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naujienos naujienos

Paremtas ilgametės įmonės 
veiklos metu surinktais duomeni-
mis apie butų kainas ir jų poky-
čius, OHBI indeksas parodo api-
bendrintus butų kainų pokyčius 
penkiuose didžiausiuose Lietuvos 
miestuose: Vilniuje, Kaune, Klai-
pėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Nuo indekso skaičiavimo pra-
džios 1994 m. sausio mėnesio iki 
2007 m. gruodžio mėnesio, kai 
užfiksuotas aukščiausias butų 
kainų lygis, butų kainos penkiuo-
se didžiausiuose Lietuvos mies-

tuose vidutiniškai pakilo net 8 
kartus. „Prieš 15 metų vienas 
buto kvadratinis metras vidutiniš-
kai kainavo apie 700 litų, o būs-
to kainų piko metu - apie 5800 
litų. Eliminavę infliacijos poveikį 
minėtu laikotarpiu, matome, kad 
kainos pakilo beveik 3 kartus, t. y. 
nuo 1994 m. pradžios iki 2007 m. 
pabaigos būstas vidutiniškai pa-
brango beveik 3 kartus daugiau 
nei kitos plataus vartojimo pre-
kės ar paslaugos”, - teigia Sau-
lius Vagonis, UAB „Ober-Haus” 

Vertinimo ir rinkotyros skyriaus 
vadovas.

Pasiekusios rekordines aukš-
tumas 2007 metų pabaigoje, 2008 
metų pradžioje butų ir namų kai-
nos pradėjo smukti beveik visoje 
Lietuvoje. OHBI indeksas rodo, kad 
penkiuose didžiausiuose Lietuvos 
miestuose butų kainos mažėja 18 
mėnesių iš eilės: nuo aukščiausio 
būsto kainų lygio 2007 m. gruo-
džio mėnesį iki 2009 m. birželio 
jos nukrito 31,5 proc.

Per 2009 m. birželio mėnesį 
butų kainos Lietuvoje sumažėjo 
2,9 proc. O birželį fiksuojama 
OHBI reikšmė rodo, kad per pa-
skutinius 12 mėnesių butų kainos 
sumažėjo 27,9 proc.

„Pastogės“ inf.

Butų kainos didžiausiuose Lietuvos 
miestuose per 14 metų vidutiniškai 
pakiLo net 8 kartus. tai rodo uaB „oBer-
Haus” pristatomas Lietuvos Butų kainų 
indeksas - oHBi. 

kainos krinta jau 18 mėnesių

Nuo 1994 m. sausio mėnesio iki 2007 m. gruodžio, 
kai užfiksuotas aukščiausias butų kainų lygis, butų 

kainos penkiuose didžiausiuose Lietuvos  
miestuose vidutiniškai pakilo net 8 kartus

Siekdama pakeisti padėtį, kad 
miestai būtų plėtojami remiantis 
urbanistiniu planavimu ir profesio-
nalų sprendimais, ministerija ėmė-
si stiprinti šios srities teisinį stubu-
rą. Jau pradėtas Europos urbanis-
tikos chartijos ratifikavimo proce-
sas, parengtas Lietuvos urbanisti-
nės politikos krypčių projektas ir 
Architektūros įstatymo koncepci-
ja, dabar rengiama naujos redak-
cijos Teritorijų planavimo įstatymo 
koncepcija ir su šiuo įstatymu su-
sijusių teisės aktų pataisos.

Šiuo metu Seimas jau svarsto 
Aplinkos ministerijos anksčiau pa-
siūlytas ir Vyriausybės pritarimo su-
laukusias Teritorijų planavimo įsta-
tymo pataisas. Kaip teigiama, šios 
pataisos leistų supaprastinti deta-
liųjų planų rengimą, pagerintų są-
lygas statybų verslui, sudarytų ga-
limybes sparčiau vykdyti daugiabu-
čių namų modernizavimo progra-

mą, sutrumpintų savivaldybės ly-
gmens teritorijų planavimo proce-
są. Numatoma patikslinti detaliojo 
teritorijų planavimo objektus, nu-
statyti, kada privalu rengti detaliuo-
sius planus, o kada tai nėra būti-
na. Taip pat siūloma nustatyti atve-
jus, kada šie planai gali būti ren-
giami supaprastinta tvarka, ir atve-
jus, kada žemės sklypų planai pri-
lyginami detaliojo teritorijų planavi-
mo dokumentams.

Dabar Seimas svarsto ir minis-
terijos parengtas Statybos įstaty-
mo pataisas. Jeigu jos bus priim-
tos, statybos procesas turėtų vyk-
ti skaidriau ir sparčiau, statybos 
leidimai modernizuojamiems pas-
tatams būtų išduodami supapras-
tinta tvarka. Tai leistų sparčiau 
vykdyti daugiabučių moderniza-
vimo programą, užtikrinti geres-
nę šių namų statybos, rekonstra-
vimo ir remonto kokybę, nustaty-

ti papildomus kvalifikacinius rei-
kalavimus jų projektuotojams ir 
statybos rangovams, suteikti ga-
rantijas netinkamai atliktų darbų 
atvejais. Taip pat numatoma su-
griežtinti reikalavimus statybos 
ekspertams ir techniniams prižiū-
rėtojams. Tam skirtos Statybos 
įstatymo pataisos taip pat jau yra 
parengtos ir derinamos su kito-
mis institucijomis. Papildomas ga-
rantijas nekilnojamojo turto savi-
ninkams rangovų bankroto atve-
ju numatys baigiamos rengti Įmo-
nių bankroto įstatymo pataisos. 

„Pastogės“ inf.

pastaruoju metu šaLies miestų ir 
miesteLių pLėtra iš esmės prikLauso 
nuo vietos poLitikų sprendimų, praneša 
apLinkos ministerija.

stiprinamas miestų plėtros

Tiltu per Varduvą eina pagrindi-
nis kelias į bendrovę „Mažeikių naf-
ta“. Šiuo tiltu kasdien pervažiuoja 
daugybė sunkiasvorių cisternų su 
nafta ir jos produktais. Jei šis tiltas 
įgriūtų ar dėl kitų priežasčių juo ne-
bebūtų galima važiuoti, gali nutikti 
ir taip, jog visa Lietuva liktų be au-
tomobilinio kuro, o pati „Mažeikių 
nafta“ - be rezervinio išvažiavimo. 
Alternatyvus kelias – tik geležinke-
liu arba beveik 20 kilometrų aplink-
keliu - žvyrkeliu, kuris neatlaiko 
sunkiasvorių automobilių. 

„Jei sunkiasvorės cisternos su 
nafta važiuotų žvyrkeliu, jis siaubin-
gai dulkėtų. Dėl to kentėtų šalia gy-
venantys žmonės, o eismas juo tap-
tų visiškai nesaugus“, - teigė Ma-
žeikių savivaldybės Vietinio ūkio 
skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa.

Mažeikių savivaldybės užsaky-
mu buvo atlikta studija dėl naujo 
aplinkkelio į „Mažeikių naftą“ tiesi-
mo galimybių. Nutiestas aplinkke-

lis užtikrintų, kad net įvykus tilto 
avarijai ar uždarius jį remontuoti į 
naftos perdirbimo bendrovę patek-
ti nebūtų kliūčių. Toks aplinkkelis 
taip pat nukreiptų cisternų srautą 
nuo Mažeikių miesto.

Transporto ir kelių tyrimo insti-
tutas taip pat atliko išsamią minė-
to tilto techninės būklės apžiūrą. 
Buvo konstatuota, kad tiltas per 
Varduvą, pastatytas dar 1981 me-
tais, yra smarkiai pasenęs ir neati-
tinka dabartinių apkrovų. 

„Atlikę apžiūrą, ekspertai nusta-
tė, jog tilto konstrukcijose yra daug 
defektų, jam būtinai reikalingas ka-
pitalinis remontas“, - sakė A.Žiul-
pa. Ir „Mažeikių naftos“, ir Mažei-
kių savivaldybės atstovai teigia, kad 
tiltą būtina remontuoti nedelsiant.  

„Mažeikių nafta“ yra svarbiau-
sia benzino ir dyzelino tiekėja Lie-
tuvoje.

„Pastogės“ inf.

Kaip teigia Aplinkos ministerijos 
atstovai, šioje aplinkos ministro pa-
tvirtintoje programoje numatomos 
priemonės, kaip užkirsti kelią korup-
cijos apraiškoms, ir su ja kovoti. 

Statybos leidimų išdavimas ir jos 
valstybinė priežiūra, sociologinių ty-
rimų bei korupcijos rizikos analizės 

duomenimis, yra viena labiausiai ko-
rumpuotų sričių. Kaip rodo tarptau-
tinės organizacijos „Transparency 
International“ Lietuvos skyriaus at-
liktas mūsų šalies statybų sektoriaus 
skaidrumo tyrimas, 20 proc. ap-
klaustų gyventojų ir 14 proc. nekil-
nojamojo turto ir statybų verslo įmo-
nių atstovų nurodė, kad valstybės 
tarnautojai ar politikai jiems ar įmo-
nės darbuotojams leido suprasti, jog 
norėtų gauti neoficialų atlygį. 

Viena svarbiausių korupcijos 
priežasčių statybos leidimų išdavimo 
ir statybos valstybinės priežiūros sri-
tyje – nepakankama valstybės tar-
nautojų atsakomybė už priimamus 
sprendimus, jų kompetencijos, sąži-
ningumo stoka. Griežtinti šią atsako-
mybę numatoma tobulinant teisės 
aktus. Konkrečias priemones Staty-
bos leidimų išdavimo ir statybos vals-
tybinės priežiūros antikorupcinei 
2009–2010 m. programai įgyvendin-
ti numato šiuo tikslu parengtas prie-
monių planas. 

„Pastogės“ inf.

Bandoma mažinti korupciją

Statybų sektoriuje 
trūksta skaidrumo

mažinti korupcijos papLitimą statyBų 
sektoriuje – pagrindinis neseniai 

įsigaLiojusios statyBos Leidimų 
išdavimo ir statyBos vaLstyBinės 

priežiūros antikorupcinės 2009–2010 m. 
programos tiksLas. 

Šiuo metu daugelis nuomotojų 
siūlomas kainas, palyginti su rece-
sijos pradžia prieš 1-1,5 m., suma-
žino 15-25 proc., tačiau, anot NT 
specialistų, jos turėtų būti kur kas 
mažesnės – kai kuriuose segmen-
tuose net iki 50 proc.

Pastebima, jog ypač inertiški yra 
fiziniai asmenys, kurie nuomoja gy-
venamuosius butus. Dalis šios nuo-
motojų grupės siūlomas kainas pa-
koregavo vos 10-15 proc., nors ne-
mažos dalies nuomininkų pajamos 
per tą patį laikotarpį smuko keletą 
kartų daugiau – 30-40 proc.

„Daugeliui savininkų sunku su-
sitaikyti net su penktadaliu suma-
žėjusia kaina, o apie jos mažinimą 
perpus jie net nenori pagalvoti. Tą 
lemia tiek ekonominiai veiksniai, 
pavyzdžiui, noras, kad gaunamos 
pajamos iš nuomos būtinai padeng-
tų banko paskolą, tiek paprasčiau-
si psichologiniai veiksniai“, – sako 
konsultacijų bendrovės DZL direk-
torė Gintarė Mikučionytė.

Anot NT specialistės, ši inerci-
ja kenkia patiems nuomotojams. 
Nenoras atsisakyti nepagrįstų finan-
sinių lūkesčių ir lankstumo trūku-
mas tiesiog atbaido potencialius  
klientus. Dalis nuomotojų ilgainiui 
tą supranta ir galų gale nuleidžia 
kainą iki priimtinos, tačiau neade-
kvatus pirminis pasiūlymas atsieina 
ne vieną mėnesį negautų pajamų.

Kainas daugiau sumažinę nuo-
motojai sulaukia pakankamo nuo-
mininkų dėmesio, net nepaisant 
ekonominio sunkmečio. Gyvena-
mųjų butų nuomos rinkoje labai pa-
klausūs netoli centro esantys (Šiau-
rės miestelyje, Naujamiestyje ir 
pan.) 2 kambarių butai, kurių nuo-
mos kaina neviršija 1200 Lt. Taip 
pat nemažo dėmesio sulaukia pa-
našiuose rajonuose siūlomi 3 kam-
barių butai už 1700-1900 Lt.

Pasak G.Mikučionytės, realiais 
nuomotojų lūkesčiais turi rūpintis 
ir NT brokeriai. Jie neturėtų priim-
ti tarp savo pasiūlymų objektų, ku-
rių savininkų lūkesčiai stipriai nea-
titinka rinkos realijų. Brokerio atsa-
komybė – paaiškinti klientui rinkos 
situaciją, nesuteikti tuščių vilčių ir 
negaišinti laiko.

„Pastogės“ inf.

nekiLnojamojo 
turto (nt) nuomos 
rinka gaLėtų Būti 
kur kas aktyvesnė, 
jei nuomotojai 
sugeBėtų 
adekvačiai reaguoti 
į ekonominius 
pokyčius.

rinka 
inertiška

tiltas į „mažeikių 
naftą” gali griūti
tiLtas per varduvą, esantis mažeikių 
savivaLdyBės teritorijoje, 219 keLio 
Bugeniai-pikeLiai 6 kiLometre, yra prastos 
BūkLės, tad čia Bet kurią akimirką gaLėtų 
pasikartoti kLeBoniškio tiLto neLaimė 
kaune, tik šį kartą pasekmės Būtų dar 
rimtesnės.

