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Žmonės yra tai, 
kas padeda man veržtis pirmyn.

Kartu daromas darbas suartina

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fon-
do remiamas projektas – „Lietuviams čia 
ir svetur: žvilgsnis iš arčiau“. 
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„Kaip keitėsi mūsų miestai ir miesteliai“, 
„Mažų miestelių jaunimo iniciatyvos“. 
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LIETUVIAI PASAULYJE

Giedrė Remėzaitė iš Lietuvos išvyko į Didžiąją Britaniją studijuoti, 
bet tikriausiai nei sapnuoti nesapnavo, kad dar rankose neturėda-
ma diplomo puikiai taikys tai, ką išmoko, kad pradėtų savo verslą. 
Merginai ypač malonu, kad pavyksta uždirbti pinigų iš jos pačios ga-
mintų papuošalų, kuriuos internetu galima įsigyti visiems. Rankų 
darbo papuošalai, pavadinti „Charmberry“, suteiktų prieskonį kie-
kvienai, jais besipuošiančiai.
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GIEDRĖ REMĖZAITĖ

Gimė: Telšiuose

Studentė

Gyvena: 2 metus Glazge, Didžiojoje Britanijoje

Moto: Kai nori, gali padaryti viską

Giedrė Remėzaitė iš Lietuvos išvyko į Didžiąją Britaniją studijuoti, 
bet tikriausiai nei sapnuoti nesapnavo, kad dar rankose neturėda-
ma diplomo puikiai taikys tai, ką išmoko, kad pradėtų savo verslą. 
Merginai ypač malonu, kad pavyksta uždirbti pinigų iš jos pačios ga-
mintų papuošalų, kuriuos internetu galima įsigyti visiems. Rankų 
darbo papuošalai, pavadinti „Charmberry“, suteiktų prieskonį kie-
kvienai, jais besipuošiančiai.

Žmonės yra tai, 

kas padeda 

man veržtis 

pirmyn...
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NESIGAILIU IŠVYKUSI STUDIJUOTI SVETUR 
Vienas dažniausių klausimų, į kuriuos tenka atsa-
kyti užsiminus apie studijas užsienyje, ar nesiilgiu 
namų? Ir dar, ar baisu buvo palikti viską ir važiuoti 
į nežinią? Žinoma klausia, ar buvo sunku priprasti 
kalbėti ir galvoti angliškai. Nepamirštama pasi- 
teirauti, ar pripratau prie žmonių ir kultūros... 
Taip! Taip! Taip! Namų ilgiuosi. Baimės jausmas 
buvo didžiulis... Kultūra taip pat buvo savotiškas 
iššūkis. Ar kada gailėjausi, kad išvykau studijuoti į 
užsienį? Tvirtai teigiu, kad ne. 

TROŠKAU PAMATYTI, ATRASTI, PATIRTI
Dar prieš išvykdama į Škotiją, kai oro uoste ranko-
se nekantriai gniaužiau bilietą Giedrės Remėzaitės 
vardu, buvau įsitikinusi, kad būtent tada prasideda 
visiškai naujas gyvenimas. Dėl to neklydau. Didžiulis 
miestas, šimtai tūkstančių žmonių, parodos, pasiro-
dymai, įžymybės, ekskursijos, nuostabi gamta, kuria 
žmonės atvyksta pasigrožėti iš viso pasaulio – visa 
tai tapo ranka pasiekiama. Nors ir augau mažame 
mieste – Telšiuose, visada buvau maksimalistė: troš-
kau pamatyti, patirti ir atrasti kuo daugiau. Begalinis 
noras tobulėti atvedė į šalį, kur lietus ir vėsa tampa 
kasdienybe, o vietinių akcentas net ir po kelerių 
metų studijų kartais būna sunkiai suprantamas. 







KELI STIKLO KAROLIUKAI IŠAUGO Į DIRBTUVES
Gyvenu Glazge, Škotijoje. Studijuoju medijas ir ko-
munikaciją Glazgo Kaledonijos universitete. Esu kū-
rusi radijo šou, filmavusi trumpametražį dokumen-
tinį filmą, parengusi daugybę interviu ir parašiusi ne 
vieną dešimtį straipsnių, bet neapsiriboju vien uni-
versitetine ir socialine veikla. Net ir išvykusi svetur, 
gyvendama mieste, kur niekada netrūksta veiklos, 
nepamiršau savo meninio pasaulio matymo, atsi-
radusio dar vaikystėje. Porą metų prieš studijas at-
radau labai daug malonumo teikiančią veiklą – pa-
puošalų gamybą. Keletas stiklo karoliukų ir virvelių 
per ketverius metus išaugo į dirbtuves, kuriose būtų 
galima rasti visko, iš ko galėčiau pagaminti papuo-
šalą, atitinkantį visus kliento prašymus... O jei ir ne, 
tai truputėlis fantazijos ir kūrybiškumo leidžia išsi-
sukti iš bet kokios situacijos. 





VERSLO IDĖJA KILO AUDITORIJOS SUOLE
Sėdėdama universiteto auditorijoje ir klausydama 
paskaitų iš rinkodaros, medijų, ekonomikos ir rekla-
mos sričių, kūriau planus, kaip pritaikius visas nau-
dingas žinias ir patarimus, savo pomėgį galėčiau pa-
versti produktu, kuris džiugintų ne vien mano, bet ir 
tūkstančius kitų akių. Aktyvią veiklą internetu pra-
dėjau tik šią vasarą, tad didieji pasiekimai, manau, 
dar laukia. Pirmasis žingsnis buvo mano puslapio 
„Charmberry – Hand Made Jewelry“ socialiniame 
tinkle „Facebook“ sukūrimas. Ten nuolat dedamos 
naujausios papuošalų nuotraukos, akimirkomis iš 
fotosesijų, straipsniai iš mano tinklaraščio bei įspū-
džiais, kuriais noriu pasidalyti su mados mylėtojais. 
Kitas žingsnis buvo internetinės parduotuvės ati-
darymas www.etsy.com tinklapyje. Tai suteikė man 
galimybę išplėsti auditoriją nuo kelių šimtų iki ke-
liasdešimties tūkstančių ir supažindinti su savo veik-
la dar daugiau entuziastų. Vis dėlto saviraiška buvo 
mano kūrybos pradžios priežastis, o dabar – variklis 
kurti madą. Įgūdžiai ir noras nuolat tobulėti paver-
čia mano idėjas realybe, o žmonės yra tai, kas pade-
da man veržtis pirmyn.



MURMEKLIAI PRIVERČIA NUSIŠYPSOTI
Girdėdama draugus, turinčius talentą kurti ir mur-
mančius apie nuolatinį laiko trūkumą, aš tik šypte-
liu sau ir atsivertusi darbo kalendorių šalia univer-
siteto tvarkaraščio, darbo grafiko, sportuoti skirto 
laiko ir susitikimų, nusipiešiu eskizą papuošalo, ku-
ris toptelėjo į galvą dar tądien beminant dviračiu į 
paskaitas... 

Parengė Lina Bačiūnaitė-Lužinienė











Agnitos Januškevičiūtės nuotraukos



Fotografė – Vilma Deveikytė

JAUNIMO INICIATYVA

Energija trykštančių ir iniciatyvių jaunuolių bū-
relis daugiau nei mėnesį dirbo kartu, kad galėtų 
visuomenei pristatyti meninį projektą, kuriam 
įgyvendinti jiems reikėjo idėjų, tušinukų ir plau-
kų lako. Idėjų stoka uteniškiai nesiskundė, o 
tušinukams, su kuriais piešė ant kūno, ir plaukų 
lako, skirto piešinio fiksacijai, santaupų negai-
lėjo. Jie neslepia, kad pabaigę projektą pajuto 
kažkokią tuštumą... Tačiau jaunuoliai džiaugia-
si tuo, kad galėjo dirbti kartu, kadangi komandi-
nis darbas teikia daug gerų emocijų, verčia šyp-
sotis, padeda atrasti patį geriausią sprendimą. 
Šie jauni žmonės sako, kad imdamiesi to, kas ne-
išbandyta, gauna daug pozityvios energijos. Jie 
linki visiems bandyti įgyvendinti tai, kas sukasi 
galvelėje, ir pasidalinti tuo su kitais, nes žmonių 
šypsenos – geriausia paskata veikti.

Kartu 
daromas 
darbas 
suartina





Dėl spartaus gyvenimo tempo, technologijų įvairovės, žiniasklaidos bei 
kitų masinių informavimo priemonių labai dažnai jaunimas pasirenka ne-
tinkamus būdus savo energijai ir jaunatviškam idealizmui realizuoti. Tai 
yra didžiausia šių laikų problema ne tik didmiesčiuose, bet ir mažesniuose 
miesteliuose, todėl bet kokia iniciatyva elgtis kitaip turėtų būti sveikinti-
na. Jaunąją fotografę Vilmą Deveikytę ir vizažistę Emą Vasiliauskaitę ypač 
žavi tatuiruočių turintys žmonės, todėl merginos vieną popietę nusprendė, 
jog norėtų daugiau savo laiko ir energijos skirti šiam kūno dailės žanrui. 
„Deja, bet iki šiol buvusios fotosesijos užtrukdavo tik vieną dieną ar kelias 
valandas, todėl panorome imtis projekto, kuriame reikėtų dirbti ilgai ir su 
skirtingais žmonėmis, retušuoti nuotraukas per naktis, įtraukti kuo dau-
giau žmonių, kad projektas būtų įgyvendintas“, – pradžių pradžią prisiminė 
V. Deveikytė. Merginoms užteko žvilgtelti vienai į kitą, ir suprato, kad bus 
kažkas tatuiruočių tema. Surasti žmonių su tatuiruotėmis joms atrodė per 
paprasta... Kilo mintis sukurti tatuiruotes ant žmonių, kurie jų neturi, kūnų. 
Beje, tai padaryti reikėjo ir tikroviškai, ir taip, kad neatrodytų pigiai. Norė-
ta, kad pažvelgus pirmiau žvilgsnis kristų į piešinį ant kūno, o ne į modelį, 
siekta, kad modelis įsijaustų į tai, kas nupiešta, ir tas piešinys neatrodytų 
nederantis prie asmenybės. „Modelis turėjo būti tik priemonė pieštoms 
tatuiruotėms atskleisti“, – koncepciją dėstė mergina. Išbandžiusios šešių 
rūšių juodus tušinukus bei žymeklius, Vilma ir Ema priėjo prie išvados, kad 
ant kūno geriausiai piešti tinka gelinis paprastas juodas tušinukas iš preky-
bos centro, o piešinį ant kūno išlaikyti galima netgi dvi dienas, apipurškus 
jį plaukų laku. 

Svarbu turėti idėją
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Mintys apie projektą taip įtraukė, kad jau po savaitės prasidėjo darbas. Mielai talkininkauti sutiko Vilmos 
draugė ir profesionalus modelis Jovilė Siniakovaitė. „Jovilė buvo pirmasis modelis, ant kurio bandėme įgy-
vendinti savo idėjas. Ant jos kūno aš ir Deimantas Lašinskas su viena pertraukėle piešėme beveik 8 valan-
das“, – sakė dailės ir muzikos mokyklas baigusi Vilma Deveikytė. Ema, baigusi kosmetologijos studijas ir 
dabar studijuojanti plaukų kirpimo ir modeliavimo meną, dailino modelio veidą makiažu ir kūrė šedevrą iš 
Jovilės plaukų. Aplankyti idėjos įgyvendintojų buvo atėjęs visų draugas Rūtenis Vytas, kuris pasisiūlė pasi-
rūpinti projekto dalyvių maistu. Kadangi Jovilės fotosesija pasisekė, vaikinams kilo noras taip pat išbandyti 
save šiuo amplua. Tiesa, paprastai vaikinus nėra taip lengva įkalbinti pasimaivyti prieš objektyvą ir dar su 
išpieštais kūnais... Tačiau jau po kelių dienų visi jaunuoliai rinkosi dirbti kartu. „Pasisekus ir vaikinų fotose-
sijai, motyvacija išaugo. Be to, patiko dirbti kartu, todėl ir pradėjome fantazuoti, kaip nerealiai atrodytų tai 
vienas, tai kitas dalykas“, – prisiminimais dalinosi Vilma. Džiugu, kad visą laiką šie jauni žmonės dirbo kartu, 
ieškojo modelių, galvojo kaip įdomiau padaryti vieną ar kitą dalyką, kad neatrodytų nuobodžiai.

Idėjos įgyvendinimas įsuko
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Kartu galima 
ne tik dirbti
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Fotosesijos šiuos jaunus, veiklius ir entuziastingus 
žmones suartino. Jie visuomet buvo kartu, daug 
patyrė, išnaršė ir Utenos apylinkes, ir netgi sostinę, 
piešdavo po 7–8 valandas... „Praleidome labai daug 
laiko kartu dirbdami. Ką jau kalbėti apie aptarimą ir 
arbatos gėrimą iki vidurnakčio po darbų... Bet nei 
karto neatsibodome vieni kitiems ir nesusipykome. 
Šokinėdavome iš džiaugsmo pamatę rezultatus ir 
motyvacija dirbti pakildavo dar labiau“, – sakė mu-
zikuoti mėgstantis Rūtenis. Draugai juokėsi ir liūdė-
jo kartu... Tas patirtas bendrystės jausmas padėjo 
jiems suprasti, kad kartu galima įgyvendinti visas 
svajones.

