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LIETUVIAI PASAULYJE

MILDA RATKELYTĖ 

Gimė: Panevėžyje

Kelionių tinklaraščio 

AsiaRooms.com vadovė

Gyvena: 

3 metus Singapūre

Moto: Būk ištikimas 

savo svajonėms 



 Mildos vardas galėtų būti Svajonė. Ji  – gyvas 
pavyzdys to, kad svajonės išties pildosi, jeigu 
jomis tvirtai tiki ir sieki jų nebijodamas kliū-
čių, aplinkinių nuomonės ir, žinoma, nesėkmių. 
Tik todėl, kad rizikavo ir siekė svajonių, dabar 
Milda gali gerti rytinį puodelį kavos Malaizijos 
džiunglėse, leisti dieną kopdama į aukščiausius 
kalnus, mėgautis plaukiojimu jūrose ir vande-
nynuose, stebėti gražiausius saulėlydžius. Ji to 
tikrai nekeistų į nieką pasaulyje. Ir nesunku tai 
suprasti…

PUODELIS 
KAVOS 
MALAIZIJOS 
DŽIUNGLĖSE
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Kaip gimė troškimas keliauti? Ar prisimenate pirmąją savo 
kelionę? 
Nuo pat vaikystės norėjau keliauti. Viskas prasidėjo, kai tėtis mane su 
broliu, dar mažus vaikus, pirmą kartą nusivežė į Afriką, į Keniją, atosto-
gų. Tai buvo pirma kelionė į šalį, visai kitokią nei mūsų: kitokie žmonės, 
kultūra, aplinka, tradicijos. Iš pradžių patyriau kultūrinį šoką, tačiau pa-
mažu Kenija tapo tarsi antraisiais namais, ten vykome kelias vasaras iš 
eilės. Teko pagyventi ir po atviru dangumi Masai Mara savanoje, aplink 
lakstant drambliams. Tad turėčiau padėkoti tėčiui už tai, kad jis rado 
tokį nuostabų būdą formuoti mūsų pasaulėžiūrą. 

Ar būtent dėl aistros keliauti ir išvykote studijuoti į Angliją?
Ir taip, ir ne. Kai baigiau mokslus Panevėžyje, nusprendžiau studijuoti 
turizmą, tačiau tais metais neradau tinkamo kurso Lietuvoje, tad pradė-
jau žvalgytis svetur. Taip atsidūriau Anglijos Bedfordšyro universitete. 
Jame studijavau tarptautinio turizmo vadybą. Sutikau nuostabių žmo-
nių, užsidegusių tokiu pat noru keliauti. Studijų metais kartu išmaišėme 
visą Europą, taip pat teko praleisti vasarą Amerikoje. Treti studijų metai 
buvo skirti praktikai. Visi tuo metu vyko į Ameriką arba liko Europoje.

Prie Didžiojo Kanjono Amerikoje.



Rindzianio kalno viršūnė po dviejų dienų kopimo lietuje, Lombokas, Indonezija.



Su mylimiausiais žmonėmis magistro studijų baigimo šventėje Anglijoje. 

Lietuvaitės Singapūre.



Joga paplūdimyje, Singapūre.



Linksmybės darbe.

Muzikos festivalis Singapūre.



Jus tikriausiai patraukė kažkas egzotiškes-
nio…
Tikrai taip! Mane patraukė Azija. Tai vėlgi buvo tėčio 
įtaka. Jis dažnai vykdavo į Kiniją su darbo reikalais ir 
vis parsiveždavo įdomiausių istorijų. Tuo metu išvykti 
į Kiniją praktikuotis nebuvo paprasta, ypač nemokant 
mandarinų kalbos. Bet aš buvau tam pasiryžusi, tad 
po ištisas savaites trukusių paieškų galų gale gavau 
patrauklų pasiūlymą dirbti „Shangri-La“ viešbučių tin-
kle. Metus praleidau Kinijos mieste Vuhane (Wuhan), 
pramokau kalbos, susiradau nuostabių draugų, iš-
maišiau visą Kiniją. Tada grįžau į Angliją baigti moks-
lų, tačiau žinojau – į Aziją tikrai vėl vyksiu. 

Viešbučių apdovanojimo renginyje Kvala Lumpūre.

Labdaros renginys Bedfordšyro universitete.
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Kas taip stipriai „šaukė“ grįžti į Kiniją?
Traukė žmonių draugiškumas, beribės galimybės 
tobulėti, egzotiška kultūra, o labiausiai – galimybės 
keliauti laisvai po dar civilizacijos nesuniokotas ša-
lis. Įgijusi bakalauro laipsnį pasirinkau projektų va-
dybos magistro studijas tame pačiame universitete. 
Baigusi mokslus gavau darbo pasiūlymą Singapūre, 
renginių organizavimo įmonėje. Net nesvarsčiusi 
per savaitę susikroviau daiktus ir išvykau. Už viską 
turėčiau labai padėkoti tėčiui, kurio, deja, su mumis 
jau nebėra. Jis sugebėjo mus užauginti svajonių sie-
kėjais, pasaulio keliautojais. O labiausiai jam dėkin-
ga esu už tai, kad išmokė džiaugtis kiekviena gyve-
nimo minute, lyg ji būtų paskutinė.

Per baisųjį Singapūro smogą birželio mėnesį.

Naujas hobis Singapūre.



Netikėtai  atrastos lietuviškos spalvos Malaizijoje.
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Kas labiausiai džiugina dirbant šį įdomų darbą? Kokie Jūsų ateities planai?
Be galo mėgstu savo darbą! Manau, ne kiekvienas galėtų tai pasakyti. Aš stengiuosi įkvėpti žmones keliauti 
neatrastais keliais. Rašau apie keliones tiek savo įmonės tinklalapiui AsiaRooms.com, tiek įvairiems kelionių 
žurnalams. Tenka daug keliauti po Aziją atliekant viešbučių inspekciją. Dirbu su įžymiais fotografais, kelio-
nių rašytojais, kad sukurtume nuostabiausias istorijas, kurios paskatintų žmones aplankyti Aziją. Neseniai 
pradėjau dirbti ir prie kelionių filmų. Juos netrukus parodysime publikai. Projektai buvo vykdomi Singapū-
re, o netrukus vyksime ir į Balį, Tailandą ir Malaiziją. Įmonė taip pat labai rūpinasi darbuotojų tobulinimusi, 
tad šiais metais jos dėka baigsiu kelionių žurnalistikos kursą, kur tobulinu rašymo, fotografavimo ir filmų 
gamybos gebėjimus.

Prie šventyklos Arašijamoje, Japonijoje.
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Tikriausiai viso to pasiekėte nelengvai. Ar 
atsipirko visos įdėtos pastangos?
Darau tai, ką nuo vaikystės svajojau daryti, ir labai 
didžiuojuosi tuo, jog viską pasiekiau pati. Tai tikrai 
nebuvo lengvas kelias, pamenu daugybę akimirkų, 
kai atrodė, kad lengviau būtų pasiduoti ir daryti tai, 
ką daro kiti: juk dažnai girdi, jog ne visada gali gauti 
tai, ko nori. Kelionių aprašymų ir fotografijos ėmiausi 
vos prieš dvejus metus, neturėdama jokios patirties, 

anglų kalba taip pat nebuvo mano gimtoji. Dirbau 
dieną naktį. Bemiegės naktys atsipirko, nes dabar 
galiu gerti rytinį puodelį kavos Malaizijos džiunglė-
se, kopti į aukščiausius kalnus, mėgautis plaukioji-
mu jūrose ir vandenynuose, stebėti gražiausius sau-
lėlydžius. Tai nuostabu, į nieką to neiškeisčiau.

Atrodote labai stipri ir principinga asme-
nybė. Tikriausiai yra dalykų, apie kuriuos 
savo nuomonės niekada nekeistumėte. 
Niekada netapsiu pinigų verge. Ne turtuose laimė. 
Pažįstu daugybę žmonių, kurie visą gyvenimą taupo 
arba išleidžia pinigus, mano manymu, nereikšmin-
giems prabangiems dalykams. Niekada nesirinkčiau 
karjeros vietoj šeimos. Aš – šeimos žmogus, taip bu-

Spalvų maratonas Singapūre.



Vietname su draugėmis.

Su drauge Paryžiuje.



vau užauginta ir išauklėta nuostabių tėvų, šie man 
ir broliui atidavė viską. Niekada nenustosiu siekti 
daugiau. Jei manai, kad jau viską gyvenime pasie-
kei, nors tau tik trisdešimt metų, vadinasi, tavo tiks-
lai nebuvo pakankamai dideli. Kiekvienu gyvenimo 
etapu turi atsirasti naujų tikslų. 

Gyvenate egzotiškoje ir lietuviams mažai 
pažįstamoje šalyje. Papasakokite, kuo ji la-
biausiai Jus žavi?
Jau trejus metus gyvenu Singapūre. Tai nuostabi 
šalis, žavinti savo įvairove ir spalvomis. Vos kelių 
kilometrų spinduliu gali išvysti spalvingus popie-
rinius žibintus kinų kvartale, o kitoje gatvės pusė-
je – pagrindiniame verslo kvartale šurmuliuojančius 
kostiumuotus bankininkus. Taip pat šalis be galo 
tvarkinga ir saugi. Saugumas, manau, – svarbiausias 
dalykas. Čia galiu eiti namo gatve po vidurnakčio, 
ir niekas manęs neužkalbins, man nepagrasins. Taip 
pat gausu įvairių laisvalaikio praleidimo būdų – nuo 
niekada nesibaigiančių puikių renginių iki pramogų 
paplūdimiuose ar atogrąžų miškuose. 
Susidraugavau su lietuvių bendruomene. Mūsų 
čia – apie 50. Dažnai susitinkame, pavakarojame, tai 
labai padeda jaustis arčiau namų; malonu kalbėti 
sava kalba. 

Ar ryšį su Lietuva dar palaikote? Ar ji Jums 
svarbi tik dėl čia likusių artimųjų?
Į Lietuvą grįžtu bent du kartus per metus ir stengiuo-
si kiekvienąkart joje praleisti bent mėnesį. Lietuvos 
labai pasiilgstu ir galvoju apie ją kiekvieną dieną. Ta-
čiau, manau, tai labiau artimųjų ir namų, o ne paties 
gyvenimo Lietuvoje ilgesys. Smagu grįžti pas mamą 
vasarą, pabūti kelias dienas su krikštasūniu kaime, 
susitikti su senais draugais prie vyno taurės. Nesu nė 
vienų Kalėdų praleidusi ne Lietuvoje. 

Ar galėtumėte nuolat gyventi Lietuvoje? 
Kai sukursiu šeimą, turėsiu vaikų, galbūt ir norėsiu 
sėslesnio gyvenimo. Labiausiai Lietuvoje mane bau-
gina saugumo stygius ir didžiulės spragos teisėsau-
gos srityje. Kai tik grįžtu į Lietuvą ir pažiūriu žinių lai-
dų, pakraupstu: vien kriminalai. Nežinau, ar galėčiau 
čia ramiai auginti vaikus. Dėl to apmaudu, nes šalis 
be galo šauni, nuostabios išsilavinimo galimybės. 

Pačios organizuotame naftos investicijų renginyje.

Su draugėmis Londone.
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Kaip manote, kas lemia jaunimo emigraci-
ją?
Manau, kad emigracija prasideda nuo studijų laikų, 
nes studentams nėra galimybių patiems išsilaikyti. 
Tiek aš, tiek mano brolis išvykome iš Lietuvos tik dėl 
to. Anglijoje galėjome mokytis, dirbti, atlikti prakti-
ką, keliauti – viskam užteko tiek laiko, tiek pinigų. Iš 
tėvų nieko neprašėme nuo tos dienos, kai palikome 
mokyklą. Tai stiprina jauno žmogaus atsakomybės 
jausmą ir norą siekti daugiau. 

Be abejonės, Jūsų vaikai gyvens įdomų gy-
venimą…
Vaikučių dar neturime, bet, manau, tai  – netolima 
ateitis. Mano draugas škotas, tad nejaučiame labai 
didelio kultūrinio skirtumo. Abu sutinkame, jog šei-
moje bus puoselėjamos tradicijos – tiek lietuviškos, 
tiek škotiškos. Taip pat ir kalba. Norime, kad mūsų 
vaikai kalbėtų tiek angliškai, tiek lietuviškai. Singa-
pūre pažįstame daug lietuvių šeimų, kurios puikiai 
geba integruoti lietuvių kultūrą ir papročius į vaikų 
auklėjimą. Mes čia ir rūtų vainikus piname per Jo-
nines. Taip pat labai norėčiau, kad vaikai praleistų 
daug laiko Lietuvoje, vasaromis pabūtų pas mano 
mamą, kaime, kad galėtų pasidžiaugti vasaros gėry-
bėmis, žiemos grožiu, įkvėptų gryno oro.

Vienoje darbo kelionių Lomboko saloje, Indonezijoje.
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Ar jaučiate lietuvių priešiškumą emigran-
tams? Kaip manote, kas padėtų stiprinti 
ryšį tarp lietuvių, likusių Lietuvoje, ir emi-
gravusiųjų?
Artimieji, geri pažįstami dėl manęs džiaugiasi ir 
mane palaiko. Tačiau iš kitų priešiškumą jaučiu. Jį 
parodė ir neseniai įvykęs incidentas. Didžiausiame 
kelionių tinklalapyje „Matador Network“ parašiau 
straipsnį (anglų kalba) pavadinimu „Kaip įgristi lie-
tuviui“ (angl. How to piss off a Lithuanian). Tai turė-
jo būti juokingas satyros tipo rašinėlis. Ten taip pat 
buvo straipsnių apie kitas tautybes: lenkus, slova-
kus, anglus, suomius ir kitus. Jis susilaukė gerų at-
siliepimų ten, kur buvo išspausdintas; lietuviai iš 
viso pasaulio kartu pasijuokė ir pasidalijo juo soci-
aliniame tinkle „Facebook“ (dešimt tūkstančių kar-
tų). Tuomet „Delfi“ man nežinant tą straipsnį išver-
tė į lietuvių kalbą ir įdėjo į tinklalapį. Mano tekstas 

susilaukė daugybės neigiamų komentarų: esą esu 
išpuikusi, išlepinta lengvo gyvenimo užsienyje, o 
Lietuvoje visi vargsta. Manau, jog, svetur gyvenan-
tiems lietuviams dalijantis savomis istorijomis, ši 
nuostata galėtų pasikeisti. Jūs atliekate puikų dar-
bą. Mano manymu, svarbu parodyti, jog visi sunkiai 
dirbome, kol pasiekėme tai, ką dabar turime. Siekė-
me savo svajonių nebijodami rizikuoti. Tad, manau, 
turėtume būti puikus pavyzdys, jog viską įmanoma 
pasiekti, o ne neapykantos taikinys. 

Dėkoju už pokalbį ir gerą žodį.
 

Kalbino Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė

Su geriausiu draugu prie vyno taurės namuose, Panevėžyje.
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MES MYLIM LIETUVĄ

Vaida Žūsinaitė žodžio kišenėje niekada neieško – pirmiausia tokia mintis ap-
lanko pradėjus su ja kalbėtis. Ji turbūt apie visus svarbiausius gyvenimo daly-
kus turi tvirtą nuomonę. Ši nepaprastai žavi, mielo veido, nuoširdumu ir gerumu 
spindinčių akių mergina, kurios šypsena tiesiog užkrečia geromis emocijomis ir 
aplinkinius, stebina savo ištverme, valia ir ryžtu. Jeigu ne šios savybės, galbūt 
negirdėtume jos vardo, tariamo tarp įvairiausių Lietuvoje ir užsienyje vykstančių 
bėgimo varžybų prizininkų vardų. Ši patriotinės dvasios mergina stengiasi gar-
sinti ne tik savo, bet ir Lietuvos vardą. Ji – įkvepiantis pavyzdys, kaip reikia siekti 
savo tikslų, mylėti ir vertinti gimtąją šalį, džiaugtis net ir mažiausiomis gyveni-
mo pergalėmis. Galbūt ši pažintis su Vaida paskatins ne vieną mūsų pažvelgti į 
tam tikrus dalykus šiek tiek kitaip.  

GELEŽINĖS 
VALIOS 
PATRIOTĖ 
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Po varžybų Austrijoje 2012 m. 
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Vaida, trumpai papasakok, kas Tave paskatino savo 
gyvenimą pakreipti profesionaliojo sporto link. 
Nuo mažens esu judri. Vaikystėje spėdavau ir su 
draugėmis pažaisti, lėlėms drabužėlius siūti, ir su 
berniukais kieme kamuolį paspardyti. Augau vy-
resnio brolio, pusbrolių ir kiemo berniukų apsupty, 
todėl visada patiko bėgioti. Mokykloje irgi puikiai 
sekėsi bėgimas. Pirmą kartą dalyvaudama miesto 
bėgimo varžybose laimėjau ir panorau treniruotis. 
Deja, tai dariau neilgai: nepakako laiko, traukė Šau-
lių sąjungos veikla, tad ją tada ir pasirinkau. Tačiau 
visada laukdavau miesto varžybų, kartais pabėgio-
davau su kūno kultūros mokytoju Raimundu Soraka. 
Jis mane visada skatino treniruotis, tikėjo, kad galiu 
pasiekti daugiau. Būdama dešimtokė, nesitrenira-
vusi Lietuvos jaunių čempionate užėmiau ketvirtąją 
vietą, pasiekiau neblogą rezultatą, todėl nuspren-
džiau pasitreniruoti keletą mėnesių ir pažiūrėti, kiek 

galiu patobulėti. Tobulinu save iki dabar  – jau be-
veik devynerius metus. 

Kodėl pasirinkai būtent bėgimą?
Galbūt įtakos turėjo tėčio genai. Ir apskritai bėgimas 
juk yra visų sporto šakų pagrindas. Manau, tai ma-
nyje užprogramuota.

Kokie didžiausi Tavo laimėjimai sporto srityje? 
Mano pasiekimai nėra labai skambūs. Esu daugkar-
tinė Lietuvos čempionė, įvairių tarptautinių varžybų 
nugalėtoja ir prizininkė. Taip pat esu užėmusi gana 
aukštas vietas Europos jaunimo čempionatuose. Vis 
dėlto manau, kad kol kas didžiausias pasiekimas – 
19-oji vieta Europos čempionate ir 8-oji vieta pasau-
lio studentų žaidynėse. Abiem atvejais dalyvavau 
3 000 metrų bėgimo su kliūtimis  rungtyje – tai šiuo 
metu yra pagrindinė mano rungtis.



2009 m. Europos lengvosios atletikos iki 23 m. čempionatas.  

Universiada Kazanėje. 2013 m. 

Šiemet dalyvavai „Danske“ banko organizuotame Vilniaus 
maratone. Ar tai pirmosios varžybos, kuriose jėgas išmėginai 
bėgdama pusę maratono? Kaip vertini savo rezultatą? 
Taip, tai buvo pirmasis mano pusmaratonis. Po ne itin  
sėkmingo vasaros sezono stadione buvau labai nusivylu-
si, pavargusi ir nuliūdusi, todėl su treneriu Romu Sausaičiu 
nusprendėme, kad turėčiau išbandyti savo jėgas bėgdama 
ilgesnį nuotolį. Nors iš pradžių nežinojau, ko tikėtis, tačiau 
trenerio palaikymas ir tikėjimas manimi labai padėjo, su-
pratau, kad galiu pasiekti gerą rezultatą. Labai džiaugiuosi, 
kad įdėtas darbas davė puikių vaisių ir beveik įvykdžiau tre-
nerio keltus tikslus. Kadangi bėgimo trasa buvo nelengva, 
pasiektu rezultatu labai džiaugiuosi. O ir bėgdama jaučiau-
si daug geriau, negu prieš tai tikėjausi. Prieš varžybas jau-
dinausi, kad galbūt nesu sutverta bėgti ilgesnius atstumus, 
tačiau užimta antroji vieta parodė, kad, įdėjus daug darbo, 
viskas įmanoma. 
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Ar tiesa, kad Tavo dienotvarkė gana griežta? Kiek lai-
ko skiri treniruotėms per dieną, savaitę? Kiek kilome-
trų tenka įveikti?
Dienotvarkė griežta, ypač pasiruošimo varžyboms 
periodu. Atostogų beveik neturiu; per metus vos 
kelios lengvesnės savaitės, ir vėl pradedu intensy-
viai bėgioti. Visi jau ima ruoštis naujajam sezonui, o 
mano ilgas sezonas dar nebūna pasibaigęs. 
Dažniausiai treniruojuosi du kartus per dieną: ryte – 
apie 3, vakare – apie 2 valandas. Per dieną nubėgu 
nuo 15 iki 25 kilometrų, o per mėnesį – kartais dau-
giau negu 500 kilometrų. Draugai juokauja, kad ne 
visi automobiliais tiek nuvažiuoja.

Ar galėtum nupasakoti jausmą, kuris apima puikiai 
pasirodžius varžybose?
Mmm... Vien apie tai pagalvojus, norisi šypsotis. Tai 
labai trumpa, tačiau išties visų pastangų verta aki-
mirka. Tai laimės jausmas, apimantis pagalvojus, 
kad padarei viską, kad pasiekei vieną iš savo tikslų. 
Pamenu, prieš kelerius metus laimėjau varžybas ir 
pasiekiau asmeninį 3  000 metrų bėgimo rungties 
rekordą. Prieš tai daug metų man nesisekė, todėl 
laimėjusi verkiau iš laimės, nes supratau, kad galiu 
bėgti dar geriau, o visos nesėkmės tik laikinos. Kai 
stengiesi ir įdedi daug darbo, anksčiau ar vėliau su-
lauki gerų rezultatų.

O kaipgi konkurencija sporto srityje? Ar ją jauti?
Kai varžausi užsienyje, konkurencijos nejaučiu. Ži-
noma, pamačiusi susikaupusias varžoves, drąsinu 
save mintyse kartodama, kad aš geresnė, kad stipri 
ir t.  t. Tačiau dažniausiai bėgame tam, kad pasiek-
tume gerų rezultatų. Lietuvoje, atvirkščiai – mažai 
kam svarbus geras rezultatas, svarbiausia – laimėti. 
Kai kurie tik ir džiaugiasi, jei varžovas traumuotas 
arba blogai jaučiasi. Savo kailiu esu patyrusi apkal-
bas. Jeigu bėgi gerai, visi sako, kad „apšerta“ (dopin-
go užvalgiusi), jei bėgi blogai, sako, jog „nuvaryta“ ir 
panašiai. Tačiau į tokias kalbas nekreipiu dėmesio, 
tam mane treneris jau buvo paruošęs.



LAF taurės varžybos 2013 m. Po 3 000 m bėgimo.
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Vaida, esi labai energinga, veikli ir drąsi mergina, at-
rodai trykštanti teigiamomis emocijomis ir pasitikė-
jimu savimi. Ar nuo vaikystės tokia esi? Ką patartum 
merginoms, kurios nepasitiki savo jėgomis, niūriai 
žvelgia į gyvenimą? 
Sakyti, kad vaikystėje buvau labai drąsi, negalėčiau, 
tačiau buvau ir ne iš tyliųjų. Manau, baigusi moky-
klą, tapau daug drąsesnė, labiau pasitikiu savimi ir 
turiu tvirtą nuomonę. Šios savybės stiprėjo pamažu, 
o įtakos tam, be abejonės, turėjo ir sportas. 
Merginoms (ir ne tik joms) norėčiau palinkėti visa-
da turėti kokį nors tikslą, nes siekiant savo troškimų 
ir gyvenimas atrodo daug įdomesnis bei gražesnis. 
Be abejonės, mylėkite save ir rūpinkitės savimi, nes 
niekas kitas geriau to už jus nepadarys. Labai daug 
priklauso nuo paties žmogaus nusiteikimo, tad po-
zityviau žiūrėkite į gyvenimą, stenkitės pastebėti ir 
vertinti gražias smulkmenas.

Sportas tikriausiai nėra vienintelė Tavo veikla? 
Tiesa. Prieš kelerius metus baigiau vadybos ir verslo 
administravimo studijas Vilniaus universitete, šiuo 
metu studijuoju magistrantūroje Mykolo Romerio 
universitete. Ilsėdamasi po sunkių treniruočių kar-
tais kuriu rankdarbius. Pastaruoju metu, kai randu 
laisvą minutę, gaminu sapnų gaudykles, kartais pie-
šiu.
Kai pradėjau intensyviai sportuoti, ėmė stigti laiko 
domėtis kitais dalykais. Kartais tai mane gąsdina, 
pagalvoju, kad tuoj „išbėgiosiu“ visą galvą. Po tre-
niruočių būnu labai išsiblaškiusi. Bet, žinoma, seku 
Lietuvos ir pasaulio aktualijas, skaitau knygas, kad 
nors kiek praplėsčiau savo akiratį.



2013 m. Latvijos prezidento taurės varžybos ir Baltijos šalių mačas, Valmiera. 

Varžybos Belgijoje. 2013 m. 





Poilsis grybaujant Puvočių kaime. 2013 m. vasara.
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Įdomu, kaip tokiai užimtai merginai sekasi jausmų 
srityje. Neabejoju, kad gerbėjų dėmesio Tau nestin-
ga. Galbūt kartais jau sukirba noras kurti šeimą?
Kadangi kaip ilgų nuotolių bėgikė dar esu palyginti 
jauna ir ateityje žadu bėgti maratoną, manau, kad 
šeima dar palauks. Tam reikia tvirto pagrindo po ko-
jomis ir, žinoma, gero vyro (šypteli). 
Nemeluosiu, dėmesio sulaukiu daug, tačiau neno-
riu, kad tai kliudytų mano sportinei veiklai. Neretai 
po varžybų sulaukiu laiškų iš žmonių, kurie mane 
pastebėjo dalyvaujančią varžybose. Kartą vienas 
vaikinas iš Austrijos skrido į Suomiją, kad dar kartą 
pamatytų mane bent bėgančią. Vėliau rašė gražius 
laiškus, net mokėsi lietuvių kalbos... Žinoma, miela, 
bet teko gražiai paaiškinti, kad nieko nesitikėtų. Dar 
dabar kartais parašo, paklausia, kaip sekasi. 
Būdama Kazanėje, susipažinau su vietiniu jaunuo-
liu, kuris rado pamestą mano banko kortelę. Po to 
jis kartojo, kad esu kažkuo ypatinga ir juokais sakė, 
kad neleis man skristi namo. Taip pat neretai sulau-
kiu gėlių iš slaptų ir neslaptų gerbėjų, tačiau nepa-
grįstų vilčių niekam nekeliu, todėl viskas tuo ir bai-
giasi (šypteli).

Ar įsivaizduoji savo gyvenimą be sporto? 
Šiuo metu ne. Kai pradėjau reguliariai treniruotis, 
net nesusimąsčiau, kiek ilgai tai truks, bet pagal-
vodavau, kad imsiu vieną dieną ir nustosiu. Dabar 
suprantu, kad to nebus, nes, baigusi profesionaliąją 
karjerą, vis tiek sportuosiu dėl savęs, galbūt tapsiu 
trenere. Sportas per daug įaugęs man į kraują.

Ką svajoji ar ketini ateityje dar išbandyti?
Yra toks prietaras, kad nevalia savo svajonių išduoti 
kitiems, todėl pačių didžiausių nesakysiu (šypsosi). 
Iš tiesų turiu daug planų, kaip ir visi. Norėčiau šokti 
su parašiutu, nuvykti į kurią nors egzotišką šalį, pa-
skraidyti oro balionu, paplaukioti baidarėmis. Tam 
vis nerandu laiko, bet, manau, vieną dieną tikrai tai 
padarysiu.



2009 m. Amerikoje.

Ne paslaptis, kad sportininkai daug keliauja. Kokias 
šalis jau esi aplankiusi? Kurios išvykos labiausiai įsi-
minė?
Keliauti tenka dažnai, tik gaila, kad ne visada spėju 
pamatyti daug kitų šalių įdomybių. Kartais turiu pa-
sitenkinti tik vaizdais per automobilio langą ir tuo, 
kas matoma iš stadionų. Esu buvusi daugumoje Eu-
ropos šalių. Vis dėlto labiausiai įsiminė Kinija. Aplin-
ka, kultūra, žmonės – viskas kitaip, tačiau labai įdo-
mu. Kinai kuklūs, bet be galo draugiški ir nuoširdūs. 
Mes jiems, kaip ir jie mums, – egzotika. 
Taip pat įsiminė Amerika. Ten gyvenau ir treniravau-
si tris mėnesius. Tačiau labai daug ko papasakoti ne-
galiu: neteko aplankyti didžiųjų miestų, džiaugiuosi, 
kad keliaujant į varžybas bent pavyko pamatyti van-
denyną. Amerika taip pat yra visiškai kitokia šalis. 
Žmonės ten daug laisvesni, drąsesni, jie gali sustab-
dyti tave vidury gatvės ir paklausti, kur pirkai batus 
ar kokius kvepalus naudoji (nes juos užuodė praei-
dami). Amerikiečiai daug šypsosi, giria tavo išvaizdą, 
sako, kaip puikiai kalbi angliškai, nors tai galbūt ne-
tiesa. Ten pasigedau nuoširdumo, sveiko lietuviško 
maisto ir gamtos.



Aligatorių parke, Floridoje. 2009 m.
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Kaip dažniausiai reaguoja kitų šalių gyventojai, su-
žinoję, kad esi iš Lietuvos? Ar jie būna bent ką nors 
girdėję apie mūsų šalį? 
Kai kurie labai domisi, nes apie Lietuvą nebūna nie-
ko girdėję. Kartais tenka ilgai aiškinti, kur mūsų šalis 
yra. Būna taip, kad kitataučiai sako: „Aaa, Lithuania...“ 
(anglų kalba). Iš intonacijos galima suprasti, kad jie 
šį vardą pirmąkart girdi. 
Žinoma, sutinku ir nemažai kitataučių, kurie žino 
apie Lietuvą stebėtinai daug. Pavyzdžiui, vaikinas iš 
Šri Lankos pažėrė nemažai savo žinių apie mūsų šalį. 
Amerikoje, man prisistačius lietuve, žmonės dažnai 
sakydavo: „Aaa, Sabonis, Ilgauskas“ ir pan. 

Galbūt buvo ir tokių išvykų, kai nekantravai grįžti į 
Lietuvą?
Visada nekantrauju grįžti: pabūnu vos kelias dienas 
ir jau noriu atgal. Ilgiausia mano išvyka – į Ameriką. 
Būdama ten labai greitai pradėjau ilgėtis šeimos ir 
savo krašto. Svajojau, kaip grįšiu ir važiuosiu pas tė-
vus į gimtąjį Alytų, kaip vėl bėgiosiu pušynuose ir 
parkuose, vaikščiosiu po Vilnių.

Ar niekad nekirbėjo mintis emigruoti? Ar esi paten-
kinta gyvenimu Lietuvoje? 
Tiesą sakant, emigruoti minčių nekilo. Negalėčiau 
nuolat gyventi kitur, visada kalbėti svetima kalba. 
Nuvykusi į varžybas kitoje šalyje nesijaučiu taip ge-
rai, kaip būdama savame krašte, noriu kuo greičiau 
grįžti. Aišku, galbūt kitaip jausčiausi, jei vykčiau poil-
siauti. Bet nuolat gyventi tikrai nenoriu niekur kitur.
Baigusi mokyklą, gavau keletą pasiūlymų studijuoti 
Amerikoje, tačiau net nedvejodama atsisakiau. Ži-
nojau, kad ne mokslai ir ne sportas man rūpės, kai 
būsiu taip toli nuo Lietuvos. Dėl savo sprendimo 
niekada nesigailėjau. 

Galbūt norėtum ką nors Lietuvoje keisti?
Manau, Lietuvoje yra ką keisti tiek sporto pasaulyje, 
tiek ir kitur, tačiau tie, kurie turi gerą galvą ar užsiima 
mėgstama veikla, gyvenimu čia per daug nesiskun-
džia. O šiaip man labai nepatinka ta tuštybių mugė, 
kuri dabar klesti Lietuvoje. Liko vos kelios televizijos 
laidos, kurias galima žiūrėti, o visa kita – apie priau-
gintas blakstienas, nagus ir panašius dalykus. Todėl 
televizoriaus beveik nejungiu. 

Stovykloje Lenkijoje. 2013 m. 
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Kuo Tave žavi gimtasis kraštas, kas stiprina Tavąjį patriotiškumą?
Mane žavi didinga Lietuvos praeitis, žmonių stiprybė ir ryžtas saugant, ginant šalies nepriklausomybę. Ši 
praeitis skatina mylėti Lietuvą ir dėl jos stengtis. Augau patriotiškai nusiteikusioje šeimoje. Mano senelis 
buvo partizanas, dažnai apie jį pagalvoju, kartais paklausau partizanų dainų (mėgstamiausia – „Auksinės 
vasaros“). Taip pat man patinka Lietuvos gamta. Gera, nes gimtame krašte jaučiuosi sava.

Dėkoju Vaidai už nuoširdų pokalbį ir linkiu sėkmingai kopti į sporto aukštumas. 

Kalbino Inga Nanartonytė 



KAIP KEIČIASI MŪSŲ MIESTAI IR MIESTELIAI

Marijampolė – Sūduvos sostinė. Čia savo kelią 
pradėjo daug iškilių asmenybių, svarbių Lietu-
vos kultūrai, istorijai. Šiame mieste kuriamos ir 
puoselėjamos lietuviškos kultūros ir profesio-
naliojo bei mėgėjiško meno tradicijos, populia-
rinama Sūduvos regiono ir miesto istorija, sau-

MARIJAMPOLĖ – EUROPĖJANTIS MIESTAS
gomas materialusis ir dvasinis krašto paveldas.
Rengiant straipsnį apie Marijampolę, ilgai ieš-
koti žmogaus, kuris galėtų daug papasakoti 
tiek apie miesto dabartį, tiek apie istoriją, ne-
prireikė. Kreipėmės į Aureliją Baniulaitienę – 
Marijampolės savivaldybės atstovę spaudai. 



MARIJAMPOLĖ – EUROPĖJANTIS MIESTAS
Aurelija yra įgijusi lietuvių kalbos ir literatūros 
dėstytojos specialybę – tikriausiai todėl mūsų 
pokalbis buvo toks  poetiškas. Jame atsiskleidė 
daug netikėtų faktų apie Marijampolės mies-
tą. Šis anuomet buvo be galo gyvybingas ne 
tik dėl nuolatinio žmonių judėjimo tranzitiniu 

vieškeliu Varšuva–Berlynas, bet ir dėl greitai 
plintančių naujienų ir madų. Tuomet gyveni-
mo kokybe Marijampolė nesiskyrė nuo Lenki-
jos, Vokietijos ar Karaliaučiaus srities. Ir tai tik 
maža dalis įdomių Sūduvos širdimi vadinamo 
miesto istorijos detalių.
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Aurelija, kaip manote, ar Marijampo-
lė yra taip gražiai prižiūrėta būtent dėl 
liaudyje pabrėžiamo suvalkiečių polin-
kio taupyti ir sumanumo?

Galbūt dėl palankios geopolitinės padėties mari-
jampoliečiai nuo seno suprato, kaip reikia tvarkytis 
savo kieme. Tikriausiai dėl šio perimto supratimo 
Marijampolės savivaldybei pavyko taip tikslingai ir 
prasmingai panaudoti Regioninio centro komplek-
sinės plėtros 2008–2013 m. investicinės programos 
lėšas – beveik šimtą milijonų litų. 

Kuriose miesto vietose geriausiai atsi-
spindi panaudotos minėtos investicinės 
lėšos?

Dabar visus pasitinka beveik neatpažįstamai atsi-
naujinusios centrinės miesto dalies viešosios vietos: 
naujomis spalvomis ir formomis nušvitęs senamies-
tis, puikiais takais, želdynais, fontanais ir apšvietimu 
viliojantys Poezijos ir Vytauto Didžiojo parkai, at-
naujintas Šv.  arkangelo Mykolo mažosios bazilikos 
šventorius. Manau, kad tai suteikė miestui dar dau-
giau grožio. Marijampolė dar labiau džiugina ne tik 
vietinių, bet ir svečių akis.

Akivaizdu, kad projektas įgyvendintas 
išties sėkmingai. Kas, Jūsų manymu, 
lėmė šią sėkmę?

Sėkmė lydėjo dėl to, kad darbai buvo patikėti vietos 
architektams ir statybininkams – tikriems profesio-
nalams. Šie savo miestui atidavė visa, kas geriausia. 
„Juk ir patys čia gyvename, nelabai smagu būtų, jei 
brokas akis badytų“, – sakė viena projekto autorių – 
architektė Reda Marcinkevičienė. Už šį kūrinį archi-
tektai įvertinti Lietuvos meno kūrėjų asociacijos 
premija, kitais tarptautiniais apdovanojimais. 
Ne mažiau žmonės pamėgo moderniai atnaujintą 
senamiestį, anksčiau buvusį pilką ir negyvą. Patrau-
klus miesto įkūrėjos grafienės Pranciškos  Butlerie-
nės skverelis, kuriame vietą rado skulptoriaus Kęstu-
čio Balčiūno sukurtos kačių skulptūros. Šie gyvūnai, 
taip mėgti miesto fundatorės, dabar tapę vienu iš 
Marijampolės simbolių. 
Lankytojams susižavėjimą kelia ir Vytauto Didžio-
jo parkas, išpuoštas originaliais gėlynais. Juos savo 
rankomis sukūrė Gamtos tyrimų ir ekologinio švieti-
mo stoties žmonės. Ir tai ne viskas: baigiami tvarkyti 
Rygiškių Jono gimnazijos parkas su stadionu, buvu-
sio karinio miestelio teritorija.
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Jūsų pasakojimas išties įkvepia, atspin-
di meilę miestui ir architektų bei staty-
bininkų atsidavimą. Tiek daug darbų jau 
atlikta. Ar Marijampolės savivaldybė 
turi idėjų ir tolesniems projektams?

Turi apsčiai! Šiuo metu tikimasi, kad Marijampolės 
savivaldybei 2014–2020 m. finansinio laikotarpio 
projektams gali tekti apie 150 mln. Lt. Meras Vid- 
mantas Brazys džiaugiasi, kad darbuotojai išmoko 
rengti europinius projektus, daro vis mažiau klaidų, 
ir tikisi dar sėkmingesnio naujojo etapo. Pasak mero, 
daug paramos bus skiriama kaimiškųjų seniūnijų 
miesteliams, tačiau nebus pamirštas ir miestas. Tiki-
masi rekreacijai pritaikyti kitą Šešupės krantą, plėsti 
dviračių takus nuo „Arvi“ futbolo arenos iki pat Liu-
dvinavo. Ketinama atnaujinti Krokodilo parko plotą, 
norima baigti beveik 6 ha ploto kempingą Marių 
parke, pritaikyti lankytojų poreikiams kitoje upės 
pusėje esančią parko salą. 

Teko girdėti, jog Marijampolės savivaldy-
bės meras siekia, kad miestas taptų eko-
logiškesnis. Kaip siūloma tai įvykdyti?

Siūloma padaryti miesto viešojo transporto paslau-
gas nemokamas arba nustatyti simbolinę kainą, o 
automobilių laikymą miesto centre apmokestinti. 
Galbūt tai paskatintų gyventojus persėsti iš savo au-
tomobilių į miesto transportą, kuris tampa vis eko-
logiškesnis. Mero svarstymu, prie kiekvienos įvažos 
į miestą turėtų būti įrengtos erdvios nemokamos 
automobilių aikštelės. 
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Pasidžiaugėme gražiais architektų, sta-
tybininkų ir savivaldybės darbuotojų 
nuveiktais darbais. Kuo dar gali didžiuo-
tis Marijampolė?

Be galo didžiuojamės, kad marijampoliečių paga-
minti produktai yra paklausūs pasaulyje. Net 51 
proc. „Mantingos“ šaldytos duonos produkcijos iš-
keliauja į 30 valstybių. Tai viena didžiausių miesto 
įmonių. Joje dirba apie 650 marijampoliečių ir ap-
linkinių rajonų gyventojų. Dar didesnį tarptautinio 
verslo tinklą valdo įmonių grupė „Arvi“: ji vienija 
dvidešimt įmonių, esančių Lietuvoje, Latvijoje, Ru-
munijoje, Karaliaučiaus srityje. Grupei priklauso pir-
masis Lietuvos cukraus fabrikas. Šis 1999 m. buvo 
apsaugotas nuo danų investuotojų rankos ir moder-
nizuotas. „Marijampolės pieno konservų“ produktus 
vartoja Europos, Azijos ir net Afrikos šalių gyven-
tojai. Marijampoliečių kartu su vokiečiais įkurtos 
įmonės „Stevila“ metalo gaminiai vertinami kaip itin 
kokybiški. Bet visų svarbiausia – šios įmonės rodo iš-
skirtinę socialinę atsakomybę.
Tikima, kad naują impulsą verslui duos europinė ge-
ležinkelio vėžė „Rail Baltica“. 

Papasakokite apie kultūrinį miesto gy-
venimą. 

Kultūriniu požiūriu Marijampolė taip pat nėra pil-
kas miestelis. Modernus Kultūros centras nestokoja 
įvairių renginių. Šiemet „Arvi“ įmonių grupės inici-
atyva netradicinėje vietoje – „Arvi cukraus“ klube – 
surengta Niujorke kuriančio menininko Ray’aus 
Bartkaus darbų paroda. Šiame klube marijampolie-
čiai pirmieji buvo pakviesti pasižiūrėti režisieriaus 
Vytauto Balsio sukurto spektaklio „Smetona“ pagal 
Gedimino Jankaus pjesę „Kybartų aktai“, o į senojo 
cukraus fabriko arkinį sandėlį, paverstą puikia kon-
certų sale, – pasiklausyti Volfgango Amadėjaus Mo-
carto „Requiem“. 
Pavydžiai operos gerbėjai kaskart sutinka žinią, kad 
savo miestui koncertuoja pasaulio operos primado-
na Violeta Urmanavičiūtė-Urmana. Vienos garsiau-
sių marijampoliečių dvasia visad lieka šiame mieste: 
čia įrengtas šios asmenybės vardo suolelis, ant kurio 
prisėdę jaunuoliai, kaip atidengimo iškilmėse yra 
pasakęs „Arvi“ įmonių grupės prezidentas Vidman-
tas Kučinskas, „lai svajoja ir žino, kad svajonė pasie-
kiama...“

Ar mieste netrūksta vietos įvairiems kul-
tūros ir sporto renginiams?  

Laikas parodė, kad mieste tikrai trūksta didesnės 
salės. Architektas Gintautas Vieversys yra pateikęs 
daugiafunkcės krepšinio arenos projektinių pasiū-
lymų. Buvusios mokyklos sklype numatytoje staty-
ti arenoje vyktų ne tik krepšinio, bet ir kitų sporto 
šakų varžybos, dideli kultūros  renginiai, būtų įreng-
tas sveikatinimo ir pramogų kompleksas. 

Kuo Marijampolė prisidėjo, prisideda 
prie visos  šalies gerovės?

Jau kelinti metai „Arvi“ įmonė rengia forumus įvai-
riomis temomis. Juose dalyvauja žymūs politikai, 
žurnalistai, finansininkai, filosofai ir kt. 
Čia prasidėjo XIX a. pabaigos Lietuvos tautinis atgi-
mimas. Galbūt ir dabar atėjo laikas kelti žmonių sa-
vimonę? Galbūt tai ir bus didžiausias indėlis į visos 
Lietuvos gerovę?

Dėkojame už įdomų pokalbį.

Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė
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MARIJAMPOLĖS MIESTO ISTORIJA
Senąją vietos gyventojų kultūrą menantys archeo-
loginiai radiniai, rasti miesto teritorijoje esančiuose 
Meškučių, Kumelionių piliakalniuose ir senovės gy-
venvietėse, liudija, kad šiame krašte jau I a. pr. Kr. gy-
veno žmonės. XIII a. daug pilių sudeginta, didelė dalis 
žmonių išžudyta, kiti apleido Sūduvą...
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MARIJAMPOLĖS VARDO KILMĖ

Daug metų manyta, kad Marijampolės miestas galė-
jo išaugti iš Pašešupio kaimo. Šis kaimas istoriniuose 
šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1667 m. Istorikų 
daroma ir kita prielaida: miesto pirmtakas galėjęs 
būti Senos Būdos (Stara Buda) kaimas. Jis šaltiniuo-
se paminėtas geru pusšimčiu metų vėliau. 
1758 m. grafienė Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė pa-
sirašė oficialų vienuolyno fundacijos aktą, ir netru-
kus buvo pastatytas vienuolyno pastatas. Kadangi 
miesto atsiradimui ir augimui lemiamą įtaką turėjo 
marijonų vienuolynas, Marijampolės vardas ir kildi-
namas iš šių vienuolių pavadinimo.

MARIJAMPOLĖ – SVARBUS PREKYBOS IR 
ŠVIETIMO CENTRAS

1792 m. vasario 23 d. Lenkijos karalius ir Lietuvos Di-
dysis kunigaikštis Stanislovas Augustas Poniatovskis 
suteikė Marijampolei Magdeburgo savivaldos teisių 
privilegiją ir herbą. Ji tapo miestu ir svarbiu prekybi-
niu Užnemunės centru.
1820–1829 m. per miestą nutiestas Peterburgo–Var-
šuvos plentas su atšaka į Vilkaviškį.
XIX a. pab.–XX a. pr., lietuviškos spaudos draudimo 
laikotarpiu, Marijampolė tapo Tautinio judėjimo 
ir Užnemunės švietimo centru. Unikalų vaidmenį 
šiuo laikotarpiu atliko Rygiškių Jono gimnazija. At-
gimimą skatino Petras Arminas-Trupinėlis, Petras 
Kriaučiūnas, Jonas Basanavičius, Jonas Jablonskis, 
Vincas Kudirka, Kazys Grinius, Jurgis Matulaitis-Ma-
tulevičius ir daug kitų šviesuolių. Knygnešiai plati-
no draudžiamą spaudą, šviečiamąja veikla užsiėmė 
„Sietyno“, „Artojų“, „Šviesos“ ir kitos draugijos. 

LIETUVIŠKO ŽODŽIO NAMAI

Nepriklausomybės laikotarpiu burmistrų Juozo Si-
ručio, Juozo Barkausko, Antano Staugaičio, Juozo 
Mauruko pastangomis miestas sparčiai augo. Mari-
jampolė garsėjo spaustuvėmis. Leisti 27-ių skirtingų 
pavadinimų lietuviški laikraščiai („Aušrinė“, „Pavasa-
rio balsai“, „Gyvenimas ir mokykla“, „Žemė ir laisvė“ ir 
kt.) bei žurnalai. 
Minėtuoju laikotarpiu iškilo savitos architektūros 
pastatai: Marijonų gimnazija ir Mokytojų seminari-
jos rūmai, apskrities ligoninė, parapijos salė, kelios 
pradžios mokyklos, moderni geležinkelio stotis. 
Mieste veikė  Rygiškių Jono, Marijonų ir Žydų gim-
nazijos, Mokytojų seminarija, Realinė mokykla, „Dir-
vos“ bendrovė, Marijonų spaustuvė bei Marijonų bi-
blioteka (joje buvo per 60 000 knygų egzempliorių). 
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SKAUDŽIOS PIRMOJO IR ANTROJO 
PASAULINIŲ KARŲ NETEKTYS

Per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus miestas 
gerokai apgriautas. Sovietų okupacijos metais 
daug gyventojų ištremta į Sibiro lagerius. Vo-
kiečiai 1941 m. sunaikino žydų bendruomenę. 
Sovietų miestui primestas Kapsuko vardas ne-
prigijo. 1989  m., pirmo Lietuvoje organizuo-
to referendumo metu, jam grąžintas senasis 
vardas – Marijampolė. Miesto gyventojai net 
ir baisių okupacijų metais nesiliovė puoselėti 
architektūros savitumo, stengėsi išsaugoti išli-
kusį kultūros paveldą ir katalikiškas tradicijas. 
 



MARIJAMPOLĖS
GELEŽINKELIO
STOTIS
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IŠSAUGOTA KULTŪROS 
IR ARCHITEKTŪROS ŠVIESA

Atgimimo laikais pradėjo veikti Krikščioniškosios 
kultūros centras, Marijonų mokykla, Kunigų semina-
rija, atkurtos religinės bendruomenės ir bažnyčios. 
1997 gruodžio 18 d. atkurtas Marijampolės miesto 
istorinis herbas. Kalbininkui Jonui Jablonskiui, rašy-
tojui Vincui Mykolaičiui-Putinui, lietuvybės žadinto-
jui mokytojui Pranui Kriaučiūnui ir Nepriklausomy-
bės gynėjui Rimantui Juknevičiui atminti pastatyti 
paminklai. Tauro apygardos partizanų atminimą 
įprasmino memorialas Vytauto Didžiojo parke. 
2009 m., minint Lietuvos vardo tūkstantmetį, miesto 
centrą papuošė paminklas lietuvių Tautai ir Kalbai, o 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bataliono te-
ritorijoje atkurtas prieškarinis paminklas kunigaikš-
čiui Vyteniui. 2010  m. parke pastatytas paminklas 
Lietuvos kunigaikščiui Vytautui Didžiajam.
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KĄ BŪTINA APLANKYTI 
MARIJAMPOLĖS SVEČIAMS?
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Jolantos Miliūnienės nuotrauka



ŠV. ARKANGELO MYKOLO 
MAŽOJI BAZILIKA 
(Bažnyčios g. 1)

1824 m. pastatyta Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia 
(mažoji bazilika) yra trinavė, klasicistinio stiliaus, 
pagrindinis jos fasadas – neobarokinio stiliaus. Šios 
šventovės bokštai tapę ryškiu ne tik miesto, bet ir 
apylinkių kraštovaizdžio akcentu. Bazilikoje saugo-
ma trylika dailės vertybių, pripažintų vietinės reikš-
mės dailės paminklais: palaimintojo Jurgio Matulai-
čio epitafija (aut. J. Zikaras), medalionas su popiežių 
portretais (aut. P.  Rimša), Šv.  Jeronimo paveikslas 
(XIX  a.  pr.), Šv.  Antano paveikslo aptaisas, arnotas 
(XVIII a.) ir t. t. Bažnyčios koplyčioje 1934 m. perlai-
doti arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaikai. Šven-
toriuje palaidotas marijonų vienuolyno generolas 
kun. Vincentas Senkus ir kiti kunigai bei 1831 m. su-
kilėliai. 

Viena Marijampolės įkūrėjų – grafienė 
PRANCIŠKA ŠČIUKAITĖ-BUTLERIENĖ



KUNIGŲ MARIJONŲ KONGREGACIJOS 
LIETUVOS ŠV. JURGIO PROVINCIJOS VIE-
NUOLYNAS. VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS 
KUNIGŲ SEMINARIJA 
(J. Bendoriaus g. 3)
Vienuolyno pastatas stačiakampis, klasicistinių for-
mų, statytas 1792–1795 m. Jame saugomi grafienės 
P. Ščiukaitės-Butlerienės ir marijonų generolo Sta-
nislovo Papčinskio paveikslai. 1992–1999 m. pagal 
architektės Saulės Mickevičienės parengtą projektą 
atlikti perdangos, stogo, fasadų ir kitų pastato dalių 
restauravimo darbai. 1999–2005 m. čia buvo įsikūru-
si kunigų seminarija. 2005 m. kieme pastatyta medi-
nė palaimintojo arkivyskupo J. Matulaičio skulptūra. 

MARIJONŲ GIMNAZIJA (J. Bendoriaus g. 7)
Gimnazijos pastatas iškilo 1923 m. Tarpukariu jame 
dirbo žymus istorikas Jonas Totoraitis  – „Sūduvos 
Suvalkijos istorijos“ autorius. Statinį restauravus, 
2000 m. atkurta Marijonų vidurinė mokykla, da-
bar čia – Marijonų gimnazija.

LIETUVOS PREZIDENTO KAZIO GRINIAUS 
MEMORIALINIS MUZIEJUS (Bažnyčios g. 23)
1902–1914 m. šiame name gyveno varpininkas, Lie-

tuvos Respublikos Prezidentas K.  Grinius. Statinys 
restauruotas 1997 m. pagal architektės S. Mickevi-
čienės parengtą projektą. 

ŠV. VINCENTO PAULIEČIO BAŽNYČIA 
(Vytauto g. 31A)
Vienanavė, vienbokštė eklektinio stiliaus bažnyčia, 
buvusi stačiatikių cerkvė. Pastatyta 1888 m., užda-
ryta 1944 m. Sunaikinti altoriai, paveikslai, vėliau 
įrengtas archyvas. 1990–1999 m. bažnyčia restau-
ruota, sutvarkyta aplinka. 2000 m. šventoriuje ati-
dengta skulptūrų grupė „Pieta“ (skulpt. J. Narušis). 

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA 
(Kauno g. 11)
Vienanavė, su bokštu, statyta 1835–1841 m., roman-
tizmo laikotarpiu. Restauruota 1985–1995 m.

RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJA (Kauno g. 5)
Rygiškių Jono gimnazija, pastatyta 1870 m., yra 
klasicistinių formų. Joje mokėsi žymūs tautinio at-
gimimo veikėjai, Nepriklausomybės Akto signata-
rai, rašytojai, mokslininkai, dailininkai ir kiti iškilūs 
Sūduvos krašto žmonės. 1944–1947 m. didelė dalis 
gimnazistų patyrė sovietinį ir fašistinį terorą.



GELEŽINKELIO STOTIS (Stoties g. 2)
Geležinkelio stotis, statyta 1923–1924 m., turi mo-
derno stiliaus architektūros bruožų. Projekto au-
torius  – inžinierius Edmundas Frykas. Stotis dviejų 
aukštų, su vandentiekio bokštu centre ir prišlietais 
vienaukščiais bagažo ir administracijos pastatais. 
1994–1997 m. atnaujinti  stoties fasadai, perdangos, 
stogas ir interjeras. 

PASTATAS (Vytauto g. 19)
Einant Vytauto gatve, akį patraukia modernizmo 
elementų turintis mūrinis dviejų aukštų pastatas su 
keturšlaičiu stogu. Pastatytas 1933 m. Sovietiniais 
metais šis pastatas buvo NKVD, NKGB būstinė; rūsy-
je išlikusios kalinimo kameros.

PASTATAS (Vytauto g. 25)
Vytauto gatvėje galima pamatyti ir vieną seniausių 
išlikusių originalios architektūros medinių pastatų 
mieste. Šis mena dar XIX a. pabaigą. 

PASTATAS (Vytauto g. 26)
Šis pastatas iškilo 1931 m. Jame 1941 m. buvo įsi-
kūrusi vokiečių komendantūra, o 1944–1953 m. čia 
buvo NKVD, NKGB būstinė. Sovietiniais metais 
įrengtos kalinimo ir kankinimo kameros. 

MARIJAMPOLĖS KOLEGIJA (Vytauto g. 45)
Šis daugiausia neoklasicistinių formų statinys, iški-
lęs XX a. pradžioje, iš pradžių buvo carinės Rusijos 
armijos karininkų namai. Mokytojų seminarija čia 
įkurta 1919 m., o šalia jos 1929 m. pasodintas par-
kas. Dabar šiame pastate – Marijampolės kolegijos 
Edukologijos ir socialinių mokslų fakultetas. 

STATINIŲ KOMPLEKSAS (Vytauto g. 72)
Vytauto gatvėje dėmesį patraukia ir XIX a. pab. isto-
rizmo laikotarpio statiniai. Juose dislokavosi caro ar-
mijos Dono pėstininkų pulkas, tarpukariu – Lietuvos 
kariuomenės LDK Vytenio 9-asis pėstininkų pulkas, 
o sovietiniais metais  – desantininkai. Nepriklauso-
mybės metais pastatytą LDK Vytenio paminklą ir 
„Geležinio vilko“ skulptūrą 1944 m. nugriovė sovie-
tų okupantai. Žuvusiems kariams atminti 1998  m. 
atidengtas lauko akmenų paminklas.

PASTATŲ KOMPLEKSAS (P. Armino g. 65)
Funkcionalizmo stiliaus statiniai  – XX  a. ketvirtojo 
dešimtmečio europietiškos pramoninės architek-
tūros pavyzdys. Raudonų plytų mūro elementais 
puoštas pastatas iškilo čia 1931 m. kaip cukraus fa-
brikas. 

KVIETIŠKIO DVARO RŪMAI (P. Armino g. 92)
Tai buvęs Kvietiškio dvaras, 1717 m. įkurtas grafo  
M. Butlerio. Jį sudarė mediniai dvaro rūmai, trys kloji-
mai, dvi klėtys, trys tvartai, alaus darykla, grūdų san-
dėlis, vežiminė, vandens ir vėjo malūnai, plytinė, ku-
metynas. Iš dvaro į bažnyčią ir į vienuolyną 1758 m. 
ėjo kelias, vadinamas Rožančkeliu. Istorinę, architek-
tūrinę ir kultūrinę reikšmę turi iki šiol išlikę mediniai 
dvaro rūmai, pieninė, sandėlis su rūsiu, kluonas, pri-
žiūrėtojo ir kumečių gyvenamieji namai. Dabar buvu-
sio Kvietiškio dvaro pastatuose įkurtas Marijampolės 
kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas. 

KAPINĖS (P. Armino g. 38A)
Įkurtos 1872 m. Išlikę keletas kapų kompleksų: Lie-
tuvos karių savanorių, žuvusių 1919–1920 m. kovo-
se dėl Lietuvos nepriklausomybės, kapai; per Pirmąjį 
pasaulinį karą žuvusių vokiečių karių kapai; Marijo-
nų kongregacijos Lietuvos Šv.  Jurgio provincijos 
vienuolių kapai; katalikų seserų vienuolių kapai; so-
vietų armijos karių, žuvusių Antrojo pasaulinio karo 
metais, kapai; daug įžymių žmonių kapų.

RAMYBĖS PARKAS (Varpo g.)
Ramybės parkas ne veltui gavo tokį pavadinimą. 
Anksčiau šioje vietovėje buvo užkasami 1944–1953m. 
sovietų režimo vykdytojų nukankinti žmonės. 
1990 m. čia pastatyti koplytstulpiai.

TAURO APYGARDOS PARTIZANŲ KAPAI 
(Tylioji g.)
Kapinėse palaidoti partizanai, kurie žuvo kovodami 
už Lietuvos laisvę 1944–1955 m., Tauro apygardos 
partizanų vadai ir štabo darbuotojai.

PAŠEŠUPIO PARKAS IR SLĖNIS
Pašešupio parkas išsidėstęs dešiniajame Šešupės 
krante, šiaurinėje miesto dalyje. Teritorijos plotas – 
23,7 ha. Parke auga apie 10 tūkstančių įvairių rūšių 
medžių ir dekoratyvinių krūmų. Šešupės pakrantėje 
įrengti pasivaikščiojimo takai.



VYTAUTO DIDŽIOJO PARKAS
Tai vienas žymiausių kraštovaizdžių miesto centre. 
Parkas yra geometrinių formų, suformuotas 1875–
1890 m. klasicistiniu stiliumi. 2011 m. pertvarkytas 
ES lėšomis.

POEZIJOS PARKAS
Poezijos parkas Jevonio ir Šešupės santaką puošia 
nuo 1987 metų. Jame pastatyta skulptūra „Šešupė“ 
(skulpt. J. Narušis), įrengti suoleliai, tilteliai ir fonta-
nai. 2011 m. parkas pertvarkytas ES lėšomis.

MARIJAMPOLĖS MARIOS
Marios susidarė 1974 m., užtvenkus Šešupę prie 
Kvietiškio. Abipus šios upės pasodintas įspūdingas 
150 ha parkas; jame veša apie 80 tūkstančių medžių 
ir krūmų. Mariose esančioje saloje įrengti pėsčiųjų 
takai, paplūdimiai, valčių prieplaukos, žaidimų aikš-
telės. Tikra poilsio oazė! 
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PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO 
RELIKVIJOS

Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje ilsisi 1987 m. po-
piežiaus Jono Pauliaus II palaimintuoju paskelbto arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio (1871–1927) palaikai. J.  Matulaitis  – kol kas 
vienintelis palaimintuoju paskelbtas XX a. pradžios lietuvis. Jo 
asmenybė itin traukia Lietuvos ir užsienio piligrimus. Netoli 
esančioje arkivyskupo tėviškėje, Lūginėje, pastatyta Palaiminto-
jo Jurgio Matulaičio koplyčia. Organizuojami piligrimų žygiai į 
Lūginę, vyksta dvasinio ugdymo renginiai, skirti jaunimui, šei-
moms. Tai ne tik unikali ir neįkainojama marijampoliečių verty-
bė, bet ir reikšmingas palikimas visai Lietuvai.

MARIJAMPOLIEČIAI TURI KUO DIDŽIUOTIS!
Marijampoliečiai gali didžiuotis savojo miesto grožiu, ekonominiu stabilu-
mu, istorija. Tačiau yra dar keletas dalykų, turinčių ypatingą reikšmę Ma-
rijampolės žmonėms.
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POEZIJOS PARKAS
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POEZIJOS PARKAS

Architektei Redai Marcinkevičienei, padedamai ko-
mandos (architektų Gintauto Vieversio, Algirdo Mar-
cinkevičiaus, UAB „Laimos ir Ginto projektų“ speci-
alistų Andriaus Byčenkovo ir Tomo Eidukevičiaus), 
pavyko įvykdyti savo išskirtinį kūrybinį projektą  – 
sukurti jaukią poilsio oazę miesto centre. Atnau-
jintas parkas tapo itin mėgstama tiek pėsčiųjų, tiek 
dviratininkų apsilankymo vieta. 

Architektai, laikydami parko poilsinę funkciją svar-
biausia ir norėdami, kad lankytojai galėtų mėgautis 
ramiu pasivaikščiojimu prie vandens, nusprendė at-
verti Šešupės ir Jevonio upelio vaizdus. Imtos įgy-
vendinti naujoviškos idėjos: pažemintas Šešupės 
krantas, iš betoninių rėmų išlaisvinta Jevonio vaga, 
o krantai iškloti lauko akmenimis – dabar į upelį ga-
lima įbristi. Upelis nebūtų toks sraunus, jei nebūtų 
kilusi mintis nukreipti į jį Šešupės vandenį. 

Architektė Reda Marcinkevičienė

Parke įrengta įspūdingo, želdinių grožį pabrėžiančio 
apšvietimo sistema, nauji pėsčiųjų ir dviratininkų ta-
kai, atnaujinti tilteliai per upelį. Įrengti trys Šešupės 
vandeniu maitinami originalūs fontanai; juose vasa-
rą mėgsta teškentis vaikai. Čia pat ir spalvinga vaikų 
žaidimo aikštelė. 

Įkurtas originalus amfiteatras;  jame jau skamba po-
ezija, muzika, vyksta vasaros kino seansai. Didžiau-
sias projekto sėkmės rodiklis  – į parką plūstantys 
žmonės: vietiniai ir svečiai. 
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LIETUVIAI PASAULYJE

ATGAL Į AKMENS AMŽIŲ

Spontaniška nenuorama, kuri drąsiai keičia 

savo likimą, nebijodama pasakyti „ne“ tam, 

kas kažkada atrodė tikra svajonė, – taip ga-

lima pristatyti Ingą iš Vilniaus. Štai dabar, 

pragyvenusi Kipre ketverius metus, ji ryžta-

si šį nuostabų rojaus kampelį iškeisti į Lon-

doną, nepaisydama jame, kaip ir Lietuvoje, 

prasidedančių darganų, lietaus ir šalčio. In-

gos nuomone, gyvenimas Kipre sustojęs, ji 

ten jaučiasi lyg akmens amžiuje. 

Apie viską – iš jos pačios lūpų. 



INGA BANKAUSKAITĖ

Gimė: Vilniuje

Reklamos vadybininkė, 
Kipre dirbo padavėja. 

Gyvena: Kipre gyveno 
pastaruosius 4 metus, 
ketina kraustytis į Londoną.

Moto: 
Gyvenk šia diena, bet pagalvok 
kartais ir apie rytojų.

Spontaniška nenuorama, kuri drąsiai keičia 

savo likimą, nebijodama pasakyti „ne“ tam, 

kas kažkada atrodė tikra svajonė, – taip ga-

lima pristatyti Ingą iš Vilniaus. Štai dabar, 

pragyvenusi Kipre ketverius metus, ji ryžta-

si šį nuostabų rojaus kampelį iškeisti į Lon-

doną, nepaisydama jame, kaip ir Lietuvoje, 

prasidedančių darganų, lietaus ir šalčio. In-

gos nuomone, gyvenimas Kipre sustojęs, ji 

ten jaučiasi lyg akmens amžiuje. 

Apie viską – iš jos pačios lūpų. 
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Nuo mažens dainuojate, ne-
mažai metų lankėte „Liepaičių“ 
chorą. Ar ši veikla turėjo įtakos 
vėlesniems Jūsų sprendimams?

Mama leido mane į muzikos mokyklą „Liepaitės“ dėl 
mano pomėgio dainuoti ir bendrauti. Nuo vaikystės 
turiu daug draugų, man labai svarbus ryšys su žmo-
nėmis. Su „Liepaičių“ choru prabėgo gražiausi mano 
metai (lankiau chorą net 12 metų), ten sutiktos mer-
ginos tapo geriausiomis mano draugėmis. Joms 
nebaisus mano, kaip emigrantės, statusas. Grįžusi į 
Lietuvą atostogų, jaučiuosi, lyg niekur net nebūčiau 
buvusi išvykusi: visada jaučiuosi laukiama ir mylima. 
Įsitraukimas į „Liepaičių“ choro veiklą turbūt ir pa-
dėjo įsižiebti aistrai keliauti po kitas šalis. Sulaukusi 
maždaug 12 metų, kasmet bent kartą ar du su 

choru išvykdavau į kitas Europos šalis koncer-
tuoti. Lankydavome įvairius muziejus, gyven-
davome su vietinėmis šeimomis. Taip galėjau 
pažinti kitų šalių kultūrą ne tik iš šono, bet ir iš 
vidaus. Galbūt tai ir lėmė mano norą atrasti save 
svečioje šalyje. 

Ką veikėte baigusi mokyklą ir 
palikusi „Liepaičių“ chorą?

Baigusi mokyklą, įstojau į kolegiją. Studijuodama re-
klamos vadybą, dirbau įvairius darbus Lietuvoje: nuo 
skambučių centro darbuotojos iki vadybininkės, o 
vasaromis išvykdavau padirbėti į Airiją. Padirbusi 
užsienyje, supratau, kad manęs Lietuvoje neten-
kina nei mokamas atlyginimas, nei darbo sąly-
gos, todėl ieškoti laimės išvykau į Kiprą. 



Kaip sekėsi įsikurti Kipre?
Kiekvieną rytą mane iš lovos verčia meilė gyveni-
mui, nes pripažinsiu, pastarasis mano darbas (pa-
davėjos) nebuvo tas, dėl kurio rytais norėčiau šokti 
iš lovos. Juk ne dėl to studijavau reklamos vadybą! 
Tačiau tikiu, kad viskas manęs dar laukia ateityje. 
Todėl ir perkeliu laimės paieškas iš Kipro į Londoną. 

Ar nebaisu keisti gyvenamąją 
vietą? Juk naujojoje vietoje rei-
kia viską pradėti iš naujo...

Visur labai greitai prisitaikau ir susirandu draugų. 
Keliaudama visada esu tikra, jog neprapulsiu, kad ir 
kas nutiktų. 

Panašu, kad nuolatinis Jūsų gy-
venimo draugas – spontanišku-
mas. Kaip tai pasireiškia kasdie-
nybėje?

Mano laisvalaikis – kelionės, neatrastų vietų paieš-
kos, naktiniai pasivaikščiojimai po paslaptingas 
vietas ar tiesiog miegančiomis miesto gatvėmis... 
Dar gyvendama Lietuvoje, labai mėgau netikėtas 
išvykas, neplanuotus nuotykius. Pavyzdžiui, pirmą 
valandą nakties su draugėmis užsimanome įmerk-
ti rankas į Baltijos jūrą, sėdame į automobilį, nule-
kiame 300 km iki Palangos, įmerkiame rankas į jūrą, 
pasivaikštome iki tilto galo, šokame atgal į automo-
bilį ir septintą valandą ryto mes jau namie. Labai 
mėgstu tokias netikėtas naktines keliones! Tokių 
buvo ir daugiau: naktinė „vaiduoklių gaudymo“ iš-
kyla su dainomis Tiškevičių dvare, naktiniai Trakai ir 
Kaunas...



Kaip manote, ar išties visi esa-
me savo likimo kalviai?

Atmintyje iškyla vienas naujausių mano matytų 
filmų – „Would you rather...“. Šio filmo esmė tokia:  
kiekvienas žmogus turi laisvę rinktis, bet kiekvie-
nas pasirinkimas turi rezultatą. Gerą ar blogą – tik 
tu pats gali nulemti. Tik pats gali lemti savo atei-
tį, tik pats gali pastūmėti save į priekį arba grįžti 
atgal... Dabar daug apie tai mąstau ir manau, kad 
tiesos šiuose žodžiuose yra labai daug...

Kokiais principais vadovaujatės 
gyvenime?

Sakoma, viską per gyvenimą reikia išbandyti. Bet, 
manau, niekad nebandyčiau vartoti narkotikų. Esu 
laiminga, man nereikia medžiagų, padedančių už-
miršti problemas ar atsikratyti neigiamų emocijų... 
Niekada neįsitraukčiau į neaiškias žmonių grupuo-
tes, tokias kaip „Tikėjimo žodis“ ar panašiai... Ir nie-
kada neišsižadėčiau Lietuvos ir joje manęs laukian-
čių artimųjų.
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Grįžkime prie gyvenimo Kipre, 
kuris turbūt ne vienam asocijuo-
jasi su egzotika ir šiluma. Kodėl 
vis dėlto nusprendėte jį išmai-
nyti į darganotą Angliją?

Norėjau vykti būtent ten, kur šilta. Tačiau iš arčiau 
pažinusi kipriečius, jų kultūrą, supratau, kad ne šilu-
ma yra svarbiausia, o žmonės, kuriuos reikės matyti 
kiekvieną dieną. Jei jų kultūra tau nėra priimtina, net 
ir geras oras kiekvieną dieną neprivers tavęs gyventi 
būtent toje šalyje. Taip atsitiko ir man: nepriimti-
na man Kipro žmonių kultūra, jų bendravimo 
įpročiai, pomėgiai... Todėl ir nusprendžiau išban-
dyti laimę Anglijoje.

Kokie kipriečių bendravimo 
įpročiai ir pomėgiai nepatiko 
taip, kad nusprendėte palikti jų 
šalį?

Po ketverių metų palikti Kiprą nusprendžiau dau-
giausia dėl to, kad žmonės perdėtai patenkinti gy-
venimu, niekas niekur neskuba, tačiau, tik pasibai-
gus darbo valandoms, visi atsigauna ir ima kažkur 
skubėti, manieros ir tolerancija staiga išgaruoja... 
Į vietinių darbą žiūrima pro pirštus, tačiau atvykė-
lis ten turi dirbti už save ir už kitus tingius žmones. 
Tokį, kaip mano, darbą dirbančio emigranto atlygi-
nimas paprastai būna minimalus, ir nemokama už 
viršvalandžius.
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Mano sprendimui įtakos turėjo ir Kipro kultūrinis at-
silikimas nuo kitų Europos šalių mažiausiai 20 metų. 
Pavyzdžiui, trūkumų turi bankų sistema: nėra griež-
tai nustatytų darbo valandų, bankai uždaromi kada 
panorėjus. Nepatinka ir tai, kad kipriečiai mano esą 
pasaulio bambos, su jais ginčytis net neverta: nesi 
kiprietis, todėl niekada nebūsi teisus...
Dėl visų išvardytų priežasčių manau, kad Kipre pa-
dirbėti vieną sezoną puiku, tačiau gyvendamas 
ten atsilieki nuo pasaulio ir grįžti į akmens amžių.

Ar nesvarstėte grįžti gyventi į 
Lietuvą? 

Į Lietuvą man visada gera grįžti, nes čia yra mano 
tikrieji namai, čia gyvena mano šeima, draugai. 
Gimtinėje aš jaučiuosi visada laukiama. Gera išeiti 
į naktinį Vilnių, matyti lietuvių veidus (kad ir ne vi-
sada besišypsančius), bendrauti lietuviškai... Tačiau 
neneigsiu ir to, kad, ilgiau paatostogavus Lietuvoje, 
sukirba noras vėl kelti sparnus į svečią šalį, susidurti 
su naujais iššūkiais. Tad pasilikti Lietuvoje dar nepla-
nuoju...

Galbūt yra konkrečių priežas-
čių, dėl kurių vis kyla noras pa-
kelti sparnus?

Galbūt tai, kad čia trūksta didesnių atlyginimų 
ir pagarbesnio požiūrio į darbuotoją. Svečiose 
šalyse bet koks darbas yra darbas ir dirbantis žmo-
gus nesijaučia niekinamas ar prastesnis už kitą. O 
Lietuvoje kitaip: jei dirbi paprastesnį darbą, pavyz-
džiui, pardavėjo ar padavėjo, kitų akimis, tu – niekas. 
Tai rodo aplinkinių pasakymai ir niekingai mažas at-
lyginimas, iš kurio negali net pramisti.

Ar kas nors vis nustebina grįžus 
į Lietuvą? Ar rečiau joje būda-
ma įžvelgiate daugiau pokyčių?

Kiekvieną kartą grįžus į Lietuvą, labiausiai stebina 
šalies vystymasis ir besikeičiantis žmonių mąstymas. 
Užsienio šalyse dauguma žmonių iki šiol Lietuvą 
vadina komunistine šalimi, tačiau taip seniai ne-
bėra: vis iškyla naujų modernių pastatų, viskas 
modernizuota, pritaikyta žmonių poreikiams. 
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Kas mūsų šalyje labiausiai bado 
akis?

Manau, reikėtų tvarkyti kai kurių miestų viešojo 
transporto sistemas, nes jos turi nemažai trūkumų: 
didžiuliai kamščiai, pergrūstos viešojo transpor-
to priemonės, vis besikeičiančios bilietų sistemos. 
Norėčiau, jeigu galėčiau, prisiliesti prie ekologijos ir 
miestų švaros: Lietuvoje labai trūksta šiukšlių dėžių, 
viešųjų tualetų ir apskritai švaros kultūros. Atvykę į 
mūsų šalį užsieniečiai aikčioja ne tik dėl gamtos gro-
žio, bet ir dėl šiukšlių gausos, nešvaros viešosiose 
vietose. To neišvystume, pavyzdžiui, Vokietijoje.

Ar jaučiate kitų lietuvių priešiš-
kumą emigrantams? 

Taip, priešiškumą jaučiu, tačiau daugiausia iš tų, ku-
rie nėra kojos iškėlę iš Lietuvos ir nėra matę pasau-
lio. Juk atviros šalių sienos visiems leidžia keliauti ir 
pažinti kitokius žmones, kitas tautas. 

Vienas pašnekovas kartą būgš-
tavo, kad vieną kartą, kai susi-
ruoš grįžti gyventi į Lietuvą, jos 
jau nebebus...

Nelabai noriu tikėti, kad Lietuva išnyks... Juk yra 
daug žmonių, kurie, kad ir būdami ne Lietuvoje, 
moko savo vaikus tradicijų ir bando įskiepyti jiems 
pasididžiavimo savo tautybe jausmą. Ne visi palie-
ka tėvynę visam laikui. Lietuva juk tavo šalis, po kiek 
laiko tu supranti, kad vis tiek nori grįžti į gimtinę. 
Net ir svečioje šalyje lietuvaitės, ištekėjusios už 
kitataučių, moko savo vaikus lietuvių kalbos, ga-
mina lietuviškus patiekalus šeimai. Visiems savo 
draugams sakau, kad reikia saugoti lietuviškas tra-
dicijas ir unikalias lietuviškas pavardes: ne Bankė ar 
Bankauskė, o Bankauskaitė ar Bankauskienė. 

Kalbino Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė



Iš kolekcijos Haute couture 2013/2014 pristatymo, fotografas Giedrius Bubliauskas. 

GROŽIS IR MADA

PAŠAUKIMAS KURTI 
MADĄ



Iš kolekcijos Haute couture 2013/2014 pristatymo, fotografas Giedrius Bubliauskas. 

Šį kartą kalbėsime apie mados galeriją „Inži“, kur 
visuomet šypsena pasipuošusi galerijos įkūrėja 
Ingrida Žitkuvienė su kavos ar arbatos puodeliu 
sutinka kiekvieną užsukusį į svečius ir kviečia už-
megzti draugystę. Garsių Lietuvos moterų pripa-
žintų mados namų šeimininkė siekia su klientais 
kartu atrasti bendrą idėją, kiekvieną moterį, kuri į 
ją kreipėsi, paversti tikra karaliene.  Ingridos kurti 
modeliai alsuoja moteriškumu ir pabrėžia kiekvie-
nos dailiosios lyties atstovės seksualumą. Jeigu 
norite pasijausti taip, tarsi visas pasaulis būtų 
Jums po kojomis, kreipkitės į mados namų „Inži“ 
įkūrėją. Kviečiame su ja susipažinti artimiau.



Iš kolekcijos Haute couture 2013/2014 pristatymo, fotografas Giedrius Bubliauskas. 
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Kas yra „Inži“? Ką reiškia šios raidės?
Esu Ingrida Žitkuvienė, tad šios raidės – mano inici-
alai. Labai paprasta, nors skamba paslaptingai. Ilgai 
rinkausi pavadinimą ir vis dėlto likau prie šio trum-
pinio.

Kaip gimė „Inži“? 
Mane visą gyvenimą traukė audiniai, papuošalai, 
mada, svajojau kurti su tuo susijusį verslą. Nors uni-
versitetuose įgijau visai kitokias specialybes, bet 
dizainas ir kūryba visuomet buvo man prie širdies. 
Gimus dukrytei, supratau, kad kažką turiu daryti. 
Ėmiau dažnai vykti į parodas, pristatymus. Kilo idėja 
atidaryti aksesuarų ir mielų smulkmenų parduotu-
vę – tuomet jų dar nebuvo tiek daug. Kaip tik tada 
„Moters pasaulio“ parodoje sutikau savo būsimą 
verslo partnerį – atsigėrėme kavos ir nusprendėme 
kartu imtis verslo.

Nuo papuošalų iki drabužių kūrybos ti-
kriausiai irgi ėjote tam tikrą kelią?
Vėliau, be papuošalų, ėmėme kurti ir drabužius. Nu-
sprendėme atidaryti mados namų galeriją Kaune, 
nes jų iki tol šiame mieste dar nebuvo. Po truputį 
darbavomės, kol kilo viena problema – iš dizaine-
rių gaudami tik tam tikrų dydžių ir spalvų drabužių 
nebegalėjome patenkinti visų klientų pageidavimų. 
Pradėjome kviestis dizainerius, kad šie kurtų dra-
bužius specialiai klientams. Tačiau žmonės vis tiek 
bendraudavo su manimi, o dizaineriai tik sėdėdavo. 
Pradėjau netgi piešti modelius ir svarstyti, kodėl gi 
man pačiai nepradėjus kurti drabužių.
Ėmiau semtis reikalingų žinių, keliauti į įvairias pa-
saulio parodas, skyriau tam labai daug savo santau-
pų. Kadangi dirbau rimtą darbą prieš tai, galėjau sau 
tai leisti. Galimybių atsirado po truputį, ne iškart. Per 
trejus metus subrendo rimta mano kolekcija. Šiuo 
metu su mumis dirba apie 20–30 dizainerių, dalis 
jų – užsienio drabužių kūrėjai.