Tiltas į „Mažeikių naftą“ yra 
smarkiai pasenęs ir neatitinka 

dabartinių apkrovų

teisinis stuburas
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Ramūnas LIUTKEVIČIUS

„Pastogė“ jau yra rašiusi, kad 
sunkmečio prispaustos įmonės 
taiko „keistus“ ir kai kam nepa-
grįstai atrodančius - rinkodaros, 
dvigubos nuomos – mokesčius, o 
klientai turi prisiimti nelogiškų įsi-
pareigojimų. Skeptiškai tokius mo-
kesčius vertinantis tarpininkavi-
mo paslaugas teikiančios įmonės 
„Akorus real estate“ vadovas Do-
natas Kojala sako nuo šių metų 
pradžios pastebėjęs, kad bendro-
vės, bandydamos išgyventi sunk-
metį ir gauti tokias pajamas, ko-
kias uždirbdavo rinkos pakilimo 
metu, imasi ir dar vienos taktikos: 
didina komisinį mokestį. Kad įmo-
nės sunkmečiu nevengia rinkoje 
didinti komisinio mokesčio, pra-

neša ir Lietuvos žiniasklaida. Anot 
jos, šiuo metu rinkoje taikomas 4-
5 proc. sandorio sumos komisinis 
mokestis, nors bumo metais bro-
keriai sutikdavo dirbti už 3 proc. 
sandorio vertės mokestį. 

Nekilnojamojo turto agentūros 
„Orem“ Tarpininkavimo departa-
mento projektų vadovė Ina Bu-
drienė sako taip pat žinanti, kad 
kai kurios bendrovės didina ko-
misinį mokestį - apie tai agentū-
ros atstovams pasipasakoję patys 
klientai. 

„Manau, didinti komisinį mo-
kestį - visiškai nesąžininga. Turto 
pardavėjams ir taip skaudu par-
duoti turtą žemesnėmis kainomis. 
O dar iš to žmogaus nuplėšti dvi-
gubai ar trigubai didesnį mokestį 
– tai neatitinka mūsų įmonės filo-

sofijos. Tiesiog nesuprantu tokių 
dalykų. Niekur negirdėjau, kad 
kokioje nors ekonomiškai išsivys-
čiusioje šalyje, krentant būsto kai-
nai, kiltų komisinis mokestis“, - 
„Pastogei“ dėstė D.Kojala. 

Didina stambesnieji

D.Kojala sako, kad 4-5 proc. 
sandorio vertės mokestis įsigali 
tiek pirminėje, tiek antrinėje būs-
to pardavimo rinkoje. Tai, jo žinio-
mis, daro gana stambios tarpinin-
kavimu užsiimančios įmonės. Tai 
patvirtina ir I.Budrienė. „Dažniau-
siai rinkoje madas diktuoja di-
džiausieji“, - sako ji. 

„Akorus real estate“ vadovas 
sako, kad jo įmonė imanti dviejų 
procentų komisinį mokestį ir keisti 
jo neketina. Neketina to daryti ir 
„Orem“, viena iš Lietuvos nekilno-
jamojo turto rinkos lyderių.

„Tiesą sakant, sėdint vienoje 
valtyje smaugti vargšą klientą būtų 
nelabai protinga. Mūsų bendrovės 
paslaugų spektras platesnis, ne tik 
tarpininkavimas, bet ir vertinimas, 
geodeziniai, kadastriniai matavi-
mai. Jei neuždirbame iš vienos sri-
ties, uždirbame iš kitos“, - tvirtina 

I.Budrienė. Įkainius, pašnekovės 
duomenimis, didina bendrovės, 
kurių pagrindinė veikla yra tarpi-
ninkavimas. 

Vejamės Vakarus?

Tuo tarpu Remigijus Pleteras, 
“Ober-Haus” Būsto departamento 
vadovas, „Pastogei“ teigė, kad apie 
4-5 proc. rinkoje taikomą komisinį 
mokestį yra girdėjęs, tačiau nei pa-
tvirtinti, nei paneigti to negalintis. 

„Tai nėra oficialiai skelbiami 
dalykai. Tai yra paslaugų sfera, kur 
tariamasi individualiai. Dažniau-
siai tai yra komercinė paslaptis“, 
- teigė pašnekovas. Didžiausia ne-
kilnojamojo turto paslaugų ben-
drove Lietuvoje laikoma “Ober-
Haus” mokesčio nepadidino, tie-
siog taiko mažiau nuolaidų. Įmo-
nė ima apie tris procentus sando-
rio vertės mokestį. 

Vienos didžiausių nekilnojamo-
jo turto bendrovių Lietuvoje “Inre-
al” Tarpininkavimo departamento 
vadovas Edvardas Žilikas „Pasto-
gei“ tvirtino, kad rinkoje šiuo metu 
paprastai taikomas trijų procentų 
komisinis mokestis. Didesnis mo-
kestis esantis išimtis ir imamas tais 
atvejais, kai parduodami objektą tar-
pininkai patiria didesnių išlaidų. 
„Mažiau kaip trijų procentų dabar 
niekas neima. Mokesčio dydis pri-
klauso nuo objekto dydžio, likvidu-
mo, vertės. Jei parduodamas objek-
tas yra 100 km atstumu iki artimiau-
sios vietos, kur dirba tarpininkai, o 
turto kaina tesiekia 50 tūkst. Lt, gali 
būti taikomas ir 10 proc. komisinis 
mokestis. Visi tarpininkai įvertina 
sąnaudas ir apskaičiuoja, už kiek 
procentų jiems apsimoka dirbti“, - 
dėstė pašnekovas. Kaip viena iš mo-
kesčio didinimo priežasčių esanti 
sumažėjęs ir sandorių skaičius.

Didesnis mokestis E.Žilikui at-
rodo esantis pagrįstas. „Gyvename 

rinkos sąlygomis, ir tai, kas nepa-
grįsta, greitai pašalinama. Rinka da-
bar yra pirkėjo rankose. Pardavėjas 
būna labai laimingas, jei pavyksta 
pasiekti sandorį. Jis supranta, už ką 
moka procentus, supranta, kad juos 
moka tik sėkmės atveju. Nesu gir-
dėjęs, kad pardavėjas būtų likęs ne-
patenkintas, jei pavyksta parduoti 
turtą. Jei atsiranda pirkėjas, visi tai 
laiko fortūna“, - dėstė E.Žilikas. Jo 
atstovaujama įmonė ima 3 proc. ko-
misinį mokestį. Išskirtiniais atvejais 
procentai būna mažesni. 

Pašnekovo žiniomis, dabar vidu-
tiniškai tris procentus siekiantis ko-
misinis mokestis yra mažiausias Eu-
ropoje. Vakaruose jis siekia 5-10 proc. 
Jei situacija rinkoje nesikeistų, pašne-
kovas sako, visai realu, kad ir Lietu-
voje komisinio mokesčio vidurkis būtų 
penki procentai. 

R.Pletero nuomone, svarbiau-
sia, kad tiek komisinis, tiek įvairūs 
kiti mokesčiai atitiktų paslaugų ko-
kybę. „Kaip prekių, taip ir paslau-
gų sferoje: jei suteiki kokybišką pa-
slaugą, reklamą, duomenų bazę, 
atitinkamas turi būti ir paslaugų mo-
kestis“, - mano jis. 

Prekės interneto parduotuvėse 
dažnai išties yra pigesnės nei įpras-
tuose prekybos centruose. Taip yra 
todėl, kad el. parduotuvė prekes 
eksponuoja tik virtualioje erdvėje – 
nereikia nuomoti ir išlaikyti preky-
bos salių ekspozicijai, sandėliuoja-
ma tik po kelis kiekvienos prekės 
vienetus, el. parduotuvėms reikia 

nedaug darbuotojų, jie palaiko tie-
sioginius ryšius su pagrindiniais 
produkcijos tiekėjais. Sutaupiusios 
visas šias lėšas, interneto parduo-
tuvės gali pasiūlyti kokybiškas pre-
kes už labai patrauklią kainą.

Tačiau būkite atidūs – internetinė-
je erdvėje už gražaus fasado gali slėp-
tis niekur neregistruota ir jokių garan-
tijų neteikianti „firmelė“. Prieš perves-
dami pinigus, įsitikinkite pardavėjo pa-
tikimumu. Pasižiūrėkite, kada ir kur 
prekes internetu parduodanti įmonė 
yra registruota. Tai galite padaryti ne-
mokamai, užsukę į VĮ Registrų cen-
tro tinklalapį. Patikimesnės yra tos par-
duotuvės, kurios veiklą vykdo jau ne 
vienus metus – tokius pardavėjus pa-
tikrina patys pirkėjai. Nepagailėkite lai-
ko ir paskambinkite į pačią el. par-
duotuvę. Taip patikrinsite, ar tikrai par-
duotuvė „gyva“, ir galėsite pasikon-
sultuoti apie prekes, patį pirkimą, o 
gal ir sutarti dėl nuolaidos. 

Mūsų el. parduotuvėje nuolat 
dirba keli konsultantai, kurie telefo-
nu ar el. paštu atsako į klientų klau-
simus, konsultuoja ir, įvertinę klien-
to poreikius, pataria, kurią prekę įsi-

gyti jam labiau apsimoka. Be to, el. 
parduotuvėje www.elektromedia.lt 
dažniausiai perkamus gaminius 
eksponuojame „Biuro pasaulio“ 
prekybos centruose, todėl prieš įsi-
gyjant internetu prekes galima ap-
žiūrėti tikroje parduotuvėje, o nusi-
pirkus atsiimti patiems arba, jei pa-
geidausite, gauti į namus ar biurą.

Visa kaina

Interneto ir įprastinių parduotuvių 
kainos gali skirtis net keliais šimtais ar 
visu tūkstančiu litų. Pavyzdžiui, nau-
jausio modelio skystųjų kristalų tele-
vizorius virtualioje parduotuvėje gali 
kainuoti  1000 ar 1500 litų pigiau. 

Tačiau kainos skiriasi ir pačiose 
el. parduotuvėse. Prieš susigundy-
dami mažiausia kaina, pasidomėki-
te, ar pardavėjas pirkimo metu ne-
priskaičiuos jokių papildomų mokes-
čių. Nesąžiningos el. parduotuvės 
nurodo labai mažą prekės kainą, ta-
čiau jums perkant dar priskaičiuoja 
įvairius anksčiau pirkėjui neminėtus 
mokesčius – administravimo mokes-
tį, mokestį už garantinę priežiūrą, už 
atsiskaitymą internetu ir pan. Tuo-
met pirkinio kaina tampa didesnė 
nei perkant įprastoje parduotuvėje. 
Patikimos ir pirkėjus gerbiančios el. 
parduotuvės galutinę pirkinio kainą 
skelbia iš karto, o papildomai gali 
tekti sumokėti tik už prekės prista-
tymą. Atminkite, jei tik jums kilo nors 
menkiausias įtarimas, pirkimo ope-
raciją el. parduotuvėje galite nutrauk-
ti bet kuriuo metu.

Naujas - pigiau

Prieš įsigydami akcijos metu siū-
lomą prekę, pasiteiraukite konsul-
tantų, ar planuojama atsivežti nau-
jausių to paties gamintojo modelių ir 
kokios bus jų kainos. Yra žinoma, 

kad technika nuolat pinga, todėl nau-
jausi modeliai gali būti net pigesni 
už dabar siūlomus akcijinius.

El. parduotuvės, priešingai nei 
kai kurie prekybos centrai, dažniau-
siai nėra įsipareigojusios gaminto-
jams parduoti konkretų kiekį jų pa-
gaminamos produkcijos, t.y. jus 
konsultuojantis interneto parduotu-
vės pardavėjas dažniausiai pasiū-
lys būtent jūsų poreikius geriausiai 
atitinkančią prekę, o ne tą, kuri yra 
užsilikusi sandėlyje. Turbūt žinote, 
kad el. parduotuvės dažniausiai ne-
sandėliuoja po keliasdešimt ar dau-
giau to paties gaminio vienetų. To-
dėl jei daikto jums prireikia kuo sku-
biau, patogiausia yra apsipirkti to-
kiose parduotuvėse, kurios nurodo, 
kiek ir kokių prekių šiuo metu turi 
sandėlyje ar per kiek laiko atvežtų 
konkrečią prekę iš užsienio.

Pirkdami buitinę techniką ar 

elektroniką internete būtinai pasi-
domėkite, kokios yra garantinės ir 
pogarantinės priežiūros sąlygos. 
Rinkoje pasitaiko atvejų, kai nesą-
žiningi pardavėjai parduoda Lenki-
joje ar kitose šalyse įsigytą buitinę 
techniką, kuriai garantinė priežiūra 
teikiama tik tose šalyse, ir apie tai 
pirkėjo neinformuoja. Įsigiję tokius 
buitinius ar elektronikos prietaisus 
ir iškilus bent menkiausiai proble-
mai turėsite gabenti pirkinius į tą 
šalį, kurioje teikiama garantija.

