PENKTASIS, JUBILIEJINIS FESTIVALIS VISAI ŠEIMAI „NAISIŲ VASARA 2014“
„Naisių vasaros“ projektų sumanytojas ir mecenatas Ramūnas KARBAUSKIS:

„Blaivi aplinka kuria geresnę
gyvenimo kokybę”
Esate vienas pirmųjų Lietuvoje
pradėjęs garsiai kalbėti apie alkoholio žalą. Tai įprasminate ne tik
kalbomis, bet ir darbais. Naisių vasaros festivalis, pirmasis Lietuvoje,
kuriame svarbiausia – bendravimas
šeimose, buvimas kartu be jokio alkoholio, aktyvi edukacinė programa,
skatinanti atrasti naujus pojūčius ir
patyrimus. Ar festivalis sulaukia vis
mažiau piktnaudžiaujančių alkoholiu? Ar dar tenka nusivilti svečiais?
Apie alkoholio žalą vienas pirmųjų
prakalbo vyskupas Motiejus Valančius,
bet tais laikais žmonių girdymas buvo
carinės Rusijos politikos dalis. Šiais
laikais mes patys galime spręsti, kaip
norime gyventi. Liūdna, kad tapome
pasaulio lyderiai pagal alkoholio suvartojimo kiekius. Nejaugi toks yra
mūsų laisvas apsisprendimas? Galvodamas apie tai, kas gali keisti žmonių
pasirinkimą, nusprendžiau rodyti konkrečius pavyzdžius, kad blaivi aplinka
gali mus padaryti daug laimingesnius
nei alkoholio sukurta laimės iliuzija.
Festivalis visai šeimai „Naisių vasara“

buvo sugalvotas taip, jog įrodytų, kad
gražiausios šventės gali būti visiškai
blaivioje aplinkoje, ir mes pradedame
laukti tokios švenčių kokybės. Naisių
bendruomenės kultūrinis, sportinis
gyvenimas, kasdienė aplinka tapo laisva nuo neblaivių žmonių ir jau sunkiai
įsivaizduojama, kad galėtų būti kitaip.
Blaivi aplinka kuria geresnę gyvenimo
kokybę, išsprendžia daugelį bendravimo nesklandumų, gerina vaikų ir suaugusių santykius... Festivalyje, kaip ir
bendruomenės kasdienybėje, pasitaiko žmonių, kurie mano, jog taisyklės
jiems negalioja, bet su kiekvienais metais tokių mažėja. Kai tolerancija alkoholio vartojimui yra nulinė, tai negali
nekeisti žmonių sąmonės. Matau, kaip
pasikeitė kai kurie Naisių bendruomenės žmonės, kai priėmė bendruomenės gyvenimo principus. Kaime yra keletas alkoholikų, kurie nepajėgūs savo
gyvenimo pakreipti kita linkme, bet kol
nėra įstatymo dėl prievartinio alkoholizmo gydymo, tol bendruomenė gali
būti tik šių žmonių degradavimo liudininke. Festivalyje dalyvauja daug sava-

norių, jie stebi, kad į festivalio teritoriją
nepatektų neblaivūs žmonės, o alkoholio pardavimas ar vartojimas visiškai
neįmanomas. Kiekvienais metais tvarkos pažeidėjų mažėja, nes festivalio
svečiai mato, kokia graži tampa šventė,
kai visi joje blaivūs, o tie, kuriems jau
sunkiai pavyksta kontroliuoti savo potraukį alkoholiui, ima jaustis nepatogiai, kai reikia slėpti savo neblaivumą.
Festivalio svečiai tokiems žmonėms
pagiežos nerodo, toks silpnas žmogus
jų akyse atrodo apgailėtinas, tai pažeidėją veikia daug labiau nei pagieža. Aš
stengiuosi nepraleisti progos pažiūrėti
tvarkos pažeidėjams į akis ir paklausti,
ar pagarba aplinkiniams dar egzistuoja
jų gyvenime. Iš beveik 30 tūkstančių
praėjusio Naisių vasaros festivalio dalyvių tokių nesąmoningų piliečių buvo
kokia dešimtis.
„Festivalis be alkoholio – iššūkis“
ar tampanti norma visuomenei?
Festivalis visai šeimai „Naisių vasara“ tapo pavyzdžiu renginių organizatoriams, kaip gali atrodyti didelė blaivi
šventė. Tokiu keliu pajudėjo dar kelių

mažesnių festivalių rengėjai. Linkiu
jiems tvirtybės ir sėkmės, nes konkurencija būna tik ten, kur skaičiuojamas
pelnas iš išgerto alkoholio. Jei blaivybę puoselėjančių festivalių dar padaugės, tai taps derama alternatyva žmonių priklausomybe nuo alkoholio besinaudojantiems renginiams. Niekada
nesuprasiu argumento, kad geros
kokybės renginio nebus be alkoholio
prekybininkų paramos. Reikia apsilankyti tokiuose renginiuose, kur prekiaujama alkoholiu, ir nesunku suprasti,
kad daugelio žmonių padėtis neleidžia atskirti akustinės muzikos nuo
fonogramos, medžio nuo tualeto...
Kam tada apsimetinėti, kad galvojama
apie festivalių, koncertų, renginių lankytojus, nes tikras tikslas – tai rengėjų
pelnas, kuriam reikia daugiau išgerto
alkoholio, o žinomas, mėgstamas atlikėjas tampa jauku, kuris turi prikviesti
kuo daugiau išgeriančių būtent į vieną ar kitą renginį. Džiaugiuosi, kad šių
metų vieno iš didžiausių Lietuvos žurnalų vykdytoje apklausoje festivalis
visai šeimai „Naisių vasara“ buvo įvardintas kaip antras geriausias Lietuvos
festivalis. Kalbėdamas su Kultūros ministerijos vadovais sakiau, kad remiant
festivalius, renginius, reikia pirmenybę
teikti tiems, kurie puoselėja blaivybę.
Naisių vasaros festivalis išgyvens ir
be valstybės paramos, bet pradedantiesiems, kuriems alkoholio pramonė
perša savo paramą, valstybės pagalba
būtų didžiulė paskata.
Kokį festivalį įsivaizduojate po
dar 5 metų?
Nukelta į 2 psl.
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„Blaivi aplinka kuria geresnę gyvenimo kokybę”
Atkelta iš 1 psl.
Po penkerių metų Naisių vasaros
festivalis vyks dar daugiau erdvių, kurias kiekvienais metais Naisiuose sukuriame. Jau kitais metais turėtų būti pastatyta Baltų arena, joje tilps daugiau
nei 15 000 tūkstančių žmonių, atsiras
Lietuvos tautodailės ir amatų muziejai,
įvyks milžiniška rekonstrukcija Naisių
žemaitukų žirgyne. Festivalis išliks nemokamas, todėl pasiekiamas nepriklausomai nuo šeimos narių skaičiaus
ir pajamų. Į Naisių vasaros festivalį
koncertuoti prašysis patys garsiausi
Lietuvos atlikėjai, nes jame ras pačią
geriausią publiką Lietuvoje, kuri sugebės įvertinti pasirodymų kokybę. Už
penkerių metų bus gerokai paaugę tie,
kurie kiekvienais metais lankosi šiame

festivalyje, jie taps reiklūs visų renginių
atžvilgiu, jie žinos, jog šventė ir alkoholis nėra sinonimai...
Iniciatyva su Andriumi Mamontovu siekiant sukurti „Blaivią aplinką
vaikams“. Kaip kilo mintis ir ši iniciatyva? Gal galite plačiau papasakoti
apie jos tikslus?
Labai vertinu draugystę, kuri užsimezgė su Andriumi Mamontovu. Mes
abu esame blaivininkai, sutampa daugelis mūsų gyvenimo vertybių, tad nenuostabu, jog ėmėmės bendrų projektų. Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, peticija, kuria siekiame,
kad renginiuose, kuriuose dalyvauja
nepilnamečiai, būtų draudžiama prekiauti ir vartoti alkoholinius gėrimus...
Alkoholio vartojimas tarp vaikų yra didelė problema ir jos mastai vis didėja,

„Naisių vasaros
festivalis vyks dar
daugiau erdvių,
kurias kiekvienais
metais Naisiuose
sukuriame“
todėl mes su Andriumi ėmėmės inicijuoti tuos sprendimus, kurie padėtų
kovoti su šios problemos priežastimis.
Kokia prasmė iš alkoholio reklamos
draudimo, kai visuose renginiuose nepilnamečiai gali matyti alkoholio reklamas, jį vartojančius žmones, neretai nepilnamečiai randa būdų, kaip tokiuose
renginiuose vartoti alkoholinius gėrimus. Mūsų siūlomas draudimas egzis-

tuoja ne vienoje išsivysčiusioje pasaulio šalyje, todėl problemų dėl nepilnamečių alkoholio vartojimo ten gerokai
mažiau. Lietuvoje alkoholio pramonės
lobistai rėkte rėkia – jokios problemos
nėra, bet kiekvienas psichologas patvirtins, jog alkoholio pramonė daro
viską, kad nepilnamečiai kuo anksčiau
pabandytų alkoholinių gėrimų, kad jie
kasdienybėje matytų alkoholio vartojimą. Ar ne keista, jog alus alkoholiniu
gėrimu tampa 0,5 procentų stiprumo,
o gira – 1,2 procentų stiprumo. Negaliu
taikstytis su tokia padėtimi, noriu gelbėti mūsų visų vaikus nuo nelaimės,
kai jie tampa priklausomi nuo alkoholio. Jei mums su Andriumi Mamontovu
pavyks nors kiek apsaugoti mūsų visų
vaikus, žinosiu, kad gyvenime padariau kažką tikrai svarbaus.

