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„Gatvės gyvos“ nuo  2015 m.  kviečia vilniečius ir 
miesto svečius į ekskursijas originaliais maršrutais, 
suteikiančiais galimybę pažinti miesto erdves už 
įprasto turistinio tako ribų. Esame gidų komanda, 
rengianti ekskursijas ne tik senamiestyje ar 
istoriniuose priemiesčiuose, tačiau ir atokesniuose 
periferijos rajonuose, nagrinėjanti temas nuo 
viduramžių istorijos iki sovietmečio pramonės. Į 
paveldo tyrinėjimus įtraukiame ir vaikus rengdami 
specialiai jiems pritaikytas ekskursijas ir dienos 
stovyklas. Šis žurnalas – tai mūsų pasakojimai, 
kuriuos atrandame kasdien tyrinėdami mus 
supančią aplinką. Siekiame, jog „Gatvės gyvos“ 
taptų platforma gyventojų dialogui istorijos, 
kultūros klausimais, skatintų domėjimąsi ir 
sąmoningą požiūrį į įvairialypį paveldą.
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ŠIMTMEČIAI 
KRUOPŠTUMO
Prieš keletą metų į Prano Gudyno restauravimo centrą mane atvedė idėja gyvai 
supažindinti vaikus su paveldo vertybių restauravimu, paieškos žmonių, kurie 
galėtų „Gatvės gyvos vaikams“ stovykloms sukurti specialias edukacijas. Žinojau – 
restauravimo procesai – ilgi ir sudėtingi. Vis dėlto varstydama skirtingų dirbtuvių 
duris buvau nustebinta ir sužavėta. Plonyčiu teptuku vos matomais dažų taškeliais 
atgimstantis paveikslas ar mažyčiais adatos dygsniais netektis atgaunantis 
gobelenas – skubančiam pasauliui ši erdvė atrodė tokia kontrastinga, persmelkta 
kantrybės ir kruopštumo. Tuomet centras glaudėsi laikinuose namuose – jo pastatas 
Vilniaus senamiestyje buvo atnaujinamas. Vos prieš keletą mėnesių restauratoriai 
grįžo į Rūdninkų gatvę. Grįžtu ir aš, šįkart – lydima fotografo, nes kiekvienas pasakojimas 
čia turi savo vertingą fizinį pavidalą.

Viktorija Bružaitė-Kazlauskienė

Artūro Žuko nuotr.
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Metalo skyriuje restauratorius aprodo vieną iš savo 

darbų – šimtametę kelionių skrynią. Tam, kad ji 

atgimtų, savo rankomis turės prisiliesti ne vienas 

specialistas – baldų, tekstilės, grafikos. „Reikia 

saugotis žmonių, kurie daro viską“, – su šypsena 

sako Rimvydas, pasakodamas, kad prieš kokios 

nors vertybės restauravimą su kolegomis susitinka 

taryboje ir pasiskirsto darbus bei jų eiliškumą (kuris 

taip pat itin svarbus). Įdomu, kiek laiko skrynia užsibus 

dirbtuvėse? „Kai daiktas čia papuola, laikas tarsi 

Įžengus į keramikos dirbtuves akį patraukia ant 

vieno darbo stalo išdėliotos ryškiai raudonos šukės. 

Darbuotoja pasakoja, kad į šį skyrių patenka ne 

tik archeologinė keramika, atkurti indai, tačiau ir 

šiuolaikinės dailės kūriniai. „Atsitinka visokių nelaimių“, – 

apie ekspozicijoje vaiko užkliudytą ir dužusį skulptoriaus 

Mindaugo Navako kūrinį pasakoja restauratorė. 

sustoja. Ne dėl to, kad niekas nedirba, tačiau vyksta 

įvairūs procesai, kuriuos turi stebėti“, – pasakoja 

restauratorius. Išgirstame apie koroziją, popieriaus 

rūgštėjimą, skirtingas sąlygas, kurių reikia skirtingoms 

medžiagoms, iš kurių pagaminta skrynia… „Reikalingas 

kompleksinis gydymas“, – apibendrina Rimvydas. 

Metalo dalių restauravimas neužtruks, tačiau tekstilė 

ir grafika gali pareikalauti ilgesnio laiko. Aprodydamas 

skrynios detales restauratorius išduoda, kad vieną 

tokią, tik kiek mažesnę pats nusižiūrėjęs aukcione!

Įvykus nelaimingam atsitikimui, specialistai įvertino, 

kad į šukes pažiręs darbas gali būti vėl suklijuotas ir 

nebūtina autoriaus prašyti jį atkurti. „Medžiaga labai 

trapi, yra pačių smulkiausių šukelių“, – mažą pažirusio 

kūrinio dalelių pripildytą maišelį rodo restauratorė, dėl 

kurios kruopštumo viskas vėl sudarys visumą. 



Grafikos skyriuje apžiūrime ant popieriaus sukurtus 

darbus, specialistams čia tenka susidurti su 

įvairiausiomis technikomis. Paklausta, kokį seniausią 

kūrinį teko restauruoti, viena iš skyriaus darbuotojų sako 

amžiaus nesureikšminanti. „Labai dažnai senieji kūriniai 

būna geresnės kokybės ir geriau išsilaikę, nei tie, kurie 

buvo sukurti prieš 50–70 metų“, – pabrėžia specialistė, 

iškart rodydama greta gulinčius pavyzdžius. 1713 m. 

sukurto portreto popieriaus kokybė geresnė, irimas 

mažesnis nei šalia eksponuojamo Marcės Katiliūtės 

XX a. pradžios kūrinio. „Restauratoriams svarbiausia 

problematika – kokios dėmės, popieriaus pageltimas, 

įplyšimai, trūkstamos dalys“, – pasakoja skyriaus 

darbuotoja, pagrindine XVIII a. pradžią menančio 

portreto problema įvardijanti riebalines dėmes. Jas 

pašalinus ir grąžinus kūriniui estetinį vaizdą, darbas vėl 

galės atsidurti ekspozicijoje.

Didžiulis gobelenas į tekstilės skyriaus dirbtuves 

atkeliavo iš Valdovų rūmų. Žinau, kad gobelenai 

– itin brangūs kūriniai. „Taip, labai brangus ir jų 

restauravimas“, – atsakydama nusišypso skyriaus 

darbuotoja Jurga. Siūlus, naudojamus gobelenui 

atnaujinti, dažo pačios darbuotojos. Įdomu, kiek laiko 

užtrunka tokio kūrinio restauravimas? Specialistė 

pasakoja, kad viskas priklauso nuo skiriamų lėšų, 

tikslo. Nebūtinai viskas bus atkurta, išausta – gali būti 

pasirinktas esamos būklės išsaugojimo, konservavimo 

kelias. Šiam gobelenui restauravimo dirbtuvėse skirta 

apie metus.



