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AntAkAlnio kultūros 
židinio istorijoje 

– kovA ir išlikusios 
vertybės

Viktorija Voroncova

AntAkAlnio Atvirojo jAunimo centro „žAliAnAmio“ 
istorijA ApipintA žmonių idėjomis ir kovA. 

Apie prAdžią ir tAi, dėl ko vertA kovoti, 
pAkAlbinome pirmąjį centro vAdovą romą vikšrAitį.

žalianamis“ tai sėkmingas, pavykęs eksperi-

mentas, tačiau sustoti ties tuo ir rymoti ant 

laurų tikrai ne laikas. ypač dabar, po lietu-

vos visuomenę sukrėtusių prisipažinimų apie 

jaunų aktorių išgyvenamas dramas. reikia dau-

giau dėmesio skirti jaunimui, kuris ieško, jam 

reikia padėti, steigti panašius centrus. dabar 

vilniuje veikia keturi atviri jaunimo centrai. jie 

teikia socialines ir pedagogines paslaugas bei 

psichologinę pagalbą. ten laukiamas jaunimas 

nuo 14 iki 29 metų. tačiau, kai „žalianamiui“ 

pradėjo vadovauti r. vikšraitis, tai buvo dar 

vaikų ir jaunimo klubas. „Atviru jaunimo centru 

„žalianamis“ tapo dirbant dabartinei centro di-

rektorei Aušrai lasauskaitei. „reikia, kad žmonės 

turėtų, kur ateiti, juk pas mus dalyvavo ir daug 

akštųjų mokyklų studentų. buvimas tokioje atvi-

roje centro atmosferoje galbūt ir yra atgaiva“ – 

pokalbį pradėjo r. vikšraitis.

„tai buvo savivaldybės, vaikų ir jaunimo klubas. 

jis turėjo veikti, bet kai mane 1993 metais 

paskyrė „žalianamio“ vadovu, aš radau apleistą 

namą. prieš man ateinant ten veikė mini zo-

ologijos sodas. gyvūnų, žinoma, jau nebuvo, bet 

aplinka, nedideli narvai buvo likę. teko viską 

tvarkyti. Aplink buvo senas, apžėlęs sodas, balos, 

purvas. pradėjome ieškoti resursų. savivaldybė 
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organizavo konkursus, mes rašėme projektus. 

palaipsniui suremontavome namelį, sutvarkėme 

aplinką. lėšos visada buvo minimalios, bet mes 

niekada nesiskundėme, o tiesiog darėme tai, ką 

galėjome“, – pasakojo r. vikšraitis.

baigę darbus jie pakvietė jaunimą, kuris vėliau 

galėtų užimti jaunesniuosius. r. vikšraitis pa-

sakoja, kad propagavo vienų kitiems pagalbos 

mintį. „tikslas buvo kultūrinis ir kūrybinis ben-

dradarbiavimas. visada puoselėjome idėją, kad 

žmonės įgytų  gebėjimą veikti kartu, iškėlėme 

ne konkurenciją, o kūrybinį ieškojimą, juk to-

kios žinios ir įgyta patirtis pravers tiek šeimoje, 

sprendžiant konfliktus, tiek darbe ir kitoje veik-

loje“, – įsitikinęs pašnekovas.

r. vikšraičio teigimu, „žalianamis“ kurtas kaip 

vieta, į kurią ateitų iniciatyvūs, jauni žmonės 

vaikai, paaugliai. kai savivaldybė skyrė daugiau 

lėšų būreliams ir vasaros vaikų socializacijos 

projektams, klubas pradėjo veikti be pertraukų. 

pirmaisiais „žalianamio“ veiklos metais vasarą, 

kaip ir priklauso pedagogams, buvo atostogos, 

tad nebuvo jokių užsiėmimų. paskui atsirado 

programa „linksmadieniai Antakalnyje“, kurie 

pritraukdavo vaikus, vasarą „žalianamis“ veikė ir 

kaip dienos stovykla.

PirmiAusiA idėjA

vaikai su savanoriais sugalvodavo įdomių 

projektų. „kartą atėjo keturiolikmetis, kaimy-

ninio namo gyventojas, pasakė, kad reikia 

įrengti erdvę važinėjimui riedučiais, atsinešė 

sąrašą norinčių, kurių amžius svyravo nuo dvy-

likos iki trisdešimties. toks įdomus ir veiklus 

vaikinas paliko stiprų įspūdį. nukreipėme vieną 

savanorį, kad jam padėtų. parašytas projek-

tas gavo lėšų, aikštelė buvo pastatyta prie An-

takalnio m.daukšos mokyklos. tai parodė, kad 
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iniciatyvus jaunimas su pagalba gali įgyvendinti 

savo idėjas“, – įsitikinęs r. vikšraitis.

pašnekovas pamena visada skatinęs jaunimą 

dalintis savo sumanymais ir ieškoti galimybių 

juos realizuoti. tai formavo gerą Antakalnio 

bendruomenės požiūrį, kad yra vieta, kur gali- 

ma veikla, net esant menkoms finansinėms 

galimybėms. kartais jie sugalvodavo naujų 

užsiėmimų, pavyzdžiui, „lindy hop‘o“ šokių grupės 

atsiradimas, nustebino visus. dabar šis šokis yra 

paplitęs, bet tada buvo dar naujas ir nežinomas. 



........
7

........
6

„žalianamio“ veiklos ir būreliai keitėsi priklau-

somai nuo vaikų ir savanorių interesų ir idėjų. iš 

pradžių „žalianamyje“  glaudėsi „keistuolių tea-

tro“ studija, dabar jau brandūs artistai. jie daug 

veiklos vykdė, savanoriavo, užsiėmė su vaikais. 

„prieš man išeinant, bandėme sukoncentruoti 

veiklą į miuziklų kryptį, mokyti plastikos, daina-

vimo, vaidybos“, – prisiminė r. vikšraitis.

kovA už būtį

tiesa, buvo laikas, kai teko kovoti už 

„žalianamį“. vienu metu valdžia ieškojo 

priekaištų jaunimo klubų veiklai: tai vaikų 

per mažai, tai užimtumas jų netenkindavo. 

klubai buvo spaudžiami iš visų pusių, bet kita 

vertus, tai atnešė ir teigiamų rezultatų, nes 

klubai susijungė į asociaciją, pradėjo gintis, ir 

ne formaliai, o ieškodami daugiau įdomesnių 

veiklų alternatyvų. tas puolimas paskatino 

klubų veiklą, nors ir turėjo visai kitą tikslą - 

paimti patalpas ir jas parduoti. „buvo bandy-

mai ir mus išmesti, susilaukėme ir priekaištų, 

ir šantažo, buvo atvejų, kai pro savivaldybę 

bandė nelegaliai įteikti neparuoštus įsakymus, 

nepAisAnt to, kAd mes mAži, 
pAlAikėme kultūros ir švietimo 

židinį. „žAliAnAmis“ turi jAukumo 
ir gerosios dvAsios. visAdA 

gAlvojome, kAd reikiA žiūrėti tik 
į priekį, nors ir bus norinčių 
pAkenkti, bet dėl jų pAsAulis 

nesustos“, – įsitikinęs r. vikšrAitis.



