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NEžINIA, KAIp IR KodėL 
KūRINyS TAmpA HITu

Apie kompozicijos studijas Lietuvos valsybinėje 

konservatorijoje  A. Raudonikis  svajojo nuo vai-

kystės. Dar besimokydamas vidurinėje mokykloje 

joniškietis aktyviai dalyvavo popamokinėje kultū- 

rinėje veikloje: akomponavo liaudies šokiams, dai-

navo chore. 1953 metais Algimantas atvyko į Vilnių ir 

po trumpų, pusę metų trukusių ekonomikos studijų 

universitete, tesė mokslus J. Tallat-Kelpšos muzikos 

mokykloje, kurioje studijavo muzikos teoriją ir 

kompoziciją. Baigęs mokslus su pagyrimu Algiman-

tas pradėjo mokytis kompozicijos specialybės pas 

prof. E. Balsį Lietuvos Valstybinėje konservatori-

joje. tokiais vingiuotais keliais apipintas menininko 

svajonės siekimas tuometinėje santvarkoje buvo 

įprastas reiškinys. „Turėjau daug draugų, kurie 

įstojo į ekonomiką, o baigė konservatoriją ir joje liko 

dirbti”, – pasakojo kompozitorius. 
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ALGiMANtAs RAudONiKis – KOMPOzITORIuS, 
SuKūRęS DAugIAu NEI 700 KūRINIų. TOKIų HITų, KAIP „SKINSIu RAuDONą ROŽę“  

ARBA „DAR ŠIRDy NE SuTEMA“, AuTORIuS. SAuSIO MėNESį 81 –AJį gIMTADIENį 
ATŠVENTęS KuLTūROS IR MENO PREMIJOS LAuREATAS SuTIKO PAPASAKOTI APIE 
KūRyBą IR BEVEIK PENKIASDEŠIMT gyVENIMO METų PRALEISTų ANTAKALNyJE. 



A. Raudonikio muzikinė karjera prasidėjo įpusėjus 

mokslams konservatorijoje. Tuomet, baigęs ke-

turis kursus, kompozitorius pradėjo dirbti liau- 

dies meno rūmuose (dabartiniame liaudies 

kultūros centre). Tuo metu kaip tik buvo itin 

aktyvi muzikinių kolektyvų veikla, kuriems trūko 

dainų. A. Raudonikis pasakoja, kad liaudies meno 

rūmuose muzikiniams kolektyvams rašė dainas, 

instrumentinius kūrinius kapeloms, – visi šie 

kūriniai turėjo didelę paklausą. Todėl klasikinį 

repertuarą atidėjo ir pamilo kitus muzikos 

žanrus. Kompozitorius yra surengęs daugiau 

negu keturis šimtus koncertų. Jis pastebi, kad 

nepaisant žanro, kūryba turi būti profesonali. 

„Visi kūriniai svarbūs, hitas gali būti, gali – ne. 

Nežinia, kaip ir kodėl kūrinys tampa hitu – nuo 

autoriaus tai nepriklauso“, – pasakoja meninin-

kas, dirbęs kartu su tokiais garsiais poetais kaip: 

E. Selelionis, J. Strielkūnas, A. Baltakis. 

Šv. pETRo IR povILo 
bAžNyčIą pRILygINA 
bRANgAKmENIuI

Bedirbdamas liaudies meno rūmuose A. Raudonikis 

atsikraustė į Antakalnį: „1966 metais atsikrausčiau 

pas žmoną ir nuo to laiko su Antakalniu nesipy-

kau. Šis rajonas man kelia šiltus jausmus. Kai kitur 

nuvažiuoji, jautiesi svetimas – nieko nepažįsti, kaip 

svetimame kaime“, – pasakojo A. Raudonikis.

Paklaustas apie mylimiausius Antakalnio objek-

tus menininkas prisimena XVII a. brangakmenį, 
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išdidžiai stūksantį Antakalnio pradžioje – Šv. 

Petro ir Povilo bažnyčią. Kompozitoriaus mintys 

nejučia nukrypsta į Sapiegų rūmų parką ir į nese-

niai pastatytą „Šilo“ tiltą. Jis, sukūręs netgi pen-

kis šimtus dainų, iš kurių šimtas – šokių muzikos 

kūrinių, šimtas – instrumentinės muzikos pjesių. 

Menininko teigimu, su iškilusiu „Šilo“ tiltu Anta-

kalnis tapo daug atviresnis. Rajonas nuo to 

laiko, kai į jį atsikraustė Algimantas, pasikeitė 

neatpažįstamai. Jis ir toliau po truputį keičia savo 

veidą. Lyg grybai po lietaus išdygę daugiabučiai, 

intensyvesnis eismas, ir kiti urbanizacijos ženk-

lai, Antakalnyje jaukiai įsikomponuoja tarp pasidi-

džiavimo vertų kultūros objektų.  

„Kai dar nebuvo „Šilo“ tilto, artimiausias tiltas buvo – 

„Žirmūnų“. Su žmona pavakarodavę pas draugus, 

gyvenančius Žirmūnuose, niekada nekviesdavome 

taksi. Ir ne todėl, kad senais laikais taksi buvo 

sunku išsikviesti. O todėl, kad mes išeidavome iš 

svečių apie antrą valandą nakties, „sugaudavome“ 

troleibusą, kuris jau vykdavo į troleibusų parką, ir 

jis mus parveždavo iki pat namų“,– pasakojo atsi-

minimus apie Antakalnį A.Raudonikis.  

Kompozitorių džiugina rajone vykstanti senų 

objektų renovacija. Pavyzdžiui, buvusi kareivių 

skalbykla, kurios stovis tikrai kėlė nerimą. O, da-

bar, po renovacijos, tapo tikra puošmena. Algim-

antas tikisi, kad netrukus pasikeisiantis „Sapiegų 

rūmai“ ir parkas taps dar vienu Antakalnio perlu. 

Žinoma, yra dalykų, kurie ir liūdina. Melodingu-

mu ir optimizmu pasižyminčių kūrinių autorius 

pripažįsta, kad gerokai nerimavo dėl ketinimų 

vietoj parko statyti daugiabučius. Visa laimė, šie 

ketinimai nesulaukė palaikymo. 

o jEIgų mūzA ATEIS TIK 
vIENą KARTą pER mETuS?

Paklaustas apie įkvėpimo šaltinį A. Raudonikis pa-

sakoja, kad įkvėpimo nelaukia. Kūryboje būtinas 

nuoseklus ir koncentruotas darbas. „O jeigu 

įkvėpimas ateis tik vieną kartą per metus, negi 

visus metus sėdėsi rankas sudėjęs? Aš manau, 

kad kiekvienas turime dirbti savo darbą. Kai kurie 

jaunieji autoriai viską daro – ir dainuoja, ir šoka, ir 

groja, ir eiles rašo, dar ir įrašinėja“, – teigia kom-

pozitorius, kūręs simfoniniams, pučiamųjų, estra-

diniams orkestrams, liaudies instrumentams bei 

jų ansambliams, kompozicijų chorams, muzikos 

vaikams, teatrams, radijui ir televizijai.

Praėjusieji metai Algimantui buvo labai aktyvūs. 

Ne tik dėl garbaus aštuoniasdešimtojo jubiliejaus, 

tačiau taip pat ir kūrybos penkiasdešimt penkerių 

metų sukakties. 2014 m. Algimantas buvo apdo-

vanotas Vyriausybės kultūros ir meno premija. Pra-

ėjusiais metais buvo ir kaip niekada daug koncertų 

ir renginių. Valstybinio pučiamųjų instrumentų 

orkestro „Trimitas” repertuare yra didelė dalis                  

A. Raudonikio kūrinių. Šie metai prasidėjo kiek ra-

miau. Nors šiuo metu vasariškai nusiteikęs meni-

ninkas aktyviai nekoncertuoja, jis ir toliau dalyvauja 

koncertuose, kaip kviestinis svečias. 

Antakalniečiams Algimantas linki gražios vasa-

ros. Antakalnis ryškus ir jaukus rajonas. Tad jį 

reikia saugoti ir juo didžiuotis. Kompozitorius 

skatina visus aktyviau dalyvauti Antakalnyje 

vykstančiuose renginiuose ir koncertuose: 

„Sukurkime po mažą stebuklą kiekvieną dieną“. 
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ANTAKALNIo gyvENTojomS 
ŠIS RAjoNAS Lyg gAmToS 

pRIEgLobSTIS

Kri�tina Ranc�itė

Šį KARTą APIE ANTAKALNį SAVO MINTIMIS PASIDALINO TRyS JAuNOS MERgINOS: 

ŽuRNALISTė gRETA SMILgyTė, BEVEIK VISą gyVENIMą ANTAKALNyJE 

gyVENANTI STuDENTė EVELINA BONDAREVA BEI VILNIAuS gEDIMINO 

TEcHNIKOS uNIVERSITETO STuDENTė INDRė VAITKEVIčIūTė. 

greta SmilgytėEvelina Bondareva Indrė Vaitkevičiūtė

........
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KADA ATSIKRAuSTėTE į ANTAKALNį? 

KuRIą VIETą RyŠKIAuSIAI ATSIMENATE 

IR KuRI DAugIAuSIA SENTIMENTų KELIA? 

KuRI ANTAKALNIO VIETA PADARė 

DIDŽIAuSIą įSPūDį? 

greta: į Antakalnį atsikrausčiau neseniai, 2013 

metais. Daugiausia sentimentų kelia Pavilnių re-

gioninio parko pažintinis poilsio takas. Mat, gy-

venu visai prie pat jo. čia smagu pasivaikščioti, 

pabėgioti, o lygesnėmis tako atkarpomis – pasi-

važinėti dviračiu.

Evelina: Antakalnyje gyvenu nuo 2000-ųjų metų. 

Kadangi atsikrausčiau į šį rajoną prieš pat pirmąją 

savo rugsėjo 1-ąją, daugiausiai sentimentų man 

sukelia „Mikalojaus Daukšos“ vidurinė mokykla. 

Joje praleidau nuostabius dvylika metų, todėl, 

savaime suprantama, ji man – viena artimiausių 

ir mylimiausių. Taip pat labai džiaugiuosi, jog 

gyvenu prie upės – Antakalnis turi puikų paupį, 

kur galima ne tik pasivaikščioti, bet ir pavažinėti 

dviračiu, pabėgioti.

Indrė: Atsikrausčiau praėjusių metų rugsėjį. Ka-

dangi domiuosi architektūra, didžiausią įspūdį 

man paliko Antakalnio pradžioje esanti Šv. Petro 

ir Povilo bažnyčia.

........
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KuR KELIAVOTE Su DRAugAIS? 

KuR ORgANIzuODAVOTE SuSITIKIMuS, 

gALBūT TuRėJOTE KOKIą PAMėgTą 

BENDRą VIETą? 

greta: Su draugais dažnai susitinkame parkuo-

se bei miškuose. O labiausiai pamėgta vieta – 

Sapiegų parkas. 

Evelina: Antakalnis man asocijuojasi su gražiais 

vaikystės bei paauglystės metais. Su drau-

gais susitikdavome lauke – krepšinio aikštelėje 

prie paupio, netoli Šilo tilto. Ši vieta dar iki šiol 

man asocijuojasi su didele draugų kompanija,  

saulėtais, juoko kupinais vakarais.

AR EIDAVOTE MAuDyTIS į NERį, 

JEI TAIP – KuRIOJE VIETOJE? 

greta: O taip, žinoma, kad einu, dažniausiai Ne-

ries Valakampių paplūdimyje. Ten labai patogus 

priėjimas prie kranto, be to, nereikia keliauti toli 

nuo namų. 

Evelina: į Nerį bridau tik Valakampių (Valakupių) 

pleže.

Indrė: Maudytis Neryje dar neteko.

KOKS ANTAKALNIO IŠLIKęS KuLTūRINIS – 

ISTORINIS OBJEKTAS JuMS LABIAuSIAI PATINKA, 

KODėL? Ką gALITE PAPASAKOTI APIE Jį? 

greta: Turbūt didžiausią įspūdį man padarė 

draustinio teritorijoje įkurti Lenkijos kariuomenės 

gynybiniai įtvirtinimai, pastatyti 1924–1926 m. 

Bunkerius juosia labai siauri tuneliai, arba ven-

tiliacijos kanalai. Šie bunkeriai taip ir liko nepa-

naudoti ir šiuo metu yra apleisti. O dabar juose 

veisiasi šikšnosparniai. Kartą net pasisekė kelis 

pamatyti. Net negaliu paaiškinti šios vietos trau-

kos. Tai kažkokia mistinė vieta, kurioje man kyla 

gausybė kūrybinių minčių ir idėjų. 

Evelina: Antakalnio kapinės. Tai gražiausios 

kapinės Vilniuje. Vieta, kuri visuomet dvelks Lie-

tuvos istorija – čia palaidotos Antrojo pasaulinio 

karo aukos, Lietuvos gynėjai, paaukoję savo gyvy-

bes Sausio 13-ąją bei Medininkų tragedijos metu, 

taip pat garsūs ir verti pagarbos menininkai, poli-

tikai, kiti nusipelnę visuomenei žmonės. įspūdingi 

Antakalnio kapinių paminklai: paminklas kariams 

su amžinąja ugnimi, memorialas Sovietų kariams, 

paminklas Vilniaus televizijos bokšto gynėjams. 

Indrė: Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Man ji sim-

bolizuoja žmonių ryžtą, kadangi, kaip teigia is-

toriniai šaltiniai, ši bažnyčia buvo du kartus at-

statyta nuo pamatų. Vieną kartą jai sudegus, kitą 

kartą nuniokojus karui.

gALBūT yRA TOKS REIŠKINyS AR OBJEKTAS,

KuRį NESENIAI ESATE ATRADęS, IR KuRIO 

ATRADIMAS JuS yRA NuSTEBINęS? 

greta: Neseniai sužinojau, kad gyvenu visai prie 

pat Šv. Faustinos namelio. Šiame vienuolyno 

name gyveno Šv. Faustina Kovalska. Jame ji ir 

pamatė savo mistinius regėjimus, pagal kuriuos, 

pačiai Faustinai prižiūrint, dailininkas Eugeni-

jus Kazimirovskis nutapė gailestingojo Jėzaus 

paveikslą. Šiame pastate Šv. Faustinai apsireiškęs 
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Jėzus padiktavo Dievo gailestingumo vainikėlį. 

Evelina: Tokio objekto nėra.

Indrė: Antakalnio miškai. Nustebino tuo, kad 

miesto šurmulyje, šiek tiek atsitraukus į šoną, 

galima rasti gamtos ramybę ir harmoniją.

gAL gALėTuMėTE PAPASAKOTI KOKIą 

ISTORIJą, SuSIJuSIą Su ANTAKALNIu IR

KELIANčIą MALONIuS IR ŠILTuS 

PRISIMINIMuS? 

greta: Dabar sunku būtų kokią nors atsiminti.

Evelina: Iš tikrųjų jų yra tiek daug, jog dabar būtų 

sunku vieną iš jų išskirti.