Tekstilės skyriuje apžiūrime įvairius darbus, dalis jų – 

liaudies meno. Kai kurie P. Gudyno centre restauruojami 

kūriniai nepriklauso Lietuvos dailės muziejui, tačiau 

atkeliauja iš kitų įstaigų, privačių kolekcijų. Šis, ant 

kartono sukurtas tekstilės darbas – vienas tokių. 

Specialistės spėja, kad tai XX a. pradžios kūrinys. 



Tapybos skyriuje, žvelgdami į paveikslus, su  

restauratore Lina kalbamės apie pačius darbo 

principus. „Anksčiau būdavo visiškai savamokslis 

supratimas. Jei aš restauruoju, vadinasi, turiu 

pagražinti“, – apie pertapytus, keliasluoksnius darbus, 

su kuriais dabar tenka susidurti, pasakoja specialistė. 

Drobė, klijai, gruntas, tapyba. Siekdamas restauruoti 

paveikslą, turi eiti tais pačiais žingsniais. Įdomu, kad 

aliejinė tapyba retušuojama akvarele, paliekant 

galimybę dažus pašalinti, nuplauti. Nustembu, 

kad retušas turi būti keliais sluoksniais šviesesnis, 

skirtis nuo originalo. „Turi matytis, kad ši vieta 

retušuota. Neprofesionali akis to nepastebės, tačiau 

restauratoriui tai bus žinutė“, – pasakoja su plonyčiu 

teptuku mažyčiais taškeliais paveikslą restauruojanti 

specialistė. Sutvarkyti nedidelius lopinėlius užtrunka 

savaites. „O būna, kad nepatinka, ir viską nuvalai“, – 

ramiai su šypsena sako Lina.

Užsukus į medžio (tiksliau – polichromuoto medžio) 

darbus restauruojantį skyrių greta profesionalios 

drožybos darbų apžiūrime liaudies meno skulptūrėlės. 

Čia jos atkeliauja iš bažnyčių ar tiesiog žmonių namų, 

būna ir koplytstulpių. Šis, jau nuvalytas kūrinėlis laukia 

savo eilės uždengtas švelnia plėvele. Taip jis saugomas 

nuo dulkių. Kiek ilgai medžio darbai gali išlikti? „Jei 

kūrinys stovi lauke, mūsų klimato sąlygomis šimtas 

metų būtų daugoka“, – sako skyriaus darbuotoja 

Greta. Tačiau jai teko restauruoti XVI, XVII amžiaus 

lietuviškus medinius darbus, kurie buvo laikomi viduje. 

Paklausta apie seniausią darbą, prisimena skyriuje 

anksčiau restauruotą Egipto sarkofagą, kurio mediena 

išlikusi kelis tūkstančius metų.





IŠ PIETŲ Į 
ŠIAURĘ
Akylesni „Gatvės gyvos“ veiklos sekėjai 
pastebėjo, kad 2022-ųjų pabaigoje 
vyko išties daug ekskursijų vaikams, 
tačiau suaugusiųjų fronte tvyrojo štilis... 
Ar panirome į žiemos miegą? Anaiptol! 
Metų pabaiga buvo paženklinta 
intensyviu darbu prie to, apie ką 
žinojo tik vienas kitas artimas žmogus, 
– baiginėjau rašyti naują serijos 
„Vilniaus gatvės gyvos“ knygą. Trečiasis 
spausdintas rajonų istorijos kūdikis jau 
čia, o jo vardas – „Iš pietų į šiaurę“.

Albertas Kazlauskas
Agnės Katmandu nuotr. 

Rankose laikyti dažais dar kvepiančią knygą – 

ypatingas jausmas kiekvienam plunksnos darbininkui. 

Jo neteko patirti jau ketverius metus. 2016 m. knygų 

pasaulyje debiutavau su „Gidu po miesto periferiją“, 

o 2018 m. rikiuotėn stojo dar stipresnė ir patrauklesnė 

„Atgal į periferiją“. Džiugu, kad šių knygų tiražas 

priartėjo prie nulio. Per kitus ketverius metus teko 

toliau ieškoti įdomių taškų miesto žemėlapyje, 

rengti naujas ekskursijas, šlifuoti senas. Mūsų veiklos 

sekėjams, žinoma, kildavo klausimas, ar dar yra ką 

Vilniuje tyrinėti? Rodos, visi užkampiai iššniukštinėti, 

o ir alternatyvaus pažinimo iniciatyvų pagausėjo. 

Tačiau sostinė man visada atrodė tarsi neišsemiamas 

lobynas ir nuolat kirbėjo mintis – metas dar vienai 

knygai. Kartais sulaukdavau paraginimų rašyti ir iš 

ekskursantų. Štai ir ji!



aprašomus objektus. Uoliausi keliautojai nupėdins ne 

mažiau kaip 30 kilometrų ir aplankys 63 vietas. Drauge 

su maketuotoja kiekvienam rajonui suteikėme tam 

tikrą spalvinį kodą – tai padės lengviau orientuotis 

atsitiktinai atsivertus bet kurį knygos puslapį. O puslapių 

išėjo dar daugiau nei anksčiau – 328. Tiesą pasakius, 

knyga storėjo nejučiomis – toks ažiotažas apėmė ją 

rašant! Kaupėsi be galo daug įdomios informacijos, 

iškalbingų nuotraukų ir brėžinių. Norėjosi jiems 

negailėti vietos. Galiu drąsiai pasakyti, kad renkant 

medžiagą apimdavo toks atradimo džiaugsmas, jog, 

vaizdžiai tariant, net atvipdavo žandikaulis. Viliuosi, kad 

ir skaitantiesiems norėsis ir aikčioti, ir skubėti pamatyti 

aprašomas vietas gyvai. Jei pasijusite turistu savame 

mieste, tikslas pasiektas.

Knygos rašymas – įtraukiantis, tačiau ir alinantis triūsas. 

Viliuosi, kad „Iš pietų į šiaurę“ suteiks džiaugsmo bent 

porai artimiausių metų. Visada lauksiu jūsų laiškų su 

pasiūlymais, pastabomis, o gal tiesiog nuotraukomis, 

kuriose su plačia šypsena ir knyga rankose mėgaujatės 

miesto tyrinėjimu. Jei patiks, gal kada ateis metas ir 

ketvirtai knygai? Tai priklauso ir nuo Jūsų!

Kur galima įsigyti knygą? Ieškokite jos „Pegaso“ ir 
„Vagos“ knygynuose Vilniuje, Vilniaus muziejuje 
(Vokiečių g. 6), knygos.lt elektroninėje parduotuvėje. 
Norintieji knygos su autografu ar palinkėjimu turėtų 
keliauti į www.gatvesgyvos.lt „kioskelį“. Jei pirksite 
pas mus, pasinaudokite nuolaida! Pirkimo žingsnyje 
įveskite nuolaidos kodą SKAITAU ir mėgaukitės 10 
proc. žemesne kaina.

„Iš pietų į šiaurę“ 
– kaip sufleruoja 
pavadinimas – siūlo 
leistis į 6 keliones, 
kurių pirmoji nublokš 
į Kirtimus Vilniaus 
pietuose, o paskutinė, 
šeštoji, uždarys 
rajonų žiedą šiaurėje, 
Fabijoniškėse.

„Iš pietų į šiaurę“ – kaip sufleruoja pavadinimas – 

siūlo leistis į 6 nepamirštamas keliones, kurių pirmoji 

nublokš į Kirtimus Vilniaus pietuose, o paskutinė, šeštoji, 

uždarys rajonų žiedą šiaurėje, Fabijoniškėse. Pakeliui 

lauks Lukiškės, Šnipiškės, Viršuliškės ir Šeškinė. Daugelis 

knygos rajonų paliko įspaudą mano asmeniniame 

gyvenime. Štai Fabijoniškėse augau ir baigiau vidurinę 

mokyklą, Šnipiškėse su močiute praleidau gerą gabalą 

vaikystės, Lukiškėse gimiau (ne kalėjime, žinoma), o 

Kirtimai nuo mažumės buvo „ūkio reikalų“ vieta, nes 

visai prie jų glaudžiasi mano gimtasis Užusienis – tai 

kokio kibiro iš sodininkų prekių prireikdavo, tai pyrago 

šeimos šventei. Knygoje asmeninio santykio su šiais 

rajonais nedetalizuoju, nes manau, kad tai skaitytojui 

neaktualu, tačiau buvo dvigubai smagu gvildenti 

istoriją vietų, kurių gatvės pramintos tūkstančius kartų. 

Kitus du rajonus, Viršuliškės ir Šeškinę, pavadinčiau 

savo naujausiais „draugais“. Viršuliškes teko atrasti ir 

pamilti 2021–2022 m., kai drauge su Vilniaus muziejumi 

rengėme parodą „Kas į Viršulus?“, atskleidusią 

miestiečiams daugialypį šio rajono veidą. O Šeškinė... 

tai, ko gero, mano pastarojo meto favoritas. Net skyrius 

iškilmingai pavadintas „Suspindo Šeškinės žvaigždė“! Į 

Šeškinės prekybinį-visuomeninį centrą iki šiol kaskart 

keliauju didelėmis smalsiomis akimis.

Knygos koncepcija panaši į ankstesnių: ją galima 

ramiai sklaidyti namie, o dar geriau – naudoti kaip 

vadovą po miestą ir skaityti istoriją fiziškai lankant 
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Laura Misiūnaitė

Artūro Žuko nuotr.

Apsigyventi naujame mieste – visokeriopai jaudinanti patirtis. Per keliolika metų 
Vilniuje įvairiausiomis sąlygomis gyvenau skirtingose vietose, tad kai kurie miesto 
rajonai visuomet išliks paženklinti asmeniškų, tačiau ir daugeliui artimų patirčių. 
Saulėtekis – atokus ir judrus, čia, studentų bendrabutyje, išmokau dalytis kasdiene 
erdve su nepažįstamais žmonėmis. Užupis man visada kvepės drėgnomis malkomis 
ir samanomis prie Vilnelės (butas cokoliniame aukšte taip pat supažindino su 
neįprastu kenkėju – šliužu), o centras ir senamiestis bus šiek tiek kaimiškas dėl 
neįprastose vietose rūkstančių kaminėlių ir vijokliais apžėlusių vidinių kiemų. 

SENIEJI 
NAUJAKURIAI 
PIROMONTO 
KIEMUOSE



Kai kurie rajonai taip ir liko tranzitiniai, mintyse labiau 
nepasiekiami už priemiesčius. Šnipiškių medinukų 
gatvės, nusidriekusios už vilnietiškų dangoraižių, 
tapo gražiausia kelio turgaus link atkarpa, o štai 
visai šalia, Šeimyniškių gatvės kiemuose, pirmąkart 
apsilankiau keliaudama pas Liudmilą, sutikusią 
aprodyti savo šimtametį būstą. Jos šeima – pokario 
naujakuriai.

Šnipiškių (Piromonto) kolonija – tai istorinių 

namų kvartalas, išsidėstęs tarp Slucko, 

Šeimyniškių ir Rinktinės gatvių. 
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Kiekvienam vidutiniokui po higienišką 

būstą!

Vilnius per pastarąjį šimtmetį patyrė 

kelis demografinės kaitos epizodus.  

XX a. pradžios miesto urbanizaciją 

ir plėtrą priemiesčiuose sustabdė 

Pirmasis pasaulinis karas. Tarpukariu 

miesto demografijos branduoliu tapo 

lenkai, o po Antrojo pasaulinio karo 

ištuštėję (ar prievarta ištuštinti) būstai 

apgriautame mieste buvo siūlomi 

ne tik taip vadinamiems jauniems 

specialistams iš Lietuvos regionų, bet ir 

visos Sovietų Sąjungos mastu. Šnipiškių 

kolonija – vienas iš penkių filantropo 

Juozapo Montvilos būstų projektų – 

taip pat atlaikė šias gyventojų kaitos 

bangas.

Šnipiškių (Piromonto) kolonija – tai 

XIX a. pab.–XX a. pr. dvidešimties 

keliabučių namų kvartalas, išsidėstęs 

tarp Slucko, Šeimyniškių ir Rinktinės 

gatvių. Kiekviename name numatyti 

du ar daugiau butų, privatūs sodeliai, 

įcentruota kvartalo struktūra su parku ir 

fontanu, skalbykla. Miesto architektūros 

tyrinėtojai teigia, kad tokių rajonų Vilniuje 

atsiradimui paskata tapo vakarietiški 

fabrikų darbininkų gyvenamieji 

kvartalai, tačiau čia jie buvo skirti 

valstybės tarnautojams, vidurinei klasei. 

Ekonomiškas ir, pabrėžtina, higieniškas 

būstas turėjo būti estetiškas, atitinkantis 

vilniečių poreikius. XIX–XX a. sandūroje 

Vilniuje vien Montvilos dėka buvo 

suprojektuotos bent penkios kolonijos 

– daugiabučių kvartalai Naujamiestyje, 

Pohuliankoje, Šnipiškėse, Rasose ir 

Lukiškėse. Pastaroji, dar vadinama 

Kražių kolonija, geriausiai žinoma 

dėl į gatvės pusę atsuktų išskirtinių, 

vienetinių fasadų.

