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DIDŽIAUSIAS ŽMOGAUS DŽIAUGSMAS –
DALYTIS SU KITAIS
Kultūros mecenatą Ramūną KARBAUSKĮ
Kalbino Tomas DIRGĖLA
Dalai Lama XIV mano, kad vienintelis turtingo žmogaus pranašumas – tai galimybė padėti kitiems.
Esate puikus tokios minties pavyzdys. Kada ir kaip kilo noras imtis kultūros rėmėjo veiklos? Juk už geriems
darbams skiriamus pinigus galima
nusipirkti ir dar vieną automobilį ar
kokį vasarnamį.
Aš bandžiau atsakyti į klausimą,
kodėl mažai verslininkų, pasiturinčių
žmonių ką nors remia. Pats tai darau
todėl, kad buvau taip ugdytas, mane
taip išauklėjo. Augau tokioje atmosferoje, todėl kitaip negaliu. Daugelis
pasiturinčių žmonių turi turėti kitokių
motyvų, nes jų niekas taip neauklėjo, ir tai yra didelė problema. Kol kas
įstatymai ir kitos aplinkybės jiems tų
motyvų nesukuria, vadinasi, valstybė
tiesiog dar neturi poreikio skatinti
verslininkus tai daryti.
Sutinku su Dalai Lama – didžiausias džiaugsmas žmogaus gyvenime, kai jis gali dalytis. Ir mano paties
laimė, kaip žmogaus ar asmenybės,
daugeliu atvejų priklauso nuo to, kiek
kitus sugebu padaryti laimingus. Ir tai
labai stipriai motyvuoja. Aš pažįstu
žmonių, kurie lygiai taip pat galvoja
ir jaučia laimę. Jie sako: „tu tikriausiai
labai laimingas, nes labai daug žmonių darai laimingus“. Taip, aš esu labai
laimingas. Viskas yra puiku.
Kartais artimi žmonės bijo mano
idėjų, kas bus toliau? Šiais metais supyliau Naisiuose didžiulį piliakalnį,
kuris dabartiniais laikais neturi jokių
analogų – 125 tūkst. kubinių metrų
žemės, ant piliakalnio per renginius
tilps 20 tūkst. žmonių. Ir dabar visi,
mane pažįstantieji, laukia kito žingsnio. Piliakalnis jau yra, muziejai yra,

Ramūnas KARBAUSKIS:
„Visos problemos prasideda
nuo to, kad mūsų vaikai
nenori skaityti“

padaryta labai daug ir kitų dalykų,
teatrai, knygos... Aišku, dabar didžiausias dėmesys yra vaikams, kad vaikai
skaitytų. Paskutinio mūsų ilgalaikio
projekto su Andriumi Mamontovu
tikslas – kad milijonai vaikiškų knygų,
kaip dovana, pasiektų vaikus. Tai yra
dėl to, kad aš noriu būti laimingas.
Kartais nutinka, kad geri norai ir
darbai susiduria su kliūtimis. Visada
pasitaikys norinčiųjų griauti, trukdyti. Ar tenka patirti vienokių ar kitokių sunkumų, prieštaravimų?
Pavydas yra vienas iš bjauriausių
žmonių bruožų, ir tas jausmas tikriausiai yra aplankęs kiekvieną vienomis
ar kitomis aplinkybėmis. Aš susiduriu
su pavydu žmonių, kurie gali daryti
kažką panašaus, bet nedaro. O pavydas atsiranda dėl to, kad tave kažkaip
vertina, tave gerbia, o juos – galbūt ne
taip. Tada nepirkit lėktuvo, o kažką darykit, ir jus taip pat gerbs.
Per visą savo sąmoningą gyvenimą
nesu buvęs jokiose verslininkų sueigose arba kažkokiuose vakarėliuose,

nors pagal tą kitą logiką aš ten turėčiau būti. Bet esu kaimo vaikas, save
vadinu kaimiečiu, ir man visiškai to
nereikia. Man nereikia savęs rodyti.
Aš esu visai patenkintas tuo, kad esu
su žmonėmis, kuriuos pažįstu, pradedant nuo vaikystės pažįstama melžėja, kuri dabar jau senutė… Tie žmonės man suteikia džiaugsmo ir juos
man malonu matyti. Nenoriu žiūrėti
į tuos, kurie nori viešai save parodyti.
Labai retai ką jie moka. O ką žmonės
moka, man pažiūrėti įdomu, todėl
mėgstu nueiti į teatrą.
Dar mažiausiai 20 metų su Andriumi Mamontovu šviesite Lietuvos vaikus, planuose – daugiau kaip
penki milijonai knygų vaikams. Kaip
kilo mintis įkurti fondą „Švieskime
vaikus“? Kodėl apskritai manote, jog
reikia investuoti į vaikus ir jaunimą?
Mes su Andriumi susipažinome neseniai, dabar galbūt treti metai. Šnekėjomės, kad jis garsus žmogus, ir aš
ne toks jau nežinomas, ir galbūt jis gali
tam fondui ir veiklai suteikti daugiau
žinomumo. Aš esu finansinis garantas, kuris gali kažką įgyvendinti. Ir mes
abu bediskutuodami, kas šiandien yra
didžiausia problema šitoje valstybėje,
šitoje visuomenėje, vienodai aiškiai
pasakėme – didžiausia problema yra
ta, kad mūsų vaikai nustojo skaityti.
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Jeigu mes šnekame apie krašto
apsaugą, šnekame apie ekonomiką
ar apie ką tik nori – visos problemos
prasideda nuo to, kad mūsų vaikai
nenori skaityti. Tiktai tos problemos
tam tikrą rezultatą pasieks po 7, po
10 metų. Pavyzdžiui, kai pašauksime
vaikus ginti savo tėvynės, jie neišgirs,
nenulips nuo savo kompiuterių arba
išvažiuos į užsienį ir nebegrįš. Tos
klaidos, kurias mes padarysime šiandien, bus labai brangios po tam tikro
laiko. Vaikiška knyga darosi prabanga: ją brangu įsigyti, bibliotekose jų
nėra tiek daug ir tokios kokybės, kokios reikia. Kadangi situacija yra labai
prasta, gimė mintis, kad mes turime
rūpintis būtent tuo etapu ugdydami vaikus nuo gimimo iki dešimties
metų – tai yra svarbus etapas.
Pirmiausia įsteigėme Nacionalinę
premiją: surenkame rašytojų, poetų,
kurie rašo vaikams, rankraščius, išrenkame pačias geriausias knygas ir
skiriame labai dideles premijas – pirmoji premija siekia 3000 eurų. Bet kas
pasakytų, kad čia milžiniški pinigai.
Išrinkę geriausias knygas, jas leidžiame. Leidžiame tam, kad jas dovanotume. Visos mūsų knygos yra iš „Vaikų
bibliotekėlės“. Atitinkamai kiekvienais
metais ją papildo vis naujos knygos.
Projektas tęsis dvidešimt metų, kad tų
knygų būtų jau visa didžiulė biblioteka. Šiandien net trys iš jų pateko tarp
penkių geriausių vaikiškų knygų, o tai
rodo, kad einame tikrai teisingu keliu.
Visos mokyklos, visi darželiai, visi vaikų
globos namai, visos vaikų ligoninės,
visos bibliotekos ir jų filialai gauna po
dvi tokias bibliotekas dovanų. Tai yra
jie gauna mažiausiai po du kiekvienos
knygos egzempliorius, o naujų knygų
gaus kas metai. Tai didžiulis darbas, kuris yra labai svarbus. Aš tas knygas po
visas bibliotekas vežioju asmeniškai,
ir man buvo labai įdomu, susipažinau
su daug puikių žmonių, pašnekėjau
apie daugelį problemų ir mačiau tiek
gerų pavyzdžių, tiek ir labai blogų
situacijų. Tai tiesiog reikia pereiti.
Kultūros ministrui reikėtų palinkėti –
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nuvažiuoti į visas bibliotekas. Tada
labai daug kas pasidarys aišku, kur ir
kokios problemos. Šiandien žmonės
kartais užsiima vadovavimu tikrai
nesuvokdami, kas darosi.
Kokią Lietuvą matote šiandien ir
kokią – po dešimtmečio?
Kalbant apie Lietuvą šiandien, nereikia nieko kurti – mes esame nykstanti tauta. Ir tai yra ne mano žodžiai,
tai yra pasaulio įvertinimas: jeigu
mūsų mažės tokiais tempais, po kelių
dešimčių metų kaip tauta iš viso išnyksime. Vertinant svarbiausią dalyką,
ką mes šiandien turime padaryti, tai
pasirinkti mūsų valstybės prioritetą.
Kokia mūsų visuomenės gyvenimo
sritis gali mus iš viso to išvesti? Kultūra ir švietimas. Kito recepto nėra. Tai
kultūra plačiąja prasme – įeina ir blaivybė, ir visi kiti dalykai. Norint žmogui
padėti tapti patriotiškam, pilietiškam,
turime iš tikrųjų suvokti, kad kito kelio
nėra. Kitų būdų nėra. Šiandien Lietuvoje kultūra ir švietimas yra podukros,
kurios politine prasme išvis nieko nereiškia. Buvo tokia istorija, kai tris ar
keturis mėnesius nebuvo ministro –
ten nieko nedalina, tai ko ten eiti... O
iš tikrųjų tai yra būtinoji mūsų tautos
išlikimo sąlyga.
Kabant apie tai, kas bus Lietuvai po
dešimties metų – jeigu kultūra ir švietimas netaps visuomenės gyvenimo
ir visos valstybės prioritetu, – situacija
bus blogesnė. Valstybė turi įsimylėti savo vaikus, o šita valstybė kol kas
savo vaikų nemyli. Žiūrint į švietimo
reformas, žiūrint, kas buvo padaryta.
Nežinau, kaip tai pavadinti. Ne meilė
vaikams, o genocidas, kada tu kaimo,
miestelio mokyklą, kurioje dar yra
šimtas vaikų, uždarai ir tuos vaikus
sodini į geltoną autobusiuką, tai tas
pats, kas juos vežioti į konclagerį. Aš
suprantu, kada kaime lieka trys ar keturi vaikai, galbūt kitaip neįmanoma,
bet mes šnekame apie mokyklas, kurias šiandien uždarinėja ne su vienu,
ne su dviem ir ne su dešimt vaikų. Mes
šnekame apie mokyklas, kuriose buvo
šimtai vaikų, ir jas uždarė. Dėl to, kad
buvo nutarta – miesto mokykla paruoš geriau, bet neįvertinta tai, kad
jie yra žmonės, jie yra vaikai. Kaip jie

Ilgiausias bardų festivalis istorijoje „Bardų vasara Naisiuose“ 2015 m.

2016 m. Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių mugėje lankėsi Veronika
Povilionienė ir Ramūnas Karbauskis.
Alinos Šalavėjienės nuotrauka.

perpras vadovėlį – tai nėra jų visas gyvenimas. Jų gyvenimas yra daug platesnis: ryšys su aplinka, su teritorija,
kurioje gyvena, su gamta, su savo tėvais, su bendruomene. Tas ryšys buvo
nukirptas. Daugelis vaikų kažkur laukia autobuso valandų valandas, užuot
buvę šalia savo tėvų, šalia senelių,
šalia savo draugų. Paimkime normalų
kaimą su šimtu vaikų ir dabar panaikinkime mokyklą: nelieka mokytojų,
nelieka vaikų ūžesio, džiaugsmo, visa
tai kažkur išvežiojama.
Ar mes mylime savo vaikus vaikų
darželiuose? Ne. Pavyzdžiui, aš aiškiai
sakau: vaikų darželiuose vaikams
turi būti skaitomos knygos. Tiems,
kurie dar neskaito patys, turi būti
skaitoma privalomai po valandą per
dieną. Turi būti rekomenduotinos
literatūros sąrašas vaikų darželiuose,
šiuo klausimu mes dabar dirbame –
dirba ne Švietimo ministerija, o mes su
mokslininkais. Elementarus dalykas –
kodėl jiems neskaityti knygų? Juk
darželyje ir mokytojos, ir vadovės moka
skaityti. Ir ką mes turėtume? Kai vaikui
sueina penkeri metai, jis būna labai
daug ką girdėjęs. Ir jeigu jis pamilo pasaką, kai jam skaitė, paskui tikriausiai
norės ją skaityti ir pats. Tai yra paprasti atsakymai, kurie tikrai nekainuoja.
Bet reikia mylėti vaikus, tada pradedi
galvoti – o ką dėl jų gali padaryti? Ir
blaivūs renginiai jau seniai turėjo būti
blaivūs, nes kaip tu gali mylėti vaiką ir
leisti jam vaikščioti šalia alkoholikų? Tu
to vaiko turi nekęsti, kad šitaip leistum.
Kai lankausi mažuose miesteliuose kaip vaikų rašytojas, pabendrauju
ir su mokyklų ar bibliotekų direktoriais. Paklausęs apie alkoholio žaizdą, išgirstu: „Geria. Kaip ir visuose
miesteliuose ar kaimuose.“ Tuomet
galvon šauna Naisių pavyzdys – šis
miestas man kelia asociacijų su blaivybe. Ar ilgai Naisiai keliavo link to?
Nuo ko miesteliai ir kaimai turėtų
pradėti keistis?
Pirmas darbas, kurį aš dariau Naisiuose, – kūriau tikėjimą, kad tai įmanoma. Naisiai yra pavyzdys, kur problemos dėl alkoholio įveiktos, o vaikai
mokykloje yra jaunieji valančiukai.
Visa sistema sukurta taip, kad žmogus, kuris nesaikingai vartoja alkoholį,
kuris turi dėl to problemų ir yra Naisių

bendruomenėje, iškrenta iš konteksto.
Jis yra tos bendruomenės problema ir
gėda. Daugeliu atvejų Lietuvoje tokie
žmonės tiesiog yra padėties šeimininkai, nes jų nemažai, jie yra gana agresyvūs, jie garsiai šneka, yra matomi – dažniausiai prie parduotuvių – ir su tuo visi
susiduria, ir su tuo visi susitaiko.
Pokyčiai gali būti labai greiti. Naisiuose kardinalūs pokyčiai, kai mes
pradėjome įgyvendinti blaivybės politiką, atsirado per dvejus metus. Kardinalūs. Nedideli pokyčiai būna jau
antrame-trečiame renginyje, kai darai
jį blaivų, o neblaivūs asmenys neįleidžiami, kai į kultūros rūmus nė vienas neblaivus asmuo įeiti negali. Tai
kažką šokiruoja galbūt pusmetį, kas
nors gali kažką pasakyti, kad kaip čia
dabar taip… Bet galėčiau teigti, kad
po dvejų metų grįžti į buvusią būseną
jau beveik neįmanoma. O dabar, po
šešerių metų, paklauskite bet kurio
Naisių gyventojo, ar jis norėtų gyventi kaip gyveno tada – atsakymas būtų
ne, jokiu būdu! Ir atitinkamai reikėtų
labai daug pastangų įdėti, kad bendruomenė grįžtų prie to buvusio liberalaus požiūrio į išgeriantį žmogų.
Aš pasakyčiau paprastai – miestų
ir kaimelių labai gera situacija dėl to,
kad pokyčiai ten įmanomi labai greitai ir neišvengiamai. Didieji miestai
turi daug daugiau problemų, juose
tokie greiti pokyčiai neįmanomi – tai
yra per didelės bendruomenės, jose
neįmanoma įgyvendinti visai bendruomenei priimtinų taisyklių. Kada
miestelyje yra 2 tūkst. gyventojų, kaime – penki šimtai žmonių, yra labai
paprasta: tiesiog kažkokiai bendruomenės daliai reikia nutarti, kad mes iš
tikrųjų norime gyventi tais principais,
tomis sąlygomis, kurios mums priimtinos. Aš siūlyčiau nebijoti, šiandien jau
nebereikia – yra ir įstatymai, ir visuomenės požiūris jau gerokai susiformavęs. Taip pat ir policija žiūri teigiamai
į blaivybės pokyčius. Dabar, jei nesuklysiu, yra jau 11 savivaldybių, kuriose uždraustas alkoholio pardavimas
bet kuriame renginyje ar apsilankymas išgėrus – tai yra jau revoliuciniai
sprendimai. Mes turime savivaldybes,
kurios savo sprendimais padeda bendruomenėms susikurti atramą. Šiuo
atžvilgiu tiesiog reikia ryžto.
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NUO AKTORĖS IKI REŽISIERĖS
Kino ir teatro aktorė, įvairių televizijos
projektų vedėja, pedagogė, režisierė
Inga NORKUTĖ-ŽVINIENĖ
Kada ir kaip pajutote, kad gyvenimą norite susieti su scena, teatru,
aktoryste?
Nuo vaikystės tikėjau, kad užaugusi būsiu aktorė. Įsitikinau tuo jau ketvirtoje klasėje, pradėjusi lankyti vaikų
teatrą Klaipėdoje. Į teatro repeticijas
mane nuvedė mama, ji pirmoji pastebėjo talentą, kai mokykloje vaidinau
lapę. Namuose buvau labai tyli. Tad
šį etapą galiu vadinti savo sėkmingos
karjeros pradžia. Jei šiandien reikėtų
pasirinkti, pakartočiau ir rinkčiausi tą
pačią specialybę. Neįsivaizduoju, kurioje srityje dar galėčiau taip save realizuoti ir dirbdama būti tokia laiminga.
Esate viena ryškiausių aktorių
Lietuvos kino ir teatro padangėje,
dalyvaujate televizijos projektuose,
nesvetima Jums ir režisierės bei pedagogės patirtis. Kaip viską spėjate?
Viską sunku aprėpti, sulaukiu daug
siūlymų, tenka atsirinkti. Tačiau, matyt, pats likimas viską šauniai dėlioja...
Projektai, toks intensyvus užimtumas
ir veiklos manęs neužklupo staiga,
darbų ritmas spartėjo pamažu. Prieš
10 metų pirmą kartą „paragavau“ režisierės duonos. Teko pastatyti spektaklį vaikams, vėliau sulaukiau dar daugiau siūlymų režisuoti spektaklius, net
įvairias šventes. Gebėjimo organizuoti
gyslelę savyje atradau natūraliai, taip
pat, kaip mane atrado televizija. Ma-

tyt, dažnai atsirandu tinkamu laiku ir
tinkamoje vietoje.
Viską spėti ir kiekvienoje veikloje
siekti maksimumo mane skatina galutinis rezultatas, kai žmonės džiaugiasi,
dėkoja, kviečia. Esu labai dėkinga likimui, žmonėms, su kuriais teko ir tenka susitikti, tėčiui, mamai, draugams,
tiems, kurie tiki manimi. Tad bet kuri
veikla: ar vedėjos, aktorės, pedagogės
džiugina, o galiausiai – tiesiog kaip
žmogus esu laiminga, kai pasiekiamas
geras rezultatas.
Šiaulius vadinate savo tikraisiais
namais. Kodėl nevilioja gyvenimas
Vilniuje ar kitame didesniame mieste?
Baigusi dabartinę Lietuvos muzikos ir teatro akademiją atvažiavau
dirbti į Šiaulių dramos teatrą ir čia pasilikau. Dirbu jame jau nuo 1996-ųjų.
Nesutinku, kad tai yra provincijos teatras. Tu gali būti Balbieriškio aktorius
ar dar kur nors vaidinti – vis tiek tave
pamatys, turėsi savo žiūrovą, tave
mylės, jeigu esi talentingas. Išgirdusi
klausimą, kokiame mieste norėčiau
gyventi, visada atsakau – Lietuvoje. Ji
per daug maža, kad reikėtų skirstyti –
ar iš miesto, ar iš kaimo esi.
Dar ir dabar tenka išgirsti klausimų,
iš kur tu. Žinoma, jie dažnai būna juoko forma, ir juos dažniausiai užduoda
žmonės, pavyzdžiui, iš Vilniaus rajono.
Gaila, tačiau tenka sutikti ir tokių, ku-
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Linkiu visiems į viską
žiūrėti šiek tiek paprasčiau
ir mėgautis kiekviena diena.
Laikas labai greitai bėga,
jei šiandien nori ištarti gerą
žodį žmogui, būtinai tai imk
ir padaryk dabar.
rie gėdijasi prisipažinti, iš kur yra kilę,
man tai nesuprantama. Tiek daug
talentingų žmonių, kilusių būtent iš
mažų miestų ar kaimų. Tuo reikia didžiuotis. Man visada labai malonu išgirsti žodžius, kai žmonės dėkoja už
tai, kad garsinu savo miestą.
Kokia pirmoji pažintis su Naisiais? Kaip ir kada tai įvyko?
Naisius pažinau jau pirmaisiais
serialo filmavimo metais. Seriale filmuojasi mano vyras Aurimas Žvinys.
Naisiai man tikras kosmosas visomis
gerosiomis prasmėmis. Ten viskas
taip sutvarkyta, ta įstabaus dydžio ir
grožio Baltų arena... Naisiams, matyt,
kaip ir daugelis ten pabuvojusiųjų,

jaučiu didelę trauką. Džiaugiuosi tuo,
kad pastaruoju metu Naisius aplankau vis dažniau. Kartu su „Naisių vasaros“ teatro aktoriais ruošiame gražią
dovaną mažiesiems ir jų tėveliams,
spektaklį pagal Vytautės Žilinskaitės
pasaką „Melagių pilis“. Labai žaviuosi
Naisių teatro jaunimu, jie tokie nesugadinti, tikras gaivalas, smagu dirbti
su tokiais žmonėmis. Džiaugiuosi ir
dėkoju Ramūnui Karbauskiui už tai,
kad jis subūrė šį teatrą ir džiugina visą
Lietuvą dovanodami profesionalius
spektaklius. „Aktoriai imlūs, talentingi, atsidavę visu 100 procentų darbui.
Labiausiai stebina tai, kad jie viską
daro patys. Tokių teatrų jau nėra, kur
aktorius gebėtų atlikti visus darbus ir
dar puikiai vaidintų.
Mano, kaip šio spektaklio režisierės, akimis – spektaklis bus kitoks –
labai judrus, spalvingas, taip pat su
prasminga morale apie melą. Vaikučiams galima kurti, tačiau meluoti nevalia. Tikiuosi, šis spektaklis turės ko
pamokyti ir tėvelius.
Esate ne tik puiki aktorė, tačiau ir
tvirta asmenybė. Kokiomis vertybėmis vadovaujatės gyvenime?
Sulig kiekvienu žmogaus gyvenimo
tarpsniu tos vertybės šiek tiek keičiasi,
dabar aš sau linkiu ir stengiuosi labiau
mylėti save, kad su šviesiomis mintimis
galėčiau eiti į žmones. Svarbu vertinti
žmones, kurie mus supa dabar, ne tik
artimieji ar darbo kolegos.
Ingos Norkutės svajonė.
Aš, kaip aktorė, visuomet gyvenu
svajonėmis gauti gerą vaidmenį, o
šiandien turbūt labiausiai svajoju, pasitelkusi visą savo sukauptą patirtį, suvaidinti profesionaliame kine.

MUZIKA GIMĖ SU MAMOS LOPŠINE
Esate žymus kultūros ir meno
veikėjas. Kada ir kaip gimė meilė
muzikai?
Meilė – gal ne tas žodis. Muzika yra
mano visas gyvenimas. Gimė ji su pirma daina, pirma mano mamos lopšine.
Kokią vietą Jūsų gyvenime užima
teatras? Ar teko kada nors rinktis
arba muziką, arba teatrą?
Labai mėgstu teatrą dėl jo betarpiškumo, nuolatinio kitimo ir gyvo
nepakartojamo aktorių bendravimo
su publika. Mano mama dar prieš karą
vaidino Telšių teatre. Turiu net nuotraukų, kur nufotografuoti spektaklio
„Žmogžudžio duktė“ artistai. Aš ir
pats esu vaidinęs, daugiausia kine –
epizodinius vaidmenis. Tuo labai didžiuojuosi.
Koks Jūsų, kaip kūrėjo, kelias,
vertinant šiandienos požiūriu? Kas
labiausiai džiugina?
Mano kūrybinis gyvenimas buvo
labai laimingas. 29 metus grojau Vilniaus kvartete, dabar jau 22 metus vadovauju Vilniaus savivaldybės šv. Kristoforo orkestrui. Koncertuojame labai
daug, ir ne tik Lietuvoje. Mane džiugina labai išaugęs Lietuvos muzikos

atlikimo lygis. Turime pasaulinio
garso dainininkų, instrumentalistų.
Labai išaugo jaunosios muzikų kartos
meistriškumas. Tuo labai žaviuosi.
Kokias emocijas Jums kelia lankymasis blaiviame festivalyje šeimoms „Naisių vasara“?
Prisipažinsiu – buvau sužavėtas Naisių festivalio atmosferos. Koncertuose,
kavinėse, prekybos vietose – minios
blaivių žmonių, to nepamatysi kituose
Lietuvos miestuose ir festivaliuose. Laimingos šeimos: vyrai ir moterys, vaikai
vaikšto kartu, nes vyrams nėra reikalo
užkliūti prie alaus bokalo. Sako, kad
festivalio metu 15 kilometrų spinduliu
negausi net bokaliuko alaus. Tai milžiniškas R. Karbauskio laimėjimas. Prisipažinsiu – mėgau vyną, šiaip gėrimus,
dabar esu abstinentas ir stebinu meno
visuomenę. Sakau – važiuokit vasarą į
Naisius. Kaip nuostabu gyventi be alkoholio. Be jo ir kultūra atranda savo
prasmę ir paskirtį. Valio Naisiams.
Kaip vertinate prasidėjusią, galima sakyti, revoliuciją, Lietuvos kultūros gyvenime, mažųjų Lietuvos kultūros sostinių atsiradimą? 2015 m.
Naisiai tapo pirmąja mažąja Lietuvos

Maestro
Donatas
KATKUS
kultūros sostine, 2016-aisiais šią atsakomybę prisiėmė dar dešimt Lietuvos miestelių ir kaimų. Kaip manote,
kokią naudą šios iniciatyvos ir veiklos
duos paprastam kaimo gyventojui?
Kultūros sostinių judėjimas – tai
mūsų kultūros ir meno vilties ženklas.
Jis ne tik ugdo žmogų, bet turi didelę
socialinę svarbą, nes maži miesteliai atranda pagrindą, kuo didžiuotis, papuošia gyventojų kasdienybę, paverčia ją
vertingesne. Verta gyventi apsuptam
švarios gamtos, blaiviai ir kultūringai.
Tai Lietuvos ateitis. Didžiuojuosi, kad
tapau Telšių – 2016 m. Lietuvos kultūros sostinės ambasadoriumi.
Dirigentas, pedagogas, muzikologas... Kurios iš šių pareigų Jums
mieliausios?
Visos jos man mielos, nors kiekviena reikalauja specialių žinių, pastangų
ir laiko, ypač kai nemėgsti „chaltūrinti“.

Maestro Donatas Katkus
festivalyje „Naisių vasara 2015“
Ko palinkėtumėte tiems, kurie organizuoja, stengiasi dovanoti kokybiškus (kultūrine prasme) renginius
ne tik dideliuose miestuose, bet ir
mažuose miesteliuose ar kaimuose?
Kodėl tai svarbu?
Žmonės, kurie dirba kultūrai, labiausiai įprasmina savo gyvenimą.
Tai darbas kitiems, savo kaimynams ir
draugams. Mūsų merkantiliniame ir
egoistiškame amžiuje tai viltis, kad pasaulis pasikeis, kad žmonių bendruomenė, jos interesai taps visos bendruomenės, kaimo, miestelio, gyvenvietės
žmogiškų ryšių kokybės ženklu. Nėra
nieko vertesnio už draugystę, savitarpio paramą, atjautą. To linkiu ir Jums, ir
visiems Naisiams.
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KLAUSYTOJO EMOCIJA ŽADINA MEILĘ MUZIKAI
Operos solistas
Liudas MIKALAUSKAS
Pats teigiate, kad kaimas visada
buvo ir yra brangesnis už miestą.
Kodėl?
Gimiau ir augau Tauragės miesto pašonėje, Jovarų rajone. Gyvenau
gamtos ir gimtų namų apsuptyje. Tikruoju vaikystės kaimu vadinu Norkaičius, kur dabar gyvena mano tėveliai.
Pastatai jau nauji, tačiau mane vis dar
lydi malonūs vaikystės prisiminimai
atostogaujant pas senelius.
Studijų metus praleidau Kaune,
džiaugiuosi, kad tai nesitęsė ilgai. Gyvendamas daugiabutyje turėjau kaimynus iš visų pusių, jausdavau tuos žmones, nejauku buvo girdėti, kaip koks
kaimynas vaikus auklėja, turėjau save
varžyti, negalėjau groti pianinu, kada
noriu. Tad liko tik vienas apsisprendimas – gyventi kaime. Džiaugiuosi, kad
sutikau nuostabią žmoną Sigutę, kartu nusprendėme kraustytis gyventi
į kaimą. Kaip Sigutė sako, gyvename
gamtoje, o ne kaime. Nesu iš tų meno
žmonių, kurie labiau vertina bohemą
ar vakarus, leidžiamus su draugais, nei
buvimą kartu su šeima gamtoje. Esu
vienas kūrėjų, mėgstančių vienatvę.
Gyvenimas kaime priverčia prisiliesti prie tikrųjų vertybių.
Miesto žmonės bijo kaimo dėl jo
kuriamo klaidingo, negatyvaus įvaizdžio, kad visi ten prasigėrę ir gyvena
tik iš pašalpų. Žodis „kaimas“ man
kuria tik geras emocijas. Prisimenu,
atvykęs su žmona gyventi į kaimą
sugalvojau sekmadienį išsitraukti žoliapjovę. Miesto žmogui tai nesudaro
jokių problemų, o kaimo žmonės gyvena vadovaudamiesi kitomis vertybėmis. Eina vienas kaimynas pro šalį,
žiūri, kitas... tol, kol viena moteris praeidama man sako: šventadarbis. Šią
pamoką išmokau, kaime gyvendamas
turi paklusti kitoms taisyklėms.

Niekur kitur nepajusi tokio bendruomeniškumo, kaip kaime.
Gyvendami daugiabutyje dažnai
net nepažįstame kaimynų, o ką jau
kalbėti apie jų vardus, pavardes... Taip
nutinka todėl, kad mes stengiamės
susikurti savo erdvę, į kurią nieko nesinori įsileisti. Kaime pažįsti net kaimyną, kuris gyvena už 100 metrų. Gyvendamas čia pradedi pažinti žmogų. Jei
nutinka taip, kad atsiranda kaime vargingiau gyvenančių, tokia žinia greitai
pasklinda, ir visas kaimas prisiima atsakomybę vieni už kitus, skuba padėti. Linkėčiau kiekvienam miestiečiui
atvažiuoti į kaimą bent kokiam mėnesiui pagyventi, pajusti bendruomenės
gyvenimą. Noriu pasidalinti savo tėvų
pavyzdžiu. Būna ir taip, kad aš negaliu
jų aplankyti, nes jie renkasi kartu su
bendruomene ir kepa kugelį, ar renkasi prieš šv. Kūčias ir kepa kūčiukus.
Ne gražūs pastatai, bet žmonės
kuria bendruomenę.
Kartais restauruotuose ar net
naujai pastatytuose puikiuose kultūros namuose nevyksta kultūrinis gyvenimas. Viskas priklauso nuo žmonių. Vyresni kaimo gyventojai klysta,
manydami, kad atvykęs jaunas žmogus sukurs kultūrinį gyvenimą, suburs bendruomenę bendrai veiklai.
Jauni žmonės yra labai užimti, dažnai tik pradeda kurti savo gyvenimą, tad labai norisi palinkėti visiems
miestelių, kaimų brandžiosios kartos
gyventojams nedėti vilčių, kad jaunimas sukurs bendruomeniškumą,
jie būtinai prisijungs, padės, tačiau,
reikia pripažinti, – jie negalės skirti
tiek daug laiko.
Muzika Jūsų gyvenime.
Muzika man – mėgstamas darbas,
susidedantis iš labai daug segmentų,
o svarbiausias jų – žmogus, kuris ma-

Dažnai renginiuose lankausi ir kaip klausytojas. Kartu
su šeima renkamės ir važiuojame į tuos renginius, kurie yra
blaivūs, kuriuose žmonės džiaugiasi vieni kitais.

Festivalio „Naisių vasara 2015 m.“ akimirka.
Nuotraukos autorius Vytautas Šalavėjus.

Mažosios Lietuvos
kultūros sostinės paprastam
kaimo gyventojui dovanoja
kultūros renginius ir skatina ne
tik kultūros kokybę, bet kelia
kiekvieno gyventojo vertę.
nęs klauso. Aš labiau myliu žmones,
o ne pačią muziką, jei likčiau tik aš ir
muzika, manau, mesčiau šį darbą.
Muzika man pati puikiausia priemonė sutikti žmones, labiausiai mėgstu koncertus kamerinėje aplinkoje, kai
galiu bendrauti, dovanoti emocijas,
kartu liūdėti ir džiaugtis su kiekvienu
atėjusiu išgirsti muziką. Nemėgstu
teatro, nors labai daug koncertuoju
miuzikluose, operetėse. Teatras turi
vieną blogybę – kai įsijungia prožektoriai, šviečiantys tiesiai į atlikėjo akis,
nieko negalima matyti, net žmonių,
sėdinčių pirmoje eilėje, – to aš labai
nemėgstu.
Tenka daug koncertuoti mieste ir
kaime. Miesto žmogus dažniausiai ateina klausytis koncerto užsidėjęs kaukę – viską suprantančio ir žinančio,
o tu, mielas artiste, linksmink mane.
Kaime žmogus, nors ir 15-ą kartą
lankydamasis koncerte, dažniausiai
yra atviras, ne kartą kaime mačiau verkiantį, linksmą, susikaupusį ar kartu iš
širdies dainuojantį.
Iš Jūsų, kaip muziko darbų, koncertų galima spręsti, kad Jūsų didysis uždavinys – skleisti meilę klasikinei muzikai kuo plačiau Lietuvos
miestų ir miestelių žmonėms. Jūsų
dėka ši muzika tampa miela, puikiai
suprantama ir sava net ir populiariosios muzikos gerbėjams. Kaip Jums
tai pavyksta?
Yra atlikėjų, kurie koncertuoja, tačiau neturi galimybių tai daryti dažnai.
Reikia pripažinti, kad televizija padėjo
man suteikdama galimybę koncertuoti daugiau, pavyzdžiui, gruodį turėti apie 40 koncertų.
Yra muzikantai ir vokalistai. Niekada vokalistas neišmoks būti geru muzikantu atlikdamas muziką tik klasėje,
jis gali tik išmokti gražiai, taisyklingai
atlikti kūrinius, tačiau negali padovanoti emocijos, nors muzikaliai, puikiai
viską atlieka. Tikrasis muzikantas atliekamus kūrinius pateikia savaip: pagal
save, savo jausmus, pagal tai, kaip reaguoja klausytojas. Tik koncertuoda-

mas supranti, kas patinka klausytojui.
Klysta tie atlikėjai, kurie skirsto žiūrovus, auditorijas. Visos auditorijos yra
atviros tikram jausmui. Muzikantui
būtina dovanoti nuoširdumą, atvirą
jausmą, pasitelkti vaidybos elementus atliekant kūrinius. Negalima bijoti
žmonių, jei ką darai, reikia daryti drąsiai ir užtikrintai, šie įgūdžiai atsiranda
tik per ilgą patirtį.
2015 m. „Naisių vasaros“ blaiviame festivalyje kartu su scenos kolege Ona Kolobovaite ir Panevėžio
muzikinio teatro simfoniniu orkestru dovanojote įspūdingą koncertą
klausytojų ausims ir širdims. Ar svarbu, kokie klausytojai susirenka klausyti muzikos? Kodėl?
Blaivus klausytojas yra protingas,
atviras emocijai, toks žmogus, šalia kurio būti ir „eiti į kontaktą“ yra
įdomu. Neblaivaus klausytojo jokios emocijos nepaliečia, jam nėra
svarbu ir tavo atliekama muzika. Tik
pamačius tokią auditoriją, artistą apima nemalonūs jausmai, baimė. Dar
neprasidėjus koncertui, jis netenka
žavesio. Labai apmaudu, tačiau yra
tekę tai patirti. Po tokio koncerto
būna sunku atsigauti net keletą dienų. Liūdniausia, kad tokių renginių
organizatoriai ir klausytojai tave
kviečia ir priima ne kaip menininką,
o kaip samdinį.
Ramūno Karbauskio inicijuojama
revoliucija Lietuvos kultūroje prieš
penkerius metus galėjo daugeliui kelti juoką, nesupratimą, tačiau dabar
drąsiai galiu pasakyti: jis yra lyderis,
paskui kurį seka minios. Permainas
kuria lyderiai, o ne minios. Džiugu,
kad tiek daug atsiranda miestų, miestelių, švenčiančių be alkoholio, iškelta
blaivybės vėliava yra gyva ir vis plačiau nešama per visą Lietuvą.
2016-ieji metai tik prasidėjo, tačiau jau tenka aktyviai prisidėti prie
mažųjų Lietuvos kultūros sostinių
veiklų. Matau ir jaučiu, kokią svarbą
ir reikšmę toks titulas, pripažinimas
turi paprastam kaimo žmogui. Į mažus miestelius, galbūt daugeliui net
negirdėtus iki šiol, atvyksta garsiausi
šalies kultūros atstovai, kūrėjai. Vietos
gyventojai noriai lankosi kultūriniuose renginiuose ir didžiuojasi, kad į jų
kaimą atvyksta žinomi atlikėjai.
Viso to nebūtų, jei ne vieno žmogaus sunkus darbas, iniciatyva, skirtos didelės asmeninės lėšos žmogiškumui, kultūrai, kaime gyvenančiam
žmogui – kalbu apie šios idėjos pradininką Ramūną Karbauskį. Tokie ilgamečiai darbai įrodo, kad jis yra ir
mecenatystės tradicijų kūrimo pradininkas Lietuvos istorijoje.
Visus kviečiu būtinai apsilankyti
Pagramantyje ir visose mažosiose
Lietuvos kultūros sostinėse. Pasimokykite, kaip šios bendruomenės
sutinka šventes – blaiviai, su ištiesta
ranka kaimynui, su dideliu bendrystės jausmu, tuo užkrėsdami kiekvieną apsilankiusįjį. Neliksite ir nepavaišinti, nes tik taip svečius sutinka
kaimo žmonės.
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NAISIAI – PIRMOJI MAŽOJI
LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ
Naisių kaimo gyventoja
Alina ŠALAVĖJIENĖ
Rodos, dar taip neseniai su Naisių
bendruomenės žmonėmis šio krašto
mecenatas Ramūnas Karbauskis pasidalino nauju savo sumanymu – Naisiai galėtų tapti pirmąja mažąja Lietuvos kultūros sostine. Ir tikrai visi dar
mena 2014 m. „Naisių vasaros“ festivalio momentą, kai tarp Naisių bendruomenės ir Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos buvo pasirašyta
sutartis, kuri suteikė teisę Naisiams
2015 m. tapti tokia sostine.
Metai buvo turiningi, palikę daug
įspūdžių, todėl labai smagu atsigręžus
atgal prisiminti vykusius renginius,
pasidžiaugti įgyvendintais sumanymais ir perduoti sukauptą patirtį net
dešimčiai naujų 2016 m. mažųjų Lietuvos kultūros sostinių.
Oficialiai šis projektas Naisiuose
startavo 2015 m. vasario 2 d., kai naisiškiai buvo pakviesti į „Naisių vasaros“ teatro ir bendruomenės kultūros
rūmus, kuriuose su numatyta kultūrine metų veikla visus supažindino jos
iniciatorius R. Karbauskis. Renginys
buvo iškilmingas, įgavęs net simbolinę reikšmę, nes kultūros mecenatui,
krašto patriotui ir puoselėtojui R. Karbauskiui buvo paskirtas Lietuvos
Santarvės fondo auksinis Santarvės
medalis „Pro augenda concordia“ („Už
santarvės puoselėjimą“). Apdovanojimą vasario 2 d. į Naisius atvežė ir įteikė Santarvės fondo steigėjas Julius
Kazėnas bei jį atlydėję šio fondo nariai. Ši žinia buvo graži įžanga į prasi-

Rekordinės Didžiosios Užgavėnės, sukviečiančios gražiausius visos
Lietuvos persirengėlius, gardžiausius
blynus kepančius blynkepius.
Pavasarį Naisiai pasitinka dėmesį skirdami vaikiškų knygų kūrėjams.
Tradiciškai labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ skelbia Nacionalinio vaikų literatūros konkurso
premijų laureatus surengdami iškilmingą jų apdovanojimo ceremoniją.
Mažuosius džiugina festivalis vaikams ir jaunimui „Teatras pas mus
ir mes jame“.
Baltiškų švenčių ciklą pradeda
Pavasario lygė. Kovo 21 d. buvo
švenčiamas lygiadienis. Renginys,
prasidėjęs kultūros rūmuose, kur tautodailininkai Rasa ir Gintaras Daukšos
mokė vašku marginti kiaušinius, kiek
vėliau persikėlė į Ugnies aikštę. Ten
buvo rišamos verbos-puokštelės. Etninės kultūros puoselėtojas Valdas Rutkūnas, priminęs šios šventės prasmę,
svarbą baltų tikėjime, pakvietė pakilti
į Alkos kalną, kur kiekvieną šventės
dalyvį ir visas verbas pašventino Šventežerio vandeniu ir drauge su visais
atliko kitas šios šventės apeigas.
Gegužės mėnuo skiriamas mamoms ir poezijai. Gegužės 3-iąją
atėjo puošniausia pavasario šventė –
Motinos diena. Į šventinį šios dienos
minėjimą „Iš visos širdies“ mamas ir
močiutes kvietė Naisių mokyklos mokiniai ir mokytojai, vietos bendruomenė bei „Naisių vasaros“ teatras.

Didžiosios Užgavėnės Naisiuose.
dedančius kultūros metus Naisiuose,
tarsi patvirtinanti, kad šis kraštas to
vertas: pats nominantas pabrėžė, jog
apdovanojimai yra skirti ir Naisių krašto žmonėms, kurie pritaria jo idėjoms
ir padeda jas įgyvendinti.
Kai tik buvo paskleista geroji žinia, Naisiai iš karto atvėrė mažosios
Lietuvos kultūros sostinės vartus,
už kurių jau sukosi metų karuselė,
kviesdama į naujus ir jau tradicinius
renginius, dovanodama daugybę
įspūdžių, gerų emocijų, naujų patirčių. Reikėjo labai atidžiai stebėti besiverčiančius kalendoriaus lapelius,
kad suspėtum.

Poezijos pavasaris Zigmo Gėlės
namuose. Kasmet gegužį poezijos
paukštė Lietuvoje išskleidžia sparnus
ir kviečia į „Poezijos pavasarį“. Šis renginys atkeliauja ir į Šiaulių rajono Naisių
literatūros muziejų – Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus namus. Gegužės 21 d. čia
įvyko poezijos popietė „Tylios mano
dainos...“, kurios metu buvo įteikta jau
39-oji Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus
premija už geriausią 2014 metų poezijos knygos debiutą.
Gegužės 22 d. prasidėjo festivalis
„Bardų vasara Naisiuose“. Ilgiausias
Lietuvos istorijoje bardų festivalis finišavo rugsėjo 25 d. Net septyniolika

Naisiai iš paukščio skrydžio.
gegužės–rugsėjo penktadienio vakarų žiūrovai rinkosi į parkelį prie „Naisių
vasaros“ teatro ir bendruomenės kultūros rūmų, kur iš mobiliosios Naisių
scenos sveikino kaskart vis kiti atlikėjai.
Birželio 23 d. vakare prasidėjo
Rasos šventė – vasaros saulėgrįža,
perkurią gamtoje įvyksta esminis lūžis: pasiekusi aukščiausią tašką saulė
žemei siųs jau vis mažiau šviesos. Su
Rasos švente į Naisius sugrįžo senosios šios šventės tradicijos – ėjimas
pro vartus, burtai, Dievų garbinimas
prie aukuro, duonos dalijimasis su artimu, prausimasis, šokiai, rateliai...
Pagrindinis metų renginys – festivalis „Naisių vasara 2015“ vyko
liepos 11–12 d. Šis visų lauktas ir pamėgtas festivalis buvo jau šeštasis, sulaukęs 45 tūkstančių lankytojų.
Prisiminti senųjų baltiškų Žolinės
papročių, pabendrauti, pasidžiaugti
žaliuojančia ir žydinčia gamta buvo
susiburta rugpjūčio 15-ąją. Svarbiausias Žolinės akcentas – naujojo derliaus ir vasaros žolynų garbinimas bei
šventinimas. Šias apeigas atlikti vaidila
Valdas Rutkūnas visus kvietė ant Alkos
kalno kartodamas, jog šią dieną svarbiausia linkėti brandos. Susirinkusiuosius vaidila pašventino ne tik vandeniu, bet ir grūdais, linkėdamas skalsos,
darnos, sveikatos ir, žinoma, brandos.
Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių dienos Vilniuje. Visus metus Naisiuose vyko tikrai daug ir įvairių renginių, bet buvo siekiama, kad projektas
vyktų ne tik Naisiuose, todėl Naisių
ambasadoriai keliavo po Lietuvą: mobilioje Naisių scenoje vyko koncertai,
buvo dalijama informacinė medžiaga,
bendraujama su vietos gyventojais.
Rugsėjo 18–20 dienomis vyko Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių dienos
Vilniuje. Katedros aikštėje miesto
gyventojus bei svečius sveikino Naisiai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė
2015 – kartu su dešimčia 2016 m. mažųjų kultūros sostinių.
Baltų vienybės diena. Rugsėjo
22-ąją Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje,

Gudijoje, Rusijoje minima Baltų vienybės diena, kurios tradicija jau prigijo
ir Naisių krašte. Šią dieną vyksta Baltų
vienybės ugnies sąšauka, kurios tikslas – susiburti baltų istorijai svarbiose
vietose ir ant kalnų, piliakalnių uždegti
ugnį. Naisiuose jau nebe pirmus metus renkamasi ant Alkos kalno. Šventės
kulminacija įvyko ant naujosios Baltų
arenos – aukščiausioje Naisių žemės
vietoje įsiplieskė šventės laužas, įsiliejęs į kitų Lietuvoje ir už jos ribų tuo pačiu metu liepsnojančios ugnies darną.
Pagrindinis metų pabaigos renginys – jau tradicinė eglutės įžiebimo
šventė, kurios laukia ir maži, ir dideli. Gruodžio 18 d. kartu su naisiškiais
susirinko tie, kurie pamėgo šį kraštą,
o dalyvavimas Naisių kultūriniame
gyvenime jau tapo neatsiejama jų
laisvalaikio dalimi. Į Naisius pirmą
kartą atvyko lietuviškasis Kalėdų senelis – Kalėda, labiausiai nudžiuginęs,
žinoma, mažuosius šventės dalyvius ir
padėjęs iškilmingai įžiebti pagrindinę
kalėdinę Naisių eglę.
Metai baigėsi, mažosios Lietuvos
kultūros sostinės estafetė perduodama dešimčiai Lietuvos miestelių, mintimis vis dar grįžtama į tai, kas buvo,
vyko... Dar ir dar kartą norisi dėkoti
šio projekto sumanytojui Ramūnui
Karbauskiui, Naisių bendruomenės
pirmininkei Ritai Žukauskienei, kurie
rūpinosi renginių sėkme ir stengėsi,
kad naisiškiai ne tik priimtų svečius,
bet ir patys keliautų (aplankyta Latvija, Lietuvos pajūris, pamario kraštas,
Nacionalinė dailės galerija Vilniuje bei
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto
teatras). Sveikinimai ir padėka skrieja „Naisių vasaros“ teatro aktoriams,
2015 m. rudenį pradėjusiems šeštąjį
savo teatro sezoną, daugelio renginių
vedėjui Dovydui Petkui, visiems naisiškiams bei šio krašto svečiams.
Pralėkę metai užbaigė tik mažosios Lietuvos kultūros sostinės metus
Naisiuose, bet kultūriniai renginiai,
susibūrimai, koncertai, festivaliai dar
tęsis ir tęsis.

Pagrindinis metų renginys – festivalis „Naisių vasara 2015“.
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MOLĖTŲ KRAŠTO KULTŪROS ŽIDINYS ALANTA
Kultūrinės veiklos vadybininkė
Vaida SAUGŪNIENĖ
Alantos kraštas – nuostabus Aukštaitijos gamtos kampelis Molėtų rajone. Žaliuojančios kalvos ir kalneliai, miškai, ežerėliai, Verpeto kalnas
įkvėpė šio krašto žmones darbuotis ir
kurti. Jau daugelį dešimtmečių Alanta
garsėja kaip kultūros židinys. Čia užburtus kūrybos lobius rado ir atskleidė rašytojas ir archeologas P. Tarasenka, čia mokytojas P. Šeduikis sukūrė
savo žymųjį paveikslą „Žalgirio mūšis“,
čia gyveno ir kūrė kiti ir Alantos kraštui, ir visai Lietuvai nusipelnę žmonės.
Nors, bėgant metams, keitėsi politinės santvarkos, tačiau kultūrinis
gyvenimas Alantoje, ištverdamas
nuosmukius ir pakilimus, sugebėjo
ne tik išlikti, bet ir klestėti. Nors neišliko kultūros namai, bet visus vietinius
žmones bei svečius traukia šio krašto
kultūros židiniai.
Alantos dvaras. Statytas devynioliktame amžiuje, apipintas įvairiomis
legendomis kultūros šviesą skleidžia
Alantos dvaras. Čia veikia E. Satkūnaitės vardo biblioteka, neseniai atvėrė

duris V. Žuko dailės galerija. 2016 m.
sausio 15 d. atsidarė Amatų centras,
kuriame bus galima susipažinti su
senaisiais šio krašto amatais. Paslaptinga ir žavi dvaro ir jį supančio parko
aplinka įkvepia kurti menininkus, todėl čia dažnai vyksta plenerai.
Dvare vyksta įvairūs Alantos krašto bendruomenės renginiai: čia mielai suguža alantiškiai ir svečiai švęsti
Užgavėnių, Joninių ir kitų švenčių bei
iškilmių. Į dvarą mielai atvyksta koncertuoti žymūs kamerinės muzikos
atlikėjai, literatai ir kiti iškilūs kultūros
ir meno veikėjai.
Alantos krašto mokyklos. Alantoje nuo 1781 m. mokomi vaikai. Šiuo
metu miestelyje veikia gimnazija, užauginusi ne vieną kultūros mylėtoją
ir puoselėtoją, kurie garsina Alantos
kraštą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Parengti savo darbą puikiai išmanančių ir nuoširdžiai dirbančių pedagogų
mokiniai dalyvauja dalykinėse olimpiadose, respublikiniuose kūrybiniuose konkursuose. Alantos gimnazijoje

Alanta ypač garsi tautinių šokių kolektyvais, juos jau
daugiau nei trisdešimt metų ugdo choreografė Audronė
Ališkevičiūtė. Šie kolektyvai pasižymi aukštu profesiniu lygiu,
estetiniu vaizdu, puikiomis choreografinėmis kompozicijomis.
Alantos šokėjai yra ne tik mūsų bendruomenės, bet ir viso
rajono pasididžiavimas, jie nuolat dalyvauja respublikinėse
dainų šventėse, yra įvairių konkursų nugalėtojai.

Alantos dvaro ponai Rudens šventėje.

Alantos krašto tautinių šokių grupė.

Alanta 1938 m.
nuolat vykdomi įvairūs šalies ir tarptautiniai projektai, plečiantys mokinių
akiratį, ugdantys jų vertybines nuostatas. Mokiniai po pamokų lanko jaunimo teatro, liaudies šokių, dizaino, gamtos mokslų, sporto ir kitus užsiėmimus.
Mokykloje gyvuoja senos kultūrinės
ir pilietinės tradicijos, aktyviai veikia
mokinių savivalda. Nuolat bendradarbiaujama su vietos bendruomene,
seniūnija, organizuojami valstybinių
švenčių minėjimai, koncertai, tradicinės šventės šeimoms, kalėdiniai renginiai, Kaziuko mugė, lankomi Alantos
senelių namų gyventojai, vieniši seniūnijos seneliai. Alantoje nuo 2004 metų
veikia vaikų dienos centras „Daigelis“,
teikiantis ugdymo ir socialines paslaugas socialiai silpnų šeimų vaikams ir jų
tėvams, bendradarbiaujant su mokykla ir vietos bendruomene.
Už kilometro nuo Alantos miestelio,
šalia dvaro, yra VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla. Tai viena iš pažangiausių, inovatyviausių ir nuolat ieškanti naujovių mokykla. Mokykloje atidžiai
puoselėjamos kultūrinės tradicijos: čia
kasmet vis daugiau dalyvių pritraukia kalėdinė mugė, jau kelintus metus
birželio mėnesį vyksta draugijos „Santara-Šviesa“ suvažiavimai, čia kūrybinę
erdvę atranda jaunųjų menininkų
stovyklos. Mokykla gražiai bendradarbiauja su Sankt Peterburgo lietuvių nacionalinės kultūros autonomijos bendruomene, jos iniciatyva alantiškius ir
svečius džiugino Baltijos šalių jaunimo
simfoninio orkestro „Baltosios naktys“
koncertai. Taip pat užsimezgė kultūriniai ryšiai su Kauno muzikiniu teatru.
Mokykloje puoselėjamas kulinarinis paveldas ir tautodailė. Čia kiekvieną vasarą vyksta Respublikinė siuvi-

Joninės Alantoje.

Liepos 23 d. – Alantos
krašto šeimų šventė, skirta
Alantos 580 metų jubiliejui.
nėtojų stovykla, sukurtais nuostabiais
darbais parodoje gali pasidžiaugti visi.
Meno ir literatūros puoselėtojai.
Alantos kraštas seniai garsėjo savo stipriais meninio žodžio mylėtojais. Literatai aktyviai dalyvauja kasmetiniame K. Umbraso literatūrinės premijos
konkurse ir įvairiuose respublikiniuose renginiuose, kai kurie iš jų jau yra
išleidę ne po vieną poezijos ir prozos
ar literatūros vaikams knygą ir taip
garsina Alantos kraštą.
Mūsų krašte, kaip ir visoje Lietuvoje, žmonės mėgsta ne tik šokį, bet ir
dainą. Neseniai suburti vokaliniai vyrų
ir moterų ansambliai džiugina skambiomis dainomis visą Alantos krašto
bendruomenę.
Ypatingą koncertinę programą
šokėjai ir dainininkai ruošia Mažosios
Lietuvos kultūros sostinių renginiams.
2016 m., per Šv. Jokūbo atlaidus, Alanta švęs 580 metų jubiliejų. Šiais atlaidais garsėja Alantos bažnyčia, dėl savo
grožio praminta baltąja gulbe, įtraukta
į Lietuvos švento Jokūbo piligrimų kelią. Bažnyčioje, kuri nuo aukštos kalvos
matoma toli aplinkui, dažnai vyksta
įvairių operos solistų koncertai.
Pasižvalgius nuo Verpeto kalno,
prieš akis atsiveria visas nuostabus
Alantos kraštas. Tai žemė, kurioje gera
kurti ir gyventi. Tai žmonės, kurie mielai priima visus svečius. Alanta – mažoji
Lietuvos kultūros sostinė, laukia Jūsų.
Visą išsamią programą rasite www.
alantiskiai.weebly.com ir https://
www.facebook.com/Alantamazojikulturossostine2016/timeline
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SŪDUVOS ŠVIESULYS GELGAUDIŠKIS
Edgaras PILYPAITIS
Šakių rajono mero pavaduotojas
Sūduvos etnografinis regionas
praktiškai atitinka Marijampolės
apskritį, tad kitaip nei kituose regionuose, čia 2016 metais bus tik viena
kultūros sostinė – Gelgaudiškis, Šakių rajone. Gelgaudiškis – apie 1700
gyventojų turintis miestelis, įsikūręs
ant Nemuno kranto, nuo Šakių nutolęs 15 kilometrų į šiaurę. Ilgus metus
buvęs ūkinio gyvenimo centras, paskutiniesiems dvarininkams jį palikus,
tarpukariu pasižymėjo tik senąja plytine, jos dabar jau nėra nei ženklo, ir
vaikų namais, prieglobstį radusiais
dvaro sodyboje. Sovietiniu laikotarpiu
Gelgaudiškį planuota paversti pramonine zona su didžiule melioracijos
įmone, gelžbetonio konstrukcijų gamykla ir iš plytinės išaugusia keramikos gamykla. Šis pramoninis užtaisas
pirmaisiais nepriklausomybės metais
vos netapo akmeniu ant kaklo, paskandinusiu geresnio ir sotesnio laisvo gyvenimo viltis. Didelis nedarbas,
nekilnojamojo turto nuvertėjimas
pasirodė net respublikinėje žiniasklaidoje sušmėžavusiomis Didžiasalio likimo pranašystėmis. Tačiau 2000 metais susibūręs bendruomenės aktyvas
suprato, kad ateities vizijų neišvys,
jei neatsirems į praeities ištakas. Taip
prasidėjo didelis bendruomenės žadinimo, telkimo darbas per kultūrinius
renginius, akcijas ir savo kultūrinio bei
istorinio paveldo aktualizavimą, populiarinimą ir atgaivinimą. Daugeliui
Lietuvoje Gelgaudiškio vietovardis
neatsiejamas nuo Gelgaudiškio dvaro
ir čia vykstančio intensyvaus kultūrinio gyvenimo. „Tad ir laukiame visų
bent virtualiai čia apsilankyti,“ – kviečia Šakių rajono mero pavaduotojas E.
Pilypaitis.
Gelgaudiškio dvaras
Gelgaudiškio dvaras – seniai žinoma vietovė šiauriniame Sūduvos
pakraštyje, prisiglaudusi prie mūsų
upių tėvo Nemuno. Nors šiai vietovei pradžią po Žalgirio mūšio davė
Vytauto Didžiojo politikas Jurgis Gelgaudas, vėliau dvarą valdė Sapiegos,
Dembskiai, G. Masalskis, Oziemblovskiai, Čartoryskiai, Zabielos, dabartinius
dvaro rūmus pastatė Koideliai, tačiau
dvarvietės vardas siejamas su pasku-

tiniųjų valdytojų ir savininkų – Komarų – pavarde. Ir ne veltui, nes apie 1900
metus Komaras dvaro rūmus perstatė,
išplėtė ir išpuošė. Net 1979 metais
rūmus nusiaubęs gaisras nesunaikino tų laikų didybės liudytojų – lubų
gipsatūros, koklinių krosnių likučiai,
autentiškas parketas kalba apie rūmų
šeimininkų turtus ir norą gyventi ištaigingoje aplinkoje, leidžiančioje pasipuikuoti prieš aplinkinius dvarininkus.
Gelgaudiškio dvaras – bene turtingiausias visoje Užnemunėje.
Dvaras pagal valdomos žemės plotus prisidėjo prie dabartinės – ketvirtosios – Gelgaudiškio bažnyčios statybos 1866–1868 metais, dvare veikė
mokykla vokiečių, rusų kalbomis, vėliausiai – lietuvių. Komarų valdymo
laikotarpiu buvo išpuoselėtas daržininkystės ūkis su daugybe inspektų,
trimis oranžerijomis bei gausybe dar
ir šiandien egzotiškai skambančių
augalų rūšių: artišokais, pomidorais,
pievagrybiais, briuseliniais, Savojos
raudonaisiais kopūstais, kaliaropėmis
ir kt. Dvaras turėjo sukaupęs biblioteką. 1908 metų rugsėjo 7 dieną pirmą
kartą dvare suvaidinta komedija „Užburtas kunigaikštis“ lietuviškai.
XX a. pradžioje įsigijusio dvarą
M. Komaro parkas buvo pertvarkytas
ir gamtovaizdiškai išplėtotas ir papildytas dendrofloristiškai. Nepaisant
ilgalaikio apleistumo, parkas išlaikęs
didelių, kai kurių net unikalių vertybių.
Dalies parko 1974 m. Paminklų restauravimo institute atlikti L. Čibiro ir
K. Labanausko želdinių tyrimai inventorizavo per 2000 medžių, iš jų per 400
brandžių ąžuolų, individualiai fiksavo
ir aprašė unikalią 4 eilių sidabrinių
klevų alėją. Ypač savita ąžuolų alėja.
Greta didingo šimtamečio savaiminių
rūšių medyno ir minėtų alėjų, pažymėtinos tokios retenybės kaip amerikinė liepa ir rausvažiedis kaštonas,
stambūs maumedžiai, bukai, trešnės,
juodoji ir Veimuto pušys. Gaila, retėja
jau amžiaus ribą pasiekusių keliasdešimties paprastųjų kaštonų alėja. Deja,
sunyko tvenkinių sistema, išvirtus neprižiūrimiems užtvankų pylimams.
Vilties parko atgimimui teikia Panemunių regioninio parko veikla ir 1999

Neoklasicistinio stiliaus Gelgaudiškio dvaro rūmai.

metais įrengtas pažintinis
takas bei 2009 metais prasidėjusi ir vis dar besitęsianti rūmų restauracija. Pamažu
pradėtas tvarkyti ir parkas. Per 2015 m.
Žolinę suskambęs 36 varpų karilionas
senajame vandentiekio bokšte vilioja
naujais potyriais ir atrakcijomis.
Šalia gražuolių rūmų dvaro ansamblyje glaudžiasi senieji pastatai: kumetynas, oranžerija, vandens
bokštas su originaliu vandens pakėlimo mechanizmu. Jiems įveiklinti ieškoma koncesininko, kuris 25 metams
įgis išskirtines teises čia organizuoti
įvairias pramogas, teikti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas. Nuo
2010 metų lapkričio mėnesio dvaro
sodybą valdo Šakių rajono savivaldybės administracija.

Gelgaudiškio dvare įrengtas
36 varpų karilionas.
Kultūrinė Gelgaudiškio dabartis
Kultūrinės miestelio įstaigos, vienydamos visos bendruomenės pajėgas, dvaro prieigose organizuoja
tradicines šventes: amatų dieną „Stasiuko mugė“, literatų šventę „Pavasarinė mūza“, Dvaro dieną, teatralizuotą
ekskursiją parko takais, dvaro laikų
šokių edukaciją, įvairias parodas, konferencijas, koncertus. Bendruomenė
tvirtai tiki, kad miestelio ateities perspektyvos nušvinta tik jo praeities ištakose, todėl vykdomi projektai, kultūrinė, meninė, edukacinė veikla ir sukasi
aplink dvarą, jo istorijos aktualizavimą
ir populiarinimą. Gelgaudiškiui tapus
2016 metų mažąja kultūros sostine,
jau suplanuoti pagrindiniai renginiai
ir kasdienės veiklos gairės:
Sausio 23 d. – respublikinis liaudiškų kapelų sambūris „Su barsuku
ant kito šono“.
Vasario 9 d. – Užgavėnių šėliojimai.
Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos minėjimas-koncertas.
Kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Akcija „Aš
tikrai myliu Lietuvą“.

Ponai kviečia į
teatralizuotą ekskursiją.

Balandžio 2 d. – rajoninė liaudiškų kapelų šventė „Pašešupių armonika“.
Balandžio 29 d. – moksleivių šokių
šventė „Tūkstantis žingsnelių“.
Gegužės 7 d. – amatų diena „Stasiuko mugė“.
Gegužės 14–15 d. – „Naisių vasaros“ teatro gastrolės.
Gegužės 28 d. – Gelgaudiškio literatų šventė „Pavasarinė mūza“.
Birželio 1 d. – Tarptautinė vaikų
gynimo diena. Vaikų miestelis su pasakų personažais.
Birželio 11 d. – rajono bendruomenių kultūros diena.
Birželio 23 d. – Joninių šventė
„Kupolėle, kas tave skynė“.
Liepos 6 d. – Valstybės diena. Karūna Lietuvai ir himno giedojimas.
Rugpjūčio 1–15 d. – tradicinis
rankdarbių pleneras „Meno receptas“.
Rugpjūčio 15 d. – Gelgaudiškio
miestelio diena – Žolinė.
Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena. Ugdymo įstaigų bendra šventė.
Rugsėjo 17 d. – Dvaro diena.
Spalio 22 d. – liaudies muzikantųarmonikierių šventė „Gelgaudiškio armonika“.
Lapkričio 25 d. – rajono talentų
šou „Muzikuojančios šeimos“.
Gruodžio 26 d. – Tradicinis padėkos koncertas.
Sausio–balandžio ir rugsėjo–
gruodžio mėnesių pirmąjį penktadienį – proto mūšių turnyras „Zanavykas žino“.
Birželio–rugpjūčio mėnesiais –
koncertų ciklas „Muzikiniai penktadieniai Gelgaudiškio dvare“, aktyvūs ir
sportiški savaitgaliai įvairiose miestelio erdvėse.
Visus metus Gelgaudiškio dvare
vyks keičiamos profesionalių menininkų parodos, įvairių festivalių koncertai,
susitikimai su įvairiais kultūros, meno
žmonėmis ir visuomenės veikėjais.
Iš anksto užsisakius galima dalyvauti įvairiose edukacinėse programose dvare: pažintinėje ekskursijoje
po dvarą, teatralizuotoje ekskursijoje
Gelgaudiškio dvare ir parke, programoje „Senųjų menių paslaptys“ su
dvaro šokių pamoka ir dvaro vaišėmis
(ar be jų), pažintinėje ekskursijoje,
edukacinėje programoje vaikams.
Visais dvare vykstančių ekskursijų
ir edukacijų klausimais informacijos
teiraukitės tel. 8 610 67 462 (Diana)
arba el. p. diana462@gmail.com
Daugiau informacijos
www.gelgaudiskiokc.lt

Akimirkos iš muzikos festivalio
„Beatričės vasaros“.
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JOSVAINIAI – ŽVAIGŽDŽIŲ KALVĖ
Josvainių miestelis įsikūręs kairiajame Šušvės krante, prie Kėdainių–Cinkiškių kelio. Spėjama, kad
XIV a. Josvainiuose būta pilies,
kurią ne kartą puolė kryžiuočiai.
Nuo 1384 m. kryžiuočių kronikose Josvainiai vadinami Gesy, Jesy,
Joswaide. Prie dvaro, kuriame buvo
koplyčia, spirito varykla, ėmė augti Josvainių miestelis, jame kūrėsi amatininkai,
apsigyveno žydų. 1590 m. klebono M. Kobylinskio rūpesčiu čia pastatyta medinė
bažnyčia. 1593 m. Josvainiuose būta 113
namų. 1699 m. miestelis buvo prilygintas
kitiems LDK miestams. Dažnai keitėsi Josvainių savininkai: miestelis priklausė LDK
didikams Sapiegoms, Masalskiams, Chodkevičiams ir kt. 1792 m. miesteliui buvo
suteikta savivalda – Magdeburgo teisės ir
herbas. 1812 m. miestelį labai siaubė prancūzų ir rusų kariuomenės. 1852 m. Josvainiuose įkurta parapinė mokykla. Carinės
Rusijos valdymo laikais Josvainiai buvo
valsčiaus centras. 1863 m. įvyko sukilimas,
miestelio apylinkėse veikė sukilėlių dalinys.
Aktyviai lietuviškas knygas platino josvainietis knygnešys Aleksandras Kaščiukas.
1899 m. pagal architekto F. Vyganovskio
projektą pradėta statyti nauja mūrinė Josvainių Visų Šventųjų bažnyčia, užbaigta
1907 m. Bažnyčia – neogotikinė, kryžminio plano, dvibokštė. Josvainių gyventojai
aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje:

prieš Pirmąjį pasaulinį karą miestelyje įkurtas kooperatyvas „Šušvė“,
Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius, 1910 m. išleistas iliustruotas kalendorius ir įkurta vaistinė, o 1913 m. surengtas pirmasis
viešas lietuviškas vaidinimas. Veikė
ūkio ratelis ir ūkio bankas, vartotojų
bendrovė, Šaulių sąjunga, Tautininkų ir Pavasarininkų organizacijos. 1918 m. įkurtas
lietuviškas Josvainių parapijos komitetas.
Pirmoji lietuviška Josvainių savivaldybė
rėmė beturčius, gyventojų apsaugai įkūrė
5 asmenų vietos miliciją, steigė mokyklas,
uždraudė pardavinėti degtinę. 1919 m.
buvo sudaryta valsčiaus valdyba ir taryba.
Tarpukario metais Josvainiai buvo valsčiaus
centras. Veikė valsčiaus savivaldybė, paštas,
keramikos dirbtuvės, girininkija, policijos
nuovada, pradinė mokykla, senelių prieglauda, smulkaus kredito draugija „Šušvė“,
kooperatyvas, dvi lentpjūvės, du malūnai,
pieninė, kalkių degykla, gyveno nemažai
amatininkų. Sovietų ir vokiečių okupacijos
metais nemažai miestelio gyventojų buvo
ištremti, sunaikinta žydų bendruomenė. Po Antrojo pasaulinio karo Josvainių
apylinkėse vyko atkakli partizaninė kova.
Sovietmečiu miestelis buvo apylinkės ir
kolūkio centras. Nuo 1995 m. – Josvainių
seniūnijos centras. 2006 m. patvirtintas
dabartinis Josvainių herbas, 2010 m. iškelta Josvainių miestelio vėliava.

Josvainių bendruomenės
pirmininkė Danguolė
RAUDELIŪNIENĖ
Labai džiaugiuosi, kad esame pakviesti dalyvauti mažųjų kultūros sostinių judėjime. 2016 m. Josvainių miestelis taps
mažąja Lietuvos kultūros sostine. Pradėtos kultūrinės veiklos turės tęstinumą, prisidės naujų projektinių renginių, susitikimų, akcijų. Išskirtinumas yra tai, kad visur
vyraus vientisumas – Josvainių miestelio
istorijos akcentai ir blaivybės tema. Vasario 16 d. visus pakviesime švęsti Lietuvos
Nepriklausomybės dieną ir dalyvauti mažosios Lietuvos kultūros sostinės atidaryme. Kovo trečiąją savaitę vyks Lietuvos
jūrų muziejaus parodos atidarymas ir
edukacija. Balandį minėsime tremtinio,
Šaulių sąjungos nario, Josvainių mokyklos direktoriaus Vlado Balsio 130-ąsias
gimimo metines. Gegužį – „Atminties“
parko, kuriame palaidoti Josvainių krašto
partizanai, atidarymas. Birželio 24–26 d.

švęsime Josvainių
miestelio gimtadienį. Rugpjūtį
vyks pleneras ir parodos atidarymas, skirtas naiviojo meno atstovės Marytės Mastaitienės 20-osioms mirties metinėms.
Rugpjūtį planuojama tradicinė „Giesmių
šventė“, kuri Josvainiuose buvo organizuojama jau prieš 84 m. Rugsėjį pakviesime tuos, kuriems įdomi Josvainių žydų
bendruomenės istorija. Gruodį – baigiamasis padėkos vakaras su „Sostinės vario“
kvintetu ir Zita Kelmickaite. Renginiai, organizuojami 2016 m. su MLKS logotipu,
bus be alkoholio, nemokami.
Visą išsamią programą jūs galėsite
rasti www.kedainiusavivaldybe.lt
(renginiai rajone),
www.kedainiumuge.lt,
www.josvainiukultura.lt

Aktorė, TV laidų vedėja
Violeta MIČIULIENĖ
Josvainiai – miestelis, pro kurį važiuodama
negaliu nesustoti, jau nekalbant apie draugus, kurie ten gyvena ir yra iš jo kilę. Nebuvau
sutikusi tokių savo krašto patriotų. Josvainiai
jiems – šventa ir nediskutuotina tema. Pirmosios daržovės ir vaisiai ant mano stalo irgi perkami tik Josvainiuose, nors ir tenka išsukti iš kelio.
Josvainiai – saugiausias miestelis, nes tik jame buvau pagauta viršijusi
greitį. Sąžiningai susimokėjusi baudą pagalvojau: „Aš vis tiek Josvainių
neaplenksiu, nes... traukia pro juos pravažiuoti.“

TV laidų vedėjas, Kėdainių senamiesčio
choro vadovas Arnas ŠVILPAUSKAS
Esu tikras josvainietis ir savo krašto patriotas. Čia prasidėjo mano kultūrinio darbo
pradžia. Didžiuojuosi šiuo istoriškai turtingu
miesteliu, jo neišpasakytu grožiu ir aukšto lygio
kultūriniais renginiais. Turim ką papasakoti ir ką
parodyti! Apsilankykite! Mūsų namuose svečiai
tampa draugais!

Dainininkė
Justė ARLAUSKAITĖ-JAZZU
Lietuvos viduryje esančiame Josvainių
miestelyje gyvena mano geras bičiulis. Dažnai
apsilankau ir kasmet stebiuosi, kaip miestelis
gražėja, keičia savo veidą. Labiausiai mane žavi
didinga bažnyčia ir miestelio gyventojų kultūra.
Kviečiu aplankyti, susipažinti su garbinga Josvainių istorija ir šauniais žmonėmis, kuriančiais
miestelio ateitį!

Kėdainietė, žurnalistė, TV3 žinių vedėja
Renata ŠAKALYTĖ
Jei norite pamatyti, kas yra grožis – užsukite į
Josvainių miestelį. Jus pasitiks ne tik tvarkingos,
akį traukiančios – lyg iš paveiksliukų – sodybos,
įspūdinga ir didinga bažnyčia, ramybe alsuojančios Šušvės pakrantės, bet ir labai šilti, draugiški,
paprasti žmonės, kurie ir miestelio istoriją papasakos, ir agurkais su šviežiu medum pavaišins.

Aktorė
Sandra DAUKŠAITĖ-PETRULĖNĖ
Esu ir visada buvau su Josvainiais ir josvainiečiais. Čia mokiausi, suradau puikių draugų.
Kai tik galiu, su šeima atvykstu pas artimuosius, dalyvauju šventėse. Džiugu, kad Josvainių
miestelis tapo mažąja Lietuvos kultūros sostine.

Menotyrininkė „Mados akademijos“
ambasadorė Ieva RAUDELIŪNAITĖ
Kiek žinau, esu penktos kartos josvainietė.
Visada norėjau, kad Josvainių miestelis būtų išskirtinai gražus įvairiomis prasmėmis, t. y. vertybėmis, žmonėmis, kultūra, gamta. Manau, kad
mažosios Lietuvos kultūros sostinės vardo Josvainių bendruomenė nusipelnė.

Nacionalinės ekspedicijos „Nemunu
per Lietuvą“ kurėno kapitonas, Jūrų
muziejaus Laivybos istorijos skyriaus
vedėjas Romaldas ADOMAVIČIUS

Josvainių miestelio 630 gimtadienio šventė (2014 m.),
centrinės aikštės atidarymas.

Josvainiai man pirmiausia – vaikystės ir paauglystės miestelis, jo apylinkėse mano giminės šaknys ir daugybė šakų šakelių ir ataugų.
Gyvenimas pavertė mane miestiečiu, tačiau geriausiai jaučiuosi parvažiavęs namo į Josvainius. Studijuodamas istoriją
ir dirbdamas archyvuose deduosi į atskirą aplanką kiekvieną naują žinią
apie miestelio praeitį. Man Josvainiai – masyvi raudonplytė bažnyčia,
Šušvės skardžiai (vadinome juos raudonkalniais), plačios lygios pievos
ir dirvonai iki miškų horizonte...
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JUKNAIČIUOSE – BALTŲ KULTŪROS UŽUOMINOS
Istorija
Juknaičiai (vok. Jugnaten) – kaimas ir seniūnija
Šilutės rajone, 10 km į pietryčius nuo Šilutės, šiaurinė dalis ribojasi su Ežeriuko pelke.
Pirmą kartą Juknaičių vardas
paminėtas 1540 m. Prūsijos mokesčių mokėtojų sąrašuose. Kad
apylinkėse gyventa jau seniai, liudija Alkos kalnas (alkakalnis), ant
kurio buvusi baltų šventvietė. Ši
vieta yra aukščiausia Šilutės rajone (apie 33 m virš jūros lygio).
1761 m. Juknaičiuose įkurta pradžios mokykla. 1874 m. nutiesus geležinkelį, pastatyta stotis, greta jos ėmė
kurtis gyventojai. Sodybos, esančios
prie Šilutės–Pagėgių plento, priklausė
Blauzdžių kaimui. 1963 m. sujungus
du kolūkius, susikūrė Juknaičių tarybinis ūkis. 1974 m. inžinierius N. Zauka
parengė Juknaičių gyvenvietės projektą. Daugiabučius gyvenamuosius
namus, vandentiekio bokštą projektavo architektas S. Kalinka, buvusį
sveikatingumo kompleksą – architektai S. Kalinka ir P. Grecevičius, daugelį
individualių gyvenamųjų namų – architektas E. Vičius, gyvenvietės apželdinimo, kapinių projektus parengė kraštovaizdžio architektai Rūta ir
Alfonsas Kiškiai. 2008 m. patvirtintas
Juknaičių herbas. 2009 m. Juknaičių
gyvenvietė-parkas įregistruotas Kultūros vertybių registre kaip valstybės
architektūrinis-urbanistinis draustinis.
Juknaičių seniūnija
Seniūnija užima 159,7 kv. km teritoriją, kurioje yra 26 kaimai. 23
procentai visos teritorijos priklauso
Nemuno deltos regioninio parko teritorijai (plotas yra užliejamas). Seniūnijoje gyvena apie 2 700 gyventojų, veikia dvi pagrindinės mokyklos,
ambulatorija, privatus medicinos
centras, paštas, du psichoterapiniaireabilitaciniai centrai, vaikų lopšelisdarželis, dvi bibliotekos, parduotuvės
ir kitos įstaigos. Seniūnijoje yra apie
500 ūkininkų.
Juknaičių seniūnijoje veikiančios
bendruomenės yra aktyvios ir veiklios. Pagrindiniai jų tikslai – darbo
vietų kūrimas, saugi, atsakinga ir aktyvi kaimynystė ir turizmo verslo bei
infrastruktūros plėtojimas.
Lankytinos vietos
Visa gyvenvietė apželdinta medžiais, dekoratyviniais krūmais, gėlynais, vejomis. Parko centrinėje dalyje

želdynams suteikti net pavadinimai: „Naujagimių“,
„Abiturientų“,
Europos,
Juknaitiškių sambūrio, Vasario 16-osios ir Lietuvos tūkstantmečio giraitės. Parke tyvuliuoja
du tvenkiniai. Juknaičius puošia
dekoratyvinės skulptūros „Žirgas su
sakalu“, „Jaunystė“, „Visata“, „Žilvinas
ir Eglė“, „Polėkis“. Iki šių dienų yra išlikę net trys grindiniai: Geležinkelio
gatvėje ir tako, vedančio į kapines,
teritorijoje, – skaldytų lauko akmenų grindiniai, o Akmenų gatvė grįsta
tašytais lauko akmenimis.
Juknaičių bendruomenė
Įkurta 2003 m., pirmuoju pirmininku
buvo išrinktas Vladislovas Sabaliauskas.
Bendruomenė yra asociacijos „Lamatos
žemė“ ir Lietuvos kaimo tinklo narė.
Nuo 2010 m. bendruomenei vadovauja
Laima Barkauskienė. Šiuo metu bendruomenę sudaro 70 narių.

Mūsų bendruomenė – tai tarsi medis, kuris vis giliau
leidžia šaknis į Juknaičių žemę, o šakos stiebiasi aukštyn.
Šakos – tai mūsų planai, dar neįgyvendintos svajonės,“ –
tai bendruomenės pirmininkės L. Barkauskienės žodžiai
Juknaičių parko estrados-amfiteatro (dar vadinamo mažuoju
Vingio parku) atidarymo šventėje.

Estrada-amfiteatras Juknaičių poilsio parke –
bendruomenės projektas „Juknaičių poilsio
zonos renovacija“ iš europinių fondų per
vietos veiklos grupę VVG „Lamatos žemė“.

Stanislovo Kuzmos skulptūra
„Žirgas su sakalu“.

Akimirkos iš moksleivių chorų festivalio.

Per dešimtmetį parengta ir įgyvendinta vienuolika projektų, kuriems
buvo gauta valstybės, Europos fondų
bei Lietuvos kredito unijos paramos.
Dar 20 projektų parengė ir įgyvendino jaunimo klubas. Iš projektų buvo
sutvarkytos bendruomenės namų
patalpos, įsigyta įvairios aparatūros,
baldų, atnaujinta parko poilsio zona,
S. Kuzmos medinės skulptūros. Bendruomenė padeda rengti tradicines
šventes, talkina lankant neįgaliuosius
bei vienišus senelius, kasmet rengiama nors viena ekskursija po Lietuvą.
Juknaičių seniūnijos darbuotojai palaiko bendruomenės sumanymus ir
padeda juos įgyvendinti.

Vasaros šventė „Visada jauni“.

Apie Juknaičius
„...kalbėjomės apie tai, kaip svarbu žmonėms matyti, pajusti, kaip
kuriamas menas, padėti suprasti,
jog pasaulis nesibaigia vien tik žemės darbais ar gyvulių auginimu.
Kaip svarbu, kad jiems kiltų noras
pakelti akis aukščiau, kad jų sieloje
taptų šviesiau,“ – taip atsiminimuose
rašo Nacionalinės premijos laureatas
skulptorius Stanislovas Kuzma, prisimindamas gyvenimą Juknaičiuose ir
nesibaigiančius pokalbius su tuometiniu Juknaičių tarybinio ūkio direktoriumi Zigmantu Dokšu, priglaudusiu
politinių negandų užspaustą jaunąjį
skulptorių ir jo šeimą.
„Šventės priklauso nuo gyvenvietės ir bendruomenės. Bet kokia
šventė, bet koks darbas suvienija bendruomenę, suvienija žmones. Juknaičių bendruomenė tikrai susitelkusi,“ –
pastebėjo Šilutės rajono savivaldybės
teritorijų ir kaimo reikalų komiteto
pirmininkas Saulius Vytuvis.
„Čia norėčiau gyventi...“ – prisipažino laidos „Ryto suktinis“ vedėja Zita
Kelmickaitė.
Visas mūsų naujienas rasite facebook paskyroje: Juknaičių bendruomenė. Juknaičių seniūnas Alfredas
Gaubys, tel. 8 441 58618, el. p. sen.
juknaciai@pamarys.lt. Bendruomenės
pirmininkė Laima Barkauskienė, el. p.
barkauskienelaima@gmail.com
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MERKINĖ – ISTORIJOS IR KRAŠTOVAIZDŽIO SOSTINĖ
Algimantas ČERNIAUSKAS

Profesorius Česlovas Kudaba yra
sakęs: „Merkinės apylinkių gamtoje
aptiksime beveik visus kraštovaizdžio
variantus. Reljefo skulptūros bei kraštovaizdžio įvairumu Merkinę pranoksta tik Vilniaus apylinkės. Nėra Merkinėje tik... jūros krantų“.
Merkinė garsi ne tik savo gamtos
grožiu, bet ir istorija. IX tūkst. pr. Kr.
Nemuno, Merkio, Stangės ir Straujos
upių santakoje įsikūrė bene pirmieji
Lietuvos gyventojai. Istorikai romantikai teigia, kad Merkinę įkūrė vikingai.
Pasak islandų keliautojo Snorio Sturlesohno, ji egzistavusi jau XII a., o esą
vadinosi „Misiri“.
XIV–XV a. Merkinės pilis dažnai minima Vygando Marburgiečio ir Jono
iš Posilgės kronikose, kryžiuočių kelių
aprašymuose.
Merkinės apylinkių miškuose medžiojo karaliai ir kunigaikščiai, mieste
skambėjo keturių bažnyčių, cerkvės
varpai, dviejuose vienuolynuose vienuoliai alumnus mokė lotynų kalbos,
poetikos ir retorikos, nuo XVII a. pradžios į sinagogas melstis rinkosi žydai, rotušėje posėdžiavo magistratas,
rūmų menėse šoko gražiausios Lietuvos, kartu ir Europos, moterys. Čia istorinius ženklus paliko Vytautas Didysis ir Jogaila, kuris 1387 m. Merkinėje
pasirašė Magdeburgo teisę Vilniaus
miestui. Daugelis Lietuvos valdovų yra
teikę privilegijų Merkinei, o Žygimantas Augustas 1569 m. miestui suteikė
Magdeburgo teisę ir patvirtino miesto antspaudą su vienaragiu. 1648 m.
Merkinėje mirė Lenkijos karalius, Lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas
Vaza IV. Vilniaus universiteto profesorius, poetas K. Sarbievijus XVII a.,

Tradicinė šventė prie senojo
Merkinės piliakalnio.

Vladislovo Vazos namas.

besižvalgydamas nuo
Merkinės kalvų į Merkio ir Nemuno slėnį, į
horizonte dunksančius
miškus, lotyniškai rašė
Nuo 25 metrų aukščio apžvalgos bokšto „Pušų Gojelis“ matyti Merkio,
eiles apie medžioklę ir
Nemuno ir Straujos slėniai, užnemunės toliai, kuriuose XVI a. iki pat
piemenėlių žaidimus.
Prūsijos sienos plytėjo Merkinės giria.
Miesto
klestėjimą nutraukė 1655–
1661 m. karas su Rusija. Merkinė buvo
Merkinės bendruomenės pirmininkas Arūnas Glavickas
sudeginta ir jos nepavyko atstatyti.
sako, kad, nepaisant to, kad Merkinėje ir taip gausu
1776 m. naikinant savivaldą mažeskultūrinių renginių, Mažosios kultūros sostinės statusas ir jų
niems miestams, ji panaikinta ir Merprieinamumas turėtų išjudinti visuomenę, paskatinti ją ne
kinei, tačiau 1791 m. rugpjūčio 1 d.
miestiečiai, susirinkę į senąją rotušę,
tik domėtis kultūra, bet ir aktyviau dalyvauti bendruomenės
išrinko naujus laisvojo miesto valveikloje, pasidomėti, kas vyksta kituose Lietuvos mieteliuose,
džios ir teismo organus. Bažnyčioje
kaip ten žmonės gyvena, ką ir kaip švenčia. Smagu, kad
buvo prisiekta gegužės 3 d. Konsti-

daugiau žmonių atras Merkinę.

Jonionių akmenys – spėjama,
paleoastronominė stebykla.

Merkinės Magdeburgo teisių miesto
stulpas prie senojo
kelio į Kauną.

tucijai, eisenoje neštos vėliavos, valdovo Augusto Poniatovskio portretai,
šaudyta iš patrankų, iliuminuota rotušė. 1794 m. T. Kosčiuškos sukilimo
metu rusų kariuomenė, bėgdama iš
Vilniaus, miestą sudegino. Kai kurių
istorikų teigimu, trys bažnyčios, rotušė, jos bokšto laikrodis ir varpinė
sudegė per 1882 m. gaisrą, tačiau
galutinis miesto žlugimas sietinas su
Lietuvos valstybingumo panaikinimu
1795 m. Rotušės likučiai buvo nugriauti 1885 m., o jos vietoje 1888 m.
pastatyta cerkvė.
1935 m. Merkinėje pirmą kartą
Lietuvoje švęsta Senovės diena. Iš tos
šventės išaugo Amatų dienos, švenčiamos įvairiuose Lietuvos miesteliuose. 2003 m. Merkinėje įvyko antrasis Dzūkijos kultūros kongresas.
Dabar tai jaukus, nedidelis miestelis, žavintis ne tik savo istorija, padavimais ir legendomis, bet ir gamtos
grožiu, kultūriniais renginiais, kurių
padaugės Merkinei tapus mažąja kultūros sostine.
Maloniai kviesdami į Merkinę –
mažąją Lietuvos kultūros sostinę – ir
jos gražias apylinkes, siūlome atvykti
ir į tradicinius Merkinės renginius:
Kovo 11 d. – Nepriklausomybės
dienos atkūrimo minėjimas.
Gegužės 19 d. – muziejaus naktis
Merkinėje „Ant rotušės pamatų“.

Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų
bažnyčia – seniausia Dainavos krašte.

Gegužės 31 d. – Vaikų gynimo
dienos šventė „Vaikų šalis”.
Birželio 12 d. – tradicinis partizanų, politinių kalinių ir tremtinių pagerbimas Merkinės kryžių kalnelyje.
Birželio 23 d. – Joninių šventė
prie Merkinės piliakalnio „Merkine,
nemiegok!”
Liepos 6 d. – Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo dienos šventė
prie piliakalnio „Mūsų pušynų ir upių
kraštas Merkinė“.
Liepos 25 – rugpjūčio 1 d. – tapybos pleneras ir skulptūros simpoziumas.
Rugpjūčio 20–21 d. per Šv. Roko
atlaidus – Merkinės miestelio šventė
„Vienaragio slėnis”.
Merkinės Švč. Mergelės Marijos
ėmimo į dangų bažnyčios šventės:
Liepos 26 d. – Šv. Onos atlaidai
(keliami į artimiausią sekmadienį)
Rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės
Marijos ėmimo į dangų atlaidai (Žolinė).
Rugpjūčio mėn. – Šv. Roko atlaidai (keliami į artimiausią sekmadienį
po Žolinės).
Gruodžio 20–21 d. – Jadvygos
Čiurlionytės meno mokyklos Merkinės filialo kalėdinis koncertas.
Kai kurių švenčių datos gali keistis.
Tikslų laiką maloniai prašome išsiaiškinti tel. 8 616 18592.

Dzūkijos nacionalinio
parko lankytojų centras
Merkinėje.
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MIEŽIŠKIAI. DIDŽIAUSIAS SIEKIS – ĮKVĖPTI PAGARBĄ
SAVO KRAŠTUI
Miežiškių – mažosios Lietuvos
kultūros sostinės – veiklos programos
koordinatorė Jurga ŠVAGŽDIENĖ
PAMĖGTAS SUSIBŪRIMAS: miežiškėnams sunku įsivaizduoti vasaros
pabaigą be tradicinės Atsisveikinimo su gandrais šventės.
„Nėra čia piliakalnių, įspūdingų
parkų, architektūros paminklų. Pilka žemdirbių žemė, ir tiek. Tačiau tai
žemė su savo istorija ir dabartimi, su
ne vienu spalvingu, nemažai nuveikusiu žmogumi ir – kas Miežiškius
Panevėžio rajone ir net visoje Lietuvoje ypač išskiria – su savo gausiais ir
stipriais mėgėjų meno kolektyvais“, –
apie gimtuosius Miežiškius rašė garsus kalbininkas Jonas Šukys.
Miežiškius garsina aukščiausių
įvertinimų sulaukęs Kultūros centras, kuriame veikia vaikų muzikos studija ir dešimt mėgėjų meno
kolektyvų. Net trys kolektyvai yra
pelnę „Aukso paukštės“ apdovanojimus, daugelis nuolat skina laurus
rajono ir šalies konkursuose. Miežiškiuose nuolat organizuojami originalūs renginiai, įgyvendinamos
etnokultūros puoselėjimo iniciatyvos. Lankytojus čia kviečia vienintelis Baltijos šalyse Eglutės žaisliukų muziejus, šventės rengiamos
jaukiame Angelų slėnyje, jauniau-

sieji miestelio gyventojai šurmuliuoja vaikų žaidimų aikštelėje.
Nuosekliu darbu sukurtos tradicijos
mums brangios, vertingos, džiaugiamės savo sukurtu puikiu miestelio ir
jo žmonių įvaizdžiu, tačiau aktyviems
miežiškiečiams norisi daugiau. Trokštame, kad 2016 m. tapsiantys viena iš
mažųjų kultūros sostinių ir savo 460
metų jubiliejų minėsiantys Miežiškiai
ne tik garsėtų kultūrine veikla, bet
ir būtų išskirtiniai savo kasdienybės
kultūra. Norime, kad į gera keistųsi
žmonių elgsena, kad vietos gyventojams būtų svarbu, ar tvarkingos mūsų
gatvės, išpuoselėtos sodybos, ar patrauklios, patogios viešosios erdvės,
kad daugėtų visokeriopo aktyvumo,
iniciatyvumo, kad platesniam būriui
miežiškiečių svarbi, artima taptų savanoriška veikla, bendruomeniškos iniciatyvos, tradicijų puoselėjimas.
Miežiškių paskelbimas viena iš
mažųjų kultūros sostinių ir artėjantis
jubiliejus – puikios progos ir rimtas
įpareigojimas vietos gyventojams

IŠSAUGOTOS TRADICIJOS: Miežiškiuose dažna šventė turi
etnokultūrinį atspalvį, čia puoselėjamas etnografinis palikimas.

DIDŽIAUSIAS TURTAS: Miežiškių žmonės garsina savo kraštą, pelno
svarių apdovanojimų, į miestelį atlakino jau tris „Aukso paukštes“.

SVARBUS SIEKIS: mažosios kultūros sostinės renginių
organizatoriai stengiasi, kad tradicinės šventės
skatintų kartų bendravimą.
aktyviau domėtis krašto istorija, tapti
pilietiškesniems, stiprinti savo kultūrinę tapatybę, puoselėti ir skleisti
tradicijas. Įgyvendindami Miežiškių –
mažosios Lietuvos kultūros sostinės –
veiklos programą, sieksime ugdyti patriotiškumą, įprasminti istoriją, todėl
svarbiausiais programos uždaviniais
įvardijame aktyvesnio kraštiečių dalyvavimo kultūrinėje veikloje siekį,
istorijos ir kultūros vertybių pažinimo
skatinimą.
Sieksime ir kuo geriau išnaudoti
galimybes supažindinti Lietuvą su
savo miesteliu, kultūrinėmis tradici-

Išties protėviai
mums nepaliko kultūros
paveldo lobių ar labai
įdomios istorijos. Garsą
apie Miežiškius kuria dabar
juose gyvenančios kartos.
Joms puikiai sekasi –
apie aktyvią ir tvarią
miežiškiečių kultūrinę
veiklą, jų muzikantus,
dainininkus Lietuvoje žino
dažnas.

jomis – kviesime į Miežiškiuose vyksiančius renginius, rengsime savo
mėgėjų meno kolektyvų koncertus
kitose mažosiose kultūros sostinėse.
Viliamės, kad ir įprasti mūsų renginiai,
ir planuojamos naujovės sudomins
plačią auditoriją. 2016 m. ketiname
rengti pažintines ekskursijas po miestelį, remdamiesi savo istorija, etninės
kultūros paveldu kursime folkloro
spektaklį, švęsime Miežiškių jubiliejų. Tradiciškai pakviesime į unikalią
moterų armonikininkių šventę varžytuves „Petronės armonika“, senuosius
papročius primenančias Jurgines,
Jonines, Šv. Baltramiejaus atlaidų pakermošį, kartas suartinsiančią Šeimos
šventę, bendruomenišką Draugų dieną, solidarumo maratoną „Nedelsk“,
kitus renginius.
Jausimės nuveikę didžiulį darbą,
jei įgyvendinta mažosios kultūros sostinės veiklos programa bent keletui
miežiškiečių leis pajusti didesnę meilę savo kraštui, o iki šiol pas mus nesisvečiavę žmonės panorės susipažinti
su Miežiškiais.
Daugiau informacijos svetainėje www.mieziskiukc.lt ir paskyroje
socialiniame tinkle www.facebook.
com/Miežiškiai-mažoji-kultūrossostinė.

TRAUKOS VIETA: miežiškėnų kultūrinė veikla kuria kūrybingo
miestelio, tikros kultūros sostinės įvaizdį.
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NUO GRAMANČIOS IKI
PAGRAMANČIO
Seniūnas Jonas SAMOŠKA

Šiaurinė miestelio dalis. Vaizdas nuo Pagramančio atodangos.
(T. Kalašinsko nuotrauka)

Istorijos fragmentai
Pagramantis – Tauragės rajono Mažonų seniūnijos miestelis, kurio teritorija priklauso Pagramančio regioniniam
parkui. Miestelio vardas kildinamas
nuo Gramančios upelio pavadinimo.
Labiausiai šį kraštą garsina kraštovaizdis: atodangos, upių vagos, įspūdingi
jų slėniai, natūraliais miškais apaugusių upelių pakrantės. Išlikę piliakalniai,
senkapiai liudija apie jau I tūkstantmetyje čia įsikūrusius gyventojus.
Rašytiniuose šaltiniuose šios apylinkės pradėtos minėti XVI a. Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpiu
Pagramantyje buvęs Žemaičių vyskupo Jono Domininko Lopackio dvaras.
1744 m. šio vyskupo iniciatyva buvo
pastatyta medinė bažnyčia. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčia, išlaikiusi XVIII a. medinėms
bažnyčioms būdingą architektūrą,
miestelį puošia iki šių dienų.
1949 m. Pagramantyje įsteigta
biblioteka, kurios darbuotojai dirbo
su skaitytojais, kaupė kraštotyrinę
medžiagą, vedė įvairius renginius,
dalyvavo miestelio kultūriniame gyvenime, bendradarbiavo su mokyklos
bendruomene.
Šiame krašte gimė ir augo, o vėliau
jį garsino knygnešiai Jonas Mažeika,
seserys Uršulė ir Marytė Katauskytės,

Pagramančio Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bažnyčia. (T. Kalašinsko nuotrauka)

broliai Ignacas ir Antanas Katauskiai,
kalbininkas Petras Jonikas, operos solistas Juozas Mažeika, choro vadovas
Jonas Samoška, dailininkė Bronislava
Orlingytė-Lapinskienė. Jų atminimas
įamžintas koplytstulpiuose, memorialinėse lentose, atsiminimų knygose.
Pagramančio miestelio herbo etaloną sukūrė dailininkas Arvydas Každailis.
2010 m. Lietuvos Respublikos Prezidentė patvirtino Pagramančio herbą. Jį
Lietuvos heraldikos komisija aprobavo
2010 m. lapkričio 11 d. (Komisijos posėdžio Nr. 413). Pagramančio miestelio herbas ir vėliava buvo pašventinta
2015 m. rugpjūčio 2 dieną Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
Prasidėjimo bažnyčioje, kartu švenčiant miestelio 460 metų jubiliejų.
Mokykla
1841 m. Pagramantyje pradėjo
veikti parapinė mokykla, nuo 1914 m. –
pradinė mokykla, kuri 1949 m. perorganizuota į septynmetę, 1961 m. – į
aštuonmetę. Šiuo metu čia veikia pagrindinė mokykla, kurioje nenutrūksta dar M. Valančiaus laikais prasidėjęs
mokymo procesas, vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos,
įvairūs projektai, vyksta susitikimai su
įdomiais žmonėmis. Šiais metais minimos 175-osios mokyklos įkūrimo metinės taps viso miestelio švente.

Regioninis parkas
1992 m., siekiant išsaugoti vertingą Akmenos ir Jūros santakos slėnių
ir miškų kraštovaizdį, įsteigtas Pagramančio regioninis parkas, kuris yra įsikūręs tarp Tauragės ir Šilalės. Jis užima
13 529 ha plotą. Dviejų upių slėnius
puošia statūs šlaitai, terasos, atodangos, skardžiai, natūralios pievos bei
miškai. Upių slėnių savitumą išryškina
kabantys lieptai, tapę regioninio parko simboliais. 2015 m. pavasarį Ringių
kaime, Akmenos ir Jūros upių santakoje, duris atvėrė naujasis Pagramančio regioninio parko lankytojų centras, kviečiantis susipažinti su parko
vertybėmis, siūlantis gido paslaugas,
galimybę įsigyti lankstinukų ar suvenyrų, kviečiantis į edukacinius renginius, stovyklas, parodas, baidarių bei
pėsčiųjų žygius, suteikiantis informaciją apie nakvynės bei poilsio vietas.
Pagramančio bendruomenės veikla
Bendruomenės centro „Gramančia“, įregistruoto 2005 m. birželio
16 d., tikslai – vienyti krašto gyventojus, ugdyti bendruomeniškumą, plėtoti kultūrinį ir sportinį gyvenimą.
Pagramantiškiai aktyviai dalyvauja krašto visuomeniniame gyvenime,
čia plėtojamas verslas, turizmas, daug
dėmesio skiriama kultūriniam gyvenimui. Išskirtiniam kraštovaizdžiui puoselėti organizuojamos talkos, popu-

Šventinės akimirkos iš Pagramančio miestelio stadiono.

(A. Ružės nuotrauka)

Piliakalnio papėdėje atidengtas paminklinis akmuo skirtas įamžinti Pagramančio
miestelio 460 metines. (A. Ružės nuotrauka)

liarinami krašto amatai, švenčiamos
tradicinės bei valstybinės šventės.
Bendruomenė, bendradarbiaudama
su Pagramančio biblioteka, kultūros
namais, pagrindine mokykla, regioninio parko direkcija, organizuoja renginius, dalyvauja projektuose, vykdo
labdaros ir paramos akcijas.
2014 m. buvo švenčiamas 460-asis
miestelio jubiliejus. Ta proga buvo surengta kraštiečių šventė, bažnyčioje
pašventinta miestelio vėliava ir herbas, prie piliakalnio atidengtas paminklinis akmuo bei pristatytos dvi knygos: „Pagramantis – miestelis, kuriame
mes gyvename!“ (sudarytoja bendruomenės narė Rita Krompalcienė) ir
„Pagramančio krašto amatų ir kultūros
vertybių puoselėtojai“ (sudarytoja bibliotekininkė Virgina Bartušienė).
2016 m. Pagramantis tapo viena iš
dešimties mažosios Lietuvos kultūros
sostinių, todėl pagramantiškiai žada
aktyviai įsitraukti ir dalyvauti kultūrinėje veikloje bei savo krašto turtus
pristatyti atvykstantiems svečiams.
„Mažoji Lietuvos kultūros sostinė –
Pagramantis 2016“ renginiai
Gegužės 28 d. – Pagramančio mokyklai 175-eri metai.
Kraštiečių šventė „Susitikim po balta obels šaka“.
Birželio 11 d. – šokių festivalis „Šokių pynė“.
Birželio 23 d. – Joninės „Laumių
naktis“.
Liepos 6 d. – Mindaugo karūnavimo diena. Bardų vakaras ant Pagramančio piliakalnio.
Liepos 11–16 d. – pleneras „Menininkų sąsaja su gamta“.
Liepos 16 d. – didžioji miestelio
šventė „Mažoji kultūros sostinė – Pagramantis 2016“.
Žemaičių sueiga, pirmosios žemaičių bendruomenių žaidynės.
Rugpjūčio 6 d. – jaunimo šventė
„Jaunystės aidai Pagramantyje“.
Rugpjūčio 20 d. – mototurizmo
ralis (kultūrinis nuotykinis renginys).
Rugsėjo 22 d. Baltų vienybės diena „Piliakalnių šviesa“.
Rugsėjo 24 d. – derliaus šventė
„Vestuvės Pagramantyje“.
Spalio 21 d. – vokalinių ansamblių
šventė „Rudens melodijos“.
Lapkričio 4 d. – orios senatvės
metams „Senatvės grožis – mūsų pačių darbas“.
Lapkričio 25 d. – padėkos vakaras
„Suverkim vėrinį akimirkų žavių“.
Daugiau informacijos apie renginius
rasite Pagramančio regioninio parko
tinklalapyje: pagramantis.am.lt ir facebook paskyroje: Pagramantis – 2016 m
Lietuvos mažoji kultūros sostinė
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DRAUGIŠKA VISIEMS ŠEDUVA
Aušra
STANEVIČIŪTĖ
Šeduvos miestas yra Radviliškio
rajono šiaurės rytinėje dalyje, 18 km
nuo rajono centro – Radviliškio miesto. Jo plotas – 546 ha. Šiuo metu gyvena 2 673 gyventojai.
Puošniausias ir seniausias miesto
pastatas, tikra kultūros vertybė – renesansinė Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia, pastatyta 1649 m. Šeduva garsėja ne tik visų pakeleivių akį
traukiančiu įspūdingu malūnu-restoranu, bet ir kitomis įstaigomis, kurios
aktyviai dalyvaus Šeduvos – Mažosios
kultūros sostinės kūrime.
Šeduvos lopšelis-darželis, kuriame
šiuo metu ugdomas 161 darželinukas,
dalyvauja įvairiuose respublikiniuose
ir tarptautiniuose projektuose, kūrybiškai diegia įvairias naujoves, respublikoje yra apdovanotas įvairiuose
konkursuose prizinėmis vietomis.
Šeduvos gimnazijoje šiuo metu
mokosi 659 mokiniai. Gimnazija lenkia
daugumą didžiųjų miestų mokyklų
savo ugdymo programų bei inventoriaus modernumu, projektų, užklasinės veiklos plačiu spektru, kasdien vis
gražėjančiu, iš pagrindų renovuojamu moderniu stadionu. Gimnazija
gali didžiuotis ne tik vis tobulėjančiais
aukštos kvalifikacijos pedagogais, bet

Šeduvos Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčia.
ir gabiais, iš įvairių sporto varžybų,
olimpiadų, konkursų nugalėtojų padėkas gaunančiais mokiniais.
2015 m. spalio 15 d. Šeduvoje duris
atvėrė Radviliškio rajono savivaldybės
švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius „Jaunimo erdvės“, kurių
pagrindinis tikslas – užtikrinti jaunimo
užimtumą, pilietiškumą, socialinius
įgūdžius ir gebėjimus.
Šeduvos globos namuose gyvena 60 gyventojų. Pagrindinė globos
namų misija – tenkinti globos namų
gyventojų psichologinius, socialinius,
kultūrinius, dvasinius ir saviraiškos po-

Šeduvos malūnas.

reikius, sudaryti globos namų gyventojams tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo ir reabilitacijos
sąlygas. Gyventojų dienos kupinos kūrybingų užsiėmimų, pažintinių išvykų,
mokymų, seminarų, įvairių renginių.
Vienas iš Šeduvos miesto devizų – Šeduva draugiška tautoms. XIX a.
pabaigoje Šeduvoje gyveno įvairių
tautybių gyventojų, daugumą jų sudarė žydai. Šiais metais užbaigti dvejus
metus trukę senųjų kapinių, kuriose iki
Antrojo pasaulinio karo buvo laidojami
Šeduvos miestelio žydų tautybės gyventojai, atkūrimo darbai. 2015 m. spalio 9 d. Šeduvos centrinėje aikštėje atidengtas monumentas, skirtas visiems
Šeduvos žydams (skulptorius Romas
Kvintas). Šeduvoje gyvenusių žydų atminimo įamžinimo projektą inicijavo
VšĮ „Šeduvos žydų memorialinis fondas“, jo steigėjas Sergejus Kanovičius.
Menas reikalingas dėl to amžino
nerimo, kuris skatina šiandien būti geresniam, negu buvai vakar, geriau suprasti aplinkinius ir save. Šios minties
vedami dirbame ir mes, Šeduvos kultūros ir amatų centro darbuotojai. Įstaigos branduolį sudaro kultūros darbuotojai ir meno kolektyvus lankantys
dalyviai, buriasi nauji kolektyvai. Šeduvoje organizuojame tradicinius renginius, plėtojame etninę ir meno mėgėjų kultūrą, ypatingų Lietuvai datų
proga šeduviečius pradžiugina svečiai – atvykę meno kolektyvai, lektoriai, dailininkai. Per atvelykį visus pradžiugina vaikų ir jaunimo liaudiškos
muzikos festivalis „Zuikio margutis“,
kasmet per Jonines švenčiame miesto dieną, Žolinės atlaidai Šeduvoje
yra sena tradicinė šventė, sukviečianti

Laisvės paminklo atidarymo šventės akimirka.

Šeduvos baba
Emilija BRAJINSKIENĖ-BRIMANAITĖ
Šedv sens, garbings miests, turints sava
papročs, tarmė, tradicijs,
Šeduve Bronislav-Rimkevičiūte Liniauskene žinam Lietuvos poete, raše:
Klausausi aš tarmės –
Tarytum paukščiai čiulba,
Atsiveria senolės kraitinė skrynia...
Dainuok, dainuok, tarsi sodintum tulpę, –
Kalbėk lyg rankšluostin įaustum ir mane.

Senasis Šeduvos herbas.

Čė mes gimem, augam, gyvenam, čė
mūsų pradž i pabaig. Šedv mes didžiuojamės, jos gero vardo privalam išsaugot i palikt‘ ateitės kartom.

gimines, artimuosius, kaimynus į
atlaidus ir į festivalį „Žolinės vainikas“. Pateisindami
mažosios kultūros sostinės vardą,
organizuodami kiekvieną mėnesį vis
skirtingo žanro festivalius, minėdami
valstybines datas kviesime žmones,
išvykusius iš Šeduvos ir kuriančius visame pasaulyje. Jie pristatys savo kūrybą: parodas, koncertus, knygas čia,
Šeduvoje. Bandysime sukurti tokią
atmosferą, kad visi suprastų, jog yra
laukiami, kad Jų kūryba labai svarbi ir
įdomi mums. Taigi vienas iš svarbesnių tikslų – pritraukti savus, gražinti jų
kūrybą į savo tėvų žemę. Šeduvos poetas Juozas Šnapštys – Margalis rašė:
„Leiskit į Tėvynę, leiskit pas savus“. Mes
sakome: grįžkit į Tėvynę... Toks mūsų
Šeduvos – mažosios kultūros sostinės
leitmotyvas. Dar vienas iš tikslų – kurti
Šeduvos įvaizdį ir garsinti jį Lietuvoje ir
pasaulyje. Todėl gegužės mėn. organizuosime Tarptautinį perkusijos festivalį „Ritmo viražai“. Šiame renginyje dalyvaus tarptautinio ryškumo perkusijos
žvaigždės iš Danijos, Švedijos. Kviesime dalyvauti ir išeivius iš Šeduvos –
mušamųjų instrumentų specialistus.
Rudenį surengsime bažnytinės
muzikos festivalį, nes Šeduvoje esanti
nuostabi bažnyčia yra puiki koncertinė erdvė, turinti labai gerus vargonus
ir puikią akustiką. Labai svarbu, kad
Šeduvoje atsirastų koks nors meninis
akcentas, kuris ilgus metus primintų
apie tai, kad Šeduva buvo išrinkta Kultūros sostine. Taigi vienas iš tikslų – sudominti šeduvius kultūros reiškiniais
ir pritraukti juos kūrybinei veiklai.
Tikime, kad kultūra Šeduvoje klestės ilgus metus.

Rimanto Petriko nuotrauka

Miests buva dvara žeme. Dvars
priklause LDK karaliu Jonu-Kazimeru. LDK karals Jons Kazimers iš Vazų
giminės (švedė) 17 amž. buva vedės
Marijo Gonzago iš Montana i jai padovanoje Šedvos dvaro. Karaliene išpraše iš sava vyra, kad jos dvaru suteiktų
Magdeburga teisis... Magdeburga teisės Šedvė buva suteiktos 1654 m. Nu
1542 m. Šedvjo buva vadinam miest.

Karaliene Šedvos miestu dovanoje
herbo – balto erel su lelėj ont krūtinės
melsvam fon.
Šedve Magdeburga teisis suteike
pats LDK karals Jons-Kazimers. Šeduvė tapa laisv i vadina sav išdėdžė –
magdeburgiečės (magdeburčikės).
Šedvo valde Kristups Pacis. 18 amž.
Šedvo valde karale iždininkė Flemingė. 1765–1771 valde Tyzenhauzs.
Nu 1772 m. Šedvo valde Ponetovsks.
Šedv turėje trios teisms – magistra,
burmistra, vaita. Pagrindinės gatvės –
Kėdainių, Šiaulių. Panevėže gatve atsirada vėliau. Šedv priklause Upytės
ekonomijė. Panevėžs buva Šedvos
palivarks. Jos priklause Šedvos grafijė.
Šeduvo buvo 223 trobos, u Radvilišk
buva tik 24.
Šeduvio, prismionk garbingo sava
miesta praait i tviortė stovėk Šedvos
garbės sargybo!
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VEPRIAI DAR
NEAPTIKTI MASINIŲ TURISTŲ
Vepriai – miestelis Ukmergės rajono
pietvakariuose, netoli kelio Ukmergė–
Jonava. Veprių apylinkės gyvenamos
nuo seniausių laikų. Pirmasis piliakalnis-slėptuvė ant Cedrono upelio kranto galėjo būti naudojamas prieš 1,5
tūkst. metų. Veprių vardas (Weperen)
pirmą kartą paminėtas 1384 m. Vygando Marburgiečio kronikose esančiame
Kryžiuočių kelių aprašyme. 1845 m.
įkurta Veprių parapija, 1864 m. Vepriai
tapo valsčiaus centru. Įdomi Veprių
rūmų, kurie turėjo daug šeimininkų
(Kęsgailas, Oginskius, Tyzenhauzus,
Pliaterius ir kt.) istorija. Iki 1914 m. dvare buvo gausi biblioteka, heraldikos
rinkiniai, numizmatikos ir archeologinės kolekcijos, paveikslų galerija. 1924
m. valstybės nusavintame dvare įkurta
žemesnioji žemės ūkio mokykla.
Sovietmečiu čia buvo S. Nėries
kolūkis, veikė profesinė technikos
mokykla. Septintajame dešimtmetyje Vepriuose nutiesta visiškai nauja
Šventosios gatvė, kuri sujungė miestelio centrą su tiltu per Šventąją. Aštuntajame dešimtmetyje buvo nugriauta senoji klebonija, mokykla ir
dar keletas medinių pastatų, jų vietoje
iškilo visuomeninių pastatų kompleksas. Šiuo metu Vepriuose yra daug
įmonių, įstaigų, organizacijų.

Veprių miestelis įsikūręs ant meteorito išmuštų duobių. Jo centre tyvuliuoja padavimais apipintas Veprių ežeras.
Miestelio centre – Šv. Mergelės Marijos
Rožinės Karalienės bažnyčia. Ši vietovė
garsi ir Kristaus kančios kelią įamžinusiomis Kalvarijomis. 2014 m. Prezidentės dekretu patvirtintas Veprių herbas.
Veprių seniūnija – viena įdomiausių, gausiai gamtos grožiu apdovanota Ukmergės rajono vietovė, esanti
Šventosios ir Širvintos upių santakoje,
kurios plotas – 6 250 ha. Veprių seniūnijai priklauso 30 gyvenamųjų vietovių: miestelis, kaimai, viensėdžiai.
Seniūnijos teritorijoje yra Šventosios
ichtiologinis draustinis.

Veprių jaunimo instrumentinis
ansamblis (vadovas E. Ratautas).

lėlininkų sąskrydis, mažasis
performansų festivalis „PerSeniūnė
formansų diena“, muziejaus
Dalė URBONIENĖ
naktis Vepriuose, konferencija „Samantonių ankstyvojo
bronzos amžiaus būstas“,
šviesos instaliacija „Meteori2016 m. mažosios Lietuvos kultas“, projektas „Įvaizdinta ir įgarsinta matūros sostinės programa Vepriuose.
žoji kultūros sostinė“, perkusijų festivalio
Seniūnijos bendruomenės, kultūkoncertas, projektas „Bažnyčios bokšros darbuotojai, menininkai, muziejaus,
tas“, žygiai slidėmis, dviračiais, pėsčiomis
mokyklos, Veprių laisvalaikio užimtumo
neseniai atidarytu taku Veprių kraterio
ir turizmo filialo darbuotojai, ūkininkai ir
pakraščiais, naujos parodos ir kt.
vietos verslininkai, Ukmergės rajono saRenginiai suvienys mūsų krašto
vivaldybės administracijos kultūros skybendruomenes,
sutelks vaikus, jauniriaus, Ukmergės kultūros centro, Vlado
mą,
vidutinio
ir
garbaus
amžiaus žmoŠlaito viešosios bibliotekos, Ukmergės
nes bendriems tikslams įgyvendinti,
muziejaus, Ukmergės turizmo ir verspajusti bendrumo, artumo jausmą, sulo centro darbuotojai siūlė savo idėjas
kvies ir sutvirtins mūsų šeimas, ugdys
veiklos programai sudaryti. Rajono sapatriotizmą, vienybę, pasididžiavimą
vivaldybės administracijos direktoriaus
gimtine, Lietuva. Tikimės, kad mūsų
įsakymu sudaryta darbo grupė„Vepriai –
krašto garsinimas, gražinimas, puose2016 metų mažoji Lietuvos kultūros
sostinė“, kuri greta tradicinių renginių
lėjamos kultūrinės vertybės sugrąžins
numatė naujų. Tai Šventosios Liucijos
mūsų vaikus ir anūkus į Lietuvos kaimą.
šventė, rajoninė derliaus šventė, 2-asis
Daugiau apie mus www.ukmerge.lt

Vaikų ir jaunimo folkloro kolektyvas
(vadovė S. Novikienė).

riais pavidalais atgulančios
į plonesnių ar storesnių jo
Menininkas
knygų puslapius. Tikriausiai ir kitiems vepriškiams
Julius ZARECKAS
šios vietos buvo svetingos
ir viliojančios – ne vienas
piliakalnis,
pilkapynas,
Veprių miestelio herbe – rūsčios
senkapis,
mitologinės
vietos
byloja
išvaizdos raudonas vėprys, stovinapie ilgai trunkantį ir artimą protėvių
tis ant užpakalinių kojų, ginkluotas
ryšį su šia žeme.
auksine ietimi ir aštriomis auksinėmis
Žodžiu, Veprių kraštas šiuo metu
iltimis bei kanopomis. Dabartinėje
vis
labiau panašėja į jaukią kaimišlietuvių kalboje vėprys vadinamas
kai kurortinę vietovę, dar neaptiktą
tiesiog šernu. Betgi, keistoka to hemasinių turistų. Gal net kažkuo paraldinio vėprio rūstybė, ypač dairannašią į XX a. pradžios Kuršių neriją,
tis po Veprių apylinkes, išsidriekusias
pirmapradžiu grožiu ir nuošalumu
vaizdinguose Šventosios šlaituose,
nuo chaotiško urbanistinio bėgsmo,
neaukštose laukų kalvelėse, šviesiuoviliojusia į save dailininkus, rašytojus,
se pušynuose, išvagotuose upelių,
mąstytojus... Arba į to paties laikonedidelių ežerėlių, tvenkinių, šaltitarpio Druskininkus, dar nevirtusius į
nių... Šios gamtos grožybės neabepramoninių gydyklų, dirbtinių kalnų
jotinai sukrito ir į dailininko bei rašyir jūrų bei kitų masinių linksmybių
tojo Leonardo Gutausko (vaikystės
miestą, viliojusius ramiu pušų ošimu
bei paauglystės metus prabėgiojusio
ir gydomaisiais šaltiniais. Mineraliniai
šiose vaizdingose ir paslaptingose
šaltiniai trykšta ir čia – Vepriuose!
vietose) menišką sielą ir dabar įvai-

Skulptoriaus V. Žentelio skulptūra
„Geldutė“ puošia Veprių miestelio skverą.

Skulptorius
Viktoras
ŽENTELIS
Meilė tėvynei, savai gimtinei išreiškiama labai paprastai. Tai beriant grūdą nuostabiose Lietuvos lygumose ar
kalvose ar minant savo brydę kultūros
lankose, nepamirštant savo krašto tradicijų, jas puoselėjant ir kuriant naujas, kurios liktų ateinančioms kartoms,
kad jos galėtų didžiuotis mūsų laikotarpiu atliktais darbais.
Buvo laikas, kuris davė Juknaičius,
Mosėdį ar Ėriškes, dabar turime Naisius, Žagarę, Josvainius. Turėsime daugiau, jei suremsime pečius vedami entuziazmo ir altruizmo. Tuomet visiems
taps šviesiau gyvent, galbūt žmonės
iš svečių šalių vyks čia ir stebėsis tuo,
ką sukūrėme. Lietuva juk galėtų stebinti ne tik Trakais, Vilniumi ar Druskininkais, bet visom prasmėm šviesiais
kaimais ir miesteliais su išpuoselėta
aplinka bei kunkuliuojančiu kaip šaltinio versmė kultūriniu gyvenimu, kuriuose taip smagu gyventi, jog niekas
nenorėtų iš ten skristi nei už Lamanšo,
nei prie fiordų, nebent Big Beną išgirsti ar fiordais pasigrožėti.
Mūsų Vepriai ir jų apylinkės, stebinantys nuostabiu kraštovaizdžiu, turi
teisę didžiuotis paleolito laikus siekiančia istorija.
Vepriai – tai mano prosenelių
žemė: čia baigiau vidurinę mokyklą,

Skulptorius Viktas Žentelis.
patraukiau mokytis į tuometinį Vilniaus dailės institutą. Aštuoniasdešimt pirmaisiais, gavęs skulptoriaus
diplomą, apsisprendžiau grįžti. Buvusio S. Nėries kolūkio pirmininkas
Steponas Jankeliūnas pakvietė dirbti
ūkyje architektu-skulptoriumi. Kaip
tik tada buvo prasidėjęs kaimo gyvenviečių, ūkių centrų aplinkos tvarkymo vajus: daugelis kaimų ir miestelių norėjo kažkuo išsiskirti. Tuo metu
Vepriuose buvo pastatytas muziejus,
kuriame gausu eksponatų, susijusių
ne tik su Veprių, bet ir Lietuvos istorija. Juos ilgus metus rinko jo įkūrėjas,
mokytojas – mano tėvas Jonas Žentelis. Man teko per keletą dešimtmečių
ne viena skulptūra pagyvinti Veprių
apylinkių viešąsias erdves ar pastatus.
Su bendruomene kuriame naujus
ateities planus ir tikimės mūsų Veprius
paversti nuostabia vieta gyventi, kad
niekas nenorėtų iš jų išskristi! Aplankykite Veprius – nenusivilsite. O mes važiuosim į Naisius, Juknaičius, Merkinę,
Miežiškius, Josvainius, Šeduvą, Pagramantį, Gelgaudiškį, Žemaičių Kalvariją,
Alantą stebėtis, žavėtis ir džiaugtis.
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ŽEMAIČIŲ KALVARIJA – NE VIEN ATLAIDŲ SOSTINĖ
Žemaičių Kalvarijos Kultūros centro
direktorė Rima JOKUBAUSKIENĖ
Žemaičių Kalvarija (iki 1637 m.
buvo vadinta Gardais) – mažas miestelis Plungės rajone, Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje, prie Varduvos upės, įtekančios į Ventą. Tai
viena garsiausių Žemaitijos vietovių
ir viena iš labiausiai lankomų Lietuvos
sakralinių vietovių, įtraukta į popiežiaus Jono Pauliaus II piligriminį kelią.
Šioje istorinėje gyvenvietėje (pirmą
kartą istorijos šaltiniuose ji paminėta
1253 m.), įsikūrusioje ant vaizdingų
kalvų, išryškėja gamtos ir architektūros sąlytis, joje gausu pažintinių, gamtinių kultūros paveldo objektų.
Žemaičių Kalvarija – seniūnijos
centras. Seniūniją sudaro 26 kaimai,
kuriuose gyvena 2 500 žmonių, seniūnijos centre – apie 780. Miestelyje
yra Žemaičių Kalvarijos gimnazija, biblioteka, paštas, kultūros centras, vaikų
darželis, vaikų dienos centras, senelių
globos namai, ambulatorija.
Žemaičių Kalvarijos bazilika
Dabartinė Švč. Mergelės Marijos
apsilankymo bažnyčia yra jau ketvirtoji. 1896 m. gaisras paskatino baigti
įgyvendinti architekto A. Kosakausko
parengtą projektą (bažnyčios atstatymo darbai baigti XX a. pradžioje).
Popiežius Jonas Paulius II 1988 m.
bažnyčiai suteikė Mažosios bazilikos
vardą. 2006 m. popiežiškomis karūnomis vainikuotas stebuklingasis Dievo
Motinos su Kūdikiu paveikslas.
Kristaus Kančios kelias
Kasmet liepos pradžioje, sutraukiantys daugybę maldininkų, vyksta
Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai,
išsaugoję archajiškas žemaičių tradicijas. Būriai maldininkų lanko 19 koplyčių (20 stočių) Kristaus Kančios kelią
(kalvarijas).
Šv. Jono kalnas – tai senasis Gardų
piliakalnis, ant kurio stovėjo pilis, vėliau – pirmoji Šv. Jono koplyčia. Dabar ant kalno yra dvi Kryžiaus kelio
koplyčios. Kryžauninkės kalne stovi
trys Kryžiaus kelio koplyčios. Garsiąją Kryžauninkės koplyčią yra ištapęs
dievdirbys Kazys Varnelis. Žvizdro kalnas – senovės kuršių kapinynas. Čia
stovi dvi Kryžiaus kelio koplyčios. Kapinės (Beržų kalnas) – buvusi alkavietė. Kapinėse yra senųjų dominikonų,

marijonų, kitų dvasiškių, knygnešių
ir kitų žmonių kapai, stovi dvi
Kryžiaus kelio koplyčios.
Gardų ozas
Tai kalvotas, puslankio formos pylimas – kalvagūbris,
nuo Varduvos upės Žemaičių
Kalvarijoje į šiaurės vakarus
besitęsiantis net 3,5 km. Jis susidarė ledyno tirpsmo vandenimis
suklosčius žvyrą ir smėlį ledo plyšyje.
Vieno kilometro ilgio Gardų ozo pėsčiųjų takas yra Žemaitijos nacionaliniame parke (4,4 km nuo Žemaičių
Kalvarijos).
Šarnelė
Netoli Žemaičių Kalvarijos yra nuo
XVI a. pradžios žinomas kaimas – Šarnelė. Čia gimė, kūrė ir buvo palaidotas
poetas Vytautas Mačernis. Kraštotyrininko Konstantino Bružo sumanymu,
poeto mėgstamos vietos įamžintos
Akmeninėse vizijose. Žemaičių Kalvarijoje veikia poeto Vytauto Mačernio
muziejus, yra atminimo lenta, ženklinanti poeto žūties vietą.
Kaimo viduryje yra legendomis
apipintas Šarnelės piliakalnis, dar vadinamas Švedkalniu. Tai archeologinis paminklas, kurio papėdėje buvo
senovės gyvenvietė, o šalia – ir alkvietė. Kasinėjant piliakalnį rasta kuršių
archeologinių radinių.
Bendruomenė „Gardai“
Bendruomenė „Gardai“ Žemaičių
Kalvarijos seniūnijoje įkurta 2003 metais. Bendruomenė rūpinasi, kad Žemaičių Kalvarijoje būtų gera gyventi,
kad visos organizacijos (parapija, seniūnija, kultūros centras, mokykla ir
bendruomenė) siektų vieno bendro
tikslo ir dirbtų kartu. Nuo susikūrimo
pradžios bendruomenė vykdo įvairias
veiklas ir projektus.
Labai svarbu – pagalba žmonėms.
Dirbdami kartu su Baltijos labdaros
fondu padėjo sunkiau besiverčiančioms bendruomenės šeimoms. Projektas tęsėsi 6 metus, o jame dalyvavo
daugiau kaip 100 šeimų. Įkūrė Amelijos Čėsna vardo paramos fondą vaikams našlaičiams. Šis fondas, tokiems
vaikams du kartus per metus skirdamas finansinę paramą, padeda pasiruošti mokyklai ir kalėdiniam stalui.

Akimirka iš šokių festivalio „Tuo ritmu“.

Žemaičių Kalvarijos miestelis nuo Šv. Jono kalno.

Vykdomi
kultūriniai-švietimo
projektai. Vienas jų – „Žymių žmonių
ar įvykių įamžinimas“. Jo metu atidengtos 5 atminimo lentos, pastatyti
paminklai poetui V. Mačerniui („Išeinančiam anapilin“) bei vyskupui
M. Valančiui. Projekto „Kartu dainoj ir
giesmėj“ metu įsigijo Bazilikos chorui ir moterų ansambliui koncertinių
rūbų bei aparatūros. Žemaičių Kalvarijos miestelis ir jo kaimai turi gilią
istorinę praeitį, todėl bendruomenė
rūpinasi tradicijų bei papročių puoselėjimu, stengiasi į savo veiklą įtraukti
kuo daugiau gyventojų.
Rūpinamasi viešųjų erdvių ir pastatų renovacija bei jų pritaikymu bendruomenės poreikiams: pastatyta viešoji bendruomenės pirtis, sutvarkyta
jos aplinka, renovuotas mokyklos stadionas, įrengtas skveras vyskupui Motiejui Valančiui, renovuotas poeto Vytauto Mačernio muziejaus pastatas.
Bendruomenės nariai visada padeda nelaimės ištiktiems, moterys aktyviai dalyvavo akcijoje „Numegzkime
1 000 kojinaičių naujagimiams, kurie į
šį pasaulį atėjo per anksti“, bendruomenės taryba kartu su seniūnijos socialinėm darbuotojom keletą metų
organizavo akciją „Pasidalinkim“. Tiesiantiems pagalbos ranką dovanojami „Gerumo angelai“.
Populiarus „Gražiausios sodybos“
konkursas, siekiantis, kad daugėtų
puošnių sodybų ir įstaigų.
Planuojami 2016 m. renginiai
Sausio 15 d. – padėkos vakaras ir
projekto „Žemaičių Kalvarija – mažoji
Lietuvos kultūros sostinė“ pristatymas.
Vasario 9 d. – tradicinis Užgavėnių
renginys „Lašinėne ė Kanapine sbitka“
ir Sigito Kazlausko foto-parodos „Ličynos Žemaitių Kalvarijo“ atidarymas.
Vasario 12, 19, 26 d. – žemaičių
vyskupo, rašytojo, blaivybės sąjūdžio

Jaunimo klubas
„Kartu kvadratu“.

organizatoriaus Motiejaus Valančiaus
215-osios gimimo metinės (konferencija, koncertinė programa).
Kovo 11 d. – šventinis vakaras
„Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“,
moterų ansambliui „Krescendo“ –
10 metų (dainų vakare dalyvaus Žemaitijos regiono ir mažųjų sostinių
vokaliniai ansambliai).
Balandžio 22–23 d. – respublikinis
šokio festivalis-konkursas „Tuo ritmu“.
Gegužės 15 d. – tarptautinis festivalis „Giesmė Dievo motinai Marijai“.
Birželio 3–5 d. – respublikinis festivalis „O aš einu vėl žemės ilgesy...“
(poeto V. Mačernio 95-mečiui skirtas
renginys). Jaunojo kūrėjo konkursas
„Sapnuojančio medžio pavėsy“.
Birželio mėn. – stovykla-pleneras
ir Vienuolės mokyklėlė kartu su dienos centru (dalyvauja apie 10 profesionalių dailininkų, programa įvairi:
drožyba, skulptūra, tapyba).
Liepos 30 d. – tradicinė Žemaičių
Kalvarijos miestelio šventė „Žemaičių
Kalvarijai – 763“.
Rugsėjo 9 d. – festivalis „Šviesos
ieškok naktyje“ (dalyvauja šviesos
efektus kuriančios grupės).
Spalio 15–22 d. – tradicinė rudens
šventė „Gėrybių kraitė“ (dalyvauja
amatininkai, ūkininkai, vietos gamintojai, liaudies kolektyvai ir svečiai iš
regionų).
Lapkričio 11–12 d. – mėgėjų
teatrų festivalis „Atlaidų pavėsy“.
Žemaičių Kalvarijos kultūros centras www.zemkalvarijakc.lt. Žemaičių Kalvarijos kultūros centro direktorė Rima Jokubauskienė, el. paštas
kcrima@gmail.com, tel. 8 616 38202.
Žemaičių seniūnijos bendruomenė
„Gardai“ www.gardai.lt. Bendruomenės pirmininkas Bronius Kleinauskas,
el. paštas gardai@bendruomenes.lt,
tel. 8 674 20400.

Moterų ansamblis „Krescendo“.
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KVIEčIaME apSILaNKyTI NaISIUOSE
Naisiai – lr kultūros ministerijos
paskelbta mažoji lietuvos kultūros
sostinė 2015 m. šis gražus kaimas
įsikūręs šiaulių rajone, septyni kilometrai nuo žymiojo kryžių kalno. Naisiai garsėja ne tik serialu,
pelniusiu prestižinį „sidabrinės
gervės“ apdovanojimą tv serialų
kategorijoje, tačiau ir čia įkurtais
muziejais, Baltų arena, žemaitukų ūkiu, „Naisių vasaros“ teatru ir
didžiausiu blaiviu šeimoms skirtu
festivaliu.
Baltų dievų skulptūrų
muziejus
Vienintelis Lietuvoje Baltų dievų
skulptūrų muziejus yra įrengtas prie
1,4 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.

šiaulių rajoNo literatūros
muziejus
Muziejus įsikūręs poeto Zigmo
Gaidamavičiaus-Gėlės (1894–1912)
gimtajame name. Jo ekspozicijai čia
paskirtas vienas kambarys.

Naisių krašto istorijos
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.

Naisių apyliNkėse vykdomi
archeologiNiai kasiNėjimai
Antrus metus iš eilės Naisiuose vykdomi archeologiniai kasinėjimai, pradėti 2014 m. pavasarį. Patyrusių tyrėjų
grupė, vadovaujama dr. Vykinto Vaitkevičiaus, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos
instituto vyriausiojo mokslo darbuotojo, valstybinės dr. J. Basanavičiaus
premijos laureato, atrado III–VIII a. gyvenvietę. Archeologinė ekspedicija tęsiama, siekiant ne tik plėsti kuriamą archeologinį žemėlapį, bet ir gilinantis į
Naisių kaimo istorijos faktų išaiškinimą.

iNkilų muziejus
Bendradarbiaujant su Lietuvos ornitologų draugija, Naisiuose įkurