (30x20 
cm dydžio). 

 Jei dėsite saldainių „Irisas“, juos su-
smulkinkite.
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„Kūrybos podiumas“ – tai vieta, kur prabyla daiktai. Čia užsimezga 
dialogai tarp Tavęs ir Tau skirto aksesuaro, rūbo, namų interjero de-
talės ar tiesiog mažo niekučio, kuris praskaidrins Tavo širdį. Visa, ką 
čia matai, kalba, nes yra sukurta žmonių, kurie apdovanoti talentu ir 
per kūrybą išreiškia savitą pasaulėžiūrą. Jų darbai pulsuoja energija, 
spinduliuoja nuotaiką. Tokių nerasite niekur kitur.

„Kūrybos podiumo“ misija – autoriams sudaryti sąlygas parduoti 
nuostabius vienetinius kūrinius, o pirkėjams suteikti galimybę ieškoti ir 
rasti tai, kas džiugintų širdį. Mes norime, kad visa, kas geriausia, žings-
niuotų koja kojon vienu podiumu.

Priimk mūsų kvietimą!

www.kurybospodiumas.lt 