dokumentus. net turėjau užrašus: „kova už 

klubą“, kuriuose kaupiau panašius raštus. vie-

nais metais staiga sužinojome, kad ruošiamasi 

atimti „žalianamio“ žemės sklypą su pastatu 

vos ne privačiai valdai“, – pasakoja r. vikš-

raitis. tačiau pavyko apsiginti, įrodyti, kad 

dokumentai yra paruošti neteisingai, o ketini-

mai nemotyvuoti ir apgaulingi. Architektai 

įvertino, kad „žalianamis“ 1936 metų statybos 

išlikęs originalus pastatas ir jam buvo suteik-

tas architektūros paminklo statusas.

tik Pirmyn

pasak r. vikšraičio, „žalianamis“ visada turėjo 

daugiau draugų nei priešų. vienas iš jų, Antakalnio 

policijos padalinys, aktyviai talkino, prisidėjo prie 

krepšinio varžybų organizavimo, vykdė preven-

cines veiklas, dviračių žymėjimą – buvo įvairių 

bendradarbiavimo formų. „Antakalnio seniūnas 

A. vaitkus visada rūpindavosi ir padėjo, kar-

tu ieškojome galimybių įrengti vaikų žaidimo 

aikštelę. visada jautėme, kad dirbame kartu su 

Antakalnio bendruomene vienam tikslui“. 
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AntAkAlniečiAi – AtvirAi 
APie brAngiAusius 

Prisiminimus ir šio rAjono 
Ateities viziją

Dovilė Joneliūnienė istoriniAi, kultūriniAi objektAi 
ir iš Atminties neišsitrinAntys 

vAikystės prisiminimAi 
AntAkAlnyje… pAšnekovAi: 

geogrAfAs mindAugAs dAvidonis, 
rinkodAros komunikAcijos 

speciAlistAs dAlius drevinskAs 
ir dizAineris bernArdAs burbA 
tvirtinA, kAd lAbiAusiAi gAilA 

AntAkAlnyje neišlikusio 
kino teAtro „neris“…
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dalius drevinskas mindaugas davidonis bernardas burba



kAdA AtsikrAustėte į AntAkAlnį? 

kurią vietą ryškiAusiAi AtsimenAte ir 

kuri dAugiAusiA sentimentų keliA? 

kuri AntAkAlnio vietA pAdArė 

didžiAusią įspūdį? 

m. davidonis: Antakalnyje įsikūrėme 2005 

metais. esu vilnietis, Antakalnį ir iki tol  paži-

nojau neblogai, juk čia objektai, kuriuos žino 

visi: petro povilo bažnyčia, universitetai 

saulėtekyje, kino studija, Antakalnio kapinės. 

turiu nemažai bičiulių, gyvenančių Antakal-

nyje, dėl jų ir sužinojau pamačiau daugybę 

unikalių šio rajono vietų. juk Antakalnis di-

džiausias vilniaus rajonas, kuriame tiek daug 

architektūros paminklų – valakampių erdvės 

su trinapolio bažnyčios bokštu, nemenčinės,  

sapieginės miškai, kalnai ir panoramos, spal-

voti šaltiniai, veržuvos upelis ir ežerai.

d. drevinskas: Antakalnyje praleidau didžiąją  

dalį  gyvenimo, dabar man 34-eri. labai ryškiai 

atsimenu pirmąją gyvenamąją vietą Antakalnyje, 

kuri buvo kino teatro „neris“ kieme. dabar 

sunku įsivaizduoti, tačiau Antakalnis anksčiau 

turėjo savo kino teatrą. nors tuomet man buvo 

tik 5-6 metai, bet labai gerai atsimenu, kokį 

ažiotažą sukeldavo filmai apie indėnus, net 

papildomų kėdžių pastatydavo, o bilietų kainos 

šokteldavo iki 1,2 rublio. kartais su draugu ei-

davome į kino salę dienos metu, kai rodydavo 

filmus apie gamtą. salėje ir būdavome dviese, 

žaisdavome mašinėlėmis, filmai atrodydavo 

nuobodūs.

b. burba: Antakalnį artimai pažinau prieš dešimt 

metų, pradėjęs studijuoti vilniaus technologijų 

ir dizaino kolegijoje. kadangi užaugau kitame 

miesto gale, ši vieta man buvo paslaptingą ir 

mažai pažįstama, vaikštinėdavau gatvelėmis, 

namų kiemais ir bandydavau sužinoti kuo dau-

giau apie šį rajoną.

kur keliAudAvote su drAugAis? 

kur orgAnizuodAvote susitikimus, 

gAlbūt turėjote kokią pAmėgtą 

bendrą vietą?

m. davidonis: dar vaikystėje vasara plaukda-

vome laivais į valakampius, taip susipažinau su 

Antakalniu iš upės pusės. mačiau, kad čia gyve-

na drąsūs žmonės kurie sėdėdavo ant kranto o 

laivui priartėjus šokdavo į vandenį, priplauk-

davo, ir užlipę, paplaukę prieš srovę šokdavo 

atgal. esu išbandęs snaigės žygių maršrutus po 

Antakalnio miškus. studijuojant tekdavo dažnai 

keliauti kamčiatkon ar niujorkan. be abejonės, 

buvo privaloma apsilankyti legendiniame klube 

bombiake ir baracholkėje sekmadienį.

d. drevinskas: kalbant apie draugus, gyveni-

mas sukosi apie m. daukšos mokyklą. buvusioje 

šaudykloje buvome įkūrę naktinį klubą „mag-

netical“, kuris pusiau legaliai veikė ne vienerius 

metus. be to, kad šiose patalpose leisdavome 

daugelį popiečių, čia rengdavome koncertus, 

diskotekas, vakarėlius. kartą net lrt atvažiavo 

filmuoti, o mokyklos administracija apie mūsų 

veiklą nieko nežinojo. tuomet mokyklai vado-

vavo šviesaus atminimo j. kvederaitis, kuris 

mus suprato ir labai palaikė, nors to garsiai 

ir nereiškė. be jo palaimos tokia saviveikla 

nebūtų įmanoma. jeigu kalbėtume apie žiemas 

vaikystėje, jos man siejasi su malonumais saulės 

slėnyje – rogės, slidės...

b. burba: su artimu studijų draugu mėgdavome 

iš lėto eiti Antakalnio gatve, paupiu ir ilgai 

šnekučiuotis. iki šiol susitikę taip darome.

Ar eidAvote mAudytis į nerį, 

jei tAip, kurioje vietoje? 

m. davidonis: dabar visada einame ar miname 

dviračiais maudytis valakampiuose, ten susi-

tinkame su draugais, švenčiame vaikų gimtadie-

nius. kartais pairkluojame baidarėmis.

d. drevinskas: neryje nesimaudžiau, bet kartą 

teko garlaiviu plaukti į valakampius ir atgal. la-

bai smagus maršrutas, kuriuo praeityje plauk-

davo net 3 garlaiviai.

b. burba: Anksčiau – ne. tik neseniai atradome 

neries vietą, kur smagu maudytis.

koks AntAkAlnio išlikęs kultūrinis - 

istorinis objektAs jums lAbiAusiAi 

pAtinkA, kodėl? ką gAlite 

pApAsAkoti Apie jį?

m. davidonis: nesinori išskirti vieno iš objektų. 

man patinka ir mažiau populiarūs objektai, tokie 

kaip paslaptingi bunkeriai miške šilo gatvėje, 

kuriose žiemoja ir į raudonąją knygą įtraukti 

europiniai plačiaausiai šiksnosparniai.

d. drevinskas: turbūt įspūdingiausias Anta-

kalnio objektas yra kapinės. jose palaidotos 

mano gyvenimo draugės prosenelė ir močiutė, 

tačiau ateiname čia ir tiesiog pasivaikščioti. 