Būtina žinoti ir kokios yra jūsų 
teisės jau įsigijus prekes internetu. 
Lietuvos įstatymai garantuoja, kad 
nepatikusią ar lūkesčių neatitikusią 
nesugadintą prekę galite grąžinti per 
14 dienų. Jei prekė yra nekokybiška 
ar naudojant ją išaiškėjo defektai, 
prekę galite grąžinti ir po ilgesnio nau-
dojimosi laiko (terminas priklauso 
nuo to, kokią prekę įsigijote).

Buitiniai prietaisai į namus užsakomi virtualiai
norime pakeisti Beveik visą namuose 
esančią Buitinę tecHniką: virykLę, 
šaLdytuvą, skaLBykLę, gaL net teLevizorių, 
nes daBar turBūt geriausias Laikas 
atsinaujinti pigiau. pasteBėjome, kad 
dažnai tokie patys Buitinės tecHnikos 
prietaisai ar eLektronika interneto 
parduotuvėse yra pigesni nei įprastose 
parduotuvėse ir jie pristatomi į namus 
už mažą mokestį (mes gyvename ne 
didmiestyje). todėL LaBai norėtųsi daugiau 
informacijos apie eL. parduotuves. 

Aušrinė iš Gargždų

Andrius Balkūnas, 
Tarptautinės siuntų gabenimo kompani-
jos „lex system“ generalinis direktorius

kOMEnTaRas

Vis daugiau lietuvos gyventojų buities prietaisus, elektroniką, namų 
apyvokos reikmenis, knygas, rūbus ir avalynę įsigyja internetu. 
Tai pastebime iš el. parduotuvių kasmet gabendami vis daugiau 
siuntų. Pavyzdžiui, pernai siuntų iš užsienio bei lietuvos interneto 
parduotuvių gabenome 35 proc. daugiau nei 2007 m. 
Beveik visus el. parduotuvėse įsigytus pirkinius pirkėjams atveža 
siuntų gabenimo kompanijos. Taip yra todėl, kad siuntų kompani-
jos juos gali pristatyti pigiau – dažnai už prekės pristatymą tereikia 
sumokėti 5–15 lt. Tokia nedidelė suma susidaro dėl to, kad kro-
vinius gabenanti kompanija turi itin gerai apgalvotą ir susistemintą 
siuntų pristatymo schemą, o viena krovininė mašina veža ne vieno 
pirkėjo, o kelis šimtus užsakymų. 
norėtume priminti, kad siuntos gavėjas turi teisę iškart patikrinti 
siuntinio pakuotę ir nepriimti siuntinio, jei pakuotė yra pažeista. 
Tai garantuoja visos sąžiningos siuntų kompanijos. atsižvelgdami į 
klientų pageidavimus, kartu su partneriais įsteigėme internete įsigytų 
prekių atsiėmimo punktus „super Plius“. Čia gyventojai gali ne tik 
atsiimti siuntinius, bet ir iškart patikrinti. 

artūras TUMInas,
el. parduotuvę  

www.elektromedia.lt 
valdančios bendrovės  

„Biuro pasaulis“  
generalinis direktorius

aTsakO

Gerbiamieji “Pastogės” skaitytojai, klausimus specialistams siųskite 
adresu: pastoge@respublika.net arba juos galite pateikti “Pastogės” 
telefonu (8-5) 261-79-08 darbo metu.

specialistastema

norėdamos gauti tokias pajamas, kokias 
uždirBdavo rinkos pakiLimo metu, 
nekiLnojamojo turto tarpininkavimo 
pasLaugas teikiančios įmonės ima didinti 
komisinį mokestį, pasteBi rinkos daLyviai. 
teigiama, kad mokestis siekia 4-5 proc. 
sandorio vertės.

mokesčių nebus per daug
Ir niekada

„Niekur negirdėjau, kad kokioje nors 
ekonomiškai išsivysčiusioje šalyje, krentant 

būsto kainai, kiltų komisinis mokestis“ 
Donatas Kojala

„Kaip prekių, taip ir paslaugų sferoje: 
jei suteiki kokybišką paslaugą, reklamą, 

duomenų bazę, atitinkamas turi būti ir 
paslaugų mokestis“ 

Remigijus Pleteras

Būkite atidūs – internetinėje erdvėje už 
gražaus fasado gali slėptis niekur neregistruota ir 
jokių garantijų neteikianti „firmelė“. Prieš perves-
dami pinigus, įsitikinkite pardavėjo patikimumu

Interneto ir įprastinių parduotuvių kainos 
gali skirtis net keliais šimtais ar visu tūkstančiu litų
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Jokiu būdu neverta brangaus 
atostogų laiko švaistyti prie televizo-
riaus – jį galite skirti namams atnau-
jinti. Bet kuris gydytojas patvirtins, 
kad ramus krapštymasis namuose 
padeda atsipalaiduoti, atgaivinti kū-
rybiškumą, užmiršti kasdienybės rū-
pesčius ir stresą bei susikurti jau-
kesnę aplinką. Namų erdvės atnau-
jinimas – tai savotiška meditacijos 
forma, kuri ne tik atpalaiduoja, bet 

ir nereikalauja didelių išlaidų.
Kūrybiškumas ir interjero deko-

ravimas šiandien nebekainuoja 
tūkstančių. Štai tik iki liepos 26 die-
nos „SBA idėjos namams“ salonuo-
se Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiau-
liuose ir Tauragėje vyksta didysis 
išpardavimas. Nuolaidos svetainės, 
miegamojo, valgomojo, jaunuolio 
kambario baldams ir aksesuarams 
čia siekia net 60 procentų.

Pradėkime nuo svetainės – čia 
puikiai tiks trivietė ruda arba smė-
lio spalvos sofa „Metro“. Užsukus 
netikėtiems svečiams ji puikiai ga-
lės būti naudojama kaip papildoma 
lova. „Metro“ turi ištraukiamą mie-
gamąją funkciją. Gražiausiam namų 
kambariui tiks ir modulinė sistema 
„Limit“, dabar parduodama perpus 
pigiau. Ši universali korpusinių bal-
dų sistema, išradingai modeliuoja-
ma, tilps net mažiausiose erdvėse, 
o užsimanę galėsite bet kada iš es-
mės pakeisti jos išvaizdą.

Privačiai miegamojo ar vaikų 
kambario erdvei „SBA idėjos na-
mams“ siūlo ryškių spalvų sofą-lovą 
„Coast“, kuri dabar kainuoja tik 899 
litus – 400 litų pigiau nei prieš išpar-
davimą. Prie oranžinės ar melsvos so-
fos galima derinti buko spalvos arba 
baltą komodą „Capitol“, su 50 proc. 
nuolaida kainuojančią tik 529 litus.

Keistis ir keisti savo aplinką la-
biausiai mėgsta jaunimas, todėl 
„SBA idėjos namams“ siūlo gausy-
bę nuolaidų jaunuolio kambariui. 
Rašomajam stalui ir spintai „Bravo“ 
taikoma 40 proc. nuolaida – dvejų 
durų spinta kainuoja nebe 419, o 
tik 249 litus. Jūsų atžalos knygoms, 
garso bei vaizdo aparatūrai tiks len-
tynų sistema „Pairs“ – ji dabar 40 
proc. pigesnė. Reikia atitverti asme-
ninę jaunuolio erdvę? Tuo 
pasirūpins lentynų bei 
spintelių sistema 
„Check“, kurią gali-
te modeliuoti kaip tik 
išmanote, ir net 35 
proc. pigiau.

Jei savo namų interjeru 
esate patenkinti ir norite tik 
šiek tiek paryškinti jo nuotai-
ką, pasitelkite malonių smul-
kmenų magiją. „SBA idėjos 
namams“ iki liepos 26 die-
nos taiko 70 proc. nuolaidą 
reprodukcijoms bei laikrodžiams, 
satino patalynėms - iki 50 proc., o 
įvairiausių aksesuarų -  žvakių, puo-
delių, žvakidžių - galima įsigyti vos 
už vieną litą.

Vienintelis dalykas, kurio nega-
lite nusipirkti, – neribota fantazija. 
Antra vertus, patarimai „SBA idėjos 
namams“ salonuose visada nemo-
kami bei profesionalūs, o atnaujinant 
namus jie neabejotinai pravers.

baldai

„vasara – atostogų metas“, - tarėte sau 
ir nusprendėte Bent porą savaitėLių 
atsipūsti nuo darBų. tačiau Lėkti į šiLtus 
kraštus neBe tas metas, o Lietuviškas 
kLimatas Lyg tyčia neLepina šiLtesniais 
orais ir kaitria sauLe?

vasara – namų atnaujinimo metas

Modulinė sistema LIMIT  
(3349 Lt) 1679 Lt

Lentynų sistema PAIRS 
(2030 Lt) 1218 Lt 

3-vietė sofa METRO su  
ištraukiama miegamąja f-ja 949 Lt

Sofa-lova COAST tik 899 Lt 

Komodai CAPITOL  
taikoma -50 proc. nuolaida, 

dabar ji kainuoja 529 Lt

Pastatomų lentynų sistema 
CHECK (599 Lt) 389 Lt
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Vytenis GIRIŪNAS

Europos Sąjungos statistika rodo, 
kad šiandien vienas gyvena kas de-
vintas europietis, o 2025 m. taip gy-
vens kas penktas. Namų ūkiai, ku-
riuos sudaro vienas ar du žmonės, 
šiandien kai kuriose šalyse sudaro 
net iki 60 proc., dauguma iš jų pa-
plitę didžiuosiuose miestuose.

„Mažėjantys namų ūkiai neabe-
jotinai atsiliepia ir gyvenamųjų er-
dvių dydžiui, jam įtakos turi ir sun-
kėjanti ekonominė situacija, brangs-
tantys energetiniai ištekliai. Ne vel-
tui Lietuvoje šių metų balandį buvo 
priimtas sprendimas leisti statyti 
mažesnius nei 34 kv. m butus“, - 
sako „Electrolux“ generalinis direk-
torius Deimantas Kirlys. 

Atsižvelgdami į šias tendenci-
jas, buitinės technikos kūrėjai siū-
lo sprendimus, įrodančius, kad ren-
kantis mažą būstą nebūtina visiš-
kai atsisakyti komforto. Tereikia iš-
sirinkti kompaktiškus buitinius prie-
taisus, kuriuos gamintojai stengia-
si tobulinti kasmet.

Vieną didžiausių kompak-
tiškų prietaisų spektrų siūlanti 
bendrovė „Electrolux“ indaplo-
vę „Daily4two“ sugebėjo su-
mažinti net 2 kartus. Gerokai 
vandens ir energijos sutaupan-
tis A klasės prietaisas gali iš-
plauti net 6 vieno žmogaus indų rin-
kinius. Ši indaplovė gali būti arba 
laisvai pastatoma ant spintelės, arba 
integruojama į virtuvės baldus.

Kompaktiškai „Electrolux” skal-
bimo mašinai tereikia ketvirčio kva-
dratinio metro vietos. Iš viršaus ar iš 
priekio pakraunama mašina gali iš-
skalbti apie 3 kg skalbinių, kurie pri-
lygsta 2 patalynės komplektams arba 
15 marškinių. Jei reikalinga 6 kg įkro-
vimo talpykla, galima pasirinkti tik 
40 cm pločio skalbimo mašiną. 

Neturintys balkonų ar kitos er-
dvės skalbiniams džiovinti gyven-
tojai gali rinktis ir kompaktišką ant 

sienos  kabinamą ar ant skalbimo 
mašinos pastatomą „Electrolux“ 
džiovyklę, kurios nereikia jungti prie 
vandentiekio.

„Electrolux“ organizuotame 
konkurse kompaktiškiausio interje-
ro kategorijoje laimėjo interjero di-
zainerė Greta Motiejūnienė, įrodžiu-
si, kad į vos 2 kv.m erdvę galima 
sutalpinti visą buitinę techniką. Ne-
dideliame bute po laiptais į antrą 
aukštą susiformavusioje laisvoje zo-
noje skalbyklė, orkaitė ir mikroban-
gų krosnelė buvo sumontuota ke-
liais aukštais, todėl liko erdvės šal-
dytuvui ir kelioms spintelėms.

Naujas Jungo Čoi šviestuvas 
“Chorong” išsiskiria neįprastu 
sprendimu – šviesos šaltinis yra 
pakabintas, atskiriant jį nuo pa-
grindinio tiesaus, viršuje lenkto 
plieninio korpuso. Dizaineris iš Ko-
rėjos sukūrė dvi šviestuvo versijas: 
vieną – su tradicine lempute, o kitą 

– su LED (šviesos diodais).
Tradicinis korėjiečių šviestuvas 

perteiktas šiuolaikiškiau, pritaikant 
modernias technologijas. 

Šviestuvas gali būti pakabin-
tas ant karkaso ir gali būti naudo-
jamas kaip toršeras. Arba kaip 
stacionarus šviestuvas, nuleistas 

iš lubų. Minimalistinis šviestuvas 
interjere tampa subtiliu visumos 
elementu. 

Jungo Čoi darbas “Chorong” pri-
mena lašą, kuris tuoj nuvarvės nuo 
čiaupo. Toršeras gali būti statomas 
atsižvelgiant į tai, ar norima jį akcen-
tuoti ir paversti dėmesio centru, ar 
palikti nuošaliau. Šis šviestuvas vi-
sada liks pastebėtas. 