Nuotrauka iš asmeninio albumo, 
darbo kelionė į Ispaniją.

Kodėl „Inži“, o ne dizainerė Ingrida Žitku-
vienė?
Man labai nepatinka žodis „dizainerė“. Prašau manęs 
taip nevadinti. Aš tikiu, kad tai – pašaukimas, prakti-
ka, o ne specialybė. O žodis „dizaineris“ tarsi įsprau-
džia į rėmus. Man artimesnis širdžiai žodis „kūrėja“. 
Apskritai nenorėčiau tik viena kurti  „Inži“ mados na-
mams. Reikia kuo daugiau ir kuo įvairesnių drabužių 
linijų, o aš turiu vieną kryptį, kuri galbūt negali pa-
tikti visiems.

Koks Jūsų vyro požiūris į šį užsiėmimą? 
Kadangi jis verslininkas, jam tikriausiai vi-
siškai tolima Jūsų veiklos sritis...
Kai ėmiausi šios veiklos, jis dar nebuvo verslininkas. 
Manęs neribojo ir nesistengė patarinėti. Vyras tie-
siog nesikiša į mano veiklą. 

Ar Lietuvoje sunku pradėti verslą?
Sunkiausia rasti tinkamas patalpas ir jas išlaikyti. 
Taip pat nelengva ir dėl mokesčių. Liūdina tai, kad 
jokių lengvatų valstybė nesuteikia. Naujiems versli-
ninkams – jokios pagalbos. 

Su kokiomis dar problemomis susiduria-
te?
Be galo sunku rasti gerą siuvėją. Jaunimas nesiren-
ka šios profesijos, o vyresnės kartos moterys dažnai 
nesupranta, ko iš jų norima. Labai daug siuvėjų turi 
savo nuolatinius klientus, kuriems siūdamos lengvai 
pragyvena. O iš tiesų geras siuvėjas gali uždirbti mil-
žiniškas pinigų sumas.

Kaip sutariate su darbuotojais?
Kaip aš mėgstu sakyti, pas mane atėjusios siuvėjos 
ir kiti darbuotojai tampa tarsi šeimos nariais. Man 
svarbu, kad viskas būtų atlikta kokybiškai ir taip, 
kaip reikia. O jauni žmonės labai greitai nori būti 
pripažinti, dažnai, trumpai padirbėję ir pamatę, kad 
ima sektis, jie jau nori viską daryti vieni, patys sau. 
Jie neįvertina, kiek viskas kainuoja ir kiek tam reikia 
laiko. Aš ir pati pirmus dvejus metus turėjau daug 
nuostolių, kol „Inži“ pradėjo populiarėti.

Ar turite planų už jūrų marių?
Norėčiau plėsti savo mados namų ribas Lietuvoje. 
Ir, žinoma, svajoju kada nors užsienyje pamatyti 

žmogų, vilkintį mano kurtą apdarą. Dabar dažnai iš 
užsienio parvyksta lietuvių pasisiūti, išsirinkti ir už-
sisakyti drabužių. Ir šiuo metu iš Norvegijos savaitei 
grįžta mergina, kuriai per tą laiką turėsime sukurti ir 
pasiūti vestuvinę suknelę. 

Ar paprastiems žmonėms įkandamos 
Jūsų paslaugos?
Tikrai taip. Pavyzdžiui, vestuvinė suknelė kainuoja 
nuo 1000 iki 5000 litų. Už šią sumą išsinešate jau 
visiškai paruoštą suknelę. Manau, kad, palyginti su 
nuomos kainomis, tai tikrai įkandama.
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Kur perkate medžiagų savo gaminiams?
Dažniausiai Vilniuje, tiesa, kartais atsivežame jų ir iš 
Italijos. Labai norėčiau nuvykti į Kiniją, turiu tokių 
planų.

Ar pasitaiko įnoringų klientų?
Turbūt pačios nepastoviausios klientės – nuotakos. 
Dažniausiai patariu joms pradėti kurti suknelę prieš 
pusę metų – kad būtų pakankamai laiko visiems pa-
keitimams. Svarbiausia  – suprasti, ko klientas nori, 
tuomet lengviau tiek jam, tiek man. Niekada nesiu-

vu suknelių pagal nuotraukas – koks tikslas kurti tai, 
kas jau yra sukurta? Tuomet rekomenduoju kreiptis 
į siuvėją ar dizainerį, kurio suknelė ir pavaizduota 
nuotraukoje.

Kaip kilo mintis surengti mados mugę 
„Fashion Bazaar“?
Pavyzdį ėmiau iš užsienio. Tik ten tokie renginiai la-
biau skirti gerai nuotaikai, atsipalaidavimo atmosfe-
rai sukurti, kad maloniai praleistų laiką tiek pirkėjai, 
tiek kūrėjai. Sulaukiau atsiliepimų, kad mūsų reng-
ta mados mugė „Fashion Bazaar“ vyko per mažoje  





Nuotraukos Lino Dambrausko 
Stilius Marijos Dambrauskienės        W W W.LIE TUVE.LT      85
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erdvėje, tačiau, kai antrą kartą jį organizavome vieš-
butyje, vietos jau pasirodė per daug. Mano idėja – 
sukurti mados mėgėjų bendruomenę. 

Ar „Inži“ salone viskas kurta Jūsų pačios?
Taip, pati kūriau viską nuo A iki Ž: ir interjerą, ir bal-
dus, nes neradau to, ko norėjau. Mano salone viskas 
balta: grindys, sienos, lubos. Apskritai dažniausiai 
mėgstu viską daryti pati, nes manau, kad tik aš galiu 
atlikti taip, kaip įsivaizduoju. Galbūt mano proble-
ma ta, kad nemoku pasakyti ir išsakyti savo pagei-
davimų ir reikalavimų. 

Kuriais Lietuvos dizaineriais, kūrėjais ža-
vitės?
Mane žavi Juozas Statkevičius ir Ramunė Piekautai-
tė. Nebijau atvirai pasakyti, kad, mano manymu, jie 
yra didieji Lietuvos dizaineriai. 

Kodėl nedažnai Jus matome aukštuome-
nės vakarėliuose?
Aš labai nemėgstu apsimestinių šypsenų, dirbtinių 
veidų, veidmainiavimo ir susirinkimo tik tam, kad 
gautum kokios nors naudos. Kartais tenka nueiti, 
bet aklai nelekiu į kiekvieną vakarėlį, į kurį būnu pa-
kviesta.



Nuotraukos Lino Dambrausko, stilius Marijos Dambrauskienės
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Kadangi esate labai užsiėmusi kūrėja, ti-
kriausiai sau pasisiūti drabužių nespėjate. 
Kur perkate jų?
Dažniausiai perku ne Lietuvoje. Kai su darbo reika-
lais keliauju, išnaudoju progas ir užsuku į visas su-
dominusias parduotuves. Vasarą į jas užeiti net ne-
belieka laiko. 

Kaip apibūdintumėte savo kūrinius?
Mano kūriniuose daugiausia vyrauja klasikinio sti-
liaus bruožai, pastelinės spalvos, mados aš nesivai-
kau. Kiekvienas kūrėjas turi savo braižą, kuo nors 
išsiskiria. Neseniai susilaukiau labai skaudaus Vikto-
rijos Jakučinskaitės komentaro, jog nukopijavau jos 
suknelę. Aš neneigiu, kad panašumų yra, bet, kadan-
gi pati kūriau tą suknelę, piešiau eskizą, derinau su 
žmogumi, įžvelgiau, kad tai labai skirtingi drabužiai. 
Galbūt pyktis ar jaučiama konkurencija paskatino ją 
taip teigti. Aš tiesiog linkiu jai atsiduoti savo veiklai 
ir nesistengti įžvelgti nebūtų dalykų. 

Ar mados namai galėtų pasiūti suknelę, 
panašią į „Versace“ ar į kitą? Pavyzdžiui, 
Statkevičius ar Piekautaitė turbūt net ne-
norėtų apie tai girdėti. 
Iš dalies taip, bet mes vis tiek turime savitą braižą. 
Galbūt galime panaudoti kokią nors detalę, griež-
tesnę liniją. Mados namai – tai tarsi šeima: aš, siuvė-
jos, klientai. Čia atėjusieji visuomet sulauks reikiamo 
dėmesio ir to, ko jie nori.

Ko Jūs, kaip drabužių kūrėja, palinkėtu-
mėte Lietuvos moterims?
Linkiu nebūti pilkoms, nebijoti išsiskirti. Kartais už-
tenka mažų akcentų, kad atrodytum išskirtinė. Rei-
kia nebijoti ekstremalių situacijų, nebijoti atrodyti 
kitaip. Psichologų įrodyta, kad šviesios spalvos nu-
teikia ir patį žmogų, ir aplinkinius teigiamai. Nerei-
kia galvoti, kad šių spalvų apdarai storins ar išryškins 
figūros trūkumus. Tiesiog reikia rasti tinkamą sau 
drabužį.

Kalbino Inesa Uktverienė



Nuotraukos Lino Dambrausko, stilius Marijos Dambrauskienės



LIETUVOS KAMPELIAI
Parengė leidykla 
„Terra Publica“

Lietuvoje galime pasidžiaugti ne tik pui-
kiu kraštovaizdžiu, bet ir gausybe lanky-
tinų vietų. Nors rudeniškas oras vis daž-
niau vilioja pasilikti namuose, vis dėlto 
siūlome pasinaudoti paskutinėmis sau-
lėtomis dienomis ir apsilankyti penkio-
se iš šimto vietų, kurias verta pamatyti 
kiekvienam tikram lietuviui ar svečiui iš 
užsienio.  

Vietos, 
kurias 
turite 
pamatyti 
Lietuvoje

Vytauto Kandroto nuotraukos

EUROPOS PARKAS
Europos parkas įsikūręs Joneikiškių kaime, Vilniaus 
rajono savivaldybėje. Tai įspūdingas muziejus po 
atviru dangumi, įkurtas 1991 m. skulptoriaus Gin-
taro Karoso. Šiame parke į viena susijungia gamta 
ir menas. 55 hektarų parko teritorijoje yra per 100 
originalių modernaus meno skulptūrų, sukurtų net 

34 užsienio šalių menininkų. Čia rasime ir į „Gineso 
rekordų knygą“ įrašytą neįprastą meno kūrinį – labi-
rintą iš senų televizorių. Europos parkas – unikalus 
muziejus Lietuvoje, kuris neliko nepastebėtas ir už 
mūsų šalies ribų. 2005 m. Didžiosios Britanijos dien-
raštis The Independent paskelbtame geriausių vaiz-
duojamojo meno vietų Europoje rinktiniame sąraše 
30-ąją vietą skyrė Europos parko muziejui. 





Pažaislis
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą 
(Pažaislio) bažnyčios ir vienuolyno ansamblis – 
brandžiojo baroko architektūros šedevras, vienas 
įspūdingiausių pastatų kompleksų Lietuvoje. Vie-
nuolynas ir bažnyčia buvo skirti kamaldulių ordino 
vienuoliams, kuriuos į Pažaislį 1664 m. pasikvietė  
K. Z. Pacas. Čia jie pragyveno iki 1832 m.



Pažaislio vienuolyno ansamblį sudaro  grupė pasta-
tų, išdėstytų simetriškai pagal kamaldulių vienuoly-
nams būdingą planą. Šio vienuolyno pastatai ir Švč. 
Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažny-
čia buvo suprojektuoti italų architekto Džiovanio 
Batistos Frediano pagal naujausias to meto meno 
madas. Prie bažnyčios statybų ir puošybos prisidė-
jo nemažai kitų žymių užsienio meistrų. Buvo deri-
nama tapyba, skulptūra, stiuko lipdyba. Ansamblio 

pastatuose galima išvysti maždaug 140 išlikusių 
freskų, daugybę paveikslų ir kitokių meno vertybių. 
Viena įdomiausių – šv. Brunono gyvenimą vaizduo-
janti freska, kurioje įamžintas Lietuvos kunigaikščio 
Netimero atsivertimas. Aprašant šį įvykį 1009 m. pir-
mą kartą paminėtas Lietuvos vardas. 
Dabar vienuolyną prižiūri Šv. Kazimiero kongrega-
cijos seserys. Šventovę garsina ir kasmet čia rengia-
mas Pažaislio muzikos festivalis. 



Kėdainių senamiestis Lietuvos viduryje įsikūrę Kėdainiai – vienas lanko-
miausių miestų tiek dėl geografinės padėties, tiek 
dėl išlikusio mūrinio senamiesčio, kuriame galima 
aptikti įvairių čia gyvenusių tautų pėdsakų. 



Kadaise čia stovėjo dvaras, bet iki šių dienų jis neiš-
liko. Šiandien miestas didžiuojasi viena iš trijų Lietu-
voje išlikusių rotušių (pastatyta 1963 m.), net ketu-
riomis bažnyčiomis, sinagogų kompleksu, škotų pir-
klių namais. Dabartinis Kėdainių senamiestis užima 

86 ha teritoriją, jame išlikę XVI–XIX a. pastatų. Taip 
pat vertos dėmesio XVII a. vid. pastatytos evangeli-
kų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčios. Pas-
tarosios kriptoje įrengtas miesto valdytojų Radvilų 
šeimos mauzoliejus. 



Geografinis Lietuvos vidurys



Ruoščių kaime (Kėdainių r. sav.) yra Lietuvos geogra-
finis vidurys, 1995 m. nustatytas Lietuvos žemėtvar-
kos instituto. Geografinio vidurio koordinatės – 55° 
19‘ š. pl. ir 23° 54‘ r. ilg. Iš pradžių čia buvo pastatytas 
didelis akmuo, vėliau pagal architekto Vytauto Kun-
droto sumanymą atvežti dar du didžiuliai akmenys, 

kurie simbolizuoja du stambius Lietuvos etnokultū-
rinius regionus – Aukštaitiją ir Žemaitiją. Ant vieno 
iš akmenų stovi granito piramidė, žyminti geogafinį 
Lietuvos vidurį. Ant jo nurodytos pasaulio šalys ir 
įamžinti Kėdainių bei Ruoščių pavadinimai. 



Vilniaus Užupis



Užupis – viena romantiškiausių Vilniaus miesto 
dalių, jaunųjų menininkų ir verslininkų „respubli-
ka“. Ji lyginama su Paryžiaus Monmartru ar Ko-
penhagos Kristianija. Tai tarsi valstybė valstybėje, 
turinti savo himną, prezidentą ir net konstituciją, 
kuri kabo ant sienos vienoje iš Užupio gatvelių 
(Paupio gatvės pradžioje). Verdantį Užupio gyve-

nimą stebi aikštėje iškilęs Užupio angelas, pučiantis 
trimitą. Kasmet balandžio 1d. Užupis švenčia savo 
nepriklausomybės dieną, pavasarį į Vilnios upelį 
užupiečiai paleidžia žuvis, o per Jonines plukdo vai-
nikus. Pro Užupį tekėdama Vilnia atskiria šią vietovę 
nuo miesto, tarsi sukurdama atskirą, nepriklausomą 
bendruomenę, gyvuojančią anapus. 







VEIKLIOS 
MOTERYS 
BIBLIJOJE

ŽODŽIAI IŠ SIELOS



Kiekviena mūsų turi daugybę socialinių vai-
dmenų ir pareigų: pirmiausia atliekame 
pareigas šeimoje, tada – darbe, visuomenė-
je, o grįžusios namo vėl patenkame į pareigų 
šeimai glėbį. Kiekviena pirmiausia esame du-
kra, galbūt sesė, žmona ar draugė, gal mama 
arba močiutė. Tada Lietuvos pilietė, galbūt 
mokytoja, visuomenės veikėja ir taip toliau. 
Begalė vaidmenų, kuriuos turime atlikti pri-
deramai ir –  labai svarbu – nepamiršdamos 
moteriškumo! Mąstant apie visas veiklas, 
kuriomis turime užsiimti mes, moterys, sukir-
ba klausimas: ar tik šių laikų dailiosios lyties 
atstovės tokios veiklios ir užsiėmusios? La-
biau įsigilinusi į šią temą atradau, kad ne tik 
mūsų dienų moterys tokios veržlios ir darbš-
čios. Štai Biblijoje apstu moterų, kurių dėka 
galime didžiuotis savo tikėjimo istorija.

Šią trumpą apžvalgą verta pradėti nuo Mirja-
mos – Mozės sesers. Tik jos dėka Mozė buvo iš-
gelbėtas ir vėliau išvedė Izraelio tautą iš Egipto 
nelaisvės. To rezultatas – pažinome mus mylintį 
Dievą ir jo sūnų Jėzų. 
Mirjama buvo aukštų polėkių moteris, užėmė 
reikšmingą padėtį savo tautoje. Šventajame Rašte 
ji vaizduojama kaip viena iš Izraelio lyderių. Dievo 
akyse ši moteris buvo svarbi, tai jis liudija per pra-
našą Michėją: „Išvedžiau tave iš Egipto žemės... ir 
pasiunčiau tau vadovauti Mozę, Aaroną ir Mirjamą“ 
(Mch 6,4). Biblijoje moteris lyderė yra retas reiškinys, 
o moteris, vadovaujanti Dievo tautai, – išimtis. Tokią 
užduotį Viešpats gali pavesti tik laikydamas vyrus 
ir moteris vienodai svarbiais. Tie, kurie tvirtina, kad 
Dievas apribojo moters pašaukimą tik šeimos židi-
niu, namų priežiūra ar karjera, iškraipo Bibliją. Žmo-
gaus – tiek vyro, tiek moters – pašaukimo esmė yra 
tarnauti savo Kūrėjui.
Štai Hana – moteris, kuri niekaip negalėjo susilaukti 
vaikų. Ji taip tikėjo Dievą ir nuoširdžiai jam meldėsi, 
kad Viešpats išklausęs maldų atsiuntė jai sūnų Samu-
elį. Tačiau Hana buvo pažadėjusi už šį stebuklą savo 
sūnų atiduoti Dievui. Tai ir padarė. Ko galime pasi-
mokyti iš Hanos? Drąsos ir nesavanaudiškos meilės. 
Dauguma motinų mano, jog turi privilegiją gauti iš-

skirtinį dėmesį iš savo vaikų, juos savinasi ir dažnai 
tikisi, kad šie pateisins jų viltis ir lūkesčius. Tačiau ti-
kra motina niekada nemanys, kad vaikas skirtas jai 
ir jos poreikiams tenkinti. Net jei tai tik poreikis būti 
vaiko mylimai. Hana mus moko mylėti savo vaikus ir 
melstis Dievui taip, kad vyktų stebuklai.
Naujojo Testamento raštai taip pat nepalieka jokių 
abejonių, kad moterys ankstyvosiose krikščionių 
bendruomenėse atliko svarbų vaidmenį. Ne ma-
žiau kaip vienuolika moterų Paulius savo sveikinimo 
sąrašuose apibūdina kaip bendradarbes. Viena žy-
miausių pirmojo Bažnyčios kūrimosi amžiaus mote-
rų yra Priska, ilgą laiką glaudžiai bendradarbiavusi su 
Pauliumi. Priska ir jos vyras Avilis buvo misionieriai, 
vertėsi palapinių audimo amatu. Vėliau Korinte jie 
sukūrė savo šeimos bendriją. Ji tapo krikščionių gy-
venimo šiame mieste centru. Priska anaiptol nebu-
vo tik namų šeimininkė ir savo vyro pagalbininkė: ši, 
kaip ir jis, turėjo profesiją, mokėjo kelias kalbas, darė 
įtaką žymiems vyrams ir atliko svarbų misionierės 
vaidmenį.
Ir tai tik keletas pavyzdžių, kokios moterys buvo 
anksčiau. Jie patvirtina tai, jog Dievas sukūrė mote-
rį kaip lygiavertę vyro partnerę, kad juodu sudarytų 
bendrystę. Ir liudija, kad moterims nieko nėra neį-
manoma!
Šiuo straipsniu kviečiu visas moteris įnešti į savo gy-
venimą daugiau pozityvumo ir optimizmo. Dievas 
mus sukūrė tokias stiprias, kad galėtume vienaip ar 
kitaip keisti savo ir savo artimiausių žmonių gyveni-
mą. Pabandykite bent savaitę pagyventi visur įžvelg-
damos teigiamų dalykų, visiems šypsotis ir negailėti 
savęs dėl tiek daug pečius užgulusių rūpesčių ir dar-
bų. Būtent dėl jų mes ir tampame privilegijuotos. 
Prieš baigdama norėčiau pasidalyti su Jumis vieno 
autoriaus citata, kažkada labai seniai įsirašyta į die-
notvarkės knygą: „Kaip dėl savo biologinės sanda-
ros moteris gali tapti motina, taip ir savo vidumi ji 
gali būti dvasiškai ir intelektualiai vaisinga. O visiškai 
atsiduodama, kad ją vestų Šventoji Dvasia, moteris 
tampa vilties ženklu. Šiandien išgyvename didžiulę 
krizę, kurios mastas ir gelmė didėja nenusakomu 
greičiu; tokiu laikotarpiu viltis yra reikalinga labiau 
nei kada nors anksčiau: „Dievui nėra negalimų daly-
kų“ (Lk 1,37).“
Norėčiau palinkėti, kad kiekviena būtumėte viltis 
pati sau ir kitiems. Kasdienius iššūkius namuose, dar-
be ir visur, kur tik eisite, priimkite iškelta galva! Tegul 
kiekviena Jūsų veikla būna Dievo pagarbinimas!
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Ši knyga – tai poeto ir dailininkės dueto bandymas kalbėti vaikams (ir ne tik jiems) apie senatvę 
kitaip. Leidinyje su humoru pateikiami vaizdai ir įvykiai iš vienos tokios bobulytės kasdienybės. 
Su ta kasdienybe knygos herojė tvarkosi taip, kad net didžiausias pramuštgalvis ieškodamas nuo-
tykių nesugebės. Duokdie tokią nenuobodžią senatvę kiekvienam! Bent šios knygos autoriai taip 
senti norėtų... O jūs?