Liudmilos tėtis, 
tarnavęs Kauno 
eskadrilėje, iš siūlomų 
jo šeimai būstų 
Sovietų Sąjungoje 
pasirinko šį Vilniuje 
ir neilgai trukus 
apsigyveno iškeldintų 
lenkų namuose.

Tyrinėjant amžių sandūros namų projektus, akis kliūna 

už vis išskiriamos higienos sąvokos. Įdomu ir net kiek 

komiška suprasti, kad tai buvo svarbi pardavimo 

strategija – higienos idėją reikėjo „parduoti“, įtikinti 

miesto vystytojus ir galimus būsto pirkėjus. Suprasti 

tuometį švaros standartą svarbu: XIX a. miestas 

sparčiai auga, priemiesčiai urbanizuojami, tad dėl 

padidėjusio gyventojų tankio paūmėja sanitarijos 

problemos. Vientisas kanalizacijos tinklas Vilniuje 

atsiranda vos prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Iki tol 

miestiečiai srutas neretai pildavo ir į tam nepritaikytus 

paviršinius lietaus nuotekų kanalus.

Iš tarnautojų – karininkams

Montvilos kolonija Šnipiškėse – tai trečiasis filantropo 

įgyvendintas gyvenamųjų namų kvartalo projektas, 

tad skirtingose gatvėse namai projektuoti įvairiau, 

atsižvelgiant į potencialių gyventojų lūkesčius. 

Keičiantis valdžioms ir gyventojams šie būstai taip 

pat kito, tačiau išlaikė bendrą struktūrą. Į vieną iš 

jų mus sutiko įsileisti Šnipiškių kolonijos gyventoja 

Liudmila – baltarusė, atsikrausčiusi į Vilnių su tėvais 

dar šeštajame dešimtmetyje. 1954 m. jos tėtis, 

tarnavęs Kauno eskadrilėje, iš siūlomų jo šeimai 

būstų Sovietų Sąjungoje pasirinko šį Vilniuje ir neilgai 

Piromonto kolonijos namams 

būdingi kuklūs fasadai, dekoruoti 

smulkia medžio apdaila.
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Palėpės link vedančioje laiptinės dalyje įrengtas jaukus skaitymo kampelis.
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trukus apsigyveno iškeldintų lenkų namuose. Liudmila 

prisimena senbuvės kaimynės pasakojimą: čia gyveno 

aukšto rango lenkų karininkas, kurio šeima Vilnių paliko 

dar prieš karą. Galima numanyti, kad jis namus apleido 

ne savo noru: baltarusių šeimai atsikrausčius, bute 

esantys baldai, indai, visa kita įranga palikti sudaužyti 

į šipulius. Šiuos laikus pasiekė pora kėdžių, saliono 

lempa sudaužytais gaubtais ir mažytis prieskonių 

indelis su muskato riešutu.

Liudmilos šeima suprato, kad tai buvo prievarta 

iškraustyti žmonės. Ir iš tiesų, pirmaisiais pokario metais 

iš Vilniaus pajudėję krovininiai vagonai su žmonėmis ir 

jų daiktais, augintiniais keliavo ne (tik) į rytus. Kaip rašo 

Vilniaus tyrinėtojas Darius Pocevičius, priverstinis lenkų 

iškeldinimas, dar vadintas repatriacija ar egzodu, 

buvo reiškinys, siekęs „išlaisvinti“ Vilnių nuo lenkų, 

atvykusių į sostinę po Pirmojo pasaulinio karo ir vėliau. 

Skaičiuojama, kad iki 1947 m. iš Vilniaus iškeldinti beveik 

90 tūkst. žmonių, iš kurių mažiau nei 2 tūkst. buvo žydai, 

Montvilos kolonijų 
projektas buvo 
išskirtinai pažangus: 
ištisi kvartalai su šalto 
vandens tiekimu, 
kanalizacija Vilniuje 
buvo planuojami kone 
pirmą kartą. 

Sulankstomos langinės, užveriamos metaline pertvara - 

apsaugai nuo šalčio, kaitros ar įsilaužėlių.



19GATVĖS GYVOS

o visi likę – lenkų tautybės. Skirtingomis bangomis 

(1944–1947 m. ir 1956–1959 m.) iš visos Lietuvos į Lenkiją 

buvo išsiųsti 219 tūkst. lenkų ir žydų tautybės žmonių, 

kone pusė jų – iš Vilniaus. 

Tikėtasi, kad lietuviai Lenkijoje taip pat pasinaudos 

proga grįžti, taip pat, kad į sostinę persikels tautiečiai iš 

kitų Lietuvos miestų. Deja, pokario realybė – sugriauta 

miesto infrastruktūra, būstų trūkumas, ekonominės 

problemos – lėmė kitokią miesto raidą. Lietuvių 

perkėlimo į Vilnių kampanijai nepasisekus, miesto 

apgyvendinimas paliktas savieigai, čia atsikėlė ne tik 

lietuviai, bet ir geresnio gyvenimo ieškantys baltarusių, 

ukrainiečių karininkai ir kitų profesijų žmonės, šeimos iš 

įvairiausių Sovietų Sąjungos šalių. Jau atkūrus Lietuvos 

nepriklausomybę Liudmilos šeima svarstė, ar neatsiras 

buvę šeimininkai, jų palikuonys, pretenduosiantys į 

butą, tačiau čia niekas negrįžo. Tad moteris čia gyvena 

jau beveik 70 metų. 

Kintantis interjeras, tie patys gyventojai

Palei dabartinę Šeimyniškių gatvę ir kieme 

išsidėsčiusiuose namuose turėjo būti po vieną butą 

aukšte – daugiau nei 100 m² šeimai. Antrasis aukštas 

buvo padalytas jau sovietmečiu. Liudmilos šeimai 

atsikrausčius čia buvę įrengti trys komunaliniai butai 

su bendra virtuve, tačiau šeima dar kartą pertvarkė 

erdvę, su kaimynais pasidaliję antrąjį aukštą perpus. 

Čia vyrauja XX a. antrosios pusės interjeras. Būstas 

apstatytas naujakurių uždirbtais baldais, kilimais, 

puošiančiais Liudmilos namus iki šių dienų. Kiek vėliau 

buvo sutvarkyta ir nenaudojama palėpė: laiptinės 

dalis, vedanti stogo link, tapo jaukiu skaitymo kampeliu, 

o palėpės kambaryje medžio apdaila dekoruotas 

poilsio kambarys su knygomis papuoštas (deja, 

nenaudojamu) židiniu su senosios krosnies, šildžiusios 

salioną, durelėmis. 

Mechaninis durų skambutis suveikia patraukus rankenėlę laiptinėje.
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Krosnys itin aukštų lubų kambariams šildyti buvo 

naudojamos iki pat septintojo dešimtmečio, kai 

vystant aplinkinių rajonų infrastruktūrą šį kvartalą 

pasiekė šildymas ir karštas vanduo. Šilumos taupymui 

ir saugumui taip pat gelbėjo sulankstomos langinės 

didžiausiame kambaryje. Tokie šimtamečiai reliktai 

reti, tad aptikti maloniai nustebina. Bute išliko ir 

mechaninis durų skambutis, į laiptinę iškraustyta 

saliono lempa, autentiški, nevienalyčiai virtuvės ir kitų 

erdvių langų stiklai. Nekyla abejonės, kad Liudmila 

senųjų dekoro elementų priskaitytų dar daugiau.

Prieiname prie lango. Čia iš antrojo aukšto patogu 

apžvelgti Piromonto plotą: daugiau nei vieno hektaro 

koloniją ribojančios gatvės padėjo išlikti aiškiam 

kvartalo planui, geltonų plytų namai, kukliai puošti 

smulkiu medžio dekoru, saugomi valstybės, tad, 

reikia tikėtis, smarkiai nesikeis net kintant aplinkinių 

rajonų struktūrai. Tiesa, plačialapės liepos vidiniuose 

kiemuose jau itin retos – o kultūros paveldo registro 

apraše vis tik paminėtos. Be jų, šalia namo auga 

didelė, iš sėklos tarp skersgatvio plytelių išdygusi pušis, 

kalėdiniu laikotarpiu paprastai puošiama elektrinėmis 

girliandomis.

Šnipiškių kolonijoje palei Šeimyniškių ir Slucko 

gatves išsidėstę namai pastatyti pagal architektų 

Augusto Kleino ir Vladislovo Stipulkovskio projektus. 

Šiuos architektus Montvila samdė daugiausia, ir ne 

atsitiktinai. Vokiečių kilmės lietuvis Kleinas suprojektavo 

Petro Vileišio rūmus – vieną moderniausių to meto 

rezidencijų, kurios statybai naudotas betonas, 

cementas, gelžbetonis, įrengta kanalizacija ir 

vandentiekis. Nenuostabu, kad Kleinui ir Stipulkovskiui 

patikėtas taip pat išskirtinai pažangus kolonijų 

projektas: ištisi kvartalai su šalto vandens tiekimu, 

kanalizacija Vilniuje buvo planuojami kone pirmą 

kartą. Įdomu, kad pirmoji miesto elektrinė, turėjusi 

suteikti miestui saugesnį, švaresnį už dujinį apšvietimą,  

1903 m. pastatyta vos už poros gatvių. Nenuostabu, 

kad prie elektrinės atsiradimo taip pat prisidėjo 

pažangusis Juozapas Montvila.

Įdomu svarstyti apie naujakurius Vilniuje dabar ir prieš 

septyniasdešimt, šimtą metų. Žmonės, užplūstantys 

sparčiai besiplečiantį miestą didesnėmis bangomis, 

neretai pasitinkami kaip nepatogumas ar grėsmė, 

kartais nepiktai pašiepiami. Juk ir dabar sakoma: visi 

tikri vilniečiai kalėdiniu, velykiniu laikotarpiu šeimas 

lanko, todėl miestas tuščias. 

Iš Liudmilos pasakojimo jaučiu, kad Šnipiškių kolonijos 

demografija gana gerai atspindi Vilniaus gyventojų 

pasikeitimus pokario laikotarpiu. Jai su šeima čia 

atvykus, buvo ir daugiau baltarusių, taip pat ukrainiečių 

šeima, lietuviai tarnautojai. Ir dabar kaimynystėje 

Liudmila žino nemažai senųjų naujakurių: sovietmečiu 

atvykusių šeimų antroji, trečioji karta gyvena tuose 

pačiuose būstuose, naujai atvykusiųjų (iš kitų gatvių ar 

miestų) atsirado vos keliuose. Paklausiau Liudmilos, ar 

jai pačiai patogu, gera čia gyventi dabar. Savo namus 

mylinti moteris niekur nenorėtų kraustytis, tačiau 
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komforto kriterijai pasikeitė – šilumos aukštas lubas, 

plačius langus turinčiuose kambariuose galėtų būti 

daugiau.

Atsisveikinusi einu gatve mąstydama apie dabartinio 

patogaus, estetiško vidurinės klasės būsto kanoną. 

Prieš šimtmetį tobulo būsto paieškos sujungė 

sociologų, urbanistų, architektų protus, buvo ieškoma 

universalumo, įtvirtinti dabar tarsi savaime suprantami 

miesto gyvenamosios erdvės kokybės kriterijai. Tikiuosi, 

kad virtuvė su kriaukle, kanalizacija šiuolaikiniame 

Vilniaus bute nebėra išskirtinis, neįprastas privalumas. 

Kita vertus, šviesių kambarių, žaliojo ploto poreikis 

niekur nedingo, o į miestą ir toliau plūsta naujakuriai.

Daugiau istorijų iš Šnipiškių rajono rasite Alberto 
Kazlausko knygoje „Vilniaus gatvės gyvos. Iš 
pietų į šiaurę“. Taip pat kviečiame prisijungti prie 
ekskursijos „Spalvingosios Šnipiškės“. Ją visada 
galima užsisakyti privačiai, o artimiausių viešų 
ekskursijų tvarkaraštį rasite www.gatvesgyvos.lt ir 
„Gatvės gyvos“ „Facebook“ paskyroje. 

Liudmilos bute vyrauja XX a. antrosios pusės interjeras.
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IŠTRINTI 
PEIZAŽAI

Lina Margaityė, Marius Krivičius

Taip pavadinome kuriamą fotografijų seriją, atmosferiškai įamžinančią 
kolektyvizacijos ir kitų sovietų vykdytų represijų sunaikintus Lietuvos kaimus ir 
peizažus. Tai pasakojimas apie sakralią vietos ir namų svarbą bei bandymą 
susitaikyti su praeitimi.
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Tas nebaigto statyti 
naujo, „tarybinio 
žmogaus“ šešėlis, 
regimas reumato 
kamuojamose rankose, 
silikatinių plytų 
plyšiuose, kiauruose 
alytnamiuose, yrančio 
šiferio stoguose, 
nusausintose pelkėse, 
užterštose dirvose.

skaudžiai gyvas. Tas nebaigto statyti 

naujo, „tarybinio žmogaus“ šešėlis, 

regimas reumato kamuojamose rankose, 

silikatinių plytų plyšiuose, kiauruose 

alytnamiuose, yrančio šiferio stoguose, 

nusausintose pelkėse, užterštose dirvose.