Indrė: Kadangi atvykau iš kito miesto, Vilnius 

padarė didžiulį įspūdį. Seniau, gyvendama ki-

tame mieste, į Vilnių žiūrėjau kaip į Lietuvos 

sostinę. Atsikrausčiusi čia iškart jį pamilau ir da-

bar jau galiu drąsiai vadinti namais.

KAIP PASIKEITė ŠIS RAJONAS NuO TO LAIKO, 

KAI į Jį ATSIKRAuSTėTE? 

greta: Beveik nepasikeitė. galbūt keičiasi tik tai, 

kad dygsta vis daugiau gyvenamųjų namų prie 

parkų, miškų apsuptyje.

Evelina: Per 15 metų Antakalnis išaugo ir išsiplėtė, 

tapo šiuolaikiškesnis ir patogesnis čia gyvenantiems 

bei besilankantiems: pagerėjo ir išsiplėtė viešojo 

transporto sistema, išaugo daugybė naujų pastatų, 

įstaigų, namų, atsirado daug prekybos centrų. An-

takalnis prisitaikė prie čia gyvenančių žmonių. 

Indrė: Kadangi gyvenu nelabai ilgai, esminių 

pokyčių neįvyko. Atsirado „oranžinių dviračių” 

punktas.

Ką NORėTuMėTE PAKEISTI ANTAKALNyJE, 

KAs ŠiuO Metu ŠiAMe RAJONe JuMs 

NEPATINKA, AR KAS gALėTų BūTI KITAIP? 

KOKIų LAISVALAIKIO VIETų TRūKSTą, 

REIKėTų ANTAKALNIuI?

greta: Nenorėčiau nieko labai keisti. galbūt tik 

galėtų būti daugiau takų, patogesnių priėjimų 

prie pažintinių vietų. 

Evelina: Labai tikiuosi, kad su laiku Antakalnyje 

bus pradėti kelių taisymo darbai, nes, mano 

manymu, pagrindinės, didžiosios Antakalnio 

gatvės kelias yra labai blogos būklės. Paupyje 

turime daug neišnaudoto ploto, kuriame galėtų 

atsirasti daugiau vaikų žaidimo aikštelių, vietų 

sportui ir laisvalaikiui.

Indrė: Norėčiau pakeisti pagrindinės gatvės 

kokybę. Taip pat atrasti daugiau vietos 

daugiabučių gyventojų automobiliams. Kadangi 

aikštelės yra pilnos ir tai tampa gana didžiule 

problema. Laisvalaikio vietų manau, kad užtenka, 

nes nuo miesto centro  skiria vos 15 minučių, 

pritrūkus veiklos, jos galima ieškoti ten.

KOKIAIS POKyčIAIS DŽIAugIATėS? 

greta: Nuo mano atsikraustymo pradžios didelių 

pokyčių neįvyko, turbūt teks čia pagyventi ilgiau 
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nei 2 metus, kad pamatyčau akivaizdžius pokyčius.

Evelina: Džiaugiuosi visais Antakalnyje vykstan-

čiais pokyčiais. Svarbiausia – jog jie vyksta ir yra 

orientuoti į Antakalnio bendruomenės gerovę.

Indrė: Namų renovacija ir gražėjančiu vaizdu.

DAugELIS čIA gyVENANčIų ŽMINIų 

TIKINA NENORINTyS gyVENTI KITuR, 

TAIP yRA PRISIRIŠę PRIE ANTAKALNIO, 

KuRį IŠ VIENOS PuSėS RIBOJA uPė, IŠ KITOS – 

MIŠKAI. AR IR JūS JAučIATėS PANAŠIAI? 

greta: Taip, aš jaučiuosi būtent taip. Jau nuo 

pat pradžių labai prisirišau prie šios vietos. čia 

ganėtinai ramu, be to, juk Antakalnis – tai pats 

švariausias ir žaliausias miesto rajonas, kuriame 

gausybė miškų, parkų ir ežerų. O po tokias vie-

tas ypač smagu pasivaikščioti, prasiblaškyti po 

sunkių dienos darbų. Tačiau tuo pačiu Antakalnis 

nėra atskirtas nuo miesto centro – čia gerai 

išvystyta viešojo trasporto sistema. O man tai – 

tikras aukso viduriukas. 

Evelina: Manau, kad taip. 

Indrė: taip.

AR gALėTuMėTE PASAKyTI, JOg ESATE 

ANTAKALNIO MyLėTOJAS, JO PATRIOTAS? 

KIEK ŠI MIESTO DALIS JuMS yRA BRANgI? 

greta: Nepaisant to, kad gyvenu čia nese-       

niai, pamilau Antakalnį. Radau čia tai, ko seniai 

ieškojau: miesto šurmulį derantį su kraštovaizdžio 

ramybe. Kai pasijuntu pernelyg tykiai – išeinu 

pasivaikščioti tarp zujančių mašinų ir skubančių 

žmonių, o kai nuo to pavargstu – galiu pabėgti ir 

pasislėpti gamtos prieglobstyje. 

Evelina: Antakalnis – vieta, kurioje užaugau, kur 

baigiau mokyklą. čia visuomet bus mano namai. 

Indrė: Žinoma galėčiau, kadangi gyvenu šioje 

miesto dalyje. Šiuo metu man ji asocijuojasi su 

namais.