menininkų kalnelyje ir aplink gausu istorijų, ku-

rias byloja antkapiai ir jose iškaltos pavardės.

b. burba: man patinka kolegijos rūmai olandų 

gatvėje, statyti dar tarpukariu, lenkų laikais. iki 

rekonstrukcijos jie buvo labai paslaptingi, šiek 

tiek baugūs ir labai įdomūs, apšiurę ir apsinešę 

suodžiais ir laiko dulkėmis, su daugybe istorijų. 

dabar čia viskas gražiai tvarkoma ir ta atmos-

fera, pasisėpusi po baltu tinku, bet nepradin-

gusi. taip pat miela trinitorių bažnyčia, savitą 

atmosferą kuria jos kuklus ir apgriuvęs inter-

jeras, sovietmečiu apibraižytos ir aprašinėtos 

sienos palubėje. tai primena nelinksmą 

laikotarpį, bet turėtų būti išsaugota. norėtųsi, 

kad remontuojant bažnyčią, nebūtų prarasta 

ši aura ir ieškomas sprendimas panašiai kaip 

bernardinų bažnyčioje, kai yra ir tvarkoma, ir 

paliekami autentiški laiko ženklai. Antakalnyje 

žavi stovintys seni nameliai su drožiniais, 

įvairiais mūro papuošimais, senaisiais gyvento-

jais... čia daugybė įdomių vietų, statinių ir laiko 

ženklų iš įvairių epochų, tai vis savaip žavi ir 

kurią Antakalnio veidą.

gAlbūt yrA toks reiškinys Ar objektAs, 

kurį neseniAi esAte AtrAdęs, ir kurio 

AtrAdimAs jus yrA nustebinęs? 

m. davidonis: labirintas vileišio gatvėje, 

ačiū, kad yra žmonių tai darančių. o yra ir 

mažesnių objektų, kurie nustebina, pavyzdžiui, 

savarankiškai įrengti treniruokliai kanklių 
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gatvės miškuose netoli velnio kalno, ar piešinys 

ant namo karių kapų – kuosų gatvės sankryžoje. 

dar mažosios biblliotekėlės – lėsyklėlė tramvajų 

gatvėje, ar telefono būdelė  m. oginskio gatvėje

d. drevinskas: toks atradimas yra vaikų darželio 

„voveraitė“ kiemas, nuo kurio atsiveria panora-

ma, kartu tai pušynas, apsuptas miesto. labai 

įdomi, netgi egzotiška vieta. pasivaikščiojimai 

aukštutinio Antakalnio gatvėmis, kur vyrauja 

individualūs gyvenamieji namai, prilygsta tu-

ristavimui kitoje šalyje.

b. burba: maloniai nustebino neseniai atsivėręs 

sapiegų parkas, labai norėtųsi, kad jis būtų 

kokybiškai tvarkomas, o aplinka ir senieji stati-

niai nesukomercinti.

gAl gAlėtumėte pApAsAkoti kokią 

istoriją, susijusią su AntAkAlniu 

ir keliAnčią mAlonius ir šiltus 

Atsiminimus?

m. davidonis: visada gera prisiminti gražią 

žiemos dieną saulės sėnyje, kai apšerkšnijęs 

miškas ūžia nuo vaikų ir suaugusiųjų klegesio 

besileidžiančių rogutėmis nuo kalno.

d. drevinskas: negalėčiau papasakoti.

b. burba: negalėčiau papasakoti.

kAip pAsikeitė šis rAjonAs nuo to lAiko, 

kAi į jį AtsikrAustėte, AtkeliAvote? 

m. davidonis: padaugėjo aktyviai leidžiančių 

laiką, sportuojančių žmonių ir prie neries, ir 

miškuose visais metų laikais.

d. drevinskas: Antakalnis nedaug pasikeitė 

per pora dešimtmečių: padaugėjo eismo ant 

žemės ir ore, tapo labiau užstatytas, bet didelių 

pasikeitimų nepastebiu. svarbu, kad rajonas 

išlaiko ypatingą nuotaiką atmosferą, kuri yra 

šiek tiek bohemiška, inteligentiška. galbūt An-

takalnis tapo kiek saugesnis.

b. burba: kai atkeliavau į Antakalnį, jame buvo 

daugiau keistų krautuvėlių, kioskų, menančių 

pirmuosius nepriklausomybės metus... viskas 

šiek tiek labiau aptriušę, bet vis tiek miela ir 

gražu.

kokios AntAkAlnio išnykusios vietos/

pAstAto/objekto jums gAilA lAbiAusiAi? 

kodėl?

m. davidonis: smalsu būtų sužinoti apie Anta-

kalnio spec.ligoninės parko rajone buvusius ob-

jektus, sako, kad ten buvo dvaras.

d. drevinskas: gaila devyniasdešimtaisiais nu-

griauto kino teatro ir visų statybose iškirstų 

medžių.

b. burba: gaila kino teatro „neris“. net, jei tai 

būtų nebe kino teatras, norėtųsi kad tas pasta-

tas būtų išlikęs.  taip pat gaila, kai nevykusiai ir 

negalvojant perdaromi seni pastatai, išlikusios 

senos durys, langai pakeičiami pigiais naujais.

ką norėtumėte pAkeisti AntAkAlnyje, 

kAs šiuo metu šiAme rAjone jums 

nepAtinkA, Ar kAs gAlėtų būti kitAip?

m. davidonis: nepatinka šiukšlių konteneiriai 

vileišio gatvėje palei upę, nepatinka, kad vis dar 

nėra atskirtas pėsčiųjų dviratinkų ir automobilių 

eismas vileišio gatvėje. nepatinka apleistas 

kareivių bendarbutis sapiegos gatvėje, ypač 

dabar disonuojantis su greta restauruojamais 

sapiegų rūmais. nepatinka apleista žalgirio 

bazė ir stadionas žolyno gatvėje. 

d. drevinskas: manau, kad Antakalnio rykštė yra 

statybos. ne visos, bet tos, kurios vykdomos li-

pant kitiems gyventojams ant galvų, kurios sup-

lanuojamos ir pradedamos be gyventojų žinios, 

kurios vykdomos nesprendžiant parkavimosi 

problemų. Apmaudu, kad valdžia pirmiausia ats-

tovauja kapitalo, bet ne viešajam interesui, kad 

ne taip seniai priimti įstatymai pamina jungtinių 

tautų orhuso konvenciją, kuri įtvirtina žmonių 

teisę dalyvauti kuriant savo aplinką. šios temos 

vengia ir naujasis meras. 

matyt, iki tokių vertybių dar turime priaugti, 

o dabar pirmesnis tas, kas pinigus moka. kita 

Antakalnio rykštė yra eismas. Antakalnio gatvė 

yra labai apkrauta, o jos neoficialusis aplink-

kelis - vileišio gatvė, kuri nors ir pažymėta 

gyvenamosios zonos ženklu, eismas čia vyks-

ta apie 60 km/h. iki nelaimės tik per plauką. 

nors šioje vietoje miesto valdžia dėmesio 

skiria ir statomos eismo kliūtys, bet drąsesnių 

sprendimų nesiimama. mano manymu, rei-

kalingas kompromisas, pavyzdžiui, vileišio 

gatve galima važiuoti tik piko metu, o kitomis 

valandomis ši gatvė skirta tik gyventojams ir 

aptarnaujančiam transportui. gaila, kad An-

takalnio upės pakrantėje karaliauja benamiai. 

tai pakrantę paverčia pavojinga šukių zona. 

paskutinė problema, kurią išskirčiau yra lėktuvų 

gaudesys. ši problema ypač paaštrėjusi dabar, 

kai yra padaugėję skrydžių į vilniaus oro uostą. 

kai vasaros rytais tarp 6 ir 7 ryto praskrenda 

kokie 6 lėktuvai, žadintuvo tikrai nebereikia. 

