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MIKALOJUS NOVIKAS – VIENAS ŽYMIAUSIŲ 
LIETUVIŠKOS ESTRADINĖS MUZIKOS KOMPOZITORIŲ, 

SUKŪRĘS TOKIAS ŽINOMAS DAINAS KAIP „ŽALIOJ STOTELĖJE”, „GERA”. 
PER VISĄ GYVENIMĄ MUZIKANTAS PARAŠĖ 

VIRŠ KETURIŲ ŠIMTŲ DAINŲ IR KURIA JAS TOLIAU. 
ŠIŲ METŲ BALANDŽIO MĖNESĮ AUTORIUS ATŠVENTĖ SAVO 

75-ERIŲ METŲ JUBILIEJŲ IR TA PROGA SUTIKO 
„ANTAKALNIEČIŲ MĖNRAŠČIUI” PAPASAKOTI APIE 

SAVO KŪRYBINĮ KELIĄ, LAISVALAIKĮ BEI GYVENIMĄ, 
KURIO DIDŽIĄJĄ DALĮ PRALEIDO ANTAKALNYJE. 

ANTAKALNIETIS, 
MYLINTIS IR KURIANTIS 

MUZIKĄ  

Kristina Rancaitė



AISTRA MUZIKAI NUO 
VAIKYSTĖS

Apie muziką M. Novikas svajojo nuo pat 

mažumės, tačiau jis neturėjo sąlygų mokintis 

skambinti fortepijonu, kadangi visame miestelyje 

nebuvo nei vieno instrumento. Tad kompozitorius 

buvo priverstas nusipiešti ant stalo klaviatūrą 

ir taip mokintis groti. Visgi muzikos teoriją bei 

solfedžio jis išmoko labai gerai, kadangi jo tėtis 

buvo muzikos mokytojas. 

1953 metais Mikalojus Novikas su šeima 

persikraustė į Vilnių ir po metų nuėjo į Juozo 

Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą. „Bet direk-

torius pasižiūrėjo į mano grojimo sugebėjimus 

ir pasakė, jog iš manęs pianisto nebus”, – pasa-

koja kompozitorius. Muzikos mokyklos vadovas 

pasiūlė M. Novikui pamėginti sėkmę teorijos - 

kompozicijos skyriuje į kurį jis ir įstojo. Stojamo-

jo egzamino komisijos pirmininku tuomet buvo 

kompozitorius Jurgis Gaižauskas. „Jis manęs 

paklausė, ko aš čia atėjau, atsakiau, jog galvoje 

turiu labai daug melodijų, tačiau paprašytas jas 

sugroti nesugebėjau, iš baimės visos melodi-

jos pasimiršo”, – prisipažįsta muzikantas. Už 

stojamąjį egzaminą Mikalojus Novikas gavo 

trejetą, tačiau už solfedžio ir teorijos atsiskaity-

mus gavo tvirtus penketus ir tokiais pat puikiais 

pažymiais muzikos mokyklą ir pabaigė. 
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NUO SIMFONIJŲ IKI 
ESTRADINĖS MUZIKOS

Pabaigęs muzikos mokyklą, būsimasis kom-

pozitorius įstojo į konservatoriją, sąmoningai 

mokėsi ir ketino būti, kaip pats sako, rimtu kom-

pozitoriumi. Ketino rašyti kantatas, simfonijas, 

koncertus. Bet gyvenimas pasisuko kita linkme, 

kuomet 1959 metais M. Novikas įsimylėjo. O ka-

dangi, kaip pats sako, nei dideliu ūgiu, nei grožiu 

nepasižymėjo, nematė kitos galimybės užkariauti 

savo simpatijos širdį, kaip tik parašyti jai dainą. Ir 

parašė. Daina vadinosi „Parašyk tu man paprastą 

laišką”. Visgi simpatijos nesužavėjo nei daina, nei 

pats kompozitorius. Bet daina patiko tuometi-

niam Lietuvos radijo ir televizijos orkestro vado-

vui, kuris ją pasiūlė atlikti solistei Irenai Žukaitei. 

1960 metais Irena Žukaitė sudainavo šį kūrinį per 

televiziją naujametiniame koncerte. „Aš buvau 

be galo laimingas. Beje, kadangi neturėjau televi-

zoriaus, koncertą stebėjau konservatorijos ben-

drabutyje”, – atsimena Mikalojus Novikas.

Vėliau kompozitorius sulaukė nemažai skambučių 

iš estradinių ansamblių vadovų, prašančių duo-

ti daugiau dainų. Mikalojus Novikas negalėjo 

prisipažinti, jog tai buvo vienintelė jo daina, tad 

buvo priverstas kurti naujas. „Pastebėjau, jog 

mano dainos patinka ir atlikėjams, ir publikai, tad 

kūriau toliau ir taip mano svajonės apie kvarte-

tus ir simfonijas nublanko”, – teigia muzikantas.

ŠIUOLAIKINE MUZIKA NESIŽAVI

Paklaustas, ar kompozitoriaus neribojo cenzūra, 

jis atsakė, jog jos nejuto, tačiau ir dainų apie 

Leniną ir partiją nerašė. Negalima teigti, jog 

buvo cenzūra, buvo meninės komisijos. „Dabar 

dainose daug nešvankybių, negražių tekstų, se-

niau negalima buvo į radiją nunešti tokią dainą, 

nes meninėje komisijoje buvo tikri plunksnos 

meistrai, tokie kaip Vytautas Bložė, Kazys Saja. 

Jie netvirtindavo  nesąmoningų tekstų. Dabar nie-

kas į tai nekreipia dėmesio, pilna tokių dainų”, – 

tikina M. Novikas. 

Apskritai, kompozitoriaus šiuolaikinė muzika 

nežavi. Autoriaus dainose dominuoja melodija, 

jis teigia rašantis taip, jog pirmą posmą paklau-

sius, antrą klausytojas galėtų dainuoti kartu su 

atlikėju. „O dabar kompozitoriai rašo kompiute- 

riais ir čia nėra melodijos”, – įsitikinęs muzikantas.

KOLEKCIONIERIUS 
IŠ PRIGIMTIES

Mikalojaus Noviko teigimu, savo gyvenime jis ne-

keistų nieko, juo jis patenkintas. „Galbūt pasiekimų, 

parašytų dainų galėtų būti daugiau. Iš tikrųjų aš 

nemažai laiko skyriau savo hobiui, esu filatelistas, 

labai daug laiko tam skyriau”, – prisipažįsta auto-

rius. Jis nuo pat mažumės kolekcionavo viską, 

ką tik įmanoma: mineralus, peteliškes, vabalus 

ar net lapus. Šešerių metų dovanų jis gavo pašto 

ženklų albumą ir turi didžiulę jų kolekciją. Juos 

renka iki dabar. Taip pat iki dabar kompozitorius 

kuria muziką, tačiau, kaip pats teigia, jo grafikas 

gerokai laisvesnis. Jeigu nori, dirba rimtai, jeigu 

nori – tinginiauja.

Pasidomėjus, ar muzikantui patinka gyventi An-

takalnyje, jis teigia, jog čia gyvena beveik visą 

savo gyvenimą, nuo 1956 metų, ir savo rajonu 

yra tikrai patenkintas. Kompozitoriaus teigimu, 

seniau prie jo namo, B. Sruogos gatvėje, buvo 

tik laukai, upelis, miestas baigdavosi ties klinika, 

o dabar viskas pasikeitė. „Man Antakalnyje la-

bai patinka, dėl ramybės ir gamtos, ypač žiemą, 

vaizdas nepakartojamas”, – pokalbį užbaigia vie-

nas žymiausių Lietuvos kompozitorių. 
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JUOS VIENIJA 
ANTAKALNIS

Karolis Klimas

ŠĮ KARTĄ RUBRIKOJE – DVI ŽAVIOS MOTERYS – 
ERIKA MALAŽINSKAITĖ-VALČIUKIENĖ IR VAIDA ALESIENĖ – ITIN NUOŠIRDŽIAI 

PASAKOJA APIE SAVO ILGAMETĘ GYVENIMO PATIRTĮ ANTAKALNYJE, 
O LAURYNAS KATKUS ATSKLEIDŽIA, KOKIĄ ANTAKALNIO KAPINIŲ EPITAFIJĄ 

PANAUDOJO SAVO ROMANE, KURIOS BAŽNYČIOS SKLIAUTUOSE DAR 
DABAR GALIMA RASTI RUSŲ KAREIVIŲ ĮRAŠŲ.

Erika Malažinskaitė-Valčiukienė Vaida Alesienė 

Laurynas Katkus
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KADA ATSIKRAUSTĖTE Į ANTAKALNĮ? 

KURIĄ VIETĄ ATSIMENATE RYŠKIAUSIAI? 

KURI ANTAKALNIO VIETA PALIKO 

DIDŽIAUSIĄ ĮSPŪDĮ? 

Erika: Prieš devynerius metus atvykau į Vilnių 

studijuoti. Pirmiausia, gyvenau Saulėtekyje, o jau 

į patį Antakalnį atsikrausčiau baigusi pirmuosius 

dvejus studijų metus. Apsigyvenau už „Karo aka-

demijos“: atradau Antakalnio kapines, Sapieginės 

kalvose esantį Saulės slėnį, Neries pakrantė tapo 

man svarbiausia rajono dalimi. 

Vaida: Į Antakalnį atsikrausčiau 2001 metais. 

Gyvenome Debesijos gatvėje, šalia miško. Gyven-

ti mieste ir rytais jausti medžių ošimą, miško 

kvapą yra nepakartojama. Labiausiai įstrigo Sa-

piegos, Kanklių, Rudens, Paco gatvės. 

Laurynas: Į Antakalnį atsikrausčiau 2008-aisiais, bet 

asmeniniame žemėlapyje jis egzistavo ir anksčiau. 

Mokiausi „devintame forte“, 9-oje vidurinėje mo-

kykloje. Iki šiol prisimenu jausmą, apimdavusį, įžen-

gus į Antakalnio teritoriją: lyg ir Vilnių, lyg ir ne visai. 

Svarbiausi mano gyvenimo nutikimai įvyko būtent 

čia – Antakalnyje gimiau, čia susituokiau, čia gimė 

ir mano vaikai.

KUR KELIAUDAVOTE SU DRAUGAIS? GALBŪT

 TURĖJOTE KOKIĄ BENDRĄ PAMĖGTĄ VIETĄ?

Erika: Ko gero, dažniausios tokių pasivaikščiojimų 

ir pasisėdėjimų vietos yra Saulės slėnis, Panerys 

bei pirmasis Valakampių paplūdimys. Dar viena 

puiki vieta yra miškelyje ant Neries kranto, kur teka 

Spalvotieji šaltiniai ir dabar įsikūręs „Labas“ parkas. 

Vaida: Debesijos gatvėje, prie 10 namo, yra kalnelis, 

kurio pakalnėje kepdavome kepsnius. Su drauge taip 

pat mėgdavome pasivaikščioti Šilu – per kalniukus, 

per sodus, net obuolių obuolienei prisirinkdavome.  

Laurynas: Įstrigo karališkas pasivažinėjimas 

rogutėmis nuo Sapieginės kalvų su motinos 

kolegės vaikais. Šitą linksmą tradiciją tęsiu ir su 

savo atžalomis, vos tik sulaukiame sniego. 

AR EIDAVOTE MAUDYTIS Į NERĮ, 

JEI TAIP – KURIOJE VIETOJE? 

Erika: Taip, kartu su vyru einame iki šiol, nors 

daug kas to ir purtosi. Kai gyvenome prie Mika-

lojaus Daukšos vidurinės mokyklos, vasarą kone 

kasdien eidavome į pirmąjį Valakampių paplūdimį. 

Labai gera mankšta – mėginti plaukti prieš srovę. 

Vaida: Ne, Neryje niekada nesimaudžiau. Pati esu 

kilusi iš Palangos, tad man vanduo yra jūra. Upės 

visada bijodavau.

Laurynas: Vaikystėje maudydavausi Valakam-

piuose. Dabar dažniau riedu į Žirmūnų pliažą. 

KOKS ANTAKALNIO IŠLIKĘS KULTŪRINIS-

ISTORINIS OBJEKTAS JUMS PATINKA LABIAUSIAI? 

Erika: Vartai, nuo kurių prasideda L. Sapiegos 

gatvė, toje rajono dalyje kuria ypatingą atmosferą, 

ypač šiltuoju metų laiku, kai atsiranda ir savitas, 

atrodo, tik tai miesto daliai būdingas kvapas. 

Vaida: Labiausiai patinka Joanitų vienuolynas: 

sodelis, koplyčia, bažnyčia. Aš ten jaučiuosi taip 

jaukiai ir ramiai, kaip namuose. 

Laurynas: Čia turėčiau rinktis tarp Literatūros 

instituto ir Joanitų vienuolyno. Institutas, kuria-

me dirbau daugiau nei keturis metus, įsikūręs 

prašmatniame pastate, statytame Petro Vileišio, 

įspūdingos XX amžiaus pradžios Vilniaus asmeny-

bės, inžinieriaus, fabrikanto ir leidėjo. Joanitų (buv. 

trinitorių) vienuolynas ir Išganytojo bažnyčia –  vie-

nas reikšmingiausių  sakralinio Antakalnio objektų. 

Tarybų metais jame buvo kareivinės, bažnyčios 

skliautuose dar išlikę keli rusų kareivių grafičiai. Jie 

verčia pamąstyti apie dramatišką, paradoksalią, bet 

galiausiai – laimingą mūsų miesto istoriją. 

AR YRA TOKS REIŠKINYS AR OBJEKTAS, 

KURĮ ANTAKALNYJE ATRADOTE NESENIAI? 

Erika: Įspūdį padarė Sapiegų parkas, esantis 

dabartinės ligoninės teritorijoje. Jį aplankiusi su-

pratau, kaip mažai žinau apie žmones, kurie tą 

parką įkūrė, apie visą Sapiegų rūmų teritoriją, 

apskritai apie kultūrinį paveldą, pasiekusį mus iš 

Abiejų Tautų Respublikos laikų.

Vaida: Vieno pamėgto objekto neturiu. Mane žavi visi 

seni ir apleisti Antakalnio kiemai, namai, pastatai. 

Laurynas: Ilgai ieškojau Faustinos namelio, 

nes jis yra atsidūręs keistoje kaimynystėje, 

užstatytas bendrabučiais, įspraustas tarp vaikų 

darželių – bet vis tiek išlikęs. Taip pat smagiai 

nustebino gretimoje Tramvajų gatvėje įsteigta 

lauko bibliotekėlė – ar ne vienintelė mieste?

GAL GALĖTUMĖTE PASIDALINTI ŠILTUS 

PRISIMINIMUS KELIANČIA, ANTAKALNYJE 

NUTIKUSIA ISTORIJA?

Erika: Tokių istorijų visa gausybė, nes būtent čia 

leidžiu didžiąją savo laisvo laiko dalį. Antakalnyje 

esančioje Išganytojo bažnyčioje susituokėme 

su vyru, Antakalnyje yra ir nuostabieji Vileišių 

rūmai, kuriuose dirbu.

Vaida: Smagu prisiminti, kaip pirkome butą. Kai 

tik atsikraustėme iš Žygimantų gatvės gyven-

ti į Antakalnį, pasakiau vyrui, kad niekur kitur 

gyventi nenoriu. Ieškodami buto, apie kitus rajo-

nus nė negalvojome. 

Laurynas: Kartą besibastydamas po Antakalnio 

kapines, užtikau paminklą I pasauliniame kare 

kritusiems vokiečių kariams. Ant jo užrašyta eili-

uota epitafija buvo tokia paslaptinga (ji prasideda 

žodžiais „Sei getreu bis in den Tod“), kad niekaip 

negalėjau jos pamiršti ir galiausiai įtraukiau  į 

tuo metu rašomą romaną „Judantys šešėliai“ ir 

priskyriau ją vienam iš pagrindinių romano herojų. 

KAIP PASIKEITĖ ŠIS RAJONAS NUO TO LAIKO, 

KAI Į JĮ ATSIKRAUSTĖTE?

Erika: Problemos taip ir neišnyko. Reikia žūtbūt 

remontuoti pagrindinę rajono gatvę, kuo skubi-

au tvarkyti pakrantę, ką nors daryti su dabartine 

automobilių stovėjimo aikštele tarp Klinikų ir 

Tverečiaus stotelių, iškeldinti visus rajono vaizdą 

darkančius kioskus...  

Vaida: Pastatyta daug naujų namų, sumažėjo senų 

lūšnelių, o kartu – jų gyventojų, kurių visuomenė 
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nelabai mėgsta. Apie tai, kokius jie gyvenimus 

nugyvena, galima ir knygose pasakoti! 

Laurynas: Aną vasarą su baisiu trenksmu nugri-

uvo dalis Saulės kapinių sienos; prie artimiausios 

sankryžos atsidarė maisto prekių parduotuvė, 

kurią ir vadiname „kampine“, tik pakeistą krepšinio 

lanką Mildos šile kažkas vėl nuplėšė, šįkart ilgam...  

KĄ ANTAKALNYJE NORĖTUMĖTE PAKEISTI? 

Erika: Svarstau, kad jeigu, pavyzdžiui, nėra 

galimybės šiukšlių konteinerius iš pakrantės 

iškraustyti, būtina apmąstyti, kaip juos padaryti 

kuo mažiau žalingus aplinkai. Pavyzdžiui, naudo-

tis įkasamais į žemę. 

Vaida: Norisi, kad apleisti, apgriuvę namai būtų 

sutvarkyti – ne naujai perstatyti, bet restauruoti, 

išsaugant jų savitumą. 

Laurynas: Didžiausias noras – kad pagaliau būtų 

sutvarkytas Panerys. Dar Antakalniui labai trūksta 

baro ar alinės, kur galėtum išlenkti gero alaus bokalą 

ir pabendrauti su inteligentiška publika – ko jau 

ko, o jos kvartale netrūksta. Dabartinės Antakalnio 

kavinės skirtos arba turistams, arba girtuokliams. 

DAUGELIS ČIA GYVENANČIŲ ŽMONIŲ TIKINA 

NENORINTYS GYVENTI KITUR – TAIP YRA 

PRISIRIŠĘ PRIE ANTAKALNIO. AR GALĖTUMĖTE 

PASAKYTI, KAD ESATE ANTAKALNIO 

MYLĖTOJAS (-A), PATRIOTAS (-Ė)?  

Erika: Esu, su vyru svajojame čia ir savo pirmąjį 

būstą įsigyti. Artima draugė neseniai sakė, kad 

nežino kito žmogaus, kurį taip aiškiai tapatintų su 

vienu rajonu, su viena vieta, ypač, kai nėra gimtoji. 

Vaida: Antakalnio mylėtoja tikrai esu, o patriotė... 

Nė nežinau – ginti dar niekada neteko. 

Laurynas: Žinoma. Juk Antakalnis yra ypatingas 

Vilniaus rajonas: daug pušynų, žalumos suteikia 

jam šiaurietišką, skandinavišką prieskonį, an-

tra vertus, bažnyčių barokas, statesnės gatvės 

(pavyzdžiui, Pavasario) verčia galvoti apie Italiją. 

Be to, Antakalnio veidas nepaprastai margas, bev-

eik eklektiškas: nuo architektūrinių paminklų iki 

bendrabutinio tipo silikatų viduryje ir naujųjų 

daugiabučių gale... Tačiau neabejotinai didžiausias 

Antakalnio savitumas yra jo žmonės. Prieš kelis 

metus traukinyje įsišnekėjau su pagyvenusia mo-

terimi, anksčiau dirbusia žurnaliste. Kai paminėjau, 

kad gyvenu Antakalnyje, ji nusistebėjo: „O, intelek-

tualinis Vilniaus centras...“. 

KO PALINKĖTUMĖTE ANTAKALNIO 

GYVENTOJAMS? 

Erika: Svajoju apie didesnį bendruomeniškumą, 

mums visiems to ir linkiu. Niekas, be pačių gyventojų, 

nepasirūpins, kad pakrantė ir miškas būtų švaresni. 

Vaida: Linkiu rajono gyventojams būti laim-

ingiems, atrasti savo širdyje kuo daugiau meilės 

bei praturtinti ja Antakalnį. 

Laurynas: Amerikiečių poetas Robertas Frostas 

sakė: „Bendrauti – tai būti atlaidžiam“. Linkiu 

bendrauti, pasitikėti kitu, tvarkytis aplinką ir 

renovuoti savo namus! 
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RENOVACIJA 
ANTAKALNYJE – 
PROCESAS JUDA

Kristina Rancaitė
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Kristina Rancaitė

ŠIUO METU ANTAKALNYJE JAU SURENOVUOTI TRYS DAUGIABUČIAI NAMAI, 
DAR TRIJUOSE RENOVACIJA VYKSTA IR KETURI NAMAI LAUKIA 

INVESTICINIŲ PROJEKTŲ PATVIRTINIMO. 
IR NORS TAI TIK LAŠAS JŪROJE, VISGI SITUACIJA PO TRUPUTĮ KINTA IR 

ŽMONĖS RENOVUOTIS DAUGIABUČIUS NORI VIS LABIAU. 
APIE PAINŲ RENOVACIJOS PROCESĄ BEI TAI, 
KAS STABDO IR JĮ, IR PAČIUS GYVENTOJUS 

PAPASAKOJO „ANTAKALNIO BŪSTO” 
VADOVAS DONATAS ŠIAUDINIS.

TIKSLAS  – 
MAŽINTI ŠILDYMO KAINAS

Dažniausiai visas procesas prasideda ak-

tyviems namo gyventojams kreipusis į „An-

takalnio būstą” ir paprašius atlikti apklausą. 

Praėjusiais metais buvo atliktos apklausos 

visuose daugiabučiuose. Žiūrėta, ar gyvento-

jai aktyvūs. Matant, jog viename iš namų yra 

nemažas susidomėjimas, jam buvo skiriamas 

didesnis dėmesys. 

Tais atvejais, kuomet namas reikalauja daug 

investicinių remonto darbų, arba yra energetiškai 

neefektyvus, geriausias sprendimas – renovaci-

ja. Energetiškai neefektyvūs namai, tai namai, 

suvartojantys daug šilumos energijos. Kai kurie 

daugiabučiai pastatyti prieš penkiasdešimt metų, 

jų šildymo sistemos yra susidėvėjusios ir dėl to 

šilumos kaina yra gerokai didesnė. „Mes stebime 

kiekvieną daugiabutį, analizuojame suvartojamos 

šilumos kiekį ir jeigu matome, jog daugiabutis 

šilumos suvartoja daugiau negu įprasta, siūlome 

įvairius sprendimus, vienas iš jų – kompleksinė 

renovacija”, – teigia D. Šiaudinis.

Tam, kad vyktų renovacija, sutikti turi bent pusė 

gyventojų. Svarbiausia renovuojantis pasiek-

ti, jog būtų sutaupoma bent keturiasdešimt 

procentų šilumos. 

Paklausus, kiek kainuoja renovacija, Donatas 

Šiaudinis teigė, jog konkretų skaičių įvardinti 

būtų sunku, nes viskas priklauso nuo to, ko-

kias priemones gyventojai sutinka įgyvendinti. 

Visgi vidurkis siekia 500-600 litų vienam 

kvadratiniam metrui. Gyventojai, gaunantys 

iš savivaldybės kompensacijas šildymui, už 

renovaciją nemoka.

Jeigu rangos darbai atliekami iki šių metų spa-

lio mėnesio, tuomet valstybė kompensuoja 

keturiasdešimt procentų renovacijos darbų ir 

šimtą procentų projekto darbų. 

RENOVACIJĄ STABDO 
GYVENTOJŲ BAIMĖS

Nors tam, kad vyktų renovacija, užtenka daugiau 

nei pusės gyventojų sutikimo, tačiau praktika 

rodo, jog pritariančiųjų lieka vis mažiau ir pro-

cesas  „užstringa“.

Dalis gyventojų bijo, jog renovacijos metu bus 

pažeistas jų remontas. Pasak D. Šiaudinio,  gyven-
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tojams pasirinkus kolektorinį šildymą, interven-

cija į butą yra gana didelė, visgi girdėti, jog būtų 

sugadinti seniau atlikti būtų remontai, jam nete-

ko. Kai kurie gyventojai nerimauja dėl balkonų, 

langų, jog jiems teks neseniai pakeistus langus 

vėl keisti. „Bet tai vėlgi priklauso nuo gyventojų 

daugumos. Jeigu dauguma nusprendžia, jog bus 

vieningas balkonų stiklinimas, tuomet visiems 

teks juos keisti. Bet, kaip taisyklė, tokie sprendi-

mai nebūna priimami”, – teigia Donatas Šiaudinis. 

Kai kuriuos, ypač vyresnio amžiaus gyventojus, 

stabdo baimė.  „Jie bijo įsipareigojimų, paskolų, 

nors iš tikrųjų nėra, ko bijoti. Juk paskola duo-

dama dvidešimčiai metų, tačiau ji pririšama prie 

buto”, – tikina „Antakalnio būsto” vadovas.

Laima Statulevičienė, Oginskio g. 4 daugiabučio 

gyventoja, inicijavusi renovaciją, teigia, jog, nors 

darbų kokybė gyventojus tenkina, nesklandumų 

vis tik buvo kilę. Pasak jos, renovacijos procesas 

užtruko labai ilgai, buvo kilusių įvairių trikdžių, 

o gyventojų lūkesčiai, kad po renovacijos namo 

šildymas beveik nieko nekainuos, neišsipildo. 

„Mūsų namas, kaip ir dauguma Antakalnio namų, 

pastatytas prieš keturiasdešimt metų, tad vienaip 

ar kitaip jį reikėjo remontuoti, miestas tam pinigų 

neskiria, tad žmonės turi tai iš dalies finansuoti 

patys, jei nori gyventi padoriuose namuose”, – 

teigia Antakalnio gyventoja. Pasak jos, renovacija 

yra naudinga dėl to, jog namas įgauna naują vertę 

rinkoje, o tuo pačiu gražėja ir gerėja žmonių 

gyvenamoji aplinka ir pats miestas.

SVARBIAUSIA – 
GYVENTOJŲ NORAS

Renovacija tam tikra prasme tikrai yra įkvepiantis 

pavyzdys, juk pamatę teigiamus pokyčius bei 

pasidalinę su kaimynais gerąja renovacijos pa-

tirtimi, gyventojai nori komfortiškai gyventi 

ir patys. Pasak D. Šiaudinio, renovuotų namų 

gyventojai patenkinti, kadangi pačios gyveni-

mo sąlygos pagerėja. Senuose namuose kildavo 

daug nepatogumų, butuose buvo šalta, drėgna, 

o gaunamos sąskaitos būdavo didesnės nei kitų. 

Dabar žmonės gali gyventi patogiai, patys regu-

liuotis šildymą.

„Linkiu Atakalnio gyventojams būti iniciatyviems 

ir nebijoti klausti. Mes turime puikią komandą, 

žmones su patirtimi, kurie vykdo darbus nuo 

renovacijos pradžios. Tad reikia nebijoti kreiptis, 

konsultuotis ir pasakyti, ko  nori. Visa kita bus 

padaryta”, – įkvėpė pokyčiams „Antakalnio būsto” 

vadovas.



LAIMĖ – TAI NE PINIGAS, 
O PASIRYŽIMAS VEIKTI

INTERVIU SU PROFESORIUMI, HABILITUOTU DAKTARU 
KAZIU AMBROZAIČIU, ŠIAIS METAIS ŠVĘSIANČIU 104 GIMTADIENĮ. 

ANTAKALNIO SENIŪNIJOS ĮŽYMŪS ŽMONĖS

Ankstyvą pavasarį aplankiau ilgaamžį An-

takalnio seniūnijos gyventoją - profesorių 

Kazį Ambrozaitį. Ką tik perskaičiau profeso-

riaus prisiminimų knygą ,,Būna ir taip”, kurioje 

aprašyti įsimintini jo gyvenimo įvykiai. Manau, 

kad žmonių gyvenimo istorijos kartojasi. Naujas 

laikmetis keičia žmonių elgseną ir mąstymą, bet 

amžinos gyvenimo tiesos išlieka tokios pačios. 

Nesvarbu ar tai 1936-ieji ar 1985-ieji, ar 2015-ieji 

metai, galima sutikti dorų, darbščių, kūrybingų 

ir tokių, kurie sugeba dorais ar nedorais būdais 

prisitaikyti prie bet kokių gyvenimo aplinkybių 

žmonių. Kiekvienas skaitytojas, perskaitęs Ka-

zio Ambrozaičio knygą, galės susidaryti savo 

nuomonę ir pats pamėginti autoriaus pasakoji-

mus susieti su šių dienų įvykiais. 

Kalbindama profesorių Kazį Ambrozaitį, baigusį 

ne tik mokslo bet ir gyvenimo universitetą, 

mėgavausi ta gražia, kiek savita, išraiškinga jo 

kalba ir įdėmiai sekiau pašnekovo minčių tėkmę.

........
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KOKS JŪSŲ PATS GRAŽIAUSIAS 

GYVENIMO LAIKOTARPIS?

Visos jaunystės dienos buvo gražios. 

Atbundančioje pokario metų Lietuvoje visi bu-

vom patriotiškai nusiteikę, nežiūrėjom ar sunku 

dirbti, ar daug pinigo galima uždirbti, visi dir-

bom Lietuvos labui. Teko praleisti 8-ias valdžias. 

Net Caro laikus prisimenu, nors buvau septynių 

metų. Gerai pamenu dvi okupacijas: rusų ir 

vokiečių, 1918 metus, kai buvo paskelbta Lietuvos 

Nepriklausoma valstybė.

Praleidęs tiek daug metų, mačiau visa kas buvo 

gero ar blogo. Tas patirtas blogis kartais būna la-

bai įdomus, kartais reikalingas tam, kad žmogų 

paakintų, primintų kas jis toks yra. 

KAIP VERTINATE DABARTINĮ LIETUVOS

 NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKOTARPĮ?

Mes dabar tikrai sunkiai suvokiame tą tikrą 

patriotizmą. Dabar gi galima sakyti, kad jo ir 

nėra. 1989 metais Baltijos kelyje visi kėlėme 

kartu rankas, buvome patriotiškai nusiteikę, 

nežiūrėjome ar stovime  susikibę rankomis su 

gerai uždirbančiu, turtingu ar vargšu. Toks pa-

triotizmas Lietuvoje buvo tik 10 metų. Šiuo metu 

kalbama tik apie pinigus. Nesvarbu, ar kvalifi-

kuota architektė plaus kojas senoliui užsienyje, 

ar kitą turimo išsilavinimo nereikalaujantį darbą 

dirbs, svarbu kad gaus daug pinigų. Ypatingai 

sureikšminus pinigų galią, kitų vertybių nepai-

soma. 

Niekada nemaniau, kad pinigas yra laimė. Laimė – 

pasiryžimas ir toksai, sakysim nutarimas ką tu 

veiksi gyvenime. Tai yra labai svarbu. Jei gyveni-

me žiūrėsi tik pinigo, vieną dieną uždirbsi, kitą – 

ne, nieko gero gyvenime nematysi. Kiekvienam 

žmogui reikia turėti konkretumo ir pasiryžimo 

išskirtinei, mylimai profesinei veiklai, kuris visą 

gyvenimą lydėtų, tuomet tik galima gerai jaustis.  

KOKIŲ ĮVYKIŲ NENORĖTUMĖTE 

IŠGYVENTI DAR KARTĄ? 

Skaudžiausiai man teko nukentėti nuo sovietinės 

okupacijos. Mano vaikystės šeima – du tėvai ir 

keturi vaikai. Gyvenome Ardiškių kaime, Viduklės 

valsčiuje, Raseinių apskrityje.  Aš ir dabar nežinau 

kur yra mano šeimos narių kapai. Likau vienas. Re-

tai kur taip yra – išgyvenau visos šeimos netektį. 

Tėvai kaip buožės, kartu su seserimi buvo išvežti į 

Sibirą. Jie visi negrįžo. Tėvui buvo 75 metai, matyt 

jis mirė iš bado. Tai tikrai liūdnas prisiminimas 

ir tikro genocido pavyzdys. Įsimintina tai, kad 

saugumiečiai, suėmę tėvus, vis klausinėjo: o kur 

jūsų vaikai? Saugumiečių nurodymuose buvo 

parašyta: išvežti visą šeimą su vaikais: nesvarbu 

ar žindomas kūdikis, ar kelių metų pyplys. Turėta 

užduotis - naikinti visą šeimą ir visus jos narius, 

kad niekas ateity neturėtų jokių pretenzijų. Nie-

kas nežinojo, kad buvo nurodyta pradžiai išvežti 

7 procentus Lietuvos gyventojų, jei šalyje bus ir 

toliau neramu – dar 7 procentus gyventojų. 

Mūsų, t.y. trijų brolių neišvežė tik todėl, kad tuo 

metu buvome Kaune. Vėliau mano du broliai tapo 

partizanais ir žuvo bunkeriuose kaip kovotojai. 

Aš kalėjau Vorkutos lageryje nuo 1945 iki 1947 

ųjų. Mane išgelbėjo tai, kad buvau gydytojas. Ir 
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lageryje taip pat dirbau gydytoju. Jokio malonu-

mo, bet jei nedirbsi, eisi dirbti į šachtas.

KAIP KLOSTĖSI JŪSŲ LIKIMAS 

GRĮŽUS IŠ LAGERIO?

Pamenu, kai 1947 metų vasario 22 dieną mane pa-

leido iš kalėjimo ir po dviejų savaičių aš atvykau į 

Lietuvą. Kadangi nebuvau teistas, buvo leista vykti 

į tėvynę. Man išdavė pažymėjimą, kurį rodydamas 

be bilieto galėjau keliauti Lietuvos kryptimi. Pa-

menu, kai išlipau Vilniaus geležinkelio stotyje 

iš traukinio, su lagaminu, sukaltu iš paprastų 

lentų, prikrautu drabužių iš kalėjimo. Stovėjau 

ir žiūrėjau į man svetimą Vilniaus miestą: namus 

be stogų ir lubų, šiukšlinas gatves. Galvojau, ką 

daryti: neturiu pažįstamų, artimųjų, nes kalėjimo 

metais su niekuom nesusirašinėjau. Prisiminiau 

du draugus. Vienas priėmė tik nakčiai. Kitą dieną 

jis man mandagiai paaiškino, kad gyvena kartu 

su kažkokiu dideliu veikėju, kuriam nebus galima 

paaiškinti, kas čia toks nuskurdęs glaudžiasi. Tada 

priglaudė kitas draugas. Po to pradėjau ieškoti 

darbo. Man penkerius metus po lagerio buvo 

uždrausta dirbti gydytoju. Nueidavau į Sveikatos 

apsaugos ministeriją, o visi tik klausinėdavo apie 

brolius. Tuomet kiek sugudravau: pakeičiau savo 

specialybę į rentgenologo ir nuėjau dirbti. 

Pirmąją disertaciją parašiau dirbdamas eiliniu 

gydytoju. Antrąją disertaciją parašiau dirbdamas 

Onkologijos institute. Kiek vėliau gavau leidimą 

dirbti Vilniaus universitete.  Dirbau dvidešimt 

metų katedros vedėju. 

Tokia jau buvo mano laimė – dirbti universitete. 

Tarytum atpildas už šeimos netektį ir me-

tus, praleistus lageryje. Dabar visi stebisi, kaip 

aš, ištremtos šeimos vaikas, turėdamas tokius 

brolius, pats kalėjęs lageryje, galėjau patekti į 

Vilniaus universitetą. Manau, kad į jį buvau pri-

imtas, įvertinus mano mokslinius darbus. 

Sakyčiau, kad tas laikotarpis buvo pats gra-

žiausias, kūrybingiausias mano gyvenime: pa-

skelbtos 286 publikacijos, esu 16 knygų autorius 

ir bendraautorius.. 

Ir ši paskutinė knyga – pernai, turėdamas 

103 metus ir neturėdamas ką veikti, parašiau 

prisiminimų knygą. Nežinau ar gerai parašyta, ar 

skaitoma, ar įdomu?

KĄ PATARTUMĖTE DARYTI GIMUSIEMS IR

 UŽAUGUSIEMS LIETUVOJE, EMIGRAVUSIEMS 

IR IEŠKANTIEMS GERESNIO GYVENIMO 

KITOSE ŠALYSE, T.Y. IŠSKRIDUSIEMS KAIP

TIE LIETUVOS PAUKŠČIAI IR NEŽADANTIEMS 

SUGRĮŽTI (KAIP NE PAUKŠČIAI)?

Pervažiuokit visą pasaulį. Vienas dalykas yra 

pasilikti gyventi svečiose šalyse. Tuomet tautos 

charakterio neturėsite. Juk Anglijoje ar Vokieti-

joje jus laikys svetimtaučiais, turėsite draugų tik 

rankos paspaudimui, taigi grįžkite atgal, ar su 

pinigais ar be jų, darbo atsiras Lietuvėlėj, jei ne-

bus didelių sukrėtimų (karinių). 

Jei yra geros sąlygos studijuoti svetur yra labai 

naudinga. Reikia studijuoti geras programas, ger-

uose universitetuose, gaunant geras stipendijas. 

Aš irgi daug keliavau, bet niekada nebuvo minties 

palikti Lietuvos. 

Lietuvoje yra didelis palinkimas dėl blogų 

gyvenimo sąlygų emigruoti į kitas šalis. Ar pa-

menat 1926, 1930 metų emigracijas? Daugu-

moje suvargusių, nuskurdusių kaimo žmonių 

važiavo į Čikagos skerdyklas tikslu užsidirbti 

ir sugrįžti į tėvynę. Mano kaime buvo keletas 

stambių ūkininkų, kurie pabuvojo Amerikoje. 

Sukaupę patirtį ir  užsidirbę pinigų, jie grįžo į 

namus ir atgaivino savo ūkius. 

Kas būtų, jei išvažiuotų beveik visi. Juk tautą 

charakterizuoja trys dalykai: kalba, kultūra 

ir teritorija. Jei tauta netenka kalbos, tautos 

nebeliks, Jei neteksime kultūros – kalba dar gali 

mus išgelbėti. Jei netektume teritorijos – kalba 

ir kultūra gelbėtų. Pavyzdžiui, žydų tauta, 

be teritorijos daug metų išlaikė du dalykus – 

kalbą ir kultūrą. Karaimų ar totorių, gyvenančių 

Lietuvoje pavyzdys. Jie neturi teritorijos, bet 

kultūra ir kalba išlaiko šias tautas. Ką daryti 

mums, juk teritorijos nepaliksime, kalbą ir 

kultūrą turime. Manau, kad mes turime didelę 

galimybę išgyventi po tokios skaudžios netek-

ties, t.y. trečdalio gyventojų emigracijos sve-

tur. Mūsų juk liko dar du milijonai.

KOKIĄ LIETUVOS ATEITĮ ĮSIVAIZDUOJATE

IR KĄ NORĖTUMĖTE PALINKĖTI 

LIETUVOS ŽMONĖMS? 

Šiuo metu gyvename kiek užsitęsusį pereinamąjį 

laikotarpį, todėl turime jį pergyventi.

Lietuvos žmonėms norėčiau palinkėti truputį 

palaukti. Kito kelio neturime. Tie, kurie išvažiavo 

dėl pinigo arba politikai - iš jų nieko nelaukite. 

Manau, kad kai išsimokslinęs jaunimas sugrįš, iš 

jų galima tikėtis pokyčių šalyje. 

Padėkojusi ir atsisveikinusi su pašnekovu dar il-

gai jutau tą šiltą, rūpestingą išminčiaus žvilgsnį ir 

mąsčiau apie jo išsakytas mintis. 

Nuotraukos: Maria Cavali
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FOTOGRAFAS 
IMANTAS SELENIS: 

„KIEKVIENA MIESTO DALIS
TURI SAVO SKIRTYBIŲ“

ANTAKALNYJE GIMĘS IR AUGĘS FOTOGRAFAS 
IMANTAS SELENIS VILNIAUS NUOTRAUKOMIS 

SUGEBĖJO SUDOMINTI BRITŲ DIENRAŠČIO 
„THE GUARDIAN“ REDAKTORIUS.

„The Guardian“ – nacionalinis britų dienraštis, kurį internete per dieną aplanko 

daugiau nei trys milijonai skaitytojų, o turiniu remiasi ir cituoja ne tik Lietuvos, 

bet ir Europos leidiniai ir naujienų portalai. 

 

I.Selenio nuotraukos ne tik buvo pastebėtos redaktorių. Jaunas fotogrfafas 

gavo galimybę visą savaitę dalintis savo nuotraukomis „Guardian Cities“ pasky-

roje, kuri turi daugiau nei 46 tūkstančių sekėjų. Kaip jam tai pavyko? I. Selenis 

atskleidžia pokalbyje apie fotografiją ir „The Guardian“ projektą.

 

........
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Miglė Narkevičiūtė

Antakalnis, Saulės slėnis.



KAIP IR KADA TAVO GYVENIME 

ATSIRADO MIESTO FOTOGRAFIJA?

Miesto fotografija ir fotografija apskritai at-

sirado prieš ketverius metus, kai nusprendęs 

pakeisti savo karjerą iš bankininko į fotogra-

fo, išvykau gyventi į Londoną. Londonas – 

milžiniškas miestas, kupinas kontrastų, kas 

pirmiausiai ir patraukia akį, sudomina.  Šiame 

mieste urbanizmas tave užgriūva visomis 

įmanomomis prasmėmis.

Pamenu, pradžioje susižavėjau naktine miesto 

fotografija, iš kurios gimė mano pirma foto-

grafijos serija, vėliau, laimėjusi porą konkursų, 

eksponuota tiek Londone ar Italijoje, Lietuvo-

je. Paskatintas sėkmės pradėjau labiau gilintis 

į miesto fotografiją, urbanizmą, architektūra, 

ieškoti sau įdomių temų.

 

INTERNETE ESI PRISTATOMAS KAIP 

POSTMODERNIOS FOTOGRAFŲ KARTOS 

ATSTOVAS, FOTOGRAFUOJANTIS MIESTUS. 

........
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KAIP ŠIS ŽANRAS PADEDA PERTEIKTI MIESTUS? 

IR KODĖL BŪTENT POSTMODERNIZMAS?

Postmodernizmo judėjimo idėjos kritiškai ver-

tina realybę. Šis realybės suvokimo konfliktas, 

mano galva, yra geriausias būdas savirefleksi-

jai, augimui, tobulėjimui ar pokyčiams.

 

Susidomėjęs šiomis idėjomis per kiną ir filoso-

fus, kaip J. Baudrillard, F. Nietzche ar J. Derrida 

ir kt., supratau ir savo kūrybos kryptį. Todėl, 

naudodamas postmodernistinę retoriką, savo 

darbuose manipuliuoju žiūrovų percepsijomis, 

norėdamas atskleisti skirtingas realybes, su-

kelti vidinį konfliktą, iššaukti dialogą tarp 

nuotraukos ir ją stebinčio asmens. Mano dar-

buose miestas egizstuoja savo plačiąja prasme 

– miesto fizinė erdvė ir žmonės. 

 

PAPASAKOKITE PLAČIAU APIE „GUARDIAN 

CITIES“ PROJEKTĄ. KAIP Į JĮ PATEKO JŪSŲ 

NUOTRAUKOS?

........
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„Guardian Cities“ yra žinomo britų dienraščio 

„The Guardian“ skiltis skirta pasaulio miestų 

temai. Šį skiltis turi savo kuruojamą „Insta-

gram“ paskyrą, kurioje publikuoja pasaulio 

miestų nuotraukas tokias, kokias pristato jų 

pasirinkti „Instagram“ socialiniame tinkle 

aktyvųs fotografai.

 

Kadangi turiu Instagram paskyrą, kurioje tu-

riu savo paties kuruojamą vizualinį „miesto 

dienoraštį“, buvau pastebėtas „The Guardian“ 

redaktorių, kuriems patiko mano savitas stilius, 

taigi, pasiūlė visai savaitei „miesto dienoraštį“ 

apie Vilnių perkelti į jų paskyrą. Tad septynias 

dienas iš eilės, fotografuodamas Vilnių, turėjau 

galimybę pristatyti save kaip fotografą „The 

Guardian“ „Instagram“ paskyros sekėjams.

FOTOGRAFAVOTE NE VIENĄ VILNIAUS 

MIKRORAJONĄ. GALBŪT PASTEBĖJOTE JŲ 

CHARAKTERISTIKAS? KOKIOS JOS?

– Niekada negalvojau apie skirtingas charakte-

ristikas, tad nesu susidėjęs tokios informacijos 

galvoje, bet perbėgdamas mintyse per Vilniaus 

rajonus, manau, galiu įžvelgti tai, jog kiekviena 

net ir panaši į viena kitą miesto dalis turi savo 

skirtybių, kaip kad: Žverynas su savo mediniais 

pastatais, Šnipiškių dangoraižių ir lūšnų kon-

trastai, Antakalnio miškai, Lazdynų monolitiniai 

milžinai ant kalno ar Saulėtekio Niujorkas.

 

Ačiū už atsakymus!

 

Daugiau Imanto Selenio nuotraukų galite 

pamatyti jo asmeninėje svetainėje arba 

„Instagram“  paskyroje.

Naujamiestis. Naujamiestis.

Šnipiškės. Užupis.

Vingio parkas.

........
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ANTAKALNIEČIAMS – 
NEMOKAMOS

ŠIAURIETIŠKO ĖJIMO PAMOKOS

Vilniečius jau drąsiai galima vadinti šiaurietiškojo 

ėjimo entuziastais. Vien per pastaruosius metus 

nemokamus šiaurietiškojo ėjimo užsiėmimus ir 

renginius aplankė daugybė šio ėjimo gerbėjų.

 

Siekiant ir toliau plėsti šio sveikatingumo 

užsiėmimo šalininkų gretas, Vilniaus visuomenės 

sveikatos biuras bei VšĮ „Sveikas miestas“ gegužės 

paskutinį savaitgalį pakvies visus į kasmetinį 

masinį šiaurietiškojo ėjimo žygį Vingio parke.

 

Žygio metu lauks specialiai paruoštos 5 ir 12 

kilometrų trasos, kurios drieksis Vingio parko 

takais bei gražiomis Vilniaus gatvėmis. Norint 

geriau pasiruošti žygiui jau nuo šio antradienio 

(balandžio 14 dienos) pradedamos organizuoti 

nemokamos šiaurietiško ėjimo pamokos net ke-

liose sostinės vietose.

 

Pamokos Antakalnyje prasidės tęsis nuo 

balandžio 20 iki gegužės 28 dienos.  Jos vyks 

Sapieginės parke (susitikimo vieta – Žolyno g. 36) 

pirmadieniais – 17.30 val.

 

Pamokose laukiami ir tie, kurie neturi specialių 

ėjimo lazdų – jas bus galima gauti iš instruktorių. 

Į nemokamas pamokas specialiai registruotis 

nereikia, tik į patį žygį. 

AR ŽINOJOTE, 
KAD NUO BALANDŽIO 20 IKI GEGUŽĖS 28 DIENOS 

SAPIEGINĖS PARKE VYKS 
ŠIAURIETIŠKO ĖJIMO PAMOKOS?



ANTAKALNIO GATVĖJE – 
NEBELIKS KIOSKŲ?

ANTAKALNIO GATVĖJE ESANTYS KIOSKAI, 
NEDAVĘ RAMYBĖS GYVENTOJAMS, BUS NUGRIAUTI.

Šalia pašto (Antakalnio g. 75) ir turgelio, esan-

tys metaliniai kioskai šiemet, gyventojų laimei, 

nebeveikia. Ant jų priklijuoti įspėjimai, kioskai yra 

pastatyti be Vilniaus miesto savivaldybės leidimų. 

Reikalaujama ne vėliau kaip iki 2015-04-10 nusikel-

ti pastatą.

 

„Kalba Antakalnis“ žurnalistė probleminėje rajono 

vietoje lankėsi vakar, balandžio 9-ą dieną. Kioskai 

tebestovėjo. Bet kokiu atveju, gyventojų laukia 

tik teigiami pokyčiai – kioskai bus nugriauti. O 

savininkų laukia išlaidos: jeigu nebus įvykdytas 

reikalavimas iki balandžio 10-osios nusikelti 

pastatą, kioskas bus priverstinai išardytas, nukel-

tas ir utilizuotas, o visos išardymo bei utilizavimo 

išlaidos bus išieškotis iš savininko.

 

Didžiausią nerimą šie kioskai kėlė dėl to, kad 

buvo populiarūs tarp Antakalnio tuberkuliozės 

skyriaus pacientų, kurie, pasprukę iš gydymo 

įstaigos, čia eidavo pirkti svaigiųjų gėrimų. La-

biausiai tai kėlė nerimą jauniems tėvams, nes 

tarp kioskų ir tuberkuliozės skyriaus  yra vaikų 

žaidimų aikštelė, šalia – mokykla.

........
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GEGUŽĖS 27 D. 
DAUGELYJE PASAULIO 

ŠALIŲ ŠVENČIAMA 
KAIMYNŲ DIENA.

Mums tai puiki proga susirinkti, susipažinti ir pasikalbėti 

apie Antakalnio ateitį tuo pačiu smagiai praleisti laiką 

su bendraminčiais. 

Kviečiame visus norinčius ir galinčius 
prisidėti prie Antakalnio gražinimo 

užsukti į Sapiegų parką.

Užkursim grilių, išvirsim mėtų arbatos, 

papasakosim apie naujai išrinktos Antakalniečių Bendruomenės 

tarybos veiklą ir planus, padiskutuosim dėl naujų 

produktyvių idėjų ir sprendimų. 

Viskas mūsų rankose.

Prisijunk!

Rašyk bendruomenės Tarybos nariui Mindaugui Daniui, 

jei nori prisidėti prie renginio organizavimo 

ar turi pasiūlymų dėl jo turinio: 

mindaugas.danys@gmail.com

Čia šiek tiek idėjų:

PROGRAMA 
(bus patikslinta - siūlykite savo idėjas ir veiklas)

Po darbų visi einame į kiemą ir švenčiame kaimynų 
dieną! Pasiimk ką nors skanaus sau ir kaimynui, ką 
nors pasitiesti, sugalvok, ką smagaus galėtumėte 
kartu veikti ir smagiai praleisk laiką! Pakviesk savo 
kaimynus išeiti į kiemą ir pasidaryti bendrą iškylą.

KĄ GALIMA VEIKTI SU KAIMYNAIS?
- Pasidaryti bendras suneštines vaišes
- Pasipuošti savo kiemą
- Atsinešti muzikos
- Žaisti krepšinį, futbolą ar kitą komandinį žaidimą
- Apsikeisti receptais
- Surengti daiktų aukcioną
- Suorganizuoti degustaciją
- Surengti rankdarbių mugę
- Inicijuoti piešinių konkursą
- Žaisti kėgliais, badmintoną ar petankę
- Pūsti burbulus
- Dainuoti karaokė
- Šokti linijinius šokius
- Atlikti jogos treniruotę
- Apsikeisti knygomis
- Pasigaminti šventinius marškinėlius
- Surengti jutubės vakarėlį
- Suorganizuoti skaniausio pyrago konkursą
- Surengti orientacines varžybas po kiemą/rajoną
- Pasodinti medį
- Nudažyti suoliukus

- Suorganizuoti kontaktų mugę
- Nupiešti bendrą piešinį ant namo sienos
- Žaisti stalo žaidimus
- Dainuoti
- Surengti gitarų ir kitų instrumentų koncertą
- Išrinkti šauniausią kiemo šeimyną
- Suorganizuoti gerų darbų mugę
- Pinti vainikėlius
- Apsitarti, kokias daržoves sodinti šiemet savo kiemo 
darže
- Surengti dviračių dirbtuves
- Rungtyniauti maisto valgymo čempionate
- Kartu su kaimynais pasiekti naują Gineso rekordą
- Žaisti slėpynes
- Surengti augintinių pasirodymų vakarą
- Žaisti kalim-bam-ba
- Išpiešti kiemą kreidutėmis
- Lankstyti origami
- Gamintis aitvarus
- Įkasti palinkėjimų dėžutę ateities kartoms
- Apmegzti kiemo medžius ar stulpus
- Daryti sekretus
- Surengti kiemo teatro pasirodymą
- Pažiūrėti filmą kartu
- Nusifotografuoti su kiekvienu kaimynu
- Apsikeisti pašto ženklais, monetomis ar simsonų 
magnetėliais
- Apsikeisti kambarinių gėlių sodinukais
- Pakabinti kieme supynes
- Ir dar daug viso kito!
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