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L. KLIMKA:
„SAULĖS LAIKRODIS

NAUDINGAS IR MŪSŲ
 DIENOMIS“

Dovilė Joneliūnienė

KAI LIETUVIŲ FIZIKAS, 
GAMTOS MOKSLŲ DAKTARAS, ETNOLOGAS, ISTORIKAS, 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO PROFESORIUS, 
NAUJŲ TARPDISCIPLININIŲ MOKSLO 

ŠAKŲ – PALEOASTRONOMIJOS IR 
ETNOKOSMOLOGIJOS – PRADININKAS LIETUVOJE 

LIBERTAS KLIMKA PRADEDA PASAKOTI APIE 
SAULĖS LAIKRODŽIUS, SUPRANTI, 

KAD ŠIE PRIETAISAI – NE TIK LAIKO MATAVIMO PRIEMONĖ, 
BET IR TŪKSTANTMEČIUS SIEKIANTI ISTORIJA.



L. KLIMKA:
„SAULĖS LAIKRODIS

NAUDINGAS IR MŪSŲ
 DIENOMIS“

Dovilė Joneliūnienė

IR MODERNU, IR PUOŠNU

„Saulės laikrodžiai Lietuvoje“, taip vadinasi 

L. Klimkos parašyta knyga, paklausus, kada 

jis pradėjo domėtis saulės laikrodžių istorija, 

pašnekovas pasakoja, kad domėjimasis kilo ir 

iš profesinės pusės. „Esu mokslo ir technikos 

istorikas, o saulės laikrodis – pats seniausias 

žmonijos istorijoje mokslinis prietaisas, sekan-

tis ir fiksuojantis saulės kelią dangaus skliautu. 

Prietaisas buvo žinomas ir naudojamas senovės 

Egipte jau II tūkst. prieš Kristų viduryje. Įdomu, 
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kad šis daiktas praverčia ir mūsų dienomis: 

amerikiečiai Mėnulyje saulės laikrodžiu suorien-

tavo anteną Žemės kryptimi, nes ten nėra mag-

netinio lauko. Taigi, ir seniausias, ir modernus... 

Beje, mano domėjimosi sferoje – visi laiko mata-

vimo prietaisai, taip pat ir filosofinė bei fizikinė 

laiko sąvokos raida“, - priduria L. Klimka.

Jo teigimu, saulės laikrodis buvo ir  yra puiki 

puošmena rūmams, parkams, įdomi mokslo 

žiniasklaidos priemonė. Tad dar dėstydamas 

Vilniaus Gedimino technikos universitete, apie 

1983-sius, ar kiek anksčiau užsibrėžė atgaivinti 

Saulės laikrodžio tradiciją Lietuvoje. 

PRISIMENANT ANTAKALNĮ

L. Klimkos žiniomis, seniausias Lietuvoje, kiek 

žinoma, saulės laikrodis yra išlikęs Kretingos 

vienuolyne, jis buvo įrengtas 1610 m. Tačiau 

šiandien tėra belikęs tik jo tvirtinimo akmuo.  

Nedaug „jaunesnis“ yra laikrodis ant Šiaulių 

katedros sienos. Saulės laikrodžių turėjo būti 

nemažai jau XVI a., nes gnomonika (saulės 

laikrodžių mokslas ir praktinis konstravimas) 

buvo dėstomi senajame Vilniaus universitete 

nuo pat jo įkūrimo 1579 m., ir dar anksčiau – 

Vilniaus kolegijoje. Saulės laikrodžiais būdavo 

tikslinami rotušės ir bažnyčių bokštų mechani-
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niai laikrodžiai, kurie iki švytuoklės išradimo 

„turgus“ rodydavo.

Kretingos vienuolyną, kaip ir Kražių kolegiją 

(joje taip pat dėstyta gnomonika),  fundavo 

Salaspilio mūšio (1605 m. rugsėjo 27 d.)  prieš 

švedus laimėtojas  garsusis karvedys Žemaitijos 

seniūnas Jonas Karolis Chodkevičius.

 

Paklausus, kokie saulės laikrodžiai išlikę An-

takalnio rajone, L. Klimka sako, kad Antakalnis –  

jaunas Vilniaus rajonas, o saulės laikrodžiai buvo 

populiarūs senovėje… Tikėtina, kad privačiose 

valdose jų yra, tačiau viešoje erdvėje – ne.

