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LIETUVIAI PASAULYJE



RASA ANDERSEN

Gimė: Klaipėdoje

Įmonės savininkė

Gyvena: 7 metus Malmėje, Švedijoje

Moto: Dėl nieko nesigailėk

Rasa Andersen – viena iš tų moterų, kurios tvirtai žino, ko 
nori iš gyvenimo, ir nebijo to siekti. Net jeigu tai ir kainuoja 
daug laiko, pastangų bei, žinoma, nervų... Kalbėjomės su 
Rasa apie gyvenimą Švedijoje ir Lietuvos likimą, klausėmės 
istorijų apie bendravimą namuose net keturiomis kalbo-
mis... Matyti, kad ji spėja būti ir mama, ir žmona, ir moteris, 
ir verslininkė. Tokios moterys įkvepia siekti daugiau!

DAUGIAU 
GALIŲ 
PREZIDENTEI!
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Rasa, kokiu gyvenimo keliu Jus 
veda likimas?

Gimiau ir užaugau Klaipėdoje. Nuo šešerių net de-
šimt metų šokau „Žuvėdros“ šokių kolektyve, todėl 
neturėjau daug laisvo laiko, kurį būčiau galėjusi 
leisti su draugais. Pagrindiniai mano draugai buvo 
klasės draugai ir priešais gyvenanti kaimynė. Visą 
gyvenimą svajojau būti gydytoja, nes mama dirbo 
bendrosios praktikos slaugytoja Klaipėdos ligoninė-
je. Yra tekę leisti laiką ten, kartais ir pamokas ruošti... 
Kai suėjo 13 metų, susirgau psoriaze (lėtine pasikar-
tojančia odos liga, kuri pažeidžia odą ir sąnarius), 
todėl dar labiau norėjau tapti gydytoja. Deja, laikui 
bėgant nusivyliau tradicine medicina ir pradėjau 
domėtis sveiku gyvenimo būdu. Būdama devynio-
likos draugų būryje sutikau savo dabartinį vyrą. Iš 
pradžių buvome tik draugai... Bent jau aš taip gal-
vojau, o jis sako, jog pamilo mane iš pirmo žvilgs-
nio... Vėliau draugystė peraugo į meilę. Susilaukė-
me dviejų vaikų: Emilijos ir Jono. Kadangi turėjome 
galimybę samdyti auklę, tai augindama vaikus dar 
ir studijavau finansų vadybą Vakarų Lietuvos vers-
lo kolegijoje. Vyras dirbo generaliniu direktoriumi 

tarptautinėje kompanijoje. 2007 metais jį paaukšti-
no pareigomis, todėl skraidyti iš Palangos buvo ne 
tik per brangu, bet ir užtrukdavo per daug laiko, nes 
reikėdavo persėsti Kopenhagoje. Taigi nusprendė-
me išvažiuoti gyventi į Malmę.

Jūs esate iš tų moterų, kurios sten-
giasi įgyvendinti savo siekius... 

Šiuo metu turiu savo įmonę, kuri specializuojasi 
dviem kryptimis. Pirmoji veikla – ekologiškų pro-
duktų importas į Švediją. Tikiuosi, jog švedai pa-
mėgs UAB „ProBioSanus“ ir UAB „BIOK laboratorija“ 
lietuvišką produkciją. Šiuo metu kuriu elektroninę 
parduotuvę bei stengiuosi išplatinti produktus pre-
kybos tinkluose. Kita veikla – vertimai bei konsulta-
cijos. Dirbu Švedijos valstybinėms įstaigoms: polici-
jai, muitinei ir pan. Būna labai nemalonu, kai tenka 
bendrauti su Lietuvos vardą teršiančiais žmonėmis. 
Gaila, kad tokių žmonių nemažai. Taip pat konsul-
tuoju lietuvių įmones verslo klausimais Švedijoje, 
padedu joms čia įsikurti. Ra
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Lietuvių susitikimas.



Norėdamas būti laimingas, 

turi bendrauti tik su laimingais 

žmonėmis.



Ir jau esate kažkam padėjusi?
Prieš daugiau nei dvejus metus padėjau vienai lietu-
vių įmonei, kurios veiklos baras buvo metalo kons-
trukcijos, įsikurti Švedijoje, o jie man pasiūlė pasilikti 
pasidarbuoti. Buvo labai įdomu, daug ko išmokau. 
O išmokti tikrai buvo ko! Kai per metus viską perpra-
tau, darbas pasidarė nuobodus, nesinorėjo į jį eiti. 
Tuomet supratau, jog švaistau savo laiką veltui, o ir 
dirbti kitiems jau nesinorėjo... Kiekvieną rytą mane 
motyvuoja tai, jog laukia labai įdomi diena, kurią 
pati ir suplanavau taip, kaip norėjau.

Tikriausiai didžiuojatės savimi ir 
džiaugiatės savo gyvenimu? 

Na, kiekvienas žmogus turbūt galvoja, jog jo gyveni-
mas yra ypatingas. Džiaugiuosi, jog turiu gerą vyrą, 
vaikus, mane supa nuostabūs draugai ir įdomūs 
žmonės. Už visa tai aš padėkoju ir sau, nes mes patys 
kuriame savo gyvenimą ir pritraukiame šalia savęs 
panašius į save žmones. Tiesa, esu atvira. Jeigu pa-
jaučiu ryšį su žmogumi, labai lengvai susidraugauju 
ir galiu gana greitai atsiverti. Aišku, visi mes turime 
trūkumų, ir aš nesu išimtis, tačiau juos nutylėsiu, kol 
jie netapo privalumais.

Kad jau prakalbome apie emo-
cijas bei bendravimą, gal galėtu-
mėte pasidalinti, kas Jus įkvepia 
ir padeda atsakyti į įvairius būties 
klausimus.

Kadangi sergu psoriaze, tai nuolat ieškau atsaky-
mų... Kartą į rankas pateko rusų rašytojo V. Sinelni-
kovo knyga „Pamilk ligą savo“, kurioje rašoma apie 
kiekvieną žmogaus jaučiamą jausmą. Perskaičius šią 
knygą pasidarė daug lengviau ir paprasčiau gyventi. 
Po to perskaičiau kitą jo knygą – „Skiepai nuo stre-
so“ – ir dabar dar tvirčiau jaučiuosi. Kai sugalvoju ką 
nors naujo, nebelieka beprasmių baimių ir streso. 
Rekomenduoju visiems paskaityti. Taip pat neretai 
prisimenu Coco Chanel pasakytus žodžius: „Man 
tas pats, ką manote apie mane, nes apie jus aš ne-
galvoju iš viso“. Žmonės labai daug laiko praleidžia 
galvodami, ką pagalvos kiti, užuot džiaugęsi savo 
gyvenimu. Manau, kad apgailestavimas turi trukti 
ne daugiau nei 5 minutes, nes priešingu atveju lai-
kas eina veltui, be to, sunaudojame tam labai daug 
energijos. 



Šiuo metu gyvenate Malmėje. 
Kuo ypatingas šis miestas? Ar jis 
primena gimtus namus? 

Mano namai dabar jau ir yra Malmėje, o ji labai pri-
mena Klaipėdą: prie jūros, per miesto centrą teka 
upė, žmonės labai paprasti... Tačiau pirmi metai 
buvo labai sunkūs – teko viską pradėti iš pradžių: 
mokytis kalbos, susirasti draugų, pažinti miestą bei 
perprasti švedų gyvenimo normas. Tam prireikė pa-
keisti ir mąstymą, ir gyvenimo būdą.

O ką galėtumėte papasakoti apie 
švedus?

Man patinka gyventi Švedijoje, nes yra daug parkų, 
žmonės kultūringi, dėmesingi, mandagūs. Švedai 
labai mėgsta švęsti šventes, atsakingai planuoja 
atostogas, nepersidirba. Jų manymu, svarbiausia, 
kad darbas patiktų. Švedai labai liberalūs, jie pasi-
sako prieš patyčias ir labai gerbia pasirinkimo lais-
vę. Čia gatvėse galima pamatyti įvairių stilių ir tau-
tybių žmonių. Kai mes atvažiavome į Malmę, mūsų  
dukrytei buvo 7 metai. Ji tiek daug skirtingų tauty-
bių žmonių vienoje vietoje dar nebuvo mačiusi, to-
dėl nusistebėjo: „Mama, kiek čia daug margaspalvių 
žmonių!“ 



Jūsų vyras – danas, gyvenate Šve-
dijoje. Ar dar tenka vaikams sekti 
pasakas lietuviškai?

Mes šeimoje kalbame 4 kalbomis: lietuvių, danų, 
švedų ir anglų. Vyras kalba su vaikais daniškai, aš – 
lietuviškai, vaikai tarpusavyje jau kalba švediškai, o 
mes su vyru kalbamės angliškai. Skamba sudėtin-
gai, bet mums visai gerai išeina. Namuose turime 
lietuviškų knygų, kartais vaikams paskaitau. Kai 
buvo mažesni, skaitydavau dažniau. Beje, lietuviš-
kas maistas, kurio pagaminu namie, vaikams labai 
patinka! Kai būname Lietuvoje stengiamės aplanky-
ti istorines vietas, vaikai labai klauso prosenelių pa-
sakojimų apie tai, kaip jie buvo jauni. Tą patį darome 
ir kai nuvykstame į Daniją. Taip jau yra: aš atsakinga 
už lietuviškumo puoselėjimą, o vyras – už daniškos 
kultūros diegimą.



Kiekvieną rytą mane motyvuoja tai, 
jog laukia labai įdomi diena, kurią pati
ir suplanavau taip, kaip norėjau.



Ar ilgitės Lietuvos, ar radote Šve-
dijoje lietuvaičių, su kuriais galėtu-
mėte dalintis tuo ilgesiu? 

Lietuva visada bus mano tėvynė. Kuo ilgiau gyvenu 
ne Lietuvoje, tuo labiau galvoju, kaip galima prisi-
dėti prie pagalbos Lietuvai. Vis dar galvoju... Gal ką 
sugalvosiu… Tiesa, norėjau susirasti Malmėje gyve-
nančių lietuvaičių, kad galėtumėm kartais susitik-
ti, pabendrauti, todėl sukūriau socialiniame tinkle  
„Facebook“ grupę, kurioje šiuo metu jau yra dau-
giau kaip 70 narių moterų. Jos čia dalinasi patirtimi 
ir patarimais. Jau darėme kelis susitikimus, ruošėme 
švedišką stalą, dalinomės gyvenimo Švedijoje, ir ne 
tik, akimirkomis.

Kaip manote, ar lietuviai vieni ki-
tiems linkę pagelbėti?

Bandžiau padėti vienai moteriai atsistoti ant kojų ir 
susitvarkyti gyvenimą, tačiau likau apgauta. Atrodė, 
jog elgiuosi kilniai ir gelbėju skęstantįjį, tačiau su-
pratau, jog nelaimingieji patys pritraukia nelaimes. 
Taigi norėdamas būti laimingas, turi bendrauti tik su 
laimingais žmonėmis. 
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Kaip manote, ko trūksta Lietuvai, 
kad ji irgi taptų šalimi, kurioje no-
rėtų gyventi visi?

Deja, Lietuvai kol kas daug ko trūksta, net nežino-
čiau nuo ko pradėti... Šlubuoja visa sistema: įstaty-
mai neveikia, teisingumo nėra, Seimas – kaip vaikų 
darželis. Žmonės nemoka būti atsakingi už savo 
gyvenimą ar už savo atiduotą balsą rinkimų metu. 
Reikalingas laikas ir, žinoma, kitų valstybių, ypač Da-
nijos ir Švedijos, pamokos.

Ar grįžusi į tėvynę pastebite kokių 
nors teigiamų pokyčių?

Džiugina, jog laikas nestovi vietoje, o viskas pamažu 
juda pirmyn tobulumo link. Galima tikrai pamatyti 
pokyčių: jaunimas labai mandagus, miestai švarūs, 
žmonės nebe tokie pikti. Viskas bus gerai Lietuvoje, 
reikia tik išlaukti. Manau, reiktų suteikti Prezidentei 
D. Grybauskaitei daugiau galių. Šitos moters Lietu-
vai dar ilgai reikės.

Kaip manote, koks likimas laukia 
Lietuvos?

Po truputėlį emigrantai grįžta pasisėmę naujų žinių 
bei įgiję praktikos. Aš nuoširdžiai tikiu, jog Lietuvoje 
gyvenimas tik gerės. Lietuva gyvuoja jau daugiau 
nei 1000 metų, manau, kad ir toliau sėkmingai gy-
vuos. Sakoma, jog ateityje Skandinavijos ir Baltijos 
šalys bus vienos turtingiausių šalių Europoje. Mano 
manymu, tai visai tikėtina.

Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Ieva Ąžuolaitytė



Ateityje Skandinavijos ir 
Baltijos šalys bus vienos 
turtingiausių šalių Europoje. 
Mano manymu, tai visai 
tikėtina.





MARTYNAS 
ŠIAUČIŪNAS-KAČINSKAS

Gimė: Panevėžyje

Laisvai samdomas 
darbuotojas

Gyvena: 6 metus Seule,
Pietų Korėjoje

Moto: Visada yra galimybė 
mesti tai, ką pradėjai

SVEČIUOSE VYRAI



MARTYNAS 
ŠIAUČIŪNAS-KAČINSKAS

Gimė: Panevėžyje

Laisvai samdomas 
darbuotojas

Gyvena: 6 metus Seule,
Pietų Korėjoje

Moto: Visada yra galimybė 
mesti tai, ką pradėjai
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PENKIOS 
PAPRASTOS 
TAISYKLĖS 

Pasikalbėti su Martynu Šiaučiūnu-Ka-
činsku pavyko per trumpą jo viešnagę 
Lietuvoje, kur jis niekada ilgai neuž-
trunka. Paskaitę straipsnį ir Jūs nejučia 
imsite Martynui pavydėti laisvės, nuo-
tykių, kelionių, gebėjimo gyventi taip, 
kaip Dievas duos. Žinoma, kiekvienas 
pasirenkame, kokį gyvenimą gyventi... 
Vaikino pasakojimai apie jo kasdieny-
bę, gyvenimą keliaujant yra tarsi įdo-
miausios knygos skaitymas. 
Paskaitykite ir Jūs ją!

Ar visa ta humanitarinė 
pagalba skurstantiesiems 
ir vargstantiesiems kartais 
nėra tiesiog psichologinė 
pagalba sau pačiam?
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Martynai, kodėl iš visų įdomių Azijos ša-
lių išsirinkote būtent Pietų Korėją?
Visada sakau, kad į Pietų Korėją patekau at-
sitiktinai, per klaidą... Ir visai netikėtai pasili-
kau čia ilgesnį laiką... Geriau pagalvojus, Rytų 
Azija traukė nuo vaikystės. Kai vaikystėje va-
žiuodavome į Rygą, privalomai lankytinas 
punktas buvo toks muziejus Pilies gatvėje, 
kurio dabar jau lyg ir nebėra. Pirmame mu-
ziejaus aukšte gulėjo Egipto mumija, toliau 
buvo pristatoma senovės Roma ir Graikija, 
galima buvo grožėtis Europoje nutapytais 
paveikslais. Viena salė buvo skirta Tolimųjų 
Rytų menui, kuri mane labiausiai ir viliodavo.

Studijavote orientalistiką dar tada, kai 
niekas ja per daug nesidomėjo. Kas pa-
skatino susidomėti?
Pati kelionė į Pietų Korėją prasidėjo visai ne 
nuo Korėjos. Vilniaus universitete studijuo-
damas matematiką sužinojau apie galimy-
bę kartu studijuoti ir japonologiją Orienta-
listikos centre kaip antrą specialybę (tada 
buvo dar pati Orientalistikos centro pradžia). 
Nusprendžiau pabandyti. Galvojau, jei ne-
patiks, visada galėsiu mesti. Be to, mokslai 
nieko nekainavo. Vėliau išvažiavau metams į 
Japoniją, nes norint padoriau išmokti japo-
nų kalbą, privaloma bent jau apsilankyti ten. 
Bebūdamas Japonijoje sužinojau, kad Orien-
talistikos centras turi pasiūlymų studijuoti ir 
Pietų Korėjoje. Tuo metu šia šalimi Lietuvoje 
beveik niekas nesidomėjo, todėl pagalvojau, 
kad tai gali būti gera galimybė. Net specialiai 
nuskridau kelioms dienoms į Seulą apsižval-
gyti. Nusprendžiau, kad toje šalyje gyventi 
galėsiu (jei per tris dienas galima ką nors su-
prasti apie svetimą šalį), išmokti kalbą sunku 
nebus (gramatiškai panaši į japonų, abėcėlė 
gerokai paprastesnė), todėl grįžęs Lietuvon 
ir bedirbdamas tame pačiame Orientalisti-

kos centre pateikiau reikiamus dokumentus 
studijoms į Korėją. Kodėl? Nes nebuvo nė 
vienos priežasties nepretenduoti išvykti. Ir 
vėl galvojau taip pat: jei nepatiks, visada bus 
galima grįžti. Tada net negalvojau, kad Pietų 
Korėjoje pasiliksiu gerokai ilgesnį laiką. Po 
korėjiečių kalbos studijų įstojau į doktoran-
tūrą, baigiau studijas, tačiau vis dar gyvenu 
čia.

Tikriausiai gyvendamas tokį įdomų gyve-
nimą nekantraujate rytais lipti iš lovos...
Kiekvieną rytą keliuosi tik tam, kad atsikel-
čiau. Pernai vasarą dirbau pasaulinės Josu 
parodos Lietuvos paviljone. Tada skatindavo 
atsikelti tik tai, kad nepavėluočiau į darbą... 
Juokauju... Keltis skatindavo saulė, nes mie-
gojau prie lango į Rytų pusę. 

Ar jaučiate, kad gyvenate kitaip nei kiti? 
Ar kada nors apie tai susimąstote?
Čia gal reikėtų kitų paklausti... Man pačiam 
asmeniškai neatrodo, kad vyktų kažkas ne-
eilinio, nors, jei palyginčiau save su dauge-
liu Lietuvoje likusių draugų, bendraklasių ar 
bendrakursių... Prisimenu prieš kelerius me-
tus vykusį klasės susitikimą, per kurį netikė-
tai supratau, kad labai skiriuosi nuo visų kitų, 
nes daugelis mano amžiaus lietuvių jau būna 
vedę (ar ištekėjusios), turi po vieną ar du vai-
kus, namą arba butą, mašiną, dar kokį šunį ar 
katę, gal net abu, o aš neturiu nė vieno iš šitų 
išvardintų dalykų. Nežinau, ar reikėtų tuo di-
džiuotis arba džiaugtis, bet labiausiai iš kitų 
išsiskiriu būtent tuo.
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Gal galėtumėte pasidalinti įspūdžiais iš 
kino filmo ar skaitytos knygos, kurie Jus 
vienaip ar kitaip sukrėtė ir pakeitė Jūsų 
mąstyseną. 
Iš pradžių pagalvojau, kad nėra tokio nei fil-
mo, nei knygos, nei koncerto ar dar ko nors, 
bet netikėtai prisiminiau visai neseniai maty-
tą vokiečių ir korėjiečių filmą „Lageris Nr. 14“ 
(„Total Control Zone“). Jis ne tiek įkvėpė kaž-
ką keisti gyvenime, bet tiesiog paskatino šiek 
tiek kitaip žiūrėti į visą mus supantį pasaulį. 
Kadangi gyvenu Pietų Korėjoje, šalia Šiaurės 
Korėjos, tai tenka nemažai girdėti apie sunkų 



ir nepakeliamą gyvenimą ten, apie privers-
tines darbo stovyklas, mirtininkų lagerius, 
žmogaus teisių pažeidimus ir visa kita. Kaip 
tikriausiai puikiai suprantate, moralas visada 
būna tik vienas: kaip jiems ten blogai ir kaip 
mes turime jiems padėti išsilaisvinti. Nežinau, 
ar toks buvo režisieriaus tikslas, tačiau tame 
dokumentiniame filme aš pamačiau šiek tiek 
kitokį požiūrį į visa tai. Gyvenimas Šiaurės 
Korėjoje, o tuo labiau visuose mirtininkų la-
geriuose, sunkus, išlepusiems vakariečiams 
būtų net nepakenčiamas, tačiau vietiniai į 
tai žiūri kaip į natūralią būseną. Pasak filmo 
herojaus, kuris gimė ir tikriausiai būtų miręs 

tame lageryje (jei nebūtų pabėgęs), jis žino-
jo, kad yra tokia Šiaurės Korėja, netgi Pietų 
Korėja, kad yra Kinija, Japonija, kitos šalys, 
tačiau jam atrodė, kad visur gyvenimas visiš-
kai toks pat – niekuo nesiskiria nuo lagerio. 
Tik gerokai vėliau suprato, jog gyvenimas už 
lagerio sienų yra visiškai kitoks, geresnis, kad 
nebūtina gyventi šitaip. Tačiau gyvendamas 
Pietų Korėjoje, šalyje, kur nieko netrūksta, 
kur kaip mūsų pasakose „pieno upės su me-
daus krantais“, jis pradėjo ilgėtis lagerio, nes 
tai buvo jo gimtinė. Tiesa, gyvenimas lage-
ryje buvo daug paprastesnis, patys žmonės 
ten tyresni ir paprastesni. Lageryje yra tik 
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penkios paprastos taisyklės, už kurių nesi-
laikymą gresia mirties bausmė. Penkios pa-
prastos taisyklės, be jokių interpretacijų. Gal 
ir su interpretacijomis, tačiau visas tas inter-
pretacijas galvoja tik sargybiniai, tie, kurie 
už taisyklių nesilaikymą iškart sušaudydavo 
kalinį. Beje, viena labiausiai įstrigusi filmo 
frazė yra: „Pietų Korėjoje jūs turite viską, ko 
reikia šiuolaikiniam žmogui, tačiau pagal sa-
vižudybių skaičių užimate vieną iš pirmųjų 

vietų pasaulyje (pagal dabartinę statistiką 
Pietų Korėja nusileidžia tik Lietuvai), o lage-
ryje savižudybių beveik nepasitaiko“. Filme 
atskleista ir dar viena susimąstyti verčianti 
mintis: mirtininkai, iki gyvos galvos nuteis-
ti kaliniai, kurie beveik šimtu procentu įsiti-
kinę, kad dienas taip ir baigs tame pilkame 
lageryje, nuolat ujami prižiūrėtojų, nuolat 

nepavalgę, už bet kokį nusižengimą galin-
tys būti sušaudyti, neturėtų branginti savo 
gyvybės. Tačiau jie iš paskutiniųjų kabinasi į 
gyvenimą, bet kokia kaina, tokia, kurios mes 
galbūt net neįsivaizduojame, stengiasi pra-
gyventi dar ir dar vieną dieną. Po šio filmo 
pradėjau kitaip žiūrėti į mus pačius: ar tikrai 
mūsų gyvenimas toks jau nuostabus, kad 







mes taip globėjiškai žiūrime į prasčiau gyve-
nančius? Ar tikrai reikalingas tas globėjiškas 
tonas, kurį Vakarai taip dažnai vartoja kal-
bėdami su Trečiojo Pasaulio šalimis? Ar visa 
ta humanitarinė pagalba skurstantiesiems 
ir vargstantiesiems kartais nėra tiesiog psi-
chologinė pagalba sau pačiam: tai, kad ga-
liu padėti kitiems, man pačiam įrodo, kad aš 

pats gyvenu ne taip jau blogai. O nuo tokio 
mąstymo ne taip jau toli ir iki tos visiems lie-
tuviams gerai žinomos patarlės: „Ne draugo, 
ne kaimyno, bet vis tiek gerai, kad namas 
dega“...



Kokiais principais Jūs vadovaujatės savo 
kasdieniame gyvenime?
Dešimt Dievo įsakymų? Gal ne visais dešimt, 
nes nesu katalikas. Bent jau pirmojo įsakymo 
laikytis nebeišeina... Nors žinoma ir su kitais 
tenka kartais prasilenkti (visi mes žmonės), 
ir gal ne visada iš piktos valios. Tarkime, ar 
įsakymas „Nežudyk“ kalba tik apie žmog-
žudystę? Gal Dievas turėjo omenyje tiesiog 
gyvybę... O jei rimtai, tai kažkokių specialių 
nuostatų neturiu, tiesiog stengiuosi nekenk-
ti kitiems.

Kaip apibūdintumėte kraštą, kuris dabar 
yra Jūsų namai? 
Tikrai negaliu pasakyti, kodėl pasirinkau bū-
tent Pietų Korėją. Kaip jau sakiau, atvykau 
čia beveik atsitiktinai, pasilikau čia irgi neži-
nia kodėl. Korėją apibūdinti žodžiais sunku. 
Kiek pastebėjau iš nemažai užsieniečių, ku-
rie čia gyvena, daugelis Korėjos nemėgsta, o 
tie, kurie mėgsta, nelabai gali pasakyti kodėl. 



Korėjoje gyvenimas tikrai nepasakiškas: nors 
tai viena iš labiausiai pasaulyje išsivysčiusių 
valstybių, su neblogais atlyginimais, naujau-
siomis technologijomis, ir šiaip jau viskuo, 
ko gali prireikti šiuolaikiniam žmogui. Ta-
čiau šalyje yra ir nemažai minusų: tai ir viena 
tankiausiai apgyvendintų valstybių, Seule 

ir jo priemiesčiuose gyvena virš dvidešimt 
milijonų gyventojų, patys korėjiečiai labai 
konservatyvūs, labai griežtai laikosi konfu-
cianizmo principų (vienas iš jų – vyresnysis 
visuomet teisus). Apie Rusiją dažnai sakoma, 
kad jos nesuprasi, ją reikia pajausti vidumi, 
tą patį galiu pasakyti apie Korėją. Reikia joje 
pagyventi ir ją pajusti. Korėjoje yra kažkas, 
kas traukia. Gal tai tas „čiong“ (lietuvių kalba 
nėra atitikmens, kažkas panašus į jausmą), 
kuriuo taip didžiuojasi korėjiečiai.



Apie planus grįžti į Lietuvą tikriausiai net 
neverta klausti...
Lietuvoje likę tėvai, giminaičiai, draugai. Ne-
pasakyčiau, kad dažnai apie ją galvoju. Tie-
siog taip jau yra. Ko trūksta Lietuvoje, nela-
bai žinau. Iš Lietuvos išvažiavau ne todėl, kad 
ten kažko būtų trūkę, viskas buvo gerai. Išva-
žiavau mokytis. Net ir dabar negalėčiau pa-
sakyti, kad niekada į Lietuvą negrįšiu, arba, 
kad negrįšiu tol, kol ten kažkas nepasikeis. 
Ne, negrįšiu kol kas, o vėliau... kaip Dievas 
duos.
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Dabar labai populiaru sakyti, kad dėl to-
kio mažo gimstamumo Lietuva apskritai 
išnyks... 
Lietuva būtų ne pirma ir nepaskutinė pasau-
lio valstybė, kuri dėl vienų ar kitų priežasčių 
dingtų iš šio pasaulio. Taip, skaudu, kad ta 
šalis, kurioje gimiau, kurioje užaugau, kurios 
krauju aplaistytą istoriją iki šiol mena pake-
lėse rymantys rūpintojėliai, kažkada išnyks. 
Rūpintojėliai gal ir stovės, tačiau niekas ne-
besės valgyti Kūčių vakarienės, nebeieškos 
paparčio žiedo, ant kapų niekas nebeuždegs 
žvakučių, nes nebebus kam... Netgi lietuviškai 
tikriausiai niekas nešnekės... O jei kokia nors 
Zimbabvė išnyktų dėl emigracijos ir mažo 
gimstamumo? Ar mums tai nors kiek rūpėtų? 
O ar Zimbabvė kuo nors blogesnė už Lietuvą, 
ar ten mamos mažiau myli savo vaikus? Juk 
ne, tad kaip bus, taip bus...

Ačiū už pokalbį.
   Kalbėjosi Ieva Ąžuolaitytė



MOTERIS IR KŪRYBA

Lietuviai manęs 

nepriima kaip tikros 

lietuvės, o rusai irgi 

nelaiko sava. 

Aš tarsi niekam 

nepriklausau. 



Elvyra Monginienė – gražuolė, pavergusi ne 
vieną savo didelėmis akimis, lūpomis bei gar-
banotais plaukais. Pažvelgus į ją, tampa aiš-
ku, kad joje glūdi šimtai talentų, galimybių 
ir paslapčių. Lietuvoje tokių moterų mažai, 
nors esame viena iš šalių, kurios gali didžiuo-
tis pačiomis gražiausiomis moterimis. Elvy-
ra labai rimta pašnekovė, kuri vadovaujasi 
požiūriu, kad jeigu nori kažko pasiekti gy-
venime, turi būti išskirtinis. Ir tikrai viskas, 
prie ko ji prisiliečia, virsta auksu. Pažvelgę į 
Elvyros kūrinius tuo įsitikina kiekvienas. Vos 
prieš metus pradėjusi kurti unikalius galvos 
apdangalus, aksesuarus bei papuošalus ji jau 
tapo pripažinta dizainerė, turinti patirties 
dirbdama net su garsiuoju „In Vogue“  žur-
nalu, garsiais fotografais bei vizažistais. El-
vyros klientės sako, kad jos kurti daiktai turi 
kažką magiško ir tarsi užburia. Kiekvienas 
jų – mažas stebuklas, kuriuo tikėti pasidaro 
tikrai dar lengviau, jei tave puošia Elvyros 
papuošalai. O juk taip norisi, kad tų stebu-
klų aplink būtų kuo daugiau!

NORIU BŪTI 
PRIPAŽINTA

Lietuviai manęs 

nepriima kaip tikros 

lietuvės, o rusai irgi 

nelaiko sava. 

Aš tarsi niekam 

nepriklausau. 
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Tie, kurie tave matę, pasakytų, kad 
atrodai egzotiškai. Ar tu esi tikra 
lietuvė? 

Aš turiu maišyto kraujo. Gimiau Rusijoje, prie Baika-
lo ežero. Visuomet maniau, kad esu panaši į mamą. 
Kai susitikau su pusseserėmis iš tėčio giminės, su-
pratau, jog turiu ir labai daug lietuviško kraujo, ka-
dangi su giminaitėmis atrodėme labai panašiai.
 

Kodėl atvykote gyventi į Lietuvą? 
Anksčiau Šiaurėje dirbo daug lietuvių, nes už dviejų 
mėnesių algą jie galėjo nusipirkti mašiną. Tai buvo 
labai patraukli vieta prasigyventi, užsidirbti pinigų. 
Būtent taip ir mano tėvai susipažino. Tiesa, bandė-
me gyventi ir Ukrainoje, pas senelį, bet tėtį visuo-
met šaukė Lietuva... Todėl esame čia.

Gal pameni, kaip jautėsi čia gyven-
dama tavo mama? Juk jai tai buvo 
svečia šalis...

Mamai buvo sudėtinga... Labai gerai atsimenu... O 
dar tada rusų nelabai mėgo... Tai buvo maždaug 
1983 metai. Net ir aš pati, dar maža būdama, mamos 
prašydavau, kad ši Lietuvoje nešnekėtų rusiškai. Da-
bar atrodo juokinga... Bet mamai tikrai būdavo sun-
ku. Gal net skaudu. 

Pasak tavęs, kuo skiriasi lietuviai 
nuo rusų?

Sako, kad rusai yra šiltesni žmonės, bet aš galėčiau 
pasakyti, kad ir lietuviai nėra uždari. Rusijoje negy-
venu, ten tik atostogauju. Tiesa, jie ten su manimi 
elgiasi tik maloniai.

Pati labiau jautiesi lietuve ar ruse? 
Tiesą sakant, aš nesijaučiu nei tuo, nei tuo. Lietuviai 
manęs nepriima kaip tikros lietuvės, o rusai irgi ne-
laiko sava. Aš tarsi niekam nepriklausau. Maža bū-
dama su mama kalbėdavau rusiškai, o su tėčiu – lie-
tuviškai. Visuomet šeimoje bendraudavome dviem 
kalbomis. 

Pradėjai gaminti papuošalus visai 
neseniai. Kodėl pasirinkai šios kūry-
bos nišą?

Norėdamas išgarsėti Lietuvoje, pirmiau turėtum iš-
garsėti už jos ribų, tik tada į tave atkreips dėmesį. 
Kol negaminau aksesuarų, maniau, kad čia laisva 
niša. Prieš metus pradėjusi supratau, kad, deja, auk-
sarankių yra labai daug. Gaila, kad jos skelbiasi tik 
socialiniuose tinkluose, neinvestuoja į reklamą ir 
nepasirodo plačiajai visuomenei. O ir rankdarbius 
parduoda už pašalpą. Manau, kad moterys, men-
kindamos savo papuošalų kainas, numuša kainas ir 
kitoms.

Nuo ko viskas prasidėjo tau?
Pamačiau sutažo komplektą, sužinojau, kiek kai-
nuoja, supykau ir nusprendžiau, kad galiu pasi-
gaminti pati. Vėliau supratau, jog reikia įdėti labai 
daug darbo, kruopštumo... Deja, gaminant suta-
žo papuošalus labai sunku būti išskirtinei. Todėl 
ėmiausi kitų įvairių gaminimo technikų, stengiuosi 
būti išskirtinė. 

Nesiskolini idėjų iš dizainerių?
Kartais klientai atsiunčia kito dizainerio daiktus ir 
nori, kad pagaminčiau identiškai tokį patį aksesua-
rą, bet aš tikrai neturiu laiko plagijavimui ir minčių 
vogimui. Aš pati turiu per daug idėjų, kad dar sėdė-
čiau internete ir ieškočiau ten pavyzdžių. Esu baigu-
si dailės mokyklą. Man patinka abstrakcijos, moder-
nizmas mene. Tikrai niekuomet negalvojau, kad kur-
siu papuošalus, juk čia tiek daug kruopštumo reikia! 

Jei matau, kad nesugebėsiu 

įgyvendinti pageidavimo, 

neteršiu nei savo vardo, nei 

nuviliu klientą. Geriau jau 

pasiūlau kitą dizainerį. 



Jei matau, kad nesugebėsiu 

įgyvendinti pageidavimo, 

neteršiu nei savo vardo, nei 

nuviliu klientą. Geriau jau 

pasiūlau kitą dizainerį. 

Fotografė Evelina Šumilovaitė. 



Fotografė Evelina Šumilovaitė. Papuošalai Elvyros Monginienės. Modelis – Diana.
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Fotografė Evelina Šumilovaitė. 
Papuošalai Elvyros Monginienės. 
Modelis – Diana.



Moterims, kurios yra tik 

namų šeimininkės, aš pa-

dovanočiau po medalį, ka-

dangi pati taip gyventi ne-

sugebėčiau.

Fotografė Evelina Šumilovaitė. Papuošalai Elvyros Monginienės. Modelis – Elvyra Monginienė.
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Kiek laiko gamini, pavyzdžiui, segę? 
Tai ne valandinis darbas. Kartais man nėra ūpo kurti. 
Tokiu metu nieko ir nesukuriu. Galiu klientams pa-
sakyti, kad padarysiu tik tą mėnesį, bet konkrečios 
datos niekada nenurodau. Dabar jau yra toks laikas, 
kai galiu pasakyti klientui ne. Yra daug klienčių, ku-
rios bando internetu užsisakyti gaminį, o man sun-
ku sukurti klientei kažką, kai negaliu jos pamatyti, 
pabendrauti su ja. Jei matau, kad nesugebėsiu įgy-
vendinti pageidavimo, neteršiu nei savo vardo, nei 
nuviliu klientą. Geriau jau pasiūlau kitą dizainerį. 

Ar įmanoma nusipirkti tavo papuo-
šalą iš jau pagamintų, ar jie visi tik 
užsakomi?

Dažniausiai neturiu laisvų darbų, jie būna išperkami, 
laikomi butikėliuose. Beje, gaminant labai daug lai-
ko užima pats procesas, dirbu net po 19 valandų per 
parą. Dabar kiekviena klientė, nuėjusi su mano kur-
tais aksesuarais į vakarėlį, man atveda dar bent tris 
klientes, kadangi tie papuošalai savaime iškalbingi.

Kokiai moteriai skirti tavo papuoša-
lai? 

Aš kuriu moterims, kurios nori išsiskirti iš bendrosios 
masės ir to nebijo. Šie papuošalai spindi, traukia akį. 
Beje, aš nekuriu vilniečių stiliumi. Yra tikrai daug 
gerų dizainerių, kurie kuria subtiliai, bet jie nėra aš, 
o aš nesu jie.

Su kokiais garsiais dizaineriais esi 
bendradarbiavusi? 

Su pasaulinės reikšmės dizaineriais dar neteko 
bendradarbiauti, bet jau esu pakliuvusi į itališką  
„In Vogue“ žurnalą. Tai dėl stilistės Ingos Krasilevi-
čiūtės, kuri savo nišą atado Vokietijoje, ten dirbo su 
gerais modeliais, dizaineriais ir kitais specialistais. 
Vieną kartą ji pati asmeniškai dalyvavo fotosesijoje 
su mano papuošalais ir po to juos ypač pamėgo. Vė-
liau ji man pasiūlė važiuoti kartu į Vokietiją. Ten visi 
fotografai, dizaineriai, modeliai dirba tik dėl gero 
kadro. Fotografuojama yra tik savaitgaliais, dirbama 

iš idėjos. Jei patenka nuotraukos į žinomo žurnalo 
puslapius, tai ir yra atlyginimas, pinigų ten niekas 
nelaukia.

Ar šeima palaiko, padeda? Vyras 
nepriekaištauja dėl dėmesio sto-
kos?

Vyras programuotojas šiuo metu yra didžiausias 
mano palaikytojas ir pagalbininkas. Po motinystės 
atostogų planavau grįžti į vadovaujamąjį darbą, bet 
viskas pasikeitė – aš dirbu savo mėgstamą darbą 
namie. Be to, labai daug pagalbos sulaukiu iš vy-
resnės dukros. Anksčiau man padėdavo porą kartų 
per savaitę ateinanti auklė. Net ir dvejų metų maža-
sis sūnus žino, kad kai aš dirbu, veriu, jam negalima 
eiti prie stalo. Aš manau, kad Lietuvoje trūksta tikrų 
vyrų, nes jie nepadeda savo žmonoms, jos jiems tar-
si tarnaitės. Juk žmona visą laiką dirba, tvarko na-
mus, apšokinėja vaikus ir vyrą, tuomet jai nelieka 
laiko pasirūpinti savimi. O neretai vyras dar išeina 
pas kitą... Džiaugiuosi, kad mano sutuoktinis man 
neapsunkina savirealizacijos galimybių. Noriu pa-
drąsini moteris, kad jos nebijotų kažko siekti ir dary-
ti pačios. Gal uždirbsite daugiau už savo vyrą?

Ką tu manai apie moteris, kurios at-
sidavusios tik šeimai?

Moterims, kurios yra tik namų šeimininkės, aš pado-
vanočiau po medalį, kadangi pati taip gyventi ne-
sugebėčiau. Be to, kuo esi jaunesnis, tuo lengviau 
visko pasiekti gyvenime, todėl stengiuosi kiek įma-
noma pasiimti daugiau iš gyvenimo ir visada irtis tik 
į priekį. 



Papuošalai Elvyros Monginienės. 
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Fotografas Frank Rauber. 
Papuošalai Elvyros Monginienės. 
Modelis – Katharina.



Fotografė Evelina Šumilovaitė. Papuošalai Elvyros Monginienės. Modelis – Diana.



Fotografas Frank Rauber. Papuošalai Elvyros Monginienės. Modelis – Christiane Adomat.
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2010 dalyvavai konkurse „Misis 
Lietuva“. Koks įspūdis liko po to? 

Gavau daug patirties, supratau, kad televizija yra tik-
rai ne tai, dėl ko gyvename, pamačiau save iš įvai-
rių pusių. Susiradau daug draugių. Jos nepaprastai 
gražios savo išore ir vidumi. Mamos, turėdamos 
po kelis vaikus, atrodo gražiau kaip dabartinės aš-
tuoniolikmetės. Nors karūnos aš ir nelaimėjau, bet 
iki finalo nuėjau. Labai džiaugiuosi ta patirtimi. Tai 
buvo sunkus, bet įdomus, laikotarpis. Beje, viena iš 
dalyvių ir buvo pirmoji klientė, kuri mano papuoša-
lus reklamuodavo visuose vakarėliuose.

Ar tikrai tiesa, kad grožio konkursai 
korumpuoti? 

Nemanau... Aš asmeniškai visiškai pritariau žiuri 
nuomonei, laimėjo ta, kuri turėjo laimėti. Piktai ko-
mentuoja tie žmonės, kurie neturi ką veikti. Visada 
labai lengva apkalbėti kitus, bet reikia pabandyti 
pačiam sudalyvauti. Egidijus Sipavičius labai gerai 
pasakė, kad tiek geras, tiek nevisiškai geras komen-
taras yra reklama! 

Tikriausiai pavydas liejasi laisvai...
Manau, kad pavydas yra baisi savybė, kuri žlugdo 
mus pačius. Mes manome, kad vyrai yra visai nepa-
vydūs, bet iš tiesų jie gal to tik neparodo, o moterys 
atvirkščiai: jeigu jaučia pavydą, tai jau nepraleis pro 
akis nieko ir būtinai įgels. 

Kas tau svarbiau: pinigai ar pripaži-
nimas?

Niekada nenorėjau uždirbti visų pinigų, bet visada 
siekiau ir sieksiu pripažinimo. Jaučiu didelį pasiten-
kinimą, kai pamatau gražią moterį. O dar kai žinau, 
kad prie jos įvaizdžio prisidedu ir aš... 

Ar galvoji apie emigraciją iš Lietu-
vos? 

Taip, aš tikrai apie tai ir tegalvoju. Iš tiesų mokesčiai 
Lietuvoje yra neadekvatūs. Dirbu pagal individalią 
veiklą, todėl jau susidūriau su Valstybine mokesčių 
inspekcija. Norėjau pasikonsultuoti prieš mokėda-
ma mokesčius, bet pirmiausia tos įstaigos darbuo-
tojai stengėsi rasti klaidų deklaracijoje, o ne suteikti 
informaciją. Užsienyje to tikrai nepatirtum. Pavyz-
džiui, Vokietijoje žmonės eina į tam skirtas įstaigas 
tartis, konsultuotis, viską sužino ir tuomet ramiai 
moka mokesčius. O Lietuvoje visi ieško tik priekabių. 

Į kurią šalį emigruotum ir kodėl?
Jeigu galėčiau gyventi svetur, tai labiausiai norėčiau 
gyventi Italijoje. Man patinka jų šiltumas, linksmu-
mas, nuoširdumas. Žinoma, daug kas apie italus 
negražiai kalba, bet man pavyko sutikti tik pačius 
nuostabiausius žmones. Teko gyventi Londone porą 
metų, tačiau ten aš nepritapau ir įgyvendinusi savo 
tikslą, susitaupiusi pinigų iš ten grįžau. Tiesiog ne 
man skirta šalis... 

Ką užsieniečiams pasakoji apie Lie-
tuvą? Gal čia yra ir gerų dalykų?

Kai užsieniečiams pasakoju apie Lietuvą, paminiu, 
kad pas mus pačios gražiausios moterys. Tikra tiesa, 
kad gražiai moteriai daug lengviau kažko pasiekti, 
kad vyrai dėl gražios moters padarys beveik bet ką. 
Tik, žinoma, tai nėra pats svarbiausias dalykas. Svar-
biausia pačiam jaustis gerai gyvenime. 

Kaip manai, kokią didžiausią klaidą 
daro žmonės?

Manau, kad didžiausią klaidą žmonės daro, jeigu ne 
gyvena, o tik egzistuoja. Juk mes patys pasirenka-
me, kaip turime gyventi. 

Ačiū už nuoširdų pokalbį.

Kalbėjosi Inesa Uktverienė
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RASA GAUČAS

Gimė: Vilniuje

Duomenų bazių 
sistemų inžinierė

Gyvena: 14 metų Albany, 
Niujorko valstija, JAV

Moto: 

Būk atmerktomis akimis, 

atvira širdimi ir džiaukis
 kiekviena diena

Tėvynės ilgesys... Atrodo, 14 metų praleistų Amerikoje turėjo padaryti savo, 
padėti pamiršti gimtąjį kraštą, ar bent ne taip jo ilgėtis, tačiau Rasai Gaučui 
niekada nepavyko išgyti nuo Lietuvos, nesvajoti apie gimtąjį Vilnių, negalvo-
ti apie tai, kaip jai trūksta mamos bei visko, kas sava ir brangu. Pasak jos, kad 

LIETUVIAI PASAULYJE

AMERIKIETIŠKA 
SVAJONĖ



ir kiek begyventum svetimoje šalyje, vis atrodo, jog gyveni laikinai, jog grįši 
į Lietuvą kai vaikai užaugs, baigs mokslus, susikurs savo gyvenimą... Visiems 
emigrantams taip atrodo... Tačiau šiuo metu dukra Emilija dar tik stengiasi 
kurti savo gyvenimą, todėl ir Rasos vieta yra šalia jos.



Išvykote iš Lietuvos kai Emilija 
buvo dar visai mažytė. Ar dėl to 
nekilo problemų?

Atvažiavome į Ameriką 1999 metais. Mano dukrai 
Emilijai tuo metu buvo 9 metai. Ir tai buvo tik pri-
valumas, nes būnant tokio amžiaus galima išmokti 
antrąją kalbą be akcento bei nepamiršti gimtosios. 
Kadangi Emilija mokėjo skaityti ir rašyti gimtąja 
kalba, greitai išmoko ir anglų. Be to, ji net pralenkė 
savo bendraamžius Amerikos vaikus. 

O ką veikėte tik atvykusi į JAV? 
Ar lengvai gavote savo pirmąjį 
darbą?

Apsigyvenome Albany... Vis dar ilgiuosi gimto-
jo Vilniaus, gatvių šurmulio ir gyvenimo stiliaus...  
Lietuvoje baigiau Vilniaus universiteto Gamtos 
mokslų fakultete geografijos studijas. Atvykus į 
Ameriką suvokiau, kad norėdama gauti darbą pa-
gal specialybę, turėsiu dar mokytis. Pradėjau moky-
tis vietiniame koledže. Mokslas ėjosi lengvai, buvau 
sužavėta dėstytojais, mokymo medžiaga, dėmesiu 
studentui. Labai greitai taip įsigilinau į mokslus, kad 
gavau pasiūlymą laikinai įsidarbinti geoinformaci-
nių sistemų kompiuterinio programavimo firmoje 
„MapInfo“. Manau, kad tai buvo mano didžiausia 
gyvenimo Amerikoje sėkmė, nes galėjau panaudoti 
savo geografijos žinias, įgytas Lietuvoje, bei tobu-
linti programavimo įgūdžius. Po pusės metų įmo-
nėje man pasiūlė visą etatą ir apmokėjo už tolesnį 
mokslą koledže. Aš taip ir tebedirbu toje pačioje 
įmonėje.
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Papasakokite apie savo dukrą. 
Mama geriausiai įžvelgia vaiko 
išskirtines savybes…

Emilija yra labai stipraus charakterio ir užsispyrusi, 
todėl atkakliai, apgalvotai ir nuosekliai siekia užsi-
brėžto tikslo. Manyčiau, kad tai Amerikos mokyklos 
pasekmė. Vaikai nuo vaikystes yra ugdomi turėti 
savo svajonę ir siekti jos. Dar besimokydama viduri-
nėje mokykloje ji pradėjo lankyti baseine plaukimo 
pamokas. Kadangi sekėsi neblogai, tai tame pačia-
me baseine įsidarbino gelbėtoja. Paskui trenerė jai 
pasiūlė dirbti vaikų plaukimo trenere. Amerikoje 
dar mokykloje net ir turtingų šeimų vaikai kur nors 
dirba, ypač vasaromis. Emilija trenere ir gelbėtoja 
išdirbo iki pat mokyklos baigimo. Be charakterio 
tvirtumo ji turi kitas gamtos dovanas – atmintį, 
orientaciją, greitą suvokimą.

Kaip tęsėsi Emilijos mokslo karje-
ra baigus vidurinę mokyklą?

Prieš ketverius metus Emilija baigė aukštąją mo-
kyklą ir įstojo į Kornelio universitetą studijuoti 
medicinos. Kornelio universitetas – labai brangus 
universitetas. Patekti ten ir gauti stipendiją yra 
amerikietiška svajonė, kuri mums išsipildė. 



Vidurinėje ir aukštojoje mokyklo-
je nėra sunku mokytis, nekeliami 
aukšti reikalavimai mokiniams. 
Ar taip pat buvo ir Kornelio uni-
versitete?

Nors vidurinėje mokykloje mokslas Emilijai sekėsi 
labai lengvai, universitete viskas stipriai pasikeitė. 
Į šią mokslo įstaigą įstoja vaikai iš viso pasaulio, ku-
rie išsiskiria neeiliniu intelektu bei sugebėjimais. 
Mokslo reikalavimai ten aukšti ir mokytis dukrai 
reikėjo labai daug. Gal trūko ir mokslo įgūdžių iš 
anksčiau. Emiliją ištiko šokas, kad staiga viskas taip 
sunku ir ji nėra viena iš geriausių studentų... Tiesa, ji 
gerai baigė Kornelio universitetą ir toliau planuoja 
studijuoti mediciną.

Ar yra keliami kokie nors specia-
lieji reikalavimai studentams, no-
rintiems studijuoti mediciną?

Prieš stojant mokytis medicinos mokslų, Ameri-
koje rekomenduojama studentams, baigusiems  
ketverių metų studijas, padirbėti medicinos įstaigo-
je metus ar daugiau, kad susipažintų su medicinine 
aplinka ir visiškai įsitikintų, ar tas pasirinktas kelias 
tinka. Šiuos metus Emilija dirbs medicinos įstaigo-
je ir teiks stojimo pareiškimus į įvairius medicinos 
universitetus. Jau studijuojantys mediciną studen-
tai turi vasaromis padirbėti medicinos įstaigose bet 
kurioje pasaulio šalyje. Emilija pasirinko Lietuvą. Čia 
ji vasarą praleido savanoriaudama Respublikinėje 
Santariškių vaikų ligoninėje. Kaip jai būdinga, dirbo 
atsakingai, gavo aukštą darbo įvertinimą ir padėką 
iš ligoninės direktoriaus.  
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Kurį Emilijos pomėgį, aistrą išskir-
tumėte kaip stipriausią?

 
Emilijos hobis, kol studijavo Kornelio universitete, 
buvo žirgai. Nuo vaikystės žirgai yra jos didžiausia 
aistra. Būdavo, parvažiuoja atostogoms į Lietuvą 
pas močiutę ir prabūna visą laiką žirgyne. Per die-
ną turi valandą pajodinėti, o paskui darbininkams 
žirgyne padėti kuopti mėšlą, šerti žirgus... Už tai dar 
gaudavo pajodinėti. Taip ir prabėgdavo ištisos va-
saros. Mokslo metais nepavykdavo pajodinėti, nes 
Amerikoje tai yra labai brangus sportas ir aš nega-
lėdavau jai to leisti. Bet ji atsigriebė studijų metu. 
Kornelio universitetas turi savo žirgyną ir Emilija 
nuo pat pirmos dienos ten lankydavosi. Laisvalai-
kiu padėdavo žirgyne ir už tai gaudavo pajodinėti. 
Kadangi daug jodinėjo Lietuvoje, mokėjo neblogai 
joti, tai ir čia pasisekė gauti darbą – trenerė pasiūlė 
mokyti pradžiamokslius išjodinėjimo. Emilija sako, 
jog jei ne žirgai, būtų nebaigus universiteto, nes tik 
jie padėjo atsipalaiduoti nuo nežmoniško tempo. 
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Kadangi Emilija jau baigė univer-
sitetą, praėjo didžiąją dalį mokslo 
etapų, tikriausiai spėjote susida-
ryti nuomonę apie mokslą Ame-
rikoje. Kokie jo privalumai ir trū-
kumai?

Amerikos švietimo sistema turi daug trūkumų, ir jie 
vis gilėja bei stiprėja. Vidurinėse mokyklose vaikai 
nėra mokomi pakankamai, standartai labai suma-
žinti, kad atitiktų visos Amerikos gana žemą lygį.
Daugiau dėmesio yra skiriama neįgaliesiems nei 
gabiems vaikams. O blogiausia yra vidutinio gabu-
mo vaikams, nes jie visai palikti likimo valiai. Šiuo 
metu Amerikoje yra daug kalbama apie mokslo 
problemas. Kad pagerėtų mokslas, buvo sukurta 
dar daugiau testų. Deja, bet mokiniai mokomi tik 
tam, kad atsakytų teisingai į testų klausimus, o ne 
tam, kad išmanytų dalyką. Mokytojai yra apkrauti 
nereikalingomis mokymo ataskaitomis, nebeturi 
laiko ir energijos ruoštis pamokoms. Situacija tikrai 
prasta, net siaubinga, ypač kai pasiklausai moky-
tojų, kalbančių apie savo darbą. Kadangi pati esu 
užaugusi mokslininko šeimoje (mano tėvas Petras 
Gaučas dirbo Vilniaus universitete), visą laiką jau-
čiau nusivylimą ir net pyktį, kad mano vaiko laikas 
vidurinėje mokykloje yra švaistomas paviršutiniš-
kam mokslui. O, rodos, lankė gana stiprią Giulder-
lando vidurinę ir aukštąją mokyklą.

Lietuvoje taip pat kritikuojama 
švietimo sistemos reforma…

Nors Lietuvoje ir kritikuojamas mokyklų darbas, 
tačiau jis yra daug geresnis negu Amerikoje. Gal 
tik Amerikoje daugiau žiūrima praktinės reikšmės, 
dalyko pritaikymo praktikoje, bet vaikai žinių gau-
na daug mažiau. Amerikoje vadovėliai – labai pa-
prasti, neįdomus. Sąsiuviniai turi būti visų vienodi, 
paprasti, kad kuo mažiau kainuotų tėvams. Iš dalies 
tai gerai, nes neišryškėja skirtumai tarp socialinių 
sluoksnių – visi vienodi. Amerikoje labai kreipia-
mas dėmesys į tai, kad vaikai nesididžiuotų savo 
tėvų turtu. Tai laikoma labai gėdingu dalyku, kaip 
ir nusirašinėjimas per egzaminus. Emilija net nesu-
prasdavo klausimo, kai jos bendraamžiai Lietuvoje 
klausdavo, ar pas juos galima nusirašyti. Vien už nu-
sirašinėjimą gali išmesti iš koledžo.





Praleidote Amerikoje nemažai 
laiko. Ar neužmiršote lietuvių kal-
bos?

Stebiuosi, kaip kai kurie lietuviai, pagyvenę porą 
metų svetimoje šalyje, parvažiavę namo jau mikčio-
ja, tęsia žodžius kalbėdami lietuviškai. Mes su Emili-
ja kalbame be akcento. Tai patvirtina ir žmonės Lie-
tuvoje. Tik Emilijai jau sunkiau kalbėti apie studijų 
dalykus, nes nebežino lietuviškų atitikmenų. Alba-
ny lietuvių mes pažįstame labai mažai, bet Kornelio 
universitete Emilija susitiko būrelį lietuvių studen-
tų bei lietuvę dėstytoją! Ithaca miestelyje, kur yra 
Kornelio universitetas, yra maža lietuvių bendruo-
menė. Jie turi tradiciją susiburti per visas lietuviš-
kas tautines šventes ir virti cepelinus, pasigaminti 
tortą, papuoštą tautiniais simboliais, atsinešti lietu-
viškų suvenyrų, dainuoti lietuviškas dainas! Viena 
kartą teko močiutę prikelti vidury nakties (dėl laiko 
skirtumo), nes mirtinai reikėjo patarimo cepelinų 
virimo klausimu… 



Kaip manote, ar kada nors Lietu-
vos ilgesys išblės? 

Lietuvos ilgesys niekada nedings, tai nėra lengvai 
nuslopinamas ar pritildomas jausmas. Iš pradžių jis 
buvo labai aštrus, ypač sunku būdavo išvažiuoti iš 
Vilniaus, palikti namus, mamą. Tiesiog sustingda-
vau ir bandydavau nieko nejausti. Dėl tos priežas-
ties net kurį laiką vengiau grįžti į Vilnių atostogų, 
nes žinojau, kaip sunku bus vėl išvažiuoti. Manau, 
mano kova su ilgesiu nebuvo pati geriausia... Aš 
bandžiau jį ignoruoti, pasinerti į esamą gyvenimą, 
darbą, mokslą. 

Kuo lietuviai turėtų didžiuotis?
Lietuva yra nepriklausoma šalis. Mes esame euro-
piečiai ir stengiamės jais būti. Lietuvių tautai būdin-
ga mokėti pasiimti iš kitų šalių tai, kas jiems atrodo 
svarbu, ir pritaikyti sau. Mes, lietuviai, turime tuo 
didžiuotis... Kiekvienas gali lankyti mokyklą, gauti 
medicinines paslaugas Lietuvoje, bet vis tiek de-
juoja. Kad ir sunkiai galą su galu sudurdami, labai 
taupydami, susikuria padorų gyvenimą Lietuvoje 
tie, kurie to siekia. 

Ar kada nors bandėte įsivaizduo-
ti amerikietį, gyvenantį lietuvišką 
gyvenimą?

Neįsivaizduoju amerikiečio, patekusio į mūsų pa-
prastų žmonių gyvenimą. Ypač amerikietės moters, 
kuri viena augintų vaikus. Lietuvės moterys stiprios, 
niekieno nepadedamos sugeba bet kokiomis sąly-
gomis išgyventi, pasirūpinti savo vaikais, išmokslin-
ti juos. Mūsų moterys turėtų labiau už save kovoti. 
Štai išsiskyrusios amerikietės niekada vienos neau-
gina savo vaikų. Vyras turi mokėti alimentus ne tik 
vaikų išlaikymui, bet ir motinos, jei vaikai dar maži. 
O vaikai gyvena ir pas tėvą, ir pas motiną, taip ir 
vaikščiodami su kuprinėm ant pečių tai pas vieną, 
tai pas kitą.



Kokios problemos Lietuvoje 
Jums, kaip lietuvei, nors ir gyve-
nančiai Amerikoje, atrodo pačios 
opiausios?

Nesu didelė politikė, kad galėčiau spręsti apie da-
bar esančias problemas Lietuvoje. Kaip lietuvė 
norėčiau, kad žmonės nepasiduotų lengvoms kai-
myninių šalių provokacijoms dėl energetinės nepri-
klausomybės. Panašu, kad didelės pastangos deda-
mos, kad Lietuva būtų ekonomiškai priklausoma 
nuo Rusijos. Manau, kad žmonės neturėtų būti abe-
jingi, jaunimas – apolitiškas. Žinoma, tai galima pa-
siekti tik sudarant jiems sąlygas ir galimybes augti 
ir parodant, kad šiandien priimti sprendimai turės 
įtakos ateityje. Juk Lietuva yra tokia maža šalis. 

Kas, grįžus atostogauti į Lietuvą, 
Jus labiausiai skaudina?

Parvažiavus namo ir vaikštant Vilniaus senamiesčio 
gatvėmis atrodo, kad esi kokiame neegzistuojan-
čiame Europos miesto senamiestyje: užrašai an-
gliški ar dirbtinai sukurti pavadinimai, kurie nieko 
nereiškia jokia kalba. O juk mūsų kalba tokia graži, 
tokia turtinga žodžių! 

Šiuo metu daug diskutuojama dėl 
dvigubos pilietybės. Ar Jums tai 
aktuali problema?

Mums, emigrantams, yra labai svarbus klausimas 
dėl dvigubos pilietybės. Lietuva – maža šalis ir savo 
piliečių atsisako... Jei gyveni ilgiau vienoje šalyje, 
vaikai ten mokosi, tai savaime norisi būti ir tos šalies 
piliečiu, turėti savo teises, dalyvauti jos gyvenime. 

Ačiū už pokalbį. Tikimės, kad sugrįšite į Lietuvą.

Kalbėjosi Ieva Ąžuolaitytė





Neries regioninio parko archyvo nuotrauka

LIETUVOS KAMPELIAI
Parengė leidykla 
„Terra Publica“

Atkeliavęs rugsėjis primena, kad vasara – 
atostogų ir kelionių metas – jau pasibaigė. 
Bet tai nereiškia, kad rudenį reikia užsida-
ryti namuose. Rugsėjis paprastai dar lepina 
gerais orais, tad reikia naudotis proga ir ap-
lankyti nematytas vietas. Šį rudenį siūlome 
pakeliauti po Lietuvos regioninius parkus, 
kurių turime tikrai nemažai. Susipažinkite 
su keletu iš jų. 

Regioniniai 
parkai 
laukia 
gamtos 
mylėtojų

NERIES REGIONINIS PARKAS



S. Pupniko nuotrauka

Neries regioninio parko plotas apima 10 524 ha da-
lyje Elektrėnų savivaldybės, Vilniaus ir Trakų rajonų. 
Parkas įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti vertin-
gą Neries vidurupio kraštovaizdį su upės kilpomis, 
Bražuolės žemupiu, vienu seniausiu šalyje Dūkštų 
ąžuolynu. Regioniniame parke ypač saugotini kul-
tūros paveldo objektai, išsidėstę tarp senosios Ker-
navės ir Vilniaus: senovės gyvenvietės, pilkapynai ir 
piliakalniai. Taip pat – senieji kaimai, kurių gyvento-
jai išlaikę savitas tradicijas. 

Neries regioninis parkas turtingas pažintinių takų 
ir maršrutų aktyviems keliautojams. Dviratininkai 
kviečiami pasivažinėti Dūkštų ąžuolyno pažinti-
niu taku. Keliaujant šiuo taku pamatysite beveik 
40 skulptūrų, vaizduojančių lietuvių legendų ir mi-
tologijos personažus. Verta pasivažinėti ir kairiojo 
Neries kranto turizmo trasa, kuri driekiasi 23 kilome-
trus palei didžiausią, per visą Neries ilgį, Velniakam-
pio kilpą. Mėgstantiems pasivaikščiojimus pėsčio-
mis, patiks Dūkštos, Saidės ir Karmazinų pažintiniai 
pėsčiųjų takai. Na, o patys aktyviausi keliautojai gali 
išbandyti jėgas orientavimosi trasoje. Čia laukia 7 
mažai žinomi ir retai lankomi objektai, stovyklavietė 
prie Velniakampio ežero vandenų ir natūrali gamta.



Neries regioninio parko archyvo nuotrauka
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Vertas dėmesio ir Neries regioninio parko lankytojų 
centras, įsikūręs Dūkštose (Vilniaus r.), prie pat kelio 
Vilnius–Kernavė. Čia įrengta moderni ekspozicija, 
pristatanti regioninį parką, specialiuose ekranuose 
lankytojai gali peržiūrėti pasirinktą filmą apie parką 
ir jo lankytinus objektus. Ypač įdomi specialiai įreng-
ta lėktuvo kabina, kurioje visi norintys gali pasigro-
žėti parko vaizdais iš paukščio skrydžio. Kabinoje 
girdimas lėktuvo variklio garsas sustiprina emocinį 
įspūdį.



Sartų regioninio parko archyvo nuotraukos

SARTŲ REGIONINIS PARKAS

Sartų regioninis parkas užima 12 107 ha plotą Zara-
sų ir Rokiškio rajonų savivaldybėse. Regioninis par-
kas buvo įsteigtas 1992 m. tam, kad būtų išsaugotas 
Sartų ežero kraštovaizdis, gamtos ir kultūros ver-
tybės. Regioniniame parke auga daugiau kaip 100 
saugomų augalų rūšių. Gausi Lietuviškų orchidėjų – 
gegužraibių šeima. Čia jų galime rasti 14 rūšių.

Sartų regioniniame parke verta išbandyti maršrutą 
„Sartų regioninio parko Lankytojų centro ekspozi-
cija – Bobriškio cerkvė“. Jo ilgis net 36 kilometrai, 
bet nereikia išsigąsti, nes juo keliauti galima ne tik 
pėsčiomis, bet ir automobiliu. Dviračių mėgėjams 
parkas siūlo 13 km ilgio trasą „Tarp Zalvio ir Zalvės“. 
Važiuodami šia trasa ne tik pasidairysime po apy-
linkes, bet ir aplankysime Bradesių ąžuolą, kuris ti-
tuluojamas Stelmužės ąžuolo broliu. Parkas svetin-
gas ir vandens turistams. Čia siūloma plaukti Šven-
tosios upe arba išbandyti 3 dienų žygį baidarėmis 
„Kriauna–Sartų ežeras–Dusetos“. 



Sartų regioninio parko archyvo nuotraukos

Keliaujantys po Sartų regioninį parką ir norintys 
susipažinti su jame esančiomis vertybėmis, tai gali 
padaryti užsukę į Sartų regioninio parko lankyto-
jų centrą. Lankytojų centro ekspozicijoje įrengti  
interaktyvūs stendai, atkuriami gamtos garsai, spe-
cialiuose stenduose galima peržiūrėti filmus apie 
Sartų regioninį parką. Daug dėmesio skirta mažie-
siems lankytojams ir edukacinei veiklai. Pavyzdžiui, 
prie stalo pritvirtinti dviračio pedalai, kuriuos su-
kant gaminama elektros energija, kuri apšviečia sta-
le įkomponuotą Sartų ežero formą. Nepamirštamas 
ir aktyvus keliautojas. Ant įrengto parko žemėlapio, 
palietus aktyvias zonas, ekrane atsiranda informaci-
ja apie pasirinktą lankomą objektą. Lankytojų centre 
galima pamatyti ekspoziciją, skirtą sėlių genčiai ir jų 
gyvenimui. Patalpoje yra tikra sena medinė valtis 
su įmontuota garso takelių klausymosi įranga. Čia 
lankytojas gali atsisėsti ir klausytis sėlių sutartinių, 
legendų. 



Viliaus Lunevičiaus nuotrauka



Gražutės regioninio parko archyvo nuotraukos

Gražutės regioninis parkas užima 31  933 ha plotą ir apima 
dalį Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybių. Regioninis parkas 
išsiskiria net 16 kilometrų besitęsiančiomis Antalieptės ma-
riomis, kurios užtvindžiusios net 26 ežerus. Gražutės regioni-
niame parke galima pasivaikščioti Šavašos ir Degučių pažin-
tiniais takais ar pasivažinėti dviračiais miško takeliais. Parko 
teritorijoje išbandyti jėgas galima dviem maršrutais: Gražu-
tės didžiuoju ir Gražutės mažuoju dviračių trasos žiedais. Dar 
nepažintus kampelius, kurių kitomis transporto priemonė-
mis pasiekti neįmanoma, galima apžiūrėti plaukiant baidarė-
mis Šventosios upe. Šventosios upės trasos ilgis parko ribose 
yra 40 kilometrų. 

GRAŽUTĖS REGIONINIS PARKAS









Dar viena pramoga parke – apsilankymas viename 
iš trijų teminių kaimų: Lieptų, Senolių ir Paukščių, 
kuriuose gyvenimas primena praeitį. Lieptų kaime 
galima nusikelti į pagoniškus laikus, kai pasakiškos 
būtybės gyveno kartu su žmonėmis. Vajasiškyje 
rengiamos edukacinės programos nukelia į XIX am-
žių. Žibalinės lempos šviesoje mokoma vyti virves, 
verpti, mušti sviestą. Cijonų (arba Paukščių) kaime 
ieškoma Laimės paukštės, organizuojamas paukščių 
kiaušinių ieškojimas pelkėse, vėliau kepama kiauši-
nienė ar ragaujama putpelės mėsos. 

Gražutės regioninis parkas gali didžiuotis ir šiuolai-
kiškai įrengtu lankytojų centru. Šis centras, įsikūręs 
Salake, lankytojams teikia informaciją apie Gražutės 
regioninio parko veiklą, lankytinas vietas, pramogas 
parko lankytojams. Nors Salako miestelis nuo jūros 
nutolęs net 300 kilometrų, Gražutės regioninio par-
ko lankytojų centre įkurtas V. Žilinskienės jūrų mu-
ziejus. Jame eksponuojama daugiau nei 3 000 eks-
ponatų, tarp kurių rasime didžiulį omarą, džiovintą 
ryklį, spalvotų koralų ir kt.





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.
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IŠPAŽINTIS – 
DOVANA AR KANČIA?
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NEĮKAINOJAMA KRISTAUS DOVANA
Kristus mirė skaudžia mirtimi dėl visų mūsų nuo-
dėmių. Jo dėka mes buvome atpirkti amžiams. Ir 
pats Kristus pats atleisdavo nuodėmes besigai-
lintiems bei pasitaisyti trokštantiems žmonėms. 
Prisikėlęs iš mirties Jėzus suteikė apaštalams ir 
jų įpėdiniams galią išrišti tikinčiuosius iš nuodė-
mių: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuo-
dėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite 
– sulaikytos“ (Jn 20, 23). Kad apaštalas ar kuni-
gas žinotų, ką galima išrišti, o ko ne, nusidėjėliai 
privalo jam pasisakyti, ką yra padarę ir ar pasi-
žada atsiprašyti, susitaikyti, skriaudas atlyginti, į 
nuodėmes vedančių aplinkybių vengti. Būtent 
dėl to nuo pirmųjų krikščionybės amžių turime 
Bažnyčioje išpažintį, kuri pradžioje buvo vieša, o 
vėliau tapo slapta. Išpažinties kelias ne vienam 
yra sunkus todėl, kad tarp nusidėjėlio ir Dievo 
yra kunigas. Tačiau tik kunigo buvimas suteikia 
nusidėjėliui gauto nuodėmių atleidimo tikrumą. 
Kunigo teikiamas išrišimas yra danguje įvyks-
tančio nuodėmių atleidimo regimas ženklas. Ką 
nusidėjėlis pasako kunigui išpažinties metu, lie-

ka amžina paslaptis. Ne vienas nuodėmklausys 
yra atidavęs savo gyvybę, kad išsaugotų išpa-
žinties paslaptį. 

IŠPAŽINTIS ĮRAŠYTA Į ŽMOGAUS 
PRIGIMTĮ
Žmogaus prigimtyje glūdi noras prisipažinti 
padarytus nusikaltimus. Neišpažintos kaltės it 
nuodai graužia sąžinę, o prisipažinimu jos bent 
iš dalies atitaisomos. Kristus yra didžiausias 
žmonijos auklėtojas ir drauge giliausių sielos 
paslapčių žinovas. Nuo jo mes nieko nepaslėp-
sime, apgauti galime tik patys save... Todėl Kris-
tus Dievo įdiegtą prisipažinimo poreikį įtraukė į 
atgailos sakramento sudėtį. Pripažinti savo nuo-
dėmes, gailėtis dėl jų ir stengtis nebenusidėti 
yra išpažinties esminės dalys.

SVARBIAUSIA – SĄŽININGUMAS
Nuodėmes išpažinti turime visas, tiksliai ir nuo-
širdžiai, nė vienos sunkios nuodėmės neslėp-
dami ir nesiteisindami. Kas paslėptų bent vieną 
sunkią nuodėmę, to išpažintis būtų šventva-
giška: nebūtų atleistos ne tik neišpažintos, bet 
ir išpažintos nuodėmės, ir dar prisidėtų nauja 
mirtina nuodėmė – šventvagystė. Kas pamiršta 
sunkią nuodėmę, to išpažintis gera, tik per kitą 

Tikriausiai daugelį išgirdus žodį „iš-
pažintis“ nukrečia lengvas šiurpas 
ir nemalonus jausmas. Ir tik prak-
tikuojantys krikščionys galimybę 
išpažinti savo nuodėmes ir kiekvie-
ną kartą priimti susitaikymo sakra-
mentą bei atversti naują savo są-
žinės puslapį vertina kaip didžiulę 
dovaną. Kodėl? Nes jie žino tai, ko 
galbūt nežinote Jūs. Sakoma, kad 
baimė daug didesnė tada, kai jos 
nepažįsti. Galbūt šis trumpas supa-
žindinimas su atgailos sakramentu 
Jums padės nugalėti ar prisijaukin-
ti šią nepagrįstą baimę. 
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išpažintį reikia tą nuodėmę pasakyti. Iš nuodė-
mės aplinkybių sakomos tik tos, kurios pakeičia 
nuodėmės rūšį, pavyzdžiui, yra skirtumas muš-
tis su sau lygiu ar mušti tėvą arba motiną, stum-
dytis kieme ar bažnyčioje. Pašalinių smulkmenų 
ir svetimų kalčių ar klaidų pasakoti nereikia.

KAIP TEISINGAI ATLIKTI IŠPAŽINTĮ?
Tikriausiai dažnam kyla klausimas, kaip teisin-
gai atlikti išpažintį? Kas yra gera išpažintis? Kaip 
jai pasiruošti? Viskas tikrai nėra taip sudėtinga. 
Svarbiausia sąžiningai atlikti visus penkis atgai-
los veiksmus. Iš jų – atsiminimas, gailestis ir pa-
siryžimas – eina prieš pačią išpažintį, atsilygini-
mas ir pastangos taisytis – po išpažinties. 

ATGAILOS DALYS 
Kad atgaila būtų gera, reikia:
1. Atsiminti savo nuodėmes;
2. Gailėtis dėl nuodėmių;
3. Tvirtai pasiryžti nebenusidėti;
4. Atlikti išpažintį;
5. Atsilyginti ir taisytis.

SĄŽINĖS SĄSKAITA
Prieš eidami išpažinties, privalome patikrinti 
savo sąžinę, skirti tam laiko ir vienumoje, susi-
kaupus atsiminti nuodėmes, klausiant savęs, ar 
gerai vykdėme Dievo ir Bažnyčios įsakymus, ar 
tinkamai atlikome savąsias šeimos ir profesijos 
pareigas. Svarbu žinoti, kad geriau bandyti būti 
nuoširdžiam, nei sakyti, kad nedarai nuodėmių. 
Dažniausiai žmonės išpažinties neina, nes ne-
nori atsisakyti savo daromų nuodėmių ir priimti 
iššūkių gyventi išsivadavus nuo jų. Dar tikrinant 
savo sąžinę svarbu atsiminti (geriausia – skai-
čiuoti), kiek kartų (per mėnesį, savaitę, metus ar 
dieną) esame nusidėję. 

GAILESTIS
Svarbiausioji dalis, arba sąlyga, atgailos sakra-
mente yra gailestis. Tik jis atskiria mus nuo nuo-
dėmių ir jas nuo mūsų. Šv. Tomas Akvinietis yra 
pasakęs, kad gailestis yra ne kas kita, kaip ne-

pasitenkinimas padaryta nuodėme. Be tikro gai-
lesčio išpažintis bevertė. Nuodėmių atleidimui 
gauti nepakanka dėl jų gailėtis prigimtiniais 
motyvais: kad pražudėme sveikatą girtaudami, 
užsitraukėme gėdą ar praradome šeimą ištvir-
kaudami. Reikia gailėtis, kad netinkamu savo 
elgesiu skaudiname Viešpatį, kuris yra mūsų gy-
vybių Kūrėjas, kad nuodėmė atskiria mus nuo jo 
ir sužeidžia mūsų ir taip trapų ryšį su Dangiškuo-
ju Tėvu. Gailestis iš baimės yra netobulas, bet iš-
pažinčiai pakankamas. 

PASIRYŽIMAS
Negali būti atleidimo, jei nepasiryžtame atsi-
sakyti blogio ir vykdyti visus Dievo įsakymus. 
Todėl pasiryžimas nebenusidėti privalo apimti 
visas sunkiąsias nuodėmes. Jei kas bent vienos 
sunkios nuodėmės nenori atsisakyti, tas iš viso 
negali gauti pašvenčiamosios malonės, tam 
negali būti atleista nė viena nuodėmė. Tad ir 
gailesčio tikrumas išbandomas pasiryžimu. Kas 
tikrai gailisi nusikaltęs, tas ryžtasi ne tik kratytis 
pačios nuodėmės, bet ir iš tolo vengti visų aplin-
kybių ir progų, kurios gali patraukti ar pastūmė-
ti į nuodėmę, ir naudotis dvasią stiprinančiomis 
priemonėmis. Taip pat tikras atgailautojas yra 
pasiruošęs atlyginti nuostolius, atitaisyti skriau-
das. Kas turi tik lengvųjų nuodėmių, tam privalu 
pasiryžti vengti, jei jau ne visų, tai bent vienos 
kurios jų rūšies. Lengvos nuodėmės pašvenčia-
mosios malonės nenaikina ir gali būti atleidžia-
mos ne visos kartu. Dėl kurių gailimasi ir pasi-
ryžtama jų vengti, tos atleidžiamos, o kitos lieka 
tuo kartu neatleistos.
 
Bažnyčia įpareigoja visus tikinčiuosius 
bent kartą per metus eiti išpažinties. 
Norint išsisaugoti nuo sunkių nuodė-
mių, būtina eiti išpažinties bent kas 3–4 
mėnesius, arba dar geriau kas 1–2 mė-
nesius, o Komunijos – ilgesnį laiką po 
kiekvienos išpažinties ir kai dalyvauja-
ma Šv. Mišiose.
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IŠPAŽINTIES EIGA
Priėję (atsiklaupę) prie klausyklos, persižegno-
jame ir sakome: „Garbė Jėzui Kristui“. Kunigas 
atsako: „Per amžius. Amen“. Kiek pasukę veidą į 
sieną, pro klausyklos langelį nebalsiai sakome: 
„Išpažinties buvau (tada ir tada, prieš tiek lai-
ko), išrišimą gavau, skirtą atgailą atlikau. Gera-
jam Dievui vėl nusikaltau“. Pirmą kartą einant 
išpažinties, sakoma: „Pirmą kartą einu išpažin-
ties, Gerajam Dievui nusikaltau“. Tada sakome 
nuodėmes ir jų skaičių. Visas išpažinę tariame: 
„Daugiau neatsimenu, gailiuosi ir žadu pasitai-
syti, prašau atgailos ir išrišimo“. Paskui atidžiai 
klausomės, ką sako mums kunigas. Kai kunigas 
duoda išrišimą, mąstome apie gerąjį Jėzų, ku-
ris dabar mums atleidžia nuodėmes, mušamės 
į krūtinę ir sakome: „Dieve, pasigailėk manęs 
nusidėjėlio (-ės)!“ Kunigui davus ženklą, atsisto-
jame, padėkojame palenkdami galvą ir, nuėję 
arčiau altoriaus, atsiklaupę dėkojame gerajam 
Dievui, kalbame atgailai skirtas maldas.

ATSITEISIMAS
Kai už nuodėmes nuoširdžiai gailimasi, ryžtama-
si pasitaisyti, kunigas Kristaus duota galia žmo-
gų išriša – atleidžia jam nuodėmes! Dievas atlei-
džia kaltę ir amžinąją bausmę, o prie laikinosios 
bausmės išdildymo reikia prisidėti pačiam ir 
kiek įmanoma labiau atitaisyti tą skriaudą, kurią 
nuodėmėmis esame padarę Dievo garbei, žmo-
nėms ir Bažnyčios šventumui. Žmonėms reikia 
atlyginti medžiaginius nuostolius ir moralines 
nuoskaudas. Dievui atsiteisiama maldomis ir 
kantriu gyvenimo kryžiaus nešimu, o Bažnyčiai 
– pavyzdingu kataliko pareigų vykdymu. Nuo-
dėmklausys paskiria tam tikrą sakramentinę at-
gailą – kokias nors maldas ar gerus darbus, bet 
negalima vien tuo pasitenkinti. Reikia skirti sau 
pačiam papildomos atgailos.
 

Parengė Ieva Ąžuolaitytė
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ATRASKITE: „KELIONĖ SU BERNARDINAI.LT“

Tai tik keletas šio numerio perlų. Kviečiame susipažinti ir atrasti.



2008 metais „Bernardinai.lt“ pradėjo leisti ketvirtinį žurnalą „Kelionė su Bernardinai.lt“, pa-
skatinti vidinio poreikio išsaugoti vertingus, įdomius ir ilgai nesenstančius tekstus, kad jie nepra-
smegtų interneto kasdienybėje ir gausoje. Ir štai tinklas buvo užmestas, tekstai imti „gaudyti“. 
Pradžioje juos gelbstint, kad nebūtų numarinami kitais, trumpalaikiais ir kasdienybės žinutėmis. 
Tačiau netrukus žurnalas jau tapo savarankiška „Bernardinai.lt“ dalimi, papildančia dienraščio 
veidą. Dabar žurnalas „Kelionė su Bernardinai.lt“ kviečia į dialogą su naujais ir netikėtais tekstais. 

Nuo pat gimimo žurnalas buvo suvokiamas kaip pasakojimas apie pamatinius dalykus, pa-
stanga iš krikščioniškos perspektyvos pažvelgti į mūsų kasdienius pasirinkimus, skirtingas gy-
venimo sritis. Žurnalas tviska spalvomis, ir jau galime juokauti, kad pavyko sukurti leidinį, kuris 
būtų tiek gražus, tiek protingas. Itin reta šiems laikams, ar ne?