Antakalniečiai su nerimu klauso žinių apie oro 

uosto plėtrą vilniuje. mano nuomone, oro uos-

tas mieste yra moralinė atgyvena. 

b. burba: Antakalnyje labai reikia patogių 

dviračių takų, taip pat norėtųsi kad paupys 

būtų labiau tvarkomas ir prieinamas. seni ir nu-

gyventi daugiabučiai galėtų būti aktyviau reno-

vuojami,  tai darant kokybiškai ir atidžiai.

kokiAis pokyčiAis džiAugiAtės? 

m. davidonis: saulėtekio slėnio mokslo 

technologijų parku. džiugu ir dėl vykusių pri-

vataus verslo iniciatyvų: „labas parko“ ir „visos 

picos“.

d. drevinskas: džiaugiuosi, kad suremontuotos 

mokyklos, kad pradėti renovuoti namai.

b. burba: džiaugiuosi, kad Antakalnis darosi 

švaresnis ir saugesnis. smagu stebėti, kaip at-

naujinami seni pastatai ir tvarkomos apleistos 

vietos. o gatvėse daugiau linksmų ir kultūringų 

žmonių.
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kAip įsivAizduojAte jį po dvidešimties – 

trisdešimties metų?

m. davidonis: svarbiausia, išsaugojusį savo 

gamtinį karkasą, daugiau viešųjų erdvių ir mažų 

kavinių bei parduotuvėlių. įsivaizduojų Antakalnį 

judrų ir draugiška, su gerai išvystyta aktyvaus 

poilsio infrastruktūra, takais, treniruokliais, 

stadionais, sutvarkytu sapiegų parku. pagaliau 

sutvarkyta buvusių sodų gyvenviečių kvartalų 

infrastrūktūra.

d. drevinskas: būkime optimistai, Antakalnis po 

20-30 m. žmogui ir gamtai draugiškas rajonas, 

kuriame stiprūs bendruomeniniai ryšiai, gausu 

kavinių, kuriose tingius sekmadienius leidžia 

savo gyvenimu patenkinti žmonės. Ateities An-

takalnyje nėra automobilių parkavimo proble-

mos, nes dauguma gyventojų važinėja dviračiais 

ar kokybišku viešuoju transportu, o rajoną juo-

sia aplinkelis. neries pakrantėje laiką leidžia 

šeimos, virš galvų netriukšmauja lėktuvai. 

žinoma, tai saugus ir žalias rajonas.

b. burba: įsivaizduoju, kad Antakalnis po poros 

dešimtmečių vis dar turės tą pačią atmosferą 

ir žavesį, jame vis dar važinės troleibusai, čia 

bus įsikūrę daugiau mielų krautuvių, kavinių, 

dirbtuvių, žmonės daugiau šypsosis. nebe-

bus aptriušusių daugiabučių ir bendrabučių, 

važinės daug dviračių ir bus galima patogiai ir 

saugiai prieiti prie upės.

dAugelis čiA gyvenAnčių žmonių 

tikinA nenorintys gyventi kitur, 

tAip yrA prisirišę prie AntAkAlnio, kurį 

iš vienos pusės ribojA upė, iš kitos – 

miškAi. Ar gAlėtumėte pAsAkyti, 

jog esAte AntAkAlnio mylėtojAs, 

jo pAtriotAs? kiek ši miesto 

dAlis jums brAngi?

m. davidonis: taip, norime su šeima gyventi 

Antakalnyje, ir naujo būto ieškojome tik šiame 

rajone.

d. drevinskas: Antakalnis yra puikus rajonas 

gamtos kaimynystėje, pasižymintis savita nuo-

taika. laikau save Antakalniečiu, Antakalnio 

gerbėju, bet ištikimybės įžadų nesu davęs, 

jeigu gyventi čia  taps per ankšta, reikės laimės 

ieškoti kitur.

b. burba: ši miesto dalis man brangi, nes pra-

leidau čia daug gražaus laiko, žavu, kad aplink 

tiek gamtos, šalia teka upė, ir tiek daug istorijos 

ir laiko ženklų, ir vis gali atrasti ką nors naujo.

pAlinkėjimAs AntAkAlnio gyventojAms.

m. davidonis: mielas Antakalnieti, mylėkime 

savo gražų Antakalnį, saugokime unikalią gamtą 

ir kultūros objektus, palaikykime bendruome-

nines iniciatyvas.

d. drevinskas: bendraukime, būkime aktyvūs, 

žvelkime toliau savo namų slenksčio.

b. burba: linkiu mylėti šią vietą, daugiau ben-

drauti, tvarkytis, saugoti savo aplinką, domėtis 

Antakalnio istorija ir nevadinti jo mikrorajonu, 

nes tai istorinė vilniaus miesto dalis.
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Pažinkime gamtinę 
aPlinką ir ją 
branginkime

 Nijolė Balčiūnienė

vilniAus miestAs įsikūręs neries ir 

vilnios santakoje, kur persipynę kelių tipų 

kraštovaizdžiai: ledynmečių paliktos kalvotos 

aukštumos, ežerai, šaltiniai, gilūs, stačiašlaičiai 

slėniai. ypatinga vilniaus puošmena yra uni- 

kalūs eroziniai kalvynai išraižyti mažų sausų 

slėniukų, žaliuojančių senovinių griovų, raguvų. 

mūsų miestas įsikūrė ypatingame gamtiniame 

guolyje – ten, kur vilnia įpuola į nerį, kur ypa-

tinga žaluma ir vaizdingos aukštumos.  ypatingą 

vaizdingumą, savitumą ir  žavesį miestui suteikia 

kalvotų moreninių aukštumų ruožą kertantys 

neries ir vilnios slėniai, raižyte išraižyti mažų 

slėniukų, senovinių griovų, raguvų, cirkų, bei 

prie jų prigludę miškingi eroziniai kalvynai. 

kraštovaizdžio įvairovė ir natūralumas vilniuje 

yra saugomas regioniniuose parkuose, draus-

tiniuose, atskiri vertingi objektai paskelbti gamtos 

paminklais. visais laikais keliautojai, rašytojai 

vadindavo vilnių labai žaliu miestu, kuriame 

žmogus harmoningai sugyvena su gamta. 

nuo seno Antakalnis laikomas gražiausiu 

vilniaus priemiesčiu. šių dienų sostinės 

urbanistai neatsakingai projektuodami dau-

giaaukščius pastatus Antakalnio žaliose 

erdvėse, naikina istoriškai susiklosčiusį vieno 

unikaliausių sostinės mikrorajonų kraštovaizdį. 

Antakalniečių bendruomenė jaučia atsakomybę 

ir aktyviai siekia išsaugoti natūralų neries slėnį 

bei kalvotus šlaitus, didelį dėmesį skiria gamtos 

bei kultūrinės praeities pažinimui. 

“Joks kitas miestas europos lygumose negali prilygti 
mūsų sostinei apylinkių landšaftų įvairumu… 

vilniaus paviršius – tai turtingas gamtos praeities įvykių archyvas, 
kurį praverstų mokėti skaityti visiems gamtos mylėtojams” – 

geografas, prof. alfonsas Basalykas.