LR Seimo narė, festivalio globėja Rima BAŠKIENĖ:

„Atsakingai motinystei dera ruoštis jau nuo vaikystės“
– Jūs, galima taip sakyti, esate
Naisių festivalio Mama. Kaip vertinate festivalius šeimai, kokie Jūsų įspūdžiai? Kuo išsiskiria Naisių vasaros
festivalis ir patys Naisiai?
– Daugelį metų mačiau, kaip keitėsi
Naisiai. Ramūno Karbauskio didžiulės
meilės gimtajam savo kraštui ir pagarbos čia gyvenantiems žmonėms
išraiška – nuveikti gražūs ir prasmingi
darbai, puoselėjami nauji sumanymai.
Naisiai tapo išskirtiniu kaimu Lietuvoje
savo skulptūromis, aikštėmis, teatro ir
bendruomenių rūmais, čia vykstančiais renginiais ir svarbiausia – darbščiais, svetingais naisiečiais. Lietuvoje
vyksta daug festivalių ir švenčių, tačiau
tokių, kuriuose šitaip gražiai karaliautų
kultūra ir blaivybė – labai reta. Naisių
vasaros festivalis išskirtinis tuo, kad čia
nevartojamas alkoholis, todėl motinos
ir tėvai gali būti ramūs, nes jų vaikai
mato gražius bendravimo pavyzdžius.
Kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis sugeba sutelkti bendruomenę, sukviesti žymiausius kūrėjus (menininkus, muzikantus, tautodailininkus)
ir padovanoti žmonėms kasmetinį,

įspūdingą festivalį šeimai, kuriame tiek
daug įvairovės, profesionalumo ir bendravimo džiaugsmo. Man didžiulė garbė būti šio festivalio globėja.
– Šis festivalis nominuojamas Motinų garbei. Kaip vertinate šiandieninę Motinos padėtį visuomenėje ?
– Labai džiugu, kad skiriamas dė-

mesys motinystei. Nors priimta daug
įstatymų, padedančių motinoms
spręsti socialines problemas, jau eilę
metų motinoms vieniems arba dvejiems metams, jų pasirinkimu, suteikiamos apmokamos motinystės atostogos, įsteigtos valstybinės pensijos motinoms, užauginusioms 5 ir daugiau
vaikų bei eilė kitų teisės aktų, tačiau visuomenėje dar labai trūksta pagalbos,
valstybės dėmesingumo ir pagarbos
motinystei. Atsakingai motinystei dera
ruoštis jau nuo vaikystės. Tam turi būti
skiriamas specialus ugdymas mokyklose, kad merginos sugebėtų prisiimti
gamtos joms duotą misiją – gimdyti ir
užauginti vaikus dorais, darbščiais ir
patriotiškais mūsų šalies piliečiais.
– Šiuolaikinės mamos labai užimtos – studijos, karjera, buitis. Šventės
šeimai – puiki proga pabūti su vaikais, visa šeima. Ar ne per retai tai
darome ?
– Būti mama nėra lengva, ypač jei
ji studentė, ar siekianti karjeros. Vaikų
auklėjime labai svarbus ir vyro-tėvo
vaidmuo. Džiaugiuosi darniomis šeimomis, sugebančiomis nugalėti visus

Muzikantas Andrius Mamontovas:

„Naisiai yra pavyzdys, kaip galima
pakeisti gyvenimą į gerąją pusę“
– Kokius jausmus jums sukelia
Naisiai?
– Naisiai yra pavyzdys, kaip galima
pakeisti gyvenimą į gerąją pusę, jei
imiesi iniciatyvos ir įdedi meilės, kad
tavo gimtinė taptų gražesnė. Naisiai
turbūt neatsiejami ir nuo Ramūno Karbauskio asmenybės. Kas kartą čia atvykęs pagalvoju, kad jei visi daug gyvenime pasiekę Lietuvos žmonės skirtų
lėšų ir laiko savo gimtosioms vietoms,
mūsų šalis būtų daug laimingesnė ir
gražesnė.

– Kas jums yra „Naisių vasaros“
festivalis? Kuo jis svarbus, išskirtinis,
kitoks?
– Labiausiai imponuoja tai, kad Naisių vasaros festivalyje nėra alkoholio ir
jį vartojančių žmonių. Tai tikra šeimos
šventė, kurioje vaikai mato daug gerų
pavyzdžių, ir tai vėliau turės teigiamos
įtakos jų gyvenime.
– Šiemet festivalio tema – mamos.
Ką joms norėtumėte palinkėti?
– Sunku kažką palinkėti žmonėms,
kurių asmeniškai nepažįsti. Turbūt kie-

kvienas turėtume kažko nuoširdžiai
palinkėti savo mamai. Tačiau kalbėdamas bendrais žodžiais – norėčiau visoms mamoms palinkėti, kad jų šeima
ir vaikai būtų sveiki ir laimingi.
– Kas paliko didžiausią įspūdį
ankstesniuose festivaliuose?
– Nesu buvęs visuose ankstesniuose festivaliuose. Pirmą kartą apsilankiau pas jus pernai. Į atmintį įstrigo
žmonės. Kai nėra svaigalų, tada visų
veidai daug šviesesni, o džiaugsmas
tikras.

sunkumus ir kartu dalintis buities rūpesčiais. Manau, kad niekas neabejoja,
kad šeima yra vertybė mūsų visuomenėje, todėl būtina suteikti kiek įmanoma daugiau paslaugų šeimoms, kad
šeima galėtų derinti darbą ir vaikų auginimą, galėtų užtikrinti norimą jų išsilavinimą, užimtumą. Būtina formuoti
visuomenėje teigiamą požiūrį į šeimą,
skatinti jaunimą prisiimti atsakomybę
gyvenant santuokoje. Tokios šventės
kaip Naisių vasara, išties puiki proga
šeimai pabūti kartu. Lietuvoje festivalių, skirtų visai šeimai, blaivių ir turiningų, galėtų būti ženkliai daugiau.
Neretai savivaldybėms blaivybės puoselėjimas nėra prioritetu. Naisiai rodo
visiems gražų pavyzdį. Ir šventėse, ir
kasdienybėje labai daug kas priklauso nuo mūsų pačių noro sukurti šalia
esančiam žmogui džiaugsmą, malonią
aplinką, surasti laiko bendrauti.
– Ko palinkėtumėte visoms mamoms?
– Labai norėčiau, kad visos mamos būtų laimingos, vaikų mylimos ir
kuo dažniau kartu su jais galėtų pasidžiaugti gyvenimu.
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„Mama jaučiasi laiminga, kai laimingi
ir saugūs auga jos vaikai“
– Ką Jums asmeniškai reiškia šeima?
– Man šeima – tai visa ko pamatas.
Šeimoje mes įgyjame svarbiausius
įgūdžius, pažįstame save ir pasaulį. Iš
vaikystės šeimos į savo gyvenimus atsinešame vertybių ir gyvenimo būdo
modelį, pagal kurį kuriame savo šeimą.
Manau, kad žmogui, ką jis bedarytų, visada labai svarbus šeimos palaikymas,
žinojimas, kad esi mylimas, laukiamas,
kad tiesiog turi savo vietą šiame pasaulyje.
– Visuomenėje netyla diskusijos, o
tarp politikų nėra sutarimo dėl to, kas
yra šeima?
– Visada pasisakiau ir pasisakau už
tradicinę šeimą. Visos kitos sąjungos
turi teisę gyvuoti, tačiau joms netaikyčiau šio vardo.
– Kaip vertinate šiandieninę
mamų padėtį visuomenėje?
– Šiandien motinos yra susirūpinę
dėl savo vaikų ateities, ne visos ma-

mos gali užtikrinti būtiniausius vaikų poreikius. Nenormalu, kai mama
priversta palikti mažus vaikus ir uždarbiauti užsienyje, nenormalu ir tai,
kad jau senatvėje mama iš varganos
pensijos turi išlaikyti suaugusius savo
vaikus. Valstybės socialinė ekonominė
politika šiuo požiūriu turėtų keistis.
Didelis pagarbos ženklas motinystei
būtų per krizę sumažintų išmokų grąžinimas. Esant tokiam mažam gimstamumui visuomenė tokį žingsnį tikrai
palaikytų.
– Prezidento rinkimų kampanijos
metu pasisakėte už laimingas mamas
Lietuvoje. Kokia, Jūsų manymu, yra
laiminga mama?
– Mama jaučiasi laiminga, kai laimingi ir saugūs auga jos vaikai, kai ji
kartu su tėčiu gali jiems duoti ne tik
savo meilę, širdžių šilumą, bet ir kasdien turi ką padėti ant stalo.

– Kaip vertinate festivalius šeimai
Naisiuose, kokie Jūsų įspūdžiai?
– Mūsų visuomenėje labai daug kalbama apie šeimą ir jos svarbą, tačiau
trūksta konkrečių darbų. Šie festivaliai – graži ir prasminga veikla šeimos
stiprinimui, svarbiausių vertybių iškėlimui. Tai puikus pavyzdys, kaip šiuolaikišku būdu galima atkreipti dėmesį
į šeimą, į bendravimo ir buvimo kartu
svarbą, kaip galima linksmintis ir puikiai leisti laiką be alkoholio, natūraliai
išgyvenant tikruosius jausmus. Reikia
tik džiaugtis ir sveikint tokią iniciatyvą,
o mūsų valstybėje tai apskritai galėtų
būti prioritetas – organizuoti viešus
renginius, kuriuose dalyvauja vaikai,
be alkoholio prekybos.
– Ko palinkėtumėte visoms mamoms?
– Mamoms pirmiausia palinkėčiau
paprastos šeimyninės laimės, kad jos
būtų mylimos, gerbiamos, kad ma-

tytų sveikus ir besišypsančius vaikus,
kad savo namuose galėtų kurti darną
ir dalinti šilumą, svajoti bei džiaugtis
maloniomis akimirkomis. Linkiu, kad
mamoms vienoms nereikėtų laikyti
visų keturių kampų namuose, kad jos
daugiau galvotų apie vaikus ir šeimą,
nes negalima būti vienodai aktyviu ir
atsidavusiu visose srityse.