Parengė Ermina TAUJENYTĖ

korėjietiško lašo šviestuvas
korėjiečių dizaineris jungo čoi (joongHo 
cHoi) sukūrė modernų tradicinės 
korėjiečių Lempos “cHang-sa-cHorong” 
reinterpretaciją. 
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per pastaruosius dvidešimt metų vidutinio namų ūkio sąvoka 
aBsoLiučiai pasikeitė – dėL daugėjančių skyryBų, ankstyvo jaunų 
žmonių įsitraukimo į darBo rinką ir popuLiacijos senėjimo namų 
ūkiai gerokai sumažėjo.

Bute - kompaktiški 
prietaisai

dizainas
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Neturintys balkonų gyventojai gali  
rinktis ir kompaktišką džiovyklę, kurios 

nereikia jungti prie vandentiekio

Tradicinis korėjiečių šviestuvas  
perteiktas šiuolaikiškiau, pritaikant 

modernias technologijas

Jungo Čoi šviestuvas  “Chorong”
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Ramūnas LIUTKEVIČIUS

Lietuvos religinės bendruome-
nės „Romuva“ krivis Jonas Trinkū-
nas, išleidęs knygą „Lietuvių seno-
sios religijos kelias“, sako norėjęs 
parašyti moralinę Lietuvos istoriją.   

„Manęs nedomina dievų vardai, 
teologinis pasaulio skirstymas. 
Mane domina, kiek čia yra doro-
vės, etikos apraiškų. Tai yra svar-
biausia“, - teigė jis „Pastogei“. 

Apie senąją lietuvių religiją, jos 
santykius su krikščionybe ir „Ro-
muvos“ bendruomene „Pastogė“ 
kalbėjosi su J.Trinkūnu, humanita-
rinių mokslų atstovais.

- Pasirodė Jūsų knyga „Lietuvių 
senosios religijos kelias“. Ką ja 
norėjote pasakyti?

- Visada pagrindinį dėmesį sky-
riau tradicinei lietuvių kultūrai. Ji 
vadinama visaip: etnine, tradicine, 
tautine. Tai, apie ką rašiau, yra per 
daugelį dešimtmečių padarytos iš-
vados. Paprastai istorijos rašomos 
tam tikru aspektu: kariniu, ekono-
miniu. Atitinkamai aš parašiau Lie-
tuvos moralinę istoriją. 

Lietuviai, paklausti, kodėl lai-
kydavosi vienų ar kitų papročių, 
atsakydavo, kad taip elgėsi jų tė-
vai. Būtent tėvų elgesys, o ne ide-
ologija ar filosofija buvo pagrindi-
nė tradicijos laikymosi priežastis. 
Dabar gyvename pasaulyje, kuria-
me daryti taip, kaip darė mūsų tė-
vai, yra sunku. Mūsų tėvai pasida-
rė pasaulio piliečiais, nesilaikan-
čiais senųjų tradicijų.

Todėl ateina laikas tradiciją už-
rašyti, įamžinti knygoje. 

Tarkim, ką reiškia žydams Bibli-
ja? Tai yra jų tautos knyga. Mums taip 
pat reikia turėti savo tautos šventąją 
knygą. Kas tai būtų? Mūsų dvasinės 
tradicijos išdėstymas. Pavyzdžiui, tai 
bandė daryti Simonas Daukantas. Jo 
“Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir 
žemaičių” yra lietuvių tautos knyga. 

Be abejo, aš nepretenduoju atlik-
ti tokio vaidmens, kokį atliko S.Dau-
kantas ar didieji lietuvių rašytojai, ta-
čiau aš jaučiu atsakomybę. 

Didžiulį įspūdį man paliko kraš-
totyros ekspedicijos septintajame 
dešimtmetyje. Per jas patyriau tra-
dicinio kaimo dvasią. Ten pama-
čiau tikruosius lietuvius, tokius, ko-
kie gyveno prieš šimtą, du šimtus 
ar daugiau metų. 1964 m. prasi-
dėjęs folklorinis sąjūdis truko de-
šimtmetį, sovietai, išsigandę jo kaip 
tautinio judėjimo, numalšino. Ta-
čiau nepasakyčiau, kad buvome 
antitarybiniai veikėjai. Bandėme 
skleisti etninę kultūrą legaliomis 
priemonėmis. Kita vertus, nekaria-
vome ir su bažnyčia, neskelbėme 
antikrikščioniškų tiesų.

Sovietmečiu buvau pradėjęs ra-
šyti disertaciją, tačiau už romuvie-
tišką veiklą mane pašalino iš uni-
versiteto. Man pasakė, kad daugiau 
negalėsiu šioje srityje dirbti. Kai Lie-
tuva atgavo nepriklausomybę, pra-
dėjau dirbti Kultūros ministerijoje. 

Mūsų Etninės kultūros skyrius ini-
cijavo kultūrinę programą, pradė-
jome mokykloms rengti etnokultū-
rines programas. Kurį laiką mums 
sekėsi, o mokytojai ėmėsi šių pro-
gramų su džiaugsmu. Tačiau vėliau 
kai kas nutiko... Mūsų skyrius pa-
teko į tokią padėtį, kai mes nieko 
negalėjome daryti: neskyrė finan-
savimo, buvo duota pastabų, kad 
atliekame darbą, kurio neturime da-
ryti. Galų gale aš pats savo noru iš-
ėjau iš ministerijos. Tačiau ir pas-
kui visą laiką dalyvavau skleidžiant 
tradicinę kultūrą. 

Prieš dešimt metų buvo įteisin-
tas Etninės kultūros globos įstaty-
mas. Tai buvo mūsų, etninės tradi-
cijos puoselėtojų, laimėjimas. Ta-
čiau vėliau mums pasakė, kad „nie-
ko tas įstatymas nereiškia“. Kad jis 
ką nors reikštų, turi būti įgyvendi-
nimo mechanizmas, o jokio mecha-

nizmo nebuvo ir nėra. Dabar aš vėl 
matau, kaip folkloristai, etnokultū-
rininkai bando „pramušti“ Švietimo 
ministerijoje etnokultūrinio lavini-
mo programą mokyklose – niekaip 
nepavyksta. Susidaro įspūdis, kad 
mūsų švietimo sistema viskam atvi-
ra, išskyrus tautinę kultūrą. Įsivaiz-
duokite, tikybos pamokos vyksta, 
mokytojai joms skiriami. Kai tik 
prieinama prie etninės kultūros, 
programų nereikia, dėstytojų, mo-
kytojų nereikia...  

Noriu pasakyti, kad esama glo-
balistinių jėgų, besistengiančių žlug-
dyti etnokultūrinį judėjimą. Sovieti-
niais laikais folkloriniai, etnokultūri-
niai judėjimai buvo pagrindinė tau-
tinio gyvavimo forma. 

Manėme, kad atgavę nepriklau-
somybę mes galėsime klestėti. Bus 
ne tik folklorinių ansamblių, bet ir 
etnokultūrinis lavinimas. Nieko pa-
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senosios lietuvių  
religijos keliais

senosios Lietuvių reLigijos nereikia 
kurti ar išrasti – ją turime, tik reikia 
etnokuLtūrinio požiūrio į papročius, 
tautosaką, Liaudies dainas, sako senosios 
Lietuvių reLigijos pasekėjai - „romuvos“ 
Bendruomenė. 

Knygoje aprašomos lietuvių senosios religijos idėjos ir jų apraiškos. 
Tai išlaikė paprasta liaudis, kuri ir lietuvių kalbą išsaugojo. Vis plačiau 

lietuvių senameldystė prisikelia XX amžiuje, ir šiandien jau turime 
organizuotą „Romuvos“ sąjūdį. 

 Prof. Romualdas Grigas 

interjeras

Ermina TAUJENYTĖ

Suaugusiųjų “Lego”
Galima teigti, kad minimalizmas 

iš esmės yra savotiška atskirų geo-
metrinių formų mozaika. Interjero 
erdvėje išdėlioti kvadratinius bal-
dus, neapkrauti daugiabriauniais 
baldais gali ir neprofesionalūs di-
zaineriai, bet rezultatas bus tikrai 
geras. Vadovaudamiesi keliomis tai-
syklėmis, galite sukurti tikrai išskir-
tinį ir įdomų interjerą. Minimaliz-
mas nemėgsta nelygumų ir kreivų 

linijų. Pradedant nuo elementarių 
minimalistinių detalių ir grindų iki 
pat lubų – viskas turi būti preten-
zingai lygu ir taisyklinga. 

Prieš pradėdami įrenginėti kam-
barį, galite pasižymėti baldų vietas 
popieriaus lape, taip lengviau ap-
skaičiuosite namų mastelius. Gal-
vodami, kaip erdvę užpildyti bal-
dais bei buitine technika, turėtu-
mėte vadovautis požiūriu “geriau 
mažiau nei daugiau”. 

Svarbiausia, kad kiekvienas 
daiktas būtų jam skirtoje vietoje. 
Lengviau bus, jei įsivaizduosite ja-
poniško biuro tvarkos principus: 
vienas dokumentas - vienas stalas. 
Tai reiškia, kad kiekvienas daiktas 
turi atlikti tam tikrą funkciją ir vie-
noje erdvėje turi dominuoti vienas, 
pagrindinis objektas. 

Svarbu - pagrindinis 
baldas

Miegamajame, pavyzdžiui, 
toks objektas bus lova, valgoma-
jame – stalas, virtuvėje, savaime 
suprantama, virtuvės komplektas. 
Visi kiti daiktai yra tik papildomi 
ir pagalbiniai interjero elementai, 
ir daugiau jokių šalutinių ir ne-
funkcionalių daiktų.

Pastaruoju metu dauguma ita-
lų ir vokiečių baldų gamintojų ga-
mina minimalistinio stiliaus bal-
dus, tad tikrai nebus sudėtinga 
rasti tinkamų baldų. 

Vokiečių minimalizmas yra gan 
griežtas, jam būdingi kampuoti ir 
sodrių spalvų baldai. Italų baldai 
yra truputį jausmingesni ir “minkš-
tesni”. Įdomiau atrodo viename in-

terjere suderinta skirtingų gamin-
tojų produkcija, tuomet namai at-
rodo išskirtinai. 

Galima teigti, kad geometrinės 
formos idealiai tinka virtuvės erdvei. 
Tokios formos yra praktiškos ir es-
tetiškos. Minimalistinėje virtuvėje 
gali vyrauti šviesaus medžio skan-
dinaviško stiliaus baldai. Jei pasi-
rinksite tamsius, subtilius baldus, 
jūsų virtuvė labiau bus orientuota į 
rytietišką stilių, bet tai nėra blogai. 
Svarbu pasirinkti baldus tokius, į 
kuriuos būtų galima sutalpinti vi-
sus virtuvei reikalingus indus ir prie-
mones, kad kuo mažiau daiktų lik-
tų ant stalviršio. Taip pat išskirtinai 
atrodo simetriškas virtuvės kom-
plektas, tik atminkite - per daug si-
metrijos interjerą padaro griežtą ir 
šaltoką, tuomet teks bandyti šį įspū-
dį “atsverti” asimetriškomis detalė-
mis ir elementais. 

Ovalios formos

Pastaruoju metu tikslių geome-
trinių formų baldai yra sušvelninti, 
kad interjeras dvelktų jaukumu, bet 
vis vien išlaikoma tiesių linijų sim-
fonija. Vis dažniau prie geometri-
nių ir apvalių formų priderinami 
minkštieji audiniai.

Interjere daugiau atsiranda ova-
lių formų baldų, aksesuarų. Vis 
dažniau prie minimalistinio inter-
jero derinamos prabangios ir retos 
medžiagos su dekoratyviais orna-
mentais, priešingai nei seniau, kai 
vyraudavo vienspalviškumas. Anks-
čiau vyraudavo tamsių spalvų, 
daug lygių plokštumų turintys bal-
dai, o pastaruoju metu atsiranda 
daugiau ryškesnių spalvų, šviesios 
medienos. Minimalistinio stiliaus 
interjeruose daugėja raudonų tonų. 
Tik spalvas rinkitės atsargiai, kad 
jūsų interjeras netaptų popartu ar 
visišku kiču.

šiuoLaikinio interjero dizaine kartais 
steBina per dideLis geometrinių figūrų 
naudojimas. aiškios Linijos, spaLvų 
grynumas, minimaLizmas – tai iš naujo 
atrastas kLasikinis interjeras.

Interjero 
geometrijos pamokos 

�
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našaus, prasidėjo spartus etninės 
kultūros nykimas. Pažiūrėkime, fes-
tivalis „Skamba kankliai“ - visiška 
degradacija. Keli žmonės ateina, pa-
šoka. O buvo laikai, kai ūžė visas 
Vilniaus senamiestis. 

- Kalbate apie tam tikras globa-
listines jėgas. Ar tarp jų matote 
ir katalikų bažnyčią?

- Šiandien turime ekonominių, 
politinių globalistinių jėgų. Tarp jų yra 
ir krikščionių bažnyčia, kuriai nerei-
kia tautinės tradicijos išsaugojimo. 

Lietuvai atgavus nepriklauso-
mybę, bažnyčios iniciatyva buvo 
sukurti tokie įstatymai, kad mes, 
senosios religijos puoselėtojai, nie-
kur nepraeitume. Kiek kartų nesė-
kmingai bandėme įteisinti senąją 
religiją kaip tradicinę...