Kartu galima 
ne tik dirbti
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Sklando daugybė nepagrįstų kalbų apie tai, kad mažų miestelių jaunimas yra žemesnio intelekto bei išsila-
vinimo, neturi tiek daug siekių bei idėjų, kiek jaunimas, kuris gyvena mieste. „Iš tiesų Utenoje yra labai daug 
veiklaus jaunimo: krepšininkų, futbolininkų, muzikantų, dailininkų ir kitų jaunimo organizacijose dirbančių 
žmonių, savanorių“, – teigė Vilma. Pasak merginos, įgyvendinant šį projektą, ją nustebino, kad tokia nema-
ža grupelė jaunų ir ambicingų žmonių gali dirbti kartu. Beje, merginos viena kitai antrindamos sutartinai 
gyrė kartu dirbusius vaikinukus. Jos stebėjosi, kur dar surasi tokius jaunikaičius, kurie sutiktų visą dieną būti 
vienoje vietoje, norėtų būti išpiešti, mėgautųsi fotografuodamiesi, gamintų maistą, sutiktų piešti ant kūno 
arba tiesiog būtų asistentai... Ištvermės Deimantui Lašinskui, Rūteniui Vytui ir Ivui Bagdonavičiui reikėjo 
tikrai nemažai, nes baigus piešimo etapą dar reikėdavo padaryti keletą vertų dėmesio kadrų.

Atrasti vieniems kitus iš naujo
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Peržvelgę tai, kas jau buvo padaryta, draugai nuspren-
dė, kad reiktų pabandyti ir ką nors naujo. Kadangi Ute-
noje visos įspūdingos vietos jau buvo aplankytos, buvo 
nuspręsta išbandyti poros fotosesiją sostinėje. Ema pri-
sikalbino savo raudonplaukę draugę Justiną Sujetaitę 
prisijungti prie šio projekto. Ji ir architektūrą studijuo-
jantis blondinas Ivas buvo vieninteliai iki fotosesijos ne-
pažįstami žmonės, tačiau jie įkūnijo porelę, kuri įtikino 
visus! „Pradėjome dirbti 10 valandą ryto, o išlindome 
fotografuoti tik pusę devynių vakare. Reikėjo suktis ope-
ratyviai, nes Vilniuje atstumai didesni, o ir saulė slėpėsi 
jau greičiau. Be to, norėjosi kuo daugiau kadrų padaryti, 
nes tiek daug laiko dirbome bepiešdami ir merginą, ir 
vaikiną“, – sakė V. Deveikytė. 

Iššūkių ieškojo patys



Jau turbūt daugelis įsitikino, kad 
ypač svarbu daugiau laiko skirti vi-
siems paaugliams, kurie gana dažnai 
patiria dėmesio trūkumą, jaučiasi ne-
įvertinti ir, norėdami pakeisti pasau-
lį, nusivilia tuo, jog dažnai niekam 
aplink neįdomios jų svajonės, veiklos 
bei siekiai... Jeigu jauni žmonės būna 
padrąsinami, pasidžiaugiama tuo, ką 
jie daro, tai net ir mažos jų iniciaty-
vos teikia jiems didelio džiaugsmo. 
„Fotografuojant mane, sustojo trys 
automobiliai, klausinėjo kas vyksta, 
koks čia meno kūrinys. Vienas vai-
kinas net pasiprašė nufotografuoti 
kartu“, – prisiminė Jovilė Siniakovai-
tė. Deja, bet netrūko ir tų, kurie vars-
tė žvilgsniais ir pusgarsiai pasipik-
tinusiu tonu komentavo viešajame 
transporte, kad tokios akcijos nieko 
gero neduoda. Po to, kai paplatinę 
keletą nuotraukų socialiniuose tin-
kluose, jaunuoliai sulaukė daug gra-
žių atsiliepimų ir paauglių teigiamos 
reakcijos, tapo aišku, jog geri, bet gal 
kiek neįprasti, dalykai taip pat užkre-
čiami, kaip ir blogi. 

Kiek žmonių, 
tiek nuomonių
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Kai sieja daugiau 
nei darbas...
Geri darbai ir gražios akcijos užkrečia ir kitus, 
todėl tikėtina, kad šis projektas taps kieno 
nors įkvėpimo šaltinis. Jaunuoliai, ir pagirti, 
ir pakritikuoti, jau nusprendė, kad šio pro-
jekto tęsinys tikrai bus, nes juos tai įkvepia 
gyventi. „Patobulėjome piešimo ant kūno 
srityje, tikrai įgavome daug patirties, išmo-
kome būti kantrūs, labai gerai praleidome 
laiką, supratome, kad tokie projektai suarti-
na, parodo tikrąsias žmogaus savybes, nes 
laiko kartu praleidžiama labai daug“, – sakė 
Ivas Bagdonavičius. Kai žmones sieja ne tik 
darbas, bet ir draugystė, padaryti kažką gra-
žaus ir įdomaus, galbūt kažkiek šokiruojan-
čio, tampa visai nesunku.

Parengė Inesa Uktverienė
Fotografė – Vilma Deveikytė
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KAIP KEIČIASI MŪSŲ MIESTAI IR MIESTELIAI

Telšiai per nepriklausomos Lietuvos gyvavimo lai-
ką labai pagražėjo ir tapo dar vienas turistų traukos 
centras. Apie miestą iki atsinaujinimo ir po jo, kuria-
me dabar gera gyventi telšiškiams, pasakoja Vilniaus 
dailės akademijos Telšių fakulteto Dailės pagrindų ir 
teorijos katedros profesorius Algirdas Žebrauskas. 
Architektas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas A.  Žebrauskas visą savo karjerą 
formavo ir puoselėjo gimtosios Žemaitijos architektū-
rą. Ir nors galbūt kai kas prieštaringai vertina šio ar-
chitekto veiklą, tikriausiai nė vienas negalėtų paneig-
ti, kaip patys telšiškiai sako, indėlio į Telšių gražėjimą.

SEPTYNIŲ KALVŲ 
MIESTAS PRIE EŽERO



MIESTAS PRIE EŽERO
 Guodos Masaitytės nuotrauka

TELŠIAI



38      W W W.LIE TUVE.LT

ISTORIJOS FRAGMENTAI
Žemaitija (lot. Samogitia) – savitas, istorinis-etnokul-
tūrinis Europos regionas, išsaugojęs pagarbą krašto 
tradicijoms, kalbai, papročiams ir istorijai. Šio nedi-
delio žemės lopinėlio atkaklūs, išdidūs ir nenuga-
lėti gyventojai, suvaidinę svarbų vaidmenį ne tik 
Lietuvos, bet ir XIII – XIV a. Rytų Pabaltijo bei Euro-
pos istorijoje, neišnyko ir tebegyvena savo žemėje. 
Žemaitijos sostinė Telšiai – septynių kalvų miestas 
prie Masčio ežero – šiandien garsėja kaip vienas 
gražiausių Lietuvos miestų. Europos komisijos ir 
Valstybinio turizmo departamento organizuotame 
konkurse „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2013“ 
Telšiai pripažinti nugalėtoju ir dabar vadinami nau-
juoju Lietuvos turizmo perlu. Nedideliame, bet 
ambicingame beveik 30 000 gyventojų turinčiame 
(emigravo apie 5 000 telšiškių) mieste dabar veikia 
trijų aukštųjų mokyklų padaliniai, Telšių vyskupijos 
centras, Žemaičių kultūros draugija, teatras, du pui-
kūs muziejai.

PRISIKĖLIMAS PO NUOSMUKIO
Socializmo metu Telšiai garsėjo ne tik todėl, kad čia 
daugiausia avarinės būklės namų, buvo užterštas ir 
beveik nebenaudojamas poilsiui Masčio ežeras, ne-
tvarkyta, nesaugi ir apleista pakrantė, bet ir nugy-
venta, nesaugoma ir baigianti sunykti senoji miesto 
dalis. Nelengva buvo prikelt miestą po nuosmukio, 
klampios pilkumos, įsišaknijusio abejingumo, bet, 

anot A. Žebrausko tėvelio, „ka eeni veiziek ėr nueeni“. 
Tačiau nežiūrint ribotų galimybių, valdžių skersvėjų 
ir ypatingų partinių nuomonių, Telšiams pavyko ne 
tik atsitiesti, bet ir tapti regiono lyderiu. 

ASMENINIS ARCHITEKTO INDĖLIS
Trisdešimt metų A.  Žebrauskas dirbo vyriausiuoju 
miesto architektu. Per tą laiką jis atidavė šiam Žemai-
tijos miestui daug laiko po darbo ir investavo savo 
lėšų kurdamas miesto, senamiesčio, viešųjų miesto 
erdvių, pakrantės tvarkymo architektūrines vizijas 
ir projektinius pasiūlymus, pristatydamas juos vi-
suomenei ir vis besikeičiantiems vietos politikams. 
Vienas svarbiausių laimėjimų, įrodžius unikalią se-
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nosios miesto dalies vertę, buvo Telšių senamiesčiui 
suteiktas valstybės saugomo senamiesčio (vienas iš 
septynių senamiesčių Lietuvoje) statusas ir pradėti 
nuoseklūs jo gaivinimo darbai. Panaudojus Europos 
Sąjungos struktūrines lėšas, užbaigti dar sovietme-
čiu pradėti Masčio ežero valymo darbai, puikiai su-
tvarkyta šiaurinė Masčio ežero pakrantė, įrengtas 
specialus jos apšvietimas, fontanas su jo apžiūros 
aikštele, pėsčiųjų bei dviračių takai, puikios vaikų 
žaidimo aikštelės, pliažai, pontoninės valčių prie-
plaukos. Ne tik nuo svečių, bet ir nuo pačių miesto 
gyventojų, pasislėpusį ežerą atidengė kelios pano-
raminės regyklos ir plačios landšafto atodangos. Pa-
krantėje, atveriant įspūdingą Masčio ežero panora-
mą ir suformuojant naują miesto skverą, pastatytas 
900 vietų amfiteatras. Tai unikalus Lietuvoje žiūro-
vams skirtas statinys, pritaikytas koncertams, įvai-
riems renginiams, vasaros kinui po atviru dangumi, 
spektakliams, koncertų ir varžybų retransliavimui. 
Šalia amfiteatro įsikūrė jaukūs ir stilingi „Sūrio „Džiu-
gas“ namai“. Šiandien, kai darbai atlikti, gali būti 
keista, kad nuo amfiteatro statybos šioje vietoje idė-
jos iki jos realizavimo praėjo 25 metai. Architektas, VDA TF prof. Algirdas Žebrauskas.
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MENŲ MIESTAS
Dabar atgimsta Telšių Šv.  Antano Paduviečio ka-
tedros, Seminarijos ir Vyskupų rūmų kompleksas, 
restauruojami pavieniai miesto kultūros paveldo 
paminklai. Jau iš esmės atnaujinti Žemaitės dramos 
teatras, Žemaičių muziejus „Alka“, Žemaitijos kaimo 
muziejus, baigiamas rekonstruoti kultūros centro 
ir bibliotekos kompleksas bei didžiausias Žemaiti-
joje, atitinkantis tarptautinius futbolo ir lengvosios 
atletikos varžybų reikalavimus, miesto stadionas. 
Telšių senamiestyje suprojektuotas ir jau įrengtas 
specialus gatvių, aikščių ir svarbiausių pastatų ap-
švietimas, pastatyti mažosios architektūros elemen-
tai. Džiugu, kad pavyko sukurti savitą architektūros 
ir meno mieste santykį. Būtent dėl jo Žemaitijos 
sostinė ne tik Lietuvoje vis plačiau vadinama menų 
miestu. Menininkų, dabar jau ir specialiai atvykstan-
čių į Telšius susipažinti su vaizduojamojo meno inte-
gravimo mieste patirtimi, pastebėjimu, nėra Lietu-
voje kito miesto, kuris kaip Telšiai su tokiu stebėtinu 
pastovumu ir kryptingumu dirbtų su menininkais. 
Kiekviena miesto aikštė ar viešoji erdvė turi ne tik 
savo funkcinę paskirtį, architektūrinį sprendimą, bet 
ir jam atliepiančius meno kūrinius. Šio sudėtingo, 
daug pastangų reikalaujančio proceso rezultatas 
yra Telšių miesto erdvėse ir interjeruose jau 20 metų 
kasmet beveik vien rėmėjų lėšomis apgyvendinami 
profesionalūs meno kūriniai, kurie įtaigia menine 
kalba įprasmina turtingą Žemaitijos ir Telšių miesto 
istoriją. Juos yra sukūrę žinomi Lietuvos dailininkai, 
Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dėstyto-
jai ir diplomantai.
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SVARBUS TURGAUS AIKŠTĖS VAIDMUO
Turgaus aikštė – seniausia miesto viešoji erdvė – 
sovietmečiu ypač nukentėjo. Nugriauta didesnė 
dalis aikštės perimetro pastatų, „Jutka“, šulinys, 
neliko parduotuvių, aikštė užsodinta liepomis, už-
dengiančiomis istorinę Insulos kalno panoramą 
ir palengva trinančiomis istorinę miesto atmintį. 
Anksčiau įprastą čia prekybos šurmulį pakeitė epi-
zodiškas šabloniškų raudonųjų paradų džiugesys ir 
kasdienis nuomaris. Po didžiulių pastangų, debatų 
ir demaršų, nuoširdžių ir sukurstytų aistrų, pavyko 
atkurti nemažą istorinę komercinę aikštės funkci-
ją. Tai pasiekta pastačius čia prekybos centrą, tris 
bankus, kelias parduotuves, Registrų centrą, svečių 
namus, vaistinę, atstačius „Jutką“ (dabar čia įsikūręs 
Turizmo informacijos centras), Rotušės šulinį. Aikš-
tė vėl tapo judri, aktyvi ir kartais triukšminga, nes 
čia vyksta mugės, miesto šventės, koncertai. Ati-
dengta puiki istorinė Insulos kalno panorama. Aikš-
tę užpildę meno kūriniai turi atraktyvią, kinetinę ir 
net šmaikščią išraišką, papildančią Turgaus aikštės 
aplinką. Čia galima pamatyti miesto laikrodį, varpų 

dūžiais palydintį praėjusį laiką, su bokšte ant Žemės 
rutulio įsitaisiusia meška. Bokšto papėdėje – du Vil-
niaus dailės akademijos Telšių fakulteto bakalaurų 
darbai: kinetinis žaidimas „Pažink Žemaitijos sos-
tinę“, nuteikiantis azartiškai kelionei, kurios metu 
galima aplankyti svarbiausius miesto lankytinus 
objektus, ir „Pakyla“, kviečianti būti atsakingais pi-
liečiais, netylėti, lipti ant dėžės ir kalbėti („sakiik kon 
galvuoji – galvuok kon sakaa“). Netoli atkurtos Tur-
gaus aikštės yra Rotušės šulinys su iš meškų nasrų 
bėgančiu vandeniu, galinčiu nemokamai (taip reta 
šiandien) dieną ir naktį pagirdyti ištroškusįjį. Greta 
šulinio pastatyta šilta, anatomiškai tiksli skulptūra 
„Lietuvos skalikas“, skirta telšiškiui Zigmantui Goš-
tautui, kuris pokario metu išgelbėjo bolševikų be-
veik sunaikintą unikalią medžioklinių šunų – Lietu-
vos skalikų – veislę. Kiek aukščiau boluoja turistų ir 
miesto svečių mėgstamas „Žemaitijos gaublys“ – 
humoristinis ir meninis atsakas tiems, kurie žemai-
čiams bando įrodyti, kad jų nėra. 
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Tarp Turgaus ir Katedros aikščių, Respublikos gatvė-
je, stūkso „Didžioji žemaičių siena“. Pasaulyje, kaip 
dėsto puikų humoro jausmą turintys žemaičiai, yra 
dvi didžiosios sienos: kinų ir žemaičių. Kinų siena 
yra garsi kilometrais, o žemaičių – neprilygstama 
meile Žemaitijai. Ant restauruotos sienos pradėti 
montuoti meno kūriniai, įamžinantys seno, istori-

nio-etnokultūrinio, europinio regiono svarbiausias 
istorines datas ir įvykius, kurie neretai buvo svarbūs 
ne tik Lietuvos istorijai. „Didžiosios žemaičių sienos“ 
pradžią ženklina miesto simboliu tapusi skulptūra 
„Žemaitijos legendos“. Šilta, liečiama, išpildanti ge-
rus norus skulptūra per trumpą laiką spėjo apaugti 
istorijomis ir legendomis.

DVI DIDŽIOSIOS PASAULIO SIENOS – KINŲ IR ŽEMAIČIŲ
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ANT AUKŠČIAUSIOS MIESTO KALVOS
Katedros aikštė suprojektuota kaip sakrali, kameri-
nė, istorijos paženklinta viešoji erdvė išraiškingame 
reljefe. Ant aukščiausios miesto Insulos kalvos dar 
XVII  a. susiformavusi aikštė yra apsupta Katedros, 
buvusio Bernardinų vienuolyno (dabar Kunigų se-
minarijos) komplekso, Vyskupų rūmų, Senosios 
mokyklos, Teatro, bibliotekos ir kultūros centro 
pastatų, išsidėsčiusi terasomis, kurias jungia platūs 
akmeniniai laiptai. Terasų grindinyje įkomponuo-
ti keturi puikūs meno kūriniai „Ženklai grindinyje“, 
minimalia rankų gestų kalba liudija gyvenimiškas 
prasmes: gyvenk tiesa, žmogus žmogui, nesustok, 
žemė pilna dangaus. Ties Katedros Garbės vartais 

yra pirmasis ir kol kas vienintelis Lietuvoje „Make-
tas akliesiems“. Aikštės centre stovi romantiškas 
paminklas fontanas, skirtas Žemaitijoje gimusiam 
didžiajam renesanso epochos žmogui, visame pa-
saulyje žinomos knygos „Didysis artilerijos menas. 
Id.“, išleistos 1650 m. Amsterdame, autoriui Kazi-
mierui Simonavičiui. Idėja sukurti prototipinį gar-
siosios knygos puslapio fontaną Vilniuje buvo pa-
ties A.  Žebrausko siūlyta dar jam esant studentui, 
bet realizuoti ją pavyko tik po daugelio metų Tel-
šiuose. Prieš fontaną ir įėjimą į Katedros šventorių 
ženklinančius Garbės vartus jų nišose stovi šv. An-
tano Paduviečio, Katedros globėjo, ir šv. Stanislovo, 
miesto globėjo, skulptūros. 
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ŽEMAITIJOS KRIKŠTO 600 METŲ 
JUBILIEJUI ATMINTI

Ypač didelio dėmesio sulaukia didžiosios Telšių Ka-
tedros durys, skirtos Žemaitijos krikšto 600 metų 
jubiliejui įprasminti. Fantastiškos apimties reljefinė 
skulptūrinė metalo plastikos kompozicija, suskai-
dyta į keturis segmentus, kuriuose įtaigia menine 
kalba pateikiama turtinga žemaičių krikšto, Žemai-
čių ir Telšių vyskupijų istorija ir žymiausios asmeny-
bės. Pasitinkant iškilų Žemaitijos krikšto 600 metų 
jubiliejų buvo restauruota Katedros kripta, bokštas, 
fasadai, šventorius, įrengtas naujas, specialus Kate-
dros ir šventoriaus apšvietimas. 

ESTETIKA IR FUNKCIONALUMAS
Netoli Katedros aikštės yra Nepriklausomybės aikš-
tė. Ji, atsižvelgiant į aikštės šiaurinę ir rytinę kraš-
tinę formuojančių pastatų funkciją (Telšių raj. savi-
valdybės ir Telšių regiono administraciniai pastatai) 
rekonstruota kaip valstybinių švenčių ir renginių 
vieta. Čia pastatytas paminklas kolona „Žemaičių 
apygardos partizanams“. Ant vakarinio Telšių sa-
vivaldybės fasado – šmaikštus ir kartu atsakingai 
pilietiškas Vilniaus dailės akademijos studento 
kursinis darbas „Sudėtis“, raginantis valdininkus ne 
tuščiažodžiavimu, o darbais rodyti savo gebėjimus. 
Respublikos, Plungės ir Gedimino gatvių sankirtoje, 
pastačius prekybos centrą ir naują autobusų stotį, 
suformuota Stoties aikštė. Šioje nuolat besikeičian-
čioje, emociškai nevienalytėje (atvykimas, išvyki-
mas, laukimas, džiugesys, liūdesys) aplinkoje įkur-
dinti keli Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto 
bakalaurų kūriniai. Vienas jų – ant autobusų stoties 
metalo konstrukcijų pritvirtintuose nerūdijančio 
plieno lakštuose parašyta ne informacija „Parduo-
du, perku, ieškau, siūlau“, o Telšių krašto poetų ei-
lėraščiai... Prie Vilniaus dailės akademijos Telšių 
fakulteto bendrabučio architekto A.  Žebrausko ir 
skulptoriaus O. Neniškio iniciatyva 2012 m. įkurtas 
„Akademijos skulptūrų parkas“. Sutvarkytoje Mas-
čio ežero pakrantės teritorijoje ir Akademijos kie-
me eksponuojama apie 30 Telšių taikomosios dai-
lės technikumo, Telšių Aukštesniosios taikomosios 
dailės mokyklos ir Vilniaus dailės akademijos Telšių 
fakulteto studentų baigiamųjų darbų skulptūrų. 
Nemažai jų šiandien žinomi, kūrybingi menininkai: 
R.  Milkintis, N.  Erminas, M.  Skudžinskas, A. Vaškys, 
A. Gudaitis ir kt. 









TELŠIAI GARSŪS MENININKAIS
Viename turtingiausių Lietuvoje Žemaičių muzie-
juje „Alka“ saugomi ir eksponuojami žinomų Vaka-
rų Europos ir Lietuvos dailininkų paveikslai, baldų, 
liaudies meno ir kryždirbystės kolekcijos. Čia kau-
piama unikali medalių kolekcija. Jos kūrėjai, Lietu-
vos medalininkai, į pirmąją kūrybinę stovyklą susi-
rinkę 1984 m., renkasi iki šiol, palikdami miestui kaip 
padėką savo sukurtus medalius. Nedaug kultūros 
projektų Lietuvoje pasižymi tokiu pastovumu. Tel-
šiuose kūrė žinomi ir pradedantys  kūrybinę veiklą 
Lietuvos ir užsienio (Lenkija, Latvija, Rusija, Izraelis, 
Estija) šalių skulptoriai, grafikai, tapytojai, dizaine-
riai, metalo meno meistrai, studentai ir profesoriai. 
Daugybė puikių menininkų: E. Frėjus, V. Mockaitis, 
P. Repšys, P. Gintalas, J. Aliulis, S. Bertulis, R. Inčiraus-
kas, V. Kisarauskas, A. Bielskis, D. Jankauskas, A. Bo-
sas, T. Janova, V. Nalivaika, A. Olbutas, B. Sietinšienė, 
R. Vaitkutė, A. Vytėnas, D. Zundelovičius, S. Žilienė, 
P. Baronas, E. Čėjauskaitė, J. Erminaitė, D. Drulys ir 
kt. kūrė mažus ir kartu tokius iškalbingus meno 
kūrinius, įamžindami juose Lietuvos ir Žemaitijos 
istorinius įvykius, žymius žmones, jų neblėstančius 
darbus, skleisdami pasauliui žinią apie mus ir mūsų 
pasiaukojimą dėl Tėvynės, žmogiškųjų vertybių.

VDA TF prof. Algirdas Žebrauskas
Parengė Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė
Nuotraukos iš A. Žebrausko ir Telšių miesto savivaldybės nuotraukų archyvo
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Aušra Jonkienė sako, kad labai didžiuojasi, jog jos 
gimtasis miestas taip gražiai atrodo. Jai maloniau-
sia pasivaikščioti Masčio ežero pakrante ar miesto 
centre. Tiesa, pasak A. Jonkienės, reiktų ypač pagir-
ti tuos, kurie pagalvojo apie jaunas šeimas – vaikų 
žaidimų aikštelės tiesiog nuostabios. Moteris drą-
siai teigia, jog Telšiai tikrai verti Žemaitijos sostinės 
vardo.
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Janina Gedgaudienė tvirtina, kad Telšiai niekuo nenu-
sileidžia kitiems Europos miestams, kurie turi norus 
pildančias skulptūras ar paveikslus. Pasak jos, terei-
kia patrinti skulptūros „Žemaitijos legendos“ meš-
kutės nosį, ir visi norai išsipildys. Telšiuose kalbama, 
jog net Prezidentės norai išsipildė... Nors kiekvienas 
meno kūrinys negali pildyti žmonių svajonių, tačiau 
jų pamatymas praskaidrina nuotaiką, sukelia minčių 
apmąstymams. J. Gedgaudienė džiaugiasi, kad toks 
meniško miesto įspūdis kuriamas čia studijuojančių 
ar gyvenančių žmonių, kurie jį pažįsta, juo alsuoja.
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Vida Giniotienė iš Telšių sako, kad prisimena kaip 
atrodė miestas prieš 30 metų: apgriuvusios sena-
miesčio namų sienos, ištrupėję šaligatvių takeliai, 
nebuvo naujųjų mikrorajonų... Šiandien miestas 
pasikeitęs neatpažįstamai. Pasak moters, džiugu 
pereiti atnaujintu, išpuoštu senamiesčiu, pasi-
džiaugti naujais statiniais, prisėsti pailsėti gėlėmis 
išpuoštose Turgaus ir Katedros aikštėse. Tiesa, pa-
sak V. Giniotienės, labiausiai miestą puošia sutvar-
kyta Masčio ežero pakrantė, naujai pastatytas amfi-
teatras. Zakso kalno takeliai vilioja didelius ir mažus 
pasivaikščioti bei pasportuoti. Ši telšiškė sako, jog 
ne tik ji viena džiaugiasi gyvendama gražiame Tel-
šių mieste. 
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Birutė Narmontienė pastebi, kad dabar Tel-
šiuose yra įdomesnis kultūrinis gyvenimas, 
nes surengiama daugiau ir kokybiškų rengi-
nių visuomenei. Jos nuomone, tam didelės 
reikšmės turėjo amfiteatro pastatymas. Be 
to, įamžintos svarbios Telšių vietos, kuriose 
pastatyti meno kūriniai, džiuginantys tiek 
miestiečio, tiek svečio akis ir širdis. Mokytoja 
B. Narmontienė sako, kad nemažas indėlis, 
pritraukiant turistus į miestą ir jo apylinkes, 
tenka Turizmo informacijos centrui. 



PAPRASTAS 
NEPAPRASTUMAS

LIETUVIAI PASAULYJE



INGA KRASILEVIČIŪTĖ

Gimė: Vilniuje

Vizažistė

Gyvena: 3 metus ir 6 mėnesius
Kaiserslauterne, Vokietijoje

Moto: 
Noriu būti šitoje žemėje truputį 
didesnė žvaigždutė, nei esu dabar

Inga Krasilevičiūtė – veikli, energinga ir 
žingeidi moteris, kuri sunkiu savo darbu 
sparčiai kopia karjeros laiptais ir tampa 
vis žinomesnė savo srityje. Ji kuria uni-
kalius makiažus, šukuosenas ir rūpinasi 
modelių įvaizdžiu visos fotosesijos metu. 
Beje, ji organizuoja vizažo seminarus, 
grimuoja politikus, domisi teatro gri-
mu. Apie jos darbus ir kūrybišką požiūrį 
į darbą jau kalba pusė Vokietijos, o Lie-
tuvoje ji taip pat puikiai žinoma dėl savo 
originalaus požiūrio bei gebėjimo sukur-
ti įvaizdį per keliolika sekundžių. O mus 
Inga žavi savo paprastu nepaprastumu, 
pagalba kitiems, kuri įrašyta jos akyse, 
ir noru puoselėti visas lietuviškas tradi-
cijas, nepaisant kurioje šalyje ji gyventų.



Dėl kokių priežasčių 
atsidūrei Vokietijoje?

Esu vilnietė. Visuomet svajojau būti gydytoja, bet iš 
egzaminų gavau mažus balus, todėl įstoti į medici-
ną nepavyko. Po to įstojau į Maskvos universitetą. 
Studijos truko penkerius metus, bet net nekilo min-
čių ten likti: skrisdavau išsilaikyti egzaminų ir grįž-
davau. Lietuvoje ilgai dirbau barmene, pardavėja, 
vėliau buvau paaukštinta į personalo vadovės po-
ziciją, tačiau nusprendžiau, kad gana, ir susiradau 
kitą darbą, kuris suteikė daug žinių... Tačiau vis tiek 
vieną rytą susikroviau daiktus į mašiną ir išlėkiau į 
Vokietiją... 

Argi ten viskas buvo 
rožėmis klota?

Ten tikrai kelias nebuvo rožėmis klotas. Vokietijoje 
po truputį visiems sakiau, kad darau makiažus, Lie-
tuvoje laimėjau „Femina Bona“ organizuotą kon-
kursą, kuriame dalyvavo mėgėjai, ir supratau, kad 
vis tik ši sritis – mano. „Femina Bona“ skyrė 5 000 
litų kursams, kuriuose išmokau dirbti su plaukais, 
nes Vokietijoje turi turėti išsilavinimą ir makiažui, 
ir šukuosenoms daryti. Taigi ilgą laiką skraidžiau iš 
Lietuvos į Vokietiją ir atgal, kol pagaliau birželį bai-
giau mokslus.





Kuo tu išsiskiri 
iš kitų vizažistų?

Įvaizdį galiu sukurti čia ir dabar – man nereikia il-
gai eksperimentuoti. Nemėgstu daryti paprastų 
makiažų, man patinka kažkas neįprasto, drąsaus ir 
beprotiško. Beje, turiu savo mažą studiją, bet kai 
pakviečia kažkur toliau, važiuoju dirbti ten. Šiuo 
metu dirbu su žymiais Vokietijos žemių politikais. 
Tiesa, dalyvauju įvairiuose konkursuose. Dabar da-
žiau modeliukus „Mis Harely Davidson“ rinkimams. 
Nesėdžiu rankų sudėjusi, todėl man ir sekasi.

Tikriausiai tenka 
bendradarbiauti ir su 
lietuvėmis, nes modelio darbo 
imasi nemažai tautiečių.

Labai dažnai dirbu su lietuvėmis merginomis. Ruo-
šiu jas fotosesijoms. Lietuvaitės labai gražios! Sa-
kyčiau jos yra kažkas šviežio visoje mados indus-
trijoje. Kai dirbu su lietuvaitėmis, jos visos gyvena 
pas mane namuose, todėl tarp darbų dar spėju 
aprodyti joms Vokietiją. Man malonu padėti, visa-
da pasidalinu darbais, jei tik galiu. Tikiu, kad jei aš 
padėsiu kažkam, tai ir man prireikus atsiras kas pa-
dėtų. Gaila, tačiau tenka patirti lietuvaičių pavydą... 
Tiesa, Vokietijoje fotosesijas fotografai daro beveik 
nemokamai.

Ar daliniesi savo įgūdžiais 
ir patirtimi su kitais?

„Bogomolov‘ Image School“ ir yra dabar ta vieta, 
kurioje vedu seminarus apie tai, kaip reikia dirbti 
ruošiant modelį fotosesijai, kaip paruošti plaukus. 
Mokau, kad ruošiant fotosesijas ir fotografai, ir viza-
žistai turi dirbti kartu.





Kokių turi profesinių svajonių, 
kur link jos veda?

Nemanau, kad esu profesionalė, man dar daug rei-
kia mokytis. Beje, tą ir stengiuosi daryti. Šiuo metu 
noriai mokausi teatro grimo, nes trokštu išmokti 
įvairių niuansų ir paslapčių, kad būčiau geresnė 
specialistė. Turiu svajonę sukurti akademiją su savo 
vardine kosmetika. Tai tolima svajonė, bet... O šiuo 
metu labai džiaugiuosi mokindama kitus. Malo-
niausias dalykas man kai kažką įkvepiu, kai matau, 
jog kažkas domisi mano darbais, juos studijuoja.
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Kokie ryškiausi lietuvių 
ir vokiečių, tavo manymu, 
skirtumai?

Ne paslaptis, kad Lietuvoje moterys stengiasi puoš-
tis, gražiai atrodyti, jos myli save ir jas tai išskiria iš 
viso pasaulio moterų. Tik gaila, kad senatvėje mote-
rys jau negali tiek laiko skirti sau ir rūpintis savimi. 
Vokietijoje pensininkai rytais geria kavą ir valgo py-
ragaičius kavinėse, o labai nemažai tokio amžiaus 
moterų ateina iš ryto į kirpyklą susišukuoti, kad vi-
sada būtų gražios. Dar vienas dalykas, kuris mane 
labai žavi čia: žmonių savarankiškumas, kuris ug-
domas nuo mažų dienų. Tai tikrai ne veltėdžių šalis, 
net ir vaikai jau siekia užsidirbti sau ir supranta, kad 
mokosi ir studijuoja ne tam, kad turėtų diplomą 
stalčiuje, o tam, kad galėtų iš to savo mokslo duoną 
valgyti. 

Kaip manai, ar tautiečiai 
pakankamai myli Lietuvą?

Manau, kad žmonės per mažai myli Lietuvą. Jaunoji 
karta jau keičiasi, jie kiek kitokie. Šiuo metu jaučia-
ma nacionalinių, istorinių filmų tendencija, kai ban-
doma parodyti, kad mes turime gerbti savo praeitį 
ir ja didžiuotis. Nors vokiečiai yra žinomi kaip nacio-
nalistai (taip mylėti savo tėvynę galėtume pasimo-
kinti ir mes), bet sugeba nustebinti kaimyniškumu. 
Vieną kartą ryte į duris pasibeldė kaimynas. Žino-
ma, labai nustebau, ko jam galėtų reikėti iš manęs. 
Pasirodo jis pamatė, kad mano mašinos padanga 
tuščia ir, žinodamas, kad man gali būti sunku vie-
nai tuo pasirūpinti, atėjo pats apie tai pasakyti ir ją 
pripūsti. Kitą kartą pats atėjo ir nupjovė aplink gy-
vatvorę likusias žoles, nes aš neturėjau tam skirtos 
žoliapjovės. Tiesa, vokiečiai labai malonūs, manda-
gūs su tais, kurie su jais taip pat elgiasi.



Iš tavęs tiesiog trykšta patriotiškumas...
Namuose turiu daug knygų apie Lietuvą, gražiausias jos vietas, pavyzdžiui, Nidą, Neringą, Kryžių kalną, 
kurias rodau visiems savo draugams ir svečiams iš užsienio. Labai didžiuojuosi, kad esu lietuvė, ir visiems 
pasakoju, kokia nuostabi mano šalis. Visada skatinu juos paturistauti Lietuvoje ir pamatyti šią šalį iš ar-
čiau. Ir tikrai jie nelieka nusivylę. Širdyje aš visuomet liksiu lietuvė ir niekada neišsižadėsiu savo šaknų. 
Kur begyvenčiau, visuomet laikausi lietuviškų tradicijų: ir Kalėdas, ir Velykas švenčiu, gal tik Užgavėnes 
primirštu... Kūčių vakarą einu į Bernelių mišias, ruošiu 12 patiekalų, pasninkauju. O per Velykas dažau ir 
ridenu kiaušinius, einu į bažnyčią. Aš pati gaminu lietuviškus patiekalus, padažus, nes vertinu natūra-
lumą. Dažnai namuose darau nacionalinius vakarėlius, kai skirtingų tautų atstovai atsineša savo tautinį 
patiekalą. Ir vaikus auginsiu pagal lietuviškas tradicijas! Jie augs žinodami apie Lietuvą viską. Tikiuosi, kad 
man nereikės patirti nemalonaus jausmo, kai vaikai supranta, ką jiems sakai jų gimtąja lietuvių kalba, bet 
atsakyti lietuviškai jau nesugeba...









Su mama.
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Kas tave prablaško, 
kai pajunti, kad pasiilgai 
artimųjų, tėvynėje likusių 
draugų?

Darbas man yra viskas... Aš esu darboholikė... Tie-
sa, man smagu keliauti, pažinti svetimas kultūras, 
išmokti kuo daugiau kalbų. Kai ilgesys tampa ne-
bepakeliamas – aplankau artimuosius.

Linkime svajonių išsipildymo.

Kalbėjosi Inesa Uktverienė

Su mama.



LIETUVOS KAMPELIAI
Parengė leidykla 
„Terra Publica“

Lietuva gali pasigirti ne tik lankytinų vietų, bet 
ir bažnyčių gausa. Jų Lietuvoje suskaičiuojama 
apie 800. Daugelis šventovių mena seniausius 
mūsų valstybės laikus, istorijos vingius, saugo 
sukauptas meno vertybes. Keliaujant po Lie-
tuvą, verta aplankyti ne tik muziejus, užkopti 
į piliakalnius ar pasivaikščioti regioniniame 
parke. Nemažiau įdomios yra net ir mažiau-
sios bažnytėlės. Jos geriausiai atspindi tai, ką 
Lietuva išsaugojo per 620 krikščionybės metų. 
Jūsų dėmesiui keletas bažnyčių, kurios gali nu-
stebinti savo grožiu ir unikalumu. 

APLANKYKIME 
LIETUVOS 
BAŽNYČIAS

Inturkės 
Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų 
bažnyčia



APLANKYKIME 
LIETUVOS 
BAŽNYČIAS

Keliaudami pro šalį, būtinai aplankykite Inturkės 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, kuri 
yra Inturkės miestelyje (Molėtų r. sav.), nuo Molėtų 
nutolusiame per 12 km. Bažnyčia Inturkėje pasta-
tyta XVI amžiuje. 1555 m. karalienė Bona Inturkės 
bažnyčiai išlaikyti užrašė šešias šeimas, Rudesos pa-
livarką, 16 valakų žemės ir šešias statines ryžių sėjai.

Inturkės bažnyčios pastatas turi romantizmo archi-
tektūrai būdingų bruožų, kurio pagrindiniame fasa-
de iškilęs kvadratinis bokštelis. Vidaus erdvė trinavė, 
su dviem zakristijomis, penkių altorių, sakyklos ir 
dviejų klausyklų ansambliu, sukurtu XVIII a. antro-
joje pusėje. Altorius daugiausia puošia XVIII a. tapy-
bos darbai, nors yra ir ankstesnių, tapytų dar XVII a. 
Ypatinga menine ir religine verte pasižymi didžiojo 
altoriaus aptaisais dengtas paveikslas „Švč. Mergelė 
Marija su Vaikeliu“, nutapytas baroko laikotarpiu. 

Pats svarbiausias yra didysis altorius, kuriame paka-
bintas Marijos su Kūdikiu paveikslas, kurį archyviniai 
šaltiniai nurodo buvus bažnyčioje dar prieš 1667 
metus. Jį visą dengia auksuotas sidabro aptaisas, 
kalstytas gražaus piešinio vešliomis gėlėmis. 

Vytauto Kandroto nuotraukos



Kaišiadorių 
Kristaus 
Atsimainymo 
katedra

Kaišiadorių krašte verta aplankyti Kristaus Atsimai-
nymo katedrą. Ji stovi Kaišiadorių mieste, kuris žino-
mas nuo XVI amžiaus. 