„juo AukščiAu kylA mūsų žirmūnAi, 

lAzdynAi, dAinAvos tuo dAugiAu 

trokštAme žAlios pAunksmės...“ – 

geogrAfAs, prof. česlovAs kudAbA.



Antakalnis – žaliausias miesto rajonas, išsiski-

riantis unikalia gamta: iš vienos pusės jį juosia 

neris, iš kitos – žali kalvynai. poledynmetyje, 

atšilus klimatui, neries ir vilnios šlaitais 

plūstelėjo gausybė tirpsmo vandenų, atsivėrė 

daugybė šaltinių, kurių vandenys tankiai suraižė 

šlaitus, suformavo išvaizdžius šveicarijos, 

iškartų, sapieginės, lyglaukių erozinius 

kalvynus (atragius). šios ilgos ir siauros kalvos – 

tai priešledynmetyje buvusio žemės paviršiaus 

liekanos, susidariusios tarp gausybės tekančio 

vandens išgraužtų raguvų, slėniukų. keliaujant 

pėsčiomis šilo ar žolyno gatvėmis, kurios 

nutiestos gilių raguvų, kadaise vadintų sapiegų 

grioviais, dugnuose gali pasijusti kaip painiuose 

kalnų labirintuose. 

Antakalniečiai turi ypatingą “privilegiją” – 

užsidėję kuprinėlę ant pečių jie gali žygiuoti 

pėsčiomis, slidinėti, ilsėtis gamtos prieglobstyje. 

mes siekiame, kad Antakalnio neries pakrantė 

taptų visų vilniečių pomėgiu bei gyvenimo būdu. 

Antakalniečių bendruomenė kviečia keliauti 

neries pakrante pėsčiomis, dviračiais, slidėmis, 

riedlentėmis ar bėgiojant. šiame straipsnelyje 

trumpai supažindinsiu su įdomesniais objektais, 

kuriuos jūs galite pamatyti keliaujant neries 

pakrante nuo šilo tilto iki valakupių žaliųjų 

plotų. 

neries PAkrAntės 
nAtūrAlumą reikiA 
brAnginti ir sAugoti 

neries slėnis yra gamtinis karkasas, kuris jungia 

sostinės centrą su žaliaisiais užmiesčio plotais, 

saugo ekologinę pusiausvyrą, stabilizuoja 

kraštovaizdžio natūralumą, didina estetinę 

vertę bei suteikia žmogui gyvenimo kokybę. į 

šaltiniuotą neries pakrantę srūva paviršiniai ir 

požeminiai vandenys nuo aukštų šveicarijos, 

sapieginės kalvyno šlaitų. daugelyje vietų šie 

šaltiniai atsiveria į upės vagą, ilgą laiką vilniečiai 

gėrė jų švarų vandenį. 19 a. vidurio miesto 

planuose į nerį nuo viršupio (valakampių 

tiltas) iki sluškų rūmų įteka penki upeliukai. 

praeityje neris buvo daug vandeningesnė, 

todėl gilios ir ilgos žiemos sukeldavo potvynius. 

yra žinoma, kad 1761 metais kovo 06 dieną 

neris išsiliejo iš krantų, ledais užnešė kelią 

į Antakalnį. gamtos sukurtą žemės paviršių 

keitė žmogus, dauguma mažų upelių paslėpti 

kanalizacijos vamzdžiuose. vis dėlto kairysis 

neries šlaitas žemiau valakupių tilto išliko 

šlapias, šaltinėtas. netoli Antakalnio troleibusų 

žiedo išliko gamtiniu  požiūriu ypač vertingi 

pakrantė
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spalvotieji šaltiniai

spalvotieji šaltiniai, iš kurių  gausiai srūva ledynų 

atverti tarpsluoksniniai vandenys. unikalūs 

šaltiniai išsidėstę neries link atsivėrusiose 

erozinėse griovose, kurios mena sudėtingą 

vilniaus kraštovaizdžio geologinę struktūrą.  

tai viena didžiausių požeminių versmių ne tik 

Antakalnyje, bet ir visame vilniuje. vingrių, 

Aušros vartų, žiupronių (misionierų) gausūs 

šaltiniai, kurių vandenį vilniečiai gėrė šimtus 

metų, neatsakingai sunaikinti,  „spalvotaisiais 

šaltiniais” jie vadinami dėl vandenyje esančių 

mineralų įvairovės. unikalūs šaltiniai išsidėstę 

upės link atsivėrusiose erozinėse griovose, 

kurios mena sudėtingą vilniaus kraštovaizdžio 

geologinę struktūtą. spalvotųjų šaltinių versmes 

brangino, tyrinėjo ir dažnai lankė antakalnietis, 

žinomas geologas, prof. Algirdas gaigalas. 

šAltiniuotA Pelkė

netoli vilniaus universitetinės Antakalnio 

ligoninės lėkštame neries terasos šlaite 

išlikusi natūrali šaltiniuota pelkė. pusapvalio 

sufozinio cirko dugnu gausiai srūva gruntinio 

vandens srovelės, kurios vietomis sudaro 

klampų, durpingą, sunkiai praeinamą, įmirkusį 

plačialapių ir smulkialapių brandoką mišką. 

pelkės dugne vešlų ir tankų sąžalyną sudaro 

sparnuotasis bervidis. gana gausiai išplitusios 

šaltiniuotų pelkių buveinės tipinės rūšys – 

upelinė veronika, karčioji kartenė, gelsvalapė 

usnis. iš plačios riedulingos versmės išteka 

smėlėto dugno, apie 100 metrų ilgio gilokai 
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spalvotieji šaltiniai

spalvotųjų šaltinių versmės

įsigraužęs šaltinio upelis, įtekantis į nerį. 

versmę supančią žemapelkių augalų juostą 

sudaro būdinga šaltiniuotų pelkių augalija: 

pelkinė kreisvė ir viksva, pelkinė vingiorykštė. 

virš upelio vagos bei versmėje yra nemažai 

nuvirtusių, apsamanojusių medžių. iš pietų 

pusės pelkė ribojasi su greta esančia pieva 

ir sporto aikštynu, aukštyn palei upę tvirto 

dugno versmės pereina į klampiame, sunkiai 

išbrendamame, šmirkusiame dirvožemyje 

susiformavusį plačialapių ir smulkialapių mišką 

pelkė

su siaura žemapelkių augalų juosta. statant 

ligoninę ir tveriant teritorijos tvorą, dalis 

pelkės buvo užpilta žemėmis. neleistinai arti 

šaltiniuotos pelkės stovi apleisti metaliniai 

garažai ir už jų suverstos šiukšlės. norisi 

tikėti, kad bendruomenė, kartu su Antakalnio 

seniūnija, sugebės išvalyti užterštą natūralios 

gamtos pakrantę tuo pačiu ją išsaugodama 

ateities kartoms. netoliese planuojame 

pastatyti informacinį stendą.



lAbirintAs

Antakalniečių bendruomenės iniciatyva šalia 

vaikų darželio–lopšelio „Atžalėlė” suridentas 

akmenų labirintas vijūnė. labirintas skiriamas 

sArmAtAi – žmogaus dvasinių savybių raiškai. 