Platesnį žvilgsnį į fotografijų projekto 

„Ištrinti peizažai“ analizuojamą temą 

suteikė kelionė į Mažąją Lietuvą. Per visą 

kelią iki Juknaičių mus lydėjo šišoniškių 

(senųjų Mažosios Lietuvos gyventojų) 

praeities ženklai. Šiame Lietuvos krašte 

persipina istoriniai tarpsniai: po Antrojo 

pasaulinio karo čia gyvenę vokiečiai ir 

šišoniškiai buvo privesti paskubomis 

apleisti savo namus, šeimininkavę sovietai 

„legaliai“ naikino paliktas šišoniškių kalba 

rašytas knygas, tautodailės kūrinius, 

amžinojo poilsio vietas ir visa kita, kas 

siejosi su krašto žmonių atminimu. Kiek 

vėliau likusius ar naujai atsikrausčiusius 

į tuščius vokiškus namus gyventojus 

apsėmė viską griaunanti kolektyvizacijos 

banga.

Kuriant šį projektą, sakraliausiomis ir iki 

širdies gelmių jautriomis akimirkomis 

neretai tampa nuvykimas su ten 

gyvenusiais žmonėmis į jų buvusių 

vienkiemių vietas. Tuomet visiškoj tyloj 

žvelgi į žmogaus akis, o jis tuose plynuose 

laukuose mato savo namus, savo kaimą, 

savo dingusį pasaulį. Ir tik likęs vienišas 

medis, sodintas tėvų ar senelių, vėjyje 

šlama maldas.

Tikime, kad šios įamžintos akimirkos gali ir 

kitus paskatinti domėtis savo šeimos bei 

krašto istorija, o svarbiausia, tapti būdu 

nugalėti užmarštį. Atmintis yra gyva tik 

tol, kol gebame ją liudyti. Turbūt todėl ne 

vienuose lankytuose namuose matėme 

ranka braižytus, sunaikintų kaimų 

žemėlapius, kuriuose sužymėti namai 

ir pavardės ten gyvenusių šeimų. Tie 

planeliai kurti iš atminties, kaip pažadas 

sau niekada nepamiršti. Tokiu pat pažadu 

Kai pradėjome kurti šį projektą praeitų metų žiemą, 

pažadėjome sau, kad tai nebus publicistinis tyrimas 

apie kolūkmetį, o mes – kolektyvizacijos priežasčių 

ir padarinių ekspertai. Tačiau, kad ir nenorom, 

informacija yra sijojama empiriniu dabarties 

suvokimu. Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas savo 

dienoraštyje rašė, kad praeitis kinta ir vystosi lygiai ta 

pačia logika kaip ir dabartis. Su Mariumi gimėme jau 

nepriklausomoje Lietuvoje. Tos monotoniškos kolūkių 

gyvenvietės, senokai apleistos fermos kartojosi mūsų 

vaikystės peizažuose kaip svetimkūniai, kurdami 

nejaukumą ir paslaptį. Laikui bėgant, matomus 

vaizdus ėmėme suvokti kaip represinio režimo 

monumentus, menančius itin skaudžius lietuviams 

išgyvenimus. 

Nuo 1968 iki 1985 metų Lietuvoje sunaikinta per  

25 tūkstančiai vienkiemių – tai yra daugiau nei  

25 tūkstančiai nugriautų rankomis statytų, puoštų 

trobų, žydinčių sodų, puoselėtų tradicijų ir kurto 

gyvenimo. Suvokti tokius skaičius sunku. Jie gali taip 

ir likti tik sausais statistiniais faktais, jei ne nuvykimas 

ir įamžinimas buvusių kaimų vietų bei pokalbiai 

su žmonėmis, kurių atminty praeities laikas vis dar 
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turbūt reliktas mums ir tiems, kas gyvens po mūsų.

Todėl šiuo fotografijų projektu siekiame kuo daugiau 

pamatyti, išklausyti, įamžinti. Perteikti vietos atmosferą, 

garsą ir retkarčiais – sustojusį laiką. Išsaugoti 

dabarties akimirkas. Tad esate kviečiami prisidėti prie 

šio projekto kūrimo savo liudijimu, istorija, turimomis 

nuotraukomis ar tiesiog jausmu.

Tekstas Linos Margaitytės

Jei susidomėjote projektu ir norėtumėte susisiekti, 
rašykite hello@twocinematographers.com. 
Daugiau apie autorius   
www.twocinematographers.com

tapo pavieniai medžiai laukuose, buvusių vienkiemių 

vietose, kapinių salelės rapsų plynėse, melioracijų 

grioviais ištiesinti upeliai ir kryžiai pakelėse su išraižytais 

dingusių kaimų vardais.

Tačiau nemažai žmonių vis dar per sunku dalytis 

prisiminimais apie laiką, kai buvo priversti išsikelti. Net 

ir praėjus 50 metų žaizdos nespėjo tapti randais, kas 

leidžia suprasti, kokią svarbą žmogui turi vieta, kurioje 

gyvena ir kuria gyvenimą. 

Kaskart fotografuodami sovietinio mūro likučius, po 

truputį pasiglemžiamus gamtos, juntame duslius 

griuvusios imperijos virpesius, kuriuose blaškosi 

amžinybės kamuojami klausimai: ar pavyks susitaikyti 

su praeitimi, su tuo, ko nebėra ir niekada nebebus? Tai 
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KARINĖ MĮSLĖ 
NAUJININKŲ 
PAŠONĖJE

Pavel Puzyna
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Vilniuje apstu miškų, tačiau vienas 
jų išsiskiria. Tai prie Naujininkų ir 
Tūkstantmečio gatvės prigludęs 
Burbiškių miškas. Jame daugiau nei 
pusę amžiaus veikė karinė bazė, apie 
kurią, praėjus net 30-čiai metų, iki šiol 
nedaug kas žinoma.

Burbiškių miške kareiviai buvo dislokuojami nuo 

lenkmečio. Čia buvo amunicijos sandėliai, kurie pateko 

į Vilniaus gynybinio žiedo sistemą kartu su Šeškinės 

kalno, Šilo gatvės, Pūčkorių ir kitais kariniais objektais. 

Dalis objektų mieste išliko, tačiau Burbiškėse tarpukario 

pėdsakus aptikti keblu. Ekstremalių pojūčių mėgėjai 

žino čia tūnančią požeminę kuro bazę, sujungtą 

su oro uostu, tačiau ji apleista ir sunkiai prieinama. 

Dideli ir lengviau užčiuopiami pokyčiai įvyko 

sovietmečiu – Burbiškės imtos naudoti sovietinės 

armijos reikmėms, bazė buvo stipriai išplėsta. 

Parengti šį straipsnį man padėjo buvęs Burbiškių 

bazės seržantas Ivanas iš Ukrainos, kuris šiuo metu 

gyvena Kanadoje. Šioje bazėje Ivanas tarnavo nuo 

1983 iki 1985 metų. Tuo metu karinė bazė oficialiai 

vadinosi S-75 raketiniu techniniu divizionu (arba 

Kariniu daliniu Nr. 36839 NEON). Karinių dalinių 

numeriai buvo specifiniai, tačiau svarbu pabrėžti, 

kad tuo metu keli priešlėktuvinės gynybos kariniai 

daliniai Vilniuje turėjo tokį pat numerį. Šiuo atveju 

žodis NEON buvo įslaptintas bazės pavadinimas. 

Kaip pavyzdį galima nurodyti tokį pat numerį gavusį 

Lentvario dalinį, kuris buvo pavadintas „Hydra“, o 

dalinys Mickūnuose – „Greckij“. Pagrindinis Burbiškių 

dalinio tikslas buvo priešlėktuvinių raketų S-75 

remontas, priežiūra, degalų ir kitų skysčių pildymas. 

Vėliau šios raketos buvo pakeistos S-200 modeliu. 

Svarbu pabrėžti, kad raketos iš šios bazės nebuvo 

leidžiamos.

Beveik visi bazės pastatai pastaraisiais metais 

buvo nugriauti, tačiau su trupučiu vaizduotės ir 

žinių galima pasivaikščioti bei įsivaizduoti čia virusį 

gyvenimą. Įėjimas į bazę buvo šalia naujai pastatyto 

daugiabučių kvartalo („Miško ardai“), šioje vietoje 

anuomet veikė Komunalinė eksploatavimo bazė, 

o kiek dešiniau – įėjimas į pačią karinę teritoriją. 

Įžengus į bazę pro buvusį kontrolės punktą 

pasitikdavo kareivių parduotuvė ir maisto sandėlis. 

Visai šalia išliko intriguojantis objektas – dešiniau 

kontrolės punkto, ant kalvelės, esantis palaidojimas. 

Remiantis gyventojų pasakojimais Antrojo 

pasaulinio karo metu virš miško buvo numuštas 

karinis lėktuvas. Jį pilotavęs lakūnas žuvo ir buvo 

čia pat palaidotas. Nedaugelis kareivių žinojo apie 

šį palaidojimą, mat kapavietė buvo visiškai šalia, 

tačiau techniškai – už bazės ribų. Šiuo metu piloto 

kapas prižiūrimas vietos gyventojų.

Išliko vos keletas buvusios bazės pastatų. 

Nuotraukoje – buvęs sunkvežimio, vežusio 

raketas, garažas. Alberto Kazlausko nuotr. 
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Žengiant toliau pro bazės įėjimą, stūksojo nemaža 

grupė pastatų. Vienas didžiausių – kareivinės. Iš viso 

šioje bazėje tarnavo apie 50 karių. Kareivinėse buvo 

lovos, ginklų sandėlis ir dalinio vėliava. Prie kelio, 

kairėje pusėje, yra išlikęs betono blokas, ant kurio buvo 

kabinami agitaciniai šūkiai, o kitoje pusėje – pritvirtinta 

lėktuvo uodega. Ši detalė atspindėjo bazės tikslą – 

priešlėktuvinė gynyba. Deja, nežinoma, ar ši lėktuvo 

uodega buvo miške nukritusio lėktuvo dalis.

Giliau bazėje buvo įrengtas klubas, kuriame kareiviai 

ilsėdavosi. Čia buvo sporto salė, valgykla, katilinė 

su pirtimi, pavėsinė. Taip pat rikiuotės aikštelė ir 

treniruotėms skirtas kliūčių ruožas. Miške kariai 

turėjo ir savo šaudyklą, kur kartais į medžius šaudė 

net iš granatsvaidžio. Bazėje taip pat buvo įrengti 

du bunkeriai. Vienas jų buvo ryšio, kitas – DOT’as 

(ugniavietė). Kitoje bazės pusėje buvo kranas 

raketoms iškrauti ir pakrauti – jas perkeldavo į angarą, 

kuriame sandėliuodavo ir taisydavo. Raketų priežiūra 

nebuvo lengva. Pilant degalus būtinai reikėdavo 

dėvėti dujokaukes. Angaro priestate buvo patalpos su 

skyriumi, skirtu laikyti slaptus dokumentus. 

Už nuotraukai šmaikščiai pozuojančių kareivių nugarų – konteineriai, kuriuose buvo laikomos raketos. Bazės 

seržanto Ivano asmeninio archyvo nuotr. 

Prie kelio yra išlikęs 
betono blokas, ant 
kurio buvo kabinami 
agitaciniai šūkiai, 
o kitoje pusėje – 
pritvirtinta lėktuvo 
uodega. Ši detalė 
atspindėjo bazės 
tikslą – priešlėktuvinė 
gynyba.



Pasak Ivano, bazėje nebuvo daug veiklos. Nors jo 

tarnavimo metu nepagauta šnipų, jis pripažino, kad 

į karinę teritoriją pašaliniams patekti nebuvo sunku. 

Naktinių patruliavimų metu prasmukus pro kontrolės 

postą ir patekus į bazę iš mašinų (karinėje bazėje 

nebuvo tankų ar šarvuočių) vogtas benzinas. Išlikę 

pasakojimų, kaip vienas vietinis gyventojas pagautas 

kelissyk landžiojantis pro skylę bazės tvoroje vien tam, 

kad sutrumpintų kelią į darbą, mat eidamas aplink 

turėdavo sugaišti papildomą valandą. Patruliavimo 

metu ir patys kariai nevengdavo slapta pasišalinti 

iš bazės, kad pasiekę artimiausius namus iš vietinių 

galėtų nusipirkti vyno. Ivano teigimu, jis, kaip ir kiti 

kareiviai, nieko nežinojo apie lenkų statytą požeminį 

kuro bunkerį. 

Remiantis Ivano prisiminimais bei G. Surgailio 

monografija „Rusijos kariuomenės išvedimas“, Lietuvai 

paskelbus nepriklausomybę techninis divizionas iš 

Burbiškių miško pašalintas 1991–1992 metais. Vos 

rusams pasitraukus iš bazės, vietiniai gyventojai 

ėmėsi savivalės. Kaip pavyko sužinoti, lėktuvo uodegą, 

kadaise pritvirtintą prie betoninio bloko, vietiniai 

nuėmė ir atidavė į metalo laužą. Durys ir kiti metalo 

gaminiai taip pat greitai parduoti. Vietiniai pamena, 

kad vos rusų kariai paliko bazę, kareivinėse dar buvo 

galima aptikti lovas, karines dėžes, dujokaukes ar netgi 

likusias išmontuotas raketų korpusų dalis.