Lietuvių kompozitorius, bardas bei poetas Andrius KULIKAUSKAS:

„Reikia tęsti Valančiaus pradėtą blaivybės sąjūdį“
– Vienas žymiausių Lietuvos bardų
Andrius Kulikauskas – nuolatinis „Naisių vasaros“ festivalio dalyvis. Kasmet
naisiškiams savo dainas dovanojantis
atlikėjas džiaugiasi plintančiomis blaivybės idėjomis ir kviečia daugiau dėmesio skirti kultūrai.
– „Naisių vasaroje“ dalyvausite
jau ne pirmus metus. Kuo Jums ypatingas šis festivalis?
– Kiekvieną kartą atvykęs į festivalį stebiuosi vis gražėjančia aplinka
ir bendruomenės pozityvumu. Čia
smagu koncertuoti ir dėl to, jog šalia
nesišlaisto „ereliai“ su plastmasiniais
„bambaliais“. Tai traukia vėl ir vėl grįžti
į Naisius.
– Kuomet daugumoje renginių
vyrauja alkoholio kultūra, „Naisių
vasara“ visiškai jo atsisakė ir kasmet
sulaukia vis daugiau lankytojų. Ką tai
sako apie mūsų visuomenę?
– Prieš keletą metų įvykęs pirmasis
„Naisių vasaros“ festivalis įrodė, kad
Lietuvoje galime ir mokame švęsti be
alkoholio. Tai renginys, kur šeimoms
nereikia su baime akyse ganyti savo
atžalų, ir į kurį turėtų lygiuotis visi Lietuvos miestai. Mūsų šalis jau seniai subrendo blaivybei – tereikia sistemingai tęsti M. Valančiaus pradėtą sąjūdį.
Alkoholizmas – rimta problema, kuri
turėtų būti sprendžiama vyriausybi-

niu lygiu. Juk pagal alkoholio suvartojimą vienam gyventojui pasaulyje
esame treti! Tad čia turėtų stipriai pasistengti jaunąją kartą auklėjanti švietimo sistema.
– Festivalis kviečia sugrįžti į kaimą. Ką kaimas reiškia Jums?
– Kaimas man yra tikroji Lietuva.
Pamenu, dar gyvenant Plungėje teko
piemenauti – kol kiemo draugai vaiky-

davo kamuolį, aš žygiuodavau paskui
karvę. Tuo metu tai buvo kančia, tačiau dabar suvokiu, kiek daug turėjau
vaikystėje. Nuo 19 metų beveik visas
vasaras praleidau Plateliuose, ten atostogaudavo ir mano vaikai.
– Koncertuojant provincijose graudu matyti emigracijos pasekmes – užkaltas langines, apleistas sodybas. Ir
nors kaimas keičiasi ne į gerąją pusę,

yra vietovių, kurias aplankius net žadą
užtraukia – visur švaru, išpuoselėta,
žydi gėlynai. Viskas priklauso nuo vietinių bendruomenių – jei žmogus turės
darbą ir galės išlaikyti šeimą, jis tikrai
neemigruos. Juk šeima – tarsi mikrovalstybė. Tik reikia, kad valdžia padėtų
jai tapti pilnaverte.
– „Naisių vasaros“ globėjas – privatus asmuo. Tuo tarpu Lietuvoje
kultūrai trūksta finansinės paramos.
Kas, Jūsų nuomone, turėtų imtis iniciatyvos keičiant situaciją?
– Šiuo metu Lietuvos kultūra – pamotės vietoje. Skirstant valstybės lėšas daugiau reiktų duoti regionams
– jie vietoje geriau žino, ką ir kur užlopyti. Ypač sunki menininkų padėtis.
Juk liūdna, kai rašytojas kelis metus
rašo romaną ir turi nuolat galvoti,
kaip išgyventi iš pensijos. Lietuvoje
profsąjungos tebėra gemalo stadijoje ir imituoja demokratines valstybes.
Kuomet jos bus tvirtos ir vieningos,
gyvenimas palengvės ne tik menininkams.
– Savo muzika džiuginate jau ne
vieną dešimtį metų. Kaip atrodo Jūsų
kūrybinis procesas?
– Kiekvienas meno žmogus turi individualų priėjimą prie proceso. Manyje tai vyksta spontaniškai, ir tikiu, jog
kažkas viską diktuoja iš viršaus.
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Žymiausia lietuvių liaudies dainų atlikėja Veronika POVILIONIENĖ:

„Mama, kaip Tėvynė, kurios nevalia palikti,
nemylėti ir ja nesirūpinti“
Ji ne tik atlikėja, bet ir žymi visuomenės veikėja, aktyvi tautinio
paveldo puoselėtoja ir gaivintoja,
už savo šviečiamąją veiklą pelniusi
ne vieną valstybinį apdovanojimą.
– „Naisių vasaros festivalio 2014“,
kuriame Jūs dovanosite savo atliekamas dainas, tema – mama. Kokią
reikšmę mamos turėjo ankstesnėse
šeimose?
– Aš dzūkė, kai mokiausi Universitete, apie ���
19� 68
�������������������������
metus�����������������
, grįžtant ir išvažiuojant iš namų tėvams vaikai bučiuodavo rankas. Anksčiau mamos ir
tėvai buvo patys svarbiausi asmenys
šeimoje, gerbiami vaikų, tie žmonės,
kurie suburdavo šeimas prie vieno stalo ilgiems pasikalbėjimams, buvimui
kartu.
– Kokia lietuvių kalbos svarba
šiandieniniame gyvenime?
– Mes turime seniausią likusią gyvą
ir vartojamą indoeuropiečių kalbą, ja
turime didžiuotis ir stengtis išsaugoti.
Kalbą reikia gerbti ir ją saugoti. Pradedant pavardžių trumpinimu, latviška
galūnė visiškai ne mūsiška, ši „mada“
nėra paveldo, mūsų kultūros „mada“.
Lietuvių kalboje aiškiai išsiskiria moteriškumas, nesišalinkime to.
– Kuo skiriasi šiandieninė visuomenė nuo ankstesnės?
– Anksčiau buvo stipresnis giminys-

tės ryšys, dabar kas belikę – draugai.
Svarbu, kad pusbroliai su pusseserėm
nesipyktų, bet dar svarbiau, kad tikri
broliai ir seserys bendrautų. Mes vieni apie kitus gražiai kalbame tik tada,
kai jų netenkame. „... turbūt išgirdęs
žmogus, kaip apie jį gražiai kalba, jis
iš nuostabos numirtų dar kartą, nes to
dar nebūtų girdėjęs“, – juokauja pašnekovė. Šiuolaikinėje, sparčiai besikeičiančioje visuomenėje vis rečiau apsikabiname vieni kitus, prisiglaudžiame,
skiriame laiko pabūti kartu, tampame
svetimi vienas kitam.
– Kokios šeimos buvo anksčiau ir
kokios dabar?
– Anksčiau, kaip ir dabar, vaikai
dažnai būdavo su močiutėmis, šeimos
buvo didelės. Šiuolaikinės šeimos dažnai pirma planuoja atsistoti ant kojų,
o tik tada susilaukti vaikų, bijau, kad
toks atsistojimas ant kojų yra visai ne
į tą pusę. Vaikams ne turtų, dovanų, o
labiausiai reikia mamų ir tėčių, geras
pavyzdys – išvykę į užsienį tėčiai ir mamos, jų niekada nepakeis kompiuteriai
ar kiti materialūs dalykai. Gaila, kad dabar vis daugiau mamų vaikosi gerovės,
naujų automobilių, kelionių.
– Kas Jus įkvėpė meilę etnokultūrai, liaudiškai muzikai?
– Esu kilusi iš Dzūkijos, sakoma, kad
šio krašto žmonės labai dainingi, mano

Nuotraukos autorius Jonas Gvildys.

visą vaikystę lydėjo dainos. Matyt, paveldėjau šią tradiciją iš senųjų legendinių dainingojo krašto giesmininkų.
– Kaip jūs auklėjate savo vaikus?
Kokias vertybes jiems skiepijate?
– Svarbiausia, kad jie nebijotų turėti
savo vaikų, juk sakoma: „ Dievas davė
dantis, duos ir pavalgyti“. Lietuvoje
dar niekas nemirė iš bado, dirbdami
ir norėdami žmonės gali pasiekti labai daug. Taip pat mokiau padorumo,
darbštumo, pareigingumo, meilės ir

viso to, kas būdinga mūsų kultūrai. Dabartiniai vaikai žino savo teises, tačiau
ne visi prisimena apie savo pareigas.
– Turbūt šalia visų išvardintų vertybių galima pridėti ir namus?
– Be abejo. Namai yra svarbiausia.
Deja, jaunos šeimos vis dažniau siekia kuo greičiau integruotis užsienyje.
Išvažiuodami, iškeliaudami į kitas šalis, jie palieka savo tėvus, artimuosius.
Noriu priminti visiems apie didžiausias
mūsų tautos vertybes: šeimą, kalbą,
kultūrą. „Mama, kaip tėvynė, kurios nevalia palikti, nemylėti ir ja nesirūpinti.“
– Ką palinkėtumėte šiandieninėms
mamoms?
– Kantrybės, nes jos tikrai trūksta,
buvimo su vaikais kuo ilgiau: „Kad ir tylomis, svarbu prisiglausti, apkabinti, pabūti šalia. Jei iš vaikystės vaikas jaus mamos rankas, girdės, kaip jos jiems kalba,
dainuoja, skaito pasakas, vaikai užaugs
dorais gerais ir gražiais žmonėmis.“
– Festivalis visai šeimai. Ar reikalingos tokios iniciatyvos mūsų visuomenei?
– Šis festivalis – vienintelis tokio
pobūdžio, skirtas šeimoms, skatinantis
edukaciją, kultūros pažinimą, buvimą
kartu. Svarbu ir tai, kad visi pasirodymai, visos festivalio veiklos yra gyvo
garso, atliekamos be įrašų ar fonogramų. Tokias iniciatyvas reikia tik sveikinti ir dėkoti sumanytojams.