Antakalniečiai prie labirinto švenčia pavasario  

ir rudens lygiadienių gamtos virsmus. kiekvieno 

žmogaus pasivaikščiojimas labirintu yra 

individualus išgyvenimas, judėdami juo turime 

galimybę apmąstyti savo gyvenimą, įgyti gebėjimų 

atsakyti į daugelį kasdieninių ir egzistencinių 

klausimų. laikas, praleistas labirinto centre, 

skiriamas atsakymams gauti, meditacijoms, savo 

vidinio pasaulio suvokimui. labirintai kuriami jau 

4000 metų, jų gausu europos bažnyčiose, karalių, 

didikų dvaruose. neries pakrantės labirinto 

autorius vaidenis čapskis.
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sAulės lAikrodis

saulės laikrodis yra pats seniausias žmonijos 

istorijoje mokslinis prietaisas laikui matuoti, 

fiksuojant saulės kelią dangaus skliautu. 

prietaisas buvo žinomas ir naudojamas 

senovės egipte jau ii tūkst.. prieš kristų. 

vėliau specialiai laikui matuoti kolonas ar 

obeliskus statė kinai, graikai, romėnai.  miestų 

centrinėse aikštėse būdavo pastatyti obeliskai, 

pagal kurių metamą šešėlį buvo galima spręsti 

apie tikslų laiką. saulės laikrodis yra puiki 

puošmena rūmams, parkams, įdomi mokslo 

žiniasklaidos priemonė. vieni seniausių 

lietuvoje saulės laikrodžiai yra išlikę kre- 

tingos vienuolyne, šiaulių katedros sienoje, 

pažaislio architektūriniame ansamblyje, daž- 

niausiai įrengti ant pastatų sienų. puošnūs 

saulės laikrodžiai išlikę kėdainių, švėkšnos 

parkuose. vienas naujausių saulės laikrodžių 

yra pastatytas nidoje, ant parnidžio kopos. 

neries pakrantėje saulės laikrodžio valandos 

yra surašytos ant puslankiu sudėtų akmenų, 

o saulės šešėlis krenta nuo obelisko, kuris 

palenktas į šiaurinę žvaigždę kampu pagal 

vietos geografinę platumą. šviečiant saulei 

sustokime pažiūrėti, kaip kartu su saule teka 

ir leidžiasi mūsų gyvenimas. neries pakrantės 

saulės laikrodis įrengtas konsultuojant etno- 

logui, prof. libertui klimkai.
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senosios kultūros ir 
istorijos PAlikimAs 

Antakalnyje gausu istorijos ir senosios kultūros 

liudijimų. pasižvalgykime ir pajauskime buvusią 

šio vilniaus kampelio didybę. kadaise buvęs vaiz-

dingas priemiestis, išsidėstęs palei kelią į buvusius 

lietuvos kunigaikščių vasaros rūmus, vadintus 

viršupiu. 17 a. pabaigoje prie vilnios ir neries san-

takos puikavosi sluškų rūmai, didysis lietuvos 

etmonas mykolas pacas netoliese pakėlė į dangų 

puošnią šv. petro ir povilo bažnyčią su šalia esan-

čiomis našlaičių, vėliau saulės kapinaitėmis. 

lietuvybės židinį mena 19 a. pradžioje žymaus 

lietuvos kultūros veikėjo, rašytojo, inžinieriaus 

petro vileišio ant neries kranto pastatydintas  ar-

chitektūrinis ansamblis – rūmai, kuriuose šiandien 

veikia lietuvos literatūros ir tautosakos institutas. 

1694 m. senovinės lietuvių šventyklos vietoje 

lietuvos didžiosios kunigaikštystės etmonas ka-

zimieras sapiega pastatė ištaikingus rūmus su 

didžiuliu parku bei viešpaties jėzaus bažnyčia ir 

trinitorių vienuolynu. rūmų menes puošė italų 

meistrų freskos, skulptūros, baltai emaliuoti kokliai 

su pilių, bažnyčių, herbų atvaizdais, marmuru 

klotos grindys. tarp įvairių medžių, krūmų ir gėlių 

puikavosi skulptūros, orą gaivino  fontanai, parko 

alėjos vedė į išvaizdžias kalvas, šiandien vadinamas 

sapiegine. pamiškyje buvo žvėrynas, kūdros 

žuvims veisti. tai vienas seniausių sostinės parkų, 

kurio didybę mena storiausia ir seniausia vilniaus 

liepa. deja, šiandien sapieginės parko medžiai 

netinkamai prižiūrimi, trūksta vientisos parko 

gamtinės dalies bei pastatų tvarkymo vizijos. 

jei keliausime palei neries upę prieš srovę – 

netoli valakupių tilto prieisime mažą upelį, šalia 

kurio stovėjo lietuvos didžiojo kunigaikščio 

žygimanto i rūmai su dideliu žvėrynu, žuvivaisos 

tvenkiniais. geografas ir rašytojas martynas 

zeileris Xvii a. viduryje rašė: “prabangūs karaliaus 

žygimanto mediniai rūmai, pastatyti pramogai 

ir poilsiui, stūkso prie miško nuo pilies pusės, 

netoli veršupio. prie jų žvėrynas, kur labia daug 

ir didelėmis lėšomis laikoma įvairių žvėrelių”. 

žygimanto Augusto viešpatavimo laikais rūmai 

buvo išpuošti, padidinti, čia vasarodavo jo mylima 

žmona barbora. prieš 160 metų senovės tyrėjas 

Adomas kirkoras atkasė bokšto sienas, daugelį 

pamatų, rūmų sparnus, rūsiuose  atrado šv. mykolo 

statulėlę, krosnies koklių liekanų su žygimanto 

i portretu, retų vladislovo jogailos, Aleksandro 

ir žygimanto i laikų monetų. šiandienos 

projektuotojai šias istoriškai svarbias teritorijas 

išraizgė kelių viadukais, užstatė daugiaaukščiais 

pastatais. lietuvos didžiosios kunigaikštystės 

kultūrinis – istorinis paveldas keliauja užmarštin, 

niekas nesurašė į storas knygas kadaise čia 

gyvenusių lietuvos kunigaikščių gyvenimo.

pėsčiųjų takas atveda į miškingą valakupių klonį. 

šiltomis vasaros dienomis valakupių paplūdimiai 

pilni poilsiautojų, juose įrengtos krepšinio, lauko 

tinklinio, vaikų žaidimo aikštelės, vasaromis 

veikia kavinė. kairiajame neries krante, pa-

plūdimio teritorijoje, išlikusi neaukšta valakupių 

atodanga. kiek žemiau trinapolio dar galima 

įžvelgti nedidelę balandžio rėvą, arčiau valakupių 

tilto akylus keliautojas pastebės barboros pirtimi 

vadinamą rėvą. 

kviečiame pažinti ir keliauti.  tik pažindami 

savo gamtinę aplinką bei kultūrinę praeitį, 

išmoksime ją saugoti ir puoselėti. tęsdama 

žygeiviškas tradicijas, jau daugelį metų sekma-

dieniais kviečiu vilniečius į pažintinius pėsčiųjų 

žygius po vilniaus apylinkes. kartu keliaujame 

neries, vilnios, kaukysos pakrantėmis, kopiame 

į aukštas sapieginės, šveicarijos, barsukynės ar 

ribiškių kalvų keteras, ieškome natūralių miškų, 

ūksmėtų raguvynų ar srūvančių šaltinių. vilniaus 

kraštovaizdis žavus ir nepakartojamas visais 

metų laikais. 