 Vėliau čia kurį laiką buvo įsikūrusi Lietuvos kariuomenė, 

bazė pavadinta „Techninė baterija k/d 36839“, o 

jos laikinu vadu paskirtas V. Pacevičius. Lietuvių 

karių dalinys Burbiškėse neturėjo aiškios ir svarbios 

paskirties. Nėra žinoma, ar čia vyko įprasta karinė 

tarnyba, ar bazė buvo saugoma. Tuo metu Lietuvos 

kariuomenė tik kūrėsi, todėl didelio karinių bazių 

poreikio nebuvo. Netrukus kariuomenė šią vietą paliko.

Per pastaruosius kelerius metus buvo nugriauta didžioji 

dalis bazės pastatų, tad istoriją mena tik ant kai kurių 

sienų išlikę kareivių įbrėžti jų tarnavimo Burbiškių miške 

metai, kilmės vietos ir kitos tik žinovo akimi pastebimos 

detalės. Vis dėlto tai, kas liko, – nepaprastai įdomu. 

Kol istorijos likučių neužklojo naujų statybų pamatai, 

kviečiame Burbiškes patyrinėti drauge – prisijunkite 

prie ekskursijų.

Ekskursijų po Burbiškių mišką tvarkaraščio ieškokite 
www.gatvesgyvos.lt ir „Gatvės gyvos“ „Facebook“ 
paskyroje.

Bazėje tarnavę kariai. Seržanto Ivano asmeninio archyvo nuotr. 
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VAIKŲ ŠVENTĖS 
SU MIESTO 
ISTORIJOMIS
700 metų jaunas – šiemet Vilnius kviečia švęsti savo gimtadienį! Tai pati puikiausia 
proga mažiesiems miesto gyventojams leistis į nuotykius istorinėse sostinės 
gatvelėse. „Gatvės gyvos vaikams“ kviečia švęsti gimtadienius, darželių bei pradinių 
klasių išleistuves ir kitas ypatingas mažųjų progas pripildant dieną Vilniaus kultūros, 
istorijos, gamtos pažinimo. 

Edukacija „Pojūčių sodas“ prasideda vienuolių bernardinų istorija. Šalia nuostabaus architektūrinio ansamblio vaikai susipažįsta su gotika 

ir patys iš molio lipdo savo gotikines plytas! Modesto Endriuškos nuotr. 
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SENAMIESČIO GATVELIŲ PASLAPTYS 

Jei norite šventę praleisti aktyviai ir prasmingai, 

rinkitės ekskursiją, kuri dėl kūrybiškų mūsų gidų taps ne 

tik smagia, bet ir lavinančia, į gyvą kultūros tyrinėjimą 

įtraukiančia veikla. Juk Vilnius – įspūdingiausias 

muziejus po atviru dangumi, o jo senamiestis 

apipintas įdomiausiomis istorijomis, kurių skrynią 

atversime šventinio pasivaikščiojimo metu! Atradimai 

mieste lydės kiekviename žingsnyje – skirtingus 

amžius menantys senamiesčio pastatai taps šventės 

dekoracijomis, o skulptūrose įamžinti herojai – 

garbingais svečiais, pasakojančiais netikėčiausias 

istorijas...  

Ekskursija „Senojo Vilniaus paslaptys“, 7–10 m. 

vaikams. Tokias ekskursijas rengiame ir Kauno 

bei Klaipėdos senamiesčiuose. 

PAŽINTI PER POJŪČIUS 

Mažiesiems vilniečiams Bernardinų sodas – viena 

mėgstamiausių žaidimų vietų. Tačiau ar kada 

teko susipažinti su šio ypatingo parko istorija, čia 

besistiebiančiais augalais ir medžiais? Įvairius sodo 

kampelius tyrinėsime per patirtis – liesdami, uosdami, 

ragaudami, klausydamiesi ir vaidindami. Mažųjų 

rankomis minkomas molis supažindins su gotikiniu 

plytų rišimo būdu, kvapnios žolelių arbatos gurkšnis 

papasakos apie vienuolių paveldą, didinamasis stiklas 

padės atidžiau tyrinėti sodo augaliją, o lėlių teatras – 

nusikelti į praėjusius amžius. 

Edukacija „Pojūčių sodas“, 4–10 metų vaikams, 

šiltuoju metų laiku.

Muilo burbulų dirbtuvės džiaugsmu pripildo bet kurią miesto erdvę! Evaldo Čingos nuotr. 
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LAISVĘ ŠĖLSMUI!  

Kada atsirado muilo burbulai? Kodėl jie taip žavi ne tik 

fizikus, bet ir dailininkus? Nors edukacija subalansuota 

vaikams, pastebime, kad suaugusiesiems ši veikla 

taip pat dovanoja daug džiaugsmo ir laisvės pojūtį! 

Edukacijoje sužinosite daugybę smagių „sprogstančių“ 

istorijų, išmoksite pažaboti vėją ir išpūsti milžiniškus 

muilo burbulus. Kas žino, gal kartu pagerinsime 

pasaulio rekordą? 

Muilo burbulų dirbtuvės, įvairaus amžiaus 

vaikams, šeimoms, šiltuoju metų laiku.

ATRADIMO DŽIAUGSMAS, SUPAKUOTAS DĖŽUTĖJE 

Svarstote, kaip svarbią Jums dieną paminėti šeimos 

rate, savo tempu, bet kokiu patogiu metu? O galbūt 

ieškote išskirtinės, atradimo džiaugsmą suteiksiančios 

dovanos artimiesiems? Turime išeitį – ekskursijos-

žaidimai „Senojo Vilniaus paslaptys“ ir „Senojo Kauno 

paslaptys“ – puiki dovana smalsiems 7–12 metų 

vaikams ar šeimoms, supažindinantys su Vilniaus ir 

Kauno senamiesčių architektūra ir įvairiomis paveldo 

objektų istorijomis. 

Žaidimą sudaro spalvinga knygelė, kurioje – nuorodos 

į skirtingas senojo miesto vietas, paveldo objektus, 

žaisminga informacija apie miesto istoriją ir skirtingos 

sumanumo, pastabumo, aktyvaus veiksmo užduotys 

bei įvairūs daiktai, reikalingi užduotims atlikti. Leiskitės į 

istorinį nuotykį po įdomiausias senamiesčio gatveles ir 

kiemelius. Pažadame – laukia daug netikėtumų! 

Ekskursija-žaidimas „Senojo Vilniaus paslaptys“ ir 

„Senojo Kauno paslaptys“, šeimoms su 7–12 metų 

vaikais. Įsigykite www.gatvesgyvos.lt/kioskelis 

Dailioje dėžutėje supakuota ekskursija-žaidimas pakvies šeimas nerti į gyvą istorinį nuotykį! Agnės Katmandu nuotr. 
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