Muzikinės grupės „Thundertale“ lyderis Laurynas BAŠKYS:

„Lietuvos ateitis priklauso tik nuo mūsų pačių“
Grupę „Thundertale“ drąsiai galima vadinti „Naisių vasaros“ patriotais.
Nuo pat pradžių prisidėję prie festivalio kūrimo muzikantai į pavyzdinį
Lietuvos miestelį sugrįžta kiekvieną
vasarą. Grupės vokalistas Laurynas
Baškys džiaugiasi galėdamas dalyvauti
blaiviausioje Lietuvos šventėje ir tikina, jog šalies ateitis priklauso tik nuo
mūsų pačių.
„Thundertale“ – Lietuvos patriotai, tačiau didžioji dalis jaunimo žvalgosi į užsienį. Kaip turėtų būti skatinimas jaunų žmonių patriotizmas?
Džiaugiuosi, jog lietuviai dar neprarado
klajokliško kraujo ir nori
savo akimis išvysti gyvenimą užsienio šalyse.
Tačiau gaila, kad didelė
dalis jaunimo nebemato
prasmės grįžti į Lietuvą.
Patriotiškumas turi būti
ugdomas nuo pat vaikystės. Juk jaustis savo šalies
šeimininku, lemiančiu jos
likimą, turėtų būti natūrali
būsena. Augantis žmogus
turi matyti ir girdėti tai,
kas mūsų kultūroje yra
geriausia ir gražiausia, o
ne šokiruojančias informacinio srauto pamazgas.
Globali plataus vartojimo kultūra tikrai ne-

padeda skatinti patriotizmo. Todėl ir
reikalingi tokie festivaliai kaip „Naisių
vasara“. Galbūt šiuo metu yra jaučiamas tikėjimo savo Tėvyne nuosmukis,
tačiau esu įsitikinęs, jog tai laikina.
Festivalis gręžiasi į baltų kultūrą, primena Lietuvos istoriją. Kuo tai
svarbu šiuolaikiniam žmogui?
Norint neprarasti tautinio identiteto kiekvienam iš mūsų yra labai svarbu
žinoti savo šalies istoriją ir didžiuotis
savo kilme. Lietuvos Respublikos him-

ne yra giedama: „Iš praeities tavo sūnūs
te stiprybę semia“. Kad ir kokia paini
bei sudėtinga buvo mūsų šalies istorija, Lietuva išliko iki šių dienų. Ar išliks
toliau – priklauso tik nuo mūsų pačių.
„Naisių vasaros“ festivalis skirtas
šeimai. Tačiau šiuolaikinėje visuomenėje šeimos autoritetas smunka. Kaip
galima to išvengti?
Tik tinkamas auklėjimas ir švietimas gali pakeisti visuomenę. Valstybė prasideda nuo šeimos, kurioje yra

paklojami žmogaus sąmoningumo ir
pilietiškumo pamatai. Jokie draudimai
ar bausmės nepagerins situacijos, jei
nebus teisingai auginama jaunoji karta. Kiekvienas už tai esame asmeniškai
atsakingas. Kol
�������������������������
tos atsakomybės nesuvoksime ir nepradėsime atitinkamai
elgtis, niekas nepasikeis.
Esate sunkiosios, Lietuvoje vis dar
ne itin populiarios muzikos atstovas.
Kaip tokį žanrą priima „Naisių vasaros“ klausytojai?
Sunkioji muzika Lietuvoje turi geras
sąlygas gyvuoti – neigiamų
stereotipų ir pogrindžio laikai
jau pra��������������������
ėjo. M��������������
uzika yra pernelyg plati sąvoka, kad tilptų
į kokias nors apibrėžiamas
ribas. Nepriklausomai nuo
žanro, tai yra mūsų kultūros
dalis, gyvuojanti įvairiomis
projekcijomis skirtingose jos
sluoksniuose. Šiuolaikinėje
rinkoje yra tiek daug muzikos
– nuo archajiškos iki visiškai
„kosminės“.
Muzika nėra vien tik žanras ar atlikimo stilius. Tai jausmas, kuriuo atlikėjas dalijasi
su publika. Koncertuodami
pastebime – jeigu jausmas
nuoširdus, klausytojai tai
mėgsta ir vertina. Lietuvoje
turime daug puikių muzikantų, kuriems geriausia paskata – auditorijos dėmesys.
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Rita ŽUKAUSKIENĖ, asociacijos „Naisių bendruomenė“ pirmininkė

Naisiai tampa kultūros, sveikos
gyvensenos, naujų tradicijų ir švenčių vieta

Trumpai apie Naisius
Naisiai – tai gyvenvietė, esanti Meškuičių seniūnijoje, 17 kilometrų atstumu nutolusi nuo Šiaulių ir tik 7 km iki
visiems gerai žinomo Kryžių kalno. Joje
gyvena per 550 žmonių. Šiandien Naisiai daugeliui labai gerai žinomi iš televizijos serialo „Naisių vasara“, penktą
kartą vykstančio festivalio visai šeimai
„Naisių vasara“, „Naisių vasaros teatro“
spektaklių bei daugelio kitų čia vykstančių projektų. Šiemet vykstantis
festivalis visai šeimai „Naisių vasara“
sukviečia jau penktus metus iš eilės,
penktus gyvavimo metus jau skaičiuoja ir asociacija „Naisių bendruomenė“,
vienijanti ir jungianti per 330 Naisių ir
aplinkinių kaimų ir žemių žmonių, atstovaujanti jų interesams, sprendžianti
vietos problemas, organizuojanti įvairius renginius, vykdanti projektus ir visada kviečianti prisijungti.
Naisiai tampa kultūros traukos
tašku ne tik per festivalį. Kokie renginiai vyksta Naisiuose?
„Naisių vasaros“ festivalis – tai tik
vienas iš daugelio projektų, kurie vyksta Naisiuose. Jau penktąkart vykstantis
festivalis – koncertų, pramogų, spektaklių, sporto varžybų šventė ne tik
Naisiams, seniūnijai, rajonui ar apskričiai, bet ir visai Lietuvai. Kurdamas ir
įgyvendindamas projektus mecenatas
Ramūnas Karbauskis siekia išsaugoti
meilės, patriotizmo, bendruomenišku-

mo jausmą. Per metus Naisiuose vyksta
net keli festivaliai, kur vaikai ir jaunimas
gali aktyviai dalyvauti, mokytis, tobulėti. Nuo 2013 m. Naisiuose vyksta akustinės muzikos festivalis „Muzikiniai penktadienio vakarai Naisiuose“. Festivalyje
dalyvauja jaunieji atlikėjai iš įvairių
miestų ir miestelių. Šaunu, kad festivaliai padeda jauniesiems talentams tapti
žinomiems ir suteikia galimybę parodyti savo gebėjimus, susirasti bendraminčių. Spalio mėnesį Naisiuose vyko
Nacionalinis ASITEŽO festivalis, kur per
tris dienas pasirodė 8 teatro trupės. Iš
viso parodyta 12 spektaklių, renginiai
buvo nemokami. Smagu, kad festivalyje dalyvauja profesionalūs teatrai, atvežantys profesionaliai sukurtus spektaklius, tarp jų ir Cezario grupės „Drąsi
šalis“, Stalo teatro „Avinėlio kelionė, Vitalijaus Mazūro teatro „Raudonkepurė“;
vaikai išvydo ir Panevėžio „Meno“, Kelmės mažojo teatro, Petro Mendeikos
„Vaivorykštės“, „Naisių vasaros teatro“
spektaklius. O svarbiausia, kad naisiečiai visa tai gali matyti savo kaime.
Kiekvieną pavasarį į Naisius užsuka
ir dar vienas festivalis – tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“. Jį
organizuoja Lietuvos rašytojų sąjunga
ir Rašytojų klubas. Kūrybą skaito Lietuvos ir užsienio poetai, dalyvauja aktoriai, dainininkai, muzikantai, dailininkai. Naisiuose poezijos pavasario metu
vyksta tradicinė poezijos šventė „Tylios
mano dainos“, įteikiama respublikinė
Zigmo Gėlės premija už geriausią poezijos debiutą. Premija įsteigta dar tuomečio kolūkio „Už taiką“ 1976 metais,
o dabar jau per 20 metų ją teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Kultūros skyrius. Šiais metais jau 38-ąjį
kartą paskelbtas ir apdovanotas laureatas, o laureatų parke Sereikiuose pasodintas dar vienas ąžuolas.

Padedame jauniesiems rašytojams įgyvendinti savo svajones
Andrius Mamontovas ir Ramūnas
Karbauskis, bendradarbiaudami
su
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi, Lietuvos rašytojų sąjunga, paskelbė
Nacionalinį vaikų literatūros konkursą,
o Naisiuose yra teikiamos literatūrinės
premijos. Pirmasis konkursas sulaukė
didelio susidomėjimo, jame dalyvavo 124 autoriai, pateikti 144 kūriniai.
Pirmojo konkurso laureatai Naisiuose
buvo apdovanoti kaltinėmis gandrų

statulėlėmis, jų knygos bus išleistos 10
tūkstančių egzempliorių tiražu. Projekte „Vaikų bibliotekėlė“, kurios sumanytojas yra labdaros ir paramos fondas
„Švieskime vaikus“, vaikų bibliotekėlės
bus dovanojamos mokykloms, darželiams, bibliotekoms, bendruomenėms,
ligoninėms, vaikų globos namams ir t. t.
Ar galite pasidžiaugti vietos gyventojų aktyvumu?
Naisiečiai jau nuo seno ne tik šventė šventes, bet visada norėjo kuo daugiau pažinti, sužinoti, pasimokyti, aplankyti svetimas šalis, todėl Naisių bendruomenės nariai vyksta į pažintines
keliones. Keliauta po pietų Lenkiją, aplankyta Neringa, Druskininkai, Vilniuje
pabuvota Prezidentūroje, Gedimino
pilyje, Valdovų rūmuose ir televizijos
bokšte. Pavasarį apie 50 bendruomeniečių aplankė Latvijos istorinį ir kultūrinį kraštą: Kuldygą, Ventspilį, Jūrkalnę.
Smagu keliauti, kai „Agrokoncerno“
dėka sudaromos labai palankios sąlygos. Naisiečiai ne tik rengia šventes,
organizuoja ekskursijas, bet ir patys
stengiasi sveikiau gyventi, daugiau judėti, todėl atsižvelgdama į aktualią šiai
dienai Lietuvoje problemą – sveikos
gyvensenos įgūdžių stoką, asociacija
„Naisių bendruomenė“ Šiaulių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo programai parengė projektą
„Būsi sveikas – būsi turtingas“. Pagrindinis projekto tikslas – sveikos gyvensenos ugdymas ir sveiko gyvenimo
būdo įgūdžių stiprinimas bendruomenėje. Šis tikslas įgyvendintas per
mokymų ciklą „Sveika mityba, kvėpavimas, fizinis aktyvumas ir grūdinimasis“.
Taip pat surengtas šiaurietiškojo ėjimo
renginys „Judėk šiandien dėl rytojaus“.
Renginio tikslas – skatinti įvairaus amžiaus žmonių grupių fizinį aktyvumą
propaguojant šiaurietiškąjį ėjimą, kaip
kitokią laisvalaikio leidimo, bendravimo ir sveikatos stiprinimo priemonę,
tinkančią visokio amžiaus žmonėms.

Aktyvūs įvairiuose konkursuose
Lapkričio 16 d. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro manieže vyko
tradicinė fizinės kūno sveikatos įvertinimo šventė – finalinis Lietuvos Respublikos Prezidento taurės konkursas
„LIETUVOS SVEIKUOLIS – 2013“. Renginyje dalyvavo beveik 230 dalyvių iš
sveikuolių klubų ir kitų organizacijų.
Visi varžybų dalyviai varžėsi aštuoniolikoje amžiaus grupių (jaunuolių, mote-

rų ir vyrų). Šiose varžybose pirmąkart
dalyvavo ir naisiečiai: Lukas Kauneckas, Mantas Grigalauskas ir Lukas Chodunov. Naisių mokyklos mokiniai dalyvavo EUROFIT testų amžiaus grupėse.
Fizinis pajėgumas buvo vertinamas
pagal 6 pratimus. LR Prezidento taurės
varžybose puikiai pasirodė aštuntokas Mantas Grigalauskas, 12–13 metų
amžiaus grupėje jis užėmė III vietą.
Gerai sekėsi ir 9 klasės mokiniui Lukui
Kauneckui. Jis 14–15 amžiaus grupėje
pelnė IV vietą. Lukas Chodunov liko
aštuntas. Šiose varžybose moterų grupėje dalyvavo naisietės Vanda Juozaitienė ir Vilma Daraškienė. Abiems sekėsi gerai, tik truputį pritrūko sėkmės
ir savo amžiaus grupėje jos užėmė ketvirtąsias vietas.

Savo pavyzdžiu stengiamės
užkrėsti ir kitus
Gyvenamosios aplinkos tvarkymas, gražinimas – vienas pagrindinių
bendruomenės tikslų. Kad visiems gyventi Naisiuose būtų jaukiau ir gražiau,
bendruomenė kviečia į gėlių sodinimo
talką. Naisių bendruomenė dalyvauja
Lietuvos kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos organizuojamame
konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2014“. Birželio mėnesį bendruomenė organizavo gėlių sodinimo
talką, prieš ją buvo kalbama apie saugų
elgesį keliuose, ypač tamsiuoju metų
laiku, kai anksti temsta ir žmonės dažnai kaimuose nenešioja atšvaitų. Visus
renginio dalyvius, svečius apdovanojo
saugaus eismo priemonėmis: juostiniais
ir prisegamais atšvaitais, rankinėmis su
šviesą atspindinčia juosta, lankstinukais
„Neskubėk kelyje“, vaikiškais žaislais –
atšvaitais, kalendoriais 2014 metams.
Tai Lietuvos automobilių kelių direkcijos
dovanos. Šis renginys buvo dar viena
proga priminti visiems eismo dalyviams,
kad kelyje mes esame ne vieni, kad savo
saugumu turime rūpintis patys.
Apžvelgiau tik pačius pagrindinius
projektus ir renginius, paminėjau tik
mažą dalelę to, kas vyksta Naisiuose.
Mums, Naisių žemės žmonėms, čia likimas skyrė gyventi, dirbti, auginti vaikus. Vieniems Naisių žemė tapo gimtine, kitiems – tik laikina stotele, bet
visiems čia gyvenantiems tai yra mūsų
namai... Tegul ir toliau bendras rūpestis
ir darbai džiugina kiekvieno akį grožiu,
pagarba ir savitarpio meile.
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Archeologas Vykintas VAITKEVIČIUS

Naisių istorija
Iki šiol seniausia Naisių praeitis buvo siejama su grafo
Platono Zubovo (1767–1822)
vardu ir dvaro sodyba. 2014 m.
pavasarį pradėti archyvuose
saugomų istorinių dokumentų
tyrimai, pirmieji Naisių archeologinės ekspedicijos atradimai
piešia kitokį krašto istorijos paveikslą.
Seniausių apgyvendinimo
pėdsakų, kuriems apie 4000–
4500 metų, rasta Įsonių kaime
prie Šiladžio upelio. Genovaitė
Bubelienė išsaugojo ten surastą, itin retą Lietuvoje akmeninių kirvelių gludinimo plokštę
(1 pav.). Dirbamuose Gibaičių,
Norkūnų ir Daugėlaičių laukuose, Kulpės pakrantėse, buvo
aptikta įvairių geležies amžiaus
gyvenviečių radinių: akmenų krūsnyje prie
Daugėlaičių senovės gyvenvietės rastas akmeninis trinamųjų girnų lovys, gyvenvietėje ant
Daugėlaičių ir Norkūnų kaimų ribos – akmeninė papuošalų liejimo forma, puošni XIII–XIV a.
žalvarinė segė, smeigtuko kryžine galvute ir kamanų žvangalo dalis, žalvarinis adiklis. Šios gyvenvietės kultūrinis sluoksnis apardytas arimo,
tačiau giliau esanti jo dalis – vertinga, kupina
radinių (2 pav.). Sijojant, plaunant žemę surasta
daug lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi,
molio tinko, gyvulių kaulų ir net žuvų ašakų; su
gyvenimu šioje senovės gyvenvietėje gali būti
siejami 1932 m. Gibaičiuose tyrinėti II–IV a. pilkapiai ir V–XII a. kapinynas, 1935 m. Daugėlaičiuose tyrinėtas to paties laikotarpio kapinynas.
Jų radiniai, saugomi Šiaulių Aušros muziejuje,
būdingi žiemgalių kultūrai, kuri apie XII–XIII a.
tapo besikuriančios Lietuvos valstybės dalimi.
Su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste, jos kultūra
ir ūkiu susijusi tolesnė Naisių krašto istorija.
Naisiai, kaip daugelis kitų gyvenamųjų vietų, kurios XVI a. viduryje buvo išmatuotos valakais (rėžiais) ir 1589 m. įėjo į Šiaulių ekonomijos – didžiųjų kunigaikščių valdžioje esančio
teritorinio-administracinio vieneto – sudėtį, tai
nedideli kaimai per bekraščius miškus tekančių

Šešiasdešimt metų G. Bubelienės namuose buvo
saugomas unikalus radinys iš akmens amžiaus
gyvenvietės prie Šiladžio upelio. A. Petrauskienės
nuotrauka

upelių: Tautinio, Kulpės, Šiladžio, Kruojos pakrantėse. Apie XV–XVI a. laikotarpį byloja akmenys su dubenimis, surasti Naisiuose (įmūrytas į
dvaro rūmų sieną), Beinoraičiuose (įmūrytas į
mokyklos pastato pamatus) (3 pav.), Daugėlaičiuose ir Norkūnuose. Visi jie siejami su senovės
lietuvių religija, namų dievais, kurie reiškiasi žalčių pavidalu.
Kaimą prie Uosupio, vadinamą Pauosupiu
arba Naisiais, mini XVII–XVIII a. istorijos šaltiniai,
pirmą kartą – 1667 m. dokumentas, kuriame nurodytas gyvenamų kaimo sodybų skaičius (14,
dar 2 sodybos tuo metu buvo tuščios) (4 pav.).
1765 m. Šiaulių ekonomijos valdytoju tapo
Antanas Tyzenhauzas (1733–1785). Ryžtingos
jo pertvarkos apėmė ekonomijos valdymo bei
ūkininkavimo sritis. Netrukus kaimų vietoje pradėti steigi palivarkai (nedidelės dvaro sodybos,
ūkiniai vienetai). Puosupio ir Dimaičių kaimų
laukė toks pat likimas. Anot 1850 m. rašiusio
Šiaulių ekonomijos istorijos autoriaus Mauricijaus Griškevičiaus, nugriauto Pauosupio kaimo
gyventojai įkūrė Adomaičių kaimą (5 pav.).
Taigi prieš 250 metų Naisiai virto palivarku
kelių Šiauliai–Pašvitinys bei Meškuičiai–
Lygumai kryžkelėje, ir
tokiu liko iki pat pirmosios Lietuvos Respublikos
atkūrimo.
Tuomet 429 ha dvaro
žemės buvo padalinta
tarp naujakurių.