........
34

........
35



Pasaulinė 
sveikinimosi 

diena

........
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japonijos ambasados diplomatė keiko naka-

ta ir administracijos darbuotoja Hasuko selo 

supažindino su sveikinimosi tradicijomis, arba-

tos gėrimo ceremonija bei tautinio drabužio – 

kimono dėvėjimo ypatumais.

prancūzijos instituto darbuotojai loic salfati 

ir giedrė bernotaitė-salfati papasakojo apie 

prancūzų ir lietuvių elgesio skirtumus.

lietuvos istorijos instituto humanitarinių mokslų 

daktarė Auksuolė čepaitienė trumpai papasakojo 

apie lietuvos gyventojų sveikinimosi papročius.

svetingi Antakalnio seniūnijos šeimininkai pristatė 

svečiams savo dviejų Antakalniečių bendruomenės 

kolektyvų koncertinę programą. koncertavo 

mišrus choras ,,šilas“, meno vadovas ir dirigentas 

rimantas vaiginis ir vokalinis ansamblis ,,šilo ai-

dai“, meno vadovas petras kociukas. reginio koor-

dinatorius gražina berkelienė.

2015 metų lApkričio 21 dieną 

AntAkAlniečių senjorAi pAminėjo 

pAsAulinę sveikinimosi dieną. 

į renginį ,,sveiki Atvykę“ buvo 

pAkviesti svečiAi iš jAponijos AmbAsAdos, 

prAncūzų instituto ir 

lietuvos istorijos instituto.







Ieva Augytė

INTERVIU: 
kompIUTERIų mEIsTRas ŽIlVINas: 

„daUgIaUsIa pRoblEmų 
kyla Iš NEŽINojImo“

KieK laiKo suKatės it srityje?

„jau 15 metų dirbu su kompiuteriais. Dirbau ir 

samdomu darbuotoju ir savo įmonę įkūręs bu-

vau. Dabar pradėjau individualiai veikti. tai darau 

nuo spalio mėnesio, esu įkūręs mažąją bendriją 

„Dabstepas“.

 

KoKias paslaugas teiKiate 

ir KoKiomis Kainomis?

„Šiuo atveju koncentruojuosi į kompiuterių 

remontą, tiek techninį, tiek programinį, 

nešiojamų ir stancionarių. Kompiuterių remon-

tas, periferinės įrangos pajungimas – mano dar-

bas. Dažniausiai žmonės kreipiasi, kai sugen-

da jų kompiuteris, aš nustatau, kas negerai ir 

keičiu dalis, remontuoju. stengiuosi atvykti pas 

žmones į namus, kad jiems nereikėtų tampy-

tis tų kompiuterių su savimi, taip patogiau. 

šiuo metu aptarnaju ir keletą įmonių. stengiuos 

atvažiuoti greitai, operatyviai reaguoti į visus 

skambučius. meistro atvykimas į namus pato-

gus tuo, kad nereikia atjunginėti laidų, tempti 

kompiuterinės įrangos kažkur, viską padarau 

pats atvykęs į namus, o kai reikalingas litavimas 

ir kiti sudėtingesni darbai, galiu sutvarkyti įrangą 

savo dirbtuvėje“

 

kokie dAžniAusi kompiuterių gedimAi?

„dažniausiai yra kreipiamasi dėl perdegimų 

ar virusų. taip pat, po švenčių pastebima ten-

dencija, kad padaugėja kompiuterių apliejimų. 

........
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žmonės nesaugo kompiuterių per šventes, 

dažnai gyvūnai išverčia kokią stiklinę ar svečiai 

tą padaro. po švenčių išauga ir ekrano skilimų 

skaičius. dažnai kreipiamasi dėl programų per-

instaliavimo. pasitaiko, kad kompiuteriai patys 

išsijungia dėl juose prisikaupusių dulkių, kurių 

žmonės nemato, bando patys valyti dulkių siurb-

liu, bet taip pridaroma tik dar daugiau bėdų. pa-

prastai nešiojamą kompiuterį reikia išardyti tam, 

kad būtų galima išvalyti dulkes jame. žmonės 

neturi žinių, kaip reikia valyti kompiuterius. 

baigiasi garantija, nori mesti lauk ir jau iš karto 

pirkti naują. stacionarius kompiuterius atnau-

jinti ir prižiūrėti paprasčiau, bet nešiojamus taip 

pat galima labai paspartinti, ypač jei yra inves-

tuojama į ssd diską.“

 

Ar yrA kokių nors universAlių pAtArimų,

ką derėtų dAryti kiekvienAm 

kompiuterio sąvininkui?

„jei kompiuteris ima garsiau dirbti, persikrauna, 

išsijunginėja, ar labai sulėtėja, yra rizika praras-

ti svarbius duomenis, perkaitinti kompiuterį. 

dažna žmonių klaida yra ta, kad jie nieko nedaro 

iki paskutinės minutės. vos pajutus, kad kažkas 

ne taip, reikia kreiptis į meistrą.“

 

Ar visuomet pAstebėjus gedimą, 

reiškiA, kAd reikės didelio 

ir brAngAus remonto?

„dažnai kompiuteriai veikia, bet labai lėtai, 

žmonės iš karto ima galvoti, kad reikia pirk-

ti naują. tačiau kartais užtenka padidinti at-

minties kiekį arba perrašyti sistemą. siūlau 

atlikti nebrangią diagnostiką. senas kompiu-

teris gali veikti kaip naujas, todėl aš skatinu ne 

vartotojiškumą, o atnaujinimą.“

 

mb „dabstepas“ atliekas įvairias kompiuterių 

remonto paslaugas. dažniausiai remonto pa-

slaugos kainuoja 20 – 30 €  (kai nereikia keisti 

detalių, kaina priklauso nuo sugaišto laiko).

 

daugiau informacijos:

info@dabstepas.lt

www.kompiuteriumeistras.com

mob. tel. 8 683 68737

žilvinAs kAnčiAuskis – kompiuterių meistrAs iš AntAkAlnio. 

čiA vyrAs įkūrė mAžąją bendriją „dAbstepAs“. ši mAžoji bendrijA ypAtingA tuo, 

kAd žilvinAs, sugedus kompiuteriui, pAts AtvAžiuojA į nAmus Ar biurą 

ir suremontuojA tecHniką.

........
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Miglė Narkevičiūtė

Knygų KeityKla antaKalnyje – 
„žvaigždžių Klajūnui“ atminti

........
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šią istoriją atskleidžia keityklos „viliaus k.nygų 

keityklos“ idėjos iniciatorius, dailininkas vgtu 

ir vdA kf dėstytojas gitenis umbrasas.

 

kAip gimė knygų keityklėlės idėjA 

AntAkAlnyje?

 

prieš porą metų,  gegužės 20 dieną, oginskio 

gatvėje šventėme vienos iš pirmųjų avangardistės 

lietuvoje jutos čeičytės 90-metį. vakarėliui pa-

sibaigus, du mano draugai nuėjo jo pratęsti prie 

neries (netoli šilo tilto), skaičiuojant žvaigždes. 

vienas padaugino žvaigždžių ir užmigo, o ki-

tas tuo metu nuėjo atnešti pledo, kad užmigęs 

nesušaltų. kai grįžo, prie kranto rado tik batus. 

už savaitės, palei tecą išgriebė kūną.

 

vilius keleras mėgdavo draugams dalinti 

knygas. todėl ir pagalvojau, kad „viliaus k.nygų 

keitykla“ galėtų būti geras „žvaigždžių klajūno“ 

atminimas.

 

Ar sunku buvo gAuti tAksofono budelę? 

kiek lAiko užtruko pAsiruošimAs?

 

parašiau „teo lt“ prašymą padovanoti nurašytą 

taksofono būdelę ir po dviejų metų mano 

prašymas buvo patenkintas. „teo lt“ ne tik 

padovanojo, bet ir padėjo atsivežti, bei sumon-

tuoti būdelę.

 

su draugais v. malinausku, bei v. matoniu sure-

montavome būdelę: padarėme mini pamatėlį, 

sudėjome stiklus, bei įrengėme lentynas kny-

goms.

kodėl pAsirinktA vietA 

m. k. oginskio gAtvėje?

 

pasirinkau „viliaus k.nygų keityklos“ vietą netoli 

namų. kad galėčiau prižiūrėti ir suremontuoti, 

jei suges.

 

keityklA AtidArytA dAugiAu nei 

prieš sAvAitę. kAip sekAsi?

 

rugpjūčio 25 dieną per „viliaus k.nygų kei-

tyklos“ atidarymą, akordeonistas grojo ogins-

kio polonezą.

 

dalyvavo Arch. sąjungos pirmininkas arch. ma-

rius šaliamoras, arch. rolandas palekas, arch. 

gintautas čaikauskas, scenografas, keramikas 

jonas Arčikauskas, filosofė ir rašytoja jūratė 

baranova, edukologijos filosofė lilija duoblienė, 

lt prezidentės patarėja virginija būdienė ir 

daug kitų mielų svečių, bei kaimynų. fotogra-

favo stasys paškevičius.

 

dabar džiaugiuosi matydamas tiek jauną, tiek 

seną „viliaus k.nygų keitykloje“. jau ir pats 

pasikeičiau keletą knygų.

 

panašu, kad oginskio gatvėje žmonės pradėjo 

sveikintis.

 

Ačiū, giteni, už pokAlbį.

rugpjūčio prAdžioje m. k. oginskio gAtvės gyventojų smAlsumą prAdėjo 

žAdinti stAtomA tAksofono budelė. iš prAdžių AntAkAlniečiAi svArstė, 

kAd ten turėtų būti tAksofono ApArAtAs. tikino net mAtę, kAip lAidAi vedžiojAmi. 

šiAndien ten knygų keityklA, kurios AtsirAdimo istorijA – mistiškA – skirtA 

„žvAigždžių klAjūnui“ Atminti.

........
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iliustracija: vilius keleras. iš g. u. archyvo



Ieva Augytė

Skaitytoja klauSia: 
„kokiomiS knygomiS meS 

dalinamėS?“

„kalba Antakalnis“ sulaukė laiško iš skaitytojos 

jolantos.

 

speciAlus lAiškAs AntAkAlnio 

gyventojAms

jolanta, Antakalnio gyventoja

 

„vakar nutariau nunešti keletą knygų į ogin-

skio g. esančią knygų bibliotekėlę-skaityklėlę. 

pravėrusi buvusios telefono būdelės duris nuste-

bau pamačiusi ant grindų keturis maišus knygų. 

turėjau laiko, todėl nutariau sudėti knygas į 

lentynas, juolab buvo pakankamai vietos. dau-

giausia radau rusiškų knygų – diuma ir puškino 

raštai, taip pat mažiau ar visai negirdėtų kitų rusų 

autorių knygos. kilo mintis, kad tiesiog atnešta, 

kas nereikalinga, nepagalvojus, ar kas nors tai ska-

itys, ir pamesta pro duris. manau, visi namie tu-

rime nemažai knygų, kurių neskaitysime ir kurių 

niekas nepirktų, bet jeigu pradėtume jas nešti, 

reikėtų nemažo angaro. juk šios bibliotekėlės 

įkūrimo mintis buvo visai ne tokia.“

........
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nors jolantos nuomonė aiški, tačiau kiti 

antakalniečiai neskuba nuvertinti šių knygų. 

viena vertus, kai kurios jų tikrai mažai kam 

įdomios ir dažnai bibliotekose būna atiduoda-

mos veltui, kita vertus – knygos savo vertės ne-

praranda niekada.

 

skaitytoja goda, šiuo atveju, siūlo tokias knygas 

nunešti į rinktinės g. esančią knygų parduotuvėlę, 

kurioje dalis knygų yra superkama.

 

„kalba Antakalnis“ redakcija primena, kad 

žiniomis apie šiuo metu bibliotekėlėse esančias 

knygas galite dalintis šioje socialinio tinklo „fa-

cebook“ grupėje: https://www.facebook.com/

groups/bibliotekeles/?fref=ts

........
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nuotrauka gitenio umbraso



kAlėdos 
sAPiegų PArke
žiemos mugė

sapiegų parkas artėjant kalėdoms tapo šven-

tiškai papuošta Antakalnio gyventojų traukos 

vieta, į kurią pakvietė ne tik susipažinti su ra-

jone kuriančiais ir gyvenančiais žmonėmis, 

pasiūlė įsigyti jų gaminamų daiktų, bei buvo 

galima užkąsti ir susišildyti puodeliu arbatos.

nuotrAukos Artūro žuko, 

fb: Arturasz photography









Prisijunkite 
prie Kaledines 
labdaros akcijos 

Antakalnieciai 
antakalnieciams

Pasidalinkite  savo gerumu su 189 Antakalnio seniūnijoje registruotomis  
šeimomis, kurioms reikia Jūsų dėmesio ir pagalbos.

Jose auga:
10 vaikų iki 2 metų amžiaus,

76 vaikai nuo 3-6 metų amžiaus,
156 vaikai – 7-13 metų amžiaus,

148 jaunuoliai – 14-19 metų amžiaus.

Antakalnio seniūnijos socialiniai darbuotojai 
lanko 216 senolių ir neįgalių žmonių, kuriems maža kalėdinė dovanėlė primintų, 

kad jie gyvena apsupti rūpestingų ir jiems sveikatos bei džiugių akimirkų linkinčių bendruomenės narių.

Prieš Kalėdas  galite ir patys aplankyti Antavilių ar Tremtinių namų gyventojus, jie visuomet laukia Jūsų dėmesio.

Tikimės, kad Jūsų rankomis sukurtas kūrybinis darbelis, spinduliuojantis Jūsų kūrybine energija, 
atneš tą Kalėdų stebuklą ją gavusiam.

Ir tai neturi būti svarbu ar tai mažas Kalėdinės eglutės žaisliukas, snaigutės ar angelo karpinys ant lango, 
ar numegztos kojinės, kepuraitė, riešinės, nuvelta sagė – svarbu tai, kad tai Jūsų nuoširdus palinkėjimas kitam.

Antakalnio seniūnija
Vilniaus miesto  Socialinės paramos centro ir vaikų dienos centro „Labirintai" darbuotojai

,,Antakalniečių bendruomenė“

Dovanėles galėsime  
padėti  supakuoti. 

Nepamirškite užrašyti 
kam ją skiriate 

(pvz.: 10 metų berniukui ar mergaitei, 
senjorui ar senjorei, bedarbiui tėčiui 

ar daugiavaikei mamai).

Nepamirškite, 
kad esate laukiami 

gruodžio 12 dieną 
Sapiegų parke. 

Pabūkime visi kartu, pasi-
džiaukime to Kalėdinio 

stebuklo laukimu.

Papildoma 
informacija teikiama 

šiais telefonais: 
861007176, 
867017837, 
867017218, 

(8 5) 233 3986

Jūsų dovanėlių lauks Socialinės paramos centro darbuotojai 

darbo dienomis iki gruodžio 23 d. 
adresu Antakalnio g.17 (Sapiegų parke) nuo 8 iki 17 val., (penktadienį ik 15.30).





antakalnio naujienos  i  2015 gruodis

Viršelio nuotraukos giedriaus kavaliausko