Kas yra krikščionių bažnyčia? Tai 
pirmieji globalistai, norėję apimti visą 
Europą. Kaip priešingą pavyzdį gali-
ma pateikti LDK kunigaikštį Gedimi-
ną, kuris sakė, kad jo šalyje leidžiama 
visiems laikytis papročių pagal savo 
tradicijas. Galima sakyti, kad buvo lai-
komasi etnokultūrinio požiūrio.

- Teigiate, kad „Romuvos“ reli-
ginis judėjimas remiasi senąja 
lietuvių tradicija. Ar religinė 
tradicija  vis dar išlikusi, ar vis 
dėlto ją reikia rekonstruoti ar net 
sukurti? 

- Religijos apibrėžimų ir sampro-
tavimų, kas yra religija, esama daug. 
Apibrėžimas, kad religija - tai „tikė-
jimas dievą“, yra per siauras. Čia 
galbūt tik krikščionybei tinkamas 
apibūdinimas. Budizme apie dievą 
apskritai nekalbama, o kitose religi-
jose kalbama apie daug dievų. 

Lietuvoje dar dažnai klausiama: 
ar tu esi tikintis, ar ne. O tai reikš-
tų: ar tu katalikas, ar ne. Jei esi ka-
talikas, vadinasi, tikintis, jei ne ka-
talikas – netikintis, beveik ateistas. 
Tai yra XIX a. mąstymas. Šiuolaiki-
nėse enciklopedijose aiškiai sako-
ma, kad religija yra žmogaus san-
tykis su šventybe, su tuo, kas jam 
šventa. Kiekvienoje tautoje religija 
yra aukščiausia kultūros išraiška. 

Štai kodėl reikia prikelti senąją 
lietuvių religiją. Tai yra mūsų tradi-
cinės kultūros apvainikavimas, nes 
čia susiduriama su šventybe, šven-
tumu. Mes, tradicijos puoselėtojai, 
stengiamės tradiciją pakylėti iki 
šventybės lygio, kad gerbtume ją 
kaip šventą paveldą. 

Ir nieko nereikia rekonstruoti, 
kurti, išrasti. Tarkim, dauguma žmo-
nių mano, kad kalendorinės šven-
tės Kalėdos, Kūčios yra krikščioniš-
kos šventės. Bet juk tai yra  senovi-
nės lietuvių šventės. Per Kūčias vė-
lai vakare sėdama prie stalo, ant jo 
padedama ypatingų senovinių pa-
tiekalų, buvo tikima, kad į namus 
ateina vėlės. Reikia tik etnologinio 
požiūrio, sugebėjimo suprasti, kad 

ne kryžiuočiai atnešė mums tą šven-
timą, o mes patys visa tai turime. 

Liaudies dainas mes suvokiame 
kaip šventas giesmes. Krikščioniui 
šventos yra bažnytinės giesmės, o 
mes turime šimtus dainų, kurias su-
vokiame kaip šventas giesmes. Liau-
dies dainų yra užrašyta dvidešimt 
storų tomų, ten viskas išdėstyta, at-
skleidžiama tradicinė lietuvių pasau-
lėžiūra. Bet ne, žmonės ima Bibliją, 
esą Biblijoje tikroji tiesa išdėstyta, o 
čia kažkokios dainelės. Tai tas ir yra, 
kad Biblijoje sudėtos žydų tradicijos 
„dainelės“, o ne mūsų. Mūsų tradi-
cijos žmonės nebesuvokia. 

Vadinamųjų pagoniškų judėji-
mų yra labai įvairių. Turime supra-
timą apie Vakarų naujųjų pagonių 
judėjimus. Prieš 20 m. buvome su-
sisiekę su anglų Pagonių federaci-
ja. Tačiau vėliau pamatėme, kad 
ten daug ko prikurta. Kada jie savo 
giesmėse garbina romėnų, graikų, 
Egipto dievus, pasidaro kažkoks pa-
goniškas internacionalas. O mes 
priklausome judėjimui, kuris išlai-
ko etninę tradiciją. Mums rūpi 
mūsų protėvių tradicijos, folkloras, 
papročiai, menas, pasaulėžiūra, eti-
ka, estetika. Tai yra religijos turinys, 
o religija, kaip minėjau, susijusi su 
šventybe, su tuo, kas šventa. 

- Tyrinėtojai kalba apie skirtin-
gas senosios religijos tradicijas: 
valstietišką, karių ir pan. Ar 

sutinkate su tokia klasifikacija 
ir kuriai tradicijai artimiausias 
būtų „Romuvos“ judėjimas? 

-  Religija yra viena. Be abejo, 
kariai labiau akcentavo vienus da-
lykus, valstiečiai - kitus. Reikia pa-
brėžti, kad  pačias seniausias tra-
dicijas tęsė būtent valstiečiai. Jie 
buvo arčiausiai gamtos, geriausiai 
matė jos gaivalus. Dainose veikia 
tiek gyvieji, tiek mirusieji. Neatsitik-
tinai ugnis buvo pradėta saugoti jau 
valstietiškoje trobelėje, o kunigaikš-
čiai, kurie vėliau degino aukurus, 
tiesiog išplėtojo šią tradiciją. 

Formuojantis bajorų, kunigaikš-
čių luomui, formavosi ir atitinka-
mos religinės tradicijos, tačiau nie-
ko gera iš jų nebuvo. Valdovų reli-
gija visada stengėsi pateisinti amo-
ralumą. Amoralu, nedora yra tai, 
kas trukdo gyventi bendruomenei. 
Duisburgo kronikoje pasakojama, 
kaip prūsų bajorėlis susitaria su 
kryžiuočiais, juos įleidžia slapta į 
pilį. Kryžiuočiai išpjauna visus gy-
ventojus, o prūsų išdaviką pakrikš-
tija ir padaro iš jo krikščionį. Pir-
mieji prūsų krikščionys buvo išda-
vikai, kurių rankos suteptos savo 
gentainių krauju. 

Kai kas skundžiasi, kad neturi-
me pakankamai žinių apie kuni-
gaikščių religiją, Valdovų rūmų ri-
tualus. Bet juk čia nedidelė bėda – 
žinome, kokia buvo valstietiška re-
ligija, kuri yra gelminė. Liaudies dai-
nose beveik neminimi istoriniai da-
lykai. Tuose tūkstančiuose dainų 
pasakojama apie saulę, mėnulį, 
žvaigždes, motinėlę, tėvą, ąžuolėlį, 
liepelę, marias ir t.t. Tokio tipo re-
ligiją aš vadinu kosmine.

- Kai kurie senosios lietuvių tra-
dicijos tyrinėtojai sako, kad lietu-
vių religija esanti panteistinė? 

- Kaip ją pavadinsi, nepagadin-
si. Galima rasti panteizmo, politeiz-
mo elementų. Nemėgstu etikečių. 
Svarbiausia išgyventi, patirti šventy-
bę. Ir ne dėl to, kad parašyta, jog tai 
yra panteizmas ar politeizmas... 

- Jūsų knyga parašyta per 
santykį tarp senosios tradicijos 
ir krikščionybės. Ar toks kalbė-
jimas netampa ideologizuotas? 
Kai kas sako, kad ši knyga kai 
kam būsianti tiesiog „vėzdas 
uždrožti bažnyčiai“. 

- Krikščionybės prigimtyje tie-
siog užkoduota naikinti visa kita. 
Principas „kas ne su manimi, tas 

prieš mane“ įrašytas Evangelijoje. 
Karas su kryžiuočiais buvo religi-
nis karas. Nors mūsų istorikai tai 
vadina ne religiniu karu, esą čia 
buvo ekonominiai interesai. Krikš-
čionybė siekia evangelizuoti pasau-
lį, naikinti kitas religijas.

Dar visai neseniai buvo kovoja-
ma su tuo, kas yra etniška, tradi-
ciška. Popiežius Jonas Paulius II, 
į etninę tradiciją žiūrėjo šiek tiek 
kitaip. Jis sakė, kad tegul Afrikos 
tautos išlaiko tradicijas, svarbu, 
kad tikėjime figūruotų Kristus. 
Naujasis popiežius Josefas Racin-
geris (Joseph Alois Ratzinger) tur-
būt laikysis konservatyvesnių 
nuostatų. Kad ir kaip ten būtų, 
esmė ta pati – evangelizavimas; 
viskas turi būti pavaldu bažnyčiai. 
Tad kaip tokiu atveju galima drau-
gauti su jėgomis, kurios tave ban-
do užgniaužti?

Vienu metu Lietuvos kultūra 
buvo sinkretiška - senosios religi-
jos, senųjų tradicijų ir krikščiony-
bės samplaika. Kai kas tuo net gė-
risi, sako, štai kaip gražiai sugy-
veno senoji ir krikščioniškoji tra-
dicija. Nieko panašaus. Papras-
čiausiai bažnyčia sukandusi dan-
tis kentė tą sinkretizmą ir visokiais 
būdais jį slopino. Kunigai draudė 
dainuoti liaudies dainas, atlikti se-
novinius papročius. O rezultatas 
štai koks: nemažai lietuvių prakti-
kuoja tik bažnytinę tradiciją. Tai 
yra pastangų išstumti etninę kul-
tūrą, palikti sterilią bažnytinę tra-
diciją rezultatas. Kartais pasiklau-
sau „Marijos“ radijo – ten apie Lie-
tuvą nieko neužsimenama, nebent 
tik minima Palestina ir Izraelis. 

Beje, Vilniaus universiteto Reli-
gijos studijų ir tyrimų centras prak-
tiškai yra bažnyčios filialas. Jie turi 
keletą specialistų, kurie daro ana-
lizes pagal bažnyčios užsakymus. 
Nebažnytinius judėjimus jie verti-
na kritiškai, esą niekas neprilygsta 
bažnyčiai. Sovietmečiu mus kon-
troliavo komunistai, dabar mėgina 
kontroliuoti bažnyčia.

Kitame numeryje pateiksime 
humanitarinių mokslų atstovų ko-
mentarus apie J.Trinkūno knygą 
„Lietuvių senosios religijos kelias“ 
bei „Romuvos“ judėjimą.

„Romuva“ remiasi baltų religine tradicija, kurią sudaro 
lietuvių, latvių ir prūsų religinis paveldas. Šio bendro baltų 
dvasinio paveldo formavimosi pradžia siekia labai tolimą 
indoeuropietišką praeitį. Baltų, arba aisčių, kultūra kaip 
savita išsiskiria II tūkstantmetyje pr.m.e. Bendras baltų 
religinis centras „Romuva“ su vyriausiuoju dvasininku kriviu 
buvo įsteigtas 521 m. Rikojote. Vėliau iškilo ir kiti svarbūs 
sritiniai baltų religiniai centrai - Romuvos atskiruose baltų 
kraštuose, tarp jų ir Lietuvoje. 

Vienas iš svarbiausių baltų tikėjimo centrų nuo neat-
menamų laikų veikė Šventaragio slėnyje Vilniuje. Nuo 1250 
m. kunigaikščio Šventaragio valia jis buvo reformuotas ir 
tapo centrine Lietuvos baltų tikėjimo šventove. Krikščiony-
bės pastangomis pradėjus naikinti Lietuvos baltų tikėjimo 
religines institucijas, vis mažiau vaidilų kontroliuojama re-
liginė praktika pamažu koncentravosi į bendruomeninius ir 
individualius kultus ir tokiu pavidalu, palaikoma iš kartos į 
kartą perduodamų etninių tradicijų, išliko iki pat XX a. 

XX amžiaus pradžioje Romuvos ir baltų tikėjimo vertę 
savo raštuose iškelia Vydūnas. 

J.Basanavičiaus, J.G.Beržanskio-Klausučio ir kitų idėjų 
šviesoje prieškario nepriklausomoje Lietuvoje vėl atkuriamos 
baltų tikėjimo institucijos: 1930 m. įkuriama „Romuvos“ 
(„visuomiečių“) bendruomenė (veikė iki 1940 m.), 1967 m. 
įkuriama bendruomenė „Ramuva“, ir tik 1992 m. pirmą 
kartą oficialiai įregistruojama „Romuva“ kaip baltų tikėjimo 
bendruomenė. „Romuvos“ bendruomenės veikia JAV ir 
Kanadoje. 2001m. pabaigoje 3 senojo baltų tikėjimo ben-
druomenės (Vilniaus, Kauno, Molėtų) formaliai susijungė į 
Senovės baltų religinę bendriją. Tačiau faktiškai šios ir kitos 
bendruomenės bendradarbiaudamos veikė jau 10 metų. 

Senovės baltų religinės bendrijos dvasiniais vadovais 
pripažįstami visi vyriausieji kriviai ir vaidilos, vieniję baltų 
tautas religiniu pagrindu ir puoselėję senąjį baltų tikėjimą. 

Pagal www.romuva.lt

Gerbiamieji „Pastogės“ skai-
tytojai, jei norite pareikšti savo 
nuomonę straipsnyje išsakytais 
klausimais, lauksime Jūsų laiš-
kų adresu: pastoge@respublika.
net arba skambučių telefonu 
(85) 261-79-08

„Romuva“ 

Senoji lietuvių religija – mūsų 
tradicinės kultūros apvainikavimas, 

įsitikinę senojo tikėjimo pasekėjai

J.Trinkūnas sako, kad senosios lietuvių  
tradicijos atkurti ar sukurti nereikia - ją  

turime, tereikia ją mokėti atpažintiJ.
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patarimai

Ermina TAUJENYTĖ

Jei jūs daug dėmesio skiriate 
savo namo ir sodo puoselėjimui ir 
grožiui, nepamirškite apmąstyti ir 
tvoros išvaizdos.