KAIP įSIVAIzDuOJATE ANTAKALNį PO

DVIDEŠIMTIES – TRISDEŠIMTIES METų? 

greta: įsivaizduoju jį beveik tokį patį, nenorėčiau, 

kad čia kas nors drastiškai pasikeistų. galbūt tik 

norėčiau išvysti dar daugiau poilsio ir turizmo 

vietų.

Evelina: Elitinis rajonas, kuriame norėtų gyventi 

kiekvienas Vilniaus gyventojas.

Indrė: Modernų, pilną žmonių. Manau, kad vaiz-

das labai skirsis nuo dabartinio.

KO PALINKėTuMėTE ANTAKALNIEčIAMS? 

greta: Palinkėčiau ir toliau išlikti tokiems drau-

giškiems ir bendruomeniškiems.

Evelina: Ir toliau taip mylėti Antakalnį!

Indrė: Nuolatos šypsotis ir apsidairyti, kokiame 

puikiame rajone gyvena.
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ATvIRo Kodo 
mIESTo bALdAI – žAIdImuI

IR dALINImuISI
gEguŽėS MėNESIO PABAIgOJE ANTAKALNIEčIų SODE (SAPIEgų PARKE) 

BuVO įRENgTI SPALVINgI DAugIAFuNKcINIAI LAuKO BALDAI, 

PRITAIKOMI įVAIRIEMS BENDRuOMENėS POREIKIAMS. 

TAI yRA KELIS MėNESIuS VILNIuJE TRuKuSIų  ATVIRO KODO MIESTO BALDų 

DIRBTuVIų REzuLTATAS, KuRIų METu MIESTO ŽAIDIMų IR TyRIMų PLATFORMA 

„LAIMIKIS.LT“ IR Jų PARTNERIAI, „PADIRBTuVIų“ KOMANDA, VySTė DIzAINO 

SPRENDIMuS BENDRuOMENINėMS ERDVėMS. SPRENDIMAS BuVO įgyVENDINTAS 

KARTu Su KETuRIų VILNIAuS gyVENAMųJų RAJONų BENDRuOMENėMIS, 

TARP KuRIų BuVO IR ANTAKALNIEčIų SODO BENDRuOMENė. 

Pasak kūrybinių dirbtuvių iniciatorės, miesto 

antropologės dr. Jekaterinos Lavrinec, „subu-

riant savo rajono gyventojus galima tikėtis 

efektyviau spręsti rajono iššūkius. Todėl 

miesto gyventojams siekiant pagerinti savo 

aplinką, auga aktualumas bendruomeninių 

erdvių kaip gyventojų susitikimų vietų. Šį 

poreikį išpildo mūsų inicijuota serija Atviro 

kodo baldų dirbtuvių, kurių tikslas – suburti 

miesto objektus gaminančius auksarankius, 

su miesto bendruomenėmis dirbančius prak-

tikus, taikančius dizaino metodus, ir akty-

vius vietų bendruomenių atstovus, kad kartu 

išvystytume bendruomeninių erdvių potencialą 

įgyvendinančius dizaino sprendimus“.

Dirbtuvių dalyviai teigia, kad „Atviro kodo mies-

to baldai“ atveria platų diapazoną galimybių, ir 

turi žaidybinio potencialo. Detalių komplektas 

kiekviename rajone įgavo originalią konfigūraciją. 

Techninis sprendimas buvo išvystytas, bendra-

darbiaujant „Laimikis.lt” ir „Padirbtuvių” koman-

doms. „Padirbtuvės” pasiūlė naudoti betoninį 

kubą kaip apsauginį konstruktoriaus elementą. 

Tuo tarpu „Laimikis.lt” siekė užtikrinti dalini-

mosi funkciją, įdiegiant į lauko baldus stalčius. 

Šio konstruktoriaus pagrindu tapo „Tetrio” 

detalės, kurias kiekviena dirbtuvėse dalyvau-

janti bendruomenė „sudėdavo” pagal savo nuo-

žiūrą ir poreikius.

„gavus Europos kultūros fondo viešųjų erdvių 

tyrimui ir vystymui skirtą grantą, mano tiks-

las buvo sukurti lankstų dizaino sprendimą, 
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modifikuojamą pagal kaimynijų gyventojų 

poreikius. Tai turėjo būti „konstruktorius”, iš 

kurio „detalių” gyventojai patys organizuotų 

savo erdvę. Priklausomai nuo saugumo lygio 

kiekvienoje dalyvaujančioje bendruomenėje, 

gyventojai atsisakydavo vieno ar kito konstruk-

toriaus elemento. Pavyzdžiui, antakalniečiai 

atsisakė kelių betoninių kubų, siekdami užtik-

rinti galimybę laisvai reorganizuoti baldų de-

tales. Aptvertas parkas ir vystoma bendra veikla 

suteikia saugumo jausmą, todėl papildomos 

apsaugos baldams nereikėjo. Tokiu būdu at-

viro kodo lauko baldų dizainas yra taikomas 

kaip įrankis rajonų saugumo ir tarpusavio 

pasitikėjimo lygiui nustatyti”, – dalinasi Jekate-

rina Lavrinec.

Išvystytas techninis sprendimas ir „Atviro kodo 

miesto baldų” brėžiniai bus laisvai platinami 

Laimikis.lt puslapyje. 
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ANdRius sAMAitis 
Bendruomenės pirmininkas

Esu rinkodarininkas ir prekybininkas, o lais- 

valaikiu: žygeivis, visuomenininkas ir meš-

keriotojas. Noriu, kad Antakalnis būtų jaukus, 

ramus ir patogus rajonas, su savo kultūriniu ir 

visuomenės centru, veidu į upę, geru visuo-

meniniu transportu ir dviračių takais, ir organi- 

zuota Bendruomene, kuri jį toliau puosėlėja, su 

Savivaldybės ir Mero pagalba.

EgLė IgNATAVIčIūTė

Esu Eglė, 27 m., teisininkė, jau aštunti metai su 

nedidelėmis pertraukomis Antakalnio gyvento-

ja. Noriu, kad kiekvienas Antakalnietis pažinotų 

savo kaimyną, norėtų prisidėti prie įvairiausių 

bendruomenės veiklų ir jaustųsi atsakingas už 

savo gyvenamąją aplinką.

Š. M. BALANDŽIO MėNESį BuVO IŠRINKTA 

NAuJA ANTAKALNIEčIų BENDRuOMENėS 

TARyBA, KuRI NORI JuMS TRuMPAI PRISI-

STATyTI ŠIAME MėNRAŠčIO NuMERyJE.

IŠRINKTA NAujA 
ANTAKALNIEčIų 
bENdRuomENėS 

TARybA

gIEDRIuS KAVALIAuSKAS
Pirmininko pavaduotojas

Eilę metų darbuojuosi švietimo srityje, taip 

pat laisvalaikiu prisidedu prie įvairių kultūrinių 

bei meninių projektų įgyvendinimo. Tikiu, kad 

vienas bendruomenės pagrindų yra kultūra, 

todėl stengsiuos sukurti kuo daugiau skirtingų 

progų ir galimybių atrasti Antakalnio kultūrinį 

gyvenimą kiekvienam antakalniečiui.
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MINDAugAS DANyS 

Esu socialinis inovatorius, verslumo konsul-

tantas ir miesto daržininkas. Noriu, kad daugiau 

antakalniečių įsitrauktų i bendruomenės veik-

las, imtųsi iniciatyvos tvarkyti ir keisti viešasias 

erdves, savanoriautų ir bendradarbiautų tar-

pusavyje.

NIJOLE BALčIūNIENė

Daug metų dirbau gamtosauginėse organizaci-

jose, vedu pažintinius žygius gamtoje, organi-

zuoju etnokultūrines šventes.

Didžiausią dėmesį skirsiu Neries pakrantės 

bei kitų žaliųjų plotų išsaugojimui, kviesiu 

antakalniečius kuo daugiau keliauti pėsčiomis 

ir pažinti Vilniaus gamtinį bei kultūrinį kraš-

tovaizdį, padėsiu organizuoti tradicines šventes 

bei renginius.

VIKTORAS RAčKOVSKIS

Daug metų gyvenu Antakalnyje, kuris mane labiau-

siai žavi dėl vaizdingų vietų gausos - miškai, Neries 

pakrantė, Sapiegų parkas ir daugelis kitų. Mėgstu 

jas visais metų laikais – dėl skirtingo savo grožio.

Mūsų rajone yra daug gražių erdvių kurios puošia 

miestą, bet dažnai šių vietų atkūrimui skirtos 

lėšos panaudojamos neracionaliai, nes skubama 

ir priimami vienasmeniai sprendimai. siekiu pa-

keisti gyventojų bendruomenių balsą Vilniaus 

valdyme, kad būtų įsiklausyta į bendruomenių 

poreikius ir siūlymus.

EDITA KAVALIAuSKIENė

gimiau ir visą laiką gyvenu Vilniuje. Tik du kar-

tus vykau studijuoti į Kauną. įgijau lengvosios 

pramonės inžinieriaus ir edukologijos magistro 

kvalifikacinius laipsnius.

Ilgą laiką dirbau su socialiai pažeidžiamais. Ben-

druomenė - tai ta vieta, kurioje galima daugiau 

susipažinti su aplinkui gyvenčiaisiais, kartu or-

ganizuoti įvairiais veiklas, kurti planus aplinko-

saugai gerinti ir panašiai. Todėl džiaugiuos, kad 

esu bendruomenės taryboje, turiu galimybę ne 

tik rašyti projektus, bet ir juos įgyvendinti.



KAImyNų dIENA
BIRŽELIO 3 D. EuROPOS KAIMyNų DIENOS PROgA, 

ANTAKALNIO SAPIEgų PARKE BuVO SuRENgTA PIRMOJI BENDRuOMENėS 

ŠVENTė ANTAKALNIEčIAMS IR Jų DRAugAMS.

Šventėje dalyvavo mūsų rajono skautai, taip pat 

buvo surengta improvizuota foto atelje, vyko 

užsiėmimai vaikams, atkeliavo kilnojamas na-

riuotakojų zoologijos sodas bei papuošti meni- 

niai dviračiai. Renginio metu buvo dalinamasi 

suneštinėmis vaišėmis ir  vyko daržo daigų aukcio-

nas, kurio metu surinktos lėšos buvo skirtos toles-

niai Antakalniečių bendruomenės daržo veiklai.

