j/b laisvalaikis

pomėgiai

Solistės mezginių ir žiedų natos
Sauliaus Venckaus nuotr.

Lietuvos nacionalinio
operos ir baleto teatro
solistė Regina Šilinskaitė
(49) scenoje pasirodo
su Siuzanos iš „Figaro
vedybų“, Franci iš „Vienos
kraujo“, Rozalindos iš
„Šikšnosparnio“, Malvinos
iš „Buratino“ ir kitų
spektaklių herojų puošniais
drabužiais bei papuošalais.
O kasdienybėje ji, aišku,
kuklesnė, nes sukneles
sau ir dukrai dažnai mezga
pati. Bet tai, ką ji kuria
laisvalaikiu, daro su meile ir
įgimtu skoniu.
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PRISIPAŽINIMAI
Ūla Žebriūnaitė laikosi
tėčio priesako
medetkų, čiobrelių ir kt. „Vienais
metais iš tų originalių žolelių mišinukų, kuriuos pavadinau „RegŠil
arbata“, supilsčiusi į dailius popierinius maišelius, buvau savo giminaičiams ir bičiuliams padariusi tokias
kvapnias ir naudingas Kalėdų dovanėles. Gal taip pasielgsiu ir šiemet,
nes, mano galva, dovanos žmogui
turi būti praktiškos ir naudingos“, įsitikinusi pašnekovė.
Laisvalaikiu ji mieliausiai skaitytų knygas, bet, deja, dabar yra
toks laikotarpis, kai paprasčiausiai
to daryti negali. „Visiškai laisvo
laiko, kurį galėčiau leisti savo malonumui, neturiu. Ir manau, kad
artimiausiu metu nelabai turėsiu,
nes dukrelė reikalauja dėmesio“, kalba R.Šilinskaitė, pridurdama,
kad dabar ji skaito Elzės mėgstamas pasakas ir vaikiškas istorijas.

Giedrė MILKEVIČIŪTĖ

Mezginiai ir
„RegŠil“ arbata
Laisvalaikis? Kiek ir kada jo turi,
solistei nelengva suskaičiuoti. Mat
repeticijų daug, spektaklių operose,
o ypač operetėse irgi netrūksta. O
kur dar kamerinės muzikos koncertai, išvykos į kitus miestus. Pati sau
yra reikli ir vaidmenis bei jai patikėtas partijas stengiasi atlikti gerai, o
apie tobulumą tesprendžia žiūrovai.
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nn Solistė Regina Šilinskaitė

įsitikinusi, kad mezgimas - pats
naudingiausias laisvalaikio
užsiėmimas

Kai Regina būna namie, rankų sudėjusi nesėdi. Paprastai spėja šeimynai
ir pietus pagaminti, ir net pyragą iškepti. Bet pats didžiausias moters
laisvalaikio pomėgis - mezgimas. Jį
R.Šilinskaitė derina su partitūros
ar spektaklio teksto, kurio operose ar operetėse ne taip jau mažai
(ir dar daugiausia svetima kalba)
kartojimu. „Mano mažoji kartais
pasako: „Mama, vėl mezgi natas“, juokiasi solistė. - Na, taip, čia panašūs dalykai, bet jeigu mezginio
raštas nėra sudėtingas, galiu megzti
ir užsimerkusi, o dainuoti tuomet
net smagu. Bet kai užsispyriau nusimegzti iš plono moherio siūlų
suknelę, ne prastesnę negu vieno
žinomo dizainerio kolekcijoje matytą, štai tuomet teko
dirbti atidžiau“.
Regina pademonstruoja savo įspūdingą ažūro
suknelę, kuri
tinka ir koncertui, ir šiaip
kokia nors iškilmin-

„Svarbiausias mano tėtuko priesakas buvo
nemeluoti! Bet kokiomis aplinkybėmis ir bet
kur“, - teigia prieš savaitę Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje koncertavusi altininkė,
prieš du mėnesius Anapilin išėjusio kino
režisieriaus Arūno Žebriūno dukra.
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Žiedai - dienos sėkmei

nn Ažūrinė moheros suknelė
ga proga. Rodo ji ir savo naujausią
mezginį - dailią suknytę dukrai,
kurią skuba užbaigti iki artėjančių
Kalėdų švenčių. O štai vyrui ir sūnui Regina yra numezgusi ne vieną
jaukų ir šiltą megztinį. Moka moteris ir siūti, bet tam taip pat stinga
laiko. Paskutinis jos siuvinys buvo
originalios virtuvės užuolaidos.
Tai, ką ji padaro pati, yra originalu ir miela jai pačiai ir namiškiams.
„Nueini į parduotuvę, o ten mezginių
kainos didžiulės. Išskalbi megztinį, o

jis išsitempia ir praranda formą. Štai
todėl ir einu pati pirkti siūlų. O jų
dabar parduotuvėse tiek gražių, spalvingų, įvairių, kad akys raibsta“, aiškina Regina ir čia pat priduria, kad
neseniai sumezgė ir daugiau kaip
prieš 30 metų įsigytus bei puikiai
išsilaikiusius pusvilnės siūlus.
Ir dar solistė gali pasigirti savo
kartu su seserimi užaugintų žolelių arbatų mišiniais. Tikra arbatžolių kolekcija, kurioje yra ir mėtų,
ir melisų, citrinmėčių, šalavijų,
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HIPOTEZĖS
Dievas sukūrė tik žmones

Ir dar vienas solistės pomėgis žiedai, kurių, pasak jos, lyg netyčia
turi surinkusi visą skrynutę. Kai
Regina augo Molėtų rajone, prie
Bebrusų ežero, paprastų kaimiečių
šeimoje, jokių papuošalų neturėjo.
Jos mama ir tėtis, kaip pati tvirtino,
net vestuvinių žiedų nemūvėjo, nes
dirbant laukuose jie tik trukdė. O
mergaičiukei, turėjusiai gražų balsą,
per televiziją ar kine būdavo gražu
žiūrėti į išpuoselėtas artisčių, o
dar labiau - solisčių rankas su žiedeliais ant pirštų. Tad jos svajonė
buvo turėti daug gražių žiedų... Ir
ta svajonė, kai ji įstojo į Muzikos
ir teatro akademiją, ėmė pildytis.
„Pirmą sidabrinį žiedelį įsigijau
studijų metais, kai užsidirbau 110
rublių valydama vakarais Baltupių
prekybos centrą. Jį užsimoviau, nusilakavau nagus ir labai džiaugiausi, prisimena artistė. - Kartkartėmis
vis nusipirkdavau kokį man patikusį žiedelį. Dabar, kai juvelyrika
suklestėjo ir atsirado labai originalių
papuošalų, įsigijau ar gavau dovanų
tokių grožybių su didelėmis brangių
ar pusbrangių akmenų akimis“. Moteris mėgsta juos keisti kone kasdien, prisitaikydama prie drabužio,
nuotaikos. Ji, beje, nepaiso jokių
ekstrasensų ar magų patarimų, kad
vienam Zodiako ženklui tinka tik tokie, o ne kitokie akmenys. Vienas iš
pačių mėgstamiausių žiedelių, kurį
dainininkė mūvi per koncertus, - su
perlu ir smaragdu puošta akimi. „Tikiu, kad perlai man neša sėkmę“, sako pašnekovė.

TV3 žvaigždės
gimtinė - lietuvių

pamėgta Tenerifė

Vos šiemet Venesueloje pradėtas filmuoti serialas „Rosarija“
(Rosario) žiūrimiausios televizijos TV3 eteryje darbo
dienomis 15 val. pasakoja šiuolaikišką meilės dramą, kurios
centre - puikiai Lietuvos žiūrovams žinomas aktorius Gajus
Ekeris (Guy Ecker) ir pradedanti Venesuelos aktorė Itaisa
Mačado (Itahisa Machado). Ši gražuolė - ne tik karjeros
laiptais kylanti aktorė, bet ir modelis bei reklamų veidas.

cmyk

Nedaugelis žino, kad žaviąją
I.Mačado su Lietuva sieja ne tik
melodrama „Rosarija“, bet ir aktorės gimtinė. Gražuolė kilusi iš
Ispanijai priklausančios didžiausios Kanarų salos Tenerifės, į
kurią kasmet plūsta vis daugiau
lietuvių. Tiesa, TV3 eterio
žvaigždė šiuo metu gyvena Majamyje, kur, pasak jos, kur kas

daugiau šansų sužibėti pasaulinėje kino ir mados industrijoje.
Tai, kad gyvens filmavimo
kamerų apsuptyje, Itaisa, rodos,
žinojo jau vaikystėje. Dėmesį
mėgstanti mergaitė dainuodavo
ir šokdavo mokyklos renginiuose, vėliau dainuodavo klubuose.
Sulaukusi vos trylikos metų,
I.Mačado nusifilmavo pirmojoje

televizijos reklamoje ir pradėjo
modelio karjerą. Jos atvaizdas
ėmė puošti reklamas ir mados
žurnalų puslapius Europoje,
Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Itaisos darbų kolekcijoje - per šimtą įvairiausių reklamų, TV ir
mados projektų.
Baigusi socialinės komunikacijos studijas, mergina persikėlė į Madridą ir pradėjo dirbti
su nepriklausomais prodiuseriais, ėmėsi mados projektų
koordinavimo ir tęsė modelio
darbą. Vėliau atradusi vaidybą,
I.Mačado ėmėsi gilintis į dramos
kūrimo subtilybes, pradėjo vaidinti melodramose Madride, o
vėliau - Meksikoje ir Majamyje.

Pagal visus mokslinius skaičiavimus į mus
panašių turėtų būti begalės. Bet kol kas niekas iš kitų pasaulių pas mus neatvyko ir ryšio
su mumis neužmezgė.
TV3 nuotr.
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Regina sako, kad jeigu nebūtų
susigundžiusi tapti artiste, tai tikriausiai būtų pasirinkusi stilistės,
arba, kaip dabar sakoma, dizainerės, kelią. Scenoje smulkaus sudėjimo į mergaičiukę panaši solistė jau
21-eri metai. „Per alkūnes ir lovą į
sceną nesiveržiau, tai gal ir mano
vaidmenų bagažas nėra toks labai
didelis, kaip norėčiau, - prisipažįsta moteris. - Bet už tai pagrindinį
dviejų vaikų - 24-erių sūnaus Vytauto bei šešerių dukros Elzės -
mamos vaidmenį, man regis, atlieku nepriekaištingai. Bent man taip
sako vyras Vytautas, kuris su teatru
neturi nieko bendra“.

TV3 serialo „Rosarija“ žvaigždė
sužibėjo ir keliuose trumpametražiuose filmuose, pasirodė
mados savaitėse.
Beje, I.Mačado mielai dalijasi savo gyvenimo akimirkomis. Jų galima pamatyti socialiniame tinkle „Instagram“, jos
gerbėjų sukurtoje paskyroje
„Facebook“ ir kt.
TV3 seriale „Rosarija“ aktorė įkūnija stropią teisės studentę Rosariją, kurios kelyje atsiranda žymus advokatas Alechandras (akt. G.Ekeris). Įsiliepsnojus meilei, pora nė nenutuokia, kad jų gyvenimai yra taip
keistai susiję, jog būti kartu taps
neįmanoma.
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POMĖGIAI
Regina Šilinskaitė moka
ne tik dainuoti
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j/b laikas

Mintys

Sutapimai,
atsitiktinumai

2

Dabar jau imu suprasti visus
tuos vabaliūkščius ir tas sraigytes,
kurias kada tik esu patraukęs nuo
savo gyvenimo tako ir, idant nesu
minčiau, nunešęs kur nors į pieve
lės gilumą ar įkeldinęs į šalikelėje
augantį medį... O juk nė nesusi
mąstydavau, kad taip elgdamasis
galbūt vienu kirčiu sugriaunu visą
jų įsivaizdavimą apie savo pačių ir
pasaulio prigimtį, išklibinu jų mig
lotoje sąmonėje kertines tiesas, ku
riomis gyvendami kliovėsi it aksio
momis...
Ką turėtų pajusti sraigė, aki
mirksniu nesuvokiamu būdu at
sidūrusi už šviesmečių nuo sau
pažįstamų vietų, suprantamo ar
bent jau įprasto pasaulio? Pažini
mo džiaugsmą? Šiurpų aukštesnės,
nesuprantamos jėgos egzistavimo
patvirtinimą? Metafizinį siaubą?
Sąmonės bejėgystę?..
Kas gi galėtų įlįsti į glitų sraigės
kūnelį manųjų hipotezių patikrinti?
Nežinau. Tačiau dabar jau žinau,
kad žmogus, patyręs identišką nuo
tykį, jaučia viską vienu metu. O at
slūgus stebuklo pojūčiui - gėdingai
grįžta prie ką tik paneigtų savo iliu
zijų, prie raminančios saviapgaulės,
šventai vadinamos mokslo įrody
tais dėsniais ir nenuneigiamomis
žiniomis...
„Sutapimai, atsitiktinumai“, taria stengdamasis kuo greičiau
pamiršti į savo „žinių“ sistemą nie
kaip neįtelpantį nuotykį ir vėl skuba
tvirtinti, kad argumentų, įrodančių
esant aukštesniąją, mums (laiki
nai?) nepažinią jėgą - nėra.
Prieš keletą dienų automobi
liu grįžtant iš Dzūkijos į sostinę iki
skausmo žinomas kelias ūmai vir
to nepažįstamu: iš viršaus, it kam
suplojus delnais, akimirksniu krito
tamsos uždanga, iš pakelių tuo pat
metu aukštyn ėmė slinkti tirštas,
neperžvelgiamas rūkas... Ūmai pa
sijutome važiuojantys tomis vie
tomis, kuriose dar nebuvoję, o ne
trukus šį pojūtį patvirtino ir kelio
ženklai, skelbiantys tik iš knygų ir
žemėlapių žinomus kaimelių pava
dinimus...
Argi ne už keteros sučiupto ir į
kitą tikrovę perkelto vabalėlio istori
ja? Iš kelio juk neišsukome - ir norint
nebuvo kur. Tačiau, susiorientavus
vietovėje, paaiškėjo, kad važiuoja
me išties ne tuo - ilgesniu, nors taip
pat į sostinę vedančiu keliu.
Kad ir vėžlio greičiu, kad ir bai
mindamiesi iš juodai baltos tamsos
kokteilio išneriančių automobilių
bei žvėriukų, šiaip ne taip sugrįžo
me į namus...
Ar atlaidi, kvailiuko samprota
vimus įprastai palydinti šypsena
jau prasiskleidė jūsų lūpose? Ar,
perskaitę šias eilutes, mintyse jau
spėjote reziumuoti: „Tai juk tik pa
prasčiausi sutapimai ir atsitiktinu
mai“?
Kuo mieliausiai pritarčiau tokiai
išvadai ir aš. Jeigu tik ne šventas Tu
rino drobulę vaizduojantis abrozdė
lis su užrašu: „Dievas jus myli“, kurį
kitą rytą radome užkištą būtent už
mūsiškio automobilio valytuvo...
Ir jeigu ne rytą per radiją išgirsta
žinia apie baisią avariją mūsų lau
kusiame, bet taip paslaptingai pa
mestame kelyje.

Rimvydas Stankevičius
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Trupmenos

KAKURO

Knygrišiai ištraukti į dienos šviesą

horoskopas
(Lapkričio 18-24 d.)

Sauliaus Venckaus nuotr.