Knygos originalumas atsiskleidžia ne tik savitu požiūriu į senatvę, bet ir tarp eilučių paslėpto-
mis daugialypėmis prasmėmis, kurios peršoka iš puslapio į puslapį knygos puslapiuose iškirstais 
langeliais ir angomis. 

Kviečiame tėvelius ir senelius kartu su vaikais bei vaikaičiais paimti į rankas knygą, kuri yra 
visomis prasmėmis Vertinga Knyga. Vartyti, žiūrėti, žaisti, o paskui – jei norėsis – dar ir pakalbėti. 

Antanas Šimkus, Ieva Babilaitė. 
Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt. – Vilnius: 
VšĮ Bernardinai.lt, 2012, 44 p.
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IŠTRAUKA:

Kas per paukščiai iš pat ryto

Čiulba ulba po langais?

Tai ne paukščiai – bobulytės

Šnekasi skardžiais balsais.

Bobulytės viską žino:

Kokie laukiami orai,

Kuo geriau kates maitinti

Ir dėl ko liūdni vaikai.

Va, ir vėl bobulė Stasė

Visam kiemui šauks ką matė –

Išklausykime ir mes

Tas bobuliškas žinias.

Knygos iliustracijos yra pelniusios I-ąją premiją Knygų meno parodoje (2012 m.), ji ir išrinkta 
gražiausia knyga vaikams ir jaunimui knygos meno konkurse „Vilnius‘2012“ (2013 m.). 
Be to, ši knyga buvo išrinkta kaip GRAŽIAUSIA 2012 metų POEZIJOS KNYGA VAIKAMS.
Ir tai dar ne visi apdovanojimai...

www.bernardinai.lt



KETURKOJAI DRAUGAI
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Šuniui nusispjauti į gra-
žias mašinas, pinigus, di-
delius namus. Šuniui vis 
vien, ar tu esi turtingas, 
ar vargšas. Protingas ar 
kvailas. Atiduok jam savo 
širdį ir jis tau atiduos sa-

vąją. O ar apie daugelį 
žmonių galėtum tai pasa-
kyti? Ar su daugeliu jau-
tiesi reikalingas, mylimas, 
vienintelis? Ar su daugeliu 
jautiesi laimingas? 

(Dž. Groganas) 
 

ANTROJO ŠANSO NAMAI



Būdami tokie nuostabūs žmogaus draugai, kartais 
gyvūnai lieka nebereikalingi, nesuprasti, atstumti, 
išsižadėti ir pamiršti. Tampa benamiai ir beglobiai... 
Kadangi tokių nutikimų nemažėja, kuriasi vis dau-
giau organizacijų, siekiančių ištaisyti šias žmonių 
klaidas. 

Atsiranda vis daugiau likimo nuskriaus-
tuosius priglaudžiančių ir globojančių 
geradarių. Tai lyg ir leidžia viltis, kad jei 
nesugebėsime pasirūpinti ką tik įsigytu 
augintiniu, bus, kas tai padarys už mus. 

Esama padėtis, kurią susikūrėme patys, nedžiugi-
na. Tačiau galime guostis tuo, kad mūsų klaidas kaž-
kas vis dėlto ryžtasi taisyti ir, svarbiausia, nelaukia už 
tai jokio atlygio. 

Norėčiau pristatyti vieną iš Kauno 
gyvūnų prieglaudų – Lauros prieglau-
dėlę. Beglobiukams išties pasiseka, jei 
jie patenka į Lauros rankas. 

Visais šios prieglaudėlės gyventojais pasirūpina-
ma iki mažiausios smulkmenos. Čia užsukę sutiksi-
me pamyluotus, paglostytus, pamaitintus, paskie-
pytus ir prijaukintus pūkuotukus. O prasidėjo viskas 
taip...

KAIP LAURA ĮKŪRĖ GYVŪNŲ 
PRIEGLAUDĄ
Laura gyvūnų globa vienaip ar kitaip užsiima nuo 

mažumės. Viskas prasidėjo nuo vaikystės svajonės 
tapti veterinare ir spintoje nuo tėvų slepiamų pir-
mųjų namo parsineštų beglobių. Nors pati turėjo 
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visą būrį augintinių (du šunis ir keturias kates), nu-
sprendė prisijungti prie vienos iš benamius ketur-
kojus globojančių organizacijų ir joje savanoriau-
dama padėti kitiems gyvūnams. Bet jai ir to buvo 
maža: būdama vos dvidešimties metų nusprendė 
savarankiškai imtis šios veiklos ir savo namuose pri-
ėmė gyventi pirmąjį beglobį gyvūnėlį. O paskui dar 
vieną ir dar vieną... Taip vieną po kito priglausdama 
net globos namų atstumtus mažylius ir surasdama 
jiems naujus namus, Laura jautėsi įgyvendinanti ne 
tik savo, bet ir mažųjų nuskriaustųjų svajones. 

Dauguma globos organizacijų nelai-
ko beglobių tol, kol jiems surandami 
nauji namai. Beglobiukas, gavęs žiau-
rų globos namų nuosprendį, antrojo 
šanso laukia patekęs pas Laurą. 

Čia jis sotus, mylimas ir prižiūrėtas, guli minkštai 
ant lovos, kol jo pasiimti ateina naujas šeimininkas. 

Laura sako jau nebesuskaičiuojanti, kiek beglo-
biukų vos per kelerius metus jos dėka surado nau-
jus namus. Tik prisimena, kaip kruopščiai maudė, 
šukavo, puoselėjo savo pirmąjį beglobį prieš pado-
vanodama jį naujiesiems šeimininkams. Ji niekada 
nesigailėjo, kad ėmėsi šios veiklos, sako, imtųsi jos 
dar ir dar kartą. Juk be galo malonu matyti, kaip be-
globiais tapę mieli padarėliai vėliau iškeliauja  į nau-
jus namus. 

„Nors susiduriu su tuo kasdien, bet 
niekaip negaliu priprasti,  – pasakoja 
Laura, – vis skauda širdį radus išmestą 
į gatvę, atiduotą į prieglaudą gyvūną. 
O jei mažylio nepavyksta išgydyti nuo 
dažnai beglobius puolančių ligų, širdis 
srūva krauju.“ 

Jau lyg ir buvo nemažai laiko apsiprasti, bet, ma-
tyt, ji ne tokio būdo, kad galėtų susitaikyti su kai 
kurių žmonių neatsakingumu, žiaurumu ir nejautru-
mu. 

Laura tiki, kad ne visi žmonės beširdžiai, nes jau 
daug pas ją pakliuvusių beglobiukų buvo „įvaikin-
ta“. Džiaugiasi, kad atsiranda vis daugiau jai pade-

dančių žmonių. Deja, ne visi draugai liko su ja. Kai 
kuriems atrodė nepriimtina jos veikla, todėl ryšys 
su jais pamažu nutrūko. Bet Laura dėl to nesisielo-
ja. Juk gyvūnėliai yra visas jos gyvenimas, todėl to 
nesuprantantys žmonės šiai geradarei nėra tokie 
svarbūs, kaip tie, kurie ją palaiko, padeda jai ieško-
ti naujų namų beglobiams ar bent jau atveža jai po 
balkonu rastus keturkojus.
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GERŲJŲ ŠIRDŽIŲ PAGALBA

Lauros veikla yra savanoriška, todėl dažnai tenka 
šauktis gerųjų širdžių pagalbos. Gyvūnėlius reikia 
gydyti ar bent paskiepyti, maitinti, maudyti, vedžio-
ti, apgyvendinti, suguldyti, tad lėšų tam jai visada 
trūksta. Laikinoji beglobiukų mama džiaugiasi ra-
dusi veterinarijos kliniką „Kaivana“; ši labai padeda 
gydydama jos priglaustus gyvūnus su nuolaida, be 
eilės ir mielai sutikdama palaukti atlygio ilgiau. Jei 
ne ši parama, Laurai daug dažniau tektų ne atiduoti 
mažuosius į naujų šeimininkų rankas, o apraudo-
ti. Bet kokia kiekvieno mūsų parama gali išgelbėti 

gyvybę. Tad Laura prašo, kad neliktume abejingi ir, 
žinoma, kad visų pirma netaptume beširdžiai, išva-
rantys savo augintinius iš namų.  

Lauros pagrindinis tikslas nėra tik 
rasti naujus namus pas ją besiglau-
džiantiems beglobiams. Ji padovanos 
gyvūnėlį tik įsitikinusi, kad panoręs 
jį priglausti žmogus galės augintiniui 
suteikti tinkamas sąlygas augti, gebės 
juo pasirūpinti. 
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Laura priims kiekvieną likimo nuskriaustąjį, jei 
nuspręsite jį atiduoti laukti antrojo šanso, bet nesi-
tikėkite, kad ji grąžins globotinį Jums apsigalvojus. 
Auginti gyvūnus gali tik tvirtai tam pasiryžę ir pasi-
rengę žmonės. 

PERSPĖJIMAS TĖVELIAMS
Laura norėtų perspėti ir tėvelius, kad šie savo vai-

kams nedovanotų mažųjų pūkuotų padarėlių. Gy-
vūnas nėra žaislas, tad negali būti ir dovana. Tėvai 
yra atsakingi už savo vaikus ir už augintinius, priim-

tus į šeimą. Vaikui gali būti per didelė atsakomybė 
rūpintis augintiniu, nes jis per mažas, kad suprastų 
galimas pareigų neatlikimo pasekmes. Todėl svars-
tydami, ar padovanoti savo mažajai atžalai gyvūną, 
pagalvokite, ar turėsite laiko ir noro gyvūnu rūpin-
tis patys. Kitaip augintiniui gali grėsti išvijimas iš 
šeimos, mylimo žmogaus praradimas, šaltos glo-
bos namų sienos. Gyvūnas, kaip ir žmogus, sun-
kiai išgyvena praradimą, ypač mylimo žmogaus 
atstūmimą, tad Laura prašo Jūsų kuo atsakingiau 
apgalvoti ir su šeima aptarti naujo nario priėmimo 
galimybes ir galimas pasekmes, pamąstyti, į kokį 
sunkų likimo kelią išvytumėte savo augintinį ati-
duodami jį į prieglaudą.

Dėkojame Laurai už geriems darbams įkvepiančią 
istoriją. Kitame žurnalo numeryje skaitykite apie jos 
kasdienius nuotykius prižiūrint tokį gausų auginti-
nių būrį.
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LIETUVIAI PASAULYJE

Moto: Iš gyvenimo duodamų 

galimybių pasirenku geriausias 

ANT 
„TOP MODEL 2013“ 

PODIUMO – 

INGRIDA ILGINĖ

INGRIDA ILGINĖ 

Gimė: Plungėje 

„Top Model 2013“ nugalėtoja 

vyresnių nei 25-erių metų 

amžiaus modelių kategorijoje

Gyvena: 

10 metų Dubline, Airijoje 
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ANT 
„TOP MODEL 2013“ 

PODIUMO – 

INGRIDA ILGINĖ

Sako, modelio darbas nerimtas, 
o modeliai  – tik lėlės, kurios, nuli-
pusios nuo podiumo, nebemoka 
gyventi. Sutartą dieną Malahaido 
(Malahide) miestelyje, netoli Dubli-
no, susitikau su Ingrida Ilgine, kuri 
išgarsėjo po dalyvavimo balandžio 
12–13 d. Londono viešbutyje „Hilton 
Metropole“ rengtame grožio kon-
kurse „Top Models 2013“. Ji užėmė 
pirmąją vietą vyresnių nei 25-erių 
metų amžiaus modelių grupėje ir iš 
fotografų sulaukė specialaus prizo.

Tikėjausi išvysti garsių firmų drabu-
žiais vilkinčią podiumo gražuolę, 
tačiau pamačiau pro kavinės duris 
įžengiančią paprastą, bet akį trau-
kiančią moterį. Ji man nusišypsojo 
ir priėjusi tarė: „Lietuvaites pažin-
siu iš toli.“ Neilgai trukus su Ingrida 
pradėjome kalbėtis apie Airiją, jos 
profesinę karjerą, šeimą, išsilavi-
nimą ir laisvalaikį. Kviečiu susipa-
žinti su moterimi, kuri nulipusi nuo 
podiumo yra mylinti žmona, mama 
ir karjeros siekianti vizažistė.





       W W W.LIE TUVE.LT      115

ĮSITVIRTINIMAS AIRIJOJE

Sulaukusi devyniolikos metų, Ingrida Ilginė su savo 
draugu nusprendė vykti į Airiją. Atskridusi į šią šalį, 
moteris mąstė panašiai, kaip daugelis išvykusiųjų į 
užsienį: „Galvojome, kad atvažiuosime ir metus pa-
būsime, o tada jau grįšime atgal. Atvažiavome, me-
tus pabuvome, įsitvirtinome ir štai mes Airijoje jau 
tiek metų, kad nebesijaučiame svetimi“, – prisimini-
mais dalijosi Ingrida Ilginė. Moteris Airijoje gyvena 
dešimt metų ir artimiausiu metu neplanuoja grįžti 
į Lietuvą. 

Atvykusi į Airiją, Ingrida metus dirbo vaikų daržely-
je. Vėliau, nusprendusi siekti išsilavinimo, įgijo ke-
lias specialybes. Baigė grožio terapijos kursus, Dan 
Lerės (Dun Laoghaire) koledže įgijo vizažistės speci-
alybę. Taip pat turi sporto klubo instruktorės diplo-
mą. Moteris savo jėgas išbandė ir Dublino lituanis-
tinėje „4 vėjų“ mokykloje. „Lituanistinėje mokykloje 
dirbau šokių mokytoja. Mano pamokos vykdavo du 
tris kartus per mėnesį ir tik šeštadieniais. Mokykloje 
buvo įdomu, tačiau padirbusi kelis mėnesius supra-
tau, kad noriu kažko daugiau“, – teigė pašnekovė.



116      W W W.LIE TUVE.LT

MODELIO KARJERA IR GROŽIO 
KONKURSAS „TOP MODEL 2013“

Ingridai visada patiko daryti makiažą moterims, jas 
gražinti. Pradėjusi dirbti vizažiste Dublino agentūro-
je „Kangoo Models“, ji sulaukė pasiūlymo išbandyti 
save modelio amplua. „Jei atvirai, aš labiau norėjau 
dirbti vizažiste, o ne modeliu. Tačiau gaudavau dau-
giau darbo pasiūlymų kaip fotomodelis, o ne kaip 
vizažistė“, – atviravo pašnekovė.

Padirbusiai kurį laiką modeliu Ingridai buvo pasiū-
lyta užpildyti prašymą dalyvauti tarptautiniame 
grožio konkurse „Top Model 2013“. Sulaukusi tokio 
pasiūlymo, moteris ilgai svarstė. „Aš iki tada nebu-
vau ėjusi podiumu – tai buvo viena iš priežasčių, dėl 
kurios ilgai svarsčiau. Tačiau vieną vakarą sėdėjome 
su draugėmis gurkšnodamos vyną ir joms pavyko 
mane prikalbinti užpildyti ir išsiųsti dalyvio anke-
tą“,  – pasakojo Ingrida. Todėl, pasak moters, pusė 
nuopelnų yra draugių, kurios ją įkalbėjo ir palaikė. 
Po kelių dienų sulaukusi kvietimo atvykti į atranką 
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Londono viešbutyje „Hilton Metropole“, moteris 
pasiūlymą priėmė. „Viską apgalvojusi nusprendžiau 
važiuoti – nėra ko prarasti, be to, kartu ir Londoną 
apžiūrėsiu. Ruošdamasi kelionei, įsidėjau ir savo 
nuotraukų albumą. Atrankos metu komisijos nariai 
išmatavo dalyves ir, peržiūrėję nuotraukas, pranešė, 
kad patekau į kitą etapą“, – prisiminimais dalijosi In-
grida.

Į šį etapą patekusios moterys buvo skirstomos į 
tam tikras kategorijas. Ingrida pateko į vyresnių nei  

25-erių metų amžiaus modelių grupę. Jai komisijos 
nariai jau tada negailėjo komplimentų. „Komisijai 
patiko mano plaukai, taip pat man sakė, kad atro-
dau daug jaunesnė“, – džiaugėsi Ingrida.

Pašnekovė atviravo, kad, perėjusi visas atrankas, 
finalui ypatingai nesiruošė. „Aš net nesportavau, 
jokių dietų nesilaikiau, nesipraktikavau vaikščioti 
podiumu. Iš tikro visiškai nesiruošiau. Jei atvirai, net 
neturėjau tam laiko. Paprasčiausiai mąsčiau, kad bū-
siu savimi, kaip pasirodysiu – taip bus gerai, – atvi-
ravo Ingrida. – Nesitikėjau nieko laimėti, bet širdies 
gilumoje vyliausi, kad gali pavykti.“ 

Artėjant konkurso finalui, Ingrida sužinojo, kad po-
diumu eis pirma. Tai kėlė jai nerimą, nes, pirmą kartą 
dalyvaudama tokio masto konkurse, ji jautė didžiulę 
atsakomybę. Vis dėlto puikiai susidorojo su jauduliu 
ir sulaukė net dviejų apdovanojimų: užėmė pirmą-
ją vietą savo amžiaus kategorijoje ir fotografų buvo 
apdovanota specialiu prizu. Pasak Ingridos, komisi-
ja atsižvelgė ne tik į finalo pasirodymą, bet ir į prieš 
konkursą vykusias atrankas. Ingridai renginys paliko 
didelį įspūdį. „Visi sako, kad modeliai turi kažką da-
ryti, kad laimėtų. Man šis konkursas patiko tuo, kad 
nieko daryti nereikėjo – tereikėjo atrodyti gražiai“, – 
džiaugėsi moteris. 