Libertas Klimka kurį laiką gyveno Antakalnyje, 

mėgdavo slidinėti Sapieginės kalvose. „O įdo-

mybė tokia, kad Antakalnyje jau XIX a. pabaigoje 

inteligentai švęsdavo Vainikus – Jonines – vasa-

ros saulėgrįžą. Nerimi plaukdavo žvakelėmis 

padabinti vainikai, skambėdavo gudų, lenkų ir 

lietuvių liaudies dainos“, – istorinėmis žiniomis 

dalijosi L. Klimka.

IDEALI VIETA SAULĖS 
LAIKRODŽIUI – NIDOJE

Libertas Klimka tyrinėja ir Lietuvos baž-nyčių 

laikrodžius, o 1995-aisiais kartu su bendra-

minčiais suprojektavo saulės laikrodį Nidoje. 

„Bažnyčių laikrodžių ir varpų tyrinėjimas yra 

mano indėlis į mūsų tautos kultūros pavel-

do pažinimą. Iki šiol ši sritis menkai tebuvo 

išnagrinėta. Nidos saulės laikrodis jau tapo 

ritualų vieta: tai unikaliam mūsų gamtos kampe-

liui suteikia papildomo patrauklumo. Beje, tai 

vienintelė vieta, iš kur matyti, kaip saulė pateka 

iš vandens ir nusileidžia į vandenį. Parnidžio 

kopa yra  ideali Saulės laikrodžiui“, –  pabrėžė 

L. Klimka. Jis džiaugiasi ir Valdovų rūmų 

laikrodžiu, šią idėją pasiskolino iš architekto 

Juozo Kamarausko piešinio, o realizavo puikūs 

dailininkai Arvydas Každailis ir Vytautas Poška.

Pokalbio pabaigoje L. Klimkos paprašėme pasi-

dalinti patarimu, kaip pasigaminti saulės laikrodį. 

Labai paprastą būdą – braižant, o neskaičiuojant, 

yra pasiūlęs garsusis renesanso dailininkas Al-

brechtas Diureris. Tačiau reikia žinoti veiksmų 

seką ir turėti skriestuvą...

Lietuvos etnokosmologijos muziejuje (Molėtų 

raj.) per edukacinius užsiėmimus vaikai gali 

išmokti pasidaryti popierinį saulės laikrodį. 

Reiktų ir Valdovų rūmams turėti tokią pamoką...
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ANTAKALNIO 
MIKRORAJONAS 

KEIČIA SAVO VEIDĄ

Agnietė Vilkišienė

DAUGĖJA ŠIO LAIKMEČIO 
ŽENKLŲ

Vilniaus miesto plėtros departamento di-

rektorius Artūras Blotnys pasakoja, kad An-

takalnyje artimiausiu metu bus vykdoma daug 

infrastruktūros plėtros projektų. Eilėje laukia 

Vileišio gatvės prieigų tvarkymas jas pritaikant 

pėstiesiems, dviratininkams bei sportui. Dvi-

ratininkus pradžiugins dviračio takų pratęsimas 

iki Saulėtekio alėjos. Pašnekovas primena apie  

Sapiegų rūmų restauravimą ir ligoninės kom-

plekso pritaikymą verslo reikmėms. 

Taip pat planuojama rekonstruoti „Olandų“ žiedą 

bei atnaujinti erdvę, esančią priešais Šv. Petro 

ir Povilo bažnyčią. Antakalniečiai galės stebėti 

„Saulės“ kapinėse Oginskių koplyčios vykdomą 

rekonstrukciją. 

Vilniaus miesto savivaldybės atstovas džiaugiasi, 

kad Saulėtekio alėjoje iškils sporto kompleksas, 

o Nemenčinės plente bus pratęstos keturios 

važiuojamosios kelio dalies juostos iki pat mies-

to ribos. 