Kaišiadorių katedra – neogotikinis pastatas su neo-
romaninio dekoro elementais. Jo architektūrai, kaip 
ir daugeliui Lietuvos neogotikinių bažnyčių, būdin-
gas grakščių proporcijų į viršų siaurėjantis pirma-
me tarpsnyje kvadratinis, antrame – aštuonkampis 
bokštas (pagrindinio fasado centre), taip pat smai-
liaarkės įgilintos langų ir durų nišos. 



Viduje įrengta vienuolika altorių – didysis, du dvi-
gubi šoniniai ir šeši koplyčių altoriai. Tai mūrinis, tin-
kuotas ir polichromuotas rausvomis granito spalvo-
mis altorius. Ypatingas didžiojo altoriaus kairėje pu-
sėje stovintis didelis unikalus medinis vyskupo sos-
tas su baldakimu (aut. V. Jakševičius). Sostą sudaro 
trijų laiptelių pakyla, baldakimas ir krėslas. Meistras 
taip pat išdrožė ąžuolinius krėslus kapitulos kanau-
ninkams. 

Nedidelė XVIII–XIX a. atviro tipo klausykla – seniau-
sias katedroje saugomas baldas. Keturios neogoti-
kinės klausyklos sukurtos Kauno baldžių 1993  m. 
1996 m. vargonus pagamino meistras Antanas  
Šauklys.

Vytauto Kandroto nuotraukos



Pivašiūnų 
Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų 
bažnyčia

Visiems tikintiesiems ypač svarbi Pivašiūnų Švč. Mer-
gelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, esanti Piva-
šiūnų miestelyje (Alytaus r. sav.). Pivašiūnų bažnyčia 
yra pagrindinė Kaišiadorių vyskupijos šventovė po 
Katedros. Joje švenčiami Švč. Mergelės Marijos Ėmi-
mo į dangų – pagrindiniai vyskupijos atlaidai. 2007 
m. Pivašiūnų bažnyčia įtraukta į Jono Pauliaus II pili-
grimų kelio programą. 

Pirmąją katalikų bažnyčią 1648 m. pastatė Kauno 
stalininkas, Medilo seniūnas Jonas Klodzkis. Ji sto-
vėjo ne dabartinės bažnyčios vietoje, o slėnyje, ne-
toli dabar stovinčios medinės koplytėlės. Iš pradžių 
bažnyčia buvo medinė ir tik po Antrojo pasaulinio 
karo ji tapo mūrinė. Bažnyčia – lotyniško kryžiaus 
plano, stačiakampio formos, su keturių kolonų por-
tiku priekiniame fasade. 



Vidaus erdvę į tris navas skirsto dvi eilės aš-
tuonkampių stulpų. Svarbiausias puošnaus in-
terjero akcentas – erdvinis keturkolonis porti-
ko formos altorius, gausiai puoštas statulomis. 
Tai tarsi dviejų altorių kompleksas. Didžiausia 
bažnyčios vertybė – malonėmis garsėjantis 
paveikslas „Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų 
Paguoda“. XVII a. aštuntajame dešimtmetyje  
Švč. Mergelė Marija ir Vaikelis Jėzus buvo pa-
gerbti karūnomis, o 1750 m. jų atvaizdas pa-
puoštas ornamentuotais aptaisais. Dievo Mo-
tina spinduliuoja gerumą, atlaidumą; dešinėje 
rankoje ji laiko Kūdikėlį Jėzų, kuris laimina. Die-
vo gautas malones, meldžiantis prie paveiks-
lo, liudija daugybė padėkos ženklų – votų. 
Kiekvieno mėnesio 15 dieną švenčiami malo-
nėmis garsėjančio paveikslo tituliniai atlaidai. 
Maldininkai susirenka pagarbinti Pivašiūnų 
Dievo Motinos ir paprašyti dangiškos globos ir 
užtarimo. Nuo seno garsūs Pivašiūnų Žolinės ir 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. 

Vytauto Kandroto nuotraukos



Gražutės regioninio parko archyvo nuotraukos

Šiluvos 
Apsireiškimo 
koplyčia



Dar viena svarbi vieta tikintiesiems – Šiluva (Raseinių r. 
sav.). Čia stovi Šiluvos Apsireiškimo koplyčia, garsėjanti 
Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu. 

Švč. Mergelė Marija Šiluvoje apsireiškė 1608 m. Pasak se-
niausios rašytinės Šiluvos istorijos, artimo kaimo pieme-
nėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant 
vieno didelio akmens Mergelę, laikančią ant rankų Vaikelį 
ir graudžiai verkiančią. Mokytojas Saliamonas, prisiartinęs 
prie akmens, taip pat pamatė verkiančią Mergelę, kaip 
buvo matę piemenėliai. Laukuose, kuriuose buvo ariama 
ir sėjama, verkianti Dievo Motina kvietė prisiminti prieš 
amžius šiose vietose pasėtą gyvąjį Dievo žodį. Garsas apie 
Švč. Mergelės Marijos pasirodymą greitai pasklido. Pasa-
kojama, kad vienas aklas senukas apčiuopomis parodė, 
kur buvo užkasta skrynia su senosios bažnyčios vertybė-
mis. Parodęs iškart praregėjo. 



Per kelis dešimtmečius po Švč. Mergelės Marijos ap-
sireiškimo Šiluvoje sustiprėję katalikai labai gerbė 
jos pasirodymo vietą, ją puošdavo, joje melsdavosi 
ir giedodavo. Vyskupas Aleksandras Sapiega 1663 
m. ten pastatė medinę koplyčią, ant apsireiškimo 
akmens buvo įrengtas altorius. Koplyčia baigta sta-
tyti 1924 m. ir pašventinta. Jos įrengimas truko visą 
tarpukario Nepriklausomybės laikotarpį. Galutinai 
įgyvendinti architekto sumanymą pavyko tik 1999 
m. koplyčios prieigose pastačius antrąją akmeninę 
angelo skulptūrą. 

Šiluvos 
Apsireiškimo 
koplyčia



Vytauto Kandroto nuotraukos

Didingos architekto A. Vivulskio suprojektuotos 
Apsireiškimo koplyčios aukštis – 44 metrai. Jos fa-
sadą puošia Šiluvos Dievo Motinos reljefas. Ši koply-
čia – viena ankstyviausių moderniosios bažnytinės 
architektūros pavyzdžių Europoje. Jos viduje, ant 
apsireiškimo akmens, pastatytas altorius, virš jo –  
Dievo Motinos su Kūdikiu statula ir angelų skulptū-
ros. Altorius yra beveik koplyčios centre, jį galima 
apeiti, tad daug maldininkų, prašydami Dievo malo-
nių, apie jį eina keliais. Sovietmečiu koplyčios sienos 
išpuoštos freskomis, vaizduojančiomis svarbiausius 
Šiluvos įvykius. 

Koplyčią, savo vizito Lietuvoje metu, aplankė ir po-
piežius Jonas Paulius II. Popiežiaus apsilankymą čia 
mena jo dovanotas Vatikano meistrų darbo auksinis 
rožinis, o netoli koplyčios esančioje aikštėje jam pa-
statytas paminklas. 







ŽODŽIAI IŠ SIELOS



Liturginiame kalendoriuje spalio  
7 dieną Bažnyčia mini Švč. Mergelę 
Mariją, Rožinio Karalienę. Liaudyje 
ši šventė vadinama Marijos Rožan-
činės vardu. Šventasis Tėvas Jonas 
Paulius II pabrėžė, kad rožinio mal-
da yra lobis, kurį turime iš naujo su-
rasti. Tad visą spalio mėnesį tikin-
tieji skiria didesnį dėmesį Mergelei 
Marijai ir rožinio kalbėjimui, tikė-
damiesi užtarimo iš Dangiškosios 
Motinos.

MARIJA YRA MŪSŲ KELIAS
Viską, kas mus ištinka, Mergelė Marija jau yra 

išgyvenusi. Atsakymų į savo problemas turime 
ieškoti jos gyvenime.

Kalbėdami tik apie jos garbę ir išaukštinimą, 
elgiamės taip, tarsi iš tikro žmogaus gyvenimo 
padarome vaškinių figūrų muziejų. Neužtenka 
Mariją gerbti ir dėti jai ant galvos karūną. Tokio-
mis turtingomis priemonėmis ji savo gyvenime 
niekada nesinaudojo. Kai Dievas griauna mūsų 
planus ir veda kitu keliu, nei mes įsivaizdavome, 
tai turime prisiminti, kad taip pat buvo ir Dievo 
Motinos gyvenime. Dievas ugdė Marijos tikėji-
mą, jos gyvenime dažnai praūždavo tikėjimo ir 
pasitikėjimo uraganai.

Ji turėjo išgyventi sunkią santykių dramą su 
Juozapu. Tuo metu Marija tikriausiai klausė sa-
vęs, ką daryti. Tai buvo sunkus tamsybių laiko-
tarpis. Jėzaus gimimas Betliejuje taip pat buvo 
stiprus išmėginimas: kiekvienai motinai labai 

svarbu, kur ir kada gims jos vaikas. Erodo perse-
kiojimas, Jėzaus atradimas šventykloje, žmonių 
reakcijos į jos sūnaus mokymą ir turbūt dar dau-
giau įvykių ir žodžių Marija saugojo savo širdyje. 
Net pati Dievo mama turėjo mokytis įvykių dva-
singumo. Viešpats nieko jai gyvenime nepalen-
gvino, jos gyvenime viskas buvo lygiai taip pat 
sunku kaip ir mūsiškiuose.

Apreiškimo metu ištardama savąjį „Taip“, Mari-
ja dar nevisiškai suprato, su kuo sutinka. Tačiau 
vėliau savo nuolatiniu „Taip“ jį sutvirtindavo. 
Mariją galime vadinti pritarimo Dievui motina, 
pasitikėjimo motina, nes ji visuomet sakydavo: 
„Teesie man Tavo valia“. Mūsų tikėjimas ir yra 
nuolatinis sakymas „Taip“ Dievui.

Atstumas tarp mūsų ir Marijos visada atsiran-
da dėl mūsų baimės sekti malone iki pabaigos. 
Daug patogiau sakyti: „Ji buvo nekaltai pradėto-
ji, Dievo motina, buvo kitokia. Aš negaliu su ja 
lygintis“.

KAS GI BUVO MARIJA?
Kaip Izraelio tautos narė, Marija iš Abraomo 

ir Saros paveldėjo tikėjimą vienu gyvuoju Die-
vu, kuris išgirsta varguolio šauksmą ir sandoros 
ryšiais išlaisvina pavergtuosius. Kadangi Jėzus 
laikėsi žydų tikėjimo, galime teigti, kad Marija 
drauge su savo vyru Juozapu savo namuose taip 
pat šio tikėjimo laikėsi: skaitydami Torą, švęsda-
mi šeštadienį bei kitas šventes, melsdamiesi, 
uždegdami žvakes ir lankydami sinagogą pagal 
Galilėjos papročius.

Evangelistas Lukas vyresniojo amžiaus Mariją 
aprašo kaip pirmykštės Jeruzalės bendruomenės 
narę, besimeldžiančią su šimtu dvidešimčia mo-
terų ir vyrų prieš Dvasios nužengimą per Sekmi-
nes (Apd 1, 13-15). Galima įsivaizduoti jos pokal-

Mergelė Marija – 
visos žmonijos vaikų motina 
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bius su pirmąja Prisikėlimo liudininke – Marija 
Magdaliete, su Joana, Zuzana, su kitomis moki-
nėmis ir mokiniais, pavyzdžiui, su Petru, išsiža-
dėjusiu Jėzaus. Jėzaus mirties ir prisikėlimo švie-
soje šie žmonės tikėjo, kad Mesijas jau yra atėjęs. 
Jie jokiu būdu nemanė savo religijos apleisti. Jie 
ir toliau melsdavosi šventykloje, skelbė Gerąją 
naujieną kitiems žydams, kol pagaliau suvokė, 
kad Evangelija skirta ir pagonims. Moksliškai 
sakoma, jog Marija buvo žydė krikščionė, gyve-
nusi prieš sinagogos ir Bažnyčios skilimą. Taigi 
jos neišaukštiname, jei nubaliname jai veidą, jei 
vaizduojame ją kaip šviesiaplaukę ir mėlynakę, 
juolab Marija nėra pagerbiama, kai jos gilus ti-
kėjimas, grindžiamas žydų tikėjimo tradicija, pa-
keičiamas vėlesnių laikų katalikiškuoju tikėjimu 
bei pamaldumu.

PAPRASTA KAIMO MOTERIS
Ši žydė gyveno kaime. Kaimo gyventojai dirbo 

žemę ir vertėsi amatais. Dauguma moterų buvo 
neraštingos. Marija, susituokusi su staliumi ir 
akmenskaldžiu Juozapu, savo dienas praleido 
dirbdama sunkų ir pelno neteikiantį darbą – 
maitino savo šeimą, ją rengė ir puoselėjo.

Marijos gyvenimą šiandien galėtume susieti su 
daugelio vargingai gyvenančių moterų buitimi. 
Laikraščiuose rasime panašios kančios vaizdų: 
moterys gimdo ne namuose, su kūdikiu ranko-
se jos bėga nuo mirties į svetimas šalis, neteisin-
gai mirties bausme nubaudžiami motinų sūnūs. 
Taip Marija tampa seserimi dar neaprašytus gy-
venimus gyvenančioms moterims.