Akmuo su dubeniu, įmūrytas Beinoraičių pradžios mokyklos pastato
pamatuose. V. Vaitkevičiaus nuotrauka

1667 m. dokumentas, kuriame pirmą kartą minimi Naisiai. Saugoma VU bibliotekos Rankraščių skyriuje

Bronius Čepaitis su žmona Konstancija ir uošve – Pauosupio kaimo
gyventojų, įkūrusių Adomaičių kaimą, palikuonys. Nuotraukos iš
K. Karklytės-Čepaitienes šeimos albumo

Pusmetrio gylyje Daugėlaičių (Norkūnų) senovės gyvenvietėje rasta
perdegusių akmenų aikštelės dalis, lipdytos keramikos, molio tinko,
įvairaus dydžio gyvulių kaulų. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
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Naisių mokyklos 110 metų jubiliejų pasitinkant
Mokykla šiandien
Naisių mokykla – tai mokykla užtikrinanti galimybę visiems mokiniams
įgyti būtinas kompetencijas, reikalingas visaverčiam gyvenimui, užtikrinanti saugią, jaukią aplinką, ugdanti
pagarbą žmogui. Tai mokykla, teikianti
kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir
pagrindinį ugdymą, atitinkantį valstybinius standartus, ugdanti sąžiningą,
gebančią integruotis visuomenėje asmenybę, puoselėjanti mokyklos tradicijas. Mokykloje mokosi 90 mokinių,
dirba 18 mokytojų. Nuo 1996 metų
mokyklai vadovauja direktorius Vytautas Šimkus ir direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Stasė Grušienė, kurie didelį
dėmesį skiria mokinių ugdymui, ypač
sportiniams, bei sveikatingumo programų įgyvendinimui.
Nuo 1997 metų mokykla dalyvauja konkurse „Lietuvos laisvės kovos ir
kančių istorija“.
Nuo 2000 metų mokyklos mokiniai
dalyvauja tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“.
Jau ne vienerius metus pradinių
klasių moksleiviai dalyvauja konkurse
„Šviesoforas“ ir užima prizines vietas.
Nuo 2001 metų Naisių mokyklos
ritminių šokių grupė (vadovė Danutė Kazlauskienė) dalyvauja koncertekonkurse „Pavasario ritmai“, kuriame
užimamos prizinės vietos, laimimos
nominacijos. Vadovės paruošti šokėjai
visuomet papuošia renginius ir sulaukia žiūrovų simpatijų.
2001–2002 m. m. Martynas Remeika tapo piešinių konkurso „Mano svajonių miestas“ – laureatas, kurį organizavo Europos Komisijos Informacijos
centras.
Nuo 2002–2003 m. m. mokiniai
dalyvauja vaikų kūrybinės iniciatyvos
fondo organizuojamame vertimų ir
iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“.
Mokiniai verčia tekstus iš anglų ir rusų
kalbos, iliustruoja pateiktus tekstus.
Mokyklos gamtininkai, vadovaujami mokyt. J. Astrauskienės, keletą
metų dalyvavo projektuose“ „Rūgštieji
lietūs“, „Baltijos jūros pakrantė“, „Gamta šalia mūsų“ ir kt., bendradarbiauja
su Lietuvių ornitologų draugija, vykdo
aplinkos tvarkymo akcijas, kasmet pamini Žemės dieną.
Š. m. sausio 11–12 dienomis Ornitologų būrelio nariai dalyvavo „Lietuvos
žiemojančių vandens paukščių apskaitoje“. Vykdė stebėjimą prie Naisių
tvenkinio – Šventežerio. Šios apskaitos
svarbios ne tik planuojant žiemojančių paukščių apsaugą, bet ir įvertinant
Vakarų Palearktikos vandens paukščių
populiacijų gausą. Ornitologai kartu su
PUG ir 1–10 klasių mokiniais organizavo Paukščių sutiktuves. Iškelti ir atnaujinti inkilai mokyklos teritorijoje.
Senas tradicijas mokykloje turi literatų būrelis, kurio pradininkė mokytoja
Dalė Sviderskienė, Česlova Latakienė.
Vėliau šį darbą tęsia mokytoja Daiva
Remeikienė. 2000 metais išleista Kristinos Daugėlaitės kūrybos knygutė
„Pienės pūkas“, 2003 metais – Rimos
Urbonaitės „Širdies melodija“ (mokyt.
Č. Latakienė), 2004 m. – Rusnės Žilinskaitės knygutė „Mano gyvenimo
kelias“ (mokyt. D. Remeikienė). Moky-

kloje kasmet organizuojami meninio
skaitymo konkursai.
2005 metais mokykla įsijungė į
projektą „Drąsinkime ateitį“. Mokyklos
bendruomenė iš buvusių mokyklos
abiturientų išrinko 10 labiausiai visuomenėje išryškėjusių asmenybių, įrašė
juos į mokyklos Garbės Galeriją, buvo
kviečiami bendravimui su dabartiniais
mokiniais.
2008 m. minint Lietuvos vardo tūkstantmetį, Lietuvos nacionalinis radijas ir
televizija kartu su Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerija iniciavo
gabiausių Lietuvos vaikų konkursą – žinių viktoriną „Lietuvos tūkstantmečio
vaikai“. Tai unikalus visuomeninis projektas, mokslo, žinių, mokyklos prestižo
ir populiarinimo akcija. Naisių mokyklos
mokiniai – aktyvūs įvairių konkursų,
projektų, akcijų dalyviai. Vaiva Žukauskaitė, Vilius Žukauskas kurie patekto į
„Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ finalą.

Mokykla 2010–2012 metais įgyvendino tarptautinį EU Comenius
daugiašalės mokyklų partnerystės
projektą „OVERCOMING XENOPHOBIA
THROUGH A DEEPER UNDERSTANDING OF EUROPEAN CULTURES” (“Ksenofobijos įveikimas geriau pažįstant
Europos kultūras”).
Mūsų vaikai turėjo galimybę kartu
su partneriais iš Turkijos, Bulgarijos,
Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Latvijos, Italijos palaikyti draugiškus santykius ir aplankyti juos.
Šios patirties paskatinti 2013–
2014 mokslo metais mokiniai noriai
dalyvavo
tarptautiniuose
eTwinning
projektuose „Inyternational
Greetings“(„Tarptautiniai sveikinimai“),
„European Pictorial Proverbs Book“
(„Iliustruotos Europos patarlės“) ir „Students Professions Tree“(„Profesijų medis“). Šiais metais dalyvavome kasmetiniame EU projekte NowWeMove 2013.

2013–2014 mokslo metais mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo respublikiniuose ir rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. 1–10
klasių 14 mokinių tapo prizininkais,
kuriuos ruošė 5 mokytojai.
2013–2014 mokslo metais pradinių klasių mokiniai dalyvavo projektuose „Skaitau kitaip“ ir „Gamtos
karuselė“, „Laukinių ir naminių žinduolių pasaulyje“. Aktyviai dalyvavo
tarptautiniuose,
respublikiniuose,
rajoniniuose piešinių konkursuose.
2014 m. rajoniniame piešinių konkurse „Saugiai į mokyklą – saugiai į
namus„ laureatais tapo 2 klasės mokinys – Daivaras Šauklys ir 4 klasės
mokinys – Deividas Gedvilas.
Mecenatui Ramūnui Karbauskiui
įkūrus Šiaulių r. šaškių lygą, mūsų mokyklos mokiniai labai aktyviai dalyvavo varžybose. Daug prizinių vietų yra
pelnę – Mantas Švilpa ir Ričardas Vaičius. Mūsų mokykloje buvo surengtas
Simultano turnyras, kurį organizavo R.
Karbauskis.
Mecenato Ramūno Karbauskio ir
gydytojo, visuomenės veikėjo, aktyvaus Vyskupo Motiejaus Valančiaus
blaivybės sąjūdžio tęsėjo Šiauliuose
ir visoje Lietuvoje Alberto Griganavičiaus iniciatyva, 2014 m. kovo 27 d.
Naisių mokykloje susibūrė Valančiukų
būrelis. Jame dalyvauja 16 5–10 klasių
mokinių. Su Valančiukais dalyvauta:
Vyskupo Motiejaus Valančiaus literatūrinėje-muzikinėje popietėje „Žodžio
galia“, skaitymų sąskrydyje Nasrėnuose, Orvidų sodyboje, edukacinėje išvykoje į Šiaulių ligoninės patologinės
anatomijos muziejų.
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Danutė GRIGIENĖ, Naisių kaimo gyventoja

Penkiasdešimt metų Naisiuose
Gavusi paskyrimą mokytojauti į
Šiaulių r. tuometę Naisių septynmetę
mokyklą 1963 m. rugpjūčio 15 d. į nežinomą Naisių kampelį atvykau lydima
a. a. mamytės, lyg į pirmą klasę vedančią pirmokę.
Kaimas buvo tuščias, nykus – Naisių
šiuometėje Zigmo Gėlės gatvėje buvo
tik keletas namų, o kiti išsisklaidę pamiškėse, palaukėse – vienkiemiai.
O šlapia – be guminių gatve neįmanoma buvo sausai eiti. Jaučiausi labai
nejaukiai. Net norėjau bėgti atgal į tėviškę, į Tarvydus Pakruojo r.
Dabar džiaugiuosi, kad čia, Naisiuose, pasilikau.
Prisimenu: einu pirmą rugsėjo į mokyklą (su guminiais), nei kelio, nei takelio. Mokykla didelė, medinė, dviejų galų,
klasių daug, mokinių daug, daugiau nei
1������������������������������������
20. Klasės pereinamos, klasėse mokinių po 25 ir daugiau (nuo 12–28).
O gyvenimas bėgo, juk jis nepakartojamas, toks greitas, jis nešė kaip
trykštanti versmė vis pirmyn. O mes
dirbome.
Sukūriau šeimą (1963 12 01), apsigyvenome virš pašto palėpėje. Vyras
įsidarbino vairuotoju tuometiniame
kolūkyje „Už taiką“. Jam sekėsi gerai,
tapo pirmaujančiu vairuotoju, aš dirbau mokykloje, bendravau su mokinių tėvais, artimiau susipažinau ne tik
su mokyklos vadovybe, bet ir kolūkio
„Už taiką“ valdyba (tuo metu kolūkio
pirmininku dirbo a. a. Brašiškis, po to
Jankūnas, dar vėliau į kolūkį atvyko
jaunas, darbštus, energingas, reiklus
specialistas Česlovas Karbauskis).
Gyvenimas ėjo. Pavasarius keitė vasaros, ilgus rudenius su šlapiais ilgais
vakarais keitė tuo metu gana šaltos
snieguotos žiemos. Kaimas augo, jame
virte virė gyvenimas.
Prasidėjo statybos. Ant kalniuko vietoj senos lentpjūvės išaugo nuostabūs
kultūros namai, netoli – sporto rūmai.
Tiesa, atkreipiau dėmesį į seną seną
akmeninį namą, kuriame gimė ir augo
poetas Zigmas Gaidamavičius-Gėlė.
Tuo metu name buvo biblioteka, šokių
salė, kur mes su mokiniais vesdavome
šokius, o kiemą apsodinome berželiais.
Čia vesdavome gegužines, susirinkdavo Naisių jaunimas, pagyvenę žmonės,
vaikai. Didelėje salėje vyko kino filmų
demonstravimas.

