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naujienos

Biuro „Creditinfo Lietuva” skai-
iavimais, jeigu bendr  gyventoj

pradelst siskolinim  portfel  rei-
k t  padalinti visiems esamiems 
skolininkams, kiekvienam j  vidu-
tiniškai tekt  po daugiau nei pus-
tre io šalies vidutinio darbo užmo-
kes io.

Pagrindine gyventoj  skol  au-
gimo priežastimi „Creditinfo Lietu-
va” vardija tai, kad d l prast jan-

ios ekonomin s situacijos dalis 
moni  bankrutavo, dar didesn
dalis bendrovi  buvo priverstos op-
timizuoti savo veikl , o tai paska-
tino pajam  praradim  arba bent 
jau j  maž jim . Tod l dalis pa-
skolas pa musi  žmoni  šiuo metu 
patiria sunkum  vykdydami  nan-
sinius sipareigojimus. Pasak biu-
ro „Creditinfo Lietuva” generalinio 
direktoriaus Andriaus Bogdanovi-

iaus, d l prast jan ios dalies mo-
ni  pad ties šiemet gali dar pa-
daug ti žmoni , kuriems bus sun-
ku vykdyti  nansinius sipareigoji-
mus.

Daugiausia gyventojai v lavo 
vykdyti sipareigojimus  nans s-
taigoms - bankams, lizingo ben-
drov ms, vartojimo kredit , grei-
t j  kredit mon ms ir kt. Ben-
dra gyventoj  skola šioms stai-
goms siekia 686,9 mln. lit .

Iš viso laiku negr žint  pasko-
l mok  nans staigoms turi per 
93 t kst. gyventoj . Atitinkamai 
pra jusi  met  geguž  finans
mon ms buvo skolingi daugiau 
nei 57 t kst. gyventoj .

„Pastog s“ inf.

KREDIT  BIURO „CREDITINFO LIETUVA” 
DUOMENIMIS, ŠIUO METU BENDRAS ŠALIES 
GYVENTOJ  PRADELST SISKOLINIM
PORTFELIS SIEKIA 785,8 MLN. LIT  IR NUO MET
PRADŽIOS IŠAUGO DAUGIAU NEI DU KARTUS, KAI 
SISKOLINIMAI SIEK  367 MLN. LIT .

Pradelsti siskolinimai auga

Pasak EEPA direktoriaus Edga-
ro Kriukonio, šiuo metu užduotis 
2010-iesiems nustatoma neatsi-
žvelgiant  tai, jog ekonominio sun-
kme io laikotarpiu pad tis rinkoje 
d l naujos elektronikos rangos par-
davimo masto yra neaiški.

„D l sunkios bendrovi  nansi-
n s pad ties jau dabartin  užduotis 
sutvarkyti 27 proc. pagamintos ar 
importuotos elektronikos rangos yra 
nepakeliama. Planai dar labiau di-
dinti aplinkosaugos mokes ius, ne-
ištaisius elektros ir elektronin s ran-
gos atliek  tvarkymo sprag , gali b ti 
praž tingi ir gamintojams bei impor-
tuotojams, ir visai atliek  surinkimo 
sistemai”, - sp ja E. Kriukonis.

Kaip teigia EEPA direktorius, 
asociacijos valdyba pri jo prie išva-
dos, kad, norint ir toliau s kmingai
pl toti ši  atliek  surinkim , reikia 
nedelsiant prad ti ieškoti galimy-
bi , kurios pad t  išvengti elektros 
ir elektronin s rangos atliek  su-
rinkimo užduoties didinimo, ta iau
užtikrinant ne mažesn  j  surinki-
mo kiek  ateityje.

„Siekiant gyvendinti šiuos tikslus 
b tina tobulinti savivaldybi  komu-
nalini  atliek  tvarkymo sistemas bei 
vertinti metalo laužo aikšteli tak
elektronikos atliek  surinkimui. Pa-
vyzdžiui,  pastar sias patenkan ios 
elektronikos atliekos yra sutvarkomos 
ir už jas pri m jai gauna peln , to-

d l papildomas  nansavimas, kaip 
yra numatyta dabar, joms neturi b ti 
skiriamas”, - sako E.Kriukonis.

D l to, EEPA direktoriaus teigi-
mu, Aplinkos ministerija, užuot di-
dinusi elektronikos atliek  tvarky-
mo užduot , kad Lietuva vykdyt
pagal Europos S jungos direktyv
privalomus sutvarkyti 4 kg/1 gyven-
tojui, tur t  labiau susir pinti griež-
tesne j  kontrole ir apskaita.

„Iš esm s, sutvarkius elektroni-
kos atliek  surinkim  per savival-
dybi  komunalini  atliek  tvarky-
mo sistemas ir griež iau kontroliuo-
jant metalo laužo aikšteles, užduo-
ties didinimo, kuris gula ant gamin-
toj  ir importuotoj  pe i , b t  iš-
vengta”, - sako E.Kriukonis.

Asociacija Aplinkos ministerijai 
pasi l  sukurti darbo grup , kuri iki 
rugs jo 18 dienos parengt  atitinka-
mus teis s akt  projektus ir sudary-
t  modi kuot  dabartin s elektroni-
kos atliek  surinkimo užduoties skai-
iavimo formul , atitinkan i  dabar-

tin  ekonomin  laikotarp  ir gaminto-
j  bei importuotoj  paj gum  nan-
suoti ši  atliek  tvarkym .

Asociacija EEPA šiuo metu vie-
nija 48 bendroves, kurios  rink  iš-
leidžia apie 75 proc. visos Lietuvo-
je parduodamos elektros ir elektro-
nin s rangos.

„Pastog s“ inf.

Autori  kolektyvo Rimanto Mi-
dviko, Lino Kr gelio ir Ri ardo Kriš-
tapavi iaus pristatytas paminklo 
projektas buvo pripažintas geriau-
siu bendrame Vš  „Vileiši  kolegi-
ja“, Lietuvos architekt  s jungos ir 
Vilniaus miesto savivaldyb s reng-
tame konkurse. Planuojama, kad 
trij  autori  id ja bus gyvendinta
ir paminklas broliams Vileišiams 
bus pastatytas jau 2010 metais. 

„Siekdami amžinti Vileiši  atmi-
nim  dar pra jusi  met  pabaigoje 
kartu su Architekt  s junga ir Vilniaus 
savivaldybe paskelb me konkurs .
Labai smagu buvo sulaukti didelio 
meninink  ir k r j  aktyvumo. Kon-
kursas sulauk  net 45 projekto id -
j , o išrinkti geriausius mums prirei-
k  keli  svarstym  ir rimt  diskusi-
j . Neabejojame, kad pasirinktas dar-

bas leis tinkamai amžinti valstyb s
šviesuoli  atminim “, - sak  vienas 
iš Vileiši  gimin s vaikai i  ir inicia-
tyva besir pinan ios Vš  „Vileiši  ko-
legija“ atstovas Gediminas Tursa.

Jo teigimu, pagrindiniai kriteri-
jai, pagal kuriuos buvo vertinami 
pasi lymai, – tai k rinio menin  ver-
t  ir paminklo bei skvero sprendi-
mo vientisumas, ryšys su aplinka. 

Planuojama, kad paminklas 
broliams Vileišiams T.Kosciuškos 
skverelyje kainuos apie 800 t kst.
lit . L šas ketinama surinkti iš me-
cenat  ir r m j . Dal  l š  ketina 
skirti ir Vilniaus miesto savivaldy-
b . L šas projektui gyvendinti rinks 
Vš  „Vileiši  kolegija“. Visi projek-
to r m jai bus pamin ti naujoje 
knygoje „Broliai Vileišiai ikonogra-
 joje“, kuri  ketinama pristatyti ati-

dengiant paminkl , o pagrindini
projekto mecenat  vardai bus nu-
rodyti ant paties paminklo.

Vyriausias brolis Petras Vileišis 
buvo talentingas keli  inžinierius, ge-
ležinkeli  ir tilt  statytojas, taip pat vie-
nas iškiliausi  XIX a. pab. – XX a. pr. 
lietuvi  tautinio atgimimo šaukli . Vi-
durinysis Antanas Vileišis buvo gy-
dytojas humanistas, brolio Petro ben-
dramintis ir bendražygis Vilniaus lie-
tuvinimo akcijoje, jis prisid jo prie 
tautos švietimo. Jauniausias brolis 
Jonas buvo advokatas, brolio Petro 
tautin s kult rin s veiklos bendra-
žygis Vilniuje. Jis buvo Lietuvos Ta-
rybos narys, Vasario 16-osios Akto 
bendraautoris ir signataras, aktyvus 
ir ryškus politikos veik jas.

„Pastog s“ inf.

Gyventoj siskolinimai nuo met
pradžios išaugo daugiau nei du kartus

Išrinktas paminklo projektas
PRIE STALO S DINTYS VALSTYBINGUMO IR LIETUVYB S SKATINTOJAI 
BROLIAI PETRAS, ANTANAS IR JONAS VILEIŠIAI RAMIAI IR ORIAI ŽVELGIA 
BESIKEI IAN I  LIETUVOS SOSTIN  IR JO GYVENTOJUS. TOK  PAMINKL ,
SKIRT AMŽINTI LIETUVOS ŠVIESUOLI  BROLI  VILEIŠI  ATMINIM ,
VILNIAUS GYVENTOJAI IR SVE IAI IŠVYS SKVERE T.KOSCIUŠKOS GATV JE. 

Si lomas kitoks 
atliek tvarkymas
ELEKTROS IR ELEKTRONIN S RANGOS 
GAMINTOJ  IR IMPORTUOTOJ  ASOCIACIJA (EEPA) 
NESUTINKA SU APLINKOS MINISTERIJOS SIEKIU 
DIDINTI ELEKTRONIKOS ATLIEK  SURINKIMO 
UŽDUOT  2010 METAIS. EEPA VALDYBA KREIP SI 
 MINISTERIJ , RAGINDAMA SI LYTI VYRIAUSYBEI 
SPRENDIM  D L ŠI  ATLIEK  SURINKIMO 
UŽDUOTIES DIDINIMO ATID TI IKI SPALIO 1 D.

Planai dar labiau didinti aplinkosaugos 
mokes ius gali b ti praž tingi visai 

atliek  surinkimo sistemai, tvirtina EEPA
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Atnaujintos galerijos sklypo plo-
tas – 14 500 t kst. kvadratini  me-
tr . Naujasis galerijos ansamblis at-
spindi klasikin  moderni  ir nauj

technologij  amžiaus architekt -
r . Original s akcentai – kei iam
parod  sal  ir du reklamos ekranus 
primenantys priestatai, kurie inte-

gruoja pastat  spar iai besikei-
ian i  urbanistin  Konstitucijos 

prospekto aplink , simbolizuoja 
šiuolaikišk , dinamišk  kult ros ir 
žini  visuomen . Lietuvos dail s
XX–XXI a. rinkinyje yra per 46 000 
eksponat .

Dail s galerijos rekonstrukcija 
t s si 5 metus – 2003 metais kon-
kurs  laim jo Audriaus Bu o, Da-
riaus aplinsko ir Gintaro K ginio
projektas. Konkurs  organizavo Lie-
tuvos architekt  s junga, pastat
rekonstravo UAB „V tr na“.

Nacionalin je dail s galerijoje 
bus eksponuojamos „Vilniaus – 
Europos kult ros sostin s 2009“ 
projekt  tarptautin s parodos – 
„Sand ros. 

Europos moderniosios dail s
ryšiai: M. K. iurlionis ir jo amži-
ninkai“ ir „Šaltojo karo met  mo-
dernizmas. Menas ir dizainas su-
skilusiame pasaulyje“.

„Pastog s“ inf. 

naujienos

Biržel  atlikto tyrimo duome-
nimis, 80 proc. gyventoj  prita-
ria, kad daugiabu i  moderniza-
vimo programa yra neišvengia-
ma ir anks iau ar v liau tur jo 
prasid ti. Kone 7 iš 10 respon-
dent , gyvenan i  iki 1993 m. 
pastatytuose daugiabu iuose, 
nor t , kad j  namas b t  at-
naujintas. Gyventoj  nuomone, 
renovacija privalo b ti savano-
riška - du tre daliai apklaust -
j  nepritaria, kad seni daugia-
bu iai tur t  b ti atnaujinami 
privaloma tvarka. Daugiau kaip 
90 proc. apklaust j  sutinka, 
kad daugiabu i  gyventojai, b -
dami but  savininkai, tur t  r -
pintis savo namo b kle. Du iš 
trij  apklaust j , apie 67 proc. 
gyventoj , sutinka, kad daugia-
bu i  modernizavimas pad t
Lietuvai užtikrinti didesn  ener-
getin  nepriklausomyb , o 60 
proc. apklaust j  pritaria, kad 
atnaujinimas pad t  apriboti ši-
lumos ar duj  tiek j  monopo-
lijas. Didžiausiu renovacijos pra-
našumu gyventojai laiko but
vert s išaugim  - kad atnauji-
nus nam  but  vert  pakilt ,
mano 82 proc. apklaust j .
Dauguma respondent  pritaria 

ir nuostatai, kad socialiai remti-
ni žmon s už daugiabu i  at-
naujinim  netur t  mok ti.

Siekdama paspartinti dau-
giabu i  atnaujinimo proces ,
Vyriausyb  pareng  nauj  dau-
giabu i  nam  renovacijos fi-
nansavimo model . Jame numa-
tyta l š  daugiabu iams atnau-
jinti pritraukti iš vairi  šaltini ,
pirmiausia panaudojant Europos 
S jungos strukt rin  param ,
Europos investicij  banko (EIB), 
taip pat valstyb s ir pa i  gy-
ventoj  l šas. Pra jusi  savait
finans  ministras Algirdas Še-
meta, aplinkos ministras Gedi-
minas Kazlauskas ir EIB vice-
prezidentas Matijasas Kolacas-
Anenas (Matthias Kollatz-Ah-
nen) pasiraš  finansavimo su-
tart  ir steig  Kontroliuojant j
fond , kurio l šos bus investuo-
jamos  daugiabu i  atnaujini-
m . EIB valdomas fondas per fi-
nansinius tarpininkus teiks ilga-
laikes lengvatines paskolas gy-
ventojams, siekiantiems atnau-
jinti b st , o l šos, investuoja-
mos  daugiabu i  atnaujinimo 
projektus, gr š  fond  ir jas v l
bus galima investuoti. 

Planuojama, kad valstyb  gy-
ventojams kompensuos dal  pa-
l kan  bei teiks param  rengiant 
techninius dokumentus ir orga-
nizuojant projekto gyvendinim .
Asmenims, turintiems teis
kompensacij  už šildym , vals-
tyb  apmok t  vis  pradin na-
š , paskolos gr žinim  ir pal -
kanas. 

„Pastog s“ inf.

DURIS ATV R  ATNAUJINTA NACIONALIN  DAIL S GALERIJA, KURI
SUDARO 11 NUOLATIN S EKSPOZICIJOS SALI , LAUKO EKSPOZICIJA, 
KEI IAM  PAROD  IR 200 VIET  KONFERENCIJ  BEI KULT ROS RENGINI
SAL S, ŠIUOLAIKIN S DAIL S INFORMACIJOS IR EDUKACIJOS CENTRAI, 
SAUGYKLOS, KNYGYNAS, KAVIN .

Atnaujinta Dail s galerija
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savanorišk  renovacij
DAUGUMA LIETUVOS 
GYVENTOJ  MANO, 
KAD SENUS 
DAUGIABU IUS 
B TINA ATNAUJINTI, 
TA IAU RENOVACIJA 
TURINTI B TI 
SAVANORIŠKA. 
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Ramūnas LIUTKEVIČIUS

„Lietuva aplinkos gyvenimo 
kult ros poži riu labai atsilikusi 
šalis, valdžia labai mažai d me-
sio skiria tiek švietimui, tiek poli-
tikai. Kituose kraštuose seniai su-
prasta, kad gyvenamoji aplinka 
lemia gyvenimo kult r , kokyb “, 
- „Pastogei“ teig  Lietuvos archi-
tekt  s jungos (LAS) pirmininkas 
Gintautas  Blaži nas. Su juo ir ki-
tais specialistais „Pastog “ kal-

b josi apie bendras urbanistikos 
problemas, kurias pastaruoju 
metu bandoma spr sti rengiant 
statymus.

Vyriausyb  neseniai patvirtino 
Architekt ros statymo koncepci-
j . Per tris m nesius tur t  b ti 
parengtas ir pats statymas. G.Bla-
ži nas sako, kad statymas tik 
šiek tiek prisid s gyvendinant 
darni  teritorij  pl tr , gerinant 
aplinkos gyvenimo kult r . Aps-
kritai, anot pašnekovo, statymas 
nieko nepakeist , tiesiog suregu-
liuot  kai kuriuos klausimus, ku-
rie yra „pasisl p “ vairiuose sta-
tymuose. „Vykstant projektavimui, 
tam tikrus klausimus reikia ran-
kioti vairiuose statymuose. Tiki-
m s, kad vair s klausimai bus 
sud ti  vien  apibendrinant sta-
tym “, - sak  Architekt  s jun-
gos pirmininkas.

Architekt ros statymo koncep-
cij  rengusi darbo grup , kuriai va-
dovavo Aplinkos ministerijos sekre-
tor  J rat  Juozaitien , išnagrin -
jo Pranc zijos architekt ros staty-
m , apžvelg  Italijos, Moldovos, Ru-
sijos ir Ukrainos architekt ros sta-
tymus, r m si Europos S jungos 
šali  patirtimi. 

Kaip teigiama, Architekt ros 
statymas reikalingas, nes dabar-
tiniai Lietuvos teis s aktai regu-
liuoja tik atskirus su architekt ra 
susijusius klausimus ir neužtikri-
na visapusiško reguliavimo šioje 
srityje. Šiuo metu tvirtinta archi-
tekt ros samprata nepakankamai 
detalizuoja visas architekt rin s

veiklos sritis, n ra nustatyti archi-
tekt rin s veiklos principai, n ra 
visapusiškai reglamentuoti visuo-
meniniai santykiai, susij  su ar-
chitekto profesin s veiklos regu-
liavimu, jo teise verstis tokia vei-
kla ir panašiai. 

Architekt ros statymas tur t
nusakyti architekt ros svarb  kul-
t rai, inovacijoms, darniai pl trai, 
nustatyti architekt rin s veiklos 
principus, architekto atskiras pro-
fesin s veiklos sritis, jo teises, par-
eigas ir atsakomyb , numatyti 
valstyb s ir savivaldybi  instituci-
j  kompetencij  architekt rin s
veiklos poži riu. Taip pat jis turi 
apibr žti architekt ros, jos koky-
b s, architekt rin s veiklos, archi-
tekt rinio konkurso, architekt ri-
nio projekto, statinio architekt ros 
eskizinio projekto, architekto, ar-
chitekto bendradarbio ir kitas spe-
cialias s vokas. 

„Autori  teisi statymas gina 
tik autorius, o architekt ra yra ko-
lektyvinis darbas. Ir pats pastatas, 
kaip architekt ros k rinys, turi b ti
ginamas daugeliu kit statym .
Daug kas mums prikaišioja, kad 
statymas kuriamas tam tikrai vie-
nai grupei. Taip tikrai n ra. Jis b -
tent nustatys viešosios aplinkos es-
tetinio formavimo, darnaus urba-
nistinio formavimo pagrindinius 
principus, apibr š k r jo bei visuo-
men s teises ir pareigas“, - „Pas-
togei“ sak  J.Juozaitien .

Pri mus Architekt ros staty-
m , tur t  b ti papildyti kai kurie 
teis s aktai. Numatoma patikslin-
ti Teritorij  planavimo statymo nu-
sakytus teritorij  planavimo spe-
cialistui keliamus kvali kacinius 
reikalavimus. Statybos statymo 
pataisa tur t teisinti statinio ar-
chitekt ros eskizinio projekto ren-
gim . Tur t  b ti patikslintas ir Ar-
chitekt  r m statymo apibr žtas 
architekt  profesinio atestavimo 
komisijos statusas. Taip pat nu-
matoma parengti Architekt rini
konkurs  organizavimo tvark .

Stichiška pl tra

J.Juozaitien s nuomone, Lietu-
voje prie chaotiškos teritorij  pl -
tros labiausiai prisid jo žem s re-
forma, reglamentavusi žem s pri-
vatizavimo tvark . Ši reforma buvo 
prad ta vykdyti anks iau nei teri-
torij  planavimas, o j gyvendinant, 
anot pašnekov s, žem  tapo kilno-
jamuoju turtu. „Kai žem  tapo kil-
nojamuoju turtu, apie jok  planavi-
m  nebuvo kalbama, o teritorijos 
atkuriant nuosavyb s teises  žem

statymai arch

„Lietuva aplinkos gyvenimo kult ros poži riu
labai atsilikusi šalis, valdžia labai mažai 

d mesio skiria tiek švietimui, tiek politikai“
Gintautas Blaži nas

LIETUVA ŠIUO METU DAR N RA PASIEKUSI 
PAKANKAMAI AUKŠTO URBANISTINIO 
IŠSIVYSTYMO LYGIO IR DARNI TERITORIJ
PL TRA IŠLIEKA VALSTYB S PRIORITETU, SAKO 
ARCHITEKTAI. 

Darni teritorij  pl tra
vis dar t ra siekiamyb

„Kai žem  tapo kilnojamuoju turtu, apie jok
planavim  nebuvo kalbama, o teritorijos 
atkuriant nuosavyb s teises  žem  buvo 

išdalintos r želiais“
J rat  JuozaitienIr
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buvo išdalytos r želiais“, - d st
Aplinkos ministerijos sekretor .

G.Blaži nas taip pat kaip pa-
grindin  urbanistikos problem
vardijo žem s išdalijimo  priva ias
rankas padarinius. „Važiuojant  Vil-
niaus geležinkelio stot , stovi vidu-
ry kelio namas, jokia j ga negal jo
jo nugriauti. Ar tai normalu? B t
domu surasti toki  dalyk  Vakar
Europoje“, - svarst  jis.

Anot pašnekovo, naujieji did-
mies i  mikrorajonai statomi ne-
silaikant urbanistin s logikos, ne-
m stant apie kompleksin  pl toji-
m si, patogum  gyventojams. 
„Statant naujuosius mikrorajonus 
Vilniuje nepagalvojama, ar pasta-

tyta nauj  darželi , mokykl . Gy-
ventojai atsikelia, o kur vaikus 
d ti? Mano galva, tai baisi spra-
ga“, - sako jis.

Reikia planuoti 
teritorijas

Šiuo metu šalia Architekt ros 
statymo rengiamas ir naujas Terito-
rij  planavimo statymas, tikslinamos 
urbanistin s politikos bei koreguoja-
mos darnios teritorij  pl tros gair s. 
„Rengiame nauj  Teritorij  planavi-
mo statym , tur dami mintyje, kad 
visos savivaldyb s tur s b ti paren-
gusios bendruosius planus, kur bus 
numatyta darni miest  pl tra. Urba-
nistin s politikos metmenys tur t
b ti parengti iki ši  met  pabaigos“, 
- situacij  aiškino J.Juozaitien .

Kaip svarbiausius urbanistin s
politikos tikslus ji nurod  tai, kad 
b t  planuojami ne sklypai, o teri-
torijos. Su tuo sutinka ir Vytas Za-
bilius, Lietuvos nekilnojamojo turto 
agent r  asociacijos prezidentas.

„Visa architekt ra prasideda nuo 

teritorij  planavimo. O šiandien mes 
planuojame sklypus, ne teritorijas. 
M s  teisin  baz  planavim  sieja su 
sklypu. Tai yra netikslinga. Planavim
reikia sieti su teritorija. Turi b ti pir-
miausia atsižvelgiama  mikrorajono, 
kvartalo planus“, - teigia pašnekovas. 
Pasak jo, visose išsivys iusiose šaly-
se taikoma kvartalin  architekt ra. 
„Negali b ti vienas namas penki , o 
kitas - trij  aukšt , vienas namas ža-
lias, o kitas - m lynas, kaip dabar pa-
sitaiko. Turi b ti tam tikra darna, vi-
sai teritorijai nustatyti bendri architek-
t ros sprendimai. Tarkime, Santariš-
k se vienas pastat  r stin  nam , ki-
tas - nam  šiaudiniu stogu, o tre ias 
- trij  aukšt  pil “, - pasakojo jis.

tema

itekt rai gelb ti

„Visa architekt ra
prasideda nuo 

teritorij  planavimo. 
O šiandien mes 

planuojame sklypus, o 
ne teritorijas“

Vytas Zabilius
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Šiuo metu rengiamas ir naujas 
Teritorij  planavimo statymas
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Ermina TAUJENYTĖ

Dažniausiai pirmiausia stengia-
masi kuo patogiau rengti gyvenam -
j  patalp  vyresniems žmon ms.  

Senyvi žmon s paprastai jau turi 
susiformavusi  nuomon  apie 
nam  interjer . Prie praktišk  ir 
lengvai naudojam  moderni  bal-
d  ir technologijos jie gali sunkokai 

priprasti. Tad der t  atkreipti d -
mes  j  poreikius ir pro ius.

Interjeras, kuriame gyvena ke-
letas kart , savaime suprantama, 
bus rengtas eklektišku stiliumi. 
Jaunuoli  kambarys bus ne toks 
konservatyvus kaip pagyvenusio 
žmogaus.

Kad nam  aplinka b t  harmo-
ninga, vert t  pasirinkti klasikinio 
stiliaus medinius baldus. Vyresn s
kartos gyventojams kambaryje de-
r t  vengti ryški  spalv , o rinktis 
ramias, sodrias spalvas. 

Taip pat puikiai tinka namus 
rengti elegantišku skandinavišku 
stiliumi. Šviesios spalvos, baldai 
iš šviesios medienos ir kuo dau-
giau nat rali  medžiag . Tokie 
namai tiks tiek vyresniems, tiek 
jaunesniems žmon ms, tod l ne-
reik s atskirti erdvi  ir bus suras-
tas kompromisas.

Ant palang s arba šalia lango 
pastatykite šviestuvus arba toršer ,
o šalia - patog  kr sl , tai tur t
patikti seniesiems j s  nam  gy-
ventojams.

Jei mo iut  arba senelis prieš 
atsikraustydami pas jus gyveno 
kaime, pasistenkite interjer reng-
ti panašia stilistika: mediniai funk-
cional s baldai, keramikin s ply-
tel s, n riniai ir t.t. 

B t  gražu, jei naujuose na-
muose rastum te vietos j  bran-
giems daiktams - paveikslams, 
nuotraukoms ir net senam radijo 
imtuvui.

Taip pat senoli  gyvenam j
erdv renkite atsižvelgdami  j
pom gius. Jei mo iut  m gsta už-
siimti rankdarbiais, par pinkite jai 
patog  supam j  kr sl  ir tinka-
m  apšvietim .

112 yra visame pasaulyje 
veikiantis pagalbos numeris, ku-
riuo galite paskambinti iš savo mo-
biliojo telefono. Kai esate už savo 
operatoriaus ryšio zonos, atsitikus 
nelaimei, galite savo mobiliuoju 
surinkti 112 ir j s  telefonas pra-
d s paiešk  tame regione pasie-
kiam  tinkl . Dar vienas domus 
dalykas yra tas, kad 112 galite su-
rinkti, net kai j s  telefono klavia-
t ra yra užrakinta.

J s  rakteliai liko užtrenkti 
automobilyje? Ar j s  automobilis 
atrakinamas nuotoliniu pulteliu? Šis 
patarimas gali kada nors praversti. 
Jei jau taip atsitiko, o namuose tu-
rite atsarginius raktus (pultel ), pas-
kambinkite mobiliuoju bet kam, 
esan iam j s  namuose.

 Stov kite maždaug 30 cm at-
stumu nuo savo automobilio du-
reli  užrakto, o tas žmogus na-
muose, prid j s pultel  prie savo 
mobiliojo, tegul paspaudžia atra-
kinimo mygtuk . J s  automobi-
lis atsirakins. Tokiu b du sutau-
pysite daug laiko, nes tam žmo-
gui nereik s jums vežti atsarginio 
rakto. Šis atrakinimo b das vei-
kia net jei j s nuo nam  (nuo at-

sarginio rakto) esate už keli  šim-
t  kilometr .

 Slaptas mobiliojo telefono 
baterijos rezervas. sivaizduokite, 
kad j s  telefono baterija beveik 
išsikrovusi, j s lauki ate svarbaus 
skambu io, o krauti telefono ga-
limyb s neturite. „Nokia“ mobi-
liuosiuose telefonuose yra rezer-
vinis akumuliatorius. Nor dami 
pasinaudoti baterijos rezervu, tu-
rite surinkti *3370#, tuomet tele-
fonas persikraus ir j s  baterija 
bus 50 proc. krauta. Rezervin
baterija v l sikraus, kai j s jung-
site savo mobil j  krautis.

 Kaip užblokuoti PAVOGT
mobil j  telefon ? Tam, kad sužino-
tum te savo mobiliojo serijin  nu-
mer , surinkite *#06#. Ekrane pa-
matysite 15 skaitmen  numer . Tai 
yra kiekvieno mobiliojo telefono uni-
kalus numeris. Užsirašykite š  nu-
mer  ir saugokite. 

Jei j s  telefon  pavogt , su-
sisiekite su savo tinklo operatoriu-
mi ir praneškite š  numer . J s
operatorius gal s užblokuoti j s
mobil j , net jei bus pakeista SIM 
kortel . J s  mobiliuoju naudotis 
bus nebe manoma. Grei iausiai 
j s nebeatgausite savo mobiliojo 
telefono, bet bent jau žinosite, kad 
j  pavog s žmogus negal s juo 
naudotis. Jei visi prad t  naudo-
tis šiuo patarimu, mobili j  tele-
fon  vagyst s tiesiog netur t  jo-
kios prasm s.

Pareng  Daugirdas SAUL NAS

patarimai

J s mobilusis
sugeba daugiau
YRA KELIOS MOBILI J
TELEFON  FUNKCIJOS, 
SKIRTOS EKSTRA 
ATVEJAMS, APIE 
KURIAS VERT T
ŽINOTI.

Kai namuose - kelios kartos
SITUACIJA, KADA VIENUOSE NAMUOSE GYVENA 
KELETAS ŠEIMOS KART , PASITAIKO DAŽNAI. 
TOD L TAIP PADALYTI NAM  ERDVES, KAD 
KIEKVIENAS JAUST SI PATOGIAI, REIKIA SKIRTI 
NEMAŽAI LAIKO.

Kad nam  aplinka b t  harmoninga, vert t
pasirinkti klasikinio stiliaus medinius baldus

Jei mo iut  arba senelis prieš atsikrausty-
dami pas jus gyveno kaime, pasistenkite 

interjer rengti panašia stilistika
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aplinka

Ermina TAUJENYTĖ

Vasar  norisi v l atnaujinti prie-
mies i  namelius, sodybas, kur ga-
lima pails ti su draugais ar pasi-
džiaugti tylia vienatve. 

Lauko baldai visuomet vaidina 
svarb  vaidmen  kuriant kraštovaiz-
d . Sodas be lauko bald  atrodo 
tuš ias. Juos der t  rinktis taip pat 
atidžiai kaip ir baldus namams. 

Lauko bald -stal , k dži , su-
pam  kr sl , gult , suol  – yra vi-
soki  stili  ir pob dži , stacionari
bei sulankstom , rank  darbo ar 
pagamint mon je. Gerai, kai lau-
ko baldai dera ne tik tarpusavyje, 
bet ir su vidaus baldais.

Lauko baldams gaminti yra 
naudojamos vairios nat ralios ir 
sintetin s medžiagos, bet geriau-
siai sodams tinka mediniai baldai. 
Labiausiai lauko s lygoms tinkan-
tys yra maumedis ir tikmedis, jie 
yra atspar s temperat ros bei dr -
gm s poky iams. Ši  r ši  medie-
na yra ilgaamž , jos spalva ne-
blanksta nuo kaitri  saul s spin-
duli . Rinkdamiesi medinius lau-
ko baldus, atkreipkite d mes  me-
dienos kokyb  (tank , tr kimus, 
šak  kiek ) ir  sutvirtinimo deta-
les, pritvirtinimus.

Užmies io sodyb  m g jams 
pastaruoju metu itin patinka pinti iš 
vyteli  lauko baldai, kurie mažai sve-

ria ir juos lengva pernešti iš vienos 
vietos  kit . Gražiai atrodo tiek vidu-
je, tiek lauke pastatyti rotango bal-
dai. Pint  bald  asortimentas labai 
vairus: stalai, k d s, kr slai, gultai, 
širmos, skrynios, spintel s, kušet s. 
Šiuolaikin s technologijos iš vyteli
leidžia gaminti ilgaamžius baldus, 
bei jie visuomet atrodo solidžiai ir es-
tetiškai. Jei tokius baldus priži r si-
te tinkamai, džiaugtis jais gal site il-
gai. Sav  gerb j  randa ir metaliniai 
lauko baldai, kurie yra patog s, prak-
tiški bei ilgaamžiai. Patikimi ir aukš-
tos kokyb s kalvi  pagaminti stalai 
ir k d s išsiskirs ne prastu form  di-
zainu ir papuoš kiekvien  aplink .

Galutin  lauko bald  stiliaus ir 
medžiagos pasirinkim  lemia kraš-
tovaizdis. Jei j s  sodas labiau 
orientuotas  rytietišk  stili , jame 
puikiai der s iš vyteli  arba griež-
tesnio klasikinio stiliaus baldai. 
Svarbu, kad baldai sukurt  bendr
aplinkos harmonij  ir b t  tinkami 
geram poilsiui.

Dar viena madinga lauko poil-
sio zonos rengimo tendencija – lau-
ko virtuv , kurioje b t  maisto ruo-
šimui skirti reikmenys. Tokioje zo-
noje tur t  b ti ne tik  patogus sta-
las, bet ir tam tikras apšvietimas. 
Nepamirškite pagalvoti apie apšvie-
tim   ir prie valgomojo stalo, nes 
dažnai gryname ore pasis d jimai
užsit sia iki tamsos.

KAI ATEINA VASARA, NORISI PAB GTI IŠ MIESTO, 
M GAUTIS ŽYDIN IAIS AUGALAIS, PAB TI 
GRYNAME ORE. DAŽNAS IŠ M S  TRAUKIA 
SOD , VASAROS NAMELIUS, O JEI J  NETURI, 
SULAUKIA KVIETIM  APSILANKYTI DRAUG
VASARNAMIUOSE.

Visi sod !
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Rinkdamiesi medinius lauko baldus, 
atkreipkite d mes  medienos kokyb

Gražiai atrodo tiek viduje, tiek 
lauke pastatyti rotango baldai
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Galutin  lauko bald  stiliaus ir medžiagos 
pasirinkim  lemia kraštovaizdis

 Svarbu, kad baldai 
sukurt  bendr  aplinkos 
harmonij  ir b t
tinkami geram poilsiui

Metaliniai lauko baldai yra 
patog s, praktiški bei ilgaamžiai



Ermina TAUJENYTĖ

Stiklo dekoravimas „fusing“ 
technologija, dar vadinama stiklo 
sukepimu, leidžia sukurti pa ius 
vairiausius stiklo dirbinius neb -
nant šios srities profesionalu.

Sukepimas

Stiklo dekoravimo technologija 
dažnai yra tapatinama su dekupa-
žu ant stiklo, ta iau taip n ra. Sti-
klas turi daugyb  apdirbimo tech-
nologij ,  o „fusing“ yra b tent sti-
klo sukepimas. Ši technologija iš-
populiar jo 6-ajame dešimtmetyje. 
Pastaruoju metu stiklas yra lengviau 
pritaikomas paprastam naudojimui. 
Seniau jis daugiau b davo pramo-
ninis, nes technologijos lygis buvo 
sud tingesnis. Stiklui 
išsilydyti reikalinga 
800 laipsni  tempera-
t ra, tad jis yra užgr -
dinamas ir stiklinius 
stalo indus galima plau-
ti net indaplov je. Suke-
pimui turi b ti naudoja-
mas vienodo koe ciento 
dekoratyvinis stiklas. Lie-
tuvoje dažniausiai naudo-
jamas 80 proc. koe ciento 
stiklas. Amerikoje pasitai-
ko net 95 proc. Kuo koe -
cientas didesnis, tuo spal-
vos ryškesn s, sodresn s.

„Fusing“ technologija galima vie-
no arba dviej  sukepim  (degimo). 
Per pirm  kepim  išdegamas prieš 
tai jau suformuotas piešinys. Deko-
racijos formuojamos iš stiklo ruoši-
ni : stiklo lakšt , form , stiklo “ma-
karon ” ir dulki , granuli  ir jau 
paruošt  ruošini . Vieno degimo 
užtenka papuošalams, vitražams 
ir vairiems interjero puošybos 
elementams, pavyzdžiui, per-
tvaroms, stiklo sienel ms. Ga-
limi vair s masteliai, priklau-
so nuo krosnies didumo. 

Antru kepimu jau išlieja-
ma konkretaus daikto for-
ma – pavyzdžiui, vairios
l kšt s, vazos, stalo indai, 
duben liai, žvakid s. For-
mos gali b ti vairios, pri-
klauso nuo indo r šies ir 
k rybiškumo. Dažniau-
siai pasirenkamos sta ia-
kamp s, kvadratin s formos, nes 
pats stiklo atpjovimas yra paprastes-
nis. Aišku, galima naudoti ir apvalias 
stiklo formas, tik j  išpjovimas yra su-

d tingesnis, tai dažniausiai turi dary-
ti specialistai.

Kiekviena moteris džiaugiasi ga-
l dama pasipuošti savo k rybos pa-
puošalais. Naudojant stiklo sukepi-
mo technologij  galima pasigamin-
ti ne tik auskarus, karolius, apyran-
kes ar pakabu ius, bet ir inkrustuo-
ti stiklo element  žiedo akut .

Interjero dekoracijos

Interjere stiklo dekoraty-
vius elementus galima pa-

naudoti labai vairiai, pri-
klauso nuo j s  po-

reiki  ir k rybišku-
mo. Pavyzdžiui, 
stiklu dekoruoti r -

melius, pertvaras, sie-
neles. Pastaruosius taikant stiklo 

sukepimo technologija yra itin len-
gva sukurti. Galite k rybiškai lango 

dekoro element  priderin-
ti prie interjero, 
tai puoš namus 
ne tik iš vidaus, 
bet ir iš išor s.
Dekoruoti gali-
ma daug vairi  in-
terjero element , ta-
iau stiklo nerekomen-

duojama jungti su kitomis 
medžiagomis, nebent j s b -
tum te šios srities profesionalai. 

Stiklui papuošti galima naudoti 
labai pla i  spalv  gam . Sukepamo 
stiklo savyb  – spalvos nesusimaišo. 
Pavyzdžiui, jei dedamas ant tamses-
nio stiklo šviesesnis, jis ir išlieka kon-
trastingas. Ši stiklo sukepimo tech-
nologija yra gera tuo, kad pasitelkiant 
j  galima sunaudoti visas stiklo atrai-
žas, duženas.

K rybin  darb  palengvina jau 
paruošti stikliukai. Iš ši  ruošini

lengviau formuoti raštus, 
d lioti norim  paveiksl l .

Vienas iš toki  ruošini  yra dich-
roinis stiklas arba popierius. Jo pa-
viršius yra blizgus, pagamintas op-
tine technologija ir laužia švies . Jis 
puikiai tinka naudoti stiklo papuo-
šimui, papuošalams ir t.t. Yra vai-
ri  stiklo form  ir r ši : spalvot ,
vienspalvi , skaidri , matini .

stiklas

Stiklo dekoravimo technologija
STIKLAS, YPA  IŠ JO PADARYTI MENO 
DIRBINIAI, VISUOMET ŽAVI, O ATSIŽVELGIANT 
 ŠIUOLAIKINES TECHNOLOGIJAS, TOKIUS 
DIRBINIUS GALI PASIDARYTI JAU KIEKVIENAS. 

Dovil  LAPYT
Vizija.eu vyr. redaktor

KOMENTARAS

„Fusing“ technologija tarp vartotoj  yra gana nauja. Šiuo stiklo 
apdirbimo b du užsiimdavo tik stiklo profesionalai ar meninin-
kai, vitražistai, kurie turi reikiamas medžiagas, eksperimentuoja 
ir gali perteikti jau turimas žinias. Lietuvoje dekoruoti stikl
sukepimo b du yra dar nepopuliaru. 
Žmon s galb t bijo naudoti ši  technologij , nes stiklas yra vis 
d lto sud tinga medžiaga. Ta iau dabartin s žinios ir medžiagos 
yra pritaikytos kiekvienam žmogui. Stiklo dirbinius yra tikrai 
paprasta padaryti, tik vienintelis tr kumas, kad rezultato tenka 
palaukti. Visas procesas nuo piešinio suk rimo iki išdegimo 
ir formos išliejimo gali užtrukti apie savait . Ta iau kiekvien
žmog  žavi sukurti ilgalaik  menin  ir išliekam j  vert  turintys 
stiklo dirbiniai. 
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Interjere stiklo dekoratyvius elementus 
galima panaudoti labai vairiai, priklauso 

nuo j s  poreiki  ir k rybiškumo
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Matali Kraset gim  Šampan -
je, Pranc zijoje. Baig  industrinio 
dizaino studijas, o pirmus dizai-
no eksperimentus k r  kartu su 
garsiais dizaineriais Deniu Santa-
iara (Denis Santachiara, Italija) 

ir Filipu Štarku (Philippe Starck, 
Pranc zija). 

gijusi puikios patirties, steig
savo studij  Paryžiuje, garsiajame 

Belevilio rajone, kur kuria vienus 
garsiausi  Pranc zijoje dizaino 
projektus. 

Neturi takos formai

Pranc z  dizainer s k rybai la-
biausiai turi takos ne form  paieš-
ka, o gyvenimas, objekto reikalin-
gumas. “Aš neturiu koki  specia-
li  dienos ritual , bet man domu,
kaip mes gyvename, m gstu ste-

b ti žmones, j  pom gius, tradici-
jas”, - sako dizainer .

M.Kraset visuomet akcentuo-
ja praktiškum , galimyb  daikt
pritaikyti. Jos k ryboje svarbu, 
kaip sukurtas daiktas bus naudo-
jamas, ar tinkamai pakeis aplin-
k . Be to, autor  stengiasi atsi-
žvelgti  pastaruoju metu opi  pa-
saulio atšilimo problem  ir renka-
si nat ralias, žalos gamtai neda-
ran ias medžiagas, nuolatos ieš-
ko santykio tarp žmogaus ir daik-
to grynumo. 

Dizainer s k rybos prizm  yra 
plati, nuo pavieni  dizaino k ri-
ni , toki  kaip šviestuv , bald ,
lentyn , ind  ar smulki  dekora-
tyvini  element  iki viso harmo-
ningo interjero suk rimo.

garsenyb

PRANC Z  DIZAINER  MATALI KRASET (MATALI 
CRASSET, GIM. 1965 M.) MANO, KAD DIZAINAS 
YRA VAIROV , GALI SUTEIKTI ENERGIJOS IR 
VEIKTI APLINK : “DIZAINAS YRA OPTIMISTIŠKAS 
POŽI RIS  GYVENIM ”.

“Dizainas – energijos šaltinis”
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Matali Kraset:

Ind  servizas “City”
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garsenyb

Kokia jums geriausia dienos 
dalis?

Rytas, kai atsik lusi pamatau savo 
dukros graži  šypsen , ji mane 
kvepia visai dienai.

Kokios muzikos pastaruoju 
metu klausot s?

Savo draugo Laurento Hauto (Lau-
rent Haut) kompaktini  plokšte-
li . Taip pat mes planuojame drau-
ge išleisti kompaktin  plokštel ,
kuri  aš apipavidalinsiu. 

Koki  knyg  šiuo metu skaito-
te?

Šiuo metu skaitau  losofo “Dagon-
nier” keist  knyg  apie atliekas.

Ar j s skaitote dizaino žurnalus?

 Aš mieliau juos vartau, nei skaitau.

Kur jums patogiausia užsiimti 
k ryba?

Aš neturiu griežtos taisykl s darbuo-
tis vienoje vietoje. Man lengva kur-
ti vairiose vietose. Bet daugiausia 
darbuojuosi savo studijoje.

Kam, j s  nuomone, skirtas 
dizainas?

Nežinau, bet man patinka, kai di-
zainas ir ima, ir duoda.

B dama vaikas, kuo nor jote
užsiimti užaugusi?

Aš net ne sivaizdavau, kuo nor -
iau b ti užaugusi, tai man buvo 

sud tingas klausimas. Nor jau už-
siimti tuo, kas man teikt  malonu-
mo ir patikt  kiekvien  dien . Ir, 
manau, man pavyko, dizainas, 
kaip darbas, man teikia džiaugs-
mo, nepabosta ir n ra rutinos.

Ar j s pasitariate apie savo 
darbus su kitais dizaineriais ir 
architektais?

Mano darbo kabinetas yra mažas, 
ten dirba tik 4 žmon s. Mes visuo-
met dalijam s id jomis.

Apib dinkite savo k rybos
stili .

Mano darbas n ra susij s vien tik 

su forma. K ryboje domiausia 
daikt  tipologija, kad b t  ryšys 
tarp vis  komponent  ir medžia-
g . Pirmiausia generuoju id j ,
medžiagas ir tik tada form .

Ar j s manote, kad dizainas yra 
savarankiška kult ros išraiška? 
Ar tai viena iš meno form ?

Manau, kad n ra domu aiškintis, 
menas tai ar dizainas. Svarbu su-
prasti poži r , nes yra labai daug 
dizaino išraiškos b d  - jis gali b ti 
ir industrinis, ir meninis. Dizaine-
ris pats sprendžia, k  jis labiau 
nori akcentuoti. Ar daiktas bus in-
tegruotas  muziej , priva i  erdv
ar  biur .

Kas jums labiausiai patinka, k
esate suk rusi?

Aš dabar baigiu rengti viešbu io
dizain  Nicoje, kuris galb t bus 
vienas svarbiausi  projekt  mano 
k rybos kelyje. Šiame viešbutyje 
tur jau sujungti daugyb  skirtin-
g  erdvi  ir pritaikyti skirtingiems 
poreikiams. Tai man buvo išš kis,
ir aš juokauju, kad šio viešbu io
interjer  gal iau kurti vis  gyve-
nim , nes ia kaskart norisi pritai-
kyti nauj  id j . Ir malonu steb -
ti, kaip kasdien kei iasi erdv .

Turite favorit  dizainer  arba 
architekt ?

Man patinka pranc z  architek-
tas Etjenas Luji Bol  (Etienne-
Louis Boullee), kuris kuria utopi-
jas, yra pareng s daugyb  projek-
t , ta iau j  niekas nerealizavo. 
Dar patinka Šarlot  Perianda 
(Charlotte Perriand) ir Eilenas Gre-
jus (Eileen Gray).

Ar yra m gstam  šiuolaikini
dizaineri ?

Man patinka du jauni dizaineriai 
iš Berlyno “Vongt+Weizenegger”. 
Taip pat patinka broli  “Bouroul-
lec” darbai, kurie yra daugiau for-
mal s nei mano, bet puikiai iš-
reikšti ir miela  juos ži r ti.

Kas jus g sdina ateityje?

Aš nebijau ateities. Aš nematau 
skirtumo tarp ateities ir dabarties.

Pareng  Ermina TAUJENYT

Matali Kraset interviu užsienio spaudoje:
Matali Kraset

Šiukšliad ž

Šviestuvas “Evolute”

Šviestuvas “L’Arbre a Re ets”

Sofa-lova “Compo’Sit”
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Ermina TAUJENYTĖ 

Pats didžiausias kilimas pasau-
lyje, kurio plotas 6 t kst. kv.m., yra 
patiestas Argentinos kurorto Mar 
del Plata kazino.

Pats gražiausias kilimas, kuriuo 
iki šiol žavisi pasaulis, buvo išaustas 
Irano mieste Tebrize. Šiame nedide-
liame (tik 1x1,5 m) kilime, kur  išau-
d  trys broliai, yra 800 skirting  ats-
palvi , jo tankumas – 6 milijonai maz-
g  (400 mazg  viename kv. cm).

Brangiausias pasaulyje kilimas 
– iš Isfahano (Iranas), rištas XVI a. 
ir parduotas Londone 1928 m. už 
111 555 JAV doleri .

Svarb s radiniai

Labiausiai nud v tas kilimas 
guli po musulmon  keliais Turkijos 
Didžiojoje Sivas me et je. Pagal 
tradicijas senieji kilimai iš me e i
n ra išmetami. Ir kas 30-40 met
ant sen  kilim  klojami nauji. Pir-
masis šios me et s kilimas buvo 
patiestas dar XI a.

Pirmi žmonijos istorijoje pavaiz-

duoti kilimai buvo rasti faraono Tutmo-
so IV kape. Priskiriami jie Naujajai ka-
ralystei (XVI-XI a. pr.m.e.). O ant vie-
nos iš rast  fresk  buvo pavaizduo-
tas visas kilimo gamybos procesas.

Klajokli  tautose kilim  atsira-
dim  l m  j  gyvenimo pob dis. 
Tank s kilimai jiems atstojo ir b s-
to sienas, ir lovas. 

Rytuose kilimai buvo vieni svar-
biausi  nam  daikt . Savo darbo ki-
limus dovanodavo jaunosios jauni-
kiams. Kilim  dydis ir grožis paro-
dydavo, kokiam socialiniam sluoks-
niui priklauso nam  šeimininkai. 
Mažojoje Azijoje kilim  parduotuv s
ir manufakt ros paplito tik III a. 

Pirmas, iki m s  dien  išsilai-
k s rytietiškas kilimas – pers , riš-
tas prieš 2,5 t kst. met . 1949 m. 
archeolog  ekspedicija aptiko Pa-
zyryk  kult ros piliakalnius, juose 
rado klajokli  vad  kapus. Tarp 
gausyb s radini  buvo ir kilim , ku-
rie užsikonservav  išsilaik  kelet
t kstan i  met . Vienas iš Pazyry-
k  kult ros piliakalnio atradim
buvo kilimas, v liau tap s tikra sen-
sacija. Rastas kilimas buvo atvež-
tinis, ir grei iausiai iranie i  darbo. 
Dabar Pazyryk  kilimas yra saugo-
mas Sankt Peterburgo Ermitaže. Jis 
beveik kvadratinis, 1,9x2 m, ir jame 
pavaizduoti persai klajokliai ir el-
niai. Kilimo tankis – 360 t kst. maz-
g  kv. metre. 

Karali  pažiba

Viduramži  Europoje kilimai 
buvo neatsiejami nuo bažny i  ir 

karali . Katedrose dideli kilimai 
buvo tiesiami prieš pagrindin  al-
tori . Niekas negal davo užlipti ant 
kilimo be karaliaus leidimo. Istori-
ja mena, kaip Liudvikas XIII, dar 
b damas septyneri , priimdamas 
sve i  iš Turkijos, atidžiai steb jo, 
kad pastarasis neužlipt  net ant 
kilimo kraštelio. 

1605 m. Paryžiuje buvo atida-
ryta pirma kilim  dirbtuv . Šven-
t  knyg  iliustratorius Pjeras Du-
pontas (Pierre Dupont) prad jo 
kurti kilimus turkiškais motyvais, 
aišku, tik karaliui. Yra žinoma, kad 
vien Liudvikui XIV buvo surišti 92 
kilimai. Ir tik daug v liau, kai iši-
ro Burbon  (Bourbon) dinastija, 
kilimai tapo prieinami visiems.

XV amžiuje buvo leidžiamos mil-
žiniškos pinig  sumos, kad  kuo dau-
giau kilim  iš Persijos importuot
Pranc zij , d l to karališkas iždas 
tur jo labai dideli  sunkum .
Tuomet Pran-
c zijos kara-
lius Henrikas 
IV 1624 m. 
Paryžiuje k r
rank  darbo kilim
gamykl . Panašiu 
metu kilimus gamyklo-
se prad jo gaminti Ispa-
nija ir Anglija. 

1839 m. kilimus prad jo 
austi ant speciali  aparat , va-
dinam  “Žakard”, tad nat ralu, 
kad nukent jo tiek kokyb , tiek 
menin  vert . Rank  darbo kili-
mai tapo dar brangesni ir kolekci-
onuojami.

Paplito klastot s

XIX amžiaus pradžioje rinka 
buvo užpildyta senovini  Ryt  ki-
lim  klasto i . Buvo sten-
giamasi kiek manoma ti-
kroviškiau atkurti spalvas, 
motyvus. Taip pat buvo si-
gudrinta kilimus užkasti po 
žeme, kad jie atrodyt  nu-
d v ti. Kuo kilimas atrody-
davo senesnis, tuo brangiau 
j  parduodavo. Didelis per-
versmas vyko, kai  atsirado 
anilino dažai, kurie palengvi-
no kilim  gamybos proces .

Tarybiniais laikais kilimai 
buvo perkami visam gyveni-
mui, juos perduodavo iš kar-
tos  kart , tad jie buvo itin sau-
gomi ir kabinami ant sien , kad 
nesusid v t .

domu

KILIMAI NUO 
SENIAUSI  LAIK
NE TIK PUOŠIA 
M S  NAMUS, 
BET IR STEBINA 
DOMIAUSIOMIS 
ISTORIJOMIS IR 
FAKTAIS.

Kilimai:
evoliucija ir domyb s
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Persiški kilimai
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Virgaudas GUDAS

Kai 1590 m. rugpj io 17 d. An-
glijos kaperis „Hopewell“ atplauk
prie Roanoko, jo kapitonas Abraha-
mas Kokas (Abraham Kok) iššov  iš 
patrankos pranešdamas kolonistams, 
kad atvyko laivas ir salos gubernato-
rius Džonas Vaitas (John White). 
Prieš trejus metus, gav s Elžbietos I 
(Elizabeth I) karališk j  privilegij  „at-
rasti ir apgyvendinti žemes, kurios 
dar nepriklauso kuriam nors krikš-
ioni  valdovui“, seras Volteris Rei-

lis (Walter Raleigh) ia steig  pirm -
j  Anglijos kolonij  Naujajame pa-
saulyje. (Smulkmena, bet tikriausiai 
visi žino istorij  apie jaun  dvarišk ,
kuris met  po kojomis karalienei savo 
kailinius, kai ši sutrikusi nežinojo, 
kaip peržengti prieš j  esan i  bal .
Tas dvariškis ir buvo V.Reilis, paskui 

tap s karalien s favoritu, - V.G.) 
k rus kolonij  salos guberna-

torius išvyko  t vyn , kad atgaben-
t  sal  b tiniausi  reikmen  ir at-
sarg . Gr žti atgal vietoj planuoto 
pusme io Dž.Vaitui pavyko tik po 
trej  met , ir dabar jis lauk
džiaugsmingo nekantraujan i  ko-
lonist  sutikimo.

Tik vienas žodis

J reiviai užgul  val i  irklus, ka-
reiviai trimitavo rageliais, stengda-
miesi atkreipti  save d mes , bet vel-
tui. Išsilaipin  šiaurin  salos pa-
krant , jie pagaliau sitikino, kad 
sala... tuš ia. Pakraup  visi iš karto 
prisimin  ankstesn  nes kming
V.Reilio pusbrolio Ri ardo Grenvilio 
(Richard Grenville) bandym  kolo-
nizuoti Roanoko sal . Pirmieji kolo-
nistai, tarp kuri  buvo vien vyrai, 
kon iktavo su vietos ind nais ir pro-
gai pasitaikius paspruko iš salos su 
pro šal  plaukian ia Frensio Dreiko 
(Francis Drake) ekspedicija. Po po-
ros savai i  rad s apleist  kolonij
R.Grenvilis ryžosi gr žti  Anglij , o 
saloje paliko 15 kolonist , kad šie 
palaikyt  Anglijos dalyvavim  šioje 

saloje ir teises  kolonizacij .
sivaizduokite antrosios, jau Dž.

Vaito vadovaujamos, grup s nuos-
tab , kai atvykusi  sal  1587 m. 
j  rado tuš i . 15 vyr  buvo ding
kaip  vanden , pavyko rasti tik vie-
no žmogaus palaikus. V liau paaiš-
k jo, kad jie buvo užpulti vietos in-
d n , ir likusieji gyvi persikraust
gretim  sal .

Ta iau daugiau kaip šimtas žmo-
ni , tai jau tikrai ne penkiolika. 1587 m. 
jie k r  gyvenviet , susitaik  su vie-
tos ind nais, o Dž.Vaito dukt  Eleono-
ra rugpj io 18 d. pagimd  pirm j
Anglijos k dik , gimus  Amerikoje, Vir-
ginij  Deir (Virginia Dare). Kolonijai, at-
rodo, niekas negr s , ta iau naujoje 
vietoje kolonistams tr ko instrumen-
t , maisto atsarg  ir kit  gyvybei pa-
laikyti b tin  dalyk . Dž.Vaitas ryžosi 
gr žti  Anglij .

Deja, istorija pasikartojo. Po tre-
j  met  atvyk  anglai kolonijoje tera-
do apleistus namus, ištušt jusias ga-
tves ir n  gyvos dvasios. V l visi ko-
lonistai dingo be p dsak , ir Roano-
kas naujai atvykusiuosius, kaip ir pra-
jus  kart , pasitiko mirtina tyla. 

Dž.Vaitas iš karto organizavo 
paieškas, išnarš  vis  sal  skersai ir 
išilgai, bet veltui. Maždaug 90 vyr ,
17 moter  ir 11 vaik  išnyko kaip d -
mas. Menka užuomina vis d lto liko. 
Klaidžiodami po sal  Dž.Vaito vyrai 
ant medžio prie gyvenviet s vart  ap-
tiko išraižyt  žod  KROATON, o ant 
kito medžio, prie kelio vedan io  prie-
plauk , - vos tris raides - KRO (gal-
b t ankstesnio žodžio trumpinys?). Iš 
ties  kolonistai buvo žad j : jeigu tek-
t  palikti sal , jie matomoje vietoje 
paliks ženkl , kur j  ieškoti. Jeigu tai 
susij  su pavojumi, po apa ia tur jo 
b ti kryžius. Kadangi kryžiaus neras-

ta n  ant vieno medžio, tai gal jo
reikšti tik viena: kad kolonistai savo 
noru persikraust  Kroatono sal ,
esan i  pietus maždaug už 80 km, 
kur gyvena draugiški ind nai.

Dž.Vaitas nor jo iš karto plaukti 
ten, ta iau kilo audra. Laivai taip ir 
ne veik  atstumo iki Kroatono. Ne-
trukus jie pasuko  Anglij  ir spalio 
24 d. gr žo  Plimut . Nuo to laiko 
niekas nei reg jo, nei k  nors gird -
jo apie 117 vyr , moter  ir vaik , gy-
venusi  Roanoke. Istorijos knygose, 
ieškojim  dienoraš iuose jie iki šiol 
tebevadinami „dingusia kolonija“. 

Ieškoma daugiau 
kaip 400 met

„Iš viso vien 1590 m.  Šiaur s
Amerikos Roanoko sal  buvo išsi s-
tos keturios ieškojim  ekspedicijos, 
- praneša draugijos „Prapuolusi ko-
lonija“ viceprezidentas Džeimsas 
Hartas (James Hart). - Paskutinei 
vadovavo pats karalien s Elžbietos I 
reikal  patik tinis V.Reilis. Nebuvo 
rasta n  lašo kraujo, plauk  sruogos 
ar supl šytos drabuži  skiaut s, kas 
rodyt , kad kaim  atakavo priešai. 
Aplinkiniai miškai buvo stropiai išty-
rin ti ieškant švieži  kapavie i . Ta-
iau nebuvo rastas n  vienas lavo-

nas. Vietos ind n  kroaton  gentis 

draugavo su kolonistais, ta iau d l
viso pikto buvo apieškotas ir j  kai-
mas gretimoje saloje. Tai nedav  jo-
ki  rezultat . Gal  gale Dž.Vaitas nu-
siunt  karalienei depeš : “Jie nega-
l jo dingti taip, kad nelikt  joki  p d-
sak . Juos pasigrob  Š tonas...“

V liau kolonijos k r jas V.Reilis 
jau savo iniciatyva ieškojo bent men-
kiausio kažkur išgaravusi  kolonis-
t  p dsako, išraus , iškasin jo vis
žem  aplink kaim  ir pa ioje salo-
je. Ta iau po 14 varginan io ieško-
jimo met  net ir jis nuleido rankas 
ir atsisak  beprasmišk  ieškojim .

Vis  117 Roanoko kolonist
dingimas be p dsak  iki šiol yra lai-
komas viena didžiausi  žmonijos 
istorijos paslap i , tod l, matyt, ne-
reikia ir rašyti, kad j  p dsak  te-
beieškoma iki šiol. Saloje sik ru-
sio Manteo miestelio merija jau pa-
vargo išdavin ti leidimus kasin ji-
mams dingusios kolonijos teritori-
joje. Netgi garsioji „National Geo-
graphic“ draugija por  met  ban-
d  kažk  iškapstyti toje vietoje. 

„Negali b ti, kad neliko joki
p dsak , - teig  „National Geograp-
hic“ atstov  spaudai Sara Elison 
(Sarah Ellison). - Privalo b ti bent 
menkiausi  liudijim , kod l beveik 
per valand  dingo visi šie žmon s,
tarsi b t  išgarav “.

1587 M. RYTIN JE AMERIKOS PAKRANT JE, 
ROANOKO SALOJE, ANGLIJA K R  SAVO PIRM J
KOLONIJ . PO TREJ  MET  IŠ KOLONIJOS, 
KURIOJE BUVO 117 VYR , MOTER  IR VAIK ,
TELIKO KRAUPUS UŽRAŠAS ANT MEDŽIO: 
KROATON. VISA KITA DINGO BE P DSAKO.

Dingusi
j  pa

Vienas iš pirm j  Roanoko 
apylinki  žem lapi

Seras Volteris Reilis

Džono Vaito piešinys

Vaidinant Polo Gryno pjes  “Dingusi 
kolonija” - visuomet žmoni  antpl dis

Scenoje atkurta autentiška 
kolonijos gyvenviet
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Milijonas versij
J  išnykimo versij  yra labai vai-

ri . Tarp j  - kad kolonistus užklu-
po siaubinga, nežinoma liga, nuo 
kurios jie tur jo paskubomis b gti, 
kad juos užpuol  piratai ir išsivež
nelaisv . Yra ir toki , kad Roanoko 
gyventojai, nesulauk  paramos, pa-
tys išplauk  Anglij  apl žusiu laivu 
ir pakeliui paskendo. Kalbama net-
gi apie „juod sias laiko skyles“ ir ki-
tokius mistinius dalykus.

Savo rank  prie Roanoko dingi-
mo versij  prid jo ir siaub  meistras 
Stivenas Edvinas Kingas (Stephen 
Edwin King), knygoje „Šimtme io au-
dra“ (beje, b tent ši knyga ir priver-
t  rim iau pasidom ti tikruoju kolo-
nist  likimu - V.G.) jis rašo, kad Kro-
atonas - senov s burtininko vardas, 
kuris sugeb davo užvaldyti žmoni
protus ir priversdavo juos nusižudy-
ti. Kaimo gyventojai dingo, nes ne-
panoro savo noru atiduoti vieno iš 
savo vaik  Š tono pasiuntiniui. 

Ispanai niekuo d ti

Tarp galim  versij  minima ta, 
kad tuomet  Ispanijos gubernatori

Floridoje Pedr  Menendes  Mar-
kes  (Pedro Menendez Marques) 
buvo pasiek  gandai, jog anglai 
šiaur je kuria savo kolonij  Nauja-
jame pasaulyje, kuri leist  angl
laivams ia pergyventi žiem .

Jis buvo gav s Ispanijos kara-
liaus sakym  gyvenviet  sunaikin-
ti, ta iau 1588 m.  žvalgyb  pasi s-
tas laivas gr žo su žiniomis, kad sala 
tuš ia. Joje rasta tik prieplauka val-
tims ir kelios statin s, ta iau neap-
tikta n  vieno gyventojo. Tad ispa-
nai, nors ir tur j  toki  ketinim , taip 
ir negal jo sunaikinti kolonist .

Ind nai – taip 
pat nekalti

Versija, kad kolonistus pribaig
vietos ind nai, taip pat atmesta, nes 
pats Dž.Vaitas ne kart  yra min j s, 
kaip šiltai juos sutiko aborigenai. Tik 
d l j  palaikymo ir paramos pirmie-
ji kolonistai sugeb jo išgyventi at-

šiauri  pirm j  žiem . Ind nai dav
jiems s kl , išmok  auginti kukur -
zus, statyti užtvankas ir žvejoti. Ko-
lonistai atsid kojo jiems „už ger
geru“ - kai iš vienos valties dingo si-
dabro taur , R.Grenvilis sudegino 
ind n  kaim  kartu su genties vadu 
ir sunaikino kukur z  pas lius.

Gal ding  kolonistai sumok jo už 
tai savo gyvyb mis? Ta iau, kaip jau 
min ta, ant medži  nebuvo kryžiaus 
ženklo, kuris reikšt , kad jiems teko 
sprukti nuo pavoj . Be to, atvykus 
sal  1590 m. nebuvo rasta nei lavo-
n , nei sudegint  nam , t.y. neras-
ta joki rodym , kad gyventojai tapo 
ind n  keršto aukomis.

Pakluso Kroatonui

Kai kurie tyrin tojai visk  ban-
do paaiškinti žodžiu „Kroatonas“.

„Ind nai garbino diev  Kroato-
n  (nuo jo kil s ir gretimos Roano-
ko salos, ir genties pavadinimas), 
kuris, kaip manoma, visuomet gy-
veno tarp j , ta iau buvo nemato-
mas ir gal davo apsigyventi bet ku-
riame k ne, - Šiaur s Amerikos in-
d n  papro ius aiškina Kanados 
profesorius Pjeras Morenj  (Pierre 

Marnier). - Remiantis j  pasa-
kojimais, dievui Kroatonui 
ant aukuro b davo atneša-
ma maisto, šamanai sus s-
davo aplinkui ir steb davo, 
kaip maistas iš l to dingda-
vo ore. Galb t tai masin s
haliucinacijos reiškinys, ta-
iau kroaton  tik jime iš tie-

s  labai daug mistikos. Pa-
vyzdžiui, Kroatonui (kurio var-
das ver iamas kaip Dvasi

pjov jas) kart  per metus skirdavo 
stipr  kar  - pad j j . Jis b davo už-
rakinamas l šnel je su altoriumi, ta-
iau ryte karys b davo ding s“.

Remiantis dabar sklandan ia 
tarp tyrin toj  naujausia versija, in-
d n  šamanas gal jo papras iau-
siai užhipnotizuoti kolonistus, šie 
visi kartu ženg  j r  ir paskendo. 
Viena tik neaišku - kam to reik jo
ind n  šamanui? 

Susiliejo ir išnyko

Kas vis d lto atsitiko su Roano-
ko kolonistais? Pati papras iausia
versija - kad didžioji j  dalis pagal 
anks iau numatyt  plan  patrauk
 šiaur  ir sik r  prie esapiko lan-
kos. Susid r  su augan ia ind n
neapykanta, baimindamiesi ispan
ir prarad  vilt  sulaukti Dž.Vaito, li-
kusieji gal jo persikelti  jau min -
t  Kroatono sal  pietuose.

Manoma, kad metams b gant
anglai asimiliavosi su vietos gyven-
tojais ir gal  gale niekuo nesiskyr
nuo ind n . Apie tai savo knygoje 
„Dingusioji kolonija: faktai ir legen-
dos“ rašo Rojus Džonsonas (Roy 
Johnson). 1608 m. dokumente „Zu-
nigo žem lapis“ jis aptiko raš : „ ia 
yra keturi vyrai, apsireng  taip, tar-
si b t  atvyk  iš Roanoko. Visi jie 
gyvena Pakerukiniko mieste, irok -
z  žem je prie Nisos up s.

Tai patvirtinama ir 1609 m. pra-
nešimais Londone apie anglus iš Ro-
anoko salos, gyvenan ius pas vad
Džeponokan : „Džeponokanas lai-
ko pas save „keturis vyrus, du ber-
niukus“ ir „vien  mergait “ (Virgini-
j  Deir?), kurie išgauna jam var ...“ 

1885 m. vasario 12 d. „Fijtevi-
lio steb tojas“ išspausdino straips-
n  apie Robisono grafyst s ind n
kilm . Štai jos ištrauka: „Remiantis 
j  padavimais, žmon s, kuriuos mes 
vadiname Kroatano ind nais, visuo-
met buvo draugiški baltiesiems. 
Rad  juos be atsarg , nusivylusius 
ir praradusius vilt  sulaukti pagalbos 
iš Anglijos, ind nai tikino juos pa-
likti sal  ir keliauti  žemyno gilum .
Jie nutolo nuo savo pradin s vietos 
ir sik r  Robisono vietov je...“

Panašios legendos tvirtina, kad 
Šiaur s Karolinos (JAV) Persono 
vietov s senieji gyventojai taip pat 
yra Anglijos kolonist  iš Roanako 
salos palikuonys.

Kiti tyrin tojai iškelia hipotez ,
kad iš Roanako išsikraust  visa bal-
t j  kolonija, o v liau arba iširo ir iš-
sisklaid , arba buvo išžudyta ind -
n . Pavyzdžiui, ind n  vadas Uo-
chansunakokas (labiau žinomas 
kaip Poucheitanas) yra pasakoj s, 
kad sunaikino Roanoko kolonij , nes 
jie gyveno su esepiano gentimi ir 
atsisak  prisid ti prie jo gen i . Savo 
žodžiams patvirtinti Uochansunako-
kas yra pademonstrav s kelis angl
gamybos geležinius darbo rankius, 
neva pasigrobtus iš kolonist .

Galima tik ti kuria nori versija. 
Kiekvienas pasirenka pagal save. 
Vieni link  tik ti mistika, kiti bet ko-
kiam reiškiniui paaiškinti ž tb t ieš-
ko materialaus pagrindo. Kaip sak

Albertas Einšteinas, yra tik du b -
dai pragyventi gyvenim . Pirmasis 
- tarsi stebuklai neegzistuoja. An-
trasis - tarsi aplinkui b t  vieni ste-
buklai. Taip ir šiuo atveju „Pasto-
g s“ skaitytojai gali pasirinkti, kuri 
versija jiems priimtiniausia, nes mes 
pateik me daugmaž visas. 

Lankomiausia vieta 

Dabar Roanoko sala - viena po-
puliariausi  turist  lankom  viet
Šiaur s Karolinoje (JAV), o ding s
kaimas - pagrindin  priemon  j
pinigams melžti. Dingusios koloni-
jos vietoje Elžbietos laik  stiliumi 
atkurtas pirm j  kolonist  kaimas, 
iškilo Raulio fortas, rengtas nacio-
nalinis parkas ir pastatyta Manteo 
krantin . Nedideliame salos muzie-
juje - negaus s ištušt jusio kaime-
lio eksponatai, daugiausia nam
apyvokos daiktai. 

Ir, žinoma, turist  minia nuolat 
yra apsupusi gars j  med  su išrai-
žytu užrašu. Beje, istoriniai šalti-
niai tvirtina, kad užrašas keit si 
mažiausiai tris kartus. Min tasis 
V.Reilis savo raporte rašo, kad ant 
medžio buvo išraižyta: „Tai atrodo 
ne taip, kaip...“ Vienuol s Emil s
Vein (Emily Wine) 1670 m. liudiji-
me pabr žiama, kad ant žiev s
buvo žodžiai „Blogis neišvengia-
mas“, o dabar teišlik s užrašas 
KRO. Yra manan i j , kad pradi-
niai žodžiai buvo beveik visiškai iš-
deginti ekspedicijos vadovo V.Rei-
lio sakymu. Jis buvo sitikin s, kad 
ant žiev s užkoduotas vienas iš 
Š tono vard .

Vakarais Roanokas pražysta 
t kstan iais žiburi . Žmon s užpil-
do vietos restoranus ir kavinukes, 
eina  teatr . Vaidinant Polo Gryno 
(Paul Green) pjes  “Dingusi kolo-
nija” - visuomet žmoni  antpl dis.
Kioskuose - dail s lankstinukai ir 
nuotrauk  rinkiniai už 20 doleri ,
o prekeivi  lentynose - suvenyriniai 
marškin liai su daugiau kaip 400 
met  užduodamu klausimu: „Kur 
dingo žmon s?“

Tikslaus atsakymo  š  klausim
tikriausiai jau niekada nebus. 

Iki šio laiko yra sukurti keli lite-
ratūros kūriniai ir kino  lmai, kurių
pagrindą sudaro dingusios kolonijos 
istorija arba kur panaudotas žodis 
„Kroaton“, išraižytas ant medžio.

Tai jau minėtoji S.Kingo knyga 
„Šimtmečio audra“ ir P.Gryno pjesė
“Dingusi kolonija”.

Taip pat yra sukurtas kino  lmas 
„Dingusi kolonija“, kur dėl britų
kolonijos dingimo yra kaltos vikingų
dvasios. Uždarytos tarp gyvųjų ir mi-
rusiųjų pasaulių - Valhaloje, jos mito 
kolonistų ir indėnų sielomis. 

Populiariame seriale „Antgamtiš-
ka“ Kroatonas minimas kaip Šėtono

vardas. Ši tema taip pat nagrinėjama
siaubo knygų autoriaus Dino Rėjaus
Kunco (Dean Ray Koontz) romane 
„Fantomai“.

Kroatono legenda minima kino 
 lme „Proto medžiotojai“. Žudikas 
ant kiekvienos aukos striukės užrašė
po vieną KROATON raidę. Kadan-
gi  lmo veiksmas vyksta saloje, 
užuomina į Roanoką daugiau negu 
akivaizdi.

Remiantis Filipo Chosė Fermerio 
(Philip José Farmer) romanu “Deir”, 
kolonijos gyventojus pagrobė ateiviai 
ir išgabeno į vieną iš planetų žvaigž-
džių sistemoje Tau Kita. 

kolonija:
 grob  Kroatonas w
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Kūriniai

Ri ardas Grenvilis

Džono Vaito piešinys
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Paryžius pripažintas brangiau-
siu miestu Europoje pagal nuomo-
jamo prekybos ploto kain  pirm j
2009 m. ketvirt , teigiama bendrame 
tarptautin s tyrim  kompanijos 
“Jones Lang LaSalle” ir rinkodaros 
kompanijos “Experian” tyrime.

“Experian” ir “Jones Lang La-
Salle” sudar  Europos miest
prekybos centr  reiting , kuris 
rodo santyk  tarp vartojimo išlaid
ir maksimali  nuomos kain .

“Londonas ir Paryžius už m
pirm  ir antr  pozicijas reitinge pa-
gal vartojimo išlaidas. Pavyzdžiui, 
Londone vartojimo išlaidos sudar
6,174 mln. eur , o maksimali 
prekybos plot  nuomos kaina 
2009 met  pirm j  ketvirt  - 6,44 
t kst. eur  už kvadratin  metr  per 
metus. Paryžiuje vartojimo išlaidos 
kiek mažesn s (5,879 mln. eur ), 
tuo tarpu nuomos kainis didesn-
is - 7,5 t kst. eur  už kvadratin
metr  per metus.

“Roma užima tre i  viet  ir 
aplenkia Milan  kaip garsusis Itali-
jos turizmo centras. Abiejuose 
miestuose kai kuri  prekybos plot
nuomos kainos siekia Londono ir 
Paryžiaus lyg , ta iau vidutin s nuo-
mos kainos daug mažesn s”, - 
pažymima kompanij  ataskaitoje.

“Miestai, užimantys žemiau 
nei 25-  pozicij , mažai kuo skiria-
si vienas nuo kito. Varšuvoje (52 
vieta) ir Sankt Peterburge (65 vie-
ta) vartojimo išlaid  rodikliai gre-
tinami prie miest , už musi
aukštesnes vietas reitinge, toki
kaip Antverpenas (50 vieta) ir Bor-
do (46 vieta). Šie miestai nepaten-
ka  pirmojo 50-tuko s raš  d l
mažesn s prekybos ploto pasi los 
miesto centre ir didesn s kon-
kurencijos iš prekybos centr ,
esan i  miest  pakraštyje”, - pri-
duria specialistai. 

ELTA

DIDŽIAUSIA IR BRANGIAUSIA 
JACHTA PASAULYJE

Rus  oligarchas Romanas Abramovi ius sigijo nauj  - di-
džiausi  ir brangiausi  pasaulyje - jacht , rašo laikraštis “Bild”. 

Anot laikraš io, prabangiausi  priva i  jacht  pasaulyje 
R.Abramovi iui pastat  laiv  statykla “Blohm + Voss”, sik ru-
si Vokietijos Hamburgo mieste. Vokietijos laiv  statytojai š  savo 
k rin  pavadino “Elipse”, kas išvertus reiškia “Saul s užtemi-
mas”. Jachta vertinta 340 mln. eur .

Naujosios R.Abramovi iaus jachtos ilgis siekia beveik 170 
metr . Jachtoje rengta 11 liukso klas s kaju i  24 sve iams, 
kuriuos aptarnaus 70 personalo nari . Tokiai jachtai išlaikyti pri-
reiks 25-30 mln. eur  per metus, paskai iavo “Deutsche Welle”. 

Laivo korpusas pagamintas iš kulkoms atsparaus plieno, 
langai - iš neperšaunamo stiklo. Joje montuota raket  susekimo 
sistema, yra dvi sraigtasparni  kilimo ir leidimosi aikštel s, mi-
niati rinis povandeninis laivas. Rus  milijardierius taip pat turi 
didžiausi  pasaulyje privat  l ktuv  ir du povandeninius laivus. 

Taip pat R.Abramovi ius svarsto apie galimyb sigyti civilin
oro uost  Toskanos Rivjeroje. Šeimininkai nusiteik  j  parduoti, 
bet kol kas nenutar , kur  pirk j  pasirinkti - R.Abramovi i  ar 
Urugvajaus grup , kuri si lo 4 mln. eur .

Kaip skelbia ital  laikraštis “Corriere della Sera”, rus  vers-
lininkas seniai domisi šiuo civiliniu oro uostu, be to, prieš kelis 
m nesius jis asmeniškai buvo atvyk s susipažinti su nuosavyb s
teisi  dokumentais. “Tassignano” oro uostas gali priimti iki 14 
l ktuv  - tiek turistini , tiek priva i . Jis patogiai išsid st s - iki 
jo 15 min. važiavimo automobiliu nuo Versilijos kurorto, popu-
liaraus tarp oligarch , sportinink , šou verslo žvaigždži .

ELTA

domu

Paryžius tapo brangiausiu miestu 

At nuose duris atv r  moder-
nus stiklinis ir betoninis Akropolio 
muziejus su At n  demokratijos 
aukso amžiaus skulpt romis, 
praneša BBC. Iš 120 mln. eur
vert s pastato atsiveria senojo Ak-
ropolio panorama. 