TIKINTI MOTERIS
Konkretus Marijos gyvenimas žydų kaimo vi-

suomenėje – pagrindas šią moterį suvokti kaip 
tikinčiąją. Kaip Šventajame Rašte parašyta, ji ke-
liavo ne regėjimu, o tikėjimu – klausdama, šir-
dyje apmąstydama, nerdama į tikėjimo tamsą 
skausmo perverta širdimi.

Luko aprašyta Jėzaus kūdikystė atspindi Mari-
jos tikėjimą, o duotas pažadas susieja Mariją su 
Dievu. Apreiškimo vaizdas – tai pranašiška pa-
šaukimo istorija (kaip ir Mozės pašaukimas, įvy-
kęs prie degančio krūmo). Po vidinių klausimų 
Marija sutinka savo gyvenimą pašvęsti ateičiai, 
kurios ji dar nenumano. Jos nėštumas – tai Dva-
sios apgaubimas, solidarumo su Dievu ženklas.

Marijos bendrystė su Dievu paryškinama mal-
doje „Magnificat“. Šie žodžiai Naujajame Testa-
mente priskirti moters lūpoms. Marija apkabina 
savo pusseserę Elžbietą ir namai tampa mote-
rų erdvė, kurią jos pripildo pranašiško tikėjimo 
kalbos. Senoji Elžbieta Mariją vadina „palaimin-
ta tarp moterų“, kartodama žydų Rašto šlovę, 
teiktą Jaelei ir Juditai po jų didvyriško veiksmo 
Dievo tautą gelbėjant. Tada Marija pradeda Die-
vą šlovinti kaip ir žymūs bibliniai giesmininkai 
– Mirijama, Mozė, Debora ir Hana. Taigi Marijos 
dvasia džiūgauja Dievu Išganytoju.

Nors Marija neturtinga ir paprasta, galingasis, 
gyvasis ir šventasis Dievas jai padaro didelių da-
lykų. Ir ne tik jai, bet ir visiems neturtingiesiems: 
nuversdamas galinguosius nuo sostų ir iškel-
damas varguolius, alkanuosius; tuščiomis pa-
leisdamas neatgailaujančius turtuolius ir šitaip 
vykdydamas savo pažadą. Taip Marija tampa 
simboliu bevardžiams, kuriuos Dievas gausiai 
apdovanoja ir gelbsti.

Iš viso to, kas buvo pasakyta, aiškėja, kad Ma-
rija turi savo istoriją kaip ir kiekvienas žmogus. 
Ji ryški ano meto bendruomenės atmintyje dėl 
„būdo, kuriuo savo gyvenimu ji visiškai ir atsa-
kingai priėmė Dievo valią, kadangi išgirdo Die-
vo žodį ir jį vykdė, ir kadangi artimo meilė bei 
tarnystės dvasia buvo jos veiksmus skatinanti 
jėga“. (Paulius VI, Marialis Cultus, Nr. 35). Ši mo-
teris tikėjo kaip tiki neturtingieji, kaip tiki dau-
gelis kitų nežinomų asmenų.

Parengė www.jaunimodienos.lt96      W W W.LIE TUVE.LT
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Tapybos cikle „Dievo Motina – tikėjimo ikona“ nau-

doti keturi Mergelės Marijos vaizdavimo tipai: Mei-

lingoji, Besimeldžiančioji, Rodanti kelią ir Mergelė 

Marija šlovėje. Šie darbai, nors ir atlikti remiantis 

ikoninio vaizdavimo kanonais, nėra ikonos, kurių 

tikslas – padėti melstis. Paveikslų kompozicijose 

– Dievo Motinos buvimas mūsų aplinkoje, rodant 

Kelią – savo sūnų Jėzų.

Šie paveikslai galėtų būti pagalba kasdieniam 

mąstymui.

   Dailininkas Vaidotas Kvašys

Bernardinai.lt išleistame sieni-

niame 2014-ųjų metų kalendoriuje  

„Dievo Motina – tikėjimo ikona“ pa-

teiktos visos valstybinės bei katalikiš-

kos šventės, šventųjų minėjimai. Ka-

lendoriuje palikta vietos užrašams. 

Tai ne tik graži, bet ir prasminga do-

vana jums ir jūsų artimiesiems.

BERNARDINAI.LT 2014-ŲJŲ KALENDORIUS: 

„DIEVO MOTINA – TIKĖJIMO IKONA“
Motina Teresė kartojo, kad kartu galime daugiau nei po vieną. Šio kalendo-

riaus gimimas – dar vienas šios tiesos įrodymas. Viliamės, kad Vaidoto Kvašio ir 
Bernardinai.lt bendradarbiavimas šiuo bendru kūriniu tikrai nesibaigs.

Telydi mus Dievo Motina mūsų kasdienybėje, teįkvepia stiprybės, meilės ir 
drąsos sakyti „taip“ Viešpačiui Dievui.
      Andrius Navickas, Bernardinai.lt redaktorius



SVEIKATA IR GROŽIS

Ajurveda 
ir organizmo

valymas
Ajurveda yra vienintelis medicinos mokslas, tu-
rintis sveikatos apibrėžimą. Ajurvedine prasme 
sveikata – tai nėra paprasčiausias išsivadavimas 
iš fizinio skausmo ar ligos simptomų. Bendram 
sveikatos įvertinimui didelę reikšmę turi protas. 
Sveiku galima laikyti tik tokį asmenį, kurio aiš-
kus, ramus ir subalansuotas protas papildo su-
balansuotą kūną bei harmoningą, ramią sielą. 
Ajurveda – tai kūno, proto ir sielos vienovė.



Sveikumas pagal Ajurvedą
Dažnai žmonės, neturintys jokių fizinių problemų ar nejaučiantys 
negalavimų simptomų, jaučiasi nelaimingi ar neramūs psichologiš-
kai. Ajurvedos pažiūriu tokie žmonės nėra sveiki. Šiai kategorijai 
galime priskirti tūkstančius žmonių. Jie gali būti sutrikę, prislėgti, 
irzlūs ir jaustis nesaugiai, dėl streso kentėti nuo nemigos ar nematyti 
tikslo gyventi, neturėti galimybių išreikšti save. Viso šito šaltinis daž-
niausiai yra nesubalansuotas protas.



Ajurveda pateikia natūralios 
kūno pusiausvyros ir harmo-
nijos su aplinka principus. 
Žmogus – tai neatskiriama 
jį supančios aplinkos dalis.  
Gyvendamas harmoningai su 
aplinka ir gamta, jis užsitikri-
na fizinę sveikatą ir proto ra-
mybę. Natūralus, paprastais 
principais paremtas gyveni-
mas gali padėti išvengti bran-
gaus medicininio gydymo ir 
nereikalingų kančių, kurias 
sukelia įvairiausi negalavi-
mai. Mokėjimas klausytis 
savo kūno ir pastebėti nelai-
mės simptomus gali padėti 
palaikyti sveikatą, padidinti 
produktyvumą, o taip pat pa-
justi didesnį pasitenkinimą 
gyvenimu.

Harmonija su aplinka ir savimi



Sveikatos priežiūros 
    sudedamosios dalys
Sistemingą ajurvedinę sveikatos priežiūrą sudaro: lengva mankšta (fizinis aktyvumas), organizmo valymas, 
kūno higiena, subalansuota mityba, laikas skirtas proto ramybei – meditacija. Šių gyvensenos įpročių tikslas 
– ilgaamžiškumo, energijos, fizinės ir mentalinės jėgos skatinimas. Tai suteikia proto ramybę ir subalansuoja 
emocijas. Puiki sveikata leidžia efektyviau dirbti ir pailsėti, kai to norite, tapti savo kūno ir proto šeimininkais, 
o ne vergais.

Periodiškas organizmo valyvas
Taigi organizmo valymas – vienas iš būdų pagelbėti sau. Pagal Ajurvedą, svarbiausi požymiai, kad reikia valyti 
organizmą, yra raumenų skausmai, išsekimas ir mieguistumas, vidurių pūtimas, apnašomis apsitraukęs lie-
žuvis, miego sutrikimai. Pats elementariausias organizmo valymo būdas – pasninkavimas vieną dieną per dvi 
savaites. Tai padeda palaikyti virškinimo stiprumą ir apvalo kūno sistemas nuo toksinų. Pasninko metu galima 
valgyti lengvą maistą: vaisius ir lengvas daržovių sriubas, galima gerti vaisių sultis, žolelių arbatas ir vandenį 
su citrinos sultimis. Valymosi procedūrų metu rekomenduojame gurkšnoti karštą vandenį – tai paprasčiausia 
ir kartu veiksmingiausia geros savijautos rekomendacija. Karštas vanduo skatina virškinimą ir iš organizmo iš-
plauna amą – kenksmingus medžiagų apykaitos produktus. Vanduo turi būti karštas – toks, kad reikėtų papūsti 
prieš išgeriant gurkšnelį. Nesvarbu, kiek jo išgersite per dieną – vieną ar du litrus – svarbiausia gurkšnoti jo kuo 
dažniau (geriausia kas pusvalandį). Beje, tarp valgių geriant karštą vandenį šiek tiek apmalšinamas apgaulingas 
alkio jausmas. Ajurveda rekomenduoja du kartus per metus – rudenį bei pavasarį – skirti laiko intensyvesniam 
organizmo valymui. Viena iš svarbiausių Ajurvedos sveikatos stiprinimo priemonių yra organizmo valymo pro-
cedūra – Pančakarma („Panča“ – penki, „karma“ – veiksmai). 



Penki veiksmai yra tokie: 

Snechana – lydyto sviesto gėrimas vidiniam or-
ganizmo valymui; 

Abjanga – viso kūno masažas su specialiai pa-
ruoštais vaistažolių aliejais;  

Nasja – kvėpavimo takų ir organų išvalymas;  

Svedana – gydomoji vaistažolių pirtis; 

Širodara – aliejaus pylimas į trečiąją akį. 

Masažas
Organizmo valymo metu daromas abjangos masažas 
su juodųjų sezamų aliejumi. Tai tradicinis indiškas 
masažas, kuris turi unikalų, ilgalaikį poveikį visam 
žmogaus organizmui: išvalo nuo toksinų bei atjauni-
na audinių ląsteles, mažina galvos, sąnarių ir nugaros 
skausmus, harmonizuoja organizmo sistemų veiklą, 
šalina stresą ir depresiją bei nuovargį, grąžina fizines ir 
dvasines žmogaus jėgas. Senovės Indijos šventraščiuose 
jis vadinamas jaunystės, grožio ir ilgaamžiškumo ma-
sažu. 

Šilto aliejaus pylimas
Pančakarmos metu daroma širodara – šilto aliejaus 
pylimas ant kaktos, į trečiąją akį. Tai lyg streso pase-
kmių, nereikalingų emocijų ir minčių išvalymas. Pro-
cedūros metu žmogus jaučia dvasinę ir fizinę palaimą, 
o šilto aliejaus suvilgyti plaukai tampa sveikesni, la-
biau žvilga ir geriau auga. 

Viršutinių kvėpavimo 
takų valymas
Nosies procedūra – nasja – skirta išvalyti viršutiniams 
kvėpavimo takams. Specialus aliejus, naudojamas šiai 
procedūrai, lengvina atsikosėjimą, malšina slogą, todėl 
gerėja uoslė. Be to, po švelnaus nosies srities masažo, 
žmogus jaučiasi tarsi atgavęs kvapą. 

Pirtis
Po procedūrų rekomenduojama pasikaitinti specialioje 
ajurvedinėje pirtelėje, kur galva, skirtingai nuo kūno, 
nėra kaitinama. Unikali pirtelė leidžia mėgautis šilu-
ma ilgiau nei įprastinėje pirtyje, po masažo kūną ge-
riau veikia aliejus, lengviau absorbuojami ir pašalina-
mi toksinai, oda tampa švelni ir lygi. 

Sviesto gėrimas
Sviesto Ghy gėrimas yra malonaus švelnaus riešutų 
skonio, puikiai tinka laktozės netoleruojamam orga-
nizmui, nes yra išvalytas nuo pieno baltymų, išgarin-
tas. Ghy sutepa virškinamąjį traktą, gerina virškinimą, 
nedidina cholesterolio kiekio kraujyje, suminkština or-
ganizmą iš vidaus. 



Organizmo valymo 
savaitgaliai
Kad organizmas būtų sveikas ir švarus, Ajurve-
dos specialistai rekomenduoja atlikti nuo 3 iki 
8 pančakarmos procedūrų kompleksą (priklau-
somai nuo organizmo užterštumo laipsnio). Pir-
masis Ajurvedos SPA centras Lietuvoje „Shanti“ 
organizuoja organizmo valymo savaitgalius. Du 
kartus pavasarį bei du kartus rudenį Ajurvedos 
specialistai, masažuotojai, lektoriai bei jogos ir 
meditacijos meistrai kartu su jumis tris dienas 
padės jūsų kūnui, protui ir sielai grįžti į harmo-
ningą visumą. Šį rudenį dar galite spėti atvykti 
į organizmo valymo savaitgalius: lapkričio 9–11 
bei 22–24 dienomis. Daugiau informacijos: 

www.ajurveda.lt.
Parengė Eglė Kauneckienė



LIETUVIAI KELIAUJA

DĖMESIO!
Siaučia 
kalnų virusas!



Daugelį žmonių vilioja kalnai, jie jais užsikre-
čia nepagydomai ir tada bando šturmuoti vis 
didesnes viršukalnes. O nuo ko pradėti tiems, 
kurie jau žvelgė į horizontą nuo Juozapinės 
kalno (293,6 m) ir vis dažniau sapnuoja ko-
piantys į snieguotas kalnų keteras? Tokiems 
keliautojams reiktų pradėti nuo aukščiausio 
kalno Tatruose, į kurį galima įkopti ir pavie-
niams turistams be gido pagalbos. Nuo šio 
– Rysų – kalno atsiveria nuostabi panorama. 
Rysai (slovakiškai ir lenkiškai Rysy) – aukščiau-
sias Aukštųjų Tatrų kalnas, esantis ant Slova-
kijos ir Lenkijos valstybinės sienos. Yra trys 
Rysų viršukalnės: vidurinė (2 503 m) ir pietryčių  
(2 473 m) stūkso Slovakijoje, o šiaurės vakarų 
(2 499 m) – Lenkijoje.





Daug jėgų ir sunki kuprinė
Maždaug 14 valandų kelias iki viršūnės ir 

atgal prasideda Rysų papėdėje, maždaug 
1 300 m aukštyje virš jūros lygio. Čia ten-
ka eiti miškingu ir gana plačiu taku, kuris 
pamažu siaurėja, o aplink augančias egles 
keičia pušys. Šioje atkarpoje niekas ne-
snaudžia ir visi kupini jėgų eina gana spar-
čiai. Tiesa, spartą mažina kuprinės turinys: 
maistas, vanduo, gliukozės tabletės, kelios 
poros kojinių, striukė, kremas nuo saulės, 
pirštinių pora.
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Draugiška šypsena 
arba pasisveikinimas
Po gero pusvalandžio gana spartaus ėjimo 

gamta ima keistis: pušelių auga vis mažiau, jas 
keičia kalnapušės, bet ir jų žaliuoja tik kur ne kur. 
Šioje atkarpoje ištvermingesni keliautojai jau 
ima lenkti lėtesniuosius ir tuos, kurie nėra nusi-
teikę kopti iki pat viršūnės. Visi sutikti žmonės 
buvo tikrai mandagūs: šypsojosi vieni kitiems, o 
tie, kurie sveikinosi, tą darė dažniausiai lenkiš-
kai arba slovakiškai. Tiesa, šį kalną yra pamėgę 
ir vokiečiai...





Konstantino triumfo arka



Galima pabūti šerpu
Kopimas, kuprinė, karštis, nedideliais vandens gurkšneliais malšinamas 

troškulys daro savo – per pusvalandį pakylama nuo 10 iki 15 m aukštyn. 
Čia jau tenka prasilenkti ne tik su kitais, dažniausiai grįžtančiais, turistais, 
bet ir su šerpais, kurie tikrai sparčiai eidami neša į Rysų karčemą, įsikūrusią 
netoli viršūnės, maisto, gėrimų, medienos. Kartais jų nešuliai sveria iki 130 
kilogramų. Paprasti keliautojai taip pat kviečiami nunešti 10 kilogramų 
krovinį, dažniausiai anglių. Už tokią paslaugą karčemoje jie gali nemoka-
mai gauti šiltos arbatos arba sriubos.





Svaiginantys vaizdai
Vėstantis oras ir boluojantis suledėjęs sniegas bei prieiti du pakraščiuose 

ledu padengti Rupūžių ežeriukai leido suprasti, kad užkopta aukštai. Teko iš 
kuprinės traukti šiltesnius rūbus... Nuo čia kopimas yra sunkesnis, nes tenka 
pratintis ir prie kitokios deguonies koncentracijos ore, tačiau viską atperka 
vaizdai. Norisi gėrėtis jais, gerti į save kalnų didybę ir užfiksuoti akimis viską, 
kas netelpa fotoaparato objektyve. Tokiais momentais nejučia prisižadi, kad 
tai nepaskutinė kelionė, kad tokių vaizdų dar teks pamatyti...















Eilė prie grandinių
Pamažu tolstant nuo ežeriukų ir vis atsakingiau dedant pėdas ant akmenų, viduje 

sukirba nerimas... Tačiau nėra kada tam jausmui augti, nes reikia atsakingai nužvelgti 
grandines ir metalinius strypus, kurių prisilaikydami visi vorele kopia aukštyn. Čia jau 
nepalenktyniausi... Matyti, kaip keli draugai bando įkalbėti vieną kolegą, kuris nesiryžta 
eiti toliau. Tokiais momentais palaikymas ir padrąsinimas labai padeda. Beje, atsakin-
gais momentais reiktų pirmam eiti labiausiai patyrusiam žmogui, o visiems kitiems kar-
toti jo veiksmus. Idealu, jei ir paskutinysis būna tiek fiziškai gerai pasirengęs, tiek turintis 
patirties.







Iš Slovakijos į Lenkiją
Įveikę dar vieną statoką ir netrumpą pa-

žliugusio sniego atkarpą visi pasiekia Slo-
vakijos ir Lenkijos sieną. Tą vietą žymi spal-
votomis vėliavėlėmis išpuošta arka. Pro ją 
praėjus patenkama į Lenkiją, tačiau ne tai 
džiugina turistus. Pirma, pasiekus 2 250 m 
aukštį virš jūros lygio, jau visai netoli atrodo 
viršūnė, antra – galima išgerti šiltos arba-
tos ir suvalgyti kelis užsineštus sumuštinius 
aukščiausiai pasaulyje įsikūrusioje smuklė-
je, trečia – galima nueiti į ypatingą tualetą. 
Jame būnant galima grožitės vaizdais, nes 
jis visas pastatytas iš stiklo...









Nekasdienis įvykis
Beje, nuo čia kelionę tęsti ryžtasi tik pusė 

turistų, kadangi vieni būna jau per daug 
pavargę, kiti nenori palikti šiltos ir jaukios 
kavinės, dar kiti negali kopti dėl sveikatos. 
Pajutę, kad sunku kvėpuoti ar trūksta oro 
tikrai neturėtumėte žūt būt kopti aukštyn. 
Deja, bet teko pamatyti kaip vienam vokie-
čiui senjorui pasidarė negera. Vos už kelių 
minučių atskrido sraigtasparnis ir išskrai-
dino jį. Tuo metu vieni gailėjo vokiečio, kiti 
aikčiojo iš susižavėjimo matydami, kaip nu-
tupdomas sraigtasparnis, treti stebėjo pa-
galbos tarnybos darbą.











Pagaliau viršūnė
Tie, kurie kopia paskutiniuosius kelis šim-

tus metrų iki viršūnės, turi būti labai at-
sargūs, nes akmenys čia jau palaidi, slidu, 
kartai nėra kur rankomis užsikabinti, todėl 
daugelis kapanojasi keturiomis, prasilenkti 
vieniems su kitais būna tikrai sudėtinga. O 
ir dairytis aplink nelabai būna kada, nes vi-
sas dėmesys kopiančiųjų sutelkiamas tik į 
kopimą. Pasiekus viršūne veidas nušvinta, 
džiaugsmas ir jaudulys persipina... Norisi 
ranka paliesti tą keliais metaliniais strypais 
pažymėtą vietą, nusifotografuoti, garsiai 
pasakyti, kad padaryta tai, kas buvo supla-
nuota ir... galvoti apie leidimąsi žemyn. Ži-
noma, dar keletą minučių visi grožisi vaizdu 
pirštais vis badydami į kitas viršukalnes...



















Telieka nusileist žemyn
Pasiekti laimingai viršūnę – daugiau nei 

pusė darbo, kurį reikia pabaigti. Laukia lei-
dimasis žemyn. Jis atrodo nebetoks sunkus, 
nes trasa jau pažįstama, aišku, ko tikėtis. Tie, 
kurie leidžiasi žemyn, padrąsina turistus, 
paskutiniuosius kelis šimtus metrų kopian-
čius viršūnės link. Kai pasiekiama karčiama, 
susitinkama su ten likusiais kolegomis, vėl 
kertama Lenkijos ir Slovakijos siena, nusi-
leidžiama grandinėmis, pamatomi Rupūžių 
ežeriukai, atrodo, jog jau esi visai šalia kem-
pingo, kuriame laukia šiltas miegmaišis. 
Tiesa, už vaizdus, už kalnus, už tuos, kurie 
išėjo ir sugrįžo, ir už tuos, kurie negrįžo, pa-
dedame akmenį ant akmens. Tegul tai bus 
ženklas, kad ir mes čia buvom...

Parengė Lina Bačiūnaitė-Lužinienė
Fotografavo 
Jonas Andrijauskas ir 
Lina Bačiūnaitė-Lužinienė





















MOTERIS IR KŪRYBA

SMALSUMAS 
ATRAKINA 
VISAS DURIS
Sunku pristatyti Jūratę keliais žodžiais. 
Geriausiai apie ją kalba jos darbai. 
Jie ne tik puošia autorę, bet ir šildo 
daugelį jos kūrybos gerbėjų. 
Nesvarbu, ar tai būtų rūbas, ar maža 
smulkmena. Jei ne pats daiktas šildo, 
tai gerą energiją tikrai spinduliuoja 
Jūratės įdėtas darbas, kantrybė ir 
emocijos. Vienetinių veltinių kolekcija 
norime pasidalinti ir su Jumis. 
Kviečiame šiek tiek artimiau susipažinti 
su pačia darbų autore, pasislėpusia po 
slapyvardžiu Fancycolor.
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Truputis fantazijos seniems 
daiktams suteikia antrą 
gyvenimą
Rankdarbiais domėjausi nuo pat vaikystės. Kartu su 
mama mezgėme, siuvinėjome, siuvome, vėrėme pa-
puošalus, džiovinome augalus, iš kurių darėme sausas 
puokštes, verbas, iš atvirukų gaminome dėžutes. Jei 
man reikėdavo naujos suknelės, persiūdavome iš se-
nos, nedėvimos, papuošdavome ją įvairiomis detalė-
mis. Kai reikėdavo kuprinės, imdavome senus džinsus, 
pridėdavome truputį fantazijos, štai ir originali kuprinė! 
Dar dabar turiu džiovintų svarainių sėkliukių apyrankę, 
ant riešo nešiotas įvairiaspalvių siūlų juosteles, kurias 
kuriomis puošdavausi pati ir, pavadinusi draugystės 
juostelėmis, dovanodavau draugėms. Taigi pomėgis 
gaminti rankdarbius neatsirado staiga, jis mane lydi 
nuolat ir, manau, lydės dar ilgai.
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Rankdarbiai – 
savotiška terapija
Rankdarbiai – tai terapija. Ar tai būtų mezgimas, siu-
vinėjimas, pynimas, ar koks nors kitas rankų darbas – 
pats procesas yra malonus. Paėmusi į rankas kuokštelį 
vilnos pamirštu dienos rūpesčius, skubėjimą, atsipa-
laiduoju. Vėlimas ramina, pažadina kūrybiškumą, o ir 
rezultatas džiugina, todėl visi rankdarbiai, net ir koks 
nors mažmožis, dvelkia šiluma, jaukumu ir neprilygsta 
masinės gamybos daiktams. 

Smalsumas atrakina 
visas duris
Esu labai smalsi, todėl sužinojusi apie naują rankdar-
bių rūšį, noriu ją išbandyti. Esu išmėginusi dekupažą, 
sutažą, tapybą ant šilko, popieriaus sukučius, papuoša-
lų gamybą iš polimerinio molio ir iš plastikinių butelių, 
kartais gaminu lėles, verdu kvapnų muilą. Tačiau prieš 
6 metus, pamačiusi unikalius vienos auksarankės žais-
liukus iš veltinio, o internete aptikusi nuostabių veltinio 
rankinių nuotraukų, likau taip sužavėta šia neaustine 
medžiaga, kad nutariau būtinai išmokti šio rankdar-
bio atlikimo technikos. Informacijos ieškojau interne-
te, bendraminčių forumuose. Pirmiausia pradėjau velti 
adatėlėmis – sausuoju vėlimo būdu, tada pamažu pri-
sijaukinau ir šlapiąjį vėlimo būdą. Turbūt jau niekad ne-
liksiu vėlimui abejinga, nes visada atrandu naujas velti-
nio panaudojimo galimybes.
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Išskirtinis dėmesys 
rankų darbo daiktams
Turbūt kaip ir daugelis, pirmiausia savo rank-
darbius dovanodavau artimiesiems, draugams. 
Vėliau šie ėmė prašyti ką nors pagaminti jų 
draugams, kolegoms, pažįstamiesiems. Kadangi 
rankdarbiai neužsigulėdavo namuose, nutariau 
juos fotografuoti ir šiomis nuotraukomis pasida-
linti su bendraminčiais internete. Mano darbai 
žmonėms patiko, ne vienas panoro juos pama-
tyti ir įsigyti. Turiu ir keletą nuolatinių klienčių, 
kurios pasitiki manimi, vertina rankų darbą ir 
tiki, kad žmogaus rankomis sukurtas vienetinis 
aksesuaras ar interjero detalė, papuošalas, dra-
bužis yra originalumo ir išskirtinumo garantas. 
Visus aksesuarus ir drabužius kuriu tik tokius, 
kuriuos nešiočiau pati. Jie turi būti elegantiški, 
moteriški, bet kartu ir žaismingi, nuotaikingi. 
Mėgstu jais puoštis, nes jie padeda išsiskirti iš 
minios, pabrėžti mano individualumą. 

