
šimtai bendruomenių, jos pasirinko 
panašų kelią, joms reikia tik padrąsini-
mo, palaikymo, paramos. Valstybė turi 
matyti tų bendruomenių pastangas ir 
visokeriopai jas skatinti.

Mažųjų kultūros sostinių judėjimas 
ir yra kuriamas tam, kad išryškintume 
bendruomenes, kurios savo gerosio-
mis patirtimis, suma nymais galėtų pa-
skatinti visas likusias bendruomenes 
imtis akty ves nės veiklos kuriant koky-
bišką savo gyvenamąją aplinką. Nai-
siai tikrai nėra vieninteliai ir išskirtiniai, 
gal tik žinomiausi dėl „Naisių vasaros“ 
serialo, teatro, festivalio, dėl muziejų ir 
kitos kultūrinės infrastruktūros. 

Lietuvoje daug kaimų ir miestelių, 
kurie savo žmonių išmone, darbais gali 
nustebinti ne tik Lietuvos gyventojus, 
bet ir užsienio svečius.  Nuo 2016 metų 
mažųjų Lietuvos kultūros sostinių bus 
10, po vieną kiekvienoje apskrityje. 
Naisiai bus nuolatinis tų sostinių kura-
torius, jis konsultuos, padės viskuo, kuo 
tik pajėgs. Lietuvos kultūros ministerija 
stengsis paremti bendruomenes, ga-
vusias teisę pristatyti mažąsias kultū-
ros sostines. Pagal galimybes bandysiu 
tokias bendruomenes paremti pats. 

Valdžios keičiasi, ne visos nori ir gali 
suprasti, jog stiprindami bendruome-
nes mes prisidedame prie emigracijos 
mažinimo, prie žmonių gyvenimo ko-
kybės didinimo. Tikiuosi, kad prasidė-
jęs Lietuvos mažųjų kultūros sostinių 
judėjimas bus impulsas, kurio reikia ir 
bendruomenėms, ir savivaldybėms, ir 
valstybei. Linkiu visiems darnos, kan-
trybės, sveikatos ir sėkmės.  
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Sumanymas, kad kaimai ir mieste-
liai galėtų būti mažosiomis Lietuvos 
kultūros sostinėmis, man kilo matant, 
kaip tendencingai ir nepagrįstai yra 
menkinama regionų, ypač kaimiškų 
vietovių, įtaka Lietuvos kultūrinio gy-
venimo kokybei, įvairovei ir sklaidai. 

Kultūrinio gyvenimo kokybės 
klausimas kaimiškose vietovėse 
tampa svarbiausiu klausimu, kurį 
turime išspręsti, siekdami sustab-
dyti vidinę migraciją iš kaimų į 
miestus. 

Kaimo vietovėms didelę žalą pa-
darė mokyklų reforma, ji daug kaimų 
paliko be švietimo centrų. Ne visur iš-
saugotos bibliotekos, kultūros namai. 
Kažkam atrodė, kad kaimo žmogus 
gali apsieiti be to, kas būtina miesto 
žmogui. Džiaugiuosi, jog ši kaimo nai-
kinimo politika palietė tik dalį kaimų ir 
miestelių, paliko kaimo žmonėms viltį 
kurti kokybišką gyvenimo aplinką ne-
sikraustant į miestus. 

Dažnai miniu Naisių pavyzdį, kai 
saugi aplinka, kultūrinio gyvenimo 

Mažųjų kultūros sostinių judėjimo 
iniciatorius, projektų „Naisių vasara“ 
sumanytojas ir mecenatas 
Ramūnas kARBAuskis

kVIEčIU TIkėTI Ir VEIkTI

Žydrūno Budzinausko nuotraukos
Ramūnas Karbauskis apdovanotas pirmuoju Lietuvoje Kultūros mecenato medaliu

Atsibodo girdėti 
teiginius, kad kaimas 
prasigėrė, miršta. Aš 
niekada neneigiau tų 
problemų, kurios egzistuoja 
kaime, bet jos ne ką 
mažesnės ir mieste. 
Gal tik kaime jas įveikti 
lengviau negu mieste. 

kokybė Naisius pavertė viena iš pa-
traukliausių gyvenimo vietų Lietuvo-
je. Nekilnojamojo turto kainos Nai-
siuose kelis kartus viršija tokio pat 
nekilnojamojo turto kainas kaimuo-
se, kuriuose gyvenimo kokybė dar 
nėra taip pagerėjusi. Kaimas, esantis 
Šiaulių rajono pakraštyje, tapo pa-
traukliausia gyvenamąja vieta regio-

ne. Žinoma, Naisiams padėjo didelės 
investicijos į kultūros infrastruktūrą, 
aplinkos sutvarkymą, tačiau daug 
svarbesnis tapo pačios bendruome-
nės apsisprendimas gyventi sveiką 
gyvenimą, blaivioje aplinkoje vykdyti 
kultūrinius renginius, kartu tvarkyti 
viešąsias erdves, propaguoti saugios 
kaimynystės principus. Lietuvoje yra 
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 NaISIaI dOVaNOja kULTūrINIUS rENgINIUS 
LIETUVOS MIESTaMS Ir kaIMaMS

Į susitikimus su gerai visiems žinomais seria-
lo „Naisių vasara“ herojais kviečia Pijus – Aurimas 
Žvinys, Kunigas – Juozas Bindokas, Žiniuonis – Sigi-
tas Jakubauskas, Regina – Nomeda Bėčiūtė, Genu-
tė – Rimanta Krilavičiūtė, Anelė – Nijolė Mirončikaitė.

Tai nuostabi teatro, kaip Naisių – 
mažosios Lietuvos kultūros sosti-
nės  – ambasadorių, dovana. Kuo 
svarbus šis spektaklis jums, kartu ir 
žiūrovams?

„Naisių vasaros“ teatro repertuarą 
sudaro tik pagal lietuvių autorių kū-
rinius pastatyti spektakliai. Naisiams 
tapus mažąja Lietuvos kultūros sosti-
ne, jautėme dar didesnį norą ir atsa-
komybę padovanoti kažką svarbaus 
ir reikšmingo Lietuvai. Galvojome, 
kas geriausiai tiktų, teatro vadovas 
Ramūnas Karbauskis mums pasufle-
ravo puikią mintį – Žemaitė. Šis var-
das visiems įstrigo, pradėjome gal-
voti, kaip apie ją kalbėti man, kaip 

„NaISIų VaSarOS“ TEaTraS kELIaUja pO LIETUVą 

režisierei, ir jaunimui – Naisių vasaros 
teatro aktoriams.

Apie Žemaitę taip gali kalbėti tik 
Naisių vasaros teatro aktoriai. Jokie 
kiti teatrai šio spektaklio būtent taip 
neperteiktų žiūrovams, jaunimas įsi-
jautė nuo pirmųjų kūrybos akimirkų. 

Mes patys rinkome medžiagą, do-
mėjomės rašytojos biografijos faktais. 
Lietuvių literatūros klasikę  Juliją Be-

niuševičiūtę-Žymantienę stengė mės 
pažinti ne tik kaip pripažintą autorę, 
bet kaip mylinčią moterį. Asmeninio 
gyvenimo detales padėjo atskleisti 
jos pačios rašyti laiškai. Svarbi užduo-
tis – įsijausti ir į rašytojos kūrybą. Visa 
tai buvo daroma tik siekiant maksi-
maliai įsijausti į vaidmenis, tad galiu 
patikinti – joks kitas teatras nesukur-
tų tokių vaidmenų šiame spektaklyje. 

Mes patys sukūrėme „pjesę“, siekėme 
prikelti faktus ir pakartoti juos sce-
noje. Neapsakomas džiaugsmas pri-
siliesti prie Žemaitės kūrybos, kuri 
tokia įdomi.

Spektaklis ypatingas, jame susi-
pina Žemaitės biografijos ir kūrybos 
vingiai. Kaip kilo mintis pasirinkti 
tokį spektaklio pastatymą?

Spektaklyje bandome kalbėti ir 
pristatyti Žemaitę tokią, kokia ji buvo 
kasdien. Norėjosi atskleisti tą jausmą, 
sukurti mistinę erdvę, kurioje veikia 
autorės sukurti personažai ir gyveni-
me sutikti asmenys. Nekantraujame 
atskleisti, kaip ji literatūriniuose kū-
riniuose ir gyvenimiškose situacijose 
išgyvena, jaučia, vertina. Mūsų tiks-
las buvo nekalbėti apie paminklą, jos 
lemtį, bet apie tai, kas ilgam įrašyta 
Žemaitės kūrybos istorijoje. Pasirink-
ta tema – locna laimė (paskolinta 
laimė). Vaizduodama vedybas, šei-
mą ir moters likimą šeimoje, rašytoja 
atskleidė esminius to meto tikrovės 
reiškinius.  

 Kuriant spektaklį 
neapsieita be nuotykių. 
Besibaigiant 2014 metams 
priėmėme sprendimą – 
statysime pjesę apie 
Žemaitę, aktorių paklausiau, 
kokia pirmiausia ateina 
mintis ištarus autorės vardą. 
Vienas iš aktorių, ilgai 
negalvojęs, tarė: 
„Vieno lito banknotas“. 
Šis pašmaikštavimas – 
svarbus štrichas. 

„Naisių vasaros“ teatro aktoriai Plungės r. Bukantės dvarelyje, Žemaitės memorialiniame muzieju-
je, skanauja autentiškus, žemaitiškus patiekalus

„Naisių vasaros“  teatro režisierė 
Regina stepOnAviČiŪtė

2015 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministe-
rija Naisius paskelbė mažąja Lietuvos kultūros sos-
tine. Gavę šį garbingą titulą, jie pradeda mažųjų 
kultūros sostinių erą ir siekia nustebinti ne tik vietos 
gyventojus organizuojamų kultūrinių renginių gau-
sa, bet aplankyti visą Lietuvą, dovanoti Naisių vasa-
ros teatro naujausią dviejų dalių spektaklį „Locna 
laimė. Žemaitė“.

Naisių geros valios ambasadoriai, keliaujan-
tys po Lietuvą, kviečia apsilankyti Naisių turiz-
mo biure ant ratų.
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Iš spektaklio „Locna laimė. Žemaitė“ 

Kaip pasirinkai aktorės profesiją? 
Galbūt kurti ir būti scenoje svajojai 
nuo vaikystės?

Aktore būti pasirinkau visai neti-
kėtai. Nors nuo mažens senelis sakė, 
jog užaugusi būsiu „aktorka”, nes pui-
kiai traukdavau dainą apie gandrą ir 
jo raudonus batus, užlipusi ant kel-
mo kaimo kieme, bet, matyt, tada dar 
nesupratau, jog tas kelmas ir buvo 
mano pirmoji scena. Mokykloje buvo 
gana daug gabių jaunuolių, jie buvo 
aktyvesni ir gabesni nei aš, tad man 
atrodė labai neįtikėtina, jog galiu būti 
tokia kaip jie. Labai trūko pasitikėjimo, 
tad nesistengiau bergždžiai svajoti... 
Bet likimas pats ištiesė savo ranką pa-
skutinę minutę, ir aš net normaliai ne-
suvokdama, kas yra etiudas, stypčio-
jau scenoje prieš tuo metu dar mano 
būsimą specialybės ir kurso vadovą 
Juozą Žibūdą. Ir štai, po ketverių metų 
laikiau rankose aktorės diplomą. Net 
tuomet dar netikėjau, jog tai tiesa. Ne-
pasitikėjimas visada su manimi...

Stebint tave scenoje susidaro 
įspūdis, kad viską stengiesi atlikti 
maksimaliai gerai. Ar darbštumas ir 
atsakomybė – tai vienos svarbiausių 
tavo asmenybę apibūdinančių bruo-
žų? Papasakok apie save. Kokiomis 
vertybėmis vadovaujiesi gyvenime?

Darbštumas ir atsakomybė, matyt, 
yra pagrindas, dėl ko esu sukurta būti 
šioje žemėje. Tai ne tik savybės, kurios 
„užsidega“ dirbant scenoje ir ruošian-
tis spektakliui, tai pati aš. Nepasaky-
čiau, jog būti labai atsakingu ir darbš-
čiu žmogumi – nuostabiai teigiamas 
ir sveikintinas dalykas. Tai savybės, 
kurios verčia tave nuolat būti „kovi-
nės parengties”, kartais pertempia tiek 
kūną, tiek protą, vargina artimuosius ir 
kolegas... Bet nieko nepadarysi, jau aš 
tokia esu. Ir labai būčiau dėkinga tam 
žmogui, kuris išduotų man paslaptį, 
iš kur aš tokia atsiradau... Aišku, šiek 
tiek juokauju ir ironizuoju. Aš manau, 
kad norint pasiekti tiek gyvenimo, tiek 
savo amato gerovę, turi būti sąžinin-
gas ir atsakingas pirmiausia sau, o pas-
kui kitiems. Padaryti viską maksima-
liai, kad nenusiviltum ir nenuviltum. 
Niekuomet nesuprasiu virkaujančių 
žmonių, kurie tik skundžiasi ir nema-
to aplink save gero. Jeigu nori turėti, 
reikia labai daug ir sunkiai keliauti, 
kad pasiektum. Be jokio pasipūtimo, 
manau, kad esu geras žmogus, kuris 
nori daryti gera, niekuomet neužgau-
ti, nesigailėti savęs ir nuolat tikėti, jog 
viskas bus gerai. O jei argumentų pri-

Viena ryškiausių Naisių vasaros 
serialo ir teatro aktorių 
vaida kAvAliAuskAitė, serialo 
žiūrovams gerai pažįstama kaip Jurga.

trūksta, kodėl aš tokia, randu patį pa-
prasčiausią atsakymą: „Aš pagal Zodia-
ką esu Avinas. Pasiskaitykit, atrodo, lyg 
būtų parašyta apie mane”.

Vienas iš pagrindinių vaidmenų 
seriale „Naisių vasara“ teko tau. Kuo 
šis vaidmuo ir darbas tau patinka?

„Naisių vasaros“ Jurga – tai mer-
gina, kokia aš buvau tik ką baigusi 
studijas. Tik Jurga augo mažutėliais 
žingsniais, o aš turbūt kaip asmuo 
sparčiau bėgau į gyvenimą. Tai vaid-
muo, kuris mane užaugino ir pripra-
tino nebebijoti savęs, priimti save 
tokią, kokia esu. Darbas filmavimo 
aikštelėje kardinaliai kitoks nei sce-
noje. Čia labiau veikia komandos ma-
gija, mokaisi išmanyti techninius da-
lykus – kaip atsistoti, kad neužstotum 
partnerio, žinoti, kuri yra „mano ka-
mera”, neplekšnoti sau per rūbus, kur 
paslėptas mikrofonas, ir daug kitokių 
„mandrybių“. Čia net galima suklysti, 
nes galėsi pakartoti kadrą. Didžiau-
sias „Naisių vasaros“ serialo stebuklas 
yra ne mano kuriamas personažas, o 
labai artima, šilta visa kūrybinė ko-
manda, nuo režisierių iki aprengėjų, 
operatorių. Vienu žodžiu, tai šeimy-
niška meilė, šeimyniška idilė. 

Vaidini su puikiai visiems pažįs-
tamais, pripažintais vyresnės kartos 
aktoriais. Kokius sunkumus teko nu-
galėti pradėjus filmuotis seriale?

Pats didžiausias sunkumas man 
esu aš pati. Ir čia jau aš nejuokauju. 
Teko įveikti tik save, savo baimes ir 
stengtis niekuomet nenuvilti kito 
žmogaus, kuris patikėjo manimi. Vy-
resnės kartos aktoriai tik padėjo mo-
kytis, visada patarė, palaikė, niekada 
nebarė. Taip aš atradau savo mylimą 
močiutę Anelę, gerbiamą Valstybi-
nio Šiaulių dramos teatro aktorę Ni-
jolę Mirončikaitę. Iki širdies gelmių 
pamilau šį žmogų, ir jau nežinau, už 
ką. Sako, gerai, jei nemoki paaiškinti, 
kodėl myli. Tada jausmas tikras. Va, ir 
prisipažinau.

Esi ne tik talentinga jaunosios 
kartos teatro ir kino aktorė, save 
rea lizuoji ir rašydama, kurdama vai-
kams. Kaip kilo mintis pradėti rašyti 
knygas? Kiek ir kokių jų esi parašiusi? 

„Rašliavoju“ tai turbūt nuo tada, 
kai išmokau rašyti. Bet niekada ne-
būčiau patikėjusi, kad ateis diena, kai 
turėsiu savo knygą, laikysiu ją ranko-
se. Už tai esu „nesvietiškai“ dėkinga 
teatro vadovui ir mecenatui Ramūnui 
Karbauskiui. Jis pastebėjo mano men-
kas prozas, esė socialiniame tinkla-

SVarbIaUSIa – 
darbšTUMaS Ir aTSakOMybė

 Scena negailestinga, 
joje stovi it nuogas prieš mi-
nią žmonių, jie stebi ir mato 
tave iki menkiausio virp-
telėjimo. Ir negali suklysti, 
nes akimirka nepasikartos, 
negalėsi pasitaisyti. Tai jau-
dina. Jei įveiki save ir savo 
baimes, pasijunti lyg Dievas, 
stovintis prie pasaulio krašto 
ir žinantis, kad visas pasaulis 
tavo – čia ir dabar. Žodžiais 
tai apsakyti gana sunku, tai 
reikia pajausti...

lapyje, pamatė, kad kuriu, ir pasiūlė 
parašyti knygą vaikams. Gavau stiprų 
iššūkį. Susidorojau, tad gavau antrąjį. 
Taip pasaulį išvydo dvi knygos vai-
kams ir visiems, kas mėgsta svajoti: 
„Naisių sodo gyventojų rūpestėliai ir 
džiaugsmeliai” ir „Istorijos apie mei-
lę, stebuklus ir ilgesį”. Šiose knygose 
stengiausi aprašyti ne tik naivų „bla 
bla” vaikams prieš miegą, o įdiegti tam 
tikrą  pamokslą apie mūsų vertybes, 
šalia esantį artimą. Pagaliau – supa-
žindinti su gražiu  žodžio skambesiu, 

vaizdingu sakiniu. Mūsų kalba tokia 
graži, kad ja reikia ne kalbėti, ją  rei-
kia skanauti ir smaguriauti. Planuose 
daug svajų, stalčiuje daug daug vadi-
namųjų „rašliavų”. Ir tos „rašliavos” ne 
tik vaikams – tai žmogui, kuriam gra-
žus žodis, kuris mėgsta skaityti. Tik tai 
dar tik mano... „Pakavota“... Gal kada 
kas atras... 

Gegužės 21 d. Šiauliuose prista-
tėte dviejų dalių spektaklį, pastaty-
tą remiantis Žemaitės biografija ir 
kūryba „Locna laimė. Žemaitė.“   
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Pagrindinis 
spektaklio vaid-
muo, įkūnijantis 
Juliją Beniuševi-

čiūtę-Žymantienę, patikėtas tau. 
Kas aktoriui svarbiausia atliekant 
tokius reikšmingus vaidmenis?

Kuriant bet kokį vaidmenį svarbiau-
sia patikėti, jog tau pavyks. Šventai ti-
kiu, kad nėra mažų vaidmenų, tik maži 
aktoriai. Čia labiau veikia savo kūrybi-
nių paieškų strateginis planas. Jei tin-
kamai susidėliojai, nenuleidai rankų, 
atidavei visą save, tada tikrai pavyks. 
Ir nebūtinai jau pirmame spektaklyje 
pataikysi į dešimtuką. Galbūt suvaidi-
nus dešimtąjį, pasakysi: „Taip, dabar aš 
suprantu, kas aš esu”. Spektaklis dar la-
bai „šviežias”, dar „dūšią “ir kūną valdo 
nuovargis ir emocijos, labai sunku rasti 
žodžius apie Žemaitės vaidmenį. Kūry-
binis kelias buvo vienas iš sunkiausių, 
pareikalavęs daugiausia jėgų, dienų 
ir naktų, bet viskas tikrai ne veltui. 
Atsakomybė teisingai parodyti žiūro-
vui tokią iškilią mūsų tautos rašytoją, 
veikėją neleido nė sekundei atsipa-
laiduoti. Tiesiog negalima suklysti. Ir 
jei JI mato mane iš dangaus, tikiuosi, 
kad JOS  nenuvyliau. Atrodo, ir many-

je negrįžtamai kažkas pasikeitė, radau 
save kitokią, o gal suradau save tikrąją. 
Daug karštų minčių galvoje. Dar daug 
emocijų. Daug filosofijos. Tad apie tai 
galėsiu teisingiau pakalbėti po kurio 
laiko, jei bus įdomu. Žinau tik viena – 
niekuomet nerasiu tinkamų padėkos 
žodžių šio spektaklio režisierei ger-
biamai Reginai Steponavičiūtei. Šitaip 
pasitikėti manimi – tai didžiausias įver-
tinimas to, ką aš darau scenoje. Esu la-
bai dėkinga.

Spektaklį „Locna laimė. Žemaitė“ 
dovanosite aktyviai keliaudami po 
Lietuvą. Tai nuostabi Jūsų teatro, kaip 
Naisių – mažosios Lietuvos kultūros 
sostinės – ambasadorių dovana. Kuo 
svarbus šis spektaklis žiūrovui?

spektaklis „Locna laimė. Žemaitė”, 
pirmiausia apie moterį. Moterį, kuri 
padarė didžiulę įtaką mūsų literatū-
rai, kalbai. Per ją mes pažinome savo 
kraštą, žmones. Jos kūriniai, rašyti 
prieš gerą šimtą metų, dabar atrodo 
kaip niekada tinkantys šiandienai, 
žmogus, pamatęs spektaklį, turėtų 
suprasti, kaip negalima ir kaip reikia 
elgtis teisingai. Koks tamsus ir netei-
singas gali būti žmogus, ir atvirkščiai, 

koks šiltas, mylintis ir pasiaukojantis. 
Neišpasakyto grožio gamtos aprašy-
mai, iki mažiausių smulkmenų. Moky-
damasi tekstus negalėjau atsistebėti, 
kokio įžvalgumo ir jautrumo turėjo 
būti ši iškili asmenybė, jei galėjo taip 
vaizdžiai tai perteikti popieriaus lape. 
Dabar mes visur skubame, lekiame, 
dažnai nepastebime ne tik gamtos, 
bet ir šalia esančiųjų. Tad šiame spek-

taklyje žmogus galės suklusti, nurimti, 
susimąstyti, pasijuokti, susigraudinti ir 
sužinoti labai daug faktų apie pačią ra-
šytoją, apie jos gyvenimą, džiaugsmus 
ir skausmus. Tai spektaklis, kuris turi 
liekamąją vertę, kuris daug pamoko 
ir dar daugiau palieka pamąstyti. Vi-
liuosi, kad mums ir žiūrovams pavyks 
susikalbėti, daug atrasti ir suprasti. 

Žydrūno Budzinausko nuotraukos

Palangoje Gintaro muziejaus atidarymas po rūmų renovacijos. 
„Naisių vasaros“ teatro aktoriai dovanojo „Beprotiškai fantastiškas 
maestro Vytauto Kernagio dainas“

Bėgantys šimtmečiai keitė lietuvių papročius, 
tradicijas, tikėjimą, tačiau natūralūs gamtos ir žmo-
gaus virsmai nėra taip paprastai pakeičiami, gal tik 
mažiau pastebimi ar suvokiami. Senųjų tradicijų 
tąsa, noras jas išsaugoti byloja apie gilią jų prasmę, 
reikalingumą žmogaus gyvenime.

Pagarba baltų papročiams sugrįžta ir į Naisių 
kraštą: jau įkurti ir gausiai lankomi Baltų dievų bei 

Alina ŠAlAvėjienė  

dIdžIOjI raSOS šVENTė NaISIUOSE 

NaISIUOSE kyLa ĮSTabūS prOjEkTaI
Baltų arenai supilti panaudota 125 tūkstančiai 

kubinių metrų žemės. Tai pats didžiausias objek-
tas, supiltas iš žemių Lietuvoje. Šlaitų aukštis siekia 
16 m aukštį. Šios arenos dydis yra toks, kaip Romos 
Koliziejaus: 200 metrų ilgis, 160 metrų plotis. Are-
na talpins 25–30 tūkstančių lankytojų, vasaromis 
čia veiks didžiausia atvira scena, šaltuoju sezonu ji 
kvies norinčiuosius pasimėgauti žiemos malonu-
mais. Baltų arena tautos kultūrai tampa svarbi vieta, 
kalvos akmenys turi sakralinę reikšmę. Nuo arenos 
šaunami fejerverkai, kurie informuos apie baltus, 
gyvenančius Naisiuose. Arena vakaruose nukreipta 
į Laimės ežerą, į kurį leisis saulė, laukia nepakartoja-
mas saulėlydžių vaizdas. Baltų arena

Laimės ežeras su meilės salaMėnulio akis

Laimės ežeras pildosi vandeniu. 
Ežero dydį parodo žmonės prie be-
sirenkančio vandens, kurio tūris šiuo 
metu yra 1/30 būsimo kiekio. Laimės 
ežeras užima 3 ha plotą. Meilės salą, 
esančią ežero viduryje, puošia kruopš-
čiai atrinkti, tik bioenergiškai aktyvūs 
ir pozityvūs akmenys. Prie ežero bus 
įrengtas kempingas.  

Baltų žolynų muziejai, ant Alkos kalno prie Švente-
žerio vyksta įvairios apeigos, supilta didinga Baltų 
arena. 2015 m. Naisiams tapus pirmąja mažąja Lie-
tuvos kultūros sostine, į renginių programą buvo 
įtraukti ir senųjų kalendorinių švenčių minėjimai. 
Siekiama ne tik atgaivinti jų tradicijas, bet grąžin-
ti suvokimą, kad senoji kultūra bei mūsų prigimtis 
yra terpė, iš kurios mes atėjome, iš kurios augame ir 
bręstame kaip tauta.

Su Rasos švente į Naisius sugrįžo senosios šios 
šventės tradicijos: ėjimas pro vartus, burtai, Dievų 
garbinimas prie aukuro, duonos dalijimasis su arti-
mu, prausimasis, šokiai, rateliai. Visus dalyvius vienijo 
Rasa – gyvybės, tiesos, lemties ir amžinybės nešėja. 

Žydrūno Budzinausko nuotraukos
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Gegužės 22 d. Naisius vėl užliejo 
muzika: garsai, sklidę iš „Naisių vasa-
ros“ ir bendruomenės kultūros rūmų“ 
kiemo, sukvietė vietinius gyvento-
jus ir svečius praleisti vakarą drauge. 
Prasidėjo penkiolika penktadienių 
truksiantis mažosios Lietuvos kultū-
ros sostinės festivalis „Bardų vasara 
Naisiuose“.

ILgIaUSIaS bardų fESTIVaLIS 
ISTOrIjOjE

Dvi vasaras Naisiuose vyko „Penk-
tadienio muzikos vakarai“, kurių metu 
koncertavo jaunieji atlikėjai: vieni žen-
giantys vos pirmuosius žingsnelius 
scenoje, kiti jau pelnę ir apdovanojimų. 
Žiūrovai džiaugėsi įvairaus amžiaus 
ir stilių muzikantais, dainininkais, ku-
riems galimybę praplėsti žiūrovų ratą 
ir išbandyti save dar vienoje scenoje 

suteikė šių projektų sumanytojas, kul-
tūros mecenatas Ramūnas Karbauskis. 
Jam per kiekvieną kartą už kultūringai, 
ramiai ir saugiai praleistą vakarą su 
draugais ar šeima dėkojo ir atlikėjai, ir 
vietos bendruomenė, ir Naisių svečiai.

Dvejus metus vykę vasaros kon-
certai užaugino savo žiūrovus, pra-
dėjo skiepyti naujas tradicijas, todėl 
labai norėjosi muzikinių vasaros vaka-
rų tęstinumo. R. Karbauskio siūlymu, 
graži idėja persikėlė į mažosios Lietu-
vos kultūros sostinės renginių progra-
mą. Tik šią vasarą muzikuoja bardai.

Pristatydamas naująjį muzikinių 
penktadienio vakarų sezoną, R. Karbaus-
kis pranešė, jog tai bus ilgiausias bardų 
festivalis Lietuvoje, o į nemokamus kon-
certus kvies V. Petkevičius, G. Storpirštis, 
V. Babravičius, G. Arbačiauskas, A. Kuli-
kauskas ir daug kitų atlikėjų.

Festivalio atidaryme naujas bei jau 
gerai žinomas dainas atliko Aleksan-

dras Makejevas, 
kuriam talkino 
jauna atlikėja Au-
gustė Gaidytė. 
Duetas ne tik pradėjo „Bardų vasarą 
Naisiuose“, bet pirmieji išbandė naują 
modernią kilnojamąją sceną, kuri bus 
naudojama tiek Naisiuose, tiek Naisių 
dienomis kitose Lietuvos vietovėse, 
kai ten atkeliaus mažosios Lietuvos 
kultūros sostinės renginiai.

Dėkodamas A. Makejevui ir A. Gai-
dytei, festivalio „Bardų vasara Naisiuo-
se“ vedėjas Dovydas Petkus ragino sek-
ti festivalio programą ir atvykti į visus 
koncertus bei priminė, kad antrojo va-
karo (gegužės 29 d.) svečiai bus Denis 
Mclaughlin (Airija) ir Artūras Dubaka.

Pirmojo šių metų koncerto daly-
vius šildė saulė, suteikdama viltį, jog 
oras bus palankus ir per kitų penkta-
dienio susibūrimus. 

 Įsibėgėjus 2015 metų mažosios 
Lietuvos kultūros sostinės renginiams 
Naisiuose, po triukšmingų Užgavėnių, 
iškilmingos Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo dienos minėjimo, kurio 
metu buvo įteiktos nacionalinio vaikų 
literatūros konkurso premijos, Naisių 
vasaros teatro ir bendruomenės kul-
tūros rūmus užliejo vaikų balsai. Kovo 
17 d. pasidėjo pirmasis profesionalių 
teatrų vaikams ir jaunimui festivalis 
„Teatras pas mus ir mes jame“, kuris 
tęsis iki kovo 20 d.

Pirmoji festivalio žiūrovus pasvei-
kino iš Vilniaus atvykusi teatro la-
boratorija „Atviras ratas“, pristačiusi 
spektaklį „Apie meilę, karą, kiškio ko-
pūstus“ (pagal Anos Saksės knygą „Pa-
sakos apie gėles“), kurį režisavo Aidas 
Giniotis. Antrieji į sceną išėjo „Naisių 
vasaros teatro“ aktoriai su stebuklin-

VaIkų Ir jaUNIMO TEaTraI abEjINgų NEpaLIkO

Alina ŠAlAvėjienė 

ga suomių ir švedų rašytojos Tuvės 
Marikos Janson sukurta istorija „Troliai 
mumiai ir burtininko skrybėlė“ (reži-
sierius Evaldas Jaras).

Oficialus festivalio atidarymas įvyko 
tos pačios dienos pavakare. Susirinku-
siuosius pasveikino ir festivalio „Teatras 
pas mus ir mes jame“ programą pri-
statė Šiaulių valstybinio dramos teatro 
aktorius Aurimas Žvinys, išsakydamas 
pagrindinį renginio sumanytojų tikslą 
– galimybę pabūti profesionaliame te-
atre net ir atokesnėse vietovėse gyve-
nantiems vaikams, galbūt ne vienam ir 
pirmą kartą. Jaunuosius teatro lankyto-
jus dar džiugino šie spektakliai: „Tarmių 
stalas“ (Stalo teatras), „Pasakos telefo-
nu“ („Teatriukas“), „Batų istorijos“, „Kny-
gų personažai atgyja“ (Klaipėdos jau-
nimo teatras), „Stebuklingas pelenės 
laikas“ (Klaipėdos lėlių teatras), „Senelio 

pasakaitės“ (Vilniaus vitražinių lėlių te-
atras „Vaivorykštė“), „Lai lai lai“ („Cezario 
grupė“). Festivalyje dalyvaujantys te-
atrai žiūrovų sulaukė ne tik Naisiuose: 
Šiaulių miesto koncertų salėje „Saulė“ 
buvo rodomi spektakliai „Batų istori-
jos“ (Klaipėdos jaunimo teatras), „Troliai 
mumiai ir burtininko skrybėlė“ („Nai-
sių vasaros teatras“), o vitražinių lėlių 
teatras „Vaivorykštė“ aplankė Šiaulių ra-
jono Šilėnų mokyklos mokinius ir Šiau-
lių kūdikių namus. 

Žydrūno Budzinausko nuotraukos
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Labdaros ir paramos fondo „Švies-
kime vaikus“ tikslas – aprūpinti Lietu-
vos bibliotekas, mokyklas, darželius 
geriausiomis lietuvių autorių knygo-
mis vaikams. Šio fondo steigėjai   An-
drius Mamontovas ir Ramūnas Kar-
bauskis pradėjo kilnią misiją, šiemet 
visos Lietuvos vaikus pasieks pirmo-
sios dešimt tūkstančių vaikiškų biblio-
tekėlių, kurias sudaro 13 geriausiomis 
pripažintų 2014 m. knygos vaikams.`

„Iki ilgųjų vasaros atostogų aplan-
kėme 24-ių rajonų viešąsias biblio-
tekas, padovanojome daugiau nei 
30  tūkstančių knygų, kelionę po Lie-
tuvą, aplankydami visus šalies rajo-
nus, tęsime rudenį,“ – tikino steigėjas 
Ramūnas Karbauskis. Projektas „Vaikų 
bibliotekėlė“ yra tęstinis, planuojama 
jį tęsti dvidešimt metų ir kasmet pra-
džiuginti vis naujais leidiniais. „Kasmet 
planuojama išleisti 15−20 geriausių, 
tik lietuvių autorių vaikiškų knygelių. 
Per du dešimtmečius šios bibliote-
kos leidinių skaičius turėtų išaugti iki 
keturių šimtų. Tai – labai svarbu, nes 
šiandien vaikų literatūrai trūksta vals-
tybės dėmesio ir rėmėjų pagalbos,“ – 
tikslus vardina R. Karbauskis.

Šių metų bibliotekėlės komplektą 
sudaro 13 įvairių autorių knygų, jas 
kruopščiai atrinko autoritetinga komi-
sija. Komisijoje dirbo devyni asmenys, 
vieni iš jų: Vilniaus universiteto profe-

sorė Viktorija Daujotytė, vaikų litera-
tūros tyrinėtojas doc. Kęstutis Urba, 
muzikantas Andrius Mamontovas ir 
mecenatas Ramūnas Karbauskis. Vieną 
bibliotekėlės knygų dalį sudaro litera-
tūros klasikų kūrinių vaikams nauji lei-
dimai, kitą – geriausios Metų knygos ar 
kitus apdovanojimus gavę šiuolaikinių 
autorių kūriniai. Akcijoje „Vaikų biblio-
tekėlė 2015“ dalyvaujančios įstaigos 
gauna po du knygų komplektus. Šios 
knygos dalijamos nemokamai, knygy-
nuose jomis neprekiaujama. 

Susitikimai su švietimo įstaigų, vai-
kų namų, bibliotekų, ligoninių vaikų 
skyrių, organizacijų, dirbančių su vai-
kais, atstovais vyksta rajonų viešosiose 
bibliotekose. Fondo steigėjas, kultū-
ros mecenatas Ramūnas Karbauskis 
per susitikimus pristato fondo veiklą, 
pasakoja apie kultūrinį gyvenimą ma-
žojoje Lietuvos kultūros sostinėje Nai-
siuose, o svarbiausias akcentas ir tiks-
las yra knygos, dovanojamos vaikams. 

„Pasiryžau aplankyti visas Lietuvos 
viešąsias bibliotekas pats, kad galė-
čiau padėkoti kiekvienam pedagogui, 
bibliotekininkui, kultūros specialistui 
už jų prasmingą ir dažnai pasiaukoja-
mą darbą – vizitų metu pabrėžia kul-
tūros mecenatas. „Knygas išleidžiame, 
sunkiai dirbame atrinkdami geriau-
sius kūrinius vaikams, tačiau šios kny-

SVarbIaUSIaS TIkSLaS – SkaITaNTyS VaIkaI
  „Pirmoji knyga 
apskritai nulemia tolesnį 
vaiko santykį su literatūra. 
Netinkama knyga, jos 
pateikimas gali vaiką nuo 
knygos atbaidyti, arba prie-
šingai – uždegti meilę kny-
goms, susidomėjimą rašytu, 
spausdintu žodžiu,“ – 
kalbėjo A. Mamontovas.

 Vienas paramos ir 
labdaros fondo „Švieskime 
vaikus“ įkūrėjų, daugybės 
vaikų edukacijai skirtų 
projektų rėmėjas Ramūnas 
Karbauskis tiki, kad šiuo 
metu daromi darbai paliks 
gilų pėdsaką gražesnės 
visuomenės formavimesi. 
„Gera knyga yra raktas į 
vaiko sielą, būtinos naujos, 
įdomios knygos vaikams, 
žadinančios norą pažinti 
pasaulį, vertybes, kuriomis 
jie galėtų vadovautis visą 
likusį gyvenimą. Lietuva turi 
puikių rašytojų, dailininkų, 
tad ši premija – mažas kū-
rėjų paskatinimas talentui 
ugdyti,“ – sako rėmėjas.

gos taip ir nepasiektų mažųjų skaity-
tojų, jei nebūtų jūsų, tų žmonių, kurie 
ugdo mūsų jaunąją kartą“.

Susitikimų su švietimo įstaigų, vai-
kų namų, bibliotekų, ligoninių vaikų 
skyrių, organizacijų, dirbančių su vai-
kais, atstovais metu daug kalbama 
apie savivaldybės bendradarbiavimą 
su bendruomene  imantis gerinti kul-
tūrinį gyvenimą ir apskritai kultūrinę 
aplinką. Fondo steigėjas, kultūros me-
cenatas Ramūnas Karbauskis noriai 
dalinasi Naisių bendruomenės patir-
timi, pristato mažosios Lietuvos kul-
tūros sostinėje veikiančius muziejus, 
žemaitukų žirgyną, radiją, nemoka-
mus spektaklius dovanojantį „Naisių 
vasaros“ teatrą, visiems gerai žinomą 
serialą „Naisių vasara“. 

Akimirkos iš Tarptautinės knygų mugės

Žydrūno Budzinausko nuotraukos
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Trumpai papasakokite apie save.
Gimiau, mokiausi mokykloje ir ins-

titute Šiauliuose. Jaunystėje aktyviai 
sportavau. Žaidžiau krepšinį moky-
klos, instituto komandose. Su Šiaulių 
miesto krepšinio komanda 1976 me-
tais tapau Lietuvos jaunimo žaidynių 
nugalėtoju. Gyvenimo svajonė buvo 
krepšinio trenerio specialybė. Bet li-
kimas lėmė, kad tapau kūno kultūros 
mokytoju. Pirmoji darbovietė – Bazi-
lionų vidurinė mokykla. Bazilionuo-
se dirbau 15 metų. Nuo 1996 metų 
vadovauju Naisių mokyklai. Iki pra-
ėjusių mokslo metų mokiau ir kūno 
kultūros. 

Kokia Naisių mokykla Jūsų aki-
mis?

Apie Naisių mokyklą galiu kal-
bėti tik teigiamai. Mokykloje dirba 
puikūs specialistai, visą širdį atiduo-
dantys vaikų ugdymui. Mokytojai 
domisi švietimo naujovėmis, kelia 
kvalifikaciją įvairiuose kursuose, se-
minaruose, organizuoja mokyklinius 
ir dalyvauja kitų organizuojamuose 
projektuose. Mokiniai gali tobulinti 
savo meninius gabumus (dalyvauti 
šokių, dainavimo būreliuose), lankyti 
ornitologų, Valančiukų, sporto bū-
relius. Aišku, matau ir trūkumų: mo-
kyklai trūksta patalpų, nėra sporto 
salės, valgyklos. Mokykla yra toli nuo 
miestelio centro.

Kokiomis vertybės vadovaujatės 
darbe?

 Esu „įgaliotas“ organizuoti ir vado-
vauti kitų darbui, vertinu kitų darbuo-
tojų kūrybiškumą ir originalias idėjas. 

Naisių mokyklos direktorius  
vytautas ŠiMkus

MOkykLOjE Nė VIENO, 
TUrINčIO žaLINgų ĮprOčIų

Labai rūpi ir mokytojų, ir mokinių 
darbo aplinka. Dirbant mokykloje yra 
galimybė nuolat tobulėti, įgyti naujų 
žinių, o tai šiuolaikiniame pasaulyje 
labai svarbu. Noriu būti atidus ir kitus 
palaikantis vadovas. Tai atitinka mano, 
kaip žmogaus, moralines vertybes. 

Kokie Naisiai pradėjus Jums dirb-
ti mokykloje ir dabar? Kokie, Jūsų 
manymu, didžiausi pokyčiai?

Per 18 mano darbo metų Naisiuo-
se įvyko daug pokyčių. Sakyčiau, į 
gerąją pusę. Naisiai tapo vienu iš gra-
žiausių, labiausiai tvarkomų Lietuvos 
miestelių. Miestelis turi savo viziją, ją 
sėkmingai įgyvendina (vadinti Nai-
sius kaimu man neapsiverčia liežu-
vis). Naisiai iš gana tvarkingo kaimo 
tapo labai gražia kaimo gyvenviete 
su daug lankytinų turistinių, pažinti-

 Kovo 25 d. 
mažieji Naisių mokyklos mokiniai 

dalyvavo akcijoje „Žemė žydi“, skirtoje 
pasaulinei Žemės dienai

vykę poilsiautojai. 
Čia galima pa-
žaisti paplūdimio 
tinklinį, dažasvy-
dį moderniame dažasvydžio centre, 
apsilankyti muziejuose, koncertuose, 
dalyvauti tradiciniame „Naisių vasa-
ros“ festivalyje. Naisiai kasmet vis gra-
žėja. Malonu, kad gerų idėjų nestinga 
vietos bendruomenei, kultūros me-
cenatui Ramūnui Karbauskiui. 

Kokius iššūkius (ateities planus) 
keliate sau ir kolegoms?

Pirmiausia norėtųsi, kad Naisių 
mokykla ir toliau galėtų didžiuotis 
savo mokiniais, kurie, baigę mūsų 
mokyklą, tęsia mokslą gimnazijose, 
profesinio rengimo centruose. Mo-
kykla yra vaikų ugdymo įstaiga, todėl 
siekiame, kad mokiniai, baigę mūsų 
mokyklą, būtų įgiję tinkamų žinių, 
mokėjimų ir įgūdžių. Vienas iš ateities 
tikslų – materialinės bazės turtinimas. 
Tokio įžymaus kaimo mokykla turėtų 
turėti ir atitinkamas patalpas, eduka-
cines erdves. 

Naisiai – mažoji Lietuvos kultūros 
sostinė 2015 m. Ką Naisiai gali duoti 
ir duoda jaunam žmogui? 

Koks įdomus yra gyvenimas Nai-
siuose. Nesvarbu, kokio amžiaus esi. 
Mokiniai lankosi „Naisių vasaros“ 
spektakliuose, koncertuose, rengi-
niuose, dalyvauja archeologiniuose 
kasinėjimuose. Turi galimybę mokytis 
groti gitaromis, lankyti žirgyną, užsii-
minėti atletine gimnastika. Mokyklo-
je nėra nė vieno mokinio, vartojančio 
svaigalus, rūkančio. Vasarą vykstantys 
„Naisių vasaros“ festivaliai ugdo jau-
no žmogaus pilietiškumą, patriotiš-
kumą. Mokiniai tyrinėja paukščius, 
mokykloje veikia ornitologų būrelis. 
Manau, kad kuo daugiau užimtas 
žmogus, tuo jis turi mažiau galimybių 
pasukti klystkeliais. 

Ar noriai vaikai prisideda prie 
Naisių kaimelio, pagarsėjusio kaip 
kultūros židinys, puoselėjimo? 

Mokiniai didžiuojasi, kad gyvena 
ir mokosi Naisiuose, kad turi galimy-
bę būti ugdomi ne tik klasėse, bet ir 
visuose Naisių kaimo erdvėse (Lite-
ratūrinis muziejus, Ornitologijos mu-
ziejus, Baltų dievų muziejus, Gėlių 
muziejus, Naisių bendruomenės kul-
tūros rūmai). Jie noriai dalyvauja vi-
suose renginiuose, organizuojamose 
Naisiuose: koncertuose, minėjimuo-
se, festivaliuose ar pavasariais orga-
nizuojamose talkose (tvarko Sereikių 
parkelį, aplinką prie Alkos kalno, kelia 
inkilus, savanoriauja per „Naisių vasa-
ros“ festivalį). 

Ar aplinka turi įtakos vaikų ugdy-
mui? 

Be abejo, graži ir tvarkinga aplin-
ka auklėja žmogų. Nesvarbu, koks 
jis. Gėris, grožis skatina geras idėjas, 
emocijas, nuotaiką. Kiekvienas vaikas 
pagal savo galimybes stengiasi, kad jo 
gimtieji Naisiai būtų gražūs ir išpuose-
lėti. Mokiniai, nuvykę į kitas mokyklas, 
kaimus, pirmiausia lygina, kaip atrodo 
aplinka, patalpos. Džiaugiasi, kad to-
kių gražiai sutvarkytų, erdvių patalpų 
kaip Naisiuose mažai kur yra. 

 Kultūriniai renginiai, 
kurie vyks Naisiuose 2015 
metais (mažoji Lietuvos 
kultūros sostinė), tikrai bus 
naudingi auklėjant jaunąją 
kartą, jų dvasiniam tobulė-
jimui. Manau, kad mokiniai 
gaus geras ugdymo karjerai 
pamokas, susipažins su 
pasaulio kultūromis, pa-
tobulins lietuvių tradicijų, 
tradicinių amatų įgūdžius.

Naisių jaunimas

nių vietų. Naisiuose vasarą maloniai 
laiką leidžia ne tik Naisių gyventojai, 
bet atostogauja iš Šiaulių miesto at-

Žydrūno Budzinausko nuotraukos

Nuotrauka iš asmeninio archyvo
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Šiandien visuomenei sunku įsi-
vaizduoti miestų šventes, Jonines 
ir kitus renginius, kuriuose nebūtų 
vartojamas alkoholis. Šios tradicijos 
įsigalėjusios mūsų tautoje. Kokios 
priežastys skatina imtis alkoholio 
vartojimą mažinančių veiksmų?

Esame sena, šioje žemėje nuo am-
žių gyvenanti tauta, iš kartos į kartą 
saugojusi ir gynusi savo žemę, kalbą ir 
tradicijas. Mūsų protėvių puoselėtoje 
kultūroje niekada nebuvo alkoholio 
kulto. Senosios mūsų tautos tradici-
jos visada pašiepdavo girtuoklius. Tai 
byloja mūsų tautos patarlės: „Kas jau-
nystėj girtuokliauja, tas senatvėj el-
getauja“, „Su girtuokliu susidėsi, kaip į 
dilgėles atsisėsi“ ir t. t. 

Vydūnas skelbė, kad tik blaivi tauta 
gali išlikti. Iki šiol išlikome, tačiau vis 
labiau skęstame alkoholio liūne. Kas 
atsitiko mūsų tautai, kad, Pasaulinės 
sveikatos organizacijos duomenimis, 
nusiritome į trečiąją vietą pagal di-
džiausią alkoholinių gėrimų suvarto-
jimą? Kartu atslinko ir visos girtavimą 
lydinčios negerovės. Blogėja sveikatos 
rodikliai. Alkoholis yra tapęs neatsie-
jamu švenčių, festivalių atributu, dėl 
jo didėja nusikalstamumas. Viešai de-
monstruojamas alkoholio vartojimas 
daro neigiamą įtaką nepilnamečiams, 
blogėja kultūros renginių įvaizdis. 
Dirbdama Seimo Narkomanijos ir alko-
holio prevencijos komisijoje žinau ne 
tik statistiką, bet ir problemas, su ku-
riomis susiduria priklausomybes nuo 
alkoholio ar kitų psichotropinių me-
džiagų turintys žmonės ir jų aplinka. 
Todėl nieko nedaryti – jau negalima. 

Dešimtys tūkstančių Lietuvos pilie-
čių pasirašė peticiją, raginusią pakeis-

renginių metu. Aš, kaip šio įstatymo 
pataisų autorė, visada sakiau, kad sa-
vivaldybių tarybos turi būti blaivybės 
puoselėtojos, siekiančios, kad visi jų 
savivaldybėse vykstantys renginiai 
būtų blaivūs, kad atėję į juos žmonės 
galėtų džiaugtis kultūra, rodytų gražų 
pavyzdį jaunimui. Priimta išties daug 
gerų įstatymų, ribojančių alkoholio 
prekybą ir naudojimą, svarbu – jų įgy-
vendinimas, visuomenės požiūrio for-
mavimas, jaunimo ugdymas.

Šiaulių rajono savivaldybė tapo 
pirmąja Lietuvoje, kurioje visuose 
kultūros renginiuose nebus galima 
prekiauti alkoholiniais gėrimais, o 
neblaivūs žmonės į juos nebus įlei-
džiami. Šventės be alkoholio –  iššū-
kis, pavyzdys visai Lietuvai.  Papasa-
kokite plačiau apie šią idėją. 

Šiaulių rajono savivaldybė turi 
gražų pavyzdį – Naisius, čia renginiai 
jau seniai vyksta be alkoholio, ir tokių 
renginių naudą, išskirtinumą pajuto 
žmonės, todėl į renginius susirenka 
tūkstančiai laimingų šeimų. Susiren-
ka bendrauti, džiaugtis, tobulėti. Nuo 
vietinės valdžios požiūrio priklauso la-
bai daug. Džiaugiuosi kultūros mece-
nato Ramūno Karbauskio iniciatyvo-

mis ir veikla bei Šiaulių rajono vadovų 
siekiu, kad rajono žmonės gyventų 
kultūringai ir blaiviai.

Aktyviai veikiate ne tik kultūros, 
blaivybės puoselėjimo klausimais, 
švietimas – Jums labai svarbi darbo 
sritis. Ar pakankamas valstybės dė-
mesys jaunosios kartos ugdymui?

Tenka liūdnai konstatuoti, kad vi-
suomenėje nuolat didėja nepasitenki-
nimas esama švietimo padėtimi, kad 
valstybės dėmesio jaunosios kartos 
ugdymui nepakanka, nes Valstybės 
švietimo strategijoje įtvirtintas siekis, 
kad nacionalinės išlaidos švietimui ir 
mokslui, kaip bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP) dalis, artėtų prie 6 proc. 
(tai įtvirtinta ir Europos Tarybos reko-
mendacijose ir apie tai buvo rašoma 
šios Vyriausybės programoje), visiš-
kai nevykdomas. BVP dalis švietimui 
ir mokslui kasmet mažėja – 2015 m. 
valstybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų asignavimų dalis šiai sričiai 
sumažėjo iki 4,6 proc. ir šio rodiklio 
reikšmė yra pati žemiausia per pasta-
ruosius metus (pvz., 2010 m. buvo 6,2 
proc., 2009 m. – 7,3 proc.). 

Vyriausybė, tvirtindama Lietuvos 
stabilumo programą, švietimo išlai-
doms nuo BVP 2020 metams planuoja 
skirti tik 3,9 proc. Numatant ilgalaikes 
švietimo programas ir tam skiriamas 
išlaidas, matant BVP ir moksleivių skai-
čiaus pokytį, labai atsakingai turi būti 
įvertinama būtinybė didinti mokymosi 
aprėptį, gerinti pedagogų socialines 
garantijas bei ugdymo kokybę, plėtoti 
neformalųjį vaikų ugdymą, įgyvendinti 
jaunimo pilietinio, tautinio, lituanisti-
nio ugdymo ir prevencines programas. 
O kur dar mokslo ir studijų reikmėms 
ar mokinių profesiniam orientavimui 
būtini asignavimai? Moksleivio krep-
šelio keitimas klasės krepšeliu turi būti 
pagrįstas ne tik idėja, bet ir jos įgyven-
dinimui skirtomis lėšomis ir t. t. Nesii-
mant skubių priemonių Lietuvos švie-
timo kokybei kelti ir toliau paliekant 
švietimo sistemą savieigai, tai gali tu-
rėti ilgalaikių neigiamų pasekmių išsi-
lavinusios visuomenės kūrimui. Būtina 
atkurti mokytojo prestižą, siekti, kad 
tik kvalifikuoti pedagogai dirbtų vaikų 
darželiuose ir mokyklose, nes jiems pa-
tikime didžiausią užduotį – žmogaus 
išugdymą. Reikia visų – ir vyriausybės, 
ir savivaldybės, ir visuomenės sutelkto 
darbo ir požiūrio, kad švietimas taptų 
mūsų valstybės prioritetu. 

Lietuvos Respublikos Seimo narė  
Rima BAŠkienė

 Džiugu, kad vis dažniau 
pavyksta išgirsti gerų žinių, 
kad tai viena, tai kita šventė 
vyksta blaivioje aplinkoje, 
kad prioritetu tampa kultū-
ros renginių kokybė. Į alko-
holio pramonę nebežiūrime 
kaip į vieną iš svarbiausių 
mūsų ekonomiką lemian-
čių veiksnių, o švietėjiškoje 
aplinkoje vis dažniau propa-
guojamas sveikas, blaivus 
gyvenimo būdas. 

SIEkIU, kad rajONO žMONėS  
gyVENTų kULTūrINgaI Ir bLaIVIaI

ti atitinkamus LR alkoholio kontrolės 
įstatymo straipsnius ir uždrausti pre-
kiauti alkoholiniais gėrimais, juos var-
toti ar jų turėti viešuosiuose   rengi-
niuose, kuriuose dalyvauja asmenys, 
jaunesni nei 18 metų. Peticiją inicija-
vo dainų autorius ir atlikėjas Andrius 
Mamontovas bei kultūros mecenatas 
Ramūnas Karbauskis. 

2015 m. gegužės 21 d. LR Seimas 
priėmė Alkoholio kontrolės įstatymo 
pakeitimus, kad ne tik koncertų, tea-
tro spektaklių, bet ir visų švenčių, ma-
sinių renginių, parodų ir kitų renginių, 
skirtų nepilnamečiams, metu nebūtų 
prekiaujama alkoholiu ir jis nebū-
tų vartojamas. Savivaldybių tarybos 
turi teisę riboti ar uždrausti prekybą 
alkoholiniais gėrimais ne tik švenčių, 
masinių renginių, bet ir parodų, kon-
certų, teatro spektaklių, cirko ir kitų 

Trumpai papasakokite apie savo 
šeimą. Ar jaučiatės laimingi gyven-
dami Lietuvoje? Kodėl?

Pusę savo gyvenimo praleidau 
Lietuvoje. Mano karjera čia prasidėjo 
iškart po mokyklos baigimo, kai pra-
dėjau studijuoti. Čia sutikau savo vyrą, 
gimė abu mūsų berniukai, jie abu čia 
lanko darželį. Jaučiu, kad čia yra puiki 
vieta auginti vaikus. Vilniuje gausu ža-

MENUI LIETUVOjE TrūkSTa gaLIMybIų Ir paraMOS 
Dainininkė  
erica  
jennings 

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

iš Airijos pasiilgstu kalnų. Ten randu 
ramybę. Mano tėvai susipažino Du-
bline vėlyvoje paauglystėje, tad mes 
visi gimėme ten. Man patinka mažes-
ni miestai – Dublinas tuo požiūriu yra 
kaip Vilnius. Nemanau, kad galėčiau 
gyventi dideliame mieste kaip Mas-
kva ar Bogota: per daug streso, žmo-
nės atsiskyrę ir dėl to daug blogos 
energijos. 

2013 m. Naisių vasaros festivalio 
metu kartu su vyru Jurgiu dovano-
jote savo koncertą žiūrovams. Kaip 
jautėtės dalyvaudami blaiviame fes-
tivalyje, skirtame šeimoms?

Vienintelis skirtumas tai, kad nema-
tai žmonių, besielgiančių kaip idiotai. 

 Man svarbiausia, kad 
žmonės, klausydami mūsų, 
kažką pajustų. Blogiausias 
dalykas – jei kažkas ateitų į 
koncertą ir pasijustų „dzin“. 
Tuomet jau geriau nepatiktų. 

Nuoširdžiai sakau, kad man reikia 
abiejų. Abu mano tėvai yra iš mažučių 
kaimelių gražioje, kalnuotoje Šiaurės 
Vakarų Airijoje, kur kraštovaizdis lau-
kinis ir nepaliestas. Visas savo vasaras 
ir daug kitų atostogų praleidau ten 
bėgiodama su savo šunimi. Labiausiai 

lumos, o Lietuvoje oras švariausias Eu-
ropoje. Sveikas požiūris į maistą. Daug 
priežasčių, dėl kurių mes čia laimingi.

Ką mieliau pasirinktumėte – gy-
venimą dideliame mieste ar kaime?
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Dalyvavote jubiliejiniame (penk-
tajame) blaiviame festivalyje „Nai-
sių vasara“. Kaip vertinate festivalį, 
kokie įspūdžiai?

Man nesvetimas kaimas. Sužinojau 
apie Naisiuose vykstančius festivalius, 
grįžęs iš Japonijos nutariau apsilanky-
ti ir likau labai maloniai nustebintas. 
Nemažai važinėju po Lietuvos kaimus, 
turiu daug giminių. Tenka pripažin-
ti, kad kaimo vaizdas ganėtinai niū-
rus, apleisti vienkiemiai, namai, net ir 
kaimeliai. Naisiai kaip feniksas kyla iš 
pelenų: piliakalniai, ežero pakrantė, 
žydintys gėlynai, sporto aikštė – kaip 
pavyzdiniai. 

Mačiau tuos vaizdus seriale „Naisių 
vasara“, tačiau tokius pačius juos pa-
mačiau apsilankęs Naisiuose. „Manau, 
tai gražiausias Lietuvos kaimas.

Esate puikus strategas, gerai 
žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir pa-
saulyje krepšinio treneris. Kokias 
taisykles ar vertybes skiepijate krep-
šininkams?

Pamačius tokias šventes kaip fes-
tivaliai Naisiuose, pavyzdys įkvepia. 
Matau krepšinį, jaunąją kartą, kurioje 
akivaizdžiai jaučiama pagarbos vyres-
niems žmonėms, elgesio kultūros sto-
ka: „Eidamas šaligatviu sutinki būrelį 
moksleivių, jie keikiasi prie suaugusio 
žmogaus, atrodo šiurkštūs, lyg nesu-
prastų, kur esantys. Manau, ir sporte 
yra panašių dalykų, tad dažnai susi-
mąstau, kodėl taip yra. Krepšinio var-
žybose taip pat tenka pripažinti, stin-
ga kultūros, mažai pagarbos vienas 
kitam, varžovui. Norėdami paraginti 
ar paskatinti sportininkus dažnai ir 
mes nerandame kitų žodžių, tik keiks-
mažodžiai, šūksniai, reikalavimai. 

Kaimuose nemažai geriančių 
žmonių. Naisiuose tai pavyksta su-
tvarkyti, tad kyla klausimas, kodėl 
to negalima padaryti sporte?

Mano požiūris nepasikeis iki gyve-
nimo pabaigos: kiekvienas sportinin-
kas pirmiausia yra žmogus, o tik pas-
kui krepšininkas ar kitos sporto šakos 
atstovas. Nuo to ir reikia pradėti au-
klėti jaunus sportininkus. Visada kole-

SpOrTININkaI kaIp akTOrIaI – ScENOjE NEgaLI 
apSIMETINėTI

goms, treneriams patariu: pirmiausia 
atėjęs į treniruotę ir pasisveikinęs su 
vaikais paklausk, kas gero mokykloje, 
namie. Kaip jis, jo tėtis ar mama jau-
čiasi, kas svarbaus ar netikėto nutiko. 
Tik paskui pereik prie sporto. Nega-
lima vaikus auklėti kaip robotus, tik 
ugdant sportinius gebėjimus, pamirš-
tant, kad jis yra jautrus, individualus 
žmogus. Daugiau sporte galima pa-
siekti gerbiant priešininką, sportinin-
kas visada labiau susikoncentruos, jei 
jis vertins, gerbs savo varžovą kaip sti-
prų, o ne menkindamas jį. Ši taisyklė 
galioja ir prieš, ir po varžybų – reikia 
mokėti ir pralaimėti: „Žmogau, būk 
mielas ir jausk pagarbą, pripažink sti-
presnį, mokykis įveikti kitą, bet mokėk 
gyventi ir nugalėtas“. Norėtųsi, kad ir 
sportininkai, ir sirgaliai būtų kultūrin-
gesni, ne tokie supersiautulingi, be 
pagarbos vienas kitam. Ne tik sporte, 
tačiau ir gyvenime dabar vyrauja pa-
vydas, savanaudiškumas, egoizmas, 
o ne noras jausti pasitenkinimą gerai 
atliktu darbu.

Sportininkai, kaip aktoriai sceno-
je, negali apsimetinėti, nes žmonės 
pradės švilpti. Taip yra ir krepšinio 
varžybose?

Jeigu tu atsiduodi, aikštelėje kau-
niesi sąžiningai ir atsakingai, net ir 
pralaimėjus žmonės ploja atsistoję, 
ypač užsienio šalyse. Manau, tai la-
biau priklauso nuo bendro tautos kul-
turos lygio.

Jei norime, kad žiūrovai mus gerb-
tų, reikia pirmiausia išmokyti krepši-
ninkus gerbti save, varžovus ir tuos, 
kurie atėjo jūsų pažiūrėti. Norėtųsi, 
kad taip būtų auklėjami pradedantys 
sportuoti vaikai. Vėliau bus sunkiau.

Kokią reikšmę Jūsų gyvenime turi 
kultūra? Kas buvo didžiausias pa-
vyzdys?

 Manau, pats gyvenimas – didžiau-
sia mano mokykla. Mane mokė nelen-
gvas gyvenimas, nuo 5 metų užaugau 
be tėvo. Mama buvo pavyzdys, kad 
negalima lipti per galvas, kaip reikia 
gerbti kitus, daug dirbti, siekti, nes 
niekas už tave nieko nepadarys, – taip 
ji mane auklėjo nuo pat mažens. 

Kaip pasukote sporto keliu?
Vaikystėje nedrįsau pasakyti, kad 

būsiu krepšininkas, tik rinkdavau kie-
kvieną naujieną ar nuotrauką apie le-
gendinį Modestą Paulauską, bet kad 
sportuosiu ir dirbsiu sporto srityje,  – 

Krepšinio 
treneris 
Antanas 
siReikA

žinojau visada ir tikrai. Mokiausi gerai, 
mokytojai prognozavo studijas Vil-
niaus universitete, tačiau paskutiniais 
metais mokykloje pasakiau, jog mano 
gyvenimas bus susietas su sportu: 
„Noriu daryti tai, kas man mieliausia, 
o mieliausias man sportas.“ Baigęs KKI 
(dabar – Sporto universitetas) kitokio 
darbo ir nedirbau, tik krepšinio trene-
riu. Mano horoskopas Jautis, matyt, 
kai pasirenka jis tą vagą, eina iki galo, 
kol nepamojuoja raudona spalva.

Kokios patirties įgijote būdamas 
Japonijoje?

Išvyka į Japoniją dvejiems metams 
buvo savanoriška, tačiau tremtis. Iš 
pradžių buvo nelengva. Ten žmonės 
kitos kultūros, kito požiūrio į darbą, 
pareigą, vienas į kitą. Pvz., pakeltas 
tonas jau yra kito žmogaus įžeidimas. 
O mes čia įpratę „būti teisingi“ kaip tik 
kuo garsiau šaukdami, nurodinėda-
mi, pykdami. Ten viskas yra planuo-
jama, numatoma, skaičiuojama. Visi 
turi darbą, jį brangina ir labai daug 
dirba. Žmogui nereikia tiek nervin-
tis, panikuoti, ieškoti išeičių, rizikuoti. 
Gal todėl ten net stichinės nelaimės 
priimamos ramiai, rodos, „planuotai“. 
Organizuotumas ir paklusnumas – iš-
skirtiniai jų bruožai. Manau, Japonijos 
kultūroje minusų yra kur kas mažiau 
nei Lietuvos, yra ko iš jų pasimokyti. 
Didžiulį įspūdį paliko duoto žodžio 
svarba, niekada nesijautė jokio žmo-
nių skirstymo luomais. Visur matai 
nuolankumą, pagarbą, ramybę, jokio 
pažeminimo ar egoizmo. Jei japonai 
duoda žodį, dėl jo gali ir „nusižudyti“, 
nes reikia jį ištęsėti. Taip pat ir poli-
tikoje, jei politikai rinkėjams duotų 
pažadų neišpildo, nebeturi teisės 
dalyvauti renkamuose postuose, jie 
praranda pasitikėjimą visam gyveni-
mui. Valdininkai ten – patarnautojai, 
dirbantys žmogui.

2003 metais Antanui Sireikai su-
teiktas Šiaulių garbės piliečio titu-
las. Tais pačiais metais pripažinto 
stratego ir trenerio vadovaujama 
Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo 
auksą Europos čempionate Švedijo-
je. A. Sireikos treniruojama Lietuvos 
rinktinė tapo rezultatyviausia pir-
menybių komanda.  

 „Manau, kiekvienam 
reikia pradėti nuo savęs – 
keisti požiūrį auklėjant 
jauną žmogų, ugdant pa-
garbą vieni kitiems, visos 
tautos istorijai, jos kultūros 
palikimui. Jauskime išdidu-
mą ir pagarbą savo kraštui, 
kiekvienam žmogui. Labai 
norėčiau matyti šiuos po-
kyčius mūsų visų gyvenime. 
Gal todėl toks mielas šis 
kaimas – Naisiai.“

MENUI LIETUVOjE TrūkSTa gaLIMybIų Ir paraMOS 

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Iš tiesų! Visi šoko, dainavo, linksminosi. 
Žmonės tikrai gali linksmintis be alkoho-
lio. Ir gerai, kad jie tai pamatė – juk daž-
niausiai turi pamatyti, kad patikėtum. 

Ar tai buvo pirmas tokio pobūdžio 
festivalis, kuriame koncertavote?

Anksčiau esu dalyvavusi „Varom“. 
Tai studentiškas festivalis, kur ne-
parduodamas alkoholis. Ten taip pat 
buvo labai smagu. 

Kokius pojūčius sukėlė apsilanky-
mas Naisiuose?

Buvo gera matyti žmones iš mažo 
miestelio, besididžiuojančius savo 
gimtuoju kraštu. Labai gražu, kad jie 
atpažįsta gėrį savo aplinkoje, nes daug 
žmonių to nedaro. Mano tėvai yra iš 

kaimų, bet tėtis augintas būti džentel-
menu, o mama – dama. Tai labai susiję 
su tuo, kaip esi užaugintas, ir vertybė-
mis, kurios tau įskiepijamos vaikystėje. 
Jautrumas, užuojauta ir gerumas yra 
labai svarbios žmogaus charakterio 
savybės. Ir savo vaikams sakau: „Ma-
nieros jus toli nuves“. 

Kaip manote, ko labiausiai trūks-
ta Lietuvos kultūroje?

Menui Lietuvoje trūksta galimy-
bių ir paramos. Požiūris į menininkus 
turi pasikeisti, kaip ir požiūris į tele-
viziją bei radiją. Jie nuolat žmonėms 
pateikia tą patį šlamštą, nes jaučia, 
kad „masės“ nesupras nieko kito. Tai 
girdėjau tiesiai iš televizijos ir radijo 
prodiuserių, ir manau, kad tai neįtikė-
tinai globėjiška. Kai SKAMP pradėjo 
koncertuoti, atgaivinome visą gyvos 
muzikos sceną, tačiau tai buvo vargi-

nanti kova. Visur, kur eidavome, orga-
nizatoriai skundėsi dėl įrangos ir kaip 
sudėtinga yra tai, ką darome. Bet mes 
žinojome, kad jie tik norėjo papras-
čiau ir pigiau. Jei palyginčiau šį požiū-
rį su Airija, būtų visai priešingai. Airiai 
negerbia atlikėjų, kurie negali koncer-
tuoti gyvai. Jei išdrįsti groti Dublino 
gatvėje, kur dauguma garsių airių at-
likėjų pradėjo savo karjerą, jau verčiau 
būk geras. Visgi lėtai, tačiau galima 
matyti, kaip pamažu lietuvių požiūris 
keičiasi. Esu laiminga, galėdama būti 
šių pokyčių dalimi. 

Kokią didžiausią žinutę norėtu-
mėte perduoti gerbėjams? Ką norite 
perteikti savo kūryba?

Minčių, diskusijų ir jausmų provo-
kavimas man reiškia labai daug. Pa-
tirčių dalijimasis su žmonėmis. Bet la-
biausiai aš noriu suteikti klausytojams 

akimirką, kai jie tiesiog galėtų išnykti 
muzikoje.

Propaguojate sveiką gyvenimo 
būdą, esate aktyvūs visuomeninėje 
veikloje (savanoriaujate), kodėl jums 
viso to reikia? Kaip visur suspėjate?

Yra toks airių posakis: „Jei nori su-
žinoti, kaip kažką padaryti, paklausk 
užimto žmogaus“. Dalykams, kurie 
tau svarbūs, laiko randi. Mano prio-
ritetai yra mano berniukai, drabužių 
linija, kūryba ir davimas atgal. Buvau 
užauginta atiduoti tiek pat, kiek ga-
vau. Tai svarbu. Nuolat gaunu laiškų iš 
skirtingo amžiaus žmonių, dėkojančių 
man už dalykus, kuriuos jau pamiršau 
sakiusi ar dariusi. Vieši žmonės turi tri-
būną sukurti teigiamą pokytį ir aš vi-
sada bandžiau šią tribūną panaudoti 
geriausiu įmanomu būdu bei būti ge-
ras, stiprus pavyzdys jauniems žmo-
nėms – ypač jaunoms merginoms. 
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naisių gidės

SUSIpažINkIME 
SU NaISIaIS

Ar žmonės noriai grįžta į Naisius?
Žinoma, žmonės mielai sugrįžta į Naisius, nes 

pirmiausia jie lieka sužavėti gražios aplinkos, nuo-
širdaus priėmimo ir bendravimo. Lankytojai taip pat 
sugrįžta į nuolat vykstančius renginius: „Bardų va-
sarą Naisiuose“, tradicinius Baltų švenčių ciklo ren-
ginius ir, žinoma, jau šeštus metus iš eilės vyksiantį 
„Naisių vasaros“ festivalį, kuris pritraukia keliasde-
šimt tūkstančių žiūrovų kasmet. 

Kiek žmonių jau apsilankė Naisiuose?
Sunku pasakyti tikslų lankytojų skaičių. Mūsų tu-

rimais duomenimis jis siekia 350 tūkstančių. Žmo-
nės atvyksta ne tik aplankyti Naisiuose įsikūrusius 
muziejus, bet ir dalyvauja renginiuose, atvažiuoja 
savarankiškai savo transporto priemonėmis. Lanky-
tojų srautas iš tiesų didelis, nes visi renginiai, muzie-
jai ir gidai savanoriai yra nemokami, žmonės visada 
laukiami Naisiuose.

Kokios pramogos laukia Naisiuose?
Pirmiausia lankytojams siūlome pasivaikščioti 

po vienintelį Lietuvoje įkurtą Baltų dievų skulptūrų 
muziejų po atviru dangumi, jį sudaro daugiau nei 50 
ąžuolinių skulptūrų. Kartu suteikiama galimybė pa-
matyti Inkilų muziejų, Baltų žolynų ir Šiaulių krašto li-
teratūros muziejus. Lankytojams siūlome apsilankyti 
žemaitukų žirgyne (Ramūno Karbauskio), o iš anksto 
susitarus suteikiama galimybė pajodinėti. Naisiuose 
įrengtas vienas moderniausių dažasvydžio centrų 
Europoje, jo įranga buvo atgabenta iš JAV. Ir, žinoma, 
visų laukiamas, jau tradiciniu tapęs festivalis „Naisių 
vasara“, pritraukiantis gausybę šeimų ir jaunimo. 

Alkos kalnas

Dažasvydžio centro Naisiuose lankytojai Baltų žolynų muziejus

Inkilų muziejus Naisiuose

Ramūno Karbauskio žemaitukų ūkio žirgai su raiteliais

Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos 
įteikimo šventė Naisių literatūros muziejuje

Žydrūno Budzinausko nuotraukos
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Koks buvo Jūsų vaikystės kaimas, 
žinoma, jei tokį turėjote? Kokį jį pri-
simenate?

Aš užaugau Kėdainiuose, nuosava-
me name. Kaimo neturėjau, bet žemės 
visada buvo daug, mano abi bobutės 
ir seneliai daug visko augino. Aš tikrai 
esu daržo vaikas, nuo pat mažens dir-
bau daug žemės ūkio darbų: ir daržus 
ravėjau, ir pomidorus genėjau. Aišku, 
tuo metu nesidžiaugdavau, bet turbūt 
tai, kad nuo pat mažens turėjau daug 
pareigų, dabar esu darbšti, ir tai, kad 
man sekasi, priklauso nuo to, kad visa-
da įdedu daug pastangų ir darbo. 

TV laidų vedėja ir 
kulinarinių knygų 
autorė Beata 
niCHOlsOn

 Mano credo: 
„Visuomet daryk geriausia, 
ir geriau pabandyti, 
nei paskui gailėtis, kad 
nepamėginai“. 

NaISIaI – IšSkIrTINė VIETa
Kokius prisiminimus 

Jums kelia apsilankymas 
Naisiuose? Kas paliko di-
džiausią įspūdį?

2014 m. Naisiuose apsi-
lankiau pirmą kartą, man 
patiko nuostabi kelio-
nė ir žydinčios pievos iki 
pat Naisių. Sutikau labai 
daug įdomių ir nuoširdžių 
žmonių. Susipažinau su 

vietiniais žmonėmis, su tokia po-
nia Vanda, kuri vasaroja Naisiuose. 
Net buvau pakviesta į svečius ir jų 
pavaišinta jaučiausi lyg būčiau at-

Nuolat spinduliuojate geromis 
emocijomis, nors ir esate panirusi į 
daugybę veiklų – vedate laidas, ra-
šote kulinarines knygas, tinklaraštį. 
Pasidalinkite savo asmeninės sėkmės 
receptu.

Džiaugtis tuo, ką darai, daug dirb-
ti ir nelaikyti blogų emocijų, su visais 
elgtis pagarbiai ir maloniai. Siekti savo 
svajonių. 

važiavus pas giminaičius į svečius. 
Naisiai, be abejo, yra išskirtinė vie-
ta, džiaugiuosi, kad žmonės susibu-
ria ir supranta bendruomeniškumo 
džiaugsmą. 

Kaip vertinate blaivų festivalį šei-
moms „Naisių vasara“? 

Manau, kad tai yra nuostabi idė-
ja, labai jai pritariu, nes blaivia galva 
linksmybės yra pačios geriausios. 

1. Baltų žolynų muziejus 2. Sporto rūmai 3. Inkilų muziejus 4. Kultūros namai 5. Kabantys sodai

6. Saulės aikštė

8. Alkos kalnas

9. Ugnies aikštė

10. Baltų arena 11. Literatūros muziejus
12. Ramūno Karbauskio 
Žemaitukų žirgynas 13. Mėnulio akis 14. Laimės ežeras. Meilės sala

7. Dažasvydžio centras

NaISIaI

 Baltų žolynų muziejus

6. Saulės aikštė

7. Dažasvydžio centras

3. Inkilų muziejus

Žydrūno Budzinausko nuotrauka
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NaISIUOSE TUrISTUS 
paSITINka gIdaI

sandra gRigAitė 

Naisiai mano gimtinė, čia gimiau ir 
užaugau. Šiais metais baigiau Aplin-
kos apsaugos inžinerijos studijas 
Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Nai-
siuose pradėjau savanoriauti nuo pir-
mojo „Naisių vasaros“ festivalio. Iškart 
po to sekė noras bendrauti su atvyks-
tančiais žmonėmis, todėl nuo 2012 m. 
pradėjau vesti ekskursijas. Mėgstu 
leisti laiką gamtoje, užsiimti aktyviu 
ir ekstremaliu sportu. Mane labiausiai 
džiugina tai, kad galiu atvykstantiems 
turistams pristatyti savo gimtąjį kraš-
tą, nes pažįstu kiekvieną Naisių kam-
pelį, išgyvenau visus pokyčius ir galė-
jau matyti, kaip keičiasi Naisiai. 

vitalija nAgliŪtė

Šiemet baigiu (2015 m.) Vilniaus 
socialinių mokslų kolegiją, įgysiu re-
klamos kūrimo specialybę. Manau, 
mano studijos ir savanoriška veikla 
yra glaudžiai susiję. Ir reklamos specia-
lybei, ir gidų darbui labai svarbūs ko-
munikaciniai gebėjimai, informacijos 
formulavimas ir pateikimas taip, kad 
ji klausančiajam būtų išties įdomi. Kol 
atradau tai, ką išties mėgstu, teko pasi-
blaškyti. Baigiau Šiaulių konservatori-
ją, keliavau, dirbau, mokiausi svečiose 
šalyse. Teko dirbti įvairiausius darbus, 
bet nė vienas nevertė šypsotis atsikė-
lus anksti ryte ir laukti naujos darbo 
dienos taip, kaip savanoriavimas Nai-
siuose. Ir dabar neatsisakau kelionių, 
pamatyti ir sužinoti nauja, tačiau visa-
da miela sugrįžti į savo kraštą, kuriame 
augau, kuriame visi savi, o susitikus 
praeinantįjį – užkalbinti ir pasidalinti 
šypsena. Darbe su turistais labiausiai 
džiugina nuoširdus žmonių domėji-

masis Naisiais, tai suteikia didžiausią 
motyvaciją aprodyti savą kraštą.

Aistė juOZApAviČiŪtė 

Esu kilusi iš Pasvalio. Atvykau į Šiau-
lius studijuoti Istoriją, šiuo metu (2015 
m.) baigiu studijas ir džiaugiuosi, kad 
turiu darbą Naisiuose, jis iš dalies ati-
tinka mano specialybę. Jau anksčiau 
svajojau dirbti su žmonėmis, pateikti 
jiems istoriją taip, kad būtų supran-
tama kiekvienam. Noriu, kad istorija 
žadintų meilę savo kraštui ir tėvynei. 
Aš pati stengiuosi pamatyti kuo dau-
giau Lietuvos kampelių ir tik vėliau ke-
liauti po kitas pasaulio šalis. Tai vienas 
mano pomėgių, jau nekalbu apie kny-
gas, jos istorikui yra vienas svarbiausių 
dalykų gyvenime. Dirbant su turistais 
maloniausia akimirka – juos pasitikti ir 
susipažinti. Nors Lietuva maža, tačiau 
kiekvienas etnografinis regionas labai 
skirtingas, todėl smagu sutikti įvairios 
kultūros žmones. 

kornelija juRgAitYtė

Gimiau ir užaugau Naisiuose. Šie-
met baigiu Istorijos ir paveldosaugos 
studijas Šiaulių universitete. Istorija 
domėjausi nuo vaikystės, todėl džiau-
giuosi, kad turiu galimybę prisidėti 
prie mano gimtojo kaimo istorijos 
puoselėjimo ir sklaidos. Mėgstu ke-
liauti po Lietuvą ir lankyti įvairius kul-
tūros ir gamtos paveldo objektus. Do-
miuosi sveika gyvensena ir stengiuosi 
aktyviai leisti laisvalaikį. Visada žavė-
jausi savanorystės idėja ir džiaugiuosi 
turėdama galimybę bendrauti su įvai-
raus amžiaus ir iš skirtingų Lietuvos 
vietovių atvažiavusiais žmonėmis ir 
taip garsinti Naisių vardą.

laurynas 
MilAŠAuskAs

Esu iš Naisių, šiais metais baigiau 
12 klasę. Domiuosi žemaitukų veis-
lės žirgais, filmuoju, kuriu filmukus, 
mėgstu organizuoti renginius, dirbti 
su jaunimu. Taip pat esu savanoris gi-
das ir vedu ekskursijas po Naisiuose 
esančius muziejus. Kas man labiausiai 
patinka ekskursijų metu? Tai tarpusa-
vio bendravimas. Nuostabus jausmas 
aplanko mane, kai atvyksta žmonės, 
norintys daug pamatyti, suprasti, 
pajusti Naisių gyvenimą ir supančią 
aplinką. Tada aš noriu surengti tokią 
ekskursiją, kuri būtų pati įdomiausia ir 
šauniausia, kad žmonėms 3 valandos 
Naisiuose atrodytų lyg 10 minučių. 
Nėra nieko geriau už gyvą, nuoširdų 
pokalbį su žmogumi. 

elvina nagliūtė

Esu baigusi gamtotvarkos vadybą 
Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Man 
patinka būti gamtoje, leisti laiką su 
savo augintiniais. Ypač domiuosi svei-
ka gyvensena, kad visada išlikčiau 
žvali ir energinga. Savanoriavimas 

Naisiuose labai pakeitė mano gyve-
nimą, įgijau daug patirties bendrau-
dama su žmonėmis. Pats geriausias 
dalykas – aplodismentai ekskursijos 
pabaigoje ir geri atsiliepimai, labai 
paglostantys širdį. Vien dėl šių mažų 
dalykų norisi vis daugiau ir daugiau 
laiko praleisti Naisiuose.

viktorija RAŠtutYtė

Šiuo metu studijuoju Šiaulių uni-
versitete, esu III kurso studentė. Studijų 
programa – Lietuvių filologija ir komu-
nikacija, ryšių su visuomene speciali-
zacija. Mėgstu aktyvų laisvalaikio lei-
dimo būdą, todėl stengiuosi dalyvauti 
kuo įvairesnėje veikloje: šoku Šiaulių 
universiteto liaudiškų šokių kolektyve 
„Saulė“, groju gitara grupėje „7 vėjai“, 
savanoriauju radijo stotyje „Naisių va-
sara“, vedu laidą „Istorijos įdomybės“, 
taip pat savanoriškai vedu ekskursijas 
atvykusiems į Naisius turistams. Sma-
gu, jog turiu galimybę pabendrauti su 
žmonėmis iš įvairių Lietuvos kampe-
lių, gera matyti atvykusiųjų besišyp-
sančius veidus, kai jiems aprodau savo 
gimtąjį kraštą – Naisius. 

Žydrūno Budzinausko nuotraukos
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Šiaulių apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato atstovai ir pa-
reigūnai iš visos Lietuvos rinkosi 
Naisiuose. Jūs buvote šio susitikimo 
iniciatorė, kodėl pasirinkote būtent 
Naisius?

Siekiant patvirtinti bendruomenių 
pareigūnų pareigybę, kuri policijos 
istorijoje dar labai jauna, veiklą pradė-
jusi tik prieš metus, buvo organizuoja-
ma konferencija. Naisiai pasirinkti ne 
veltui. Ši bendruomenė laikoma pa-
vyzdžiu. Juos pažįstu, nes teko dirb-
ti Naisių apylinkės inspektore, man 
buvo paprasta lyginti su kitomis ben-
druomenėmis, negaudavome jokių 
skundų, visus klausimus išsispręsdavo 
pati bendruomenė. Dirbdama šį dar-
bą į Naisius atvykdavau kaip svečias, 
pagalbininkė, draugė, galinti patarti, 
pakonsultuoti teisiniais klausimais, in-
formuoti apie vykdomas prevencines 
akcijas. Niekada nesijaučiau žmogus, 
kurio kas nors bijotų Naisiuose.

Vienareikšmiai galiu teigti, kad 
Naisiai yra tikras unikumas ne tik 
Šiauliuose, tikiu – visoje Lietuvoje. 
Šiame kaime policija yra šalia, o ne 
įvykių centre.

Kokios bendruomenių pareigūnų 
funkcijos?

Viena pagrindinių užduočių, kelia-
mų bendruomenių pareigūnams, yra 
stebėti teritoriją, kurioje jis dirba, ana-
lizuoti įvykių, pažeidimų seką, veikti 
užkardinant šių veiklų tęstinumą. Jie 
rengia įvairias prevencines akcijas, rei-
duoja prevenciniais tikslais, betarpiš-
kai bendrauja ir bendradarbiauja su 
bendruomenių nariais. 

Saugumas žmogui yra viena iš 
svarbiausių siekiamybių, mes, kaip 
pareigūnai, nuolat akcentuojame, 
kad saugus būsi tik pradėjęs nuo sa-
vęs. Turi pats įdėti šiek tiek darbo, kad 
jaustumeisi saugus savo gyvenamoje 
aplinkoje ir gatvėje.

Su kokiomis problemomis susidu-
ria bendruomenių pareigūnai savo 
kasdieniame darbe?

Žmonių pasyvumas, abejingumas, 
jaunimo stoka – tai vienos didžiausių 
problemų, su kuriomis susiduriame 

savo darbe. Liūdina didelė jaunų žmo-
nių emigracija. Su vyresnio amžiaus 
žmonėmis dirbti nėra lengva, jie turi 
nusistatę savo stereotipus ir standar-
tus, nuolat prisimena: „O seniau kaip 
buvo“., sunkiai priima naujoves. Su 
savivalda mes neturime didelių sun-
kumų, manau, tai nėra būdinga visai 
Lietuvai, mes puikiai sutariame su sa-
vivaldybės, įvairių organizacijų atsto-
vais. Liūdna, tačiau tenka pripažinti 
bendras mūsų, bedruomenių parei-
gūnų, problemas: prieš teikdami ini-
ciatyvas, kažką organizuodami turime 
apgalvoti, kaip pritraukti visuomenę, 
nes net ir geros iniciatyvos ne visada 
pasiekia norimą rezultatą.

 Kokie atgarsiai po konferencijos 
ir vizito Naisiuose?

Vienareikšmiai visi uždavė ir vis 

dar užduoda klausimą: „Ar Naisiuose 
tikrai taip yra?“ Dažnam pareigūnui 
tokia kaimo kasdienybė prilygsta 
„kosmosui“.

Tikindama pareigūnus, kad tai, 
ką jie pamatė ar išgirdo būdami Nai-
siuose, yra visiška tiesa, pateikiu jiems 
pavyzdį – „Naisių vasaros“ festivalį. 
„Dirbu pareigūne jau 18 metų ir lais-
vu nuo darbo metu į viešas šventes ar 
renginius tiesiog neidavau, nes nega-
lėdavau nereaguoti į tai, kas vyksta 
aplinkui ir imdavau dirbti. 

Pašnekovė šypteli prisiminusi pir-
mąjį „Naisių vasaros“ festivalį – parei-
gūnai ruošėsi sunkiam darbui rengi-
nio metu, tačiau neturėjo nei vieno 
viešosios tvarkos pažeidimo viso ren-

Šiaulių miesto ir rajono policijos 
skyriaus Viešosios policijos komisariato 
Bendruomenės pareigūnų grupės 
vyr. specialistė Danutė jAkuBkienė 

Ramūnas KARBAUSKIS: „Kovo mėnesį Naisiuose rinkosi policijos ir ben-
druomenių atstovai iš visos Lietuvos. Šnekėjomės apie bendruomenių ir poli-
cijos pareigūnų bendradarbiavimą, siekiant stiprinti darbą su vaikais, jaunimu, 
kad būtų vykdoma reali prevencinė veikla, o ne kovojama su nusikalstamų veikų 
pasekmėmis.

 Daug dėmesio skirta blaivybės temai, narkotikų prevencijai. Sutarėme, jog 
po Velykų susirinksime su Šiaulių miesto ir rajono policijos pareigūnais, ben-
druomenių atstovais, parengsime konkrečių veiksmų planą, kad Šiaulių regio-
nas taptų veiksmingos prevencijos, o ne sėkmingai išaiškintų nusikaltimų vieta.“

kUrIaNT SaUgIą gyVENaMąją apLINką 
IšNaUdOTOS NE VISOS gaLIMybėS

ginio metu, tad geranoriškai padėjo 
automobilių parkavimo aikštelėse.

Blaivios viešos šventės – tai kie-
kvieno pareigūno svajonė. 

Papasakokite apie Kuršėnų mies-
to šventę be alkoholio.

Manau, ši įgyvendinta iniciatyva, 
blaivi Kuršėnų miesto šventė, praėjo 
labai sklandžiai. Nors tokios iniciaty-
vos dažnai gali atrodyti gana keistos, 
esu tikra, kad visi dalyvavusieji liko 
labai patenkinti. Vartojantys alkoho-
lį asmenys, tikėtina, liko nelaimingi, 
tačiau svarbiausia, kad žmonės, kurie 
norėjo švęsti, galėjo tai daryti saugio-
je aplinkoje, netrikdomi neblaivių as-
menų. Gražios šventės sėkmei įtakos 
turėjo ir jaunų, aktyvių policijos rėmė-
jų iniciatyva ir pagalba renginio metu. 
Viliuosi, kad bent dalis šių jaunuolių 
ateityje taps mano kolegomis, turiu 
pripažinti – Kuršėnų jaunimas (Jauni-
mo centro nariai) labai aktyvus. Mums 
labai pasisekė.

Ko palinkėtume sau pačiai ir ki-
tiems?

Kalbėdama su žmonėmis dažnai 
užduodu klausimą: „Kuo pareigūnas 
skiriasi nuo paprasto žmogaus?“ At-
sakymas: „Niekuo, mes tokie patys, 
kaip ir visi“. Nesame idealūs, turime 
savų trūkumų ir privalumų. Tai turi-
me žinoti. Linkiu visiems gerbti vie-
nas kitą – nedvejodami pradėkime 
tai daryti nuo savęs. Kaip mes elgsi-
mės su kitais, to paties sulauksime 
ir iš aplinkinių. Linkiu visiems gerbti 
vieniems kitus.  

 „Naisių vasaros“ 
festivalyje aš dalyvauju 
kartu su savo šeima, 
ten galiu atsipalaiduoti, 
nereikia nerimauti dėl savo 
vaikų, kad jiems kas nutiks, 
man tai tikra šeimos šventė.
Šis mano pavyzdys ir 
asmeninė patirtis dažnai 
įtikina kiekvieną – 
Naisiuose gera gyventi, 
gera dirbti su šiais 
žmonėmis.

Konferencijos „Kuriame saugią gyvenamąją aplinką: ar visos galimybės jau išnaudotos?“ Naisiuose dalyviai

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Žydrūno Budzinausko nuotraukos



 NAISIŲ ŽEMĖ  •  Mažoji LIETUVOS kultūros sostinė Naisiai 201514

Kazlų Rūdos policijos 
komisariato Viešosios 
policijos skyriaus vyresnioji 
specialistė Akvilė 
kRungleviČienė

 Kovo 25 d. dalyvavau Šiaulių 
apskrities vyriausiojo policijos komi-
sariato organizuotoje konferencijoje 
„Kuriame saugią gyvenamąją aplinką: 
ar visos galimybės jau išnaudotos?“ 
Konferencija vyko Naisių bendruo-
menės kultūros namuose. Nuoširdžiai 
galiu pasakyti, kad Naisiai man visuo-
met asocijavosi tik su serialu „Naisių 
vasara“, mat šioje vietovėje niekada 
neteko būti, ja domėtis. 

Per konferenciją gerąja praktika da-
lijosi kolegos – bendruomenės parei-
gūnai, svečiai iš kaimyninių šalių, tačiau 
didžiausią įspūdį paliko Naisių ben-
druomenės šeimininkų pasisakymai 
apie iniciatyvios ir aktyvios bendruo-

menės indėlį kuriant saugią aplinką. 
Prieš tapdama bendruomenės pa-

reigūne 7-erius metus dirbau nepilna-
mečių inspektore, todėl puikiai žinau – 
prevencija, suvokimo apie šiukšlinimo 
žalą, tinkamą, pagarbų elgesį tarpusa-
vyje, šeimoje ir bendruomenėje forma-
vimas efektyviausias, jei taikoma nuo 
mažens. Visiems žinoma lietuvių liau-
dies patarlė „Lenk medį, kol jaunas“, o aš 
visuomet maniau, kad reikia būti šalia 
to medžio ir padėti jam tinkamai užaug-
ti. Man susidarė įspūdis, kad Naisių ben-
druomenėje būtent taip auga vaikai. 

Smalsumo vedama, grįžusi pradė-
jau tyrinėti Naisių bendruomenės tin-
klalapį – puikios tradicijos, nuostabios 

idėjos. Priėmiau Naisių bendruome-
nės gerumo iššūkį ir paskutinę dieną 
užregistravau Kazlų Rūdos bendruo-
menę į „Vaikų Velykėles“. Įsitikinau dar 
kartą – bendruomeniškumas mus vie-
nija, ir iš mažos, gražios idėjos gimsta 
didelė bendruomenės šventė. Ben-
dradarbiaudami su Kazlų Rūdos Švč. 
Jėzaus Širdies bažnyčia, Kazlų Rūdos 
valančiukų būreliu, Rimvydo Žigaičio 

menų mokyklos Dailės skyriumi, tal-
kinant rėmėjams, savanoriams, par-
tneriams, bažnyčioje po Mišių suren-
gėme „Vaikų Velykėles“. Šioje šventėje, 
nepaisant blogo oro, kartu su savo 
tėveliais dalyvavo 100 vaikų. 

Esu dėkinga Naisių bendruomenei 
už pozityvų požiūrį ir naujas idėjas ku-
riant iniciatyvią bendruomenę ir sau-
gią aplinką. 

 Kas metai Naisius pasirenka vis 
daugiau jaunavedžių porų. Apie 
vestuves kalbamės su Ieva ir Benu. 
Ieva – Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto doktorantė, Benas – in-
žinierius. Bet laisvalaikiu jie kitokie. 
Ieva  mėgsta kulinariją, Benas – pa-
rašiutininkas. „Esame skirtingi, bet 
galbūt tai ir traukia“, – sako jie. 

Kokia buvo jūsų draugystė?
Susipažinome dar studijų laikais. 

Kartu esame labai ilgai, tačiau laikas 
labai greitai bėga. Draugystė buvo 
nuoširdi, paprasta ir vėjavaikiška. 
Buvo visko, bet sakoma, kad sunku-
mai užgrūdina.

Kaip sutarėte planuoti vestuves? 
Kokių turėjote sunkumų? Tikimės, 
kad šį straipsnį skaitys ir tie, kurie 
išgyvena šiuos malonius rūpesčius 
arba bent galvoja apie vestuves. 

Žinojome, kokios šventės norime. 
Turėjome viziją, bet nežinojome, kaip 
ją realizuoti. Jau nuo pirmų planavi-
mo akimirkų supratome, kad Ieva yra 
smulkmeniška ir kuri generuoja idė-
jas, o Benas – kritiškasis balsas. Dėl to 

žinojome, kad mums reikia planuo-
tojų. Jos labai daug   mums padėjo. 
Ir pats šventės planavimas ir šventė 
praėjo be streso, su didele emocijų 
doze. 

Kodėl nusprendėte amžiną meilę 
prisiekti Naisiuose? Galbūt kažkuo 
svarbi jums ši vieta, kaimas?

Žinojome, kad bus tik civilinė san-
tuoka, bet nenorėjome santuokos 
rūmų. Ieškojome gamtos, vietos su 
aura. Ir atradome. Nuvažiavę apsi-
žiūrėti, įsitikinome, kad tai tikrai ta 
vieta, kurioje norėjome įprasminti šį 
įvykį. Bendruomenė labai draugiška, 
iš karto gavome atsakymus į visus 
klausimus: išsirinkome tikslią vietą, 
susiderinome techninius klausimus, 
sužinojome, kas skaniai gamina sū-
rius. Mus sutiko labai šiltai ir tai labai 
nustebino. Dabartiniame gyvenime 
tokių bendruomenių ir tokio šilto, ti-
kro bendravimo trūksta.  

Ir pati vieta padiktavo ceremonijos 
stilistiką: svečiai sėdėjo ratu sukurda-
mi bendruomenę, ragavome lietuviš-
ko medaus ir sūrio. 

VaSara NaISIUOSE

 Pati šeima mums yra didžiausia 
vertybė. Jos nebūtų be meilės, pagarbos 
vienas kitam, pasitikėjimo ir atsakomybės. 
Ir šeima mums – tai ne antspaudas doku-
mentuose, o ryšys tarp dviejų žmonių. Esa-
me vienas kumštis, vienas kitą papildantis 
ir palaikantis. Namuose niekada netrūksta 
juoko ir geros nuotaikos. 

Kaip jūsų šventės svečiai reagavo 
į tokį gana netradicinį vietos santuo-
kai pasirinkimą? Ar svečiai pirmą 
kartą lankėsi Naisiuose? 

Svečiai reagavo labai gerai. Ma-
nau, ne visi yra dalyvavę išvykstamo-
joje ceremonijoje. Mūsų atveju tai 
šiek tiek rizikinga, nes viskas priklau-
sė nuo oro. Bet manau, kad Naisių 
aura mums ir lietaus debesis „nupū-
tė“, turėjome ir planą B, kurio nepri-
reikė. Dauguma svečių pirmą kartą 
lankėsi Naisiuose. Ir šiandien mus lydi 
patys šilčiausi, geriausi prisiminimai 
apie Naisius! Prisimename tą jaukų 
kaimą su šypsena, geromis emocijo-
mis, nuoširdumu ir tikru bendravimu. 
Džiaugiamės atradę Naisius. Tikrai 
ten sugrįšime, ir  ne kartą. 

 Ieva ir Benas

Santuokos ceremonija Naisiuose

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Žydrūno Budzinausko nuotraukos
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raMūNO karbaUSkIO žEMaITUkų ūkIS pLEčIaSI

LITEraTūra aUkLėja žMOgų

Lietuvoje veikia keli žemaitukų 
ūkiai, kurie rūpinasi šios veislės išsau-
gojimu bei propagavimu. 2004 m. 
toks žirgynas buvo įsteigtas ir Naisiuo-
se (Šiaulių r.). Jo įkūrėjas – ūkininkas 
Ramūnas Karbauskis. Pagrindinis šio 
žirgyno tikslas – rūpintis žemaitukų 
veislininkyste, užtikrinant veislės išliki-
mą. Numatyti tikslai buvo sistemingai 
įgyvendinami, todėl jau 2010 m. R. Kar-
bauskio žemaitukų ūkis buvo pripažin-
tas pažangiausiu genofondiniu ūkiu.

2004 m. žirgyne buvo vos 6 že-
maitukai. Kasmet jų daugėjo, ir šian-
dien jau skaičiuojami 33 žirgai. Ne 
visi šiame ūkyje gimę kumeliukai čia 
yra auginami: vyksta aukcionai, kurių 
metų kai kurie augintiniai parduoda-
mi. Tai dar viena R. Karbauskio žemai-
tukų ūkio paslauga. Žirgyne vedama 
apskaita, kurioje registruojami augin-
tinių vardai, naujai gimę kumeliukai, 
ženklinimo duomenys, suteiktos me-
dicininės paslaugos ir kita reikalinga 
informacija. Kiekvienas žemaitukų 
augintojas yra suinteresuotas, kad jų 
žirgai būtų registruojami kilmės kny-
goje, į kurią įrašomi tie arkliai, kurių 
kilmė ir individualios veislinės savy-
bės atitinka veisliniams gyvuliams 
keliamus reikalavimus, o savininkas, 
būdamas pripažintos veislininkystės 
institucijos narys, raštiškai to paprašo. 

Žirgyno savininkas neapsiribojo 
vien žemaitukų veisimu: buvo pagal-
vota apie sporto bei turizmo paslaugas, 
ateityje – galbūt ir hipoterapiją. Arklys 

lietuvio gyvenime atsirado jau seniai 
(mokslininkai neturi vieningos nuo-
monės, kada tai įvyko), o šio gyvūno 
svarbą žmogaus gyvenime patvirtina 
raiti bei važiuoti dievai indoeuropiečių 
mitologijoje, arklio motyvas liaudies 
kūryboje, grožinėje literatūroje, mene 
bei moksliniai tyrinėjimai. Arkliai nuo 
seno naudojami darbui, jojimui, susi-
siekimui. Šios funkcijos nepamirštos 
ir Naisių žirgyne, todėl žemaitukai tre-
niruojami, teikiamos jojimo pamokos, 
dalyvaujama sportinėse varžybose 
(konkūrų ir lygiosiose lenktynėse). No-
rintys jodinėti gali rinktis individualias 
arba grupines jojimo pamokas. R. Kar-
bauskio iniciatyva Naisių vaikai jojimo 
pamokas gali lankyti nemokamai. Šiuo 
metu apie 14 jaunųjų raitelių iš Šiaulių 
ir Šiaulių rajono mokosi jodinėti. 

Pravėrus žirgyno duris, lankytojus 
pasitinka ten gyvenantys žemaitukai: 
vieni ramiai stebi įėjusiuosius, kiti pra-
šosi paglostomi, treti demonstruoja 
savo balso galimybes – kiekvienas vis 
kitoks, kiekvienas ypatingas. Tiesa, va-
saros metu uždarose patalpose lieka 
tik eržilai ir tuo metu jojimui reikalin-
gos kumelės (kitos kumelės ir kume-
liukai išvedami į ganyklas).

Arklidėse prie kiekvieno gardo 
kabo jame esančio žemaituko aprašas, 
kuriame įrašytas jo vardas, identifikavi-
mo kodas, gimimo data, vieta, spalva, 
ūgis ir kiti fiziniai duomenys bei tėvo ir 
motinos vardai, pagal kuriuos nesunku 
pastebėti, kad eržiliuko vardas praside-

da ta pačia raide, kaip ir jo tėvo vardas, 
o kumelaitė paveldėjusi pirmąją moti-
nos vardo raidę (prie tėvo ir motinos 
vardų nurodyti ir jų identifikavimo 
kodai). Kai kurių žirgų gardai papuošti 
jų pelnytais diplomais bei lentelėmis, 
kuriose sužymėti to žirgo pasiekimai: 
kuriais metais, kokiose varžybose gau-
tas laimėjimas. Diplomų ir kitų apdova-
nojimų gausu trenerių poilsio kamba-
ryje: daugybę prizinių vietų yra laimėję 
jojikai su Naisių žirgyne auginamais 
žemaitukais. Netrūksta padėkų žirgy-
no savininkui R. Karbauskiui ir žirgy-
no kolektyvui už indėlį organizuojant 
įvairias varžybas, ilgametį ir nuoširdų 
darbą auginant žemaitukus bei popu-
liarinant jų veislę.

2015 m. pradžioje duris atvėrė re-
novuotas Naisių žirgyno maniežas: 
pastatas apšiltintas, pakeisti langai, su-
tvarkytos apsauginės tvorelės, paber-
tas su geoteksine medžiaga sumaišy-
tas smėlis, įrengtos vietos žiūrovams. 
Visa tai labai pagerino treniruočių 
sąlygas jojikams ir jų žirgams. Ateityje 

yra numatyta įrengti didelę treniruo-
čių aikštę, vaikštynę žirgams, aptvarus 
eržilams, atnaujinti pačias arklides.

Naisių R. Karbauskio žemaitukų 
žirgyno kolektyvas rūpinasi, kad jų au-
gintiniai būtų ištvermingi, ilgaamžiai, 
harmoningo eksterjero, grakštūs ir sti-
prūs. Žemaitukai yra mūsų tautos isto-
rijos dalis, kuri, atėjusi iš mūsų protėvių 
su jų energija ir dvasia, skirta stiprios 
ir laisvos valstybės išsaugojimui. Se-
nuosiuose rašytiniuose šaltiniuose ty-
rinėtojai, ieškodami informacijos apie 
žemaitukus, cituoja pirmąjį J. Lasickio 
įrašą apie šią veislę: „Jų (lietuvių) arkliai 
mažučiai, manau, kad dėl didelio šal-
čio, bet jie tvirti. Su vienu tokiu arkliu, 
kurį nusipirkau Lietuvoje, Vilniuje, už 
du florinu, 1554 Viešpaties metais, pa-
sikinkęs jį į vežėčias, nuvažiavau labai 
greitai ligi Krokuvos, 120 germaniškų 
mylių“. Šių dienų žemaitukų auginto-
jams svarbu, kad senosios lietuviškų 
arklių veislės gija nenutrūktų, o mūsų 
ainiai, jodinėdami žemaitukais, dėko-
tų už jų išsaugojimą.  

Alina ŠAlAvėjienė 

Naisiai galėtų pretenduoti ir į ma-
žosios  literatūros sostinės titulą?

Naisiai turi gilias ir ilgametes  lite-
ratūrines tradicijas. Čia veikia litera-
tūros muziejus, Naisiuose teikiamos 
dvi respublikinės reikšmės literatūros 
premijos. Kiekvieną pavasarį į Naisius 
užsuka tarptautinis poezijos festivalis 
„Poezijos pavasaris“. Jau antrus metus 
Naisiuose  teikiamos Labdaros ir pa-
ramos fondo „Švieskime vaikus“, kurio 
steigėjai Ramūnas Karbauskis ir An-
drius Mamontovas, Nacionalinės vai-
kų literatūros premijos. O   nuo 2010 
m. keliaujantis po Lietuvą „Naisių 
vasaros teatras“ propaguoja lietuvių 
kultūrą ir įgyvendina svarbią misiją – 
skleisti tautiškumą per lietuvių auto-
rių bei dramaturgų kūrinius.

Kokia literatūros istorija Naisiuose?
Literatūrinės tradicijos Naisiuose 

skaičiuoja jau daugiau kaip keturis 

Naisiuose, vyko literatūriniai vakarai, 
susitikimai su rašytojais, knygų sutik-
tuvės,  bendros  naisiškių ir rašytojų 
šventės,  ekskursijos. 1976 metais „Už 
taiką“ kolūkio įsteigtas Zigmo Gėlės 
prizas ir literatūrinė premija už ge-
riausią metų poezijos debiutą, kuri 
teikiama iki šiol. I987 metais atidary-
tas Šiaulių rajono literatūros muziejus, 
kuriame įamžintas poeto Zigmo Gėlės 
atminimas ir rajono literatūros istorija. 
Prieš kelis dešimtmečius pradėtos  li-
teratūrinės tradicijos tęsiasi iki šiol, o 
be to  atsiranda vis naujų .

 Ką Jums reiškia literatūra ir ir 
kaip su ja esate susijusi.

Literatūra auklėja žmogų, atveria 
pažinimo erdves, guodžia, pamoko, 
rodo kelią ir duoda patarimų. 

Literatūra žmogų lydi visą gyveni-
mą, vieni labai artimai su ja bendrau-
ja, daug skaito. Mokydama vaikus 
Naisių mokykloje skatinau juos  skai-
tyti ir džiaugiuosi, kad jų, dar šiais, 
kompiuterių laikais, yra. O  darbas 
literatūros muziejuje neatsiejamas 
nuo knygos, literatūros, nuo tų žmo-
nių, kurie ją kuria.  

Asociacijos „Naisių bendruomenė“ 
pirmininkė Rita ŽukAuskienė 

dešimtmečius. Paminėsiu tik pagrin-
dinius skaičius. Dar nuo  1969 metų, 
kai buvo paskelbtas „Gėlyno“ konkur-
sas, rašytojai, aktoriai dažnai lankėsi 

Žydrūno Budzinausko nuotrauka
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Stebėkite serialą „Naisių vasara“, tiesiogines transliacijas 
iš Naisiuose vykstančių renginių, Saulės aikštės ir gandrų 
lizdo, klausykitės Naisių vasaros radijo ir aplankykite  
virtualius Naisius internete 
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NAISIŲ ŽEMĖ
Mažoji LIETUVOS kultūros sostinė Naisiai 2015

Atsakingas elgesys yra itin svar-
bus bruožas ne tik kiekvienam 
sėkmingam žmogui, bet ir save 
gerbiančiai įmonei. Tuo įsitikinusi 
telekomunikacijų bendrovė „Omni-
tel“, „Naisių vasaros“ festivalio idėją 
remianti nuo pat jos atsiradimo. 

Kodėl jau šešerius metus priside-
date prie festivalio įgyvendinimo?

Visų pirma, mums labai artima fes-
tivalio idėja ir jo iniciatorių požiūris į 
šeimą, saugią aplinką ir apskritai at-
sakingą elgesį. Lygiai taip pat ir mes 
savo versle atsakomybę keliame į pir-
mą vietą. Atsakomybė mums reiškia, 
kad darbai nesiskiria nuo žodžių, o 
veikloje nėra „pilkųjų“ zonų, leidžian-
čių nors kiek suabejoti įmonės skai-
drumu ar etika.

Svarbus kiekvienas, net ir mažiau-
sias, žingsnelis, kuris prisideda prie 
atsakingos visuomenės auginimo. Tai 
gali būti skaitymo skatinimas siūlant 
e. knygas, naujos galimybės klausytis 
legalios muzikos ar sprendimas, kaip 
efektyviau rūšiuoti atliekas. Nuošir-
džiai tikime, kad tiek „Naisių vasaros“ 
festivalis, tiek visos kitos atsakingos ini-
ciatyvos augina atsakingą visuomenę.

Mūsų valstybės ateitis yra vaikai. 
Kokiomis iniciatyvomis prisidedate 
prie jaunosios kartos auginimo?

Į vaikus visuomet norisi investuoti 
daugiausiai, ir visai nesvarbu, ar kal-
bame apie savo vaikus, ar apie visus 
Lietuvos vaikus. Mums, kaip teleko-
munikacijų bendrovei, ypač svarbu 
mūsų mažųjų saugumas internete. 

aTSakINgaS ELgESyS aUgINa aTSakINgą VISUOMENę

Todėl su specialiai paruošta progra-
ma „Saugus internetas“ keliaujame po 
vaikų vasaros stovyklas. Šioje nefor-
malioje aplinkoje per žaidimus ir vik-
torinas perteikiame saugaus elgesio 
principus. Tai apima pačias įvairiausias 
sritis, pradedant žiniomis, kaip saugiai 
naudotis išmaniaisiais įrenginiais – 
kokie rekomenduojami nustatymai ir 
apsaugos priemonės, baigiant saugiu 
bendravimu socialiniuose tinkluose, 
asmens įvaizdžiu internete ir patyčių 
prevencija. 

Esame prisijungę prie tarptautinės 
kriminalinės policijos organizacijos 
Interpolo iniciatyvos, kurios pagrin-
du įdiegtas technologinis sprendimas 
atpažįsta Interpolo „blogiausių“ (ang. 
“Worst of“) sąraše esančių svetainių 
srautą ir nepraleidžia jo į operatoriaus 
tinklą. Tai išskirtinai prevencinė prie-
monė, kuri apsaugo interneto varto-
tojus nuo netyčinio prisijungimo prie 
vaikų seksualinio išnaudojimo turinį 
publikuojančių svetainių.

Šią vasarą įgyvendinate socialinę 
kampaniją „Esame tai, ką skaitome“. 
Koks pagrindinis jos tikslas?

Tai naujausia mūsų iniciatyva, ku-
rią įgyvendiname kartu su „Vyturio“ 
leidykla. Šiuo projektu kviečiame vi-

sus, o ypač vaikus ir paauglius, iš nau-
jo atrasti knygas jiems priimtiniausiu 
pavidalu – išmaniųjų ekranuose. 

„Omnitel“ užsakymu atliktos ap-
klausos duomenimis, beveik 20 proc. 
moksleivių ir net 30 proc. suaugusiųjų 
per metus teperskaito 1–3 knygas. Tas 
pats tyrimas atskleidė faktą, kad dau-
giau nei 40 proc. respondentų skai-
tytų elektronines knygas, jei jos būtų 
nemokamos. Todėl kartu su „Vyturio“ 
leidykla „Omnitel“ klientams adresu 
internete www.vyturys.lt dovanoja-
me galimybę visą vasarą nemokamai 
skaityti daugiau kaip 100 e. knygų, 
kurių didžiąją dalį sudaro skaitiniai iš 
literatūros klasikos aukso fondo. 

Pristatydami e. knygas, jaunuoliams 
parodome, kad išmaniuosius įrengi-
nius bei mobilųjį internetą galima nau-
doti kuo įvairiausiais tikslais  – ne tik 
naršymui ar žaidimams. Visai neseniai 
Amerikoje atliktų tyrimų rezultatai pa-
rodė, kad per vasarą mažai skaitantys 
vaikai užmiršta, ko išmoko per praėju-
sius metus, ir kitais mokslo metais tas 
žinias atgaivinti prireikia daug daugiau 
laiko. Tuo tarpu per vasarą skaitan-
tiems vaikams šis procesas būna daug 
lengvesnis ir užima mažiau laiko.

Dar viena mūsų iniciatyva, gyvuo-

janti ne vienerius metus ir jau tapusi 
tradicija, – kasmet išversti ir išleisti 
pasirinkto rašytojo knygą visuomenei 
aktualia tema. Pernai savo klientams 
ir bibliotekoms dovanojome jau aš-
tuntą „Omnitel“ bibliotekos knygą  – 
Claytono Christenseno „Gyvenimo 
vertė“, šiemet dienos šviesą išvydo 
Danielio Kahnemano „Mąstymas, 
greitas ir lėtas“. 

Taip pat prisidedate prie skatini-
mo klausytis legalios muzikos. Ar si-
tuacija Lietuvoje gerėja? 

Jei vos prieš keletą metų daugu-
mos lietuvių grotuvuose skambėjo 
nelegaliai atsisiųsta muzika, šiuo metu 
situacija keičiasi iš esmės – jaunimas 
mielai renkasi legalius kokybiškus 
kūrinius nepaliaujamai populiarėjan-
čiose internetinėse muzikos platfor-
mose. Prisidedame prie atsakingo 
muzikos klausytojo ugdymo savo 
klien tams siūlydami populiariausią 
pasaulyje legalios muzikos transliaci-
jų platformą „Spotify“. Mūsų iniciatyva 
„Spotify“ platformoje jau galima rasti 
ir nemažai legalios lietuviškos muzi-
kos, pradedant festivalio „Akacijų alė-
ja“ bardų kūryba ir folkloro ansamblio 
„Lietuva“ dainomis iki metalo atstovų 
„Ossastorium“, Balkanų šalių ritmais 
grojančių „Baltic Balkan“ muzikos bei 
Gyčio Paškevičiaus kūrybos. 

gaIVI Ir šILTa NaISIų VaSara

 „Omnitel“ komunikacijos vadovė 
Audronė MAŽeikAitė

UAB „Rokiškio 
pienas“ 
vadovas 
Dalius 
tRuMpA

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad turime galimy-
bę bendradarbiauti su UAB „Naisių vasara“, o kartu ir 
su asociacija „Naisių bendruomenė“, serialo, kuriamo 
Naisiuose, teatro, dovanojančio tiek daug džiaugsmo 
ir įsimintinų akimirkų žiūrovams, kūrėjais. Negaliu ne-
paminėti didžiausio blaivaus festivalio šeimoms „Naisių 
vasara“, sukviečiančio ne vieną dešimtį tūkstančių da-
lyvių, tai dar vienas įrodymas, kad šios iniciatyvos labai 

reikalingos. Esame pagerbti  ir džiaugiamės, kad turime 
galimybę kartu dalyvauti Jūsų rengiamuose projek-
tuose. Didžiuojamės,  galėdami prisidėti prie socialiai 
atsakingų   partnerių, kurie puoselėja tradicijas,  ugdo 
vaikus bei garsina ypatingai gražų Lietuvos kraštą – 
Naisius. Linkiu tuo tikėdamas, kad ir toliau palaikysime 
šiltus ryšius, kartu dovanodami tyrą, gaivią ir šiltą „Nai-
sių vasarą“.  

 „Naisių vasara“ pieno  produktų ieškokite visose „Fresh market“ parduotuvėse.