„Tikslas buvo „ištraukti“
knygrišius į dienos šviesą,
suvienyti, įamžinti, atskleisti
jų profesijos savitumą ir
darbo specifiką, amato
sudėtingumą ir gylį“, sako menotyrininkė Rūta
Taukinaitytė-Narbutienė
(37), sudariusi įdomų
leidinį apie knygrišius ir
knygrišystę.
Deimantė ZAILSKAITĖ

Prasminga, kad leidinys „Knygrišiai apie knygas ir knygrišystę“ pasirodė jubiliejiniais Vilniaus
knygrišių gildijos įkūrimo metais.
Ji įkurta 2003 metų gegužės 22 d.
Šiuo metu gildiją, vadovaujamą
Gražinos Smaliukienės, jungia 17
žmonių, kurių dauguma - didžiųjų
Vilniaus bibliotekų knygų restauratoriai.
„Knygrišystė Lietuvoje, ypač
šiuolaikinė, visai netyrinėta, vienas kitas spaudoje pasitaikantis
apžvalginis parodos straipsnis
neatskleidžia bendro vaizdo, kas
vyksta šioje srityje šiandien, kaip
ji vystosi šiuo metu, kokia jos visuma, kokie kūrėjai, - sako menotyrininkė, paklausta, kas inspiravo
tokiam darbui. - Turime daugybę
pavyzdžių, kaip memuaruose ar
autobiografiniuose tekstuose per
subjektyvią patirtį atsiskleidžia
bendra epochos charakteristika.
Tad ir čia visi sunešė po savo dalelę, po kelis dabartinės knygrišystės
raidos fragmentus ir sudėjo mozai
ką. Mintyse sugretinęs skirtingus
žiūros taškus gauni gana išsamų
vaizdą to dalyko, apie kurį kalbama.
Visi gildijos nariai atėjo į šią sritį
gana skirtingais keliais, skirtingų
intencijų vedini, turi skirtingą požiūrį, kelia sau skirtingus uždavinius. Visai tai ir norėjosi sudėti, be
jokio įsikišimo. Tegu tas bendras
vaizdas formuojasi kiekvieno skaitančiojo galvoje savaip“.
Visiems gildijos nariams buvo
Kas kam skiria

pateiktas klausimynas, kuriuo naudotis buvo leista visiškai laisvai neaktualius dalykus buvo galima
praleisti, o labai rūpimus - pratęsti ar papildyti. Vieni knygrišiai
atsakinėjo raštu, kiti žodžiu. Ar
dėl to nekilo prieštaravimų ir pasikartojimų? „Tekstų autoriai neprieštarauja vienas kitam, bet ir
nesikartoja. Manau, kad jaudintis,
ką atsakys kitas, nebuvo reikalo
(nebent iš smalsumo), nes čia nėra
vieno teisingo atsakymo. Kartais
iš pažiūros prieštaringi teiginiai iš
tiesų tik papildo vienas kitą, kita
vertus, juk gali egzistuoti daugiau
nei vienas požiūris“.
Pasak jos, sunkiausias darbas
buvo ilgas ir sudėtingas perrašinėjimas, kai pokalbių garso įrašus
reikėjo paversti rašytiniais tekstais, šokinėjančią, nutrūkstančią ar
fragmentišką pokalbio eigą - nuosekliu minties dėstymu.
„Man norėjosi išlukštenti,
Kas ką primena

kas tame darbe žmogui svarbiausia, įdomiausia, - akcentuoja
R.TaukinaitytėNarbutienė, kuri
su knygrišiais yra bendravusi ir
anksčiau. - Su įvairiais klausimais
landžiojau pas juos jau seniai, žinojau, kad jie turi įdomių faktų
ir istorijų, pavyzdžiui, įstrigo, kai
kažkuris pasakojo, kaip anksčiau
bibliotekose nuo senų knygų buvo nulupami metaliniai apkaustai,
gumburai, papuošimai ir užsegimai,
neva tam, kad lentynoje nežalotų
greta esančių knygų, dabar toks
elgesys paveldosaugos požiūriu
atrodo tiesiog barbariškas. Arba
kitas, pasakojantis apie kietviršį iš
suklijuotų rankraščio lapų, kurį restauratoriui reikėjo (tuos suklijuotus
septyniolika popieriaus sluoksnių)
atskirti, ir dar taip, kad jie liktų
įskaitomi... Na, argi ne burtai tas
Kas kuo džiaugiasi

galvosūkiai

j/b žaidimai

restauravimo procesas? Galimybė
prisiliesti prie tokių senų objektų ir
gebėjimas prikelti juos naujam gyvenimui, sugrąžinti kiek įmanoma
buvusį vaizdą - tikra alchemija“.
Tik paėmus į rankas knygelę
su knygrišių liudijimais stebina jos
apgaulingas paprastumas. „Knygelės viršelis nėra paprastas, tiesiog
jis neįprastai lakoniškas, skandinaviškai minimalus. Vizualiai lengvas
ir šviesus lyg pūkas - tokį įspūdį
formuoja dominuojanti balta spalva
ir nedidelis knygelės formatas. O
vienintelis ženklas viršelyje atpažįstančiam jį žmogui apie knygos
turinį pasako viską, kas būtina.
Elonos Ložytės knygų apipavidalinimo darbai pasižymi tuo, kad ji
puikiai išmano klasikinius teksto
išdėstymo standartus bei proporcijas ir tobulai jautriai tai pritaiko
šiuolaikinėms knygoms; visada siekia vaizdo aiškumo ir švarumo. Be
to, vienspalvis viršelis perkrautų,
mirgančių koliažinių vaizdų pasaulyje kaip tik tampa
labiau pastebimas, atrodo
patrauklesnis“, - paaiškina
menotyrininkė.
Kelią į knygrišystę
R.Taukinaitytė-Narbutienė
atrado ne iškarto. „Dar kai
buvau moksleivė, sužavėjo
meniniai odos gaminiai, vėliau tarp jų „atradau“ odines
knygas, dar vėliau - kur kas
gilesnį knygos (ir knygos meno)
pasaulį. Manau, kad tame kelyje
mane vedė ne tiek atsitiktinės
išorinės aplinkybės, kiek vidinės
priežastys - tam tikra nežinomos
kilmės trauka ir simpatija meninei
knygai. Suvokimas apie knygą, kaip
ir ką tu joje matai, keičiasi kartu su
tavo patirtimi ir amžiumi. Šiandien
aš ją matau ir kaip objektą, kuriame susijungia labai daug meninių
ir technologinių sričių, ir kaip kolektyvinį meną, reflektuojantį tam
tikro laikmečio visuomenę, ir kaip
kultūros fenomeną, suvaidinusį
didelį vaidmenį civilizacijų raidoje. Kita vertus, nesunku rasti požymių, rodančių, kad ir šiandien
knygos tebeturi tą mistinę galią“.

AVINAI turėtų santū

riau vertinti savo gali
mybes. Artimiausiomis
dienomis planuokite tik tai, ką
tikrai įstengsite atlikti. Kitaip ne
įvykdysite įsipareigojimų, o tai
smarkiai pakenks jūsų reputaci
jai. Apskritai savaitė labiau tiks
kūrybiniams sumanymams.

JAUČIAI bus labai

darbingi. Bet tarny
boje reikėtų elgtis
santūriau, nes jūsų originalus
požiūris gali sukelti vyresnybės
nepasitenkinimą ar kolegų susi
erzinimą. Verslininkai turėtų
kruopščiai išanalizuoti dalyki
nius kontaktus ir galbūt kai ku
riuos iš jų apriboti.

DVYNIŲ laukia sėk

mė verslo srityje. Pa
sistenkite kuo racio
naliau panaudoti pažintis ir kon
taktus. Problemos darbe bus
sprendžiamos greitai ir lengvai.
Rasti trūkstamų išteklių suma
nymams įgyvendinti padės arti
mi draugai ir kolegos.

VĖŽIAI turėtų už

megzti naujų dalyki
nių kontaktų. Visa at
einanti savaitė bus skirta susitiki
mams, konsultacijoms su part
neriais ir deryboms. Artimiausio
mis dienomis jus lydės sėkmė
verslo srityje - jums pavyks susi
pažinti su reikalingais žmonėmis.

Pagalbinės skaičių sumų reikšmės
3=1+2 17=8+9
10=1+2+3+4 16=1+2+3+4+6
4=1+3 6=1+2+3 11=1+2+3+5
16=7+9 7=1+2+4 15=1+2+3+4+5

SKORPIONAS-ŠAULYS

LIŪTŲ laukia įvy
kiai, pakeisiantys da
lykinį gyvenimą į gera
ir atversiantys puikias galimybes.
Savaitė gana sėkminga ir stabili
finansiniu požiūriu. Galimos nau
jos įplaukos. Drąsiai imkitės net
ir sudėtingų uždavinių, jums bus
suteikta reikiama parama.
MERGELĖS gali

tikėtis naujų įplaukų,
kurios laikui bėgant
taps nuolatiniu šeimos biudžeto
papildymo šaltiniu. Profesinėje
veikloje galimi palankūs poky
čiai - būsite paaukštinti arba su
sipažinsite su įtakingais žmonė
mis, kurių dėka sparčiai kopsite
karjeros laiptais.

ŠAULIAI kitą savai
tę turi spręsti organi
zacinius klausimus ir
ieškoti naujų bendradarbiavimo
su kolegomis būdų. Poilsio die
nomis susitikite su giminėmis ir
artimais žmonėmis, tvarkykite
namus, remontuokite būstą.
nn Dainininkė
Veronika POVILIONIENĖ

(1946 m. lapkričio 18 d.)

SVARSTYKLIŲ

laukia svarbios pažin
tys, susitikimai ir ke
lionės. Galbūt nauji žmonės jums
pasiūlys originalių idėjų ir atvers
naujas perspektyvas. Jūsų autori
tetas išaugs. Tai sudarys pagrindą
teigiamiems pokyčiams.

nn Poetė
Violeta PALČINSKAITĖ

(1943 m. lapkričio 20 d.)

VANDENIAI turės
gerai apgalvoti nese
niai pradėto projekto
detales. Sėkmingai susiklosčius
aplinkybėms, jūs pasieksite no
rimų rezultatų. Ginčijamais klau
simais kliaukitės savo nuomone.
Teks kaip reikiant padirbėti, kad
įvykdytumėte papildomus įpa
reigojimus tarnyboje.
ŽUVYS pasinau

SKORPIONAI

bus aktyvūs visą atei
nančią savaitę. Arti
miausios dienos bus palankios
finansiniams sandoriams suda
ryti ir įvairiems piniginiams
klausimams spręsti. Projektai,
kurių imsitės su naujais partne
riais, duos daug pelno, todėl ne
delskite priimti sprendimo.

OŽIARAGIAI ar
timiausią savaitę tu
rėtų visais klausimais
orientuotis į draugus ir gimines.
Su jų pagalba lengvai seksis
tvarkyti visus reikalus. Ruoškitės
priimti svarbius sprendimus, su
sijusius su karjera.

nn Teatro režisierius
Eimuntas NEKROŠIUS

(1952 m. lapkričio 21 d.)

dos palankiai susi
klosčiusiomis aplin
kybėmis ir sėkmingai išspręs vi
sus dalykinio pobūdžio klausi
mus. Tai suteiks galimybę įgy
vendinti net ir beviltiškus pro
jektus, pademonstruoti profesio
nalumą ir mokėjimą rasti išeitį iš
kebliausių situacijų.

Praėjusios savaitės atsakymai

Parengė : „Galvosūkių klubas”

Sudoku

IŠBRAUK
Eidami nuo vienos raidės prie kitos (tik ne įstrižai), išbraukite
pateiktus žodžius. Atsakymas - žodis iš neišbrauktų raidžių.

Pateiktų skaičių kombinacijos išbraukiamos įvairiomis kryptimis
(
), o atsakymas - likusių neišbrauktų skaitmenų suma.

Kas ką sukūrė
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Giedrė LUKŠAITĖ-MRAZKOVA

Kęstutis GRIGALIŪNAS

Asmik GRIGORIAN

Arvydas JUOZAITIS

Žinoma vargonininkė ir klavesino
meistrė Giedrė Lukšaitė-Mrazkova yra Lietuvos šviesuolės ir kalbos puoselėtojos Meilės Lukšienės,
kurios 100-ąsias gimimo metines
šiemet minime, dukra. Giedrė, jauniausioji iš trijų kalbininkės vaikų,
ištekėjo už čeko ir gyvena svetur,
tačiau dažnai koncertuoja Lietuvoje. Sekmadienio popietę sostinės Taikomosios dailės muziejuje
ji skiria klavesino muzikos koncertą
M.Lukšienės metams. Muzikė parinko nuotaikingą, tai progai tinkamą programą, kurioje skambės
J.S.Bacho, V.A.Mocarto bei kelių
čekų kompozitorių kūriniai.

Lietuvos nacionalinės premijos laureatas dailininkas Kęstutis Grigaliūnas
tęsia savo pradėtą titanišką darbą - atkurti skaudžios mūsų tautos praeities
liudininkų, o tiksliau - kankinių, portretus. Šį sykį Vilniaus dailės akademijos galerijoje „Artifex“ atidarytoje
parodoje „Vaizdų archyvas, Sąsiuvinis
Nr.1“ eksponuojama daugiau kaip
70 metų baudžiamosiose KGB bylose gulėjusios fotografijos. Tai bylose
rasti, kalėjime daryti žmonių portretai, kurie yra išlikę kaip vieninteliai jų
gyvenimo vaizdai. Pasak dailininko,
tos areštuotos fotografijos susilydė į
vientisą praeities kartos vaizdinį, tarsi
sustabdytų kadrų filmą.

Operos primadonos Irenos Milkevičiūtės ir garsaus tenoro Gehamo Grigoriano dukra, paveldėjusi iš abiejų tėvų
talentą, šį vakarą koncertuos kartu su
mamos išugdytomis solistėmis. Mat
Lietuvos nacionaliniame operos ir
baleto teatre rengiamas neeilinis koncertas „Operos reveransas primadonai“, skirtas I.Milkevičiūtės garbei. „Aš
didžiuojuosi, kad būtent mano mama
yra laikoma visų laikų operos primadona, aš iš jos paveldėjau išdidumą
ir kantrybę, o iš tėčio - taip pat daug
gerų savybių: šilumą ir gebėjimą laisvai bendrauti. Labiausiai džiaugiuosi,
kad šiame koncerte mano tėvai scenoje bus kartu“, - sakė Asmik.

Publicistas, LTOK viceprezidentas, sukūręs kelias istorines dramas Arvydas
Juozaitis neseniai baigė rašyti dar vieną, kurią pavadino „Napoleonas. 101
diena“. „Kūriau kaip niekad ilgai - lygiai
metus, nekalbant jau apie medžiagos
rinkimą. Veiksmas vyksta Paryžiuje, Malmezone, mirusios Žozefinos dvare, trumpai pristatė savo naują kūrinį šiuo
metu Klaipėdoje gyvenantis rašytojas. Dramoje meniškai pateikiama ne viena naujiena, kuri nėra įtraukta į pasaulinės dramos horizontus“. Beje, pirmąją kūrinio dalį spausdina žurnalas
„Metai“, Nr. 11.
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Parengė Giedrė MILKEVIČIŪTĖ
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galvosūkiai

j/b žmonės

Kryžiažodis

Ūla Žebriūnaitė: „Tėtuko priesakas niekada
nemeluoti“

Praėjusios
savaitės
atsakymai
Vertikaliai:
Pilypas. Svetimas. Poras.
Tora. Oda. Kam. Auk.
Sena. Fenas. Ofortas.
Žara. Tadas. Nakas. Ima.
Ta. Kuris. Pilis. Lūšis.
Pesimistas. Lemanas.
Non. Stenės. Irakas.
Melisos. Anyta. Tiras.
Tolimas. Anat. M. Akis.
Serapis. Rosita. San.
Girobusas. Saksofonas.
Na. Igoris. Liv. Triatlonas.
Bėda. Ailas. Kai. Misis.
Brisit. Sol. Pas. Pinti.
Ėsdiklis.

Spręskite kryžiažodį ir laimėkite:

Vienas skaitytojas,
teisingai išsprendęs
kryžiažodį, gaus
dovanų 2 kvietimus į
vienintelį Olego
Gazmanovo su grupe
„Eskadron“ koncertą
gruodžio 29 d. Vilniuje.
Kryžiažodžio atsakymą siųskite žinute SMS numeriu 1390
iki lapkričio 20 d. 19 val. Žinutės kaina - 1 Lt.
Pavyzdys: RE KR Atsakymas Vardas Pavardė Miestas
(RE KR VANDENIS VARDENIS PAVARDENIS VILNIUS).

Jau penkerius metus Turine (Italija)
gyvenanti ir vietos simfoniniame
orkestre dirbanti altininkė Ūla
Ulijona Žebriūnaitė - dažna viešnia
Vilniuje. Kai prieš du mėnesius anapus
išėjo jos tėtis garsus kino režisierius
Arūnas Žebriūnas, jo ir dainininkės
Giedrės Kaukaitės dukra čia buvoja
dar dažniau... Darganotą praėjusio
šeštadienio vakarą jos talento gerbėjai
Nacionalinėje filharmonijoje turėjo
progos pasiklausyti jos atliekamų
kūrinių.

Horizontaliai:
Metras. Satelitas. Hetera.
Erikas. Ir. Tona. Marina.
Mira. Lakas. Taip. Ma.
Kūnas. Silisa. Tušas.
Gogolis. Safaris. Sifonas.
Edis. Teroras. Ponas.
Moronis. Bi. Kodas.
Nelabas. Rn. Ras. Polipus.
It. Penimis. Lėksi. Skonis.
Sasanidai. Afalinos.
Savaitė. Pamokim. Rasis.
Ar. Ats. Stano. Tenas.
Prasimanyti. Sėt. Sūkiai.
Samarkandas.

nn Ūlai brangi tėvelio Arūno Žebriūno foroaparatu įamžinta nuotrauka

Pažymėtuose
langeliuose:
Falsifikatorius.

Giedrė MILKEVIČIŪTĖ

Dedikacija tėčio atminimui
Ūla koncertavo kartu su Lietuvos nacio
naliniu simfoniniu orkestru ir pirmą kartą
mūsų šalyje atliko pasaulinio garso kompozitoriaus ir didelio Lietuvos draugo Kšyštofo
Pendereckio (Krzysztof Penderecki) koncertą
altui ir simfoniniam orkestrui. Sutapimas ir
tiek, kad lygiai prieš du mėnesius mirė jos
tėtis, o šis koncertas buvo suplanuotas dar
prieš metus. Tad nenuostabu, kad per bisą
muzikė atliko jautrų 4 minučių trukmės čekų
kompozitoriaus J.A.Bendos kūrinėlį, skyrusi
jį tėvelio atminimui. Gal net ne visi klausytojai suvokė tą in memoria, nes garsiai apie
tai nebuvo pasakyta, tačiau pačiai muzikantei
ne tai buvo svarbiausia.
Su Ūla Ulijona, kurią tėvai nuo pat mažens vadino Ūlyte, ir kalbėjomės ne tik apie
jos neramų ir anaiptol ne sėslų muzikės
gyvenimą svetur, šeimos ilgesį, vis dar nenutrūkstantį dvasinį ryšį su tėveliu, kurio
griežtą, bet tiesų būdą ji visada vertino, o
teisingą požiūrį į sudėtingus ir paprastus
dalykus ji nuolat prisimena. Anot jos, tai
su niekuo nesulyginamos gyvenimo pamokos. „Iki šiol gyvenu jo priesakais, kurie
man užsifiksavo tarsi kompiuteryje, - sako
Ū.Žebriūnaitė. - Svarbiausias tėtės priesakas
buvo nemeluoti! Bet kokiomis aplinkybėmis
ir bet kur. Nemeluoti mokykloje, nemeluoti
tėvams, nemeluoti pačiai sau. O kai abi su
seserimi pradėjome užsiimti menais, jis sakydavo, kad svarbiausia nemeluoti mene. To
dvasinio švarumo paieškos labai svarbios. Jis
akcentuodavo, kad pirmiausia reikia suvokti savyje, ar tu esi atviras ir tiesus šeimos
santykiuose, taip pat pasiskirdamas menui...
Jį žeisdavo, kai matydavo ir daug melo politikoje, ir veidmainiavimo valstybės kūrime,
kultūroje“.

14

Praėjusios
savaitės prizO
LAIMĖTOJAs
2 kvietimus į
Olego Gazmanovo
su grupe „Eskadron“
koncertą Vilniuje
laimėjo:
Parengė žurnalo „oho“ redakcija

• Jurovickaja Tatjana
(Vilnius)
Dėl prizo skambinti
tel.: 238-70-31, 238-70-32
Vilniuje iki lapkričio 20 d. 16 val.

ŠACHMATAI
Šachmatų mėgėjams proto
mankštą rengia tarptautinis
meistras, Lietuvos šachmatų
čempionas Algirdas BANDZA.
Nr.1 S.Loidas, 1858 m.
Matas 3 ėjimais.
Nr.2 T.Herlinas, 1860 m.
Matas 5 ėjimais.
Nr.3 F.Richteris, 1953 m.
Baltieji laimi.
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Praėjusios savaitės
atsakymai
1 padėtis
1.Vd8 1:0 (1...Kd8 2.Žc6 Ke8 3.Bd8x)
2 padėtis
1...Va1 2.Vf1 Vd4 3.Vf2 (3.Kh1 f2)3...Vd1 4.Vf1
f2 0:1
3 padėtis
1...Bh5 2.Kh5 Vf7 3.Kh4 Vf6 4.Kh5 Vh6x
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prisipažinimai

Redakcijos archyvo ir Ūlos Žebriūnaitės asmeninio albumo nuotr.

j/b žaidimai

Vokietijoje, Šveicarijoje, ilgą laiką grojo garsiajame kameriniame orkestre „Kremerata
Baltica“, o štai dabar, laimėjusi konkursą, yra
Italijos radijo ir televizijos (RAI) orkestro
altų grupės vadovė. Ūlos sesuo dailininkė
Monika jau trisdešimt metų gyvena Jungtinėse Amerijos Valstijose. Tad nenuostabu,
kad gabūs mūsų šalies menininkai siekia
karjeros užsienyje, nes savoje šalyje jiems,
grubiai kalbant, ankšta.
Ūlos klausiu, ar netraukia jos, ypač dabar,
kai po tėčio mirties mama liko viena, sugrįžti
į Lietuvą. „Traukia, o kaipgi? Ir grįžtu gana
dažnai. Vaikštinėju po Vilnių, nuvykstu į mūsų sodybą, kurią taip mėgo tėvelis, susitinku
su senais draugais, kurių čia liko nedaug, lankausi su mama koncertuose, o pati čia groju
retai, nes koncertai būna suplanuoti, kaip
patogu Lietuvos nacionalinei filharmonijai, aiškina altininkė. - Mano gyvenime buvo
tokie periodai, kai visiems sakiau, kad aš
Lietuvos vaikas ir po mokslų svetur grįšiu į
Lietuvą. Paskui buvo laikotarpis, kai gimtinėje jaučiausi kiek prislėgta, tarsi nežinojau,
kur čia būtų mano vieta. Apėmė toks jausmas,
kad turiu kažkur skristi, išvykti... Jaučiau,
kad galiu sėkmingai groti nebūtinai Lietuvos
garsiuose kolektyvuose. Taip atsiradau ir or-

kestre „Kremerata Baltica“, kuriame griežiau
ir dabar kartais griežiu su garsiuoju orkestru
ir jo įkūrėju Gidonu Kremeriu... O kad atsidūriau Turine, manau, taip buvo nulemta iš
aukščiau. Be to, juk tai ne pasaulio kraštas,
o aukštos muzikinės kultūros šalis. Čia mane
visi labai myli, bet iš tiesų nežinau, ar aš čia
liksiu ilgam. Esu neramios dūšios žmogus,
bet visada prisimenu tėčio nepiktą pamokymą: „Vaikeli, bėgame, judame, siekiame... Ir
tu bėk, bet kartais sustok ir pagalvok, kur
tu bėgi ir kodėl“.

Gimtinės traukos jėga
Kas pasikeitė Lietuvoje, kol Ūla „blaškėsi“
po pasaulį? „Daug kas pasikeitė. Jaučiuosi lyg
ir neišaugusi iš savo jaunatviškų marškinėlių,
tačiau su čia besimokančiais ir dirbančiais
jaunikliais muzikais nerandu bendros kalbos.
Aš ieškau ir noriai bendrauju su savo kartos
ir vyresniais mano tėčio bei mamos kartos
menininkais. Man su jais įdomu“. Ūla apgailestauja, kad vis mažiau Lietuvoje yra žmonių,
su kuriais jai įdomu pasikalbėti: „Mes su mama net esame sudarę visą sąrašą tų žmonių,
su kuriais norėtume susitikti, pasikviesti į
svečius“.

h
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Gimė kartu su
„Velnio nuotaka“
Paklausta, koks gi filmas iš daugybės
A.Žebriūno sukurtų puikių ir nemažai apdovanojimų pelniusių filmų labiausiai patinka,
Ūla pirmiausia paminėjo keturių serijų filmą
„Turtuolis vargšas“, kuriame vaidino nemažai garsių aktorių iš Rusijos. Žinoma, dukrai
labai patiko ir „Kalio seklio nuotykiai“, kuriame, anot jos, nusifilmavo pusė Lietuvos
muzikantų ir dar jos sesuo Monika. O su
tais senesniais filmais „Gražuolė“, „Paskutinė atostogų diena“, kurie buvo sukurti dar
prieš jai gimstant, dukra ketina, kai turės
laiko, nuodugniau susipažinti. O štai kalbėdama apie populiariąją „Velnio nuotaką“,
kuriai apskritai nėra abejingų, Ūla netikėtai primena, kad ji gimė 1974 metais, kai
buvo kuriama „Velnio nuotaka“. „Ar tik ne
iš ten mano toks šelmiškumas? O gal ir aš
esu toji „velnio nuotaka“? Iki šiol ištekėti
negaliu. O štai tėtis su mama kartu pragyveno apie 40 metų“, - šypsosi muzikantė.
Ar Ūla pagaliau sutiko tą tikrąją savo antrąją
puselę? „Suradau... Ir ne kur kitur, o Turino orkestre“, - paslaptingai šypsodamasi
prisipažįsta pašnekovė.

Trumpai
• Gimė: 1974 m. Vilniuje.
• Mokėsi: M.K.Čiurlionio menų gimnazi

joje, Lietuvos muzikos ir teatro akade
mijoje (prof. P.Radzevičiaus klasė), Ba
zelio (Šveicarija) muzikos akademijoje,
Berlyno „Hans Eisler“ aukštojoje muzi
kos mokykloje.

• Konkursų laureatė: Jaunųjų atlikė

jų konkurse Vilniuje, apdovanojimas
už geriausiai atliktą D.Šostakovičiaus
savaitės kūrinį Miunchene; prizai
V.Primaroso tarptautiniame alto kon
kurse Čikagoje; V.A.Mocarto kūrinių
konkurse Lietuvoje ir kt.

„Ir tu bėk, bet kartais sustok...“
Kai atkūrus Nepriklausomybę Lietuvoje
menininkams plačiai atsivėrė pasaulis, Ūla
nebuvo išimtis. Ji, baigusi mokslus Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje, toliau mokėsi

Ūla prisipažįsta, kad vis dar negali susitaikyti su tėvelio netektimi, nes jis buvo jai
pavyzdys, labai artimas savo filosofiniu požiūriu į gyvenimą. Ji visa savo esybe jaučia,
kad dažniau turi būti čia. Ir ne tik dėl mamos,
bet ir dėl savęs.
„Tada, kai tėvelis sunkiai sirgo, man atrodė, kad mano buvimas šalia praskaidrina
jo nelinksmas mintis, o dabar, kai jo nebėra,
visa savo esybe jaučiu, kad dar dažniau turiu
būti čia. Ir ne tik dėl mamos, bet ir dėl savęs, nes tas nenusakomas ryšys man tapo,
ko gero, dar svarbesnis“, - prisipažįsta muzikė, kuri atvykusi į Vilnių visada apsilanko
Antakalnio kapinėse, kur Menininkų kalnelyje ilsisi A.Žebriūnas.
Ūla sako, kad panašiai jaučiasi ir jos sesuo dailininkė, kuri gyvena Amerikoje. „Atrodytų, kad mes su sese tik dabar, po tėtės
mirties, visa savo esybe suvokėme: kad ir
kiek viliotų mus savo galimybėmis pasaulis,
jo atviri vartai menams, kultūrai, mūsų namai
čia, Lietuvoje, - įsitikinusi pašnekovė. - Kai
mes su sese atvykdavome vasarą ar per Kalėdas, tėtis visada skaičiuodavo: „Vienas, du,
trys, keturi“. O štai dabar to ketvirto mums
visoms labai trūksta“. Seserims dabar net
nekyla klausimas, o kurgi švęs šias artėjančias Kalėdas. „Žinoma, kad būsime pas mamą. Jau ir bilietais iš anksto pasirūpinome, ir
aš savo visus koncertinius planus atidėjau“, kalba altininkė.

• Nuo 1997 m. penkiolika metų dirbo
nn Su mama Giedre Kaukaite-Žebriūniene

nn Nepamirštamos valandos su tėčiu kino
režisieriumi Arūnu Žebriūnu

orkestro „Kremerata Baltica“ koncert
meistere.
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J/b žūklė

Gelgotų pavardė - kaip firminis ženklas
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Ar gerai, kai visi šeimos
nariai kalba ta pačia
muzikos kalba? To klausėme
žinomos chorvedės
Rasos Gelgotienės (55),
kurios visi trys vaikai
nuėjo profesionalios
muzikos keliu. Juolab kad
Gelgotų atžalos - fleitistas
Giedrius, obojininkė Justė,
kompozitorius ir dirigentas
Gediminas - neretai
susiduria su aplinkinių
nuostata, esą pripažinimą
pelnę tėvai jiems padeda
prasiskinti kelią į sceną. Kaip
yra iš tikrųjų?
Deimantė Zailskaitė

Muzikantų dinastija

4

„Labai gerai, kai šeimoje visi
muzikantai, nes tada jaučiamas didesnis tarpusavio supratimas, aš jau
nekalbu apie tai, kad augdamas muzikuojančioje aplinkoje vaikas savaime įgauna muzikinį išsilavinimą,
- sako Vilniaus universiteto chorų
„Pro musica“, „Virgo“, „Gaudeamus“ vadovė, taip pat vadovaujanti universiteto Kultūros centrui ir
dėstanti Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje. - Kaip žinoma, muzikantų dinastijos - senas reiškinys,
jam įtaką daro ankstyvas profesijos
perdavimas. Jau penkerių ar šešerių
metų žmogus turi būti pradedamas
rengti tapti profesionaliu muziku.
Tuo metu šeimos aplinka turi didžiausią įtaką, niekas kitas negali
tiek mokyti, todėl tradiciškai ir kuriasi muzikantų dinastijos, kurios ir
senaisiais laikais buvo, kurios yra
ir dabar“.
Su vyresniais vaikais buvo paprasčiau: 36-erių Giedriui didžiulę
įtaką padarė tėvas - Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro pirmasis
fleitistas Valentinas Gelgotas. „Kadangi tėvas - labai geras fleitistas,
mums atrodė, kad ir sūnui tai bus
puikus instrumentas. Jam ir planavome fleitą. Vaikai muzikos pradeda
mokytis labai anksti, jie neturi pasirinkimo laisvės: jeigu vaikas pats
renkasi instrumentą, sakyčiau, jis
pradėjo muzikuoti per vėlai. Giedrių
leidome į M.K.Čiurlionio mokyklą,
kurioje mokiausi ir aš, pas tuos pačius mokytojus, kurie puikiai žinojo, ko galima tikėtis iš mūsų vaiko
ir ko tikėtis iš jo tėvų“, - paaiškina
R.Gelgotienė. Ji džiaugiasi, kad ir
sūnaus Giedriaus žmona yra iš muzikos pasaulio: šiuo metu naujagimį
Karolį (4 mėn.) auginantis 31-erių
sopranas Gunta Davidčuka-Gelgotė iš Latvijos Rygos operoje yra
pelniusi metų debiuto nominaciją.
Klausydama, kaip tarpusavyje bendrauja šeimos nariai, latvė pramoko
kalbėti lietuviškai, net lietuvių kalba dainavo Johano Štrauso (Johann
Strauss) „Šikšnosparnyje“.
32-ejų Justės Gelgotaitės susitikimas su obojumi buvo netikėtas.
„Atsimenu, vieną dieną grįžo tėvas
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nn Chorvedė Rasa Gelgotienė apsupta brangiausių žmonių: marti Gunta, sūnus Giedrius ir anūkėlis Karolis,
jaunesnysis sūnus Gediminas ir dukra Justė. Jiems diriguoja augintinis Arčis

iš gastrolių Vokietijoje, kur pirmą
kartą išgirdo, kad vyrišku instrumentu laikomu obojumi groja ir panelės. Kaip tik buvo laikas, kai man
reikėjo pasirinkti instrumentą. Tėtis,
mane pasisodinęs, klausia, Juste, ar
norėtum groti obojumi. Aš visiškai
nežinojau, kas čia per instrumentas,
iš skambesio pasirodė, kad gremėzdiškas, labai didelis, kaip kontrabosas, tik pučiamasis. Aš ir sakau tikriausiai jo nepanešiu. (Juokiasi.)
Tėtis nuramino: „Ne, ne, jis toks
mažas, panašiai kaip fleita susideda į futliarą“. Tada sutikau. Bet iki
dvyliktos klasės šis instrumentas
nebuvo mano aistra. Po pirmo kurso
dėstytojas Romualdas Staškus ma-

Iš visai nepažįstamų
žmonių esu girdėjęs,
kad turbūt pas
mamą daug dirbu.
Jie visai nesupranta,
kad tai nesusiję dalykai

ne uždegė groti šiuo instrumentu man tai pasidarė svarbu, pradėjau
dirbti daug ir savo noru. Anksčiau
obojumi grodavo vieni vyrai, Lietuvoje aš esu pirmoji moteris, pradėjusi groti šiuo instrumentu“, pasakoja į tarptautinius vandenis išplaukianti obojininkė J.Gelgotaitė.
Sukurti muzikų šeimos dinastiją nebuvo R.Gelgotienės užmojis.
„Kaip tik mudu su vyru norėjome,
kad trečias vaikas Gediminas būtų
kitos profesijos žmogus, nes šeimoje ir taip daug muzikantų. Bet
kai jis, sulaukęs vos trejų, pradėjo
ryžtingai klausinėti, kokiu muzikos
instrumentu gros, teko greitai pasukti galvą“, - prisimena įvairiose
Lietuvos dainų šventėse diriguojanti R.Gelgotienė.
27-erių kompozitorius ir dirigentas Gediminas Gelgotas
nuo septynerių metų mokėsi
M.K.Čiurlionio menų mokykloje
skambinti fortepijonu, paskui perėjo prie trimito, o Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje įstojo į kompozicijos studijas. Antrame kurse
įkūrė naujų idėjų kamerinį orkestrą
„Niko“, kuriam vadovauja iki šiol.
Šiuolaikinę minimalistinę muziką - daugiausia paties G.Gelgoto
kūrinius - atliekantis kolektyvas
koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje.

„Trejų metų aš įkūriau savo pirmąjį
kolektyvą - pūkinių žaisliukų chorą
ir jam vadovavau dešimt metų“, - su
šypsena muzikavimo pradžią prisimena vaikinas.
„Galiu papasakoti juokingą istoriją, - įsiterpia Justė. - Kai skridau
pas draugę į Niujorką, tai brolis mane įkalbėjo, kad pasiimčiau visą jo
pūkinukų chorą - trisdešimt pūkinių
žaislų. Ir parvežčiau nuotraukų, kur
jie už Atlanto koncertavo su vietos
dirigentu ir solistu. Brolis privertė
mane įsidėmėti kiekvieno choristo
vardą, nes fotografuodama turėjau
sustatyti pagal balsus, kad pirmas
altas nestovėtų prie soprano. Paskui dar reikėjo padaryti ekskursiją,
kaip įrodymą, kad pūkinukų choras
tikrai lankėsi Niujorke. Tad visos
nuotraukos iš kelionės ir buvo su
pūkiniais žaislais“, - prisiminusi
juokiasi mergina.

Savo vaikų neprastūminėja
Tik per didžiąsias metų šventes
visi susirenkantys Gelgotai neretai drauge koncertuoja įvairiuose
projektuose. Tai juos nepaprastai
džiugina, nors dėl tokio bendradarbiavimo kyla visokių kalbų. „Iš visai
nepažįstamų žmonių esu girdėjęs,
kad turbūt pas mamą daug dirbu.

santykiai

Baltas lapas

Jie visai nesupranta, kad tai nesusiję
dalykai“, - stebisi fleitistas Giedrius
ir akcentuoja, kad visi šeimos nariai
yra pasirinkę palyginti skirtingas
muzikos kryptis.
Jam antrina ir kiti šeimyniškiai.
„Žmonės, kurie neišmano apie muzikantų gyvenimą, mano, kad va
čia mamytė į sceną prastūmė savo
vaikelius. Muzikantai taip nedaro,
nes yra tam tikras bazinis muzikinis lygis, iš kurio negali išeiti.
Todėl negali prastumti savo vaikų,
jeigu jie paskui nesusitvarkys su
darbu, - tikina R.Gelgotienė. - Yra
tik daugiau pliusų dėl vieningo muzikavimo. Giedriui buvau pasiūliusi
dalyvauti viename projekte Paryžiuje, Šv.Magdalenos bažnyčioje, kur
nepaprastai didelė garbė koncertuoti. Buvo sumanyta M.K.Čiurlionio
fortepijoninius kūrinius pagroti fleita
ir vargonais. Aš tikrai žinojau Gied
riaus galimybes ir man būtų buvę
sunkiau į ką nors kitą kreiptis, nes
tam kitam žmogui ilgai aiškinčiau,
ką reikia daryti. Ir dar nežinau, ar
gaučiau reikiamą rezultatą. Kaip ir
sakiau, ne veltui muzikantų dinastijos dirbdavo kartu - šiai profesijai
reikia didelio bazinio išsilavinimo,
tarpusavio supratimo ir daugybės
metų muzikavimo“.
O štai Justė ir Gediminas muzikos pasaulyje puikiai jaučia Gelgotų
pavardės svorį. „Kadangi turiu vyresnį brolį ir seserį, tai akademinėje
bendruomenėje manimi tarsi labiau
pasitikėdavo. Žino apie kitus su muzika susijusius mano šeimos narius tėvą, mamą, brolį, sesę, - todėl jiems
dėl manęs būdavo šiek tiek ramiau:
„Ai, čia Gelgotai, vadinasi, viskas
bus gerai“, - pasakoja Gediminas, kurio mama neretai klausia patarimo.
Nors tėvai būdavo nepaprastai užimti žmonės, vaikai jautė jų
meilę ir rūpestį. Kaip tokiai užimtai moteriai pavyko suderinti karjerą ir vaikų auginimą? „Mes tik
vėliau suprantame, kaip vienas ar
kitas mokytojas pakreipia mūsų
gyvenimą. Mano gyvenimą pakreipė profesorius A.Jozėnas. Kai jau
laukiausi pirmo vaikelio Giedriaus
ir turėjau iš pirmo kurso pereiti į
antrą, man atrodė, kad bus neįmanoma toliau studijuoti taip rimtai.
Iš karto dėstytojui pasisakiau, kad
ketinu eiti akademinių atostogų,
o jisai man - tau nereikia jų, kuo
puikiausiai viską spėsi. Šie profesoriaus žodžiai man suteikė tvirtumo.
„Vadinasi, taip galima daryti“, - pamaniau tada. Taigi mokytojai daro
labai didelę įtaką, iš tiesų žmogus
viską spėja, ką nori spėti“, - įsitikinusi išsiskyrusi moteris.
R.Gelgotienė pasakoja, kad
dirbdama su chorais labai dažnai
į repeticijas pasiimdavo ir vaikus.
„Labai džiaugiuosi, kad gimiau būtent tokioje šeimoje, - sako Justė. Mūsų mama yra stiprus, įdomus
ir nepaprastai talentingas žmogus,
kartu įvairiapusis. Dėl to augome
aplinkoje, kurioje galėjome daug
visko gauti. Iš vaikystės man paliko didžiulį įspūdį dailės, prancūzų
kalbos pamokos, teniso žaidimas.
Buvo visokios įdomios veiklos,
pavyzdžiui, visa šeima netikėtai sugalvodavo vidury nakties nuvažiuoti prie ežero. Ir buvo visiems laisvė

Pastaruoju metu
meškeriojimas ir
meškeriotojai nuolat
atsiduria ir visuomenės
diskusijų centre, nes
siekiama šalies vidaus
vandenyse nutraukti
verslinę žūklę ir palikti juos
tik meškeriojimui. Kita
vertus, nė kiek ne mažiau
kalbama, kad stokojama
meškeriojimo kultūros,
civilizuoto požiūrio į žuvų
išteklius. Ar tikrai mūsų
krašte meškeriojimo
kultūra dar neišaugo iš
vystyklų? Pakomentuoti
šį klausimą paprašėme
Lietuvos karpininkų
asociacijos prezidentą
Tomą Budą.
Vartotojiškas požiūris

Visoje Lietuvoje plačiai nuskambėjo atvejis, kai aplinkosaugininkai sulaikė Vilniaus centre
šlakiukus ir upėtakius per šių žuvų nerštą gaudžiusį vilnietį ir, ko
gero, daugelis mano, jog 73 tūkst.
litų bauda už 35 sugautas lašišines žuvis - pamokomas pavyzdys
kitiems, tačiau šiame atvejyje aš
matau ne tik tai: juk šis meškeriotojas neršto metu žuvis gaudė ne
iš bado, o todėl, kad tokiu metu jų
galima gana daug lengvai sumeškerioti nerštavietėse. Toks požiūris
į žuvų išteklius - vartotojiškas, o
jo šaknys - tolimoje praeityje, kai
apie žuvų išteklius niekas negalvojo, buvo manoma, kad jie niekada

Žūklės prognozė
50 proc. teisybės
Geriausias laikas žūklei
pagal kibimo kalendorių š.m.
lapkričio 18 d.
7.30-9.30, 14.30-15.30 val.

Lapkričio 24 d.
8.30-12.30, 15.00-16.30 val.

Viktoro Armalio nuotr.

j/b žmonės

nn Lietuvoje viename Molėtų rajono ežerų šiemet buvo sumeškeriotas ir paleistas į laisvę šimtmečio laimikis rekordinis, per 22 kg sveriantis karpis

neišseks, todėl žuvis gaudydavo
tada, kai jas lengviausia sumeškerioti. Tokį požiūrį galime pakeisti
tik keldami meškeriojimo kultūrą,
kuri yra normų ir taisyklių, nustatančių, kas meškeriotojui priimtina
ir kas ne, tačiau jos taip ir liks tik
skambiais žodžiais, jei netaps mūsų pačių vidinėmis nuostatomis.
- Ar dešimteriopai padidintos baudos už neteisėtą meškeriojimą ir žūklės taisyklių
pažeidimus prisideda prie meškeriojimo kultūros ugdymo?
- Pirmiausiai turime skirti du
dalykus: meškeriotojai, žuvis gaudantys meškerėmis ir spiningais,
nėra brakonieriai, gaudantys žuvis verslinės žūklės įrankiais ir
neleistinomis priemonėmis. Tarp
vienų ir kitų - didelis skirtumas.

Kita vertus, dauguma meškeriotojų nepasielgs taip, kaip minėtas
vilnietis, draudžiamu metu Vilnioje gaudęs šlakius ir upėtakius.
Didžioji meškeriotojų dalis - sąmoningi ir puikiai supranta, kad
taisyklės kuriamos tam, kad jų
būtų laikomasi. Aš pritariu baudų
padidinimui, tačiau manau, kad
baudos padės atgrasyti nuo neleistinų veiksmų vis dar neatsikračiusius vartotojiško požiūrio į žuvis
meškeriotojus, bet meškeriojimo
kultūra - daug platesnė sąvoka nei
stropus taisyklių laikymasis.
- Tai kas gi toji meškeriojimo kultūra, apie kurios stoką pastaruoju metu tiek daug
kalbama?
- Nesakau, kad meškeriojimo
kultūra mūsų šalyje - baltas lapas,

kurį dar reikia prirašyti. Dabar
turbūt jau nerasime Lietuvoje
meškeriotojo, kuris nežinotų, kad
už šiukšlinimą vandens telkinių
pakrantėse gresia administracinė
atsakomybė, tačiau tie, kurie ir
anksčiau į žūklę nešdavosi šiukšlių maišelį, tai darė iš įsitikinimo,
kad negalima apšnerkšti gražiausių mūsų šalies vietų, kuriose
patys praleidžiame daugybę laiko. Pažįstu ne vieną meškeriotoją, kuris į žūklę nešasi kelioninę
peleninę, kad net nuorūkų nepaliktų meškeriojimo vietoje, o štai
tikrieji šiukšlintojai, matyt, dar
neįsisąmonino tokio tausotojiško
požiūrio ir savo įpročių atsisakys
tik tuo atveju, jei nuolat bus kitų
meškeriotojų akiratyje. Kitaip tariant, jie turi matyti pavyzdį, kaip
reikia elgtis, meškerioti, o tai ne
tik nešiukšlinimas, bet ir žuvų išteklius tausojančių įrankių naudojimas, kabliukų, kurie ypač žeidžia
žuvis, atsisakymas, mokėjimas
tinkamai elgtis su laimikiu. Kai
kalbu su jaunais meškeriotojais,
visada pasakau, kad tikras karpių
meškeriotojas privalo turėti specialią vaistinėlę, kurioje esantys
preparatai reikalingi, išsegus kabliuką, apdoroti jo padarytą žaizdą. Tik tada gali būti tikras, kad
paleista į laisvę žuvis išgyvens.
Tai visada sukelia daug diskusijų,
tačiau manau, kad daugeliui įstringa atmintyje.
- Meškeriotojai ne veltui
vadinami vienišiais, tad kur
tokių meškeriojimo kultūros

pavyzdžių jie gali pasisemti
praktiškai?
- Pirmiausiai, apsilankę deramo lygio varžybose, nes būtent čia
laikomasi nerašyto žuvų tausojimo
kodekso. Užtektų tik kartą pabūti
karpių gaudymo varžybose, kad suprastum, kas yra tikrai kultūringas
meškeriojimas, o svarbiausia savo
akimis pamatyti, kas yra principas
pagavai - paleisk. Tačiau svarbiausia, mano manymu, meškeriojimo
kultūros ugdymo grandis šiandien
yra žūklės klubai. Juose gimsta savo tradicijos, o meškeriotojai į juos
vienijasi pagal interesų bendrumą.
Kiekvienas naujas narys stodamas į
klubą iš karto pripažįsta jo taisykles
ir jų laikosi. Nė kiek neperdėdamas
tvirtinu, kad šiandien rimčiausiais
meškeriojimo kultūros ugdytojais
yra karpių meškeriotojų klubai. Jau
vien todėl, kad juose susivieniję
meškeriotojai laikosi taisyklės, jog
visos sugautos žuvys paleidžiamos.
Tikra to žodžio prasme čia keptuvę jau seniai pakeitė fotoaparatas.
Laimikiai lieka įamžinti fotosesijose, o paskui dar ne kartą džiugina
meškeriotojus užkibdami iš naujo. Be to, klubuose įprantama ne
tik laikytis meškeriotojo garbės
kodekso, bet ir suprantama, kad
meškeriojimo kultūra neatsiejama
nuo tinkamos ekipuotės, gerų įrankių ir daugelio kitų dalykų, iš kurių
susideda karpių gaudymas. Manau,
kad šiandien karpių meškeriotojų
klubai galėtų steigtis daugelyje šalies vietų, kur jų dar nėra, bet yra
nemažai meškeriotojų, jaučiančių
širdimi, kad meškeriojimas turi
būti civilizuotas.
- Ar meškeriojimo kultūros
ugdymui padarys įtaką Aplinkos ministerijos idėja sukurti
„Žvejų rojų“?
- Pirmiausia ši idėja padės pagausinti žuvų išteklius dviejuose
regionuose, be to, manau, kad prie
žuvingų vandenų atvyks daugiau
meškeriotojų, kuriems meškeriojimo kultūra - ne skambus žodis, o
vidinė nuostata, todėl ten liks mažiau vietos tiems, kurie dar neatsikratė vartotojiško požiūrio ir kurie
norės ne deramai praleisti laisvalaikį, o vien prisigaudyti žuvų.