Ypač daug dėmesio reikalauja 
didelė plytinė arba kitokia akyla ir 
masyvi tvora, nes ją reikia priderin-
ti prie namo eksterjero. Be to, kad 

sušvelnintumėte tokių tvorų monu-
mentalumą, apsodinkite jas dau-
giamečiais augalais. 

Atminkite - tvora atlieka ne tik 
apsauginę funkciją, bet ir puošia 
jūsų aplinką. Visuomet išskirtinai 
atrodo žalios ir gyvos tvoros arba 
tik dekoratyvios, iš vytelių ar akme-
nų suformuotos tvorelės, kurios tik 
žymi šeimininko valdas. 

Gyvos tvoros atrodo gražiai, 
ypač jei jos sudarytos iš tvarkingai 
nukirptų tujų, bet jos reikalauja ne-
mažai darbo, tad prieš rinkdamie-
si tokią tvorą gerai pagalvokite apie 
būsimus rūpesčius. Taip pat pasi-
domėkite augalų auginimu bei jau 
užaugusių šakų pločiu, kad nepa-
sodintumėte augalų per tankiai ar 
per retai, kad tvoroje nebūtų negra-
žių tuščių ertmių. 

Jei norite, kad tvora žydėtų pa-
vasarį ir žaliuotų visą vasarą, galite 
pasirinkti alyvas ar kitus žydinčius 
krūmus. Gražiai atrodytų, jei fasa-

dinėje namo pusėje tvorelę sufor-
muotumėte iš rožių, nes jos ilgai 
žydi ir skleidžia malonų kvapą. 

Patarimai:
n Kai sodinate augalus, nepa-

mirškite pagalvoti apie atstumą nuo 
sienos. Jei augalai turi mažas šaknų 
sistemas, juos galite sodinti arčiau. 
Standartas yra 1,5 m atstumas.

n Nepamirškite apie tvoros pa-

matus - jei jie yra gilūs, tai augalų 
šaknims nebus vietos augti.

n Nesodinkite augalų šalia me-
talinių tvorų, nes geležis vasarą įkais-
ta ir augalų lapai tiesiog nudega.

n Didelę tvorą galite apsodinti 
vijokliniais augalais, taip ji taps ne 
tokia masyvi. Taip pat ant tvoros ga-
lite prikabinti žibintų, jie gražiai ap-
švies jūsų teritoriją.

  Vienas iš didžiausių prietarų 
apie vantų rišimą - jų rišimo laikas. 
Daugelis pirtininkų sako ir literatū-
roje aiškinama, kad geriausia van-
tas rišti per Jonines, tarsi per Joni-
nes kiekvienais metais augalų ve-
getacijos lygmuo būtų vienodas. 
Pažvelkime į žydėjimą - tas pats 
alyvos krūmas vienais metais žydės 
gegužės pradžioje, kitais metais žy-
dėjimas nusikelia vos ne į birželį. 
Taip pat ir su lapais - vienais me-
tais per Jonines jie bus subrendę, 
kitais metais tik pradės tvirtėti. 

Geriausias būdas - stebėti, kada 
lapai subręsta. Tinkamiausi lapai 
būna jau patamsėję, traukiant sti-
priai laikosi už šakelės.

Vantoms ruošti parenkamas 
jaunas beržas, apie 4-5 metrų aukš-
čio, augantis pavėsyje ir laisvesnė-
je vietoje, kad nesiliestų šakomis 
su kitais medžiais.

Beržinei vantai naudojamos vi-
durinės šakos, apatinės šių šakų 
šakelės, kurių ilgis būna apie 40 
centimetrų (alkūnės ilgio).

Beržinės vantos ruošiamos, kai 
šakos nebeauga, nėra šviežių lapų. 
Švieži lapai ir ūgliai blogai atlaiko 

karštą vandenį ir prastai laikosi va-
nojantis. Viršutinių šakų lapai būna 
didesni, tačiau dažniau-
siai šios šakelės auga ir 
viršūnėlės susideda iš 
jaunų, nepatvarių lapų. 
Vantoms šakelės ruošia-
mos vakare, po nelietin-
gos ir šiltos dienos.

Pastebėta, kad po 
karštos ir saulėtos die-
nos vantos būna kvap-
nios tik kelis mėnesius, 
daug ilgiau kvapnumą 
išlaiko vėsesnę dieną riš-
tos vantos.

Atskiriant tinkamus la-
pus, vantas galima rišti vos 
ne iki šalnų, nors vėlyvos 
vantos ilgesniam laikymui 
netinkamos, nes tenka riš-
ti iš nepatvarių jaunesnių lapų. Kuo 
arčiau ruduo, tuo jaunesnius beržus 
ir aukštesnes šakas reikia naudoti.

Ąžuolo vantos dažniausiai riša-
mos liepos mėnesį, maždaug po 
liepų žydėjimo. Parenkamos ilges-
nės šoninės šakelės.

Pabandykite kartu su ąžuolo su-
rišti ir beržines šakas. Į vantos vidų 
papildomai įdėkite kadagio šakelę. Ji 
suteiks aromatą - kadagio ir beržo ša-
kelės gerai atlaiko vanojimą, o ąžuo-
lo lapai stipriau laikosi nei beržo.

Daugiau informacijos

žalia tvora
praeivių ir Lankytojų dėmesį pirmiausiai 
patraukia tvora, mat ji yra Lyg viršutinis 
rūBas, apjuosiantis jūsų sodyBą ar namus.

kada ir kaip rišti vantas
vantas geriausia 
rišti per jonines 
arBa iškart po jų. 
tačiau ar kiekvienais 
metais Būna taip pat?

Atminkite - tvora atlieka ne tik  
apsauginę funkciją, bet ir puošia jūsų aplinką

Didelę tvorą galite  
apsodinti vijokliniais augalais
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Beržinei vantai naudojamos vidurinės  
šakos, apatinės šių šakų šakelės, kurių ilgis 
būna apie 40 centimetrų (alkūnės ilgio)



trauklūs kosmoso evoliucijos variantai taip pat 
svarstomi mokslo sluoksniuose. Šis požiūris net-
gi turi savo pavadinimą – „kosmoso zoologijos 
sodo“ koncepcija. Labai nesinorėtų, kad taip 
būtų. Tačiau bent jau kai kurie praeities kon-
taktai su ateiviais iš kosmoso įrodo būtent tai.

Palyginę įvairių rasių ir tautų atstovų geno-
mą tyrinėtojai padarė išvadą, kad maždaug 
penktadalis žmonių – ateivių iš kitų planetų pa-
likuonys. Jų genome buvo aptikti „svetimkūniai“ 
genai, kurių neturi likusi žmonių dalis. Visiškai 
realu, kad atvykėliai iš kitų planetų imdavo ir 
„pasilinksmindavo“ su vietos faunos atstovėmis 
žemietėmis. Prisiminkime kad ir „išdykėlį“ grai-
kų dievą Dzeusą, viliojusį merginas ir laisčiusį 
savo sėklą į visas puses. Tai vienas iš variantų. 

Bet vėlgi peršasi nelabai malonios min-
tys, nes gali būti ir taip, kad ... esame pa-
prasčiausios laboratorinės pelytės. Atleisk, 
pone Dieve, kad suabejojau, jog tu mus su-
kūrei. Bet juk gali būti, kad kažkas atskrido, 
kažkas surado arba atsigabeno į save pana-
šias būtybes ir ėmė savo nuožiūra kaitalioti 
jų genus, eksperimentuoti, kas iš to išeis.

Naujų veislių bumas

Tai ne juokai. Dar 1982 m. visų gerbia-
mas daktaras, vienas iš Nobelio premijos lau-
reatų už  DNR struktūros atradimą, Frensis 
Krikas (Francis Crick) išsakė drąsią nuomo-
nę, kad gyvybės sėklą Žemėje galėjo pasėti 
“panašios į mus būtybės“, kurių laivas atvy-
ko iš kokios nors tolimos planetos.

Ir tam niekas itin neprieštarauja. Iš visų 
gyvūnų rūšių tik žmogus turi tokią didžiulę 
veislės (atsiprašau - V.G.) įvairovę. Galima gin-
čytis kiek tik nori, tačiau juk nėra, pavyzdžiui, 
gorilų juodaodžių, gorilų baltaodžių ir gorilų, 
turinčių mongolų bruožų. Ar nepanašu, kad 
mus, žmones, kažkas kitados „prisijaukino“ 
ir pradėjo mus valdyti, išvesti naujas veisles, 
taip kaip dabar darome mes, padėdami gam-
tai kurti vis naujas kačių ar šunų veisles?

Pavyzdžiui, Bredas Staigeris (Brad Stiger) 
savo knygoje „Žvaigždžių dievai. Kosminiai 
klonavimo meistrai“ atkreipia dėmesį į tą ne-
įtikėtiną greitį, kuriuo evoliucionavo mūsų 
smegenys per pastaruosius 500 tūkst. metų. 
Jeigu visi primatai buvo vienose starto pozi-
cijose prieš 3-5 mln. metų, kodėl būtent žmo-
nės ėmė taip ryškiai vyrauti, aplenkdami vi-
sus kitus?  Juk dabar savo apimtimi žmogaus 
smegenys tris kartus viršija gorilos. Jos turi 10 
mlrd. neuronų, t.y. 10 kartų daugiau, negu 
turi šimpanzės. Žmogaus protiniai sugebėji-
mai šimtą kartų viršija bet kokios beždžionės 
sugebėjimus, ir jos kažkodėl visiškai nesiruo-
šia mūsų pasivyti, neįvyksta nei protinis, nei 
kitoks šuolis į naują lygį. Nepaisant šimtų ir 
tūkstančių bandymų, visiškai neatrodo, kad 
intensyvūs mokymai bent kiek būtų pakėlę 
beždžionių intelektą.

Paklausykime dabartinių antropologų ir 
paleontologų. Jų nuomonė vieninga: evoliu-
cija yra labai lėtas, monotoniškas procesas, 
ir nė viena gyvūnų rūšis, išskyrus žmones, 
per pastaruosius 5 mln. metų nepatyrė jokių 
staigių ar netikėtų pokyčių. Visa žmonija ko-
kybiškai nesikeitė 900 tūkst. metų,  ir tik per 
pastaruosius 15 tūkst. metų homo sapiens 
smegenys netikėtai pasikeitė taip, kad tapo 
įmanoma sukurti civilizaciją. Tai ar labai jau 
eretiška mintis, kad žmonija savo evoliucijos 
kelyje gavo kokią nors pagalbą iš šalies? 

Ar žmoniją labai pažemins žinia, kad eg-
zistuoja kita, labiau išsivysčiusi, civilizacija 
– ne Žemės genų inžinieriai? Ar mes pradė-
sime mažiau save gerbti, jeigu sužinosime, 

kad iki mūsų Žemėje gyveno kitų žmonių 
rūšių – eksperimentinių, dirbtinai sukurtų? 
Kodėl tik žmonių moterys patiria tokias klai-
kias kančias gimdydamos kūdikius? Kodėl 
Viešpats prakeikė pramotę Ievą, suteikda-
mas jai gimdymo skausmą? Gal todėl, kad 
anksčiau gimdavome paprasčiausiuose mė-
gintuvėliuose, nuostabiuose nežemiškos la-
boratorijos soduose.  

O jeigu taip, kur tada mums ieškoti pa-
slaptingosios planetos X? 

Žvilgsniai krypsta į Sirijų

Vakarų Afrikos dogonų genties, gyvenan-
čios prie Nigerio upės, mitologijoje yra ne-
dviprasmiškai nurodoma, kad jų protėviai at-
vyko iš Sirijaus žvaigždžių sistemos. Ši pir-
mykštė tauta kas 50 metų itin triukšmingai 
ir puošniai sutinka Nuostabios žvaigždės Si-
gujos (taip dogonai vadina Sirijų) šventę. Re-
miantis jų pasakojimais, būtent per 50 metų 
Sirijus apsisuka aplink kitą, „nematomą“, 
žvaigždę. Genties vado teigimu, ji labai maža, 
bet jos tankumas toks, kad „jei susirinktų 
visi žmonės, jie vis tiek negalėtų pakelti net 
ir mažiausio jos gabalėlio“. Be to, šalia jų dar 
egzistuoja ir trečioji žvaigždė. 

Ką apie tai kalba mokslas? Tiesą sakant, 
iki XIX a. iš viso niekas, išskyrus dogonus, ne-
žinojo, kad šalia Sirijaus A egzistuoja ir Sirijus 
B. Sirijus B tapo pirmąja oficialiai užfiksuota 
„baltąja nykštuke“, ir ji sudaryta iš medžiagos, 
60 000 kartų sunkesnės už vandenį! Kai pa-
keliame ranka stiklinę gyvsidabrio, mus nuste-
bina jos didelis svoris: ji sveria apie 3 kg. Bet 
ką pasakytume apie stiklinę medžiagos, sve-
riančios 12 t, kuriai pervežti reikalinga geležin-
kelio platforma? Skamba absurdiškai, bet tai 
yra vienas iš naujausios astronomijos atradi-
mų, kuris... patvirtina dogonų vado žodžius.