Be minėtų infrastruktūros projektų, 2016 m. 

birželio mėnesį Antakalnio širdyje iškils naujas 

daugiabutis. Projekte, sulauksiančiame daugiau 

negu aštuonių milijonų eurų investicijų, pir-

muosiuose aukštuose bus įkurtos ir komercinės 

patalpos. 
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„Antakalnis yra išskirtinis rajonas, turintis savo 

aurą, kultūrinę erdvę, šimtmečius trunkančią 

istoriją, architektūros šedevrus ir, be abejo, 

unikalią gamtą. Vystydami šį projektą kuriame 

namus, kuriuose būtų ramu ir patogu gyventi“,   

– sakė projektą plėtojančios įmonės „Antakalnio 

parkas“ direktorius Aurimas Martinkėnas.  

Aštuonių aukštų pastatas talpins 120 nuo vie-

no iki trijų kambarių butų, 111 vietų požeminę 

automobilių stovėjimo aikštelę. Namo teritori-

joje bus pastatyta papildoma, kiek daugiau negu 

keturiasdešimties vietų, automobilų aikštelė. 

Norintys įsigyti butą šiame name turės pakloti 

nuo 50 500 iki 125 500 eurų sumą. 

STATYBOS ĮSIBĖGĖJA

Už projekto plėtotojimą atsakingos įmonės 

„Eventus Pro“ atstovas A.Martinkėnas pasakojo, 

kad statybos vyksta laikantis planuotų terminų 

ir per pirmus statybų mėnesius atlikta apie 

dešimt procentų statybos darbų. Nuo statybos 

pradžios yra išlieta apie 800 kubinių metrų be-

tono. Projekte, dėl tikslo išlaikyti ryšį su gamta, 

pavadintame „Antakalnio parku“ –  jau yra su-

montuotos daugiau negu šešiasdešimt kolonų ir 

trisluoksnio gelžbetonio plokščių, pilnai įrengtas 

šimto kubinių metrų priešgaisrinis rezervuaras. 

Pašnekovas sakė, kad šiuo metu baigiama  įrengti 

šilumos trasa ir drenažas aplink pastatą. Konkur-

so būdu buvo pasirinkti savo sričių ekspertai. 

Antakalniečių bendruomenė apie naująjį projektą 

gali paskaityti internete, arba užlipti į apžvalgos 
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aikštelę, iš kurios yra  galimybė stebėti projekto 

statybos procesą. Projektas buvo derinamas su 

Vilniaus miesto savivaldybe. 

„Antakalnis vertinamas ir mylimas ne be 

priežasties. Tai unikali teritorija. Šis rajonas 

išsiskiria nepaprastai patogiu susisiekimu su 

bet kuria Vilniaus dalimi – čia kursuoja daugybė 

viešojo transporto linijų. Tačiau puikus susieki-

mas dažnai net nėra būtinas – mikrorajone yra 

ranka pasiekiami Antakalnio poliklinika, Vilniaus 

universitetinė Antakalnio ligoninė, Antakalnio 

gimnazija bei progimnazija, M. Daukšos vidurinė 

mokykla, vaikų lopšeliai-darželiai „Atžalėlės“ ir 

„Kaštonas“, Nacionalinė M. K. Čiurlionių menų 

mokykla, Vilniaus bei Vilniaus Gedimino tech-

nikos universitetai, todėl tikime, kad projektas 

bus patrauklus ir vaikus auginančioms šeimoms, 

o tai gerins demografinę senojo Vilniaus rajono 

situaciją“, –  teigė A. Martinkėnas.

Antakalniečiai džiaugiasi, kad jų darnią bendruo-

menę papildys nauji nariai ir statybų metu bus su-

tvarkytas šalia esantis, Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos valdomas, P. Širvio g. parkas. 



KVIEČIAME Į ANTAKALNIEČIŲ 
BENDRUOMENINIO DARŽO UŽDARYMO TALKĄ, 

KURI VYKS SPALIO 17 D., 11 VAL., SAPIEGŲ PARKE, 
ANTAKALNIO G. 17.SUTVARKYSIM ŠILTNAMĮ, 

LYSVES IR KOMPOSTINES, SUGRĖBSIME 
LAPUS, ĮRENGSIME NAUJAS LYSVES,  

NURINKSIME IR PASIDALINSIM PASKUTINIU 
DERLIUMI, PASIVAIŠINSIME MŪSŲ PAČIŲ 

UŽAUGINTŲ MOLIŪGŲ SRIUBA IR MĖTŲ ARBATA.

BUS DARBO ĮRANKIAI IR PIRŠTINĖS.