Šių metų rudenį Sapiegų parke planuojama 

surengti vienos dienos trukmės šeimų festivalį ir 

kviečiame prisijungti prie organizavimo visus ku-

rie norėtų būti atviro bendruomeninio renginio 

bendrakūrėjais. 

daugiau informacijos www.antakalnietis.lt





bIčIuLySTėS 
popIETė

Čia mūsų takai,

Šalitakėj dygstam.

Visi jais praeinam,

Visi ir sugrįžtam.



........
19

gegužės 17 d. 14. val. Antaklanio seniūnijos 

salėje  vyko Antakalniečių bičiulystės popietė 

„čia mūsų takai”.

Tais pačiais takais, rankų darbais, dainomis ir 

šokiais pasidalinti, sugužėjo Antakalnio mokyklų 

mokiniai ir mokytojai. 

Renginį atidarė Vilniaus Antakalnio progimnazi-

jos ir J. Lelevelio vidurinės mokinių darbų paroda 

„Žydėjimas gimtajam sodžiui”. Paroda nukelia į 

autentišką Lietuvos kaimą. čia atrasi  skiautinių 

mozaikas iš tautinių  raštų,  paveikslus išveltus  

iš „buriuko” vilnelės, keramikos prašmatnybę  

ir piešinius kviečiančius sugrįžti į vaikystę. 

Tautodailės dvasios ir grožio   įkvėpėjai mokyto-

jai: Egidijus Lukaševičius, Vilma Romutė zokienė, 

Edita Rakauskaitė, Edita Skupienė, Jolanta Boris.

Parodą apipavidalino, muzikinius  kūrinius  do-

vanojo M. Daukšos vidurinės ir Antakalnio 

progimnazijos mokiniai.  gimto krašto dermių ir 

skambesio mokinius  moko muzikos mokytojos: 

Svetlana Kirkilienė, Lina Veiverienė, Džeralda 

Kmieliauskienė.

gyvenimo išminties ir lietuvio būdo mokė dūd-

maišininkas Jonas Srėbalius.

 

Pabūkim kartu, dar pabūkim
        Vienuma taip tuščia neatrodys.
             Ne tai kad jausmai jau atbukę,
                 Šnekant gelbsti ir vienas žodis.
                           Ar        Pasaulis       gražus?
 

Šiltai pasibūta. Draugiškai pasidalinta.

 

Paroda vyks iki birželio 4 dienos

Maloniai kviečiami  apsilankyti

(Antakalniog. 17)

 Džeralda Kmieliauskienė
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LIETuvoS jAuNųjų KRIKŠčIoNIų  
SąjuNgoS LjKS SKAučIų IR SKAuTų 

pRISISTATymAS ANTAKALNIo 
bENdRuomENEI

Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos skautės 

ir skautai (LJKS SS) - viena jauniausių skautiškų 

organizacijų Lietuvoje, derinanti prieškario Lie-

tuvos skautų tradicijas su yMcA tradicijomis.

LJKs ss uniforma yra tokia kaip ir Lietuvos 

skautų sąjungos, panaši skilčių ir draugovių 

organizacinė struktūra, tik LJKS SS kaklaraiščiai 

ir uniformų skydeliai yra puošiami yMcA skiria-

maisias ženklais, Rengiamos bendros progra-

mos su Lietuvos skautų sąjunga, Lietuvos skau-

tijos Visagino skyriumi, Jūrų skautais, studentų 

skautų korporacija ,,Vytis”. Kasmet vyksta LJKS 

SS tarptautinė stovyklą ,,Miško vaikai’’. Kita 

darbo kryptis - tarptautinė skautiška veikla. 

LJKS SS – yMcA Europos skautų grupės ESg/ 

- European Scout group nariai, kasmet daly-

vauja ESg susitikimuose, kur dalijasi patirtimi, 

sužino apie renginius, aptariami bendri pro-

jektai. Nuolat bendraujama su Švedijos, Estijos, 

Latvijos, Baltarusijos, Rusijos (Kaliningrado sr.) 

yMcA skautais: dalyvaujama bendrose stovyk-

lose, seminaruose ir kursuose, žygiuose. Ši 

veikla labai praplečia skautų akiratį, skatina 

mokytis kalbų, pažinti kitų šalių kultūrą, dera-

mai pristatyti savąją, padeda turiningai praleisti 

laiką, susipažinti su įdomiais žmonėmis ir susi-

rasti naujų draugų. 

LIETuVOS JAuNųJų KRIKŠčIONIų SąJuNgOS SKAuTėS 

IR SKAuTAI (LJKS SS) - VIENA JAuNIAuSIų SKAuTIŠKų 

ORgANIzAcIJų LIETuVOJE, DERINANTI PRIEŠKARIO 

LIETuVOS SKAuTų TRADIcIJAS Su 

yMcA TRADIcIJOMIS.



Vilniuje stipriausia LJKS SS grupė, vadovaujama 

mokytojos Nijolės Stundžytės. veikia ATEITIES 

vid. mokykloje, čia š.m. vasario 22 dieną buvo 

paminėtas lordo Baden-Povelio – pasaulio skautų 

organizacijos įkūrėjo gimtadienis. Šioje šventėje, 

kitaip dar vadinama ,,Skautų Susimąstymo diena’’ 

buvo pakviesta dalyvavauti ir besikurianti An-

takalnio progimnazijos skautų grupė.  

LJKS jaunieji vadovai padėjo suformuoti bū-

simų Antakalnio progimnazijos skautų ir skau-

čių LOKIO skiltį: sugalvoti šūkį, pasigaminti 

skautišką gairelę, pamokė elgesio rikiuotėje. 

Naujoji LOKiO skiltis buvo pakviesta dalyvauti 

iškilmingoje skautų Susimąstymo dienos LJKS SS 

gABIJOS draugovės rikiuotėje.

Džiaugiamės, kad Vilniaus Antakalnio progim-

nazijoje kuriasi dar vienas LJKS skautų ir skaučių 

skyrius. Tikimės, kad mokyklos vadovybė palai-

kys šią gražią progimnazistų ugdymo skautiška 

veikla iniciatyvą. o mokytojams Simonai ir 

Egidijui užteks kantrybės ir ryžto mokyti jauną 

žmogų mylėti DIEVą, didžiuotis TėVyNE ir 

padėti ARTIMuI. 

Algirdas Čiukšys
LJKS vadovas
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ANTAKALNIo 
bIbLIoTEKojE – 

gALImybė 
dALINTIS 

KNygomIS

gyventojai dalinasi naujomis, senomis ir vai-

kiškomis knygomis. 

Vos įžengus pro Antakalnio bibliotekos (An-

takalnio g. 49) duris, pasitinka lentyna, pil-

na knygų. Virš jos užrašas skelbia: „Skaityk. 

Mėgaukis. Dalinkis“.

Bibliotekos vedėja Violeta Ilkevič sako, kad ši lenty-

na – labai populiari. Žmonės aktyviai dalyvauja mai-

nuose. Labai daug ir imančių knygas, ir atnešančių 

padovanoti. Lentynos visada pilnos. „Net netelpa 

visos turimos knygos“, – sako bibliotekos vedėja.

Knygų lentynos, skirtos mainams, nuotraukas 

galite pamatyti čia.

Ar esate dovanoję patys knygų? O gal radę 

kažką labai įdomaus? Pasidalinkite savo istori-

ja „Kalba Antakalnis“ puslapyje arba rašykite 

redakcija@antakalniobustas.lt.

Miglė Narkevičiūtė

už Ką myLITE 
ANTAKALNĮ?

Kaimynų dienos fotosesijos įvėpti, Antakalnio 

gyventojų paklausėm, už ką jie myli rajoną?

Birželio 3 dieną, Antkalniečių sode Kaimynų die-

nos proga vyko bendruomenės renginys. Nors 

šventė buvo visą savaitę pavėlinta dėl lietaus, 

tačiau renginio programa pavyko dar geriau nei 

buvo planuota. 

Antakalniečiai entuziastingai sudalyvavo vienoje 

iš programos dalių - nuotaikingoje fotosesijoje. 

Šios fotosesijos įkvėpti, nusprendėme Antkalnyje 

sutiktų praeivių paklausti, už ką jie myli Antakalnį? 

„už upės gaivą. Nežinau, ar suprasit, čia negy-

vendami. Tiesiog jaučiu upės pulsavimą ir man 

gera.“ – Indrė.

„už gamtą. čia ryškiai matosi visų metų laikų 

pokyčiai.“ – Renata.

„Man čia gerai sportuot. Mėgstu gamtoj.“ – Silverijus.

„Aplinka patogi žmogui. už tai, kad turiu, kad 

anūką išvesti pasivaikščioti.“ – Anastasija.

už ką Jūs mylite Antakalnį?

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, 

stebėdama  jaunų šeimų norą mokytis iš gamtos,  

ją pažinti, leisti joje laisvalaikį ugdant savo vai-

kus, nutarė organizuoti užsiėmimus „Mokomės 

gamtoje“.

 

Šeštadienį, liepos 11 dieną, Verkių regioniniame 

parke, Ežerėlių geomorfologiniame draustinyje, 

prie sustojimo Ežerėliai, vyko antrasis susitiki-

mas su doc. dr. Giedre Kmitiene. 

 

Susirinkusieji buvo supažindinti su augalų spal-

vomis ir žiedų vaivorykštėmis. Taip pat buvo 

mokoma atpažinti gamtos ženklus, nustatyti 

iš jų orų prognozę, organizuojamos įvairios 

gamtinės-pažintinės užduotys ir žaidimai.

 

Susitikimo vieta: autobusų stotelė Ežerėliai, vyks-

tant nuo Balsių pusės į miestą.

  

Susitikimai nemokami, 

būtina išankstinė registracija: 869804732, 

arba el. paštu: g.kmitiene@gmail.com.

Pažintines pamokas organizuoja Pavilnių ir 

Verkių regioninių parkų direkcija.

 

Šaltinis: www.pavilniai-verkiai.lt

moKomėS gAmTojE
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