Atraminės žurnalo temos buvo ir iki šiol išliko religija bei kasdienė dvasinio gyvenimo prak-
tika, dvasiniai pokalbiai apie tikėjimą ir gyvenimo kelionę su iškiliomis asmenybėmis, dvasinin-
kais, pokalbiai apie kultūrą su žinomais meno kūrėjais, visuomeninio gyvenimo pjūviai, šeimos 
samprata ir ugdymas, žiniasklaida ir istorinė atmintis, tapatybė ir nutylimos temos.

Žurnalo pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai. Norime akcentuoti, kad būti krikščionimi – tai 
keliauti Dievo Karalystės link.

Kokią reikšmę mums visiems, dirbantiems „Bernardinai.lt“, turi žurnalas? Matyt, jis svarbesnis nei mes patys 
suprantame. Jis vis primena, kad galima džiaugtis tuo, ką darai.

Visai besibaigiant vasarai, pasirodė trečiasis šių metų „Kelionė su Bernardinai.lt“ numeris, kurio pagrindinė 
tema – džiaugsmas būti krikščionimi. Pasak žurnalo redaktoriaus Andriaus Navicko, „tik leidę šiam džiaugsmui 
skleistis savo širdyse, galėsime įgyvendinti savo misiją – būti žemės druska ir pasaulio šviesa“.

Šiame numeryje skaitykite: Peteris Kreeftas straipsnyje „Krikščionybės unikalumas“ pateikia 12 būdin-
giausių krikščionybei reiškiamų priekaištų, rodančių panieką jos išskirtinumui bei atsakymai į juos. Rubrikoje „As-
menybės“ šį kartą du pokalbiai. Pirmasis – su jaunuoju Kauno vyskupu Kęstučiu Kėvalu pavadintas „Drąsiai 
eiti į pasaulį, kalbėtis su pasauliu ir nebijoti nukentėti“. Antroji šio numerio asmenybė – 88-erių Bronislovas 
Juospaitis iš Panevėžio net septynerius metus pokario metais praleidęs miškuose partizanų būryje, pats 
buvęs būrio vadas, tiek kartų šaudytas ir nesušaudytas. Jo istorijų, rodos, užtektų bent keliems gyvenimams. Šei-
mos rubrikoje šįkart pokalbis apie paauglystę – nelengvą laikotarpį ir paaugliams, ir jų tėvams. Skiltyje „Europa“ 
– jėzuito Diarmuido Martino tekstas „Airija – pokatalikiška valstybė?“ Pasak straipsnio autoriaus, per amžius į 
Airiją buvo žvelgiama kaip į vieną katalikiškiausių valstybių pasaulyje. Dabar kartu su kitomis Europos valstybėmis 
Airija yra laikoma pokatalikiška. Ką gi tai reiškia? Rubrikoje „Skanaus“ šį kartą – neįtikėtina kulinarinė kelionė 
laiku po Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų virtuvę. Kaip pasigaminti renesansinį Bonos Sforcos mor-
kų ir alyvuogių tortą, išsikepti barokinę vištieną bei pasigaminti gotikinį Vladislovo Jogailos desertą atskleis VU 
Komunikacijos fakulteto mokslininkas Rimvydas Laužikas.

ATRASKITE: „KELIONĖ SU BERNARDINAI.LT“

Tai tik keletas šio numerio perlų. Kviečiame susipažinti ir atrasti.



KETURKOJAI DRAUGAI

Kaip byloja archeologai, tyrinėjantys senąsias Egip-
to civilizacijas, žmonės prisijaukino kates jau prieš 
6 000 metų. Jei kas būtų žinoję, kad marą nešioja 
žiurkės, o ne katės, kaip buvo manyta, ir dėl to liepta 
jas išnaikinti, gal Europa nebūtų patyrusi baisiojo 
maro protrūkio, nusinešusio daugybę gyvybių. Ka-
tės net gi nujaučia stichines nelaimes bei gali nu-
malšinti Jūsų stresą, susikaupusį per dieną, savo 
ramiu murkimu ant kelių. Kyla klausimas, ar jos 
tikrai ne pusiau mistiniai gyvūnai? Pateiksime dar 
daugiau įdomių faktų apie kates, kurios, beje, ne tik 
mieli, pūkuoti kamuoliukai...

TO DAR TIKRAI NEŽINOJOTE 
APIE SAVO KATĘ!
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 Tauzerė, marga katytė, atsivesta 1963 m. balan-
dį ir „dirbusi“ graužikų kontroliere spirito gamykloje 
Krefe, Škotijoje, kas dieną pagaudavo vidutiniškai 
tris peles. Per 24 gyvenimo metus ji iš viso buvo su-
gavusi 28 899 graužikus. Galima manyti, kad Krefo 
pelės surengė tikrą šventę, sužinojusios apie Tau-
zerės mirtį.

 Iki šiol ginčijimąsi, kuri katė gyveno ilgiausiai. 
Raina katė Ma viename Anglijos mieste 1957  m. 
lapkritį buvo užmigdyta kai jai buvo 34 metai. Kal-
bama, kad tame pačiame mieste gyvenęs taip pat 
rainas katinas Pusas nugaišo 1939 m., praėjus dienai 
po jo 36-ojo gimtadienio.

 Persų katės (dar žinomos kaip ilgaplaukės), pa-
našiai kaip ir Siamo, yra populiariausia kačių veislė.

 Pats sunkiausias pasaulio katinas svėrė 21,3 kg. 
Jis buvo vardu Himis ir nugaišo 1986 m. Vidutiniškai 
suaugusi katė sveria apie 4 kg.

 Raina katė, vardu Dastė, ketvirtąjį XX amžiaus 
dešimtmetį gyvenusi Teksaso valstijoje, JAV, per visą 
savo gyvenimą atsivedė 420 kačiukų.

 Gedėdami nugaišusios savo katės egiptiečiai 
nusiskusdavo antakius.

 Kitė, gyvenusi Stafordšyre, Anglijoje, atsivedė 
218 kačiukų. Paskutinius du atsivedė, kai jai buvo 
trisdešimt metų. Ji nugaišo sulaukusi 32 metų.

 1970 m. Oksfordšyre viena katė atsivedė devy-
niolikos kačiukų vadą! Nuostabiausia, kad net pen-
kiolika iš jų liko gyvi.

 Viduramžiais, kai katės buvo persekiojamos, 
žiurkėms buvo tikras rojus. Žiurkių blusos nešiojo 
marą, nuo kurio 1625 m. vien Londone mirė 35 000 
žmonių.

 Visos Kornreksų veislės katės – labai trumpu gar-
banotu kailiu – išvestos iš vieno katino, vardu Kali-
bunkeris, atsivesto Kornvalyje 1950 m.

 1950 m. keturių mėnesių kačiukas, sekdamas 
alpinistų grupę, užkopė į Materhorno kalno Alpėse 
4 478 metrų aukštį.

 Visos trispalvės katės yra moteriškosios lyties. 
Katinai trispalviai būna labai retai, tik tada, kai su-
trinka jų chromosomų sistema.

 Moksliškai įrodyta, jog kates turintys šeiminin-
kai mažiau rizikuoja susirgti ligomis, susijusiomis su 
kraujo spaudimu ir širdimi.



Parengė Ieva Ąžuolaitytė

 Katės glostymas mažina stresą. Katės laikymas 
jai murkiant, suteikia komforto ir saugumo jausmus.

 Senovės egiptiečiai buvo pirmieji išnaudoję ka-
čių, kaip plėšrūnų, potencialą. Jos buvo laikomos, 
kad išgaudytų peles iš grūdų saugyklų. Šioje civili-
zacijoje katė buvo viena iš deivių.

 Katės kūne yra daugiau kaulų nei žmogaus kūne. 
Katė turi 230 kaulų, o žmogus – 203 kaulus.

 Katės klausa daug aštresnė nei žmonių ir šunų. 
Būtent todėl šie gyvūnai išeina iš kambario, jeigu 
garsiai groja muzika.

 Katės uodega yra gyvybiškai svarbi galūnė, dėl 
kurios yra palaikoma pusiausvyra.

 Katės ėda žolę, nes tai joms padeda pagerinti 
virškinimą, išvalyti skrandį.

 Kačių regėjimas tamsoje ir naktį yra 6 kartus ge-
resnis nei žmogaus.

 Sveikos katės temperatūra turėtų būti tarp 38 ir 
39 laipsnių.

 Lyginant pasaulio žinduolių kūno masę ir akis, 
katės yra nugalėtojos. Šių padarų akys, palyginus su 
galva, yra pačios didžiausios.

 Katės patelė kačiukus veda nuo 62 iki 65 dienų.

 Vienu kartu katės dažniausiai atsiveda nuo 2 iki 
6 kačiukų.

 Jei katė murkia, dar nereiškia, kad ji laiminga. 
Murkimas taip pat gali reikšti susierzinimą arba 
skausmą.

 Katės savo maisto racione privalo turėti taurino, 
kad neapaktų. Taip pat katės maiste turi būti riebalų, 
nes katės organizmas jo pasigaminti negali.

 Kai katė trinasi į šeimininką, ji pažymi pastarąjį 
savuoju kvapu, kuris rodo nuosavybės statusą.

 Laukinės katės vidutinis amžius yra 3 – 5 metai, 
o naminės katės išgyvena iki 16 ir daugiau metų.

 Katės vidutiniškai miega po 16 valandų per parą.

 Katė gali pasiekti 50 km/h greitį.

 Žmogaus nurodymus katės supranta jau po  
2 – 3 kartų, o šunys tik po 7 – 8.

 Katės puikiai orientuojasi aplinkoje. Yra žinomas 
atvejis, kai katinas savo namus surado po metų, įvei-
kęs net 2 400 kilometrų.

 Intelektu katės nusileidžia tik beždžionėms.

 Maždaug 4000 m. pr. Kr. senovės Egipte buvo 
prijaukintos pirmosios katės. Taigi šie mieli pūkuoti 
gyvūnėliai prie žmonių glaudžiasi jau 6  000 metų. 
Kadangi senovės Egipte katę laikė šventu gyvūnu, 
tai ją nuskriaudusiajam grėsė žiauri bausmė, o tas, 
kas užmušdavo katę, būdavo pasmerkiamas myriop. 
Vėlesniais laikais katės buvo vertinamos skirtingai. 
Vienose šalyse jos buvo garbinamos ir globojamos, 
o kitose – jas laikė šėtono pasiuntiniais.

 Katės puikiai jaučia, kada artėja uraganas, žemės 
drebėjimas ir kitos stichines nelaimės.

 Katės dėl aukštesnio balso tembro dažniausiai 
labiau myli moteris nei vyrus.

 Žmonės, kurie yra alergiški katėms, reaguoja ne į 
šių gyvūnų plaukus, o į seiles ir odos pleiskanojimą. 
Jeigu katę, gyvenančią šalia tokio žmogaus, regulia-
riai maudytume, alergija pasireikštų ne taip stipriai.

 Pasaulyje gyvena apie 400 milijonų naminių 
kačių. Daugiausia jų yra Australijoje, kur dešimčiai 
gyventojų tenka net devynios katės. Antroji vieta 
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tenka Indonezijai – čia gyvena daugiau 30 milijonų 
kačių. O Peru kačių beveik nėra.

 Katės yra toliaregės, jos blogai mato iš arti. 

 Katės, gyvenančius rūkančio šeimininko bute, 
dvigubai dažniau suserga vėžiu, ypač limfomos.

 Katės blogai jaučiasi šeimose, kuriose dažni bar-
niai ir konfliktai. Tai kelia šiems gyvūnams stresą ir 
jie, pirmai progai pasitaikius, stengiasi pasprukti iš 
tokios gyvenamosios vietos.

 Katės pavojingos nėščioms mote-
rims, nes perneša toksoplazmos sukė-
lėjus. Toksoplazma pažeidžia dar negi-
musio vaiko nervų sistemą ir širdį. Ligos 
galima išvengti, jeigu neliesite prie kačių 
tualeto.

 Prancūzijoje, Bulgarijoje 
ir Anglijoje laikomasi 
nuomonės, kad do-
vanoti juodą 

katiną – ypatingos pagarbos ženklas.

 Glostant katę, galima sumažinti kraujospūdį. O 
šių gyvūnėlių murkimas taip teigiamai veikia mūsų 
psichiką, kad gali nuslopinti netgi stiprų stresą, pa-
dėti užmigti.

 Aštuntadalį savo gyvenimo naminės katės pra-
leidžia besigražindamos ir laižydamos savo kailį.

 Katėms labai nepatinka, kai jų letenos prie kažko 
limpa. Nemėgsta jos ir čežėjimo po letenė-

lėmis. Būtent todėl toje vietoje, kur katytė 
pati prieš jūsų valią įsirengia tualetą, rei-
kia pakloti folijos arba prilipinti dvipusės 
lipniosios juostos.



LIETUVIAI KELIAUJA



VISI KELIAI 
VEDA Į ROMĄ
Roma turėjo bendrą valdymo formą, vartojo vieną 
kalbą, rengė bendrą tarptautinės teisės sistemą. Kad 
Roma buvo unikali imperija, kuri gyvuos per amžius, 
byloja ir tai, jog vakarų valstybės iki šiol tebevartoja 
lotynišką raidyną, romėniškus skaitmenis ir mėnesių 
pavadinimus. Kai Romėnai mokėjo pasigaminti betoną, 
stiklo langus, įrengti centrinį šildymą, statyti kupolus, 
daugiabučius namus, turėjo ligonines, viešąsias pirtis, 
pašto, ugniagesių tarnybas, buvo sukūrę sveikatos 
apsaugos sistemą, išplėtojo valstybinių pareigybių 
tinklą, tarptautinę prekybą, tai kiti Europos miestai 
dar tik bandė įsirengti kanalizaciją... Viliamės, jog 
beskaitant apie populiariausias vietas Romoje ir Jums 
kils nenumaldomas noras ten nukeliauti. Jei ten jau 
lankėtės, tai bus puiki proga mintimis sugrįžti į amžinąjį 
miestą ir vėl…
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MIESTAS ANT 7 KALVŲ

Roma  – Italijos sostinė, kasmet pritraukianti mili-
jonus turistų. Antikinės Romos griuvėsių gausu vi-
same mieste, o sakralinių pastatų priskaičiuojama 
per 200. Romos istorinis centras įtrauktas į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą. Miestas yra įsikūręs ant 
septynių kalvų. Romos mieste yra Vatikano mies-
tas-valstybė – popiežiaus rezidencija, dar vadinama 
„Šventuoju sostu“.
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KOLIZIEJUS

Lankomiausias objektas Romoje bei vienas 
lankomiausių visoje Italijoje – Koliziejus – 
seniausias pasaulyje amfiteatras, pastaty-
tas I amžiuje. Romos centre esantis statinys 
yra elipsės formos, pastatytas iš betono ir 
akmens. Manoma, kad tai vienas didžiausių 
romėnų architektūros ir inžinerijos darbų.
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AR ŽINOJOTE, KAD...
...Koliziejaus tikrasis pavadinimas yra Flaviano amfi-
teatras.

...Koliziejus pradėtas statyti valdant imperatoriui 
Vespasianui 72, o baigtas jo sūnaus Tito 80 metais. 
Vėlesni atnaujinimo darbai atlikti 81–96 metais, val-
dant Domicianui.

...iš pat pradžių žiūrovai amfiteatre mėgavosi gladi-
atorių kovomis, dramomis, grįstomis klasikine mito-
logija. Ten vykdavo ir mūšių atkūrimas bei egzeku-
cijos.

...paskutinė gladiatorių kova įvyko 435 metais, o 
paskutinė gyvūnų medžioklė buvo sustabdyta 523 
metais. Nuo to laiko statinys buvo naudojamas kaip 
pilis, dirbtuvės, krikščionių šventykla, akmens kirty-
kla.

...daugiau kaip 100  000 kubinių metrų travertino 
akmens (nuosėdinės uolienos, kurios didžiausi klo-
dai yra šalia Tivolio miesto Italijoje) buvo panaudota 
statant išorinę Koliziejaus sieną. Ji pastatyta nenau-
dojant cemento. Akmenis laiko 300 tonų geležies 
gnybtų.

...107 metais imperatorius Trojanas, laimėjęs mūšius 
Dacijoje, įsakė surengti 123 dienas trunkančias ko-
vas Koliziejuje, kuriose dalyvavo 10 000 gladiatorių 
ir 11 000 laukinių žvėrių.

...iš viso Koliziejus buvo naudojamas apie 500 metų.