Kalbino Viktoras Armalis

Dosjė
T.Budas: Meškeriojimo klubuose ne tik
įprantama laikytis meškeriotojo garbės
kodekso, bet ir suprantama, kad meškeriojimo kultūra neatsiejama nuo tinkamos ekipuotės, gerų įrankių ir daugelio
kitų dalykų, iš kurių susideda karpių
gaudymas. Nors jau ir šiandien karpių
meškeriotojai - organizuočiausia meškeriotojų dalis, tačiau, manau, karpininkų
klubai galėtų steigtis daugelyje šalies
vietų, kur jų dar nėra, bet yra nemažai
meškeriotojų, jaučiančių širdimi, kad
meškeriojimas turi būti civilizuotas.
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nn Vytautas Liatukas.

nn Daiva Baliukevičienė.

„Piligrimas“

nn Saulenis Lampickas.
„Šv.Florijonas“
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nn Genadijus Mikuckis.

„Šv.Agota"

nn Artūras Zienka.
„Šv.Rokas“

„Švč.Mergelė Marija“

nn Jonas Bugailiškis.
„Šv.Kazimieras“

nn Mindaugas Vyšniauskas.
„Šv.Jurgis“

nn Algirdas Juškevičius.
„Šv.Morkus“

nn Albertas Žulkus.
„Pieta“

nn Edvinas Jančiauskas (14 m.).
„Gėlių angelas“

nn Vytautas Jaugėla.
„Šv.Antanas“

5

Šventieji ir piligrimai, atgiję medyje
Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Gyvename tokiame amžiuje,
kai, regis, sakralūs ir kiek
primityvūs meno kūriniai,
deja, tampa nebemadingi,
primiršti. Bet jokie
kompiuteriai, jokia moderni
dailė taip nesušildo širdies
kaip tie paprasti, iš medžio
išdrožti, išskaptuoti ir
paties liaudies menininko,
ar tik laisvalaikį skiriančio
drožybai, sumanyti
krikščioniškieji šventieji bei
piligrimai.
Giedrė MILKEVIČIŪTĖ
Dėkui Dievui, yra dar tokių
entuziastų, kurie įsitikinę, kad tie
šventieji medinukai turi teisę gyvuoti kaip ta dar neužžėlusi senvagė, iš kurios kartais randasi ir nauji
upeliukai. Vienas tokių žmonių
yra Lietuvos piligrimų bendrijos
pirmininkas, socialinių mokslų
daktaras Darius Liutikas, kuris
su bendraminčiais jau trečią kartą surengia respublikinę medžio
drožėjų kūrinių parodą-konkursą
„Šventieji ir piligrimai“. Šį sykį ji
iki lapkričio pabaigos veikia sostinės Šv.Jono gatvės galerijoje.
„Šiųmetėje parodoje-konkurse
dalyvauja 24 liaudies menininkai

cmyk

nn Piligrimystės propaguotojas ir vienas iš parodos-konkurso organizatorių Darius Liutikas
iš Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos, kurie pateikė 45
darbus, - džiaugiasi parodos iniciatorius. - Šių metų konkurse populiariausias yra ligonių ir piligrimų globėjas šv.Rokas, kuris vaizduojamas su žaizda kelyje, šuniu,
jam atnešančiu duonos kepalėlį.
Žemaitijos meistrai, be tradicinių
Kristaus ir švč.Mergelės Marijos,
yra pamėgę Joną Nepamuką, kurio atvaizdų galima pamatyti ir šio

regiono pakelėse. Kaip matome
parodoje, mėgstami personažai
yra apaštalas ir evangelistas, žvejų
globėjas šv.Petras, medicinos seserų ir slaugių globėja, saugotoja
nuo gaisro šv.Agota ir, žinoma,
tradiciškas lietuviškas Rūpintojėlis - susimąstęs sėdintis Kristus.
Man labai patiko ir vienas netradicinis visai paprastas ir kuklus
Roberto Strazdo sumeistrautas piligrimas, prie kurio yra originalus,

kiek juokingas prierašas: „Visur
slampinėjau, išdygo sparnai, gal ir
šventuoju patapsiu“. Sakyčiau, jis
labai taikliai atspindi piligrimystės
esmę, nes piligrimai - ne šiaip sau
keliautojai turistai, o žmonės, kuriems rūpi pamatyti ir susipažinti
su šventomis vietomis, kurių ir
Lietuvoje labai daug. Deja, dažnas
mūsų tautietis veržiasi į užsienius,
ten lanko Lurdą, ieško kitų šventų
vietų, o apie tai, kas įdomaus ir

sakralaus savame krašte be pačių
populiariausių kelių vietų, nežino.
O jų yra kiekviename rajone ir ne
po kelias. Tad turime ir ką užsienio piligrimams parodyti, ir patys
pasidžiaugti“.
Sostinės galerijoje įsikūrusias
šventųjų Jurgio, Onos, Jokūbo, Florijono bei kitų krikščionių garbinamų
įvairių globėjų bei piligrimų medžio
skulptūrėles išdrožė įvairaus amžiaus žmonės, kuriems prakalbinti
medį yra didelis malonumas. Jauniausiam parodos dalyviui Edvinui
Jančiauskui iš Varėnos - 14 metų, o
vyriausiam Kaziui Striaupai iš Žemaitijos Dovainių kaimo, 81-eri.
Organizatoriai siekia puoselėti
medžio drožybos tradicijas, skatinti šios gyvybingos, iš kartos į
kartą perduodamos liaudies meno
krypties neužmiršti ir ją propaguoti. O juk lietuvių medžio drožybos
tradicija yra pripažinta pasaulyje.
Tradicinių lietuviškų kryžių drožyba 2001 m. įrašyta į UNESCO
Žmonijos nematerialaus ir žodinio
paveldo šedevrų sąrašą.
Ir dar tiems, kurie ateis į
Šv.Jono gatvės galeriją... Čia pastatyta dėžutė, į kurią lankytojai gali
įmesti lapelį su labiausiai patikusio šventojo ar piligrimo autoriaus
pavarde. Vertinimo komisija, sudaryta iš tautodailininkų, piligrimų
bendrijos atstovų, skirdama prizus
geriausiems meistrams atsižvelgs
į lankytojų nuomonę.

/
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j/b visata

hipotezės

j/b psichologija

Dievas sukūrė tik žmones

6

liga?

Žmonija neamžina

EPA-Eltos nuotr.

Vieni namuose
Enrikas Fermi (Enrico Fermi) amerikietis italų kilmės fizikas,
Nobelio premijos laureatas. Kartą tai buvo 1950 m. - jis pietavo su
kolegomis fizikais, klausydamasis,
kaip tie įrodinėja, kad protingos
civilizacijos visatoje yra ne retenybė. „O tai kur jos?“ - paklausė
mokslininkas. Fizikai neturėjo ką
atsakyti.
Aiškus prieštaravimas - didžiulė
visata ir kontaktų su jos gyventojais
nebuvimas - vėliau ir buvo pavadintas Fermi paradoksu. Po ketvirčio
amžiaus jį išplėtojo anglas Maiklas
Hartas (Michael Hart). Pasak jo, jei
išties egzistuotų daug civilizacijų
kitose planetose, jos būtų iki mūsų atkeliavusios jau prieš milijonus
metų. Bent viena kita.
Bet kol kas niekas iš kitų pasaulių pas mus neatvyko ir ryšio su
mumis neužmezgė. Bent jau nėra
rimtų mokslinių faktų apie kokius
nors kontaktus.
Fermi paradoksas atsirado tuo
metu, kai mokslininkai dar gana miglotai įsivaizdavo, kiek galėtų būti
gyventi tinkamų planetų. Veikiau
apskritai neįsivaizdavo, o tiesiog
spėjo, kad neaprėpiamoje visatoje
jų turėtų būti.
Dabar, atlikus tyrimus kosminiais teleskopais, paaiškėjo: gyventi tinkamos planetos anaiptol
ne išimtis, o greičiau taisyklė. Vien
Paukščių Take - mūsų galaktikoje,
kurioje yra apie 250 mlrd. žvaigždžių, - daugiau kaip 500 planetų gali
būti ne šiaip gyvenamos, o aukštai
išsivysčiusių civilizacijų namai. Taigi Žemėje jau turėjo apsilankyti, o
gal ir apsigyventi dešimtys tūkstančių jų atstovų.
Kaip mano britų mokslininkai
Stiuartas Armstrongas ir Andersas Sendbergas iš Oksfordo universiteto, dauguma proto brolių vyresni, nes Žemė yra vėlyvas visatos vaikas. Dauguma į ją panašių
planetų susidarė 1-2 mlrd. metų
anksčiau.

cientais, kai kada - nuolatiniais.
Jie maniakiškai atkakliai keičia
nosies, lūpų, ausų, akių plyšio
formą, šalina dvigubą pagurklį, nusiurbia riebalus. Kad ir kaip būtų
keista, jų gyvenime dėl to niekas
nesikeičia, jie, kaip ir anksčiau,
lieka nepatenkinti savimi, kai kada
- net daugiau negu prieš operaciją. Svarbu suvokti problemą ir
kreiptis į specialistą. Dismorfofobija, kaip ir daugelis kitų fobijų,
gydoma psichoterapijos seansais.
Kai kuriais atvejais gydytojas gali
skirti antidepresantų. Nieko nedarant liga gali įgauti gana sunkią
formą, net virsti rimtu psichikos
sutrikimu.

Nepasitenkinimas
išvaizda -

licio ir kitų sunkiųjų elementų. Dar
9 mlrd. metų prireikė planetoms
formuotis ir gyvybei tinkamoms
sąlygoms susidaryti. Žemė, kurios amžius yra maždaug 4,5 mlrd.
metų, gerai telpa į šias laiko ribas.
Vadinasi, jos niekas neaplenkė, bet
nieko neaplenkė ir ji. Kitaip tariant,
yra didelė tikimybė, kad mūsų
planeta - pirmoji, kurioje atsirado
gyvybė. Tad mes esame pirmosios
protingos būtybės visatoje. Ir, ko
gera, paskutinės...

Tie, kas tiki ateiviais iš
kitų planetų, - visai ne
pamišėliai. Juk pagal visus
mokslinius skaičiavimus
į mus panašių turėtų būti
begalės. Bet ir netikėti jais
taip pat yra protinga, tiesa,
dėl kitos priežasties egzistuoja garsusis Fermi
paradoksas.

mylėk save

nn Tikimybė sutikti kitų protingų būtybių yra itin menka
Vadinasi, ir jose gyvenančios
civilizacijos pažengė toli į priekį.
S.Armstrongas ir A.Sendbergas
neseniai paskelbė apie išsamų tyrimą, dėl kurio Fermi paradoksas
tapo dar paradoksalesnis.
Pavyzdžiui, jie darė prielaidą,
kad, be žmonių civilizacijos, galaktikoje egzistuoja viso labo viena
„vyresnė“ civilizacija. Net tokiu,
kraštutiniu, atveju jos pasiuntiniai
per 500 mln. metų būtų apgyvendinę visą Paukščių Taką. Būtų aptikę
mus, o mes - juos. Ir tai yra konservatyviausias scenarijus, pagal kurį
ateiviai keliauja lėtaeigiais kosmi-

vadinamąją magnetinę burę - tokį
elektromagnetinį kokoną aplink laivą, kurį veiks visatos elektringųjų
dalelių srauto jėga.

Įvairiausių ateivių
turėtų netrūkti
O jeigu gyvybė yra ir kaimyninėse galaktikose? Tai labai logiška.
Tarkime, legendiniame Andromedos ūke, apdainuotame rašytojų
fantastų. Jis yra dar didesnis už
Paukščių Taką. Tuomet apskritai
neturėtume šansų būti nepastebėti
kitų civilizacijų atstovų.

Didžiulė visata ir kontaktų su jos
gyventojais nebuvimas - vėliau ir
buvo pavadintas Fermi paradoksu
niais laivais. Mokslininkai tvirtina:
tarpžvaigždinės kelionės aukštai
išsivysčiusiems proto broliams yra
visiškai pagal jėgas, nieko antgamtiško. Energijos jie galėtų gauti ir
iš saulės baterijų. Net mes turime
neišsenkamų jos atsargų ir šaltinių.
Pavyzdžiui, gerai Saulės apšviečiamas Merkurijus. Iš tokių
dangaus kūnų, kaip ši palyginti nedidelė planeta, turinti mažą traukos
jėgą, tik esančių prie kitų žvaigždžių, yra nesunku ir nebrangu paleisti kosminius laivus, naudojant
elektromagnetinius greitintuvus.
O stabdyti, mano S.Armstrongas ir
A.Sendbergas, galima generuojant

Mokslininkai apytikriai apskaičiavo, kiek kitų galaktikų atstovų
galėtų kolonizuoti mūsiškę. Jei jie
būtų pradėję tai daryti prieš 1 mlrd.
metų, judėdami perpus mažesniu
negu šviesos greičiu Žemę jau būtų
pasiekę 263 tūkst. civilizacijų atstovai. Per 2 mlrd. metų mus atrastų 2
mln. 570 tūkst. brolių iš kitų galaktikų. O mes pastebėtume juos. Ateivių,
keliaujančių greičiu, artimu šviesos,
apskritai turėtų būti nesuskaičiuojama daugybė. Jų turėtų knibždėte
knibždėti. Bet kažkodėl neknibžda.
Išvada aiški. S.Armstrongas
ir A.Sendbergas Fermi paradoksą
pavertė Fermi absurdu ir iš esmės

įrodė: visatoje esame vienut vienutėliai. Ateivių nėra, nebuvo ir
nebus. Galima sakyti kitaip: Dievas sukūrė tik žmones. Šia prasme
mokslininkai pasirodė esantys net
„šventesni už Romos popiežių“.
Jau 1999 m. Jonas Paulius II
kalbėjo, kad visagalis Dievas galėjo sukurti protingas būtybes ne tik
Žemėje. Valdant kitam popiežiui Benediktui XVI - mintį apie tai,
kad mes ne vieniši, ėmė propaguoti
Vatikano observatorijos viršininkas
tėvas Chosė Gabrielis Fiunesas (Jose Gabriel Funes), autoritetingas
astronomas. Ch.Fiunesas pareiškė,
kad tikėjimas Dievu ir protingomis
būtybėmis kitose planetose anaiptol vienas kitam neprieštarauja.
Dar daugiau, jis daro prielaidą, kad
tokios būtybės egzistuoja, taip pat ir
daug labiau išsivysčiusios. O sukūrė
jas tas pats Dievas, kuris yra vienintelis. Bet panašu, kad nesukūrė...

Pirmieji ir paskutiniai
visatoje
Hipotezę, kad greičiausiai esame tokie vieninteliai, neseniai pagrindė astronomas Dimitaras Saselovas (Dimitar Sasselov), Harvardo
profesorius, vienas iš Keplerio
teleskopo mokslinės programos
vadovų. Apytikriais skaičiavimais,
aiškina mokslininkas, prireikė 1
mlrd.metų, kad žvaigždės, susidariusios jaunoje visatoje, iš pirmykščio vandenilio ir helio „prigamintų“
pakankamai medžiagos planetoms
susidaryti - deguonies, geležies, si-

Gyvybė mūsų planetoje galutinai žus maždaug po 2,8 mlrd. metų. Paskutinius žmones sunaikins
mirštanti Saulė, kuri iš geltonosios
nykštukės virs raudonąja milžine išsiplės taip, kad praris Žemę. Bet
apie milijardą metų Žemė vis dar
bus gyvenama.
Kas liks gyventi Žemėje tolimoje, beveik neįsivaizduojamoje
ateityje? Mūsų nepaprastai protingi r puikios išvaizdos palikuonys,
įveikę erdvę ir laiką? Ar kokie nors
pasibjaurėtini monstrai? Nei vieni,
nei kiti. Britų mokslininkai, „pažvelgę“ į ateitį po milijardų metų,
labai niūriai įsivaizduoja būsimuosius gyventojus.
Bakterijos - vienaląsčiai organizmai, plaukiojantys nedideliuose
karšto ir sūraus vandens ežeruose
arba vandens telkiniuose uolose, štai kas gyvens Žemėje, mano
Džekas O’Molis Džeimsas (Jack
O’Malley James) ir jo kolegos iš
Šv.Andriejaus universiteto.
Tokie rezultatai gauti pagal jų
parengtą matematinį modelį, įsivaizduojant, kad Saulė pradės vis
stipriau kaitinti Žemę.
Britai tikina, kad toks liūdnas likimas laukia gyvybės bet kurioje gyvenamoje planetoje, besisukančioje
aplink žvaigždę, panašią į mūsų šviesulį: vandenynai išgaruoja, žinduoliai,
žuvys, vabzdžiai ir kitokie gyviai pamažu išnyksta. Lieka primityviausi organizmai, kurie galop taip pat dingsta.
Mokslininkai taikė savo modelį įvairioms Žemės tipo planetoms. Pasirodydavo, kad užgimusi gyvybė būna
primityvi apie 3 mlrd. metų, paskui
tobulėja ir tampa protinga.
Paskui, po palyginti neilgo laikotarpio, vėl primityvėja. Ir žūsta. Toks
yra gyvybės ciklas - nuo paprasto prie
sudėtingo ir atgal. Iš britų atradimo
galima daryti išvadą: tikimybė sutikti
kitų protingų būtybių yra itin menka.
Juk jų gyvenimo kokioje nors planetoje trukmė yra nepalyginti trumpesnė
už pačios planetos amžių.
Greičiausiai būtų galima aptikti
mikrobų, nes statistiškai būtent jie
yra labiausiai paplitę kitų planetų
gyventojai.

Kam gresia dismorfofobija

„Aš - ne
tobulybė“
Kone kiekvienas iš mūsų tvir
tai tiki esąs angelas su mažytė
laičiu pluošteliu žavių trūkumė
lių. O nuoširdžiai prisipažinti,
kad esame tingūs, pikti, godūs,
egoistiški (sąrašą galima tęsti iki
begalybės), baisiai sunku. Bet
netikėtai paaiškėja, kad tie, kurie
randa savyje jėgų ir drąsos tai su
vokti, gyvenime išlošia. Kodėl?
Pirma, tik pripažinę savo blogąsias savybes galėsite jas ištaisyti.
Antra, žmonės, atvirai pripažįstantys savo trūkumus, aplinkiniams
kelia pagarbą. Trečia, trūkumams
maskuoti reikia daugybės pastangų: jos eikvojamos savo žodžiams,
gestams, poelgiams kontroliuoti.
Ir apskritai, ilgai slėpti savo ydų
vis tiek neišeis. Apie jas greitai
sužinos aplinkiniai ir galbūt jumis nusivils.
Yra toks aforizmas: „Mūsų trūkumai - mūsų teigiamybių tęsinys“.
Pabandykite rasti naudos, kurią suteikia vadinamoji tamsioji jūsų prigimties pusė. Jei jūs godus - ar tai
tikrai blogai? Jūs nepermokėsite už
daiktą, kuris to nevertas. Ir tikriausiai
esate taupus. Visada turite atsargų,
kurių užteks bet kokiai stichinei nelaimei išgyventi. O jei jūs agresyvus
ir dirglus? Sugebėsite apsiginti: tas,
kuris įžengs į jūsų teritoriją, gaus
griežtą atkirtį. Niekas negalės gaišinti jūsų laiko, nes vien iš mandagumo neklausysite tų, kurie jums

Kiekvienas iš mūsų ne kartą
pažvelgęs į veidrodį jautė
didelį nepasitenkinimą
savo išvaizda . Tai visiškai
normalu. Bet jei tokios
nepasitenkinimo akimirkos
kartojasi pernelyg dažnai tai jau rimtos ligos požymis.
neįdomūs. Jūs tinginys? Bet juk
gyvenimas skirtas ne tam, kad be
perstojo triūstumėte kaip bitelė.
Taip, aišku, šaunu be paliovos blizginti namus, lyginti iš eilės viską,
įskaitant puskojines, ir pan. Norint
visada galima rasti naudingą užsiėmimą. O galima pagulėti ant sofos
su knyga rankoje, pažiūrėti įdomų
filmą, paplepėti su draugais, pasivaikščioti. Kitaip su siurbliu ir prie
viryklės praeis visas gyvenimas!
Nei džiaugsmo, nei malonių prisiminimų, tik nesibaigiantys darbai.
Be to, kaip žinoma, būtent tinginys
- pažangos variklis, jis pastūmėja
žmogų išrasti gyvenimą palengvinančius prietaisus.
Kaip trūkumus paversti teigiamybėmis? Iš pradžių pabandykite
paanalizuoti veiksmus, kuriuos
ketinate atlikti. Kiekvienas jūsų
veiksmas - tai jūsų pasirinkimas,
ir tik jūs esate už jį atsakingi. Nereikia užimti aukos pozicijos ir
tapti savo trūkumų bei neigiamų
emocijų vergu. Kažkas jus supykdė
darbe ir dabar ieškote, ant ko išlieti
pyktį? Sustokite ir pagalvokite, ar
norite nesivaldyti? Kokia iš to bus
nauda? Paprastai tokioje situacijoje nepasitenkinimas išliejamas

Dažniausiai dismorfofobija (dis neigiamasis priešdėlis, morfo - „forma, pavidalas“, fobija „baimė“) išsivysto paauglystėje.
Dažniausiai sergama 13-18 metų
laikotarpiu, lytinės brandos metu, kai merginų ir vaikinų kūnas
keičiasi. Daugelis šio amžiaus
žmonių pradeda kompleksuoti
dėl antsvorio, jaučiasi esantys
tikri bjaurieji ančiukai. Pasitikėjimo savimi nedidina ir meilė be
atsako, juolab veidą „puošiantys“
jaunatviniai spuogai. Neretai alyvos į ugnį savo priekabėmis ir
pašaipomis šliūkšteli ir tėvai.
Dažnai dismorfofobija suserga
tie, kurie patyrė nesėkmę per
pirmuosius intymius santykius
arba seksualinę prievartą. Deja,
dismorfofobijos atvejų pastaruo-

ant pirmo pasitaikiusio žmogaus.
Sugadinti žmogui nuotaiką ir toliau perduoti pyktį yra lengviausia.
Gal geriau nusiraminti, imtis ko
nors, kas jums teikia malonumą
ir atkuria dvasinę pusiausvyrą?
Pavyzdžiui, išgerti kavos, pasišnekėti su artimu žmogumi, paskaityti
anekdotų rinkinį...
Gebėjimas pripažinti klaidas ir
už jas atsakyti - charakterio tvirtumo požymis, būdingas gyvenime
įsitvirtinusiems žmonėms, nebijantiems mokytis iš savo klaidų,
vadinasi, nuolat tobulėjantiems
ir judantiems į priekį. Pripažinti trūkumą - tik pirmas žingsnis.
Dabar turite realią galimybę pasikeisti ir pagerinti savo gyvenimą.
Pavyzdžiui, jūs tinginys, o žmona

ju metu gerokai pagausėjo, ypač
tarp moterų. Dėl to kalta grožio
industrija, teigianti, kad celiulitas - tai baisus išsigimimas, o
raukšlės veide - tiesiog nepadoru, ir blizgūs žurnalai su tobulos
išvaizdos gražuolėmis viršelyje,
ir mados diktatoriai, ant pakylų
vis dar išleidžiantys sulysusius
iki distrofijos modelius. Kai kurie
specialistai mano, kad esama paveldimo polinkio į dismorfofobiją.
Ar tai tiesa, patikrinti sunku. Juk
dažnai ši bėda pasireiškia šeimoje, kurioje vyresnės kartos atstovams yra būdinga žema savivertė
arba vaikas yra mažai ugdomas
dvasiškai, užtat didelis dėmesys
skiriamas drabužiams, išvaizdai ir
kitiems išorės atributams.
Kada nepasitenkinimas išvaizda tampa liga? Kai jis įgauna įkyrios būsenos bruožų. Žmogus vis
apžiūrinėja save veidrodyje, ieškodamas rakursų, kuriais žiūrint
jo išvaizdos trūkumai ne tokie
pastebimi, arba kas penkias minutes tampo savo „bjaurią“ nosį,
čiupinėja ausis, jokiu būdu nenori
fotografuotis, sukasi nuo objektyvo. Labai dažnai dismorfofobijos
kamuojami žmonės tampa plastinės chirurgijos specialistų pa-

prašė sutvarkyti butą, jei turėsite
laiko. Laiko tarsi turite, bet leisti
jį butui tvarkyti nesinori. Bet juk
jūs mylite žmoną ir žinote, kad
jai bus malonu, jei padėsite apsiruošti namie. Tai gal verta laikinai
pamiršti tinginį ir pradžiuginti artimą žmogų?

■ jautriems ir pažeidžiamiems
žmonėms;
■ introvertams;
■ žemos savivertės žmonėms;
■ neurastenikams;
■ vaikystėje dažnai erzintiems ir
kritikuotiems;
■ labai griežtai auklėtiems, patyrusiems psichologinį spaudimą;
■ patyrusiems dvasinę traumą;
■ išprievartavimo aukoms.

Skiepai nuo kompleksų
▲ Dažniau prisiminkite pažįstamus, kuriems jų apkūnumas ir
anaiptol ne ideali išvaizda nesutrukdė sėkmingai sukurti šeimą ir
susilaukti vaikų, netapo kliūtimi
siekti karjeros.
▲ Pamąstykite, kas jums svarbiau: taisyklingi draugų veido bruožai ar geranoriškumas, geras būdas, dėmesys aplinkiniams, siekis ateiti į pagalbą sunkią minutę.
Prisiminkite Sniego Karalienę iš
K.Anderseno pasakos: ką džiugino
šaltas jos grožis?
▲ Net jei jums atrodo, kad jūsų figūra nėra ideali arba pernelyg
apkūni, nesivaržykite vilkėti kūną
atidengiančių drabužių, o paplūdimyje - maudymosi kostiumėlio.
▲ Pasistenkite pamilti savo
veidą, susitaikykite su savo kūnu.
Kasdien prieš veidrodį bent penkias minutes treniruokitės psichologiškai: apžiūrėkite save iš
visų pusių ir raskite patrauklių
bruožų, bandykite įsiteigti, kad
esate gražūs.
▲ Jei manote, kad jūsų gražūs
plaukai arba rankos, daili krūtinė,
pasistenkite šiuos pranašumus
akcentuoti drabužiais, šukuosena,
kokybišku manikiūru.

Parengė Milda Kunskaitė

Parengė Milda KUNSKAITĖ
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� Asmenybė

Trenerio debiutas vainikuotas auksu

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Lapkričio 4-9 d. Turkijoje
vykusiame aklųjų riedulio
(golbolo) Europos čempionate
triumfavo Lietuvos rinktinė.
Pirmąją vietą užėmę mūsų šalies
riedulininkai parsivežė ne tik
aukso medalius ir taurę, bet
ir kelialapį į 2014 m. pasaulio
pirmenybes Suomijoje. Pasak
vyriausiojo Lietuvos komandos
trenerio kėdėje debiutavusio
Klaido Janeikos, mūsų sportininkų
sėkmės paslaptis sunkus darbas, atsidavimas
ir tikslo siekimas net tada, kai
jėgų jau visiškai nebelieka.

Aistė LABINAITĖ
Žurnalistė

Nesėkmės nepalaužė
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Primename, kad finale po dviejų
kėlinių ir pratęsimo rezultatas buvo
lygus 1:1, bet baudinių seriją 4:2,
įveikę Ispanijos komandą, laimėjo
lietuviai. Taigi Europos čempionais
tapo Mantas Brazauskis, Nerijus
Montvydas, Mantas Panovas, Genrikas Pavliukianecas, Mindaugas Suchovejus ir Marius Zibolis.
Lietuvių trenerio teigimu, prieš
Senojo žemyno pirmenybes Lietuvos rinktinė buvo išsikėlusi du pagrindinius tikslus - iškovoti kelialapį į pasaulio čempionatą ir pelnyti
auksą. Taigi abu uždaviniai ir buvo
įvykdyti.
„IBSA (Tarptautinė aklųjų
sporto federacija) pakeitė sistemą
patekimo į planetos pirmenybes,
kurios kitų metų birželio 26-liepos
6 d. vyks Suomijoje. Anksčiau važiuodavo pirmas keturias vietas
parolimpinėse žaidynėse užėmusios komandos, o dabar tik trys.
Kadangi 2012 m. Londono parolimpinėse žaidynėse likome ketvirti,
Turkijoje reikėjo iškovoti kelialapį.
O jau iš Senojo žemyno čempionato į planetos pirmenybes patenka
dvi pirmosios komandos“, - teigė
K.Janeika.
O G.Pavliukianecas dar pridūrė,
kad iš Londono parolimpinių žaidynių
grįžus be medalių, žaidėjams dabar
reikėjo nugalėti ne tik varžovus, bet
ir save, ir vėl patikėti savo jėgomis
ir grįžti į aklųjų riedulio elitą. Taigi
žaidėjai turėjo dar ir savų tikslų.
„Kaip parodė šis čempionatas,
silpnų varžovų nėra. Tačiau komandai pavyko susitelkti. Komandoje
buvo puikus klimatas, labai gerai
vieni su kitais sutarėme, susivienijome ir iškovojome medalius bei
taurę“, - sakė golbolininkas.
Grupės varžybose lietuviai pasiekė dvi pergales ir patyrė du pralaimėjimus. Ketvirtfinalyje mūsų šalies
komanda 9:5 įveikė suomius, o pusfinalyje 13:3 nugalėjo vokiečius.
„Tie pralaimėjimai buvo tarsi
šaltas dušas. Ir tai padėjo susitvarkyti psichologiškai ir neišsimušti iš
vėžių, o dar labiau sustiprėti, nusiteikti kovai. Žinojome, kad po šių

� DIDVyRIAI. Europos čempionais tapo: Marius Zibolis, Nerijus Montvydas, Mantas Panovas, treneris Klaidas Janeika, Genrikas Pavliukianecas, Mantas
Brazauskis ir Mindaugas Suchovejus

varžybų laukia atkrintamosios, kurias turime pradėti susitelkę, nes
juk tik kartą pralaimi ir lieki be medalių. Jei tada būtume iškovoję pergales, gal jos mūsų nebūtų taip suvienijusios. Pagal rezultatą turbūt
matosi, kad ten reikėjo dirbti ne tik
iš peties, bet ir įdėti visą širdį“, teigė G.Pavliukianecas.