118      W W W.LIE TUVE.LT



       W W W.LIE TUVE.LT      119

PO KONKURSO

Paklausta apie ateities planus, Ingrida 
užsiminė, kad galėtų būti mados mo-
deliu, tačiau turi vaiką, vyrą bei mėgs-
tamą darbą. Moters nuomone, norint 
dirbti mados modeliu, reikia būti vie-
nišai. O jaunoms merginoms, kurios 
nepasitiki savo jėgomis, bet nori da-
lyvauti tokiuose renginiuose, Ingrida 
linki nenuleisti rankų. „Gyvenime vi-
sada reikia žiūrėti tiesiai. Ir nekreipti 
dėmesio į kitų žmonių šnekas. Jeigu 
lemta laimėti, tai laimėsi, o jeigu ne, 
tai ne. Aš viską darau ne dėl kitų, o dėl  
savęs“, – atviravo Ingrida Ilginė.

Parengė Vidmantė Kurmytė ir Viktorija Lipeikytė



LIETUVIAI KELIAUJA

MILIJONAI 
DIEVYBIŲ33



Edmundo Kolevaičio nuotraukos

MILIJONAI 
DIEVYBIŲ

Ruošdamiesi keliauti į Indiją, nesistenkite iki smulkmenų su-
planuoti kiekvienos dienos: ši šalis tokia įvairiapusė, neap-
rėpiama ir nuostabi, kad vienos kelionės jai apžvelgti tikrai 
neužteks. Sakoma, kad, kartą paragavęs Indijos, niekada 
nenustosi apie ją galvoti ir tave visuomet persekios noras 
grįžti atgal. Kaip tai paaiškinti? Niekas nežino...



KULTŪRŲ SAMPLAIKA
Galima teigti, jog Indijos vizitinė kortelė – 
kultūrų samplaika. Nors čia jų tiek daug 
skirtingų, visos randa vietą po saule. Galbūt 
ta įvairovė ir padeda tenykščiams žmonėms 
išlikti draugiškiems turistams iš Europos ir 
kitų žemynų. Turizmas tapęs svarbiu indų 
pajamų šaltiniu. Tačiau sparčiai didėjantys 
turistų srautai į šią šalį ir jų kišimasis į jos 
kultūrinį gyvenimą turi ir neigiamų pase-
kmių. Retkarčiais vietiniai žmonės pasigen-
da senosios ir neatrastosios Indijos, kuri pri-
klausė tik jiems. 
Lietuviai galbūt taip pamėgo keliauti po In-
diją todėl, kad jos kultūroje gali atrasti kažką 
pažįstama. Senovės indų vartota sanskrito 
kalba, kaip ir lietuvių, kilo iš indoeuropiečių 
prokalbės. Sanskritas  – tai viena seniausių 
pasaulio kalbų, gyvavusių dar prieš Kristaus 
gimimą.







STULBINANČIŲ 
KONTRASTŲ ŠALIS
Indija tokia didelė, kad gali pasigirti ne tik gamtos, 
bet ir klimato įvairove. Juokais sakoma, kad šioje ša-
lyje per akimirką gali prabėgti keli metų laikai. Kada 
tinkamiausias laikas keliauti? Kai tik rasite pigių bi-
lietų arba patrauklų kelionių agentūros pasiūlymą. 
Mat galite pasirinkti Indijos regioną pagal patinkan-
tį klimatą. Tiesa, europiečiams nepatartina keliauti 
ten vasarą: ne visi gali prisitaikyti prie tam tikrų kli-
mato sąlygų. Be to, reikėtų vengti ir masoninio lie-
taus, nuo gegužės iki spalio mėnesio keliaujančio 
per visą Indiją. Tačiau pasitarus su patyrusiu gidu 
tikrai galima išvengti šių nepatogumų. 









INDŲ RELIGIJOS DIEVYBĖS
Hinduizmas – labiausiai paplitusi religija Indijoje. Ji 
neturi vienos knygos ar Dievo, tai – politeistinis ti-
kėjimas: pripažįstama labai daug dievybių, atsakin-
gų už atitinkamą veiklą. Pavyzdžiui, šokio, kūrimo 
ir destrukcijos deivė yra Šiva. Ji garbinama norint 
pasiekti vidinę harmoniją ar susilaukti vaikelio. Bai-
minamasi, kad jeigu jai neaukosi (dažniausiai aukos 
būna maistas ir įvairios gėlės, jos paliekamos prie 
dievybės statulos, pasmilkoma specialiais smilkalais 
ir meldžiamasi) ir nesimelsi, gali užsitraukti Šivos ne-
malonę, būti nubaustas ir sunaikintas. Paradoksalu, 
bet didžiąją dalį aukoti skirto maisto vėliau išnešioja 
beždžionės, kurios yra neatsiejama Indijos įvaizdžio 
dalis. Kitą maisto dalį suvalgo vargšai, be kurių ši ša-
lis taip pat neįsivaizduojama. 

Indijoje labai paplitęs ir islamas bei budizmas, yra 
ir krikščionybės išpažinėjų. Apskritai Indijai, be gy-
ventojų, kraštovaizdžio įvairovės, būdinga ir didžiu-
lė religinė įvairovė. Ši dažniausiai ir lemia gyventojų 
kultūrinius skirtumus. Kiekviena bendruomenė pa-
sirenka sau priimtiniausius dievus ir religines verty-
bes. Kas vienoje vietovėje yra vertinama ir gerbia-
ma, kitoje gali būti laikoma nereikšminga. Beje, yra 
suskaičiuota, kad indai iš viso turi net apie 33 mili-
jonus dievybių. Ne visi šie dievai yra geri, dalies jų 
maldomis prašoma ne daryti gerus darbus, o neda-
ryti blogų. 















HIERARCHIJOS SVARBA
Šalia didžiulių prabangių prekybos centrų matomi 
nepaprastai skurdūs didžiuliai lūšnynai šokiruoja 
bene visus, kurie pirmąkart atvyko į Indiją. Tačiau po 
šio kultūrinio šoko pradedame pastebėti visai kitokį 
gyvenimą ir žmones, kitokius, negu mums įprasta. 
Nors ir gyvena vargingai, indai visuomet šypsosi ir 
atrodo laimingi. 

Indams svarbiausia  – šeima. Indijoje labai gerbia-
mos šeimos tradicijos; dažniausiai tėvai, vaikai, vai-
kaičiai ir provaikaičiai gyvena po vienu stogu. Ypač 
gerbiami vyresni žmonės. Jiems pagarbą rodo visi. 
Apskritai šioje šalyje hierarchija atlieka labai svarbų 
vaidmenį: indai visada – būdami šeimoje, tarp drau-
gų ar nepažįstamųjų – atsižvelgia į žmonių socialinę 
padėtį. Mokyklose mokytojai vadinami guru ir lai-
komi visų žinių šaltiniu. Šeimos lyderis dažniausiai 
būna tėvas. Kad išliktų socialinė santvarka, visur turi 
būti laikomasi aiškiai apibrėžtos hierarchijos.









TOBULA ŠALIS VERSLUI 
Kalbant apie vieną didžiausių pasaulio valstybių, 
svarbu paminėti ir tai, kad ši turi be galo daug gali-
mybių vystyti ekonomiką. Indijos ekonomika auga 
po 6 % kasmet, sparčiai plėtojamos moderniosios 
industrijos, interneto, telekomunikacijų bei kom-
piuterijos sritys, aptarnavimo sfera, amatai, žemės 
ūkis. Indija garsėja daugybe angliškai kalbančių 
išsilavinusių specialistų, kurių darbo jėga yra pi-
gesnė nei Vakarų valstybėse. Todėl daugelis pa-
saulinių verslo įmonių čia perkelia savo gamybos 
padalinius. Šiomis galimybėmis ypač naudojasi 
moderniųjų technologijų bendrovės. Taip pat in-
dai pasižymi kaip kruopštūs, atsakingi ir nereiklūs 
darbininkai, paklūstantys savo viršininkui. Tai ne-
mažai lemia jau minėtasis hierarchijos laikymasis. 
Viršininkas prilyginamas Dievui, nes jis teikia darbą 
ir užmokestį, kuris dažnai būna vienintelis visos šei-
mos pajamų šaltinis.























GURMANŲ DŽIAUGSMUI
Dar viena neišsemiama tema, prakalbus apie Indi-
ją, – virtuvė. Maisto įvairovė čia pranoksta bet kokius 
net paties išrankiausio gurmano poreikius. Keletas 
patiekalų Jūsų skonio receptorių fantazijai lavinti: 
kokosų pienas, iš anakardžių riešutų gaminamas 
vietinis alkoholinis gėrimas, mangų sūris, tradicinis 
sluoksniuotas pyragas, kepamas iš kokoso pieno ir 
miltų, datulių ir riešutų pudingas, krabų troškinys su 
specifiniu padažu, sultingas žuvies troškinys, mari-
nuota vištiena citrinos ir daugybės prieskonių pada-
že, vištiena su kepintais kokosais ir daug prieskonių. 

Indija tokia nuostabi ir neaprėpiama šalis, kad joks 
pasakojimas, kelionių užrašai, knygos ar nuotraukos 
nepadės atskleisti to, ką galima patirti pačiam. Viena 
sena lietuvių liaudies patarlė byloja: „Geriau vieną 
kartą pamatyti, negu šimtą kartų išgirsti.“ Ir tai tiesa. 

To Jums ir linkiu.

Parengė Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė



• Saris – tai tradicinis moterų drabužis. Medvilni-
nis saris skirtas nešioti kasdien, o šilkinis – įvairioms 
progoms. 5,5 metrų ilgio, susiaučiamas aplink kūną; 
nešiojamas būtinai su marškinėliais trumpomis ran-
kovėmis. Be marškinėlių sarius leidžia sau vilkėti tik 
Holivudo dievaitės ant raudonojo kilimo. Šis drabu-
žis daro stebuklus: apsisiautusi juo kiekviena mo-
teris atrodo ypač moteriška. Kokybiškas natūralaus 
pluošto saris lengvai praslysta pro vestuvinį ar kitokį 
rankos žiedą. Jis, atsižvelgiant į audinį ir kokybę, gali 
kainuoti nuo 20 iki 10 000 JAV dolerių. 
• Nerašyta dešinės rankos taisyklė: sveikintis, rodyti 
į kitą žmogų, valgyti, gerti priimta dešiniąja ranka. 
Nusiauti batus, plauti kojas, rūpintis asmens higie-
na, nešti šiukšles ir pan. – kairiąja.

VERTA ŽINOTI LANKANTIS INDIJOJE

• Žodžiu „namaste“ pasveikinamas gerbiamas vy-
resnis ar nepažįstamas žmogus. Abiejų rankų del-
nus suglauskite pakeldami juos ne aukščiau smakro. 
Šitaip parodysite pagarbą sutiktiems vietos žmo-
nėms, jų tradicijoms. Žodis „hello“ ar „hi“ neturės to-
kios magiškos galios.
• Ketindami apsilankyti šventykloje vilkitės kuklius 
drabužius. Prieš įeidami į ją nusiaukite avalynę. 
• Jeigu indai Jus pasikvies į namus vakarienės, ne-
būtina nešti dovanos, bet jei taip padarysite – šie jos 
tikrai neatsisakys. Nedovanokite baltų gėlių, nes jas 
priimta naudoti per laidotuves. Sėkmės spalvos yra 
geltona, žalia ir raudona, todėl galite drąsiai rinktis 
šių spalvų vyniojamąjį popierių.

• Indai nemėgsta sakyti „ne“ – nei žodžiais, nei ki-
taip.   Pavyzdžiui, negalėdamas kažko padaryti, bet 
nenorėdamas Jūsų nuvilti, indas atsakys taip, kaip, 
jo manymu, Jūs norėtumėte išgirsti. Nereikėtų ma-
nyti, kad tai – nesąžiningas elgesys, tiesiog Indijoje 
yra labai nemandagu nepasistengti suteikti to, ko 
paprašyta. Kadangi nemėgsta atsakyti neigiamai, 
indai gali pabandyti atsakyti teigiamai, bet specia-
liai nesuteikti jokios papildomos informacijos. Todėl 
bendraudami su jais turėtumėte stebėti neverbali-
nius ženklus.
• Stenkitės viešumoje vengti apsikabinimų, bučinių 
ar vaikščioti susikibę už rankų.
• Arbatpinigių, nors nedidelių, laukia visi, kurie jus 
aptarnauja: masažuotojai, taksistai, nešikai, durinin-
kai. Palikęs bent 10 rupijų būsite laukiamas svečias 
ir kitą kartą.





MOTERIS IR KŪRYBA

MAGIŠKI 

KŪRYBINIAI 

PROCESAI



MAGIŠKI 

KŪRYBINIAI 

PROCESAI

Trumpai pristatykite savo veiklą tiems, kurie 
pirmą kartą apie Jus girdi. Kas, kam ir kodėl?

Kas? „Ósé“ rankinės ir aksesuarai – tai įkve-
piantis spalvų ir formų įvairovės šėlsmas!  
Rankinukai ir delninukės, kosmetinės ir dėklai įvai-
riems smulkiems daiktams, kuprinės ir krepšiai. Jau-
kios, patogios moterų draugės darbui ar laisvalai-
kiui, kelionei, vakarui ar ypatingai progai, puikiai tin-
kamos ir kaip dovanos. Languotos ir gėlėtos, juodos 
ir ryškiaspalvės, elegantiškos ir subtilios, žaismingos 
ir santūrios – kiekviena jų išskirtinė ir turinti savą is-
toriją. 
„Ósé“ aksesuarai – tai naujoviški kaklo ir plaukų pa-
puošalai, peteliškės, vienetinės tekstilinės sagės, 
malonios originalios kepurės iš įdomių audinių.

Kam? Moterims ir vyrams, vertinantiems individua-
lumą, mėgstantiems išsiskirti iš minios. Mokantiems 
sužibėti. Siekiantiems suteikti savitumo savo apran-
gos stiliui. Suvokiantiems rankų darbo vertę. Nepa-
sidavusiems stereotipams. Turintiems savo nuomo-
nę ir plataus akiračio žmonėms.

Kodėl? Nes negaliu nekurti. Aš tiesiog kvėpuoju kū-
ryba.

Ką reiškia pavadinimas „Ósé“?
Susižavėjimas prancūziška estetika atitinkama lin-
kme kreipė mano kūrybinio ieškojimo kelią ir lėmė, 
kad studiją pavadinau prancūzišku žodžiu. „Ósé“ 
[OZE] reiškia „išdrįsau“.

Su Jelena susitikome viena-
me nuostabiame renginyje. 
Jame ir pamačiau jos pui-
kius kūrinius  – išskirtines ir 
jaukias rankines, aksesu-
arus iš kaklaraiščių. „Ósé“ 
įkūrėja visus užkrečia savo 
optimizmu, mat gyvena tuo, 
ką kuria. Ją neapsakomai 
žavi jos kūriniai, klientai. 
Moteris semiasi įkvėpimo iš 
kiekvienos dienos ir pasa-
koja apie rankinių kūrimą 
kaip apie savotišką ritualą, 
magišką procesą, kupiną 
paslapčių, potyrių ir stai-
gmenų. O juk žmones taip 
masina paslaptys... 

Kas tikrai damai yra rankinė? 

Jos visas pasaulis! 

Rankinių kūrėjui tai reiškia 

visatą ir fantazijos bedugnę.
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Kaip pradėjote kurti? 
Mano paauglystės metais nebuvo tokios prekių 
gausos, kaip šiais laikais. Kartą tėvai nupirko tuo 
metu ne taip lengvai gaunamus batelius vasarai. Jie 
buvo storos odos. Vakare paėmiau peilį, nupjoviau 
visą viršutinę batelių dalį nuo pado. Supyniau džin-
sines virvutes ir jas pritvirtinau. Kitą dieną tai pama-
tę tėvai žado neteko... Bet manęs neišbarė. Gal tai ir 
paskatino mane taip eksperimentuoti ne vieną ir ne 
du kartus ir lėmė mano kūrybinį ieškojimą.

Iš ko ir kokia buvo pirmoji Jūsų pasiūta ranki-
nė? 
Pirmą rankinę sukūriau būdama studentė. Pagami-
nau ją iš mamos palaidinės, labai tvirto, bet lengvo 
audinio, marginto žirneliais. Šis mano kūrinys vis dar 
gyvuoja. Labai talpi, bet lengva ir neužima daug vie-
tos, kai tuščia. 

Kodėl pasirinkote kurti būtent rankines? 
Aš visada buvau rankinių mėgėja, turėjau jų daug. 
Tai yra labai svarbi aprangos detalė. Aš visada labai 
išranki rankinėms. Ir žinau, kad tokia ne aš viena. 

Dauguma moterų teikia didelę reikšmę šiam akse-
suarui. Kas tikrai damai yra rankinė? Jos visas pa-
saulis! Rankinių kūrėjui tai reiškia visatą ir fantazijos 
bedugnę.

Ar visada buvote tik kūrėja? 
Aš neprisimenu savęs už kūrybinio ieškojimo ribų... 
Būta visko. Sugalvojau ir pasisiuvau vestuvinę su-
knelę būdama programuotoja. Kurdavau origi-
nalius drabužius savo vaikams ir sau, kai dirbau 
vadybininke. Vėliau baigiau edukologijos mokslus 
ir dirbau švietimo srityje. Dabar tai man praverčia 
vadovaujant suaugusiems ir vaikams skirtiems kū-
rybinių dirbtuvių užsiėmimams, kur audinių skiau-
telės, nėrinukai, virvutės ir karoliukai vos per valan-
dą virsta nuostabia sage, žaislu ar rankine. 

Kas Jus įkvepia kuriant rankines, pasirenkant 
formą, spalvas?
Mane įkvepia audiniai, jie sufleruoja man formas ir 
padeda sukurti išskirtines rankines. Branginu kie-
kvieną gražią skiautelę, randu jai tinkamą vietą. Ji 
gali tapti rankinės puošmena, sagės žiedlapiu ar lė-
lės skrybėlaite.
Semiuosi idėjų labiau iš meilės gamtai. Esu neabe-
jinga šių laikų vartotojiškos visuomenės proble-
moms. Sprendžiu jas savaip. Dovanoju daiktams an-
trą gyvenimą. Ištraukite iš spintos savo mėgstamą, 



Ištraukite iš spintos savo mėgstamą, ta-

čiau seniai nebenešiojamą drabužį, at-

sineškite, ir mes kartu prikelsime jį nau-

jam gyvenimui. Jis taps patogiu krepšiu 

arba rankine ir ištikimai jums tarnaus 

dar daug metų. 



158      W W W.LIE TUVE.LT



tačiau seniai nebenešiojamą drabužį, atsineškite, ir 
mes kartu prikelsime jį naujam gyvenimui. Jis taps 
patogiu krepšiu arba rankine ir ištikimai jums tar-
naus dar daug metų. Džiugins maloniais prisimini-
mais, kuriuos jums galbūt sukeldavo dūlantis spin-
toje nebemadingas drabužis.

Ar kuriate pagal konkrečių žmonių norus?
Iš pradžių kurdavau, kaip man patinka, ir mielas ran-
kinukas surasdavo mielą šeimininkę. Dabar dažnai 
kreipiasi vyrų ir moterų iš Lietuvos ir ne tik, pano-
rusių užsisakyti rankinių sau arba artimiems žmo-
nėms. Mano rankinės turi šeimininkus Lietuvoje, 
Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, Prancū-
zijoje, Švedijoje, Suomijoje, Airijoje, Anglijoje, 
Amerikoje, Australijoje, Japonijoje.

Apie ką galvojate gamindama rankines? 
Kurdama savo rankines, aš galvoju apie moters, kuri 
ją nešios, visumą: individualumą, pomėgius, skonį, 
požiūrį į pasaulį, įpročius, silpnybes, statusą, amžių. 
Su kliente pabendravusi, pasiūlau jai savo idėjų, ir 
dažniausiai jos būna taiklios. Pirkėjos sugrįžta užsa-
kyti rankinių ir savo artimoms draugėms, brangiems 
žmonėms.

Ar nusišypso laimė vyrams pasipuošti Jūsų kur-
tais aksesuarais?
Pirmą vyrišką rankinę sukūriau sūnui, paskui  – jo 
draugui ir t.  t. Vėliau, kai atsirado daugiau vyriškų 
modelių mano internetinėje svetainėje, supratau, 

kad ir mūsų vyrai „atsivalgė“ masinės gamybos daik-
tų ir ieško išskirtinių dalykų. Malonu, kai moterys 
kreipiasi norėdamos užsakyti rankinių savo vyrams. 
Manasis išdidžiai nešioja mano rankų darbo rankinę 
jau kelerius metus, apkeliavo su ja visą Europą.

Mūsų vyrai „atsivalgė“ 

masinės gamybos daiktų 

ir ieško išskirtinių dalykų.
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Kuo išskirtinės Jūsų rankinės? Kokiais princi-
pais vadovaujatės jas kurdama?
Kiekvienos rankinės gimimas – magiškas proce-
sas. Kiekviena turi savo istoriją, unikalų charak-
terį. 
Kuriu patogias, paprastas naudoti rankines. Noriu, 
kad klientai džiaugtųsi mano darbais taip, kaip man 
malonu juos daryti. Esu įsitikinusi – daiktas, kurtas 
su meile, perduoda tą jausmą šeimininkui. Dalijuosi 
savo jausmais su pirkėjais, ir jie tai vertina.

Kokias medžiagas, detales naudojate? 
Rankines kuriu iš įvairių medžiagų: gobeleno, skiau-
tinių, velveto, drobės, lino, taftos, aksomo, šilko, 
džinsinio audinio. Naudoju odą, kailį. Derinu skirtin-
gų faktūrų audinius. 
Mėgstu naudoti virves, įdomias sagas, vyno butelių 
kamščius, Baltijos jūros akmenis. Jie pagyvina ga-
minius, daro juos autentiškus. Vienai parodai skirtą 
rankinuką papuošiau Atlanto vandenyno kriauklė-
mis, kurias man buvo dovanojęs vyras. 

Ar turite kokį nors simbolį, braižą, tapusį Jūsų 
vizitine kortele?
Laikau savo vizitine kortele rankinės vidaus 
patogumą ir grožį. Tai, kas viduje, yra nema-
toma aplinkiniams, kaip ir žmogaus vidinis 
pasaulis. Bet savininkė, kaskart atsegusi ran-
kinuką, pamato žavius nėrinukus ant kišenių 
kraštų, gražų pamušalą, patogius laikiklius rak-
tams, kitas naudingas ir funkcionalias detales. 
 
 

Viename renginių teko iš arti pamatyti Jūsų 
kūrinių. Dėmesį atkreipiau į aksesuarus iš ka-
klaraiščių. Kaip kilo idėja juos paversti puošy-
bos elementais?
Visai spontaniškai. Tvarkiau vyro ir vaikų spintas. 
Kabėjo jau nuobodžiaujantys kaklaraiščiai, pamiršę, 
kada buvo išėję į žmones. Atėjo laikas su jais išsiskir-
ti. Bet jų audiniai ir piešiniai buvo tokie nuostabūs, 
kad man nekilo ranka jų išmesti ir prasidėjo kūrybi-
nis procesas. 
Pirmoji atsirado plaukų raiščių kolekcija. Ją pri-
stačiau praeitą rugsėjį Tautų mugėje. Kalėdoms 



jau atsirado įvairių kaklo papuošalų. Kaziuko 
mugė žydėjo visomis vaivorykštės spalvomis ir 
atspalviais. Būtent tą kolekciją pastebėjo rengi-
nio „Sostinės dienos“ organizatorė ir pakvietė 
šiemet dalyvauti šiame tradiciniame festivalyje.







Kaip apibūdintumėte stilingą moterį? 
Man gražu, kai viskas laiku ir vietoje. Būna, kad pa-
matai gražią moterį, bet apibūdinti jos aprangos 
nesugebi, nes graži visuma: žvilgsnis, spalvų darna, 
subtiliai parinktos detalės ir nuoširdi šypsena. Ma-
nau, kad individualumas svarbiau negu mada! Tai 
yra ir „Ósé“ kredo.
Pristatydama savo darbus parodose, mugėse, festi-
valiuose, matau išties daug stilingų žmonių. Tai labai 
džiugina ir įkvepia. Mano gaminių pirkėjai yra stilin-
gi žmonės.

Esu įsitikinusi – daiktas, 
kurtas su meile, 
perduoda tą jausmą šeimininkui. 
Dalijuosi savo jausmais su pirkėjais, 
ir jie tai vertina.



Kaip kūryba tapo pagrindine Jūsų veikla? Ar 
pavyksta iš to pragyventi?
Iš pradžių rankinių ir aksesuarų kūrimas buvo tie-
siog pomėgis, dabar tai – pagrindinė mano veikla. 
Bet dar tik keliauju verslo įkūrimo link. Sukurta in-
ternetinė svetainė www.ose.lt, yra socialinio tinklo 
puslapis www.facebook.com/OseHandbags, inter-
netinė parduotuvė www.etsy.com.OseArt. Atlikta 
labai daug. Bet reikės padaryti dar daugiau! 
Šiuo metu aš tuo gyvenu. Ateitis parodys, ar galima 
šiais laikais Lietuvoje pragyventi iš kūrybos.

Kuo vadovaujatės susidūrusi su sunkumais ir 
nesėkmėmis?
Žmogui visada ko nors trūksta iki visiškos laimės: 
žiemą – vasaros, rudenį – pavasario. Sėkmė – labai 
trapus dalykas. Užvakar tave džiugino pats pro-
cesas, vakar tau reikėjo auditorijos, kuriai galėtum 
parodyti savo veiklos produktą, šiandien tu atrandi 
naują įkvėpimo šaltinį, o rytoj ir viso pasaulio bus 
maža. Neklysta tas, kas nieko nedaro!
 
Dėkoju už kūrybišką pokalbį.

Kalbino Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė



166      W W W.LIE TUVE.LT

Kodėl sunku būti paaugliu
Paauglystė – tai metas, kai žmogus išgyvena 

reikšmingus fiziologinius, dvasinius, intelektinius 
pokyčius. Skiriama ankstyvoji (10–14 m.) ir vėlyvoji 
(16–18 m.) paauglystė. Sunkiausiu laikotarpiu tam-
pa 15-tieji metai. Paauglystėje emocijos būna la-
bai nepastovios, jaučiamas nuolatinis alkis, keičiasi 
kūno formos, balso tembras. Pokyčiai neretai būna 
nesuprantami pačiam jaunuoliui. Paauglius dažnai 
kamuoja įvairūs klausimai, ypač susiję su lytinių 
organų vystymusi, tačiau jie neranda su kuo atvi-
rai apie tai pasišnekėti. Net jeigu Jūsų santykiai su 
vaikais ypač artimi, gali būti, jog atžalos neišdrįs su 
Jumis kalbėtis intymiomis temomis. Tačiau jeigu 
paauglys nekalba apie tai, nieko neklausinėja, 
nereiškia, kad jam neaktuali informacija apie vi-
sus su lytiškumu susijusius dalykus. 

Kaip gali padėti tėvai? Paprastai miestų arkivys-
kupijose būna jaunimo centrai, kur  įdomiai ir jauna-
tviškai skaitomos paskaitos apie lytiškumą, padeda-
ma jaunuoliams rasti atsakymus į sudėtingus klausi-
mus. Šie centrai tampa didžiausia pagalba tėvams. 
Juose paaugliai gali išlikti anonimiški, mat niekas 
nepažįsta jų pačių, jų tėvų ir kitų artimųjų taip gerai, 
kaip galbūt mokykloje. 

Kitas būdas pagelbėti  klausimų, neaiškumų ka-
muojamam paaugliui  – padovanoti jam knygą ar 
kitokį leidinį, kuriame viskas aiškinama kaip suau-

gusiajam, nevengiant net pačių drąsiausių temų. 
Tačiau, renkant savo vaikui skaitinius, reikėtų būti 
atsargiems, nes gausu ir visai netinkamos, netgi 
paauglio vidinį pasaulį žalojančios ar požiūrį iškrei-
piančios literatūros. Keletas rekomenduotinų kny-
gų: Joshua Harris „Atsisveikinimo bučinys pasima-
tymui“, Christopher West „Kūno teologija pradedan-
tiesiems“, Legio Mariae „Eime kartu“.

Vertybės ir intelektas
Paauglystėje labai svarbus savimonės formavi-

masis, stiprėja žmogaus poreikis suvokti save kaip 
asmenybę. Paauglys pradeda domėtis savo vidiniu 
pasauliu, asmenybės savybėmis, atsiranda poreikis 
įvertinti save. Dažniausiai šiuo gyvenimo tarpsniu 
ieškoma atsakymų į egzistencinius klausimus: „Kas 
aš?“, „Kokia gyvenimo prasmė?“, „Ar tikrai egzistuo-
ja Dievas?“, „Kokios yra mano vertybės?“, „Ką laikau 
autoritetais?“ 

Šiuolaikinis paauglys daug dėmesio skiria ir inte-
lektiniam ieškojimui. Dažnai tai būna nepakankamo 
savęs vertinimo išraiška, žiniomis bandoma kom-
pensuoti kuriuos nors išvaizdos trūkumus ar kitus 
tik paaugliui suprantamus nukrypimus nuo normos, 
t. y. nuo to, ką jis laiko normaliu. Žinoma, toks būdas 
kompensuoti savo trūkumus geriau vertintinas nei 
įsitraukimas į neaiškią jaunuolių grupuotę, svaigalų 

PSICHOLOGIJA KAIP 
MYLĖTI 
SAVO 
PAAUGLĮ?

Net ir patys šauniausi tėvai susiduria su 
sunkumais, kai jų nuostabusis vaikas pra-
deda bręsti ir pamažu virsti suaugusiu. 
Paauglystė  – pats sudėtingiausias am-
žiaus tarpsnis. O jeigu paauglio tėvai ne-
supratingi, žiūri į jį kaip į vis dar mažą vai-
ką arba, priešingai – kaip į jau suaugusįjį, 
jam gyvenimas tampa dar sudėtingesnis. 
Tačiau besąlygiška tėvų meilė ir truputis 
žinių gali šį nelengvą periodą paversti pa-
čiu žaviausiu gyvenimo etapu.
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vartojimas ar rūkymas. Tačiau viskam turi būti ribos. 
Intelektas neturi būti iškeliamas aukščiau visko, ki-
taip gali nukentėti santykiai su kitais žmonėmis, 
mokslo rezultatai, gebėjimas kalbėtis apie papras-
tus ir nereikšmingus dalykus, kurie sudaro didžiąją 
dalį mūsų gyvenimo ir be kurių neapsieinama.

Išvaizda – didžiausias 
paauglių galvos skausmas 
Daugiausia laiko prie veidrodžio praleidžia bū-

tent paaugliai. Jie tyrinėja kiekvieną savo veido 
bruožą, plaukus, pradėjusius augti neįprastose 
vietose, skaičiuoja iššokusius spuogus ir dažniau-
siai jaučiasi nepatenkinti savo išvaizda. Jiems šiuo 
laikotarpiu ji pati svarbiausia. Negalima šaipytis ir 
sumenkinti paauglio būgštavimų dėl išvaizdos trū-
kumų, nors šie galbūt tik jam vienam pastebimi ir 
suprantami. Pastebėjus vaiko polinkį bjaurėtis kuria 
nors savo kūno vieta, būtina ją taktiškai ir nedirb-
tinai girti, kad paauglys ją imtų suvokti kaip savo 
vertybę ir išskirtinumo ženklą, o ne trūkumą. Čia 
į pagalbą gali ateiti ir šeimos draugai bei giminės: 
kartkartėmis pagirti netobulas paauglio kūno vie-
tas. Patikėkite, šis būdas daro stebuklus! Net jei taip 
neatrodo, suaugusieji yra paaugliams autoritetai. 
Tiesa, ne visada autoritetais tampa gerą pavyzdį ro-
dantieji... 

Koks turėtų būti tėvų 
vaidmuo?
Bene sudėtingiausia suaugusiesiems suprasti, 

kad paaugliai dar tebėra vaikai. Didžiausia klaida, 
daroma ir tėvų, ir mokytojų,  – paauglių laikymas 
suaugusiais žmonėmis. Negalima ignoruoti jų po-
reikio gauti daug dėmesio, meilės ir rūpinimosi jais. 
Na ir kas, kad jie geba patys pasigaminti valgyti, 
paruošti namų darbus, sutvarkyti namus. Atlikdami 
suaugusiųjų pareigas, ilgainiui paaugliai ima jaustis 
nemylimi ir nereikalingi, o jeigu kažkas nepavyksta, 
jaučiasi ir niekam tikę. Tai veda į visišką savęs nuver-
tinimą, net į savigriovą. 

Nesvarbu, kad dažnai paaugliai atrodo fiziškai 
stipresni už savo tėvus, galbūt netgi daugiau iš-
mano šiuolaikinio pasaulio naujoves, pavyzdžiui, 
naujausias informacines technologijas ir pan. Visų 
svarbiausia paaugliui namuose jaustis besąlygiškai 
mylimam, jausti, kad juo rūpinamasi. Mokslininkų 
ne kartą įrodyta, kad paaugliams didžiausią įtaką 
daro namų aplinka. Mylėti besąlygiškai nėra taip pa-
prasta, kaip gali atrodyti. Net ir savo vaiką. Taip my-
lėti reikia mokytis. Visiems tėvams rekomenduoju 
perskaityti Ross Campbell knygą „Kaip mylėti savo 
paauglį“, kurioje pateikiama begalė patarimų, kaip 
elgtis su savo atžalomis paauglystės metais. Ir kuo 
anksčiau tai sužinosite, tuo mažiau kliūčių Jums iš-
kils.

Kokią reikšmę turi 
santuokinis tėvų ryšys?
Minėtoje knygoje teigiama, kad svarbiausia au-

gantiems vaikams – tėvų santuokos ryšys. Visų pir-
ma tėvų pareiga turi būti ne materialinės gerovės, 
o meilės kupinų, jaukių namų kūrimas. Materiali-
nis turtas negali padėti išspręsti vidinių problemų. 
Nuolatinės tėvų jaučiamos ir vaikams perduodamos 
tuštumos širdyje užpildyti negali jokie pirkiniai ir kiti 
materialinės gerovės dalykai. Mieli tėvai, pirmiausia 
pradėkite iš naujo mylėti vienas kitą, skirkite dau-
giau laiko tarpusavio ryšiui stiprinti. Pamatysite, 
kaip tokį gražios bendrystės ir bendravimo pavyzdį 
perims ir Jūsų atžala. Tvirtas santuokinis ryšys, abi-
pusė meilė – didžiausia investicija į artimesnį ben-
dravimą su savo paaugliu. Juk stebėdami pirmiausia 
tėvų santykius vaikai mokosi bendrauti. Manau, dar 
nevėlu tobulinti ir stiprinti ryšį su savo sutuoktiniu 
ir paaugliu, išgyvenančiu patį sudėtingiausią, tačiau 
kartu ir labai gražų gyvenimo etapą. Linkiu sėkmės 
ir kantrybės. Įveikę kliūtis būsite apdovanoti širdy 
nesutelpančiu džiaugsmu.

Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė



Vištos krūtinėlė, 
įdaryta mocarelos sūriu 
ir pesto padažu

Šį patiekalą labai paprasta 
paruošti net didelei draugų 
kompanijai: iš anksto 
pasiruoškite vištienos 
suktinukus ir laikykite juos 
šaldytuve, pridengę maistine plėvele. 
Atėjus laikui pašaukite į orkaitę, ir netrukus 
gardūs pietūs garuos ant stalo.

GAMINAME SU „LIETUVE“





Jums reikės:
• 2 didelių vištos krūtinėlių
• 2 valgomųjų šaukštų neriebios grieti-
nės
• 2 valgomųjų šaukštų pesto padažo
• 2 valgomųjų šaukštų tarkuoto mo-
carelos sūrio 

Darbo eiga:

 Visų pirma išmuškite vištos krūtinėles. Tai lengviausia padaryti naudojant mais-
tinę plėvelę: ant plėvelės dėkite krūtinėlę, ją uždenkite kitu plėvelės lakštu. Taip 
paruoštą krūtinėlę išmuškite kiek galima ploniau. Išmušę pagardinkite druska ir 
pipirais, atidėkite į šalį.

2 

• 1 kiaušinio
• 3 valgomųjų šaukštų tarkuoto kietojo 
sūrio „Džiugas“
• 3 valgomųjų šaukštų migdolų miltų 
(juos galite keisti maltais džiūvėsėliais)
• Druskos, pipirų

1 

170      W W W.LIE TUVE.LT

Vi š t o s  k r ū t i n ė l ė ,  į d a r y t a  m o c a r e l o s  s ū r i u  i r  p e s t o  p a d a ž u



 Stambia tarka sutarkuokite mocarelos sūrį.

 Į nedidelį dubenį dėkite grietinę, pesto padažą, mocarelos sūrio tarkius, viską 
gerai išmaišykite.
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 Atsargiai formuokite vištienos sukti-
nukus. Jei reikia, juos galite sutvirtinti 
mediniais dantų krapštukais. 

4 
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 Šią masę plonu sluoksniu tepkite ant 
išmuštos krūtinėlės, nuo kraštų palikda-
mi apie 0,5 cm.
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V i š t o s  k r ū t i n ė l ė ,  į d a r y t a  m o c a r e l o s  s ū r i u  i r  p e s t o  p a d a ž u



 Imkite du dubenis, viename pasiruoš-
kite kiaušinio plakinį, kitame sumaišykite 
tarkuotą kietąjį sūrį su migdolų miltais.

10 
 Vištienos suktinukus merkite į kiauši-

nio plakinį, tada apvoliokite sūrio ir mil-
tų (arba džiūvėsėlių) mišinyje.

 Kepimo indą patepkite aliejumi, dėkite vištienos suktinukus ir kepkite iki 190 ºC 
įkaitintoje orkaitėje apie 45 minutes.
Patiekite su alyvuogių aliejumi paskanintomis šviežiomis daržovėmis. Skanaus! 

11 

12 

13 
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Pesto padažas 

Jei vasarą bazilikų derlius buvo gausus, 
nespėjote jų suvalgyti ir rudeniui atėjus 
jie persikraustė į šaldymo kamerą, ne-
patingėkite pasigaminti naminio pesto 
padažo! 

Jums reikės:
• Maždaug 5 saujų bazilikų
• 50 g pinijų arba anakardžio riešutų
• 1 arbatinio šaukštelio jūros druskos 
• 0,5 arbatinio šaukštelio įvairių pipirų 
mišinio
• 6–7 šaukštų ypač tyro alyvuogių alie-
jaus
• 50 g smulkiai tarkuoto kietojo sūrio
• 1 skiltelės česnako

 Bazilikus, česnaką ir riešutus sudė-
kite į maisto smulkintuvą ir sutrinkite. 
Įpilkite pusę kiekio alyvuogių aliejaus ir 
dar kartą įjunkite maisto smulkintuvą. 
Pagardinkite druska ir pipirais, supilki-
te likusį aliejų ir smulkinkite, kol masė 

taps vientisa. Tada berkite kietojo sūrio 
tarkius, viską gerai išmaišykite. Paruoš-
tą pesto padažą supilkite į švarų indą, 
ant viršaus užpilkite šiek tiek alyvuogių 
aliejaus. Šį padažą galite laikyti šaldytu-
ve iki 3 mėnesių. 

Ar tinkamai šaldote bazilikus? 
Šiuos prieskoninius augalus susmul-
kinkite ir suberkite į ledų formeles su 
vandeniu. Laikykite šaldymo kameroje. 
Prireikus prieskonių ledukais galėsite 
pagardinti bet kurį patiekalą (šaldyti 
bazilikai tinka padažams, pomidorams 
gardinti, prieskoniniam sviestui ruošti ir 
įvairiems patiekalams).
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Gamino ir fotografavo Sandra Kanopkaitė



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.