Neįtikėtini sutapimai
Jei nuolat tobulėji, sugalvoji ką nors nauja, vi-
sada eini žingsniu priekyje, tada ir konkurencija 
nebaisi. Plagijavimas manęs taip pat negąsdina, 
nes pakartoti velto rankdarbio visiškai identiš-
kai neįmanoma. Be to, kartais 2 žmonės skirtin-
guose pasaulio kampeliuose sugalvoja nuvelti 
panašius daiktus ir juos nuvelia… Tai kuris nuo 
kurio tada nusikopijavo? Manau, kad kūrybinės 
mintys tiesiog sklando ore ir gali aplankyti ne 
vieną žmogų… Todėl būna labai daug sutapi-
mų, kartais neįtikėtinų, ypač kūryboje.
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Grožio ir praktiškumo derinys
Kadangi vilna prisitaiko prie kūno temperatūros, veltinio drabužiai skirti ne tik žiemai, 
bet ir vasarai. Jei veliant naudojama daug šilko ir tik truputėlis vilnos, net nesuprasite 
iš ko drabužis pagamintas, nes jis toks lengvas, švelnutis. Žinoma, vilna šildo, masažuo-
ja, net gerina kraujo apykaitą. Mitas, kad drabužiai iš vilnos šiurkštūs. Yra tokios vilnos 
rūšys, kurios tikrai nedirgina odos. Jei drabužis nuveltas kokybiškai, jis tikrai praktiškas. 
Tiesa, veltas drabužis gali apsivelti mažyčiais burbuliukais, tačiau gąsdintis neverta – 
juos lengva nurinkti, o tada drabužis vėl kaip naujas... Labai norėčiau sukurti savo velti-
nio aksesuarų ir drabužių kolekciją.

Parengė Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė



www.ambroozija.lt

Kosmetiniai nerafinuoti aliejai gerai veikia odą visais metų laikais, nes tik nerafinuotame, chemiš-
kai neapdorotame aliejuje išlieka natūralios vertingos biologiškai aktyvios medžiagos. Tokie aliejai 
puikiai drėkina ir maitina odą, ją nuramina ir skatina regeneracijos procesus. Kokybiškas kosme-
tinis aliejus, turintis daug reikalingų riebalų ir vitaminų – tikra puota Jūsų odai! Todėl grožio fėjos 
ir „Ambroozijos“ kūrėjos Jurgita ir Nomeda dalinasi patirtimi ir žiniomis apie stebuklingą kokosų 
aliejų, nes apie jo naudą privaloma žinoti visoms moterims!

Kokosų aliejus 
   kūnui ir plaukams
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Ar žinojote, kad... 
...aliejus odai ypač reikalingas, nes yra sudedamo-
ji apsauginės hidrolipidinės medžiagos dalis. Sens-
tant jungiamojo audinio skaidulos silpsta natūraliai, 
be to, jas nuolat ardo laisvieji radikalai. Jungiamasis 
audinys kietėja ir praranda elastingumą bei stangru-
mą, todėl oda ima smukti, nukara, raukšlėjasi, darosi 
sausa ir diržinga. Organizme arba ant odos daugėjant 
laisvųjų radikalų, kyla grandininė reakcija, dar labiau 
paskatinanti jų susidarymą. Vienintelis dalykas, kas 
padeda kovoti su šiais piktadariais, pažeidžiančiais 
tūkstančius molekulių, tai antioksidantai. Ši grandi-
ninė reakcija nutrūksta tada, kai laisvasis radikalas 
susiduria su antioksidantu, todėl reikia, kad mūsų ląs-
telėse, audiniuose ar ant odos būtų pakankamai anti-
oksidantų. Jų kiekį mūsų ląstelėse daugiausia lemia 

maistas, tačiau kūno priežiūros priemonėse esantys 
antioksidantai taip pat yra labai svarbūs.

...mokslininkai biochemikai, šiuo metu nuodugniai 
tyrinėjantys antioksidantų savybes, atrado, kad nera-
finuotas kokosų aliejus pasižymi išskirtinėmis antiok-
sidantinėmis savybėmis. Pasak jų, jau nustatyta, jog 
su maistu vartojamas kokosų aliejus sumažina vita-
mino E poreikį. Tačiau tai ne visos kokosų aliejaus 
antioksidantinės savybės. Kokoso aliejus yra ypatin-
gas tuo, kad jame yra laurino rūgšties, giminingos 
odos sebumui ir plaukų proteinų struktūrai. Patekusi 
ant kūno, ši rūgštis virsta monolaurino rūgštimi, pasi-
žyminčia stipriomis antimikrobinėmis savybėmis. Šis 
aliejus stabdo laisvųjų radikalų susidarymą!
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 Kokoso aliejus yra kietas, minkštėjantis 20-28 
laipsnių temperatūroje. 

 Kokoso aliejus natūraliai suteikia švelnią apsaugą 
nuo saulės iki 2 SPF bei nuramina po saulės vonių 
paraudusią odą.

 Aliejus stipriai drėkina odą, minkština, išlygina ją 
bei apsaugo nuo kenksmingo aplinkos poveikio, todėl 
ypač tinka šiurkščiai ir suskirdusiai odai atgaivinti.

 Pasitepus šiuo aliejumi, oda įgauna antibakterinę 
apsaugą, kovojančią prieš grybelius ar infekcijas, to-
dėl jis itin tinkamas tiems, kieno problemiška, spuo-
guota ar inkštiruota oda. 

 Aliejus pasižymi ilgalaikiu poveikiu, skatina odos 
atsinaujinimo procesus.

 Aliejus itin gelbsti išsausėjusią, dermatito, žvyneli-
nės, egzemos pažeistą kūno ar veido odą, ją suminkš-
tindamas bei sudrėkindamas.

 Kokoso aliejus tinkamas ir plaukų grožiui bei svei-
katai palaikyti. Tai nepamainoma sausų ir gyvybingu-
mą praradusių plaukų priežiūros priemonė, kadangi 
ji maitina, drėkina, minkština ir lygina plauką, saugo 
galiukus nuo šakojimosi ir juos atstato, suteikia plau-
kams spindesio. 

 Dėl savo putojančių savybių, kokoso aliejus nau-
dojamas gaminant muilus.

Faktai apie 
   kokosų aliejų

Receptai su 
kokosų aliejumi
Kokosų aliejus gali būti naudojamas grynu pa-
vidalu, mišinyje su kitais aliejais, kaip bazinis 
aliejus kompozicijų su natūraliais eteriniais 
aliejais kūrimui, paruoštų kosmetinių priemo-
nių – kremų, kaukių, šampūnų, balzamų – pra-
turtinimui natūraliu aliejumi. Naudojamas ma-
sažiniams ir kosmetiniams mišiniams ruošti.

 Kūno odos drėkiklis. Nedaug kokoso aliejaus su-
šildykite tarp rankų, juo tepkite drėgną viso kūno ir 
veido odą. Aliejų galima naudoti kūdikių odelei drė-
kinti, dekoltė zonai, odai aplink akis.

 Plaukų kaukė. Sutepkite visus plaukus nedideliu 
kiekiu aliejaus: paskirstykite per visą plaukų ilgį, 
švelniai įmasažuokite į galvos odą. Palaikykite plau-
kų kaukę 30–60 minučių ir įprastu būdu išplaukite 
plaukus šampūnu. 

  Plaukų kaukė. Sumaišykite 1 arbatinį šaukštelį ko-
kosų aliejaus, 1 arbatinį šaukštelį varnalėšų aliejaus, 
3 lašus rozmarinų eterinio aliejaus, 3 lašus čiobrelių 
eterinio aliejaus ir 3 lašus kvapiųjų kanangų eterinio 
aliejaus. Įtrinkite plaukų šaknis ir po 20 min. išplau-
kite.
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 Plaukų galiukų kaukė. Nedaug kokoso aliejaus su-
šildykite tarp rankų ir lengvai suvilgykite sausus ar 
drėgnus plaukų galiukus, nenuskalaukite. 

 Masažas. Kokosų aliejus vartojamas veido, kaklo, 
krūtinės, taip pat ir viso kūno masažui, ypač tinka 
sausai odai po maudymosi. Jis greitai įsigeria ir oda 
tampa aksominė.

 Kūno apsauga nuo saulės. Kruopščiai 
sumaišykite 1 valgomąjį šaukštą ko-
kosų aliejaus, 1 arbatinį šaukš-
telį persikų kauliukų alie-
jaus ir 1 arbatinį šaukšte-
lį erškėtrožių aliejaus. 
Ištepkite kūną prieš 
kaitinimąsi saulėje.

 Rankų ir nagų apsauga. Sumaišykite 1 valgomąjį 
šaukštą kokosų aliejaus, 1 arbatinį šaukštelį ramunė-
lių aliejaus, 5 lašus citrinų eterinio aliejaus, 5 lašus 
apelsinų eterinio aliejaus ir 1 valgomąjį šaukštą glice-
rino. Mišiniu reguliariai masažuokite rankas ir nagus.

 Kojų pėdų minkštiklis. Sumaišykite 1 valgomąjį 
šaukštą kokosų aliejaus, 4 lašus arbatmedžių eterinio 
aliejaus, 2 lašus melisų eterinio aliejaus ir 2 lašus ki-
parisų eterinio aliejaus. Mišiniu kasdien tepkite kojų 
pėdas.



Prancūziškas slyvų pyragas 

„Rudeniška svajonė“

Įsibėgėjus rudeniškiems orams, kviečiame išsikepti 

itin paprastai paruošiamą prancūzišką slyvų pyra-

gą. Gamindami šį pyragą tikrai neužtruksite virtu-

vėje, o rezultatu liksite maloniai nustebinti.

GAMINAME SU „LIETUVE“





Jums reikės:
• 2 puodelių miltų

• 0,5 arbatinio šaukštelio druskos

• 5 valgomųjų šaukštų cukraus

Darbo eiga:

 Sumaišykite persijotus miltus, 
druską ir 2 valgomuosius šaukštus cukraus. 

2 

• 125 g atšaldyto sviesto

• Šalto vandens

• 14 slyvų

• Abrikosų džemo

• 1 kiaušinio

1 
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Prancūziškas slyvų pyragas „Rudeniška svajonė“



 Sviestą supjaustykite nedideliais ga-
baliukais, sudėkite į miltus.

 Minkykite tol, kol masė taps smulkiais 
trupiniais. 

3 

 Po truputį pilkite šalto vandens, jo rei-
kia nedaug, tik tiek, kad pavyktų išmin-
kyti vientisą tešlą.

4 

5 

6 

 Gautą tešlą suvyniokite į maistinę 
plėvelę ir dėkite į šaldiklį maždaug 30 
minučių. 

 Kol tešla šąla, pasiruoškite slyvas. Jas 
nuplaukite, perpjaukite per pusę ir iš-
imkite kauliukus. 

7 8 

Prancūziškas slyvų pyragas „Rudeniška svajonė“



 Slyvų puseles supjaustykite griežinė-
liais, tačiau jų neatskirkite, tiesiog atidė-
kite į šalį.

9 
 Atšalusią tešlą dėkite ant kepimo po-

pieriaus ir iškočiokite į maždaug 35–40 
cm skersmens skritulį. 

10 

12 11 
 Ant iškočiotos tešlos tepkite abrikosų džemą, palikdami nuo kraštų 5–6 cm. 

 Slyvų griežinėlius gražiai išdėliokite 
ant džemu ištepto pagrindo.

14 13 
 Tešlos kraštus atsargiai lenkite pyrago 

vidurio link. 
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 Nebijokite improvizuoti! Slyvas galite 
keisti kitais mėgstamais vaisiais: nek-
tariniais, abrikosais, persikais... Tiesiog 
nepamirškite pakoreguoti cukraus kie-
kio: kuo vaisiai rūgštesni, tuo daugiau 
cukraus prireiks. Taip pat ir abrikosų 
džemą galite keisti kitu, jūsų mėgstamu 
džemu.  

16 

15 
 Slyvas apiberkite likusiu cukrumi.

 Pyrago kraštus aptepkite plaktu kiau-
šiniu ir pašaukite į orkaitę. Jį kepkite iki 
180°C temperatūros įkaitintoje orkaitė-
je maždaug 45 minutes arba tol, kol py-
rago kraštai gražiai parus. Iškepusį pyra-
gą atvėsinkite ir patiekite su vaniliniais 
ledais. 

Ar žinojote, 
kad... 

 Natūraliai prinokusiose slyvose yra 

beveik visų B grupės vitaminų (išsky-

rus B12). 

  Valgyti slyvas reikėtų visiems, tu-

rintiesiems kraujagyslių problemų, 

nes šiuose vaisiuose yra kraujo sudė-

tį gerinančio vitamino K ir stambiųjų 

arterijų bei smulkiųjų kapiliarų siene-

les stiprinančio vitamino P. 

  Sultingas slyvų minkštimas gerina 

žarnyno veiklą ir valo organizmą.
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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.