Graikijos kult ros ministras An-
tonis Samaras (Antonis Samaras) 
teig  turintis vil i , kad šis mu-
ziejus bus vyki  “katalizatorius” ir 

pad s susigr žinti Partenono 
šventykl  puošusias skulpt ras iš 
Brit  muziejaus. Skulpt ros mu-
ziejui Londone buvo parduotos 
1817-aisiais.

Brit  muziejus tvirtina, kad Grai-
kija neturi tinkamos vietos skulp-
t roms eksponuoti, o Graikijos 
vyriausyb  tikisi, kad Akropolio 
muziejus bus geras argumentas ir 
išspr s š  klausim .

“Po keli  nuotyki , kli i  ir kri-
tikos naujasis Akropolio muziejus yra 
baigtas. Tai šiuolaikin s Graikijos 
simbolis, pagerbiantis šalies prot vius 
ir atskleidžiantis šalies sipareigojim
puosel ti kult rin  palikim ”, - teig
Graikijos kult ros ministras.

Trij  aukšt  pastate eksponuo-
jama apie 350 k rini , kurie anks iau 
buvo laikomi mažame Akropolio 
virš n je esan iame muziejuje. 
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Atidarytas
Akropolio muziejus

Piešinys

Kaip prevencij  prieš gatv s dangos 
avaringum  brit  menininkas Julius Biveris 

(Julian Beever) išpieš  Vienos (Austrija) gatv

po kojomis

Pripu iamos “skulpt ros”

Utrechte, Nyderlanduose, surengta 
amerikie i  menininko Polo Makar io

(Paul McCarthy) paroda “Oro spaudimas” E
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Naujosios R.Abramovi iaus 
jachtos ilgis siekia beveik 170 metr
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Stiklo šilumos laidumas toks 
mažas, kad j s galite paimti už 
gal  stiklin  lazdel , per vidur
kaitint  iki raudonumo, ir net ne-
pajusti šilumos. domiausia yra tai, 
kad šilumai labiausiai yra laidus 
ne koks nors metalas, kaip pras-
ta manyti, o taip panašus  stikl
...deimantas. Deimanto šilumos 
laidumas yra šešis kartus dides-
nis nei, tarkim, sidabro arba va-
rio. Jeigu kas nors pagamint  ar-
batos šaukštel  iš deimanto, juo 
negal tum te pasinaudoti, nes nu-
sidegintum te pirštus, vos merk
j  karšt  arbat .

Tikriausiai visiems yra žinoma, 
kad Manhatano sal , kurioje dabar 
sik r s Niujorkas (JAV), gubernato-
rius Piteris Minuitas (Peter Minuit) iš 
vietos ind n  1626 m. sigijo už juo-
king  sum , kuri nesiek  net 25 do-
leri . Dabar šios salos vert  skai iuo-
jama netgi ne milijonais, o milijardais 
doleri . Ta iau... Skai iuojama, kad 
jeigu P.Minuitas tuos 25 dolerius b t
pasid j s  bank  už 7 proc. metini
pal kan , pastaruoju metu jis s s-
kaitoje b t  tur j s 3,6 trilijono do-
leri . Štai k  reiškia neteisingas 
sprendimas! Tod l prieš pirkdami ko-
ki  nors sal  gerai apskai iuokite.

Prieš tai, kol JAV prad jo kas-
ti Panamos kanal , buvo išeikvota 
daugiau kaip 2,5 mln. galon  (be-
veik 9,5 mln. litr ) žibalo paruošia-
miesiems darbams. Tiesa, šis kuras 
buvo panaudotas ne kokiai nors 
technikai ar mašinoms. J  išpuršk
b simosios statybviet s pelk se, kad 
b t  sunaikinti moskitai Aedes Ae-
gypti ir maliariniai uodai, sukelian-
tys gelton j  drug  ir maliarij . Mirtin-
gumas nuo ši  lig  buvo pagrindin
priežastis, kod l sužlugo pranc z
statybinink , kurie pirmieji band
statyti Panamos kanal , ketinimai. 

Pats aukš iausias kalnas m s
planetoje yra visiškai ne Everestas 

(Džomolungma), kaip yra priimta ma-
nyti. Matuojant nuo pagrindo iki vir-
š n s pats aukš iausias Žem je yra 
snaudžiantis ugnikalnis Havaj  (Di-
džiojoje) saloje Mauna Kea, vienas 
iš penki  vulkan , sudaran i  ši
sal . Jo aukštis yra apie 10 203 m. 
Deja, aukštis virš j ros lygio vos vir-
šija 4200 m. Tad ir teko nugal tojo 
laurus atiduoti Everestui, virš j ros 
lygio kyšan iam 8848 m.

Visi ciklonai, susidar  plane-
tos Šiaur s pusrutulyje, sukasi prieš 
laikrodžio rodykl , o tie, kurie atsi-
rado Piet  pusrutulyje, – pagal lai-
krodžio rodykl . Tai vadinamojo Ko-
riolio (Gaspard-Gustave Coriolis) 

efekto tiesiogin  pasekm . Koks 
nors gudrutis gali pasidom ti, o kas 
atsitinka, kai ciklonas kerta pusiau-
j . Atsakymas: ciklonai niekada ne-
kerta pusiaujo. Paprastai jie susi-
daro netoli pusiaujo ir paskui juda 
vieno iš Žem s poli  link.

Apskai iuota, kad jeigu visi 
18-me iai Kinijos gyventojai atsi-
stot  vien  eil  ir prad t  eiti pro 
jus, tai ši eil  niekada nesibaigt .
Tai vykt  tod l, kad naujai gim
gyventojai sulaukt  18 met  ir at-
sistot  eil  grei iau, negu ji visa 
praeit  pro šal  ir pasibaigt .

Tikriausiai kiekvienas atkreip
d mes , kad Saul  virš horizonto at-
rodo gerokai didesn  nei b dama ze-
nite. Dauguma žmoni  mano, kad tai 
atmosferos optinis reiškinys. Ta iau 
iš ties  Saul s dydis per dien  nesi-
kei ia. Tai iliuzija, pagr sta tuo, kad 
bet kuris objektas šalia tiesios linijos 
atrodo didesnis nei tuš ioje erdv je.

Juodoji ir žalioji arbata visiš-
kai n ra kokios nors skirtingos ar-
batlapi  r šys. Jos gaminamos iš 
t  pa i  arbatos medžio lap . Skir-
tumas tik tas, kad per gamybos 
proces  lapai, skirti juodajai arba-
tai, yra labiau fermentuojami (ok-
siduojami) nei naudojami žaliajai 
arbatai. Lap , skirt  žaliajai arba-
tai, oksidacijos procesas sustab-
domas beveik iš karto, o juodajai 
arbatai skirti arbatlapiai visiškai ok-
siduojami ir šis procesas užtrunka 
2-4 savaites.

Iš pradži  g rimas „Coca-
Cola“ Kinijoje buvo tariamas kaip 
„ke-kou-ko-le“ ir priklausomai nuo 
dialekto reišk  „vaškinio buožgalvio 
kandimas“ arba „vašku prikimšta 
kumel “. G rim  gaminanti kom-
panija atliko nuosekl  tyrim  ir iš-
studijavo daugiau kaip 40 000 kin
hieroglif , kad rast  fonetin  „ko-
kou-ko-le“ ekvivalent , kuris dabar 
ver iamas kaip „laim  burnoje“. 

Parinko Virgaudas GUDAS

domu

Nepaklaus s nežinosi
PASAULYJE YRA NEMAŽAI DOMI  FAKT ,
KURIE STEBINA, TA IAU APIE JUOS SUŽINAI 
TIK TIESIOGIAI SUSID R S, PATS NIEKADA 
NESUSIPROT TUM APIE TAI PAKLAUSTI. ŠTAI DAR 
KELI IŠ J .

Manhatano sal  Piteris Minuitas iš vietos 
ind n  1626 m. sigijo už juoking  sum ,
kuri nesiek  net 25 doleri

Mauna Kea aukštis nuo pagrindo 
yra apie 10 203 m, deja, aukštis virš 

j ros lygio vos viršija 4200 m

Juodoji ir žalioji arbata visiškai n ra 
kokios nors skirtingos arbatlapi  r šys
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Priešingai nei paplitusi nuo-
mon , kad majus sunaikino ispa-
n  konkistadorai, ši imperija su-
nyko dar prieš 500 met  iki Ame-
rik  atrado Kolumbas. X a. vidu-
ryje sustojo nuostabi  šventykl
ir piramidži  statyba, gyventojai 
paliko miestus, o pasirodžius eu-
ropie iams, visa imperija jau buvo 

susiskaldžiusi  smulkias gyven-
vietes, kariaujan ias tarpusavyje 
ir su klajojan iomis gentimis.

Buvo pateiktos dvi maj  išny-
kimo hipotez s. Pirmoji, kad juos 
nukariavo kita Vidurio Amerikos ci-
vilizacija – toltekai. Pagal antr j
hipotez  – vyko ekologin  katas-
trofa, kuri  suk l  primityvi žem-
dirbyst s sistema.

Pagal iššifruotus maj  tekstus 
kas 3-4 metus jiems tekdavo ap-
leisti senus pas li  laukus ir de-
ginti džiungles naujiems veisti. 
Be to, labai daug medienos jie 
panaudodavo klintims išdegti ir 
taip gauti medžiagas statyboms. 
Iškirtus daugyb  mišk  pasikeit
dirvos strukt ra, prasid jo saus-
ros ir visiškai sumenko kukur -
z , kuris sudar  maj  maisto pa-
grind , derlius.

Neseniai šiai hipotezei patvir-
tinti gauta labai svari  argumen-
t . Amerikos biologai Deividas 
Lencas (David Lentz) ir Brajanas 
Hokadajus (Brian Hocaday) iš 

Cincina io universiteto ištyrin jo 
135 medini  konstrukcij  pavyz-
džius iš senov s miesto Tikalio 
šventykl  ir r m . Paaišk jo, kad 
kiekvienais metais statybai buvo 
naudojama vis prastesn s koky-
b s mediena. Gal  gale stambius 
ir tiesius sapodil  (manilkara za-
pota - vietinis amžinai žaliuojan-
tis medis) r stus, gars jan ius 
tvirtumu, pakeit  trumpi ir šakoti 
prastesni  medži  r ši  kamie-
nai. “Ši statybin  medžiaga vie-
nareikšmiškai buvo mažiau pato-
gi ir paranki panaudoti statybose” 
- “Journal of Archaeological Sci-
ence” žurnale rašo D.Lencas. Ma-

tyt, sapodilos papras iausiai buvo 
iškirstos ir majai netur jo iš ko 
rinktis.

Pasirodžius konkistadorams, 
prie ekologini  maj  b d  prisid -
jo nežinomos jiems ligos ir inkvizi-
cijos persekiojimai, tarpusavio rie-
tenos. Maj  civilizacijos liku iai - 
apie 6 mln. žmoni  - dabar gyve-
na Meksikoje, Gvatemaloje, Beli-
zoje ir Hond re. Džiungl s atgijo, 
piramides aplanko t kstan iai tu-
rist   ir majai jiems pardavin ja se-
nas senas statul les su nupl šta 
etikete “Made in China”.

Pareng  Saulius DAUGVILA

minta maj  dingimo m sl

MOKSLININKAI MANO, KAD JAU GALI ATSAKYTI 
 KLAUSIM , KOD L IŠNYKO MAJ  CIVILIZACIJA. 
PASTAROSIOMIS DIENOMIS JIE RADO HIPOTEZ S
PATVIRTINIM , KAD D L TO KALTA EKOLOGIN
KATASTROFA.
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