...amfiteatras yra ovalios formos statinys, kurio ilgis 
185, plotis – 156 metrai, o išorinės sienos aukštis sie-
kia daugiau nei 48 metrus. Koliziejaus viduje esanti 
arena taip pat yra ovalios formos, jos ilgis yra 76, o 
plotis – 46 metrai.
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AR ŽINOJOTE, KAD...
...žiūrovai į amfiteatro salę patekdavo per ne mažiau 
kaip 80 įėjimų ir susėsdavo per keturias pakopas. 
Viršutinėse eilėse sėdėdavo žemesnio luomo asme-
nys bei moterys, o apatinėse eilėse kovas stebėdavo 
žymūs bei turtingi žiūrovai.

...Koliziejuje galėdavo tilpti daugiau kaip 50 000 žiū-
rovų.

...iki 80 metų, kai imperatoriumi tapo Titas, Kolizie-
juju per kautynes buvo paskersta daugiau nei 9 000 
laukinių gyvūnų.

...manoma, kad per visas Koliziejuje įvykusias žai-
dynes galvos neteko apie pusė milijono žmonių ir 
daugiau nei milijonas laukinių gyvūnų.

...žvėrys buvo laikomi rūsyje, uždaryti narvuose, kad 
pakėlus vartus jie išbėgtų tiesiai į arenos vidurį.

...pietinė Koliziejaus pastato dalis buvo smarkiai su-
niokota per 847 metais įvykusį žemės drebėjimą.

...marmurinis fasadas ir kitos amfiteatro dalys buvo 
naudojamos statant Šv.  Petro baziliką ir kitus pa-
minklus.

...Koliziejus yra senosios romėnų imperijos simbolis. 
Kiekvienais metais jame pabuvoja šimtai tūkstančių 
turistų, atvykstančių iš viso pasaulio.

...Koliziejus yra pavaizduotas ant itališkos 5 euro 
centų monetos.

...2007 metų liepos 7 dieną Romos Koliziejus įtrauk-
tas į įspūdingiausių šiuolaikinio pasaulio statinių są-
rašą, vadinamą „Septyni naujieji pasaulio stebuklai“.



       W W W.LIE TUVE.LT      105





Konstantino triumfo arka











NACIONALINIS ROMOS 
MUZIEJUS
Įkurtas 2010 metais, nacionalinis Romos muziejus 
tapo vienu garsiausiu XXI amžiaus meno muzieju-
mi. Tai pirmoji valstybinė Italijos institucija, skirta 
moderniajam menui. Muziejaus projekto autorė yra 
Londone gyvenanti iš Irako kilusi architektė Zaha 
Hadid, kurios projektas laimėjo Gugenheimo mu-
ziejaus Vilniuje konkursą. Z. Hadid sako norėjusi su-
sieti miesto praeitį ir dabartį, kurdama senų kareivi-
nių vietoje modernios kultūros centrą, kurį pastatyti 
kainavo 150 milijonų eurų. Architektė teigia, jog 
projekte atsispindi ir jos pirmieji įspūdžiai Romoje, 
kai lankėsi su tėvais būdama dešimties. Ryški sau-
lės šviesa ir miesto istorijos klodai įkvėpė kuriant 29 
tūkstančių kvadratinių metrų projektą. Įėjęs į muzie-
jaus vidų lankytojas pasijunta lyg ore, lyg apsuptas 
debesies. Koridorių vingiai, sukti laiptai, baltos sie-
nos, elegantiški skliautai – visa tai puikus fonas ne 
tik kultūros eksperimentams, parodoms, bet ir kon-
ferencijoms, švietimo projektams. Pastate taip pat 
įsikūrė biblioteka, restoranas, kavinė. Beje, Z. Hadid 
yra pirmoji moteris, pelniusi architektūros Nobeliu 
vadinamą Prickerio premiją. Jos projektuotais pas-
tatais puošiasi pasaulio miestai. 







Bažnyčios Romoje spindi 
prabanga, svaigina savo 
grožiu ir didybe. 





TREVI FONTANAS

Trevi fontanas yra didžiausias ir garsiausias Romos 
fontanas. Tai – didelio pastato fasadas, kurį supro-
jektavo architektas Nicola Salvi 1735 metais. Trys 
centrinės skulptūros simbolizuoja Neptūną, apsup-
tą dviejų tritonų, kurių vienas mėgina susidoroti su 
nevaldomu jūrų arkliuku, o kitas veda ramesnį gyvū-
ną. Jie simbolizuoja dvi prieštaringas jūros būsenas. 
Legendinis Trevi fontanas Romoje buvo uždarytas 
po to, kai nuo jo atbrailos atskilęs nukrito akmens 
ir tinko luitas. Manoma, kad barokiniam šedevrui 
galėjo pakenkti neįprastai šalta žiema ir sniegas. 
Nuo fontano taip pat buvo pašalinti keli fragmen-
tai, kurie kėlė dvejonių dėl jų stabilumo. Paskutinį 
kartą fontanas buvo restauruotas 1990 metais. Le-
gendinis paminklas kartu su Koliziejumi yra labiau-
siai turistų lankomas objektas Romoje. Italijos ma-
dos namai „Fendi“ pažadėjo finansuoti Trevi fontano 
Romoje renovaciją, planuojama, kad jo restauracijai 
bus skirta 2,12 mln. eurų „Mada uždirba daug pini-
gų, todėl ir Romos miestas turėtų gauti iš to pelno“, 
– teigia 79 metų dizaineris Karlas Lagerfeldas. Pagal 
sutartį su miesto valdžia, „Fendi“ mados namų logo-
tipas puikuosis ant fontano remonto metu, o užbai-
gus restauraciją – netoli fontano. 













Romoje pagrindinė susisiekimo priemonė – motoroleriai, kuriais patogu važi-
nėti siauromis gatvėmis. Be to, mieste juos pastatyti daug paprasčiau nei auto-
mobilius. Beje, beveik visų matytų mašinų kėbulas buvo, jei ne įlenktas, tai bent 
jau apibraižytas.



VATIKANAS

Vatikanas – tarsi Romos sinonimas, nors jis yra savo 
teritoriją turinti pasaulio valstybė, visų katalikų 
sostinė. Norėdamas patekti į Vatikaną, pirmiau turi 
atvykti į Romą, nes jis įsikūręs pačiame amžinojo 
miesto centre. Vatikanas – vieta, sauganti ir neįkai-
nojamą kultūros paveldą (visas Vatikanas paskelb-
tas pasauliniu kultūros paminklu). Vatikane gyvena 
apie 800 žmonių, tačiau jame dirba ar patarnauja 
apie 3 000. Atsiskaityti perkant suvenyrus ar lankant 
muziejus galima eurais, kurie, tiesa, Vatikane yra su 
šios miesto-valstybės simbolika. Prie Vatikano vartų 
turistus pasitinka garsioji šveicarų gvardija, gyvuo-
janti jau daugiau nei 500 metų ir dabar palaikanti 
tvarką bei užtikrinanti popiežiaus saugumą. Reikia 
gerbti Vatikaną ir dėvėti ten padorius drabužius 
(jokių šortų ar trumpų sijonų). Taip pat reiktų nenu-
stebti, jei tektų pereiti metalo detektorius ar paro-
dyti rankinės turinį. 

Įėjimas į Vatikaną kainuoja 16 eurų. Paskutinį mėne-
sio sekmadienį įeiti galima nemokamai. Nors eilėje 
paprastai laukia daug žmonių, tačiau ilgai stovėti ne-
tenka. Deja, turistai dažnai baiminasi virtinės žmonių 
ir pasinaudoja aplinkui vaikščiojančių agentų pasiūly-
mu įeiti be eilės. Tai jiems kainuoja 40–50 eurų.







ŠV. PETRO BAZILIKA

Pirmą kartą Šv. Petro bazilika pastatyta dar 326 me-
tais, po to sugriauta, ne kartą atstatinėta. Dabartinė 
bazilika pastatyta prieš beveik 500 metų. Į bazilikos 
viršų galima pakilti laiptais arba eskalatoriumi. Tie, 
kas nori pamatyti popiežių, gali dalyvauti tradicinia-
me jo palaiminime kiekvieno sekmadienio vidurdie-
nį. Tiesa, vasaros metu popiežius gyvena savo rezi-
dencijoje šalia Romos. Kiekvieną trečiadienį popie-
žius laimina viso pasaulio žmones ir kalba iš balkono 
ar nuo platformos.









VATIKANO MUZIEJUS

Vatikano muziejuje saugoma didžiausia ir vertin-
giausia pasaulio meno kūrinių kolekcija. Muziejuje 
galima pamatyti ir garsiąją Siksto koplyčią (pava-
dintą ją atstačiusio popiežiaus Siksto  IV vardu) su 
Mikelandželo nutapytu „Pasaulio sukūrimu“. Tiesa, 
muziejus yra didelis, tad viską apžiūrinėdami turis-
tai garsiąją koplyčią prieina maždaug per valandą. 
Popiežiaus Julijaus II apartamentai išpuošti kito gar-
saus menininko – Rafaelio – darbais. Taip pat muzie-
juje saugoma Egipto kolekcija, romėnų bei graikų 
antikiniai meno kūriniai bei daugelis krikščioniškojo 
meno garsiausių darbų. 







Vatikano sodai – dar viena vvieta, kurią verta pamatyti 
mažiausioje pasaulio valstybėje. Kitaip nei į baziliką, 
į sodus galima patekti tik su ekskursija. Sodų apžiū-
rėjimo kaina – 12 eurų, rekomenduojama užsisakyti 
vietą iš anksto, nes Vatikanas yra maždaug 50-tas tarp 
labiausiai turistų lankomų vietų pasaulyje.







Vatikano aikštėje stovi bronzinė 
4 metrų skersmens skulptoriaus 
A. Pomodoro skulptūra „Sfera sferoje“.
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KITOS LANKYTINOS VIETOS

Santa Maria Maggiore – viena iš didžiųjų bazilikų 
su įspūdingomis mozaikomis.
Santa Maria del Popolo – XV a. pastatyta bažnyčia.
Gesu – ši XVI a. bažnyčia buvo pirmoji jėzuitų baž-
nyčia Romoje.
Kapitolijaus muziejai  – juose galima apžiūrėti an-
tikinių skulptūrų kolekciją. 
Ispaniškieji laiptai – turistų pamėgta vieta šalia Is-
panijos aikštės.
Piazza Navona  – barokinė aikštė Romoje, kurioje 
yra Keturių upių fontanas.
Palatinas – viena iš Romos kalvų, ant kurios gyveno 
miesto aristokratai. 
Panteonas – kadaise buvusi romėnų šventykla.
Romos forumas – antikinės Romos visuomeninio ir 
politinio gyvenimo centras.
Karakalos pirtys  – III a. statyto milžiniško pirčių 
komplekso griuvėsiai.

Įspūdžiais ir  fotografijomis pasidalino
Inesa Uktverienė
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MOTERIS IR KŪRYBA

SKEPTIŠKAI VERTINU 

BESAIKĮ VARTOJIMĄ



Kol Lietuvą valdo masinės gamybos aprangos ir aksesuarų vardai, Liucija 

Razguvienė tyliai kuria išskirtines rankines ir vienetinius aksesuarus savo 

namuose, žingsnis po žingsnio pavergdama klienčių širdis kruopštumu, ko-

kybe ir išskirtinumu. Tikiu, kad dėl tokių žmonių, kurie nebijo garsiai pasa-

kyti, kad mada – tai daug daugiau nei paskutinių tendencijų vaikymasis, vis 

daugiau moterų galės atrodyti tikrai stilingai. Be to, Liucija stengiasi prikelti 

senus daiktus antram gyvenimui taip tausodama gamtą…

SKEPTIŠKAI VERTINU 

BESAIKĮ VARTOJIMĄ

Kaip labai trumpai prisistatytumėte 
žmonėms, kurie Jūsų nepažįsta? 
Pirmiausia save pristatyčiau kaip 4 vaikų mamą, nes, 
manau, kad šios pareigos svarbiausios. Laisvalaikiu 
aš mėgstu kurti gražius daiktus, kurie skleidžia gėrį, 
šilumą ir yra įperkami daugumai nuostabių moterų. 
Noriu atpratinti jas nuo masinių daiktų ir per savo 
kūrybą išreikšti meilę žmonėms bei pasauliui.

Ką reiškia Jūsų logotipas 
„JuLi butikas“?
JuLi – tai mano ir sesės pirmosios vardo raidės. Ji irgi 
prisideda prie mano veiklos. Be to, dviese lengviau 
priimti sprendimus. O butikas dėl to, kad čia yra įvai-
rių autorinių drabužių ir aksesuarų. Tiesa, svajojame 
apie realų, o ne internete, butikėlį.

Kokia Jūsų dabartinės veiklos 
priešistorė? 
Niekada negalėjau sėdėti sudėjusi rankų, nuolat tu-
rėjau ką nors knibinėti... Močiutė pamokė pirmųjų 
rankdarbių pradmenų. Beje, jos pasakyti žodžiai, 
kad niekad netapsiu siuvėja, nes man, pasak jos, 
trūksta kantrybės, įstrigo taip, kad siekiau išmok-
ti siūti nepriekaištingai. Kruopštumo taip pat man 
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nestigo. Siūti rankines nusprendžiau 
todėl, kad bendravimas su klientais 
yra mano silpnoji sritis. Be to, gami-
nant rankines mažiau rizikos, kad ne-
tiks pagal dydį... Kol nekūriau rankinių, 
baigiau siuvėjų mokslus, įgijau aukš-
čiausią kategoriją, o ankstyva motinys-
tė pakoregavo tolesnius studijų planus... 
Nors apie studijas vis dar pagalvoju… 

Ar lengvai perpratote darbą 
su oda? Juk ji ypatinga 
medžiaga…
Kiek atsimenu, visada siuvau... Oda susido-
mėjau dirbdama vienoje ateljė. Už tai esu dė-
kinga jos savininkams... Vėliau mokiausi sava-
rankiškai – iš savų klaidų... Ir dabar tebemanau, 
kad praktika – geriausia mokykla.

Tikriausiai didžiųjų dizainerių 
pavyzdys Jums visiškai nė motais...
Mados tendencijų labai nemėgstu, nes jų iškart visi 
pradeda vaikytis, o tai veda prie vienodumo, tačiau 
dizainerių naujienomis domiuosi. Jei kas įstringa at-
mintin, pritaikau tai savo kūryboje, bet savaip. Ran-
kinių formas tikrai lemia mada! Tiesa, aš dažniausiai 
pasiuvu rankines ir tik tada ieškau jų savininkių, su už-
sakymais dirbti man sunkiau. Dabar dar ir dėl laiko sto-
kos, nes namie auginu metukų dukrytę, kuri reikalauja 
daug dėmesio. Be rankinių dar gaminu smulkius akse-
suarus iš odos. Kai norisi pačiupinėti minkštą medžiagą, 
pasiuvu suknelių ir švarkelių.
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Bet nepabijojote rizikuoti ir imtis
 „JuLi butiko“ veiklos?
Ilgai uždavinėjau sau klausimą, ar reikės žmonėms 
mano kūrybos, juk tiek visko daug visur, bet, matyt, 
žmonės pavargo nuo pigių atvežtinių prekių. Be to, 
daiktai, kuriuose palieki krislelį širdies, tikriausiai ne-
gali nerasti vietos klienčių spintose. Dabar jau tvir-
tai žinau, kad žmonės vertina išskirtinumą ir rankų 
darbą.

Ar pavadintumėte savo veiklą verslu?
Savo veiklos verslu nepavadinčiau, gal labiau ma-
loniu hobiu. Tiesiog be šio darbo dabar negaliu, tai 
lyg priklausomybė. Pradėti visada sunku, nes kyla 
daugybė baimių, bet aš pasvajoju apie savo krautu-
vėlės atidarymą. Verslo iš savo veiklos kol kas vystyti 
neketinu, nebent paūgėję norėtų prisijungti vaikai. 
Tiesa, vyriausioji dukra daug padeda ir dabar – ji fo-
tografuoja, rūpinasi reklama. 

Lietuvoje kuria labai daug moterų, 
bet mažai tokių, kurios iš savo 
rankdarbių užsidirba. Kuriai grupei 
priklausytumėte Jūs? 
Visas, ką nors kuriančias moteris, skatinu bandyti už-
dirbti. Žinau, kad per vieną dieną to nepadarysi... Aš 
dirbau dešimt metų, kol pradėjau uždirbti pakanka-
mai. Aišku, tai labai individualu... Svarbiausia nuolat 
kelti klausimą, kuo aš išsiskirsiu, kuo pavergsiu kli-
entų širdis. Jei atsakymą žinote, tai netrukus sulauk-
site sėkmės. 

O sunkumų nepatiriate?
Jei iškyla sunkumų, visada palaiko vyras, niekada 
neskubu priimti skuboto sprendimo. Kai dirbi iš šir-
dies, sunkumai, sakyčiau, tarsi aplenkia, nes kiekvie-
na diena būna kaip šventė. Mylėkite gyvenimą!

Linkime įgyvendinti savo svajonę ir atidaryti parduo-
tuvėlę.

Kalbėjosi Ieva Ąžuolaitytė

Pamačiusi moterį galėtumėte 
pasakyti, kokią rankinę ji užsisakytų?
Taip, dažniausiai žinau, kokią rankinę užsisakytų 
moteris, ar kuri jai tiktų labiausiai. 

Kas Jums svarbiausia kuriant rankines 
ir jas įteikiant klientėms?
Mano rankinės išsiskiria firminiu iškilios tulpės žen-
klu, kurį sugalvojau pati. Beje, šis simbolis klienčių 
labai mėgstamas, bet jį dedu ne ant visų rankinių. 
Stengiuosi siūti kuo įvairesnes rankines, nemėgstu 
jų kartoti, tačiau kartais tenka... Gamindama įdedu 
daug kruopštaus darbo, meilės, šilumos, kartais net 
būna gaila skirtis su savo kūriniais. Siuvant rankines 
man svarbiausia išskirtinumas ir atsakomybė; jaudi-
nuosi net dėl medžiagų bei furnitūros kokybės, tarsi 
juos pati būčiau gaminusi. Manau, kad toks mano 
požiūris į darbą ir lemia tai, jog nesunkiai randu ke-
lią į klienčių širdis...

...ir skatinate mažinti besaikį 
vartojimą.
Mėgstu daiktus prikelti antram gyvenimui, tačiau 
vien iš antrinių žaliavų gaminti nesiryžtu. Pritaikau, 
pavyzdžiui, gerus odinius diržus, visiškai atsitiktinai 
užtiktus dėvėtų rūbų parduotuvėse. Man tikrai rūpi 
žmonijos ateitis ir aš pasisakau prieš besaikį vartoji-
mą. Geriau daiktas, kad ir senas, bet išskirtinis, ori-
ginalus savo kirpimu ar audiniu, kurio antro tokio 
nepamatysi. Man svarbu audinių kokybė, todėl ją 
pirmiausia ir pastebiu. Aš pati mados irgi nesivaikau, 
o mano stilius priklauso nuo nuotaikos. Deja, šiuo 
metu Lietuvą valdo „Zara“...
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www.ambroozija.lt

Šiais laikais populiariausios 
šveitimo rūšys
Paviršinis valymas tinka jaunesnei odai. Jis suteikia 
greitą jauninimo rezultatą be jokių sudirgimų.

Brandžiai odai rekomenduojamas gilusis valymas, 
kuris suteikia plastinės operacijos efektą. Šio valymo 
metu vyksta veido odos, giliųjų raukšlių ir pigmenta-
cijos korekcija.

Vis daugiau moterų jaudinasi, kaip jos atrodo, kadangi 
nori atrodyti jaunesnės. Šiuo metu vis labiau populia-
rėja odos šveitimas, kurį profesionalai atlieka SPA sa-
lonuose arba pačios moterys savo namuose. Iš esmės ši 
procedūra yra skirta pašalinti viršutiniam odos sluoks-
niui ir yra žinoma dar nuo senovės laikų. Net mūsų 
dar retai atliekamas galvos odos šveitimas, močiutėms 
buvo puikiai žinomas. Apie visus dalykus, susijusius su 
odos šveitimu ir natūraliais šveitikliais, šįkart pasakoja 
ambroozija.lt fėjos Jurga ir Nomeda.

Odos 
šveitimo 
abėcėlė

Vidutinis šveitimas efektyvus esant sausai odai. Jis 
išlygina visus turimus nelygumus ir randelius.

Šveitimas valo ir sutraukia poras, gerina odos spal-
vą, ją lygina, stimuliuoja natūralius jaunėjimo pro-
cesus, elastino ir kolageno sintezę bei gerina mikro-
cirkuliaciją.



www.ambroozija.lt

www.ambroozija.lt

 

Odos šveitimo taisyklės
Esant sausai ir normaliai odai, procedūras atlikite  
1 kartą per savaitę. Esant riebiai odai, rekomenduoja-
ma šveitimą atlikti 2 kartus per savaitę.

Vasarą sausos odos šveitimas turėtų vykti vieną kartą 
per mėnesį, o riebios – 1 kartą per dvi savaites.

Po odos šveitimo negalima būti saulėje ir degintis  
1–2 dienas.

Šveisti odos negalima nėščiosioms, krūtimi maitinan-
čiom moterims, taip pat turint temperatūros ar sergant 
pūsleline.

Naminių šveitiklių receptai
Jei negalite apsilankyti salone, odos šveitimą atlikite 
namuose patys pasigaminę šveitiklį. 

Minkštasis šveitiklis. Norėdami jį pasigaminti, turė-
site sumalti avižinius dribsnius, suberti juos į puodelį 
ir užpilti pienu tiek, kad jis šiek tiek apsemtų juos. Kai 
išbrinks dribsniai, tepkite juos ant veido ir atsargiais 
judesiais masažuokite. Uždėkite ant viršaus marlę, 
nuplaukite po 10–15 minučių. Oda taps minkšta ir 
elastinga jau po pirmojo karto. Tokį šveitiklį galima 
naudoti vieną kartą per savaitę.

Veido ir kūno šveitiklis iš kavos tirščių. Norėdami 
jį pasigaminti, turėsite sumaišyti kavos tirščius su jo-
gurtu ir užtepti šią masę ant odos. Pamasažuokite visą 
kūną sukamaisiais judesiais, šiek tiek pabūkite išsite-
pę ir nuplaukite šiltu vandeniu.

Šveitiklis nuo celiulito. Norėdami jį pasigaminti, tu-
rėsite 2 šaukštus kavos tirščių sumaišyti su 1 šaukštu 
alyvuogių aliejaus, užtepti šią košelę ant probleminių 
vietų ir lengvai masažuoti. Užvyniokite šias vietas 
maistine plėvele. Po 15–20 minučių nuimkite plėvelę 
ir nusiprauskite po dušu. Tokį šveitimą galite atlikti  
2 kartus per savaitę.

Šveitiklis rankoms. Norėdami jį pasigaminti, turėsi-
te į kavos tirščius įpilti augalinio aliejaus ir užtepti ant 
rankų, gerai pamasažuoti ir nusiplauti rankas. Po to 
rankas būtina patepti kremu. 

 

Odos šveitimo procedūros tin-
ka ne tik veido ar kūno odai!
Galvos odos šveitimo procedūros dar mažai kieno 
praktikuojamos. Galvos odos ląstelės, taip pat kaip ir 
veido bei kūno odos, nuolat atsinaujina. Nuovargis, 
stresas ir aplinkos tarša gali sutrikdyti šio ciklo pu-
siausvyrą, todėl gali atsirasti pleiskanų. Odos šveiti-
mas padeda išvalyti galvos odą. 

Ši galvos odai skirta procedūra nuvalo suragėjusias 
ląsteles ir riebalų rūgštis, kurios trukdo plaukų mi-
tybai ir augimui. Po tokių procedūrų plaukai tampa 
puresni, greičiau auga. Jeigu jūsų plaukai dar ir labai 
slenka, galvos odos šveitimas – būtent tai, ko jums 
reikia! Profilaktiškai šią procedūrą galima kartoti 6–8 
kartus per metus.

Idealiausia, jei odos šveitimą atliksite kartą per mė-
nesį. Ypač jis rekomenduojamas jaunoms merginoms 
bei moterims, nes iki 23 metų organizmas išskiria itin 
daug rūgščių, kurios blokuoja galvos odos poras ir 
taip skatina plaukų riebalavimąsi, pleiskanų atsiradi-
mą ir kitas problemas.

Nors salonuose galvos odos šveitimo procedūra pra-
dėta teikti palyginti neseniai, ją žinojo jau mūsų mo-
čiutės. Vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų turin-
čias priemones, dabar naudojamas grožio salonuose, 
senovėje pakeisdavo juoda duona. Duonos plutas mo-
čiutės užpildavo verdančiu vandeniu ir palaikydavo 
parą. Kitą dieną gauta košele kruopščiai masažuoda-
vo galvos odą.

Yra sukurtas ir specialus valiklis, kad atpalaiduotų ir 
nuvalytų įsitempusią, sausą galvos odą. Jis gali būti 
naudojamas kaip paruošiamoji priemonė prieš naudo-
jant kitą specialiai parinktą priemonę, norint pagerinti 
aktyviųjų sudedamųjų dalių prasiskverbimą ir prisoti-
nimą odą deguonimi.



Trapiai tešlai reikės:
• 1 vanilės ankšties (nebūtinai)
• 125 g sviesto
• 100 g cukraus pudros
• Žiupsnelio druskos
• 255 g miltų

• 0,5 citrinos žievelės
• 130 ml alyvuogių aliejaus
• 2 kiaušinių trynių
• 2 šaukštų šalto pieno arba vandens
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GAMINAME SU „LIETUVE“

„Saulės bučinys“
Obuolių ir slyvų pyragas 



Gamino  Daumantas Milūnas, fotografavo Jolanta Milūnienė

Įdarui reikės:
• 8 obuolių
• 5 slyvų
• 0,5 litro cukraus sirupo
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Darbo eiga:
 Jeigu naudosite vanilę, perrėžki-

te ankštį išilgai ir, braukdami peiliu  
kiekvieną pusę, pašalinkite sėklas. Iš-
sukite sviestą, cukraus pudrą ir druską, 
tada sudėkite miltus, vanilės sėklas, ci-
trinos žievelę ir kiaušinių trynius. Viską 
minkykite rankomis. Kai mišinys taps 
sausas, įpilkite šalto pieno arba van-
dens. Minkykite tol ,kol išminkysite teš-
los kamuolį, tada jį apibarstykite miltais 
ir susukite dešros forma. Neminkykite 
tešlos per ilgai, nes ji gali tapti per daug 
elastinga. Apvyniokite tešlą maistine 
plėvele ir padėkite į šaldytuvą mažiau-
siai valandai.

 Pasiruoškite įdarą. Obuolius nulupki-
te ir supjaustykite nedideliais gabaliu-
kai. Slyvas perjaukite per pusę ir išimki-
te kauliukus. Išvirkite cukraus sirupą: 1 
stiklinė cukraus, 1 šaukštas vandens ir 
0,5 citrinos sulčių. Skaidrų sirupą pilkite 
ant vaisių ir palaikykite 1 valandą.

 Orkaitę įkaitinkite iki 180°C tempe-
ratūros. Tešlą padalinkite į 2 dalis. Iško-
čiokite vieną dalį tešlos ir klokite į kepi-
mo formą prieš tai pabarstę ją miltais. 
Vaisius išimkite iš sirupo kiaurasamčiu 
ir dėkite ant tešlos. Kitą dalį tešlos iš-
kočiokite ir klokite ant vaisių sluoksnio. 
Patepkite viršų medumi bei kiaušinio 
plakiniu ir kepkite orkaitėje apie 60 min. 



Reikės:
• 240 g kvietinių miltų
• 60 g tamsios, geros kokybės kakavos
• 1 šaukštelio valgomosios sodos
• 0,5 šaukštelio kepimo miltelių
• 0,5 šaukštelio druskos

• 180 g rudojo cukraus
• 130 ml alyvuogių aliejaus
• 2 šaukštelių vanilinio cukraus
• 3 šaukštelių malto cinamono
• 3 kiaušinių
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GAMINAME SU „LIETUVE“

„Pavakarokime“

Šokolado ir 
cukinijų pyragas



• 350 g stambia burokine tarka 
   sutarkuotos cukinijos
• 160 g tamsaus juodojo šokolado 
   (70 proc.)
• Cukraus pudros
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Darbo eiga:
 Orkaitę įkaitinkite iki 180°C tempera-

tūros.

 Pasiruoškite 22 cm skersmens apva-
lią kepimo formą. Ištepkite ją aliejumi, 
įklokite iš kepimo popieriaus iškirptą 
skritulį (bus lengviau išimti pyragą). Ga-
lite naudoti silikoninę kekso formą.

 Miltus sumaišykite su kakava, soda, 
kepimo milteliais, cinamonu ir druska. 
Kiaušinius išplakite su cukrumi, vanile 
ir aliejumi iki purumo. Sutarkuotas cu-
kinijas sumaišykite su trečdaliu miltų 
mišinio ir stambokais gabaliukais su-
smulkintu šokoladu. Likusius miltus su-
maišykite su kiaušinių plakiniu. Sudėki-
te cukinijas ir atsargiai išmaišykite.

 Supilkite tešlą į formą. Kepkite 50–60 
minučių, kol į vidurį įbestas ir iš ten iš-
trauktas medinis pagaliukas bus sausas. 
Jei naudosite didesnę formą – kepti rei-
kės trumpiau.



Karališkas varškės 
pyragas

GAMINAME SU „LIETUVE“



Sodrus kakavos skonis, trapus pagrindas, švelnus varškės įdaras... 
Lengvas, tirpstantis burnoje... Ne veltui jis vadinamas karališku! Ne-
sunkiai pagaminamas pyragas puikiai tiks įvairioms šeimos šventėms 
ar auksinėmis spalvomis užlietam rudeniškam vakarui, kai lauke jau 
sukasi žvarbius orus pranašaujantis vėjas. Pyragas tikrai patiks kie-
kvienam smaližiui. Tad nepatingėkite jį iškepti ir tikrai nudžiuginsite 
juo brangiausius žmones...



Tešlai reikės:
• 300 g miltų
• 200 g cukraus
• 200 g sviesto arba margarino
• 2 šaukštų kakavos
• 1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių
• 1 kiaušinio

Darbo eiga:
 Pirmiausia paruoškite 

tešlą. Sviestą ištirpinki-
te ant nedidelės ugnies, 
perpilkite į kitą dubenį, 
kad šiek tiek atvėstų.

1 

Įdarui reikės:
• 600 g varškės
• 100 g cukraus
• 200 g grietinės
• 50 g krakmolo
• 4 kiaušinių
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 Į atvėsusį sviestą berkite cukrų, įmuškite vieną 
kiaušinį.

 Plakite, kol cukrus išpirps.

 Kitame dubenyje sumaišykite miltus, kepimo 
miltelius ir kakavą.

2 3 

4 

5 6 7 
 Miltų mišinį įsijokite į svies-

to ir kiaušinio plakinį.

 Gautą masę gerai išmaišykite, išminkykite iki vientisos tešlos.

Karališkas varškės pyragas

8 9 



 Tešlą padalinkite į dvi vienodas dalis, 
vyniokite į maistinę plėvelę ir valandai 
dėkite į šaldiklį.

 Kol tešla šąla, paruoškite įdarą. Varškę 
pertrinkite su grietine iki visiškai lygios 
masės. 

 Kitame dubenyje išplakite cukrų su 
kiaušiniais. Plakite tol, kol cukrus ištirps.

 Į gautą masę berkite krakmolą ir gerai 
išmaišykite.

158      W W W.LIE TUVE.LT

10 

12 
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 Gautą plakinį pilkite į varškės masę ir 
gerai išmaišykite. 

Gamino ir fotografavo Sandra Kanopkaitė

16 

17 

18 
 Tolygiai užpilkite varškės įdarą, ant 

viršaus užbarstykite antrąją sutarkuo-
tą tešlos dalį. Pyragą kepkite iki 180°C 
įkaitintoje orkaitėje apie 45 minutes. Ar 
pyragas iškepęs, patikrinkite mediniu 
pagaliuku.

 Praėjus maždaug valandai iš šaldiklio 
imkite vieną tešlos gabalėlį, jį sutarkuo-
kite stambia tarka.

 Gautus tarkius paskleiskite į sviestu 
išteptą 29 cm skersmens kepimo skardą
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Svetainėje –www.kurybospodiumas.lt 
jau renkasi geriausios rankdarbių autorės bei menininkai. 

Prisijunkite ir jūs!
Jeigu mėgstate originalumą, 

www.kurybospodiumas.lt 
kviečia jus išsirinkti išskirtinių darbų.