Kaimas augo, kaimiečiai pradėjo keltis iš vienkiemių, pristatė daug
„alytnamių“, gatvės tapo asfaltuotos,
šalikeliai, dviračių takeliai, išaugo dviaukštė Naisių mokykla, prireikė gatvių
pavadinimų.
Pastačius naujus kultūros namus,
jaunimo, mokinių, visų Naisių gyventojų gyvenimas labai pagyvėjo.
Kūrėme scenarijus, sudarėme agitmeninę brigadą, kūrėme programas
ir išvykdavome į kitus rajonus. Dainavimo scena buvo laiptinė. Begyvenant
čia, Naisiuose, gyvenimas gražėjo, čia
Zigmo Gėlės poeto namai – kaimo
tradicijų kūrimas ir puoselėjimas, čia
mūsų namai, čia mano namai, kur jau
penkiasdešimt pirmuosius metus gyvenu. Dabar nebe mažytis Naisių kampelis, o visoje Lietuvoje žinomas pramogų kaimas. Didžiuojuosi ir dėkoju
likimui, kad gyvenu čia, Naisiuose.
Dėkoju likimui,
kad gyvenu čia, Naisiuose,
kur poeto Zigmo Gėlės
prisiminimai šneka.
Kur jo žvaigždė negęsta,
ryškiai, ryškiai dega.
Čia auga duona
prakaitu sūriu.
Kur gyvena žmonės,
išmokę tartum saulė
spinduliuoti.
Naisiuose klesti grožis,
žydi gėlės
visus aplanko atgaiva.
Čia čiulba paukščiai
ir kiekvienam žiede
gerumas, meilė teka.
Naisiai daug ką turi,
čia gera, prie visko gera
prisiglaust.
Šiandien nėra Lietuvoje žmogaus,
kuris apie Naisius nežinotų. Mano prisiminimuose nuo 1963 m. iki vieno dešimtmečio buvo taip nyku, jog nesinori
net prisiminti, o buvo viskas taip seniai
seniai, kad neprisimenama, kaip ten
buvo, bet įrašai apie tai neišbluko ir laikraščių straipsniai nesutrūnijo.
Jeigu gerb. Česlovas Karbauskis,
buvęs kolūkio „Už taiką“ pirmininkas,
stropus, rūpestingas, reiklus, užsispyręs, dirbdamas sunkų, labai sunkų darbą, ūkį padarė rajono pirmaujančiu, tai
jo sūnus, šiuo metu dirbantis Ramūnas
Karbauskis – nuoširdus, draugiškas, pa-

prastas, nuoširdžiai bendraujantis su
kiekvienu – mažu, paaugliu, jaunuoliu,
suaugusiu ar pensininku, pakeitė Naisius taip, jog apie mus žino net visa Europa. Juk jis „Naisių vasaros“ projektų
mecenatas ir sumanytojas, atrado dar
vieną kaimą Naisiai – serialo su Naisių
gyventojais, su visomis intrigomis, su
džiaugsmais ar liūdesiu, jų gyvenimu
bei darbais. Dabar Naisiai dveji.
Teko ir man graži gyvenimo akimirka vaidinti masinėse scenose. Viename „Naisių vasaros“ epizode filmavosi
beveik pusė kaimo žmonių – apie 300
Naisių žmonių. O kur kiti renginiai. Tenka net planelį susidaryti, kur kada eisi
pabendrauti su kaimynais, draugais,
mokiniais, buvusiais mokiniais, pasidžiaugti įvairiais kultūriniais renginiais,
pasigrožėti gražia aplinka.
Kiek daug ir gražių lankomų vietų:
muziejai, Baltų dievų muziejus (su medinėmis skulptūromis), inkilų muziejus, smagu pasėdėti beržynėlyje, pasvajoti, pasiklausyti paukštelių čiulbesių, pasidžiaugti ramiais, gražiais, pavasario ir vasaros vakarais, kur mes su
kaimyne ir drauge Danute labai dažnai
apsilankome. Baltų žolynų muziejus...
čia bendraujant su sutiktais lankytojais
vieni kitiems patariame, pasiūlome,
net sužinome apie įvairias vaistažoles.
Į Naisių krašto muziejų labai dažnai atvažiuoja ekskursijos iš įvairių Lietuvos
kampelių, čia iš toli atvyksta giminės,
artimieji, net po 50 metų teko susitikti
vaikystės ir mokslo draugę Birutę, su
kuria gyvenome tame pat kaime. Kiek
buvo įspūdžių po 50 metų, kiek lankomų vietų, kiek džiaugsmo, jog nespėjome visko aprėpti, aplankyti. Prižadėjo dar ir dar kartą atvažiuoti su kitais
kaimynais ar draugais, čia viskas Naisiuose labai patiko. „Naisių vasaros teatras“, įdomūs susitikimai su aktoriais,
nuoširdūs pokalbiai kultūros namų
arbatinėje, Naisių dažasvydžio centras,
kur atvažiuoja pažaisti jaunimas iš visos Lietuvos kampelių.
Festivalis visai šeimai „Naisių vasara“, vykstantis ir šią vasarą, vyks jau 5
kartą; savaitgalį – Naisių šventė; į televizijos serialo įkvėptą festivalį „Naisių vasara“ susirenka net keliasdešimt
tūkstančiai žmonių. Serialas pakeitė
Naisių kasdienybę. Seriale vaidinantys aktoriai sako jau besijaučią naisiškiais, o vietiniai gyventojai su pasididžiavimu prisistato: „Aš – iš Naisių“.
Ir aš taip pat – iš Naisių. Kur susitinka
seneliai, vaikai, kaimynai, giminės,
seni draugai. Čia sukurta erdvė, kur
suteikta galimybė pabūti šeimai saugiai. Festivalis kaime, be alkoholio, o
kartais atrodo, jog be jo linksmintis
nemokame. Patikėkite, išmokome ir
be jo, visiems labai labai patiko šitaip
švęsti, akivaizdu ir tai, kad į festivalį
kasmet atvyksta vis daugiau ir daugiau žmonių iš kitų rajonų.
Mes, naisiškiai, turime savo šventę
ir kasmet kviečiame gimines, draugus į
savo šventę, ir nereikia niekur kitur važiuoti. Gyvenimas Naisiuose tapo įdomus, nenuobodus, linksmas. Iš toliau
atvykę jau kalba: „Žinome, žinome apie
Naisius, matėme serialą“. Net dukra Lo-

reta, gyvenanti Airijoje, džiaugiasi ir didžiuojasi savo bendradarbiams, draugams, kaimynams airiams, jog ji gyvena Naisiuose, ir kas vasarą grįžta į tėviškę pas mus į Naisius pasidžiaugti jais.
Nuotraukas veža parodyti draugams.
Ar gali būti nuoširdesnis, draugiškesnis labai labai laukiamas bendravimas,
susitikimas festivalyje net 2 dienas.
Vis norisi aplankyti žemaitukų žirgyną, rodos, įgauni daugiau jėgų, tampi toks užsispyręs, išdidus, pakelta galva ir, žinoma, gera nuotaika.
O kaip laukiame kiekvieno penktadienio, kur nuostabiai įkurtuose kultūros namuose vyksta (nuo birželio 13
d.) akustinės muzikos festivalis „Muzikiniai penktadienio vakarai Naisiuose“.
Kaip nesidžiaugti nuostabių, muzikalių, skardžiabalsių dainininkų, tikrų
artistų koncertais. Čia patiri gražių
emocijų, pailsi, atsipalaiduoji, įsijauti į
jų daromus visokius fokusus, taip prisijuoki, kad grįžęs į namus niekaip negali pamiršti geros muzikos, artistiškų
menininkų ir geros nuotaikos. Ir vėl
kitą savaitę lauki penktadienio.
O kaip nepasidžiaugti vasaros konkursais, organizuojamais vaikams.
Nuostabi visų numylėta Vaida Kavaliauskaitė, „Naisių vasaros“ aktorė – parašė jau dvi knygutes, skirtas vaikams,
pirmoji: „Naisių sodo gyventojų rūpestėliai ir džiaugsmeliai“. Antroji knygutė
– „Istorijos apie meilę, stebuklus ir ilgesį“. Tikslas – „Švieskime vaikus“ labdaros ir paramos fondas.
Leidinio mecenatas – R. Karbauskis,
kuris siekia išleisti geriausių lietuviškų
vaikiškų knygų bibliotekėles ir jas padovanoti mokykloms, darželiams, bibliotekoms, ligoninėms, vaikų globos
namams. Vyks konkursai, jau yra įsteigta premija už geriausias naujas vaikiškas knygas.
Džiaugiuosi ir aš, jog ir man teko
vaikiškų knygučių rinkinėlis, kurį mielai priglaudžiau prie vaikiškų knygučių
bibliotekėlės. Šiomis knygutėmis jau
džiaugiasi ir varto mano proanūkis
penkiametis Kajus, skaito mano sesers
ir brolio anūkai.
Laukiame naujų knygelių, skirtų
vaikams.
Kviečiu: Atvažiuokite į Naisius. Ne į
Naisius kaip mažą kampelį, o į kaimą, visoje Lietuvoje žinomą pramogų kaimą.
Aplankykite Naisių kaimą – žydintį,
švytintį, visapusiškai augantį, gražėjantį, kultūringą, turiningą, nuoširdžių,
darbščių žmonių kaimą.
Laukiame.
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„Naisių vasaros“ projektų vadovė Irma LUKOŠIŪTĖ, gidė-savanorė

„Naisiuose jau apsilankė
per 200000 turistų“
Ar žmonės čia noriai sugrįžta?
Į Naisius žmonės noriai sugrįžta su
savo šeimomis, draugais ne tik dėl to,
ką pamatė čia, bet ir dėl mūsų rengiamų renginių: akustinės muzikos festivalio „Muzikos vakarai penktadieniais
Naisiuose“ ir daug žmonių pritraukusio
jau 5 kartą vykstančio Naisių vasaros
festivalio, skirto visai šeimai, taip pat
Naisių vasaros teatro ir bendruomenės
kultūros rūmuose vykstančių renginių
(Naisių vasaros teatro, koncertų).
Kiek žmonių apsilankė Naisiuose?
2013 metais Naisiuose sulaukėme
11 458 ekskursantų (tai yra užregistruoti žmonės). Gausu pavienių lankytojų ar mažų grupių, kurie keliaudami
nevengia aplankyti Naisių.
Kokios pramogos laukia Naisiuose?
Naisiuose yra dažasvydžio centras,
kur galima aktyviai leisti laisvalaikį tiek

vaikams, tiek paaugliams, tiek suaugusiems. Žemaitukų žirgynas laukia
visų norinčių pajodinėti. Grupėmis ar
pavieniui atvykusiems – tai puiki proga išbandyti savo jodinėjimo įgūdžius.
Norintiems suteikiamos profesionalios
jojimo pamokos. Kviečiame jėgas išbandyti ir žaidžiant reball žaidimą, paplūdimio tinklinį.
Ar ekskursijos yra nemokamos?
Visos ekskursijos yra nemokamos,
gidų-savanorių paslaugos taip pat nemokamos.
Baltų dievų muziejuje žmonės net
tuokiasi ar atnaujina santuokos įžadus pagal baltų tradicijas. Ar tai dažnas reiškinys? Ar Naisiai vieninteliai
turi tokį muziejų?
Baltų dievų skulptūrų muziejuje
vestuvininkai fotografuojasi, vyksta civilinės santuokos. O pagal baltų tradi-

cijas per metus yra tik kelios vestuvės ir
įžadų atnaujinimai.
Naisiuose galima aplankyti vienintelius Lietuvoje Baltų dievų skulptūrų
ir Inkilų muziejus.
Papasakok apie festivalį „Muzikiniai penktadienio vakarai Naisiuose“,
trunkantį visą vasarą. Tai dar vienas
naujas sumanymas?
Pagrindinis projekto tikslas – akustinės muzikos populiarinimas kaimo
vietovėse. Tikslas bus pasiektas įgyvendinant pagrindinį uždavinį – surengiant akustinės muzikos vakarus.
Projektas festivalis „Muzikiniai
penktadienio vakarai Naisiuose“ vyksta jau antrus metus iš eilės. 2013 metais jis sulaukė ne tik didelio jaunųjų
atlikėjų būrio, bet ir gausių žiūrovų susidomėjimo.
Projekto sklaida užtikrinama vykdomomis tiesioginėmis festivalio
transliacijomis internetu. Tai leidžia
žiūrovams stebėti koncertus ne tik atvykus į Naisius, bet ir visoje Lietuvoje
ar užsienyje.
Renginys yra nemokamas, žiūrovai
turi galimybę stebėti akustinės muzikos atlikėjų pasirodymus nemokėdami
už bilietą. Tai suteikia galimybę platesniam gyventojų ratui mėgautis kokybiška muzika.
Festivalis yra finansuojamas privačiomis lėšomis, muzikinius vakarus
rengia bendruomenė. Kadangi 2013
metais dalyvių ir žiūrovų susidomėjimas renginiu buvo didelis, nuspręsta
tokį renginį rengti kasmet.

Rengiant muzikinius vakarus suteikiama galimybė kaimo vietovėje gyvenantiems žmonės pasiklausyti gyvai
atliekamos akustinės muzikos. Festivalis pritraukia nemažą būrį klausytojų,
todėl atlikėjams tai puiki galimybė parodyti savo gebėjimus, būti išgirstiems
didesnei visuomenės daliai, įgyti daugiau muzikos gerbėjų.
Vietų pasirodymams nėra taip
daug, todėl jaunieji atlikėjai džiaugiasi
visomis jiems suteiktomis galimybėmis atlikti savo paruoštas programas.
2013 m. nuo rugpjūčio 2 d. iki rugsėjo 27 d. kiekvieną penktadienį 19 val.
Naisių vasaros teatro ir bendruomenės
rūmuose koncertavo atlikėjai iš Šiaulių,
Joniškio, Radviliškio rajonų. Vienam atlikėjui buvo skiriama apie 1 val. pasirodymo laiko. 2014 metais akustinės muzikos festivalis prasidėjo birželio 13 d. ir
vyks iki rugpjūčio 22 d.
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Dizaineris Vytautas PUZERAS

Informacija apie muziejus

Inkilų muziejus
Bendradarbiaujant su Lietuvos ornitologų draugija Naisiuose įkūrtas pirmasis inkilų muziejus šalyje. Gyvenvietės atvirose
erdvėse esančiuose želdiniuose Lietuvos ornitologų draugija
pagamino ir iškėlė daugiau kaip šimtą įvairaus dydžio inkilų,
kuriuose peri daugiau nei dvidešimt paukščių rūšių.
Muziejus yra išskirtinis ne tik tuo, kad visi inkilai iškabinti natūralioje aplinkoje. Jų iškėlimo vieta buvo derinama prie
konkrečiai rūšiai tinkamų buveinių. Taip žmonės gali susipažinti
kaip turi atrodyti jiems skirti inkilai ir kur jie turi būti keliami.
Kiekvienas inkilas turi savo individualų numerį. Muziejaus
teritorijoje įrengti stendai su inkilų išsidėstymo schema ir inkiluose perinčių paukščių aprašymu. Inkilai iškelti penkiose žaliose gyvenvietės zonose ir prie Šventežerio.
Informacija apie šias zonas, kartu su inkiluose perinčių
paukščių aprašymu pateikti dviejuose pagrindiniuose stenduose. Prie atskirų gojelių įrengti dar penki stendai, kuriuose
nurodyta kurioms paukščių rūšims yra skirtas kiekvienas čia
iškeltas inkilas. Jų dėka, lankytojai gali ne tik sužinoti daugiau
apie inkiluose perinčius paukščius, bet ir natūralioje aplinkoje
susirasti juos dominančią konkrečią paukščių rūšį, stebėti jos
kasdieninius rūpesčius.

Baltų dievų skulptūrų muziejus
Vienintelis Lietuvoje Baltų dievų skulptūrų muziejus yra įrengtas
prie 1,5 km ilgio pažintinio tako, einančio beveik per visą kaimo teritoriją. Ąžuolines dievų skulptūras, kurių kaimo teritorijoje yra 53, kūrė
geriausi Šiaurės Lietuvos tautodailininkai. Atvirose kaimo erdvėse suformuotos Saulės ir Ugnies aikštės, didžiausiomis ir didingiausiomis
skulptūromis pasipuošęs Alkos kalnas.
Muziejaus įkūrimo konsultantai – J. Basanavičiaus premijos laureatai: profesorius, gamtos mokslų daktaras, etnologas Libertas Klimka
ir humanitarinių mokslų daktaras, archeologas Vykintas Vaitkevičius.
Skulptūras kūrė geriausi Šiaurės Lietuvos tautodailininkai.
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Šiaulių rajono literatūros muziejus
Muziejus įkurtas 1984 metais, ekspozicija atidaryta 1987 metais. Muziejus įsikūręs poeto Zigmo
Gaidamavičiaus-Gėlės
(1894–1912)
gimtajame
name. Jo ekspozicijai čia paskirtas vienas kambarys.
Dviejose ekspozicijos salėse ir fonduose saugoma ir kaupiama medžiaga apie 86 praeities
ir dabarties rašytojus, literatus ir kalbininkus.
Ekspozicija pasakoja ir apie Z. Gėlės premijos laureatus. Ši premija kasmet skiriama už geriausią
metų pirmąją poezijos knygą (premija įsteigta
1977 m.).

Baltų arena
Baltų arena, kurioje šiltuoju metų laiku vyks festivaliai, koncertai, varžybos, o žiemą arenoje veiks nemokamas žiemos pramogų centras šeimoms. Baltų arenos statybą pradėsime festivalio „Naisių vasara 2014”
metu.
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Naisių žemės istorijos muziejus

Baltų žolynų muziejus

Naisių žemės istorijos muziejuje įsikūrusios keturios ekspozicijų salės:
Gendvilo, Naisių vasaros teatro ir Naisių vasaros serialo, Naisių žemės istorijos, Naisių žemės muziejų ir renginių.

Genofondinis Baltų žolynų muziejus. Gėlynas suformuotas pagal prieverpstės formą. Muziejus sudarytas iš trijų dalių, jose pasodintos sakralinės, buitinės bei kultūrinės augalų veislės.
Sakralinėje dalyje auga aguona, rugiagėlė, pelynas, dirvinis asiūklis,
trispalvė našlaitė ir kt. Buitinėje dalyje (vaistažolės ir prieskoniai) tarpsta
žemuogė, sidabražolė, šilokas, raskila, kraujažolė ir kt. Kultūrinėje dalyje
(lietuviškų veislių augalai) puikuojasi lelijos, bijūnai, jurginai, našlaitės,
vilkdalgiai. Augalų parūpina Šiaulių universiteto botanikos sodas.

Žemaitukų žirgynas
2010 m. Ramūno Karbauskio ūkis pripažintas pažangiausiu Lietuvos
ūkinių gyvūnų genetinių išteklių saugojimo ūkiu. Jame veikiantis Žemaitukų veislynas įkurtas 2004 m. Žirgyne užauginti žemaitukai yra prižiūrimi, treniruojami, jais jodinėja vaikai. Žirgai dalyvauja Lietuvos čempionatuose.
Žirgyne teikiama ir jojimo paslauga.

Dažasvydžio centras
Naisiuose veikia vienas didžiausių ir moderniausių dažasvydžio centrų Europoje. Žaidimo lauko, su įvairių formų kliūtimis, teritorija aptverta
2,5 m aukščio tvora. Bendras plotas 5500 m² su trijų aukštų pastatu viduje. Pastato bendras plotas su kliūtimis 924 m², ir net 70 kambarių. Žaidžiant naudojami iš JAV įsigyti mažesnio kalibro ginklai.

www.naisiuvasara.lt/ tiesioginė transliacija iš gandrų lizdo/

Tel. +370 611 33 333

Festivalis visai šeimai „Naisių vasara“, Naisių vasara, Naisiai
Nuotraukos Židrūno Budzinausko, Ramūno Karbauskio, ir iš asmeninių archyvų.
Pašnekovus kalbino Živilė Vyštartaitė irJurgita Siliūnienė.