Renginį Remia Vilniaus miesto saViValdybė. antakalniečių 
bendRuomenė įgyVendina Vilniaus miesto saViValdybės 

Visuomenės aplinkosauginio šVietimo pRojektą 
„antakalniečių sodo plėtRa – bendRuomeninės 

daRžininkystės 
populiaRinimas antakalnyje“.

KVIETIMAS Į TALKĄ
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IŠVYKA
Į ANTAKALNIO AKMENŲ 

LABIRINTĄ ,,VIJŪNĖ“
IŠVYKA Į ANTAKALNIO AKMENŲ LABIRINTĄ - TAI DAR VIENAS IŠ GAUSIŲ 

VISUOMENĖS APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTO ,,SULAIKYKIMĘ ŽEMĘ – JAI 

ŽALUMA REIKALINGA“ RENGINIŲ KARTU SU ANTAKALNIEČIŲ BENDRUOMENE.

Išvyka į Antakalnio akmenų labirintą - tai dar 

vienas iš gausių visuomenės aplinkosauginio 

švietimo projekto ,,Sulaikykimę žemę – jai žaluma 

reikalinga“ renginių kartu su Antakalniečių ben-

druomene.

,,Labirintai – viena iš seniausių žmonijos dvasinių 

praktikos priemonių ir sutinkama  beveik visose 

religijų apeigose. Manoma, jog jiems – virš 4000 

metų, kaip ir piramidėms. Labirintai – tai sa-

vaime galinga geometrinė figūra, todėl palaips-

niui ir kilo mintis kurti labirintus Lietuvoje ir 

taip juos kuriu jau 12 metų“ – pasakojo Vilniaus  

inžinerinio licėjaus pradinių klasių mokiniams 

šių labirintų kūrėjas Vaidenis Čapskis. 

Pasitelkęs  į pagalbą savanorius Vaidenis pa-

pasakojo apie labirintų reikšmę ir jų poveikį 

žmogui. Tai buvimas ir pasikalbėjimas su 

savimi, gebėjimas atsakyti į daugelį kasdienių 
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klausimų: kodėl gimėme šiame pasaulyje, kur 

skubame... Kad mokiniams būtų aiškiau pasiūlė 

pažaisti žodžių asociacijų žaidimą. Užduotis 

iš pradžių pasirodė sunkoka, bet pradinu-

kams įveikiama! Po žaidimo mokiniams buvo 

pasiūlyta  pasivaikščioti labirintu. Skambant 

būgno, pagaliukų  ritmams, mokiniai rikiavosi į 

eilutę. Sustoję  kiekvienas smalsiai akimis sekė  

susikaupusį labirintu keliaujantį draugą ir kan-

triai laukė savo eilės. 

Įveikę labirinto vingius, mokiniai vaišinosi šil-

ta mėtų arbata ir obuoliais, kurių parūpino 

Antakalniečių bendruomenės narė Edita Kava-

liauskienė su pagalbininkais. Visus nudžiugino 

seniūno Algimanto Vaitkaus apsilankymas, kuris 

mielai pasidžiaugė šiuo draugišku Antakalniečių 

bendruomenės ir Vilniaus inžinerijos licėjaus 

mokinių bendradarbiavimu. 

Pradinių klasių mokytojos
Vilniaus inžinerijos licėjus

........
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Miglė Narkevičiūtė

ANTAKALNIO 
DERLIAUS ŠVENTĖ 
PRO FOTOGRAFĖS 

KATMANDU 
OBJEKTYVĄ

Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 13 dieną, į Sapiegų 

parką kvietė Derliaus šventė ir Antakalnio 

kaimynų diena. Bendruomenės nariai ir An-

takalnio gyventojai rinkosi pasidžiaugti derliumi, 

pabendrauti ir susipažinti. 

Šventėje apsilankė Antakalnyje gyvenanti jauna 

fotomenininkė Agnė Kertenytė FOTO katman-

du. Menininkės stilius – subtiliai elegantiškas. 

Nuotraukose ji sugeba įamžinti akimirkas, kurios 

virsta nedidelėmis istorijomis. Tiems, kas paten-

ka į Katmandu kadrus, lieka šilti ir jaukūs prisi-

minimai, o žiūrovams – erdvė improvizacijai. 

https://www.antakalniobustas.lt/index.php/

puslapiai/kalba-antakalnis/naujienos/an-

takalnio-derliaus-svente-pro-fotografes-kat-

mandu-objektyva/322005
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Miglė Narkevičiūtė

KVIEČIA 
Į LIAUDIES ŠOKIŲ 

VAKARONES 
ANTAKALNYJE!

Skelbimas tiems, kurie nori šokti. Ir tiems, kurie 

nenori – perskaitę skelbimą, pakeisite nuomonę. 

Lietuvių etninės kultūros draugija kviečia ateiti 

pašokti liaudies šokių:

 

„Jei gali vaikščioti, gali ir šokti. Jei neturi po-

ros, čia susirasi. Jei tau liūdna, čia pralinksmėsi. 

Liaudies šokis - tikras vaistas, gera mankšta 

kūnui, protui ir visiems jausmams, tad nedelski, 

išnuomok žiemai savo minkšta sofą meškinams.

 

Ateik į Sapiegų rūmuose įsikūrusios Antakalnio 

Antakalnio seniūnijos soc. rūpybos aktų salę, An-

takalnio g. 17.

 

Kviečiame ateiti pašokti liaudies šokių kartu su 

klubais „Raskila“ ir „Salve“!

 

Rugsėjo mėn. – antradieniais nuo 20 iki 22 val. ir 

ketvirtadieniais nuo 18 iki 20 val.

 

Spalio–lapkričio mėn. – tik antradieniais nuo 20 

iki 22 val.“

 

Daugiau informacijos: 

https://www.facebook.com/draugija

........
36



Miglė Narkevičiūtė

KALBA GYVENTOJAI: 
„NIEKAS NEPASIKEIS, 

JEIGU NEMĖGINSIME PATYS 
SIEKTI PERMAINŲ“

MARIUS MARKEVIČIUS, ANTAKALNIETIS, 

KURIS, MATYDAMAS DAUG TAISYTINŲ 

DALYKŲ, TAPO VISUOMENININKU, 

DALINASI SAVO ĮŽVALGOMIS:

 

„Dar prieš keletą metų ir aš nekreipdavau 

dėmesio į akis badančias negeroves, t.y., nors jas 

pastebėdavau, nieko dėl to nedarydavau, many-

damas, kad vis tiek niekas nepasikeis. Žinoma, 

nepasikeis, jeigu nieko siekti net nemėginsime. 

Prieš trejus metus pradėjau savo veiklą dėl 

troleibusų ir apskritai viešojo transporto, vėliau 

įsitraukiau ir į veiklą siekiant, kad Antakalnis ir 

toliau išliktų žaliuojantis rajonas, nepamirštant ir 

Tverečiaus parkelio, kuriame šalia vaikų žaidimų 

aikštelės, galėtų atsirasti ir treniruokliai vy-

resniems vaikams ar jų tėveliams ir seneliams.

 

Atkreipkite dėmesį į Antakalnio gatvės kelio 

dangą. Manau, neatsiras nė vienas, kuris sakytų, 

kad šios gatvės danga yra gera. Liūdniausia, kad 

ir po remonto darbų situacija išlieka tokia pat. 

Didžiausia problema – įgriuvę šuliniai, kurių nie-

kas net nemėgina tvarkyti. Galbūt galvojama, kad 

vis tiek gatvė bus tvarkoma iš esmės, tad kam tos 

investicijos dabar? Tačiau akivaizdu, kad tokio 

masto rekonstrukcija greit neįvyks, o važiuojant 

šia gatve visos transporto priemonės stipriai gad-

inamos. Ypač stipriai kenčia viešasis transportas, 

kuriam tenka važiuoti itin blogos būklės pirmąja 

juosta. Tai ne tik diskomfortas keleiviams, vairuo-

tojams ar šalia bildančių šulinių dangčių esančių 

namų gyventojams, bet ir didelės transporto 

priemonių remonto išlaidos.

 

Nėra abejonių, kad būtina galvoti apie šios gat-vės 

kapitalinę rekonstrukciją, tvarkant ir visas pože-

mines komunikacijas, dalį jų iškeliant iš po gatvės. 

Tačiau kol rekonstrukcija įvyks – būtina atlikti 

gatvės remonto darbus atsakingiau ir kokybiškiau.“

........
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