Pagalba telefonu
K.Janeikai tai buvo debiutas vyriausiojo trenerio kėdėje. Įprastai
vyriausiojo trenerio Karolio Levickio
asistentu dirbantis K.Janeika pagrindinį vairą perėmė, nes prieš pat pirmenybes K.Levickis susilaukė antrosios atžalos ir nusprendė nevykti.
„Prieš čempionatą jau gavau savo
auksą“, - šypsodamasis sakė K.Levickis.
Taigi K.Levickis ir K.Janeika
prieš kiekvieną mačą vienas su kitu
konsultuodavosi telefonu, analizuodavo varžovų žaidimą.

saulio čempionatuose, nei parolimpinėse žaidynėse. Nežinau, ar ispanai mus nuvertino, ar ne, tačiau sėkmė šį kartą finale lydėjo mus. Nes
visą čempionatą jos labai trūko“, sakė K.Janeika.
Pasak vyriausiojo trenerio, ispanai finale taip pat gerai žaidė,
kaip ir visose prieš tai buvusiose
rungtynėse, tiesiog susitelkė į gynybą.
„Puolimas mūsų blogas nebuvo.
Gynyboje gal buvo daugiau minusų.
Su vyrais pakalbėjome, bet jie ir patys suprato, kad ketvirtfinalyje viskas prasideda nuo nulio. O finale tai
juk tiesiog jau žinai, kad turi šansą
iškovoti auksą“, - teigė strategas.

Prasta organizacija
K.Janeika prisipažino, kad jį nemaloniai nustebino čempionato organizacija ir teisėjavimas.
„Tik atvykę pastebėjome, kad
bus problemų. Pvz., į vieną nedide-

� Tas jausmas po finalo tikrai
neapsakomas. Kai išbėgau į aikštelę,
net ašaros byrėjo. Buvo tiesiog nerealu
Klaidas JANeIkA
Treneris

„Su aklųjų riedulio žaidėjais dirbu trejus metus. Dar net visų varžovų komandų gerai nepažįstu. O
Karolis turi sukaupęs daug medžiagos apie varžovus ir išanalizavęs
juos. Telefonu tardavomės, kaip gerinti gynybą, puolimą. Eidavau filmuoti tam tikrų rungtynių, siųsdavau jam. Nors K.Levickis ir buvo
namie, visą laiką atrodė, kad jis su
mumis“, - teigė K.Janeika.
Visi riedulininkai ir treneris
vienbalsiai tvirtino, kad tokio finalo
dar neteko žaisti.
„Tokį finalą bus sunku pamiršti.
Tokio nebuvo nei Europos, nei pa-

lį autobusą, kur telpa 25 žmonės,
bandė sugrūsti keturias komandas,
kurias sudaro 50 asmenų, ir jų lagaminus, tai pusė komandos narių važiavo stovėdami, „su lagaminais ant
galvų“, - sakė K.Janeika.
Jis dar pridūrė, kad taip pat buvo problemų ir dėl salių paruošimo. Pati aikštelė buvo prastos kokybės, vartai pavojingi, iš jų kyšojo varžtai.
„Be to, salės danga buvo labai
slidi. Ji tikrai nebuvo valoma. Džiaugiuosi, kad bent paskutinėmis dienomis tai pasikeitė. Manėme, kad
net laiku negrįšime į Lietuvą. Tik

likus 30 min. iki lėktuvo patekome
į oro uostą. Vietinis turkas važiuodamas pasiklydo. Tada baigėsi kuras
autobusui. Taigi teko važiuoti į degalinę. Galų gale taip paskutinę minutę atvažiavome. Taip pat čempionate pasigedome ir transliacijų, informacijos pateikimo treneriams.
Visus pirmuosius rezultatus gavome tik trečią dieną. Internetinės
svetainės taip pat nebuvo pildomos.
O tam tikrose rungtynėse „žaidė“
ne žaidėjai, o teisėjai“, - skundėsi
lietuvių treneris.

Kartų kaita
Lietuvos riedulininkai žemyno
čempionatą laimėjo trečią kartą. Iki
šiol jie triumfavo 2007 bei 2009 m.
Be to, mūsų šalies rinktinė yra du
kartus tapusi pasaulio čempione
(2006 ir 2010 m.). 2000 m. Sidnėjaus
ir 2008 m. Pekino parolimpinėse žaidynėse lietuviai iškovojo sidabro
medalius. Dabartinėje Lietuvos golbolo rinktinėje yra ir senbuvių, kuriuos tarpusavyje jie vadina „pensininkais“, ir jaunų žaidėjų. M.Zibolis
rinktinėje nuo 1988 m., N.Montvydas - 2006 m., M.Panovas - 2008 m.,
G.Pavliukianecas - 1997 m., M.Brazauskis - 2011 m., M.Suchovejus 2011 m.
Nors rinktinė ir jaunėja, vyksta
kartų kaita, tačiau treneris čia problemos nemato. Yra pakankamai gerų, jaunų žaidėjų, kurie garantuotų
tokį patį aukštą lygį.
Čempionate Turkijoje, be mūsiškių, dalyvavo Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos, Turkijos, Ukrainos ir Vokietijos komandos. Pasak mūsų komandos stratego, dauguma jų buvo kažkiek pakeitusios sudėtis, bet tai nereiškia, kad susilpnėjusios.
„Jos kaip tik buvo stipresnės.
Juk jaunesni žaidėjai, kurie atvažiavo nori įrodyti, kad gali, jie nori užsitikrinti vietą rinktinėje“, - teigė
treneris.

Rankinio specialistas
Pasak K.Janeikos, M.Zibolis ir
G.Pavliukianecas sužaidė kaip visada, pasitikėdami savimi, gerai. Treneris dėl jų buvo ramus. „Galbūt
šiek tiek problemų buvo kilę dėl
„centro“. M.Brazauskis jaunas ir tai
jam tik antras Europos čempionatas.
Taigi jis labiausiai ir nustebino, nes
pasižymėjo kovingumu ir tam tikrose rungtynėse per pertraukėles sakė, kad pavargo, bet žaidė toliau.
Matėsi, jog M.Brazauskis jau sunkiai kvėpavo finalinių rungtynių metu, bet lipo per save ir atidavė 110
proc. Juk jaunas žaidėjas neturi daug
tarptautinių varžybų patirties. Tačiau jis atsilaikė“, - sakė K.Janeika.
Stratego teigimu, jis net pats nežino, kur slypi lietuvių sėkmės paslaptis. Mūsų žaidėjai tiesiog labai
daug dirba, atiduoda visas jėgas rieduliui, įsitikinęs K.Janeika.
„Prieš Europos čempionatą jie
turėdavo per dieną po dvi treniruotes. Vyrai net išeina iš darbų, kad
galėtų pasitreniruoti, ima atostogas.
Tiesiog visi gyvena rieduliu“, - sakė
treneris.
Pats K.Janeika dar dirba ir rankinio treneriu, treniruoja vaikus.
„Treniruodavau toje pačioje salėje,
kur ir golbolininkai treniruojasi. Tai
po vienos treniruotės Karolis priėjo,
pakalbėjome ir pasiūlė trenerio asistento vietą. Iš pradžių sakė tiesiog
pabandyti, be jokių pinigų, be nieko.
Ir sutikau, nes man patinka iššūkiai,
patinka keliauti, patinka varžybose
laimėti. Ir dabar jau trejus metus
niekaip manęs negali atsikratyti. O
ir medalį jau turiu. Tiesą sakant tai
jau antras mano medalis. Tačiau
2011 m. Europos čempionate užėmėme antrąją vietą. O dabar ir auksą turime“, - teigė treneris.
K.Janeika šypsodamasis sakė,
jog žino, kad tuoj nebebus vyriausiuoju treneriu, nes grįš K.Levickis.
Tačiau ta patirtis ir emocijos, patirtos Turkijoje, neįkainojamos.


7

2

Sporto gyvenimas

2013 m. lapkričio 16 d., šeštadienis

Sporto gyvenimas

2013 m. lapkričio 16 d., šeštadienis

� FUTBOLas

A lygos sezonas: intriga iki paskutinės akimirkos
Praėjusį savaitgalį Vilniuje,
Klaipėdoje, Tauragėje ir
Šiauliuose buvo sužaistos
paskutinės 2013 m. Lietuvos
futbolo A lygos sezono
rungtynės. Ir tik nuaidėjus
finaliniam Klaipėdos „Atlanto“
ir Gargždų „Bangos“ susitikimo
arbitro Mindaugo Jackaus
švilpukui paaiškėjo galutinė
A lygos prizininkų rikiuotė.
Čempionato finišas pažėrė didelę
puokštę staigmenų, nepašykštėjo
intrigos ir dramatiškų akcentų.
„Sporto gyvenimas“ pateikia
įdomiausių šio A lygos
sezono įvykių apžvalgą.

Evaldas GELUMBAUSKAS
„Respublikos“ žurnalistas

Pretendentų ratas
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Prieš sezoną futbolo žinovai
prognozavo, kad dėl A lygos čempionų titulo aršiai kovos Vilniaus
„Žalgirio“ ir Panevėžio „Ekrano“
komandos. Prie pretendentų į medalius taip pat buvo priskiriama
tradiciškai stabili Marijampolės
„Sūduva“ ir per žiemą neatpažįstamai pasikeitęs Klaipėdos „Atlantas“. Vis dėlto vyravo nuomonė,
kad 2012 m. antroje pusėje pergalių formulę atradęs „Žalgiris“ šiais
metais turėtų perimti estafetę iš
penkerius pastaruosius metus A
lygos viršūnę okupavusių „Ekrano“ futbolininkų. Regis, su tokia
baigtimi iš anksto susitaikė ir Panevėžio klubo vadovai. Po finansinėmis problemomis paženklinto
2012 m. sezono „Ekranas“ atsisveikino su keliais patyrusiais (ir
nepigiai kainuojančiais) pagrindinės sudėties futbolininkais ir pasirinko komandos sudėties atjauninimo kursą.
Tuo metu „Žalgiris“ atkakliai
laikėsi dar 2012 m. nustatyto kurso į A lygos auksą. Pakeliui sostinės ekipa susišlavė ir visus kitus
Lietuvos futbolo trofėjus - Supertaurę ir Lietuvos futbolo federacijos (LFF) taurę. Tiesa, dėl kiekvieno titulo žalgiriečiams teko rimtai
pakovoti. Supertaurės dvikovoje su
„Ekranu“ pergalę atnešė taiklus
Manto Kuklio smūgis 112 susitikimo minutę, o LFF taurės turnyro
finale žalios ir baltos spalvų varžovus iš Šiaulių palaužė tik po 11 metrų baudinių serijos.
Bent jau A lygoje Vilniaus komandos kelias į čempionų sostą
neturėjo būti sudėtingas. Tiesa, sezono pradžioje „Žalgiriui“ iššūkį
metė Klaipėdos „Atlantas“, 2-ojo
turo rungtynėse Vilniuje jis iškovojo netikėtą pergalę 2:1. Pastaruosius kelis sezonus A lygos turnyro lentelės dugne vegetavusi
uostamiesčio komanda žiemą sulaukė finansinių Rusijos verslo atstovų injekcijų. Į Klaipėdą atvykęs
žinomas Rusijos futbolo specialistas Konstantinas Sarsanija per kelis mėnesius iš kelių dešimčių naujokų ir senbuvių sulipdė vieningą
kolektyvą, galintį mesti iššūkį net
ir pajėgiausioms Lietuvos futbolo
komandoms.
Po A lygos pirmojo rato „Atlantas“, turėdamas 21 tašką, žengė

� savaITĖs gImTadIENIaI

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

priešakyje, 2 taškais lenkdamas
„Žalgirį“ ir 5 - „Ekraną“. Tačiau
vėliau klaipėdiečių žaidimo kreivė
smuktelėjo žemyn, o „Žalgirio“ šovė į viršų. Galingais žingsniais ne
tik Lietuvoje, bet ir Europos lygos
atrankos varžybose žygiavę žalgiriečiai po trijų ratų A lygoje turėjo
10 taškų persvarą prieš antroje vietoje buvusius klaipėdiečius. Spalio
pradžioje „Žalgirį“ ir „Atlantą“
skyrė 11 taškų. Iki čempionato pabaigos abiem komandoms buvo likusios penkerios rungtynės.

a LYgOs sImBOLINĖ RINkTINĖ
Vartininkas: Armantas Vitkauskas („Žalgiris“);
gynėjai: Rytis Pilotas („Ekranas“), Luka Perič („Žalgiris“), Kazimieras Gnedojus („Atlantas“), Marius
Kazlauskas („Atlantas“);
saugai: Marius Papšys („Atlantas“), Nerijus Valskis („Sūduva“), Mantas Kuklys („Žalgiris“), Donatas Kazlauskas
(„Atlantas“);
puolėjai: Evaldas Razulis („Atlantas“) ir Kamil Bilinski („Žalgiris“).

vybė į kovą metė vakarykščius dublerius.
„Nėra skirtumo, antra ar trečia
vieta po to, kai penkerius metus
laimi čempionatą, - trumpai ir aiškiai pakomentavo V.Dambrauskas. - Antra ir trečia vietos suteikia
teisę žaisti Europoje. Aišku, pirmiausia mes dar turime iškovoti ir
tą trečią vietą“.
Per pastarąsias 5 rungtynes 8
taškus surinkęs „Ekranas“ savo
tikslą pasiekė. V.Slavicko pergalingas
įvartis į „Tauro“ vartus garantavo
bronzos medalių komplektą ir vietą
Europos lygos varžybose. Ir dar labiau apkartino ir taip jau nelinksmą
Marijampolės „Sūduvos“ sezoną.

Auksinė drama
Kad per pastarąsias penkerias
rungtynes Vilniaus „Žalgiris“ nesurinks 5 (auksinių) taškų, negalėjo įsivaizduoti net ir didžiausi skeptikai. Tiesa, po didelių emocinių ir
fizinių jėgų pareikalavusio „Žalgirio“ pasirodymo Europos lygos
varžybose komandos vyriausiasis
treneris Marekas Zubas pripažino,
kad jo auklėtiniai pateko į žaidybinę „duobę“. Apie būsimų čempionų krizę bylojo trečiojo rato pabaigoje išvargtos lygiosios (1:1) su
„Sūduva“ ir ketvirtojo rato pradžioje patirtas pralaimėjimas (1:3)
Klaipėdoje vykusiose rungtynėse
su „Atlantu“. Bet vėliau padėtis
stabilizavosi, o po rugsėjo 25 d. pasiektos pergalės prieš „Ekraną“
(3:0) M.Zubas pareiškė, kad krizė
baigėsi. „Dabar mūsų pagrindinis
tikslas - kuo greičiau užsitikrinti
aukso medalius ir gražiai užbaigti
sezoną“, - teigė „Žalgirio“ vyriausiasis treneris.
„Žalgirio“ pranašumą pripažino
ir jo pagrindiniai konkurentai. „Aš
stebuklais netikiu, nors jie kartais
ir nutinka. „Žalgirio“ persvara labai didelė, bet kol jie neužsitikrino
aukso, mes turime tęsti kovą“, - po
34-ojo turo rungtynių su „Ekranu“, kuriose „Atlantas“ užsitikrino
sidabro medalius, kalbėjo K.Sarsanija.
Tuo metu „Atlanto“ strategas
dar nežinojo, kad nuo stebuklingos
galimybės bent jau pamėginti turimą sidabrą iškeisti į „Žalgirio“ auksą jį skirs vos kelios minutės. Per
pastaruosius penkis A lygos turus
sostinės ekipa surinko tik 4 taškus
(lygiosios su „Ekranu“ (1:1), Pakruojo „Kruoja“ (2:2 ir 0:0), Gargždų „Banga“ (1:1) ir pralaimėjimas
(1:3) „Sūduvai“) ir paliko šansą
klaipėdiečiams panaikinti 11 taškų
deficitą.
Keturias pergales (nugalėtas
Tauragės „Tauras“ (3:0), „Ekranas“ (1:0), Alytaus „Dainava“ (5:0)
ir „Kruoja“ (2:1) iškovoję „Atlanto“ fubolininkai paskutinėse čempionato rungtynėse savo aikštėje
nuo 12 min. pirmavo (1:0) prieš
Gargždų „Bangos“ ekipą. Tačiau
daugybės progų padidinti skirtumą
neišnaudoję „Atlanto“ futbolininkai
buvo žiauriai nubausti. 83 min.
„Bangos“ puolėjas Aurelijus Staponka po perdavimo nuo kampinio
gairelės rezultatą išlygino. Nors
mačo arbitras šiaulietis M.Jackus
prie pagrindinio laiko pridėjo 5
min., pakeisti susitikimo baigties
klaipėdiečiams nepavyko.
„Mes patys kalti, patys atida-
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Atsisveikino su lyderiu

� gRaNdaI. A lygos čempiono Vilniaus „Žalgirio“ ir vicečempiono Klaipėdos „Atlanto“ akistatos šį sezoną tapo didžiausia Lietuvos futbolo puošmena

TURNYRINĖ LENTELĖ

vėme titulą, - po rungtynių konstatavo K.Sarsanija. - Ne „Žalgiris“
jį iškovojo, o mes atidavėme. Mūsų
jaunai komandai pritrūko patirties.
Esu labiau nei įsitikinęs, kad per
„auksines“ rungtynes „Žalgirį“ būtume įveikę, bet jų nebus. „Žalgiriui“ trūko 5 rungtynių, mums pritrūko 10 minučių. Viskas prieš
akis“.
Tuo metu Vilniuje „Žalgirio“
čempioniškas sezonas riedėjo į bedugnę. Dėl bronzos kovojusiems
„Sūduvos“ futbolininkams nusileidę (1:3) žalgiriečiai po arbitro iš
Kauno Gedimino Mažeikos paskutinio švilpuko bejėgiškai sukrito
ant dirbtinės LFF stadiono dangos.
Bet jau po kelių akimirkų į aikštę
įsiveržę atsarginiai „Žalgirio“ žaidėjai pranešė, kad „Atlantas“ prarado taškus ir čempionų titulas priklauso sostinės komandai. Netrukus „Žalgirio“ stovykloje laisvai
liejosi kelias savaites brandintas
auksinis šampanas, smilko čempioniški cigarai, o futbolininkų rankose žėrėjo A lygos nugalėtojams
skirta taurė.
„Žinote, aš jau po trečio praleisto įvarčio pradėjau galvoti apie
būsimas rungtynes su „Atlantu“, -

Nukarūnuoti čempionai

REzULTaTYvIaUsI žaIdĖjaI

1.(2) Vilniaus „Žalgiris“
32
22
7
3
77-19
73
2.(8) Klaipėdos „Atlantas“
32
22
5
5
64-23
71
3.(1) Panevėžio „Ekranas“
32
20
4
8
58-34
64
4.(3) Marijampolės „Sūduva“
32
18
8
6
73-33
62
5.(4) Pakruojo „Kruoja“
32
13
9
10
46-47
48
6.(6) Gargždų „Banga“
32
10
5
17
39-55
35
7.(5) Šiaulių „Šiauliai“
32
6
7
19
34-65
25
8.(7) Alytaus „Dainava“
32
4
5
23
27-74
17
9.(9) Tauragės „Tauras“
32
3
2
27
25-92
11
(Vieta, 2012 m. užimta vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai,
įmušti ir praleisti įvarčiai, taškai.)

Nerijus Valskis („Sūduva“)
27
Evaldas Razulis („Atlantas“) ir Kamil Bilinski („Žalgiris“)
po 21
Aurelijus Staponka („Banga“)
14
Ričardas Beniušis („Kruoja“) ir Arsenijus Buinickis („Ekranas“) po 13
Mantas Kuklys („Žalgiris“)
12
Nerijus Mačiulis („Kruoja“)
10
George Alaverdašvili („Kruoja“/„Šiauliai“)
9
Rytis Leliūga („Žalgiris“)
8.
(žaidėjas, komanda, įvarčiai)

„Sporto gyvenimui“ sakė M.Zubas. - Žinojau, kad bus beprotiškai
sunku, nes mes sezono pabaigoje
nebeturėjome nei fizinių, nei psichologinių rezervų. Bet kitos išeities nebuvo, galvoje jau sukosi
mintys apie dar vieną mačą. Ir tik
iš „Sūduvos“ trenerio Dariaus
Gvildžio išgirdau, kad „Atlantas“
sužaidė lygiosiomis su „Banga“. Iš
pradžių nesupratau, bet kai pamačiau šokinėjančius iš laimės futbolininkus, patikėjau, kad viskas baigėsi gerai. Tai yra sportas - vieną
akimirką esi pragare, o kitą - danguje“.

Neįtikėtini sutapimai
Paradoksalu, bet „Atlantą“ nuo
galimybės susikauti su „Žalgiriu“
papildomoje dvikovoje dėl aukso
medalių „išvadavo“ šiai komandai
priklausantis futbolininkas. A.Staponka sezoną pradėjo Klaipėdoje
ir netgi spėjo sužaisti vienas rungtynes vilkėdamas „Atlanto“ aprangą, bet netrukus uostamiesčio ekipos vadovai 30-metį puolėją išnuomojo (arba sugrąžino) „Bangos“
komandai.
Tuo metu Vilniuje iš depresi-

jos ir liūdesio gniaužtų išsivadavę
„Žalgirio“ futbolininkai dėkojo
Gargždų „Bangos“ komandos vyriausiajam treneriui Mindaugui
Čepui. Nuo 2004 iki 2012 m. pabaigos „Žalgirio“ klubo trenerių
štabe dirbęs 35-erių vilnietis tik
šio sezono pradžioje persikėlė į
Gargždus.
Buvęs ilgametis Marijampolės
„Sūduvos“ žaidėjas Vaidas Slavickas paskutinę A lygos pirmenybių
dieną taip pat prisimins ilgam. Šį
sezoną iš Marijampolės į Panevėžį
persikėlęs 27-erių gynėjas 36-ojo
turo rungtynėse su Tauragės „Tauro“ komanda jau per pridėtą laiką
tolimu smūgiu išplėšė pergalę
„Ekrano“ ekipai. Vieninteliu smūgiu V.Slavickas ne tik laimėjo rungtynes, bet ir atnešė savo komandai
A lygos bronzos medalius bei užtikrino galimybę kitais metais žaisti
Europos lygos varžybose. Kartu jis
skaudžiai nuliūdino Vilniuje skambią pergalę iškovojusius „Sūduvos“
futbolininkus. Pastarieji tik po
rungtynių išgirdo, kad bronza jiems
išsprūdo iš rankų. Taip pat baigėsi
ir devynerius metus trukusi „Sūduvos“ pasirodymų Europos turnyruose epopėja.

cmyk
cmyk

Praėjusiame sezone „Ekranas“
iki paskutinio turo pabaigos kovojo
dėl aukso medalių - ir atrėmęs visus „Žalgirio“ antpuolius penktus
metus iš eilės finišavo pirmoje vietoje. Šiais metais gerokai atjaunėjusi Panevėžio komanda nuo pirmo
laiptelio nusileido ant trečiojo.
Bronzos medalių skonio „Ekranas“
nejautė nuo 2007 m. Tiesa, didesnę šio čempionato dalį panevėžiečiai grūmėsi dėl antros vietos su
jiems į atlapus kibusiu „Atlantu“.
Prieš sezoną „Ekrano“ prezidentas Aušrys Labinas tvirtino,
kad jo komanda yra pajėgi išsaugoti nugalėtojų titulą. Tačiau jau pirmojo rato pabaigoje čempionų laivas susiūbavo. Po ketverių nesėkmingų rungtynių atkarpos (lygiosios su „Sūduva“ 2:2 ir pralaimėjimai „Žalgiriui“ (0:2) bei „Atlantui“
(1:2) A lygos čempionate ir nesėkmė (1:2) pirmose LFF taurės turnyro pusfinalio etapo rungtynėse
su „Šiauliais“) komandą paliko
penkerius metus su ja dirbęs vyriausiasis treneris Valdas Urbonas.
Likę treneriai - Valdas Dambrauskas ir Arvydas Skrupskis - stabilizavo „Ekrano“ kursą, bet „Žalgirio“ pasiūlyto tempo panevėžiečiai
neatlaikė. Ketvirtajame A lygos rate „Ekraną“ supurtė dar vienas
klubo vadovų eksperimentas. Dėl
finansinių nesutarimų suspendavę
6 komandos senbuvius - Egidijų
Varną, Giedrių Tomkevičių, Vitalijų Kavaliauską, Aurimą Kučį, Tadą
Markevičių ir vartininką Tadą Kaunecką, Panevėžio komandos vado-

Per ketverius pastaruosius sezonus tris bronzos ir vieną sidabro
medalių komplektą pelniusi „Sūduva“ šiais metais liko be nieko.
Tiesa, komandos gretose žaidė rezultatyviausias ir geriausias A lygos futbolininkas Nerijus Valskis,
be to, sezono viduryje į Marijampolę sugrįžo gyva klubo legenda
Tomas Radzinevičius. Tačiau visos
jų pastangos ir įvarčiai apčiuopiamo rezultato neatnešė. Sunkiai A
lygoje įsibėgėjusi „Sūduva“ liko be
medalių, Europos lygos varžybose
užleido kelią kukliam Makedonijos
Turnono „Horizont“ klubui, o LFF
taurės aštuntfinalyje po pratęsimo
ir baudinių serijos nusileido I lygoje žaidžiančiai „Trakų“ ekipai.
Vis dėlto „Sūduvos“ prezidentas Vidmantas Murauskas net ir po
tokio sezono rado kuo pasidžiaugti.
„Kaip teigiamą dalyką įvardyčiau ir
sėkmingą sezono finišą, kai komanda demonstravo gerą žaidimą ir rezultatus. Matėme komandinį žaidimą, gerą komandinę dvasią ir tai
padėjo siekti rezultatų. Tamsioji pusė yra ta, kad jokių rezultatų taip ir
nepasiekėme, - „fksuduva.lt“ interneto svetainei sakė V.Murauskas. Taigi nors sezonas baigėsi su teigiamomis emocijomis, prarasta buvo iš tiesų daug, ypač finansiškai,
nes praradome kelialapį į kito sezono UEFA Europos lygos varžybas, kurios reiškia ne tik prestižą,
komandos ir miesto vardo garsinimą, bet ir tiesiogines pajamas. Dėl
šių priežasčių kitame sezone turėsime kiek „susispausti“ ir stengtis
sugrįžti, kur jau buvome“.
Jau dabar aišku, kad prarastas
pozicijas atsiimti „Sūduvai“ teks
be N.Valskio. 27 įvarčius A lygos
pirmenybėse pelnęs 26-erių futbolininkas neslėpė noro tęsti karjerą
užsienyje. Tiesa, į šiais metais sužibėjusį futbolininką nusitaikė ir
Vilniaus „Žalgiris“. Pagunda dar
kartą išmėginti jėgas UEFA Čempionų lygos varžybose gali priversti N.Valskį dar bent pusmečiui pasilikti gimtinėje.

Vidutiniokų performansas
Tai, ką sezono pabaigoje aikštėje išdarinėjo A lygos vidutiniokai ir net vadinamieji autsaideriai, vertė stebėtis net ir visko
mačiusius futbolo specialistus.
Jokių turnyrinių užduočių neslegiamos „Kruoja“ ir „Banga“ atiminėjo taškus iš pirmenybių lyderių, visus metus paskutinėje
vietoje pratūnojęs „Tauras“ didvyriškai priešinosi dėl kelialapio
į Europą kovojusiam „Ekranui“.
Tragiškai A lygoje žaidę „Šiauliai“ LFF taurės turnyre į šipulius daužė to paties „Ekrano“ galybę, o karingi Alytaus „Dainavos“ vyrai kibo į atlapus savo
komandos draugams.
„Paskutiniai 3-4 čempionato
turai buvo fantastiški, - po rungtynių su „Tauru“ konstatavo
„Ekrano“ treneris V.Dambrauskas. - Jei visos A lygos komandos
rodytų tokį žaidimą viso čempionato metu, turėtume fantastišką
čempionatą“.
Deja, visam čempionatui to
noro ir motyvacijos (pakeliamos
pretendentų į medalius siūlomų
premijų pavidalu) vidutiniokams
dažniausiai pritrūksta. Masiškai
keičiami treneriai ir žaidėjai, tačiau didesnių šansų peržengti keturgubą pretendentų į medalius
užtvarą Pakruojo, Šiaulių, Gargždų ar Alytaus komandos neturi.
Vienintelė realesnė galimybė
prakirsti langą į Europą (ir užsidirbti UEFA skiriamų pinigų) nušvinta LFF taurės turnyre.
Penkta vieta A lygoje jokios
naudos nesuteikia. O patekimas
į LFF taurės turnyro finalą (jei
ten žais ir taurės savininkas bei
čempionas „Žalgiris“) jau garantuoja vietą Europos lygos varžybose. Todėl ir nestebina, kad
penktus metus iš eilės šeštą vietą A lygoje užėmusi „Banga“
džiaugiasi sezonu, nes komanda
pateko į taurės pusfinalį. Tuo
metu ketvirtfinalio etape pralaimėjusi „Šiaulių“ ekipa atsisveikino su sporto direktoriumi Deividu ir vyriausiuoju treneriu Tomu Kančelskiais, o „Kruojos“
strategas Aidas Dambrauskas
labiausiai išgyvena dėl apmaudžiai išsprūdusios (o jei tiksliau - užstrigusios Pakruojo stadiono aikštėje buvusioje baloje)
galimybės iš ketvirtfinalio išmesti „Žalgirį“.
Pagrindo liūdėti neturi tik
„Tauras“. Antrus metus iš eilės
tik iš idėjos žaidžianti Tauragės
komanda sugebėjo ne tik pradėti,
bet ir užbaigti čempionatą. Ir pabaigoje ne tik pagąsdino „Ekraną“, bet ir nugalėjo „Šiaulių“ bei
„Dainavos“ komandas. Ir kas po
tokio efektingo finišo galėtų pasakyti, kad „Tauras“ nėra vertas
2014 m. A lygos pirmenybių?

Irina KrAKoviAK

Inga MiKštAitė

(1977 m. lapkričio 16 d.)

(1980 m. lapkričio 16 d.)

Lengvaatletė, vidutinių nuotolių bėgikė. 12 kartų Lietuvos čempionė. 2000 m. olimpinių žaidynių
dalyvė.

Kiokušin karatė kovotoja. 2010,
2011 ir 2012 m. Europos čempionė,
200 m. pasaulio čempionato bronzos laimėtoja.

Rasa KrEivytė

Marius LiNArtAS

(1967 m. lapkričio 18 d.)

(1973 m. lapkričio 18 d.)

Krepšininkė, trenerė. 102002 m. žaidė Lietuvos rinktinėje.
17 m. Europos čempionė, 14 ir
17 m. Lietuvos čempionė.

Krepšinio treneris. Su Lietuvos
jaunučių rinktine laimėjo 2007 m.
Europos čempionato bronzą, su
jaunių - 200 m. sidabrą.
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Algirdas tAtULiS

Rimvydas MUGEvičiUS

(1951 m. lapkričio 19 d.)

(1963 m. lapkričio 19 d.)

Neįgaliųjų sporto atstovas, disko metikas, treneris. 2004 m. parolimpinių žaidynių bronzos medalio
laimėtojas.

teniso treneris. Keletą kartų vadovavo Lietuvos vyrų rinktinei. Pirmasis tenisininko ričardo Berankio
treneris.

Olegas ŽUrAS

Jonas KAzLAUSKAS

(1966 m. lapkričio 19 d.)

(1954 m. lapkričio 21 d.)

vienas geriausių visų laikų Lietuvos kultūristų. 2004 m. absoliutus
pasaulio čempionas. 13 m. Europos čempionas.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris. Su ja laimėjo 2000 m.
olimpinių žaidynių bronzą ir 2013 m.
Europos čempionato sidabrą.

Vytenis JASiKEvičiUS

Rita rAMANAUSKAitė

(1985 m. lapkričio 21 d.)

(1970 m. lapkričio 22 d.)

Krepšininkas, 2007 m. studentų
universiados čempionas. 2003 m.
Eurolygos jaunių turnyro laimėtojas.

Lengvaatletė, ieties metikė.
 kartus Lietuvos čempionė, 16,
2000 ir 2004 m. olimpinių žaidynių
dalyvė.