Iš kur Afrikos tautelė apie tai sužinojo? Ma-
žiausiai įtikinama ir labiausiai paplitusi versija 
– paleokontaktas, kad Žemę kadaise aplankė 
ateiviai iš Sirijaus. Pats genties vadas tvirtina, 
kad šias žinias perdavė dievas, vardu Nomas 
(Nommo), nusileidęs iš dangaus keistu apa-
ratu. Tai patvirtina ne tik dogonų mitai, bet ir 
šumerų padavimai apie anunakus – dievus, 
nusileidusius iš Nibiru planetos, majų ir acte-
kų legendos, Indijos brahmanų pasakojimai. 
Tuo paaiškinamas ir Sirijaus garbinimo kultas 
Senovės Egipte. Neatmetama netgi ir tokia ver-
sija, kad pats Sirijus kadaise buvo netoli Sau-
lės, sudarydamas (tai neprieštarauja kosmo-
so mechanikos dėsniams) su ja dviejų žvaigž-
džių sistemą, ir tik paskui nukeliavo į dabarti-
nę vietą galaktikoje. 

Artėja Nibiru 

Galime prisiminti ir šumerus – nepapras-
tai greitai suklestėjusią civilizaciją. Remiantis 
jos išlikusiais tekstais, Saulės sistemoje egzis-
tuoja dar viena planeta - Nibiru, kuri yra di-
desnė už Žemę 3-4 kartus. Jie taip pat įsiti-
kinę, kad ten gyvenantys dievai, kuriuos jie 
vadino anunakais, padovanojo žmonėms gy-
vybę. Amerikiečių mokslininkas ir rašytojas 
Alanas Elfordas (Alan Elford) tvirtina, kad šio-
je planetoje jau 300 metų egzistuoja itin išsi-
vysčiusi civilizacija.

Nibiru turi labai ištęstą sukimosi aplink 
Saulę trajektoriją, todėl apsisuka aplink ją tik 
kartą per 3600 metų. Šumerai turi ne tik ra-
šytinius tekstus, patvirtinančius Nibiru egzis-
tavimą, bet ir daugybę apvalaus disko su 
dviem dideliais sparnais vaizdų. Šį simbolį – 
sparnuotą diską – tūkstančius metų garbino 

asirai, babiloniečiai, egiptiečiai ir daugelis kitų 
tautų. Senovės išminčiai tikėjo, kad būtent iš 
tokio aparato mūsų planetą pirmą kartą ap-
lankė Nibiru gyventojai, kad čia išgautų jų pla-
netai reikalingo aukso. Manoma, kad būtent 
auksui išgauti ir buvo sukurti žmonės. Gal... 

1976 m. pasirodė tam skirta Zacharijaus 
Sičino (Zecharia Sitchin) knyga „12 plane-
ta“, ir ji sukėlė itin daug ginčų tarp mokslo 
vyrų. Mokslininkų teigimu, ši planeta vėl ar-
tėja prie Žemės ir jau yra matoma plika aki-
mi. Jos artėjimas susijęs su vandenynų atši-
limu, ugnikalnių suaktyvėjimu, galimais po-
tvyniais ir kitais kataklizmais.  Bet tai jau kita 
tema, kurią panagrinėsime artimiausiuose 
„Pastogės“ numeriuose.

Tokių užuominų apie dirbtinį žmogaus su-
kūrimą gausu ne tik daugelio tautų mituose, le-
gendose, bet ir pačioje Biblijoje. Vadinkime jas 
nuo žolelių apsvaigusių žynių ar prisigėrusių ša-
manų klejonėmis, tačiau stebina tai, kad visus 
šiuos mitus sieja ypatinga misija, dėl kurios die-
vai atvyko į Žemę, – kad sukurtų ir apgyven-
dintų mūsų planetoje protingas būtybes. 

Kad ir kaip ten būtų, ši paslaptis, kas mes 
ir iš kur mes, iki šiol neatskleista, deja, ja do-
misi tik pavieniai entuziastai.

paslaptys

Virgaudas GUDAS

Jau ne vieną dešimtmetį mokslininkai, 
rašytojai fantastai, daugelio teorijų autoriai 
bando įrodyti, kad esame sukurti ne šioje 
planetoje arba bent jau ne natūraliomis są-
lygomis. Juk jeigu labiau įsigilini, akivaizdu, 
kad žmogus nuo savo gimimo visiškai nepri-
sitaikęs gyventi Žemėje. 

Daug abejonių

Jis - vienintelis padaras, kuris yra privers-
tas kuo nors rengtis. Nuo gamtos jis neap-
saugotas nei tankia vilna, nei stora oda su 
riebalų sluoksniu, nei žvynais. Mūsų plane-
toje nėra tokio gyvūno, kuris būtų taip pri-

klausomas nuo klimato sąlygų ir taip būtų jų 
pažeidžiamas kaip žmogus. Netekęs apran-
gos, didžiojoje planetos dalyje jis žūtų per la-
bai trumpą laiką. Negalėjo mūsų Žemė, jei-
gu ji tikrai planeta gimdytoja, būti tokia ne-
gailestinga savo kūdikiui. Tai liudija visi jos 
likę kūriniai, kurie puikiai jaučiasi nuo Hima-
lajų aukštybių iki vandenynų gilumų.

Jeigu tikėtume Darvinu ir jo teorijos pa-
sekėjais, artimiausi mums gyvūnai yra pri-
matai. Tačiau jiems viskas kitaip. Ne taip 
kaip žmonėms. Šimpanzės nėštumas – 7 
mėn., o gorilos – 9,5 mėn. Jos pagimdo vos 
dviejų kg vaikus, bet jie išnešioti, po kelių 
dienų jau būna judrūs, bando savimi pasi-
rūpinti. O žmogaus kūdikiai? Šimpanzės pa-
telė tampa suaugusi 8, o patinas – 10 metų. 
Ar reikia rašyti, kokie „suaugę“ yra tokio am-
žiaus homo sapiens?

Jei netinka šitokios abejonės, pereikime 
prie matematikų išvadų. Analizuodami situ-
aciją jie padarė netikėtą išvadą: jeigu Žemės 
traukos jėga būtų tik 0,6 dabartinės, tai žmo-
gus, panašiai kaip katė ar šuo, galėtų kris-
ti, griūti į valias visiškai nesusižeisdamas, o 
ką jau kalbėti apie kokius nors kaulų lūžius. 
Ar ne todėl žmogaus kūdikiai taip kenčia, 

verkia, būna kaprizingi, serga? Jiems nejau-
ku, sunku, nepatogu planetoje, kur tokia 
trauka ir toks svoris. Vadinasi, gimtojoje pla-
netoje, iš kurios kadaise atsikėlė mūsų pro-
protėviai, traukos jėga buvo gerokai mažes-
nė – vos 0,6 dabartinės? 

Svetimas pasaulis

Šis pasaulis mums aiškiai per svetimas: 
ne čia mes atsiradome, ne čia formavomės 
ir ne čia įgijome ypač galingą mąstymo apa-
ratą, kuris, kaip tvirtina mokslininkai, tepa-
naudojamas vos dešimtadaliu. Na, negali 
būti nei ponas Dievas, nei mama Gamta to-
kie neracionalūs, tokie išlaidūs, kad apdo-
vanotų žmogų protu, kuriuo jis sugeba pa-
sinaudoti tokiu neįtikėtinai mažu naudin-
gumo koeficientu. Galbūt kitomis sąlygo-
mis, būdingomis mūsų natūraliai, įgimtai 
aplinkai, žmonija sugebėtų daug efektyviau 
pasinaudoti savo proto galimybėmis, o pats 
gyvenimas taptų daug spalvingesnis, sudė-
tingesnis, turtingesnis? Matyt, ne šiaip sau 
ateiviai, humanoidai – kaip norite, taip juos 
vadinkite – skiriasi nuo žmonių būtent savo 
mąstymo platumu, pažinimu, nes jų evo-
liucija nebuvo dirbtinai pažeista, jų sėkla 
nebuvo persodinta į mažiau derlingą ir sve-
timą dirvą.

24 valandų ritmas

Kas dar kelia abejonių dėl žmonijos gim-
tinės? 24 valandų ritmas. Jis įgimtas visiems 
be išimties planetos gyvūnams. Įkišk kokį 
nors gaidį (tiesiogine prasme) į rūsį ar į po-
žemį, jis kaip laikrodis giedos taip, tarsi prieš 
savo akis matytų saulės patekėjimą ir saulė-
lydį. Visiems šios žemės padarams tai natū-
ralu. Jų biologiniai laikrodžiai, nuo gimimo 
suderinti su planetos ritmais, niekada nesu-
trinka. Su žmogumi viskas kitaip! Nematyda-
mas dienos šviesos, neturėdamas laikrodžio, 
jis ima gyventi visiškai kitokiu grafiku, ir tai 
patvirtina šimtai bandymų. 

Vienas iš garsiausių ir labiausiai aprašy-
tų yra prancūzų speleologo Mišelio Sifro (Mi-
chel Siffre) eksperimentas. 1972 m. Techa-
so valstijoje (JAV) jis nusileido giliai po žeme 
ir pusei metų izoliavo save nuo išorinio pa-
saulio, stebėjo savo pojūčius. Para tyrinė-
tojui baigiantis eksperimentui pailgėjo iki 
24,8 valandos. Jam atrodė, kad oloje išbu-
vo 151 parą, o iš tikrųjų buvo praėjusios 
179. Pagal kitus bandymus, iš kurių nema-

žai atliko NASA, kai kurių dalyvių para „už-
sitęsdavo“ dar ilgiau. Kodėl? Ar ne todėl, 
kad žmogaus biologinis laikrodis dirba pa-
gal ritmą ne šios, o tos planetos, kurioje jis 
gavo pradinį impulsą gyvybei? 

Planeta X

Ar sužinos kada nors žmonija, kur yra tikro-
ji jos gimtinė, kurioje visi gyvybiniai parametrai 
atitinka biologinę ir psichinę žmogaus esmę, 
kurioje jie gali būti natūralūs ir savimi, kur jų 
gyvenimo ciklas nebūtų apribotas 70-80 metų, 
o tęstųsi gerokai ilgiau ir produktyviau?

Labai daug klausimų ir mažai atsakymų. 
O tuo tarpu kažkur neaprėpiamuose visatos 
toliuose sukasi planeta X, iš kurios nuo neat-
menamų laikų pagal religijos hipotezes buvo 
išvyti Adomas ir Ieva. Pagal tai, kas rašyta, jos 
traukos jėga turi būti vos daugiau nei perpus 
didesnė negu Žemės, tankumas ir sudėtis pa-
našus, t.y. turi būti daug vandens. Apsisuki-
mo aplink savo ašį periodas – beveik 30 va-
landų. Joje negali būti metų kaitos, nes nėra 
sukimosi aplink savo ašį pasvirimo kampo. 

Magnetinių audrų, slėgių skirtumų ten taip 
pat negali būti. Ten šiltas, minkštas klimatas, 
ten visko gausu, ten nereikia rūpintis duona 
kasdienine, o galima visą save skirti kūrybai, 
tai ir sukūrė iki šiol neregėtą savo galia mąs-
tymo aparatą. Ten būtent ir yra Rojus, kurio 
taip ilgisi mūsų genetinė atmintis.

Ir jeigu iš tiesų tas Rojus kur nors kosmo-
so gelmėse, būtų labai keista, jeigu mūsų pro-
to broliai kartkartėmis mūsų neaplankytų, ne-
pasidomėtų, kaip laikosi jų giminaičiai. Taigi 
NSO - ne jokie ten neatpažinti objektai, ne pa-
slaptingasis gamtos fenomenas, o mūsų sve-
čiai arba giminaičiai iš tolimosios planetos X. 

Kosmoso zoologijos sodas

Nors gal ir ne giminaičiai. O jeigu iš tikrųjų 
mūsų nuodėmingoji, mūsų itin daug kančių pa-
tyrusi civilizacija – visai ne Dievo kūrybos šedev-
ras, o priešingai – koks nors nukrypimas nuo 
bendros kosmoso evoliucijos linijos? O jeigu 
Žemė - ne Biblijoje vaizduotas rojus, o kosmo-
so kalėjimas evoliucijos posūniams ir poduk-
roms, išbrokuoto klono draustinis bendros pa-
žangos kelyje? Nesupykite. Panašūs ne itin pa-

žveLgdami į pasLapčių kupiną žvaigždėtą dangų, 
svarstydami apie jose egzistuojančias kitas 
civiLizacijas, ieškodami kontaktų su protingomis 
BūtyBėmis kažkodėL LaBai retai susimąstome: gaLBūt 
mes patys esame ateiviai šioje pLanetoje?

gal mes patys ateiviai?
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Žmogus - vienintelis padaras, kuris yra priverstas kuo nors 
rengtis. Nuo gamtos jis neapsaugotas nei tankia vilna, nei 

stora oda su riebalų sluoksniu, nei žvynais

Dogonų genties mitologijoje yra 
nedviprasmiškai nurodoma,  

kad jų protėviai atvyko iš  
Sirijaus žvaigždžių sistemos

Šalia Sirijaus A egzistuoja ir Sirijus B

Gyvybės sėklą Žemėje galėjo pasėti  
“panašios į mus būtybės“, kurių laivas  
atvyko iš kokios nors tolimos planetos
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n Japonija. Čia vyksta ungurių 
gaudymo varžytuvės. Į baseiną pa-
leidžiami keli šimtai ungurių. Kon-
kurso dalyviams išdalijami guminiai 
batai, pirštinės ir specialūs šalmai. 
Pagauti vikrų, slidų ungurį ir atneš-
ti jį iki savo kibiro – tikrai nelengva 
užduotis. Už kiekvieną pagautą un-
gurį, kuris Japonijoje laikomas bran-
giu ir vertingu delikatesu, priklauso 
nemokama rūkyto ungurio porcija, 
o pagrindinis prizas – 50 tūkstan-
čių jenų (beveik 123 tūkst. Lt)

n Lenkija. Goldapos mieste 
vyksta pasaulinis žmonų nešiojimo 
čempionatas. Reikia savo brangiau-
siąją naštą nunešti kuo toliau ir gau-
ti prizą - alaus, kurio svoris lygus 
žmonos svoriui.

n Jungtiniai Arabų Emyratai. Ne-
toli sostinės Abu Dabio Vasbos 
mieste vyksta kupranugarių lenk-
tynės šalies prezidento prizui 
gauti. Keli šimtai kupranu-
garių visą savaitę var-
žosi 8 km trasoje. 
Specialiai atrinktos 
ir mokytos kupranu-
garės (jos ištvermin-
gesnės ir greitesnės 
nei patinai) gali lėkti iki 
60 km per valandą grei-
čių ir per dieną įveikti 300 
kilometrų. Lenktyninė ku-
pranugarė su gerais kilmės 
dokumentais kainuoja kelis 
šimtus tūkstančių dolerių. 

n Fidžis. Fidžio sostinės Su-
vos Sukano parke kasmet vyksta 
laipiojimo į kokoso palmes varžy-
bos. Rekordininku laikomas Vaka-
rų Samoa gyventojas  Fuatajus Solo, 
kuris 1980 m. rugpjūčio 22 d. ba-
sas užsiropštė į 9 m palmę per  
4,88 sekundės.

n Airija. Šioje šalyje organizuoja-
mos žygiavimo maršo žingsniu var-
žybos. Pats greičiausias ėjikas 1,6 km 

pražingsniavo per 5 min. 35 sek. 
n Singapūras. Singapūro mies-

te vyksta tradicinės plastikinių an-
tyčių, kurias mėgsta gainioti vaikai 
voniose, varžytuvės. Jų organizato-
riai paleidžia daugiau kaip 100 
tūkst. tokių antyčių, o varžybų da-
lyviai, plaukiodami  baidarėmis, turi 
jų kuo daugiau sugauti.  

 n Vengrija. Budapešte vyksta 
nacionalinės Rubiko kubo surinkimo 
varžybos. Oficialiai užfiksuotas abso-
liutus rekordas priklauso olandui Eri-
kui Akersdeikui (Erik Akkersdijk) - jis 
pernai Rubiko kubą surinko per 7,08 
sekundės. Per Budapešto čempio-
natą vyksta ir sudėtingesnės varžy-
bos: surinkti kubą užrištomis akimis 
arba viena ranka ir pan. 

n Anglija. Vienos iš keistesnių 
rungtynių vyksta Anglijoje. Tai po-
vandeninio moliūgų pjaustymo var-
žybos („The Underwater Pumpkin 
Carving Competition”). Apsiginkla-
vę peiliais, povandeniniais fakelais 
ir moliūgais, šio sporto mėgėjai lei-
džiasi į ežero dugną ir ten iš moliū-

gų pjausto įvairias figūras. Žiūrovai 
mato stulbinantį reginį: maždaug 
dviejų metrų gylyje gimsta ir dings-
ta spindintys vaiduoklių siluetai.

n Italija. Italijoje vyksta kasme-
tis uodų naikinimo čempionatas. Ap-
sirengę maudymosi kostiumais, 

čempionato dalyviai renkasi Liu-
melino slėnyje Milano pietuose, 
kad nudobtų kuo daugiau vabz-
džių plikomis rankomis. Kiek-
vienas iš jų turi daužyti uodus 
penkias minutes ir rinkti jų 
lavonėlius. Pagal nudobtų 
uodų kiekį ir nustatomas 
nugalėtojas. Čempionas 
gauna prizą - šešis par-
šelius, antrosios vietos 
laimėtojas – du stru-
čius, o bronzininkas – 
500 kiaušinių.
n JAV .  Vermonto 

valstijoje, Mongeljė mieste-
lyje, vyksta labiausiai dvokian-

čių sportbačių konkursas. Jį ren-
gia batų gaiviklio gamintojai. Šie-
met tarp nugalėtojų buvo aštuoni 
vaikai ir paaugliai nuo 7 iki 15 
metų. Dalyvių sportbačių kvapus 
vertino NASA chemikas. Nugalė-
toju tapo penkiolikmetis, kurio 
sportbačiai dvejus metus buvo 
naudojami žvejybai.  

Parengė Daugirdas SAULĖNAS

ŠIaURės kORėJOJE PRadėTas  
REklaMUOTI alUs

Šiaurės korėjoje pradėtas reklamuoti vietos gamintojų alus, 
kuris, remiantis reklama, padeda nugalėti stresą.

skurstanti komunistinė valstybė suteikė retą leidimą televizi-
joje reklamuoti “Taedonggang” alų. Pchenjanas slapta di-
džiojoje Britanijoje įsigijo visą alaus daryklą, kurią beveik visą 
perkėlė į Šiaurės korėją.Šiaurės korėjos televizijose reklamų 
beveik nėra, nes šalis garsiai pasisako prieš vartotojišką kultūrą, 
kuri esą blogis, atkeliaujantis iš Vakarų.

alaus reklamoje skambant linksmai muzikai vaizduojama, 
kaip į stiklinę pilamas alus ir apačioje pasirodo užrašas “Pchen-
jano pasididžiavimas”. Vėliau demonstruojama, kaip alų geria 
prakaitą nuo kaktos braukiantis šachtininkas, o mieste solidžiai 
atrodantys žmonės gaivinami alumi, kurį patiekia tautiškais 
Šiaurės korėjos drabužiais pasidabinusios dailios merginos. 

B.sPyRs naMą PIRks RUsas

ūkininkas iš Rusijos gali tapti JaV popmuzikos žvaigždės 
Britnės spyrs (Britney spears) prabangių namų kalifornijoje, 
kurie vertinami 7,9 mln. JaV dolerių, savininku, penktadienį 
pareiškė su šiuo sandėriu susijęs nekilnojamojo turto agentas.

Remiantis Rusijos naujienų agentūros “doki” duomenimis, 
potencialus namų su šešiais miegamaisiais ir septyniais vonios 
kambariais pirkėjas yra 48 metų ūkininkas, kuris pristatomas 
kaip aleksejus.

“aleksejus ūkininkauja pastaruosius 16 metų. Šiuo metu 
jo žemės valdos siekia 1 tūkst. hektarų, jam priklauso du 
kiaulių ūkiai, didžiuliai sodai ir daržai”, - teigia nekilnojamo-
jo turto agentas.

Teigiama, kad viena iš priežasčių, kodėl ūkininkas ketina 
įsigyti dainininkės namus, yra ta, kad viena iš jo trijų dukterų 
yra didžiulė B.spyrs gerbėja.

“Mano dukros nepatikės, kai joms pranešiu naujieną. Jos ga-
lės gyventi name, kuris priklausė jų dievaitei”, - teigia aleksejus. 

dEŠIMT BRanGIaUsIų VIlų JaV
Žurnalas “Forbes” paskelbė 10 parduodamų brangiausių 

vilų Jungtinėse Valstijose - nuo 60 iki 125 mln. dolerių.
“2006 metais daugelis nesitikėjo, kad prabangaus būsto 

sektorių ištiks toks likimas, kaip ir apskritai visos JaV nekilno-
jamojo turto rinkos. Po metų kai kurie ekspertai vis dar tvirtino, 
kad turtingų amerikiečių pasaulio krizė neišmuš iš vėžių. 2008 
metais, kai ekonominė situacija Jungtinėse Valstijose ėmė 
blogėti, buvo laikomasi nuomonės, kad rinkoje vis dar bus jau-
čiamas prabangių pasiūlymų deficitas”, - rašo žurnalas.

Brangiausia vila Jungtinėse Valstijose, kaip ir prieš metus, 
išlieka namas “Fleur de lys” (“lelijos žiedas”) Beverli Hilse (ka-
lifornijoje). “Fleur de lys” su 15 miegamųjų - tarsi liudviko XIV 
rūmų Versalyje kopija. antroje vietoje atsidūrė “Tranquility” vila 
(“Ramybė”) prie Taho ežero nevados valstijoje, kuri buvo įtraukta 
ir į praėjusių metų reitingą ir siūloma už 100 mln. dolerių.

Trečioje brangiausių JaV namų sąrašo vietoje - vila, esanti 
prestižiniame los andželo priemiestyje Bel aire, kurios plotas 
viršija 4,46 tūkst. kv. metrų. Ji siūloma už 85 mln. dolerių.

Per metus gerokai atpigo “dunnellen Hall” vila (Grinvičas, 
konektikutas). 2008 metais ji buvo siūloma už 125 mln. dolerių, o 
šiuo metu - už 75 mln. dolerių. Ši vila užima reitinge ketvirtą vietą.

Už tokią pačią kainą siūloma pirkti ir ispaniško stiliaus 
rančą “simi Valley” miestelyje (kalifornija). Teritorijos plotas 
siekia beveik 50 ha ploto - daugiau kaip 1,5 tūkst. kv. metrų 
ploto centrinis namas ir 6 svečių nameliai.

Šeštoje vietoje atsidūrė šešių aukštų namas niujorke (75 
mln. dolerių), septintoje - ranča kolorado valstijoje (per metus 
jos vertė sumažėjo nuo 88 mln. dolerių iki 68 mln. dolerių). 
aštuntoje - ranča Brentvudo miestelyje, kalifornijoje (65 
mln. dolerių), devintoje - vila Beverli Hilse (60 mln. dolerių). 
Brangiausių namų JaV dešimtuką užbaigia namas niujorke, 
kainuojantis 60 mln. dolerių. 

ELTA

įdomu

keisčiausios pasaulio 

varžybos

Pagauti vikrų, slidų ungurį ir atnešti jį iki 
savo kibiro – tikrai nelengva užduotis

Savo brangiausiąją naštą reikia 
nunešti kuo toliau ir gauti prizą
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Anglijoje vyksta povandeninio  
moliūgų pjaustymo varžybos

Lenktyninė kupranugarė su gerais 
kilmės dokumentais kainuoja 
kelis šimtus tūkstančių dolerių

įdomu

A.Smetonos g. 2, LT-01115  Vilnius, redaktorius Virgaudas GUDAS, tel. (8-5) 261 79 08, el. paštas pastoge@respublika.net

Rekordininku laikomas Vakarų  
Samoa gyventojas  basas užsiropštė 
į 9 m palmę per  4,88 sekundės

Egipte, Kaire atkastos karinės gyvenvietės 
liekanos, datuojamos VII a. pr. m. e.

atkasta gyvenvietė
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Sudarytas detaliausias Žemės 
paviršiaus žemėlapis, pranešė 
BBC. Duomenys, kuriuos sudaro 
per 1,3 mln. nuotraukų, buvo su-
rinkti bendradarbiaujant JAV kos-

moso tyrimų agentūrai NASA ir Ja-
ponijos prekybos ministerijai. 

Šis žemėlapis aprėpia 99 proc. 
žemės paviršiaus. Jį bus galima 
nemokamai parsisiųsti ir naudoti. 

“Tai yra išsamiausias ir detaliau-
sias skaitmeninis žemėlapis, kuriuo 
galės naudotis visas pasaulis”, - tei-
gė NASA programos mokslininkas 
Vudis Terneris (Woody Turner). 

detaliausias žemės žemėlapis

Japonijos sostinė Tokijas šiais 
metais aplenkė Rusijos sostinę 
Maskvą brangiausių pasaulio 
miestų sąraše, skelbia tyrimą at-
likusi bendrovė “Mercer Human 
Resource Consulting”. Maskva 
sąrašo viršūnėje karaliavo nuo 
2006 metų.

Dabar Maskva sąraše užima tik 
trečiąją vietą. Į priekį Rusijos sosti-
nė praleido dar vieną Japonijos mies-
tą - Osaką. Ketvirtoje pozicijoje atsi-
dūrė Ženeva, penktoje - Honkongas, 
o praėjusiais metais penktoje vieto-
je buvęs Londonas smuktelėjo 13 
vietų ir yra ant 16 laiptelio.

Pigiausiu pasaulio miestu pri-
pažintas Johanesburgas, pakeitęs 
Paragvajaus sostinę Asunsjoną, ku-
ris sąrašo pabaigoje buvo šešerius 
pastaruosius metus.

“Mercer Human Resource Con-
sulting” įvertino daugiau kaip 143 
pasaulio miestus. Etalonu laikytas 
Niujorkas, kuris šiais metais sąraše 
pasistūmė nuo 22 iki 8 vietos. 

Tokijas aplenkė maskvą

Britnės Spyrs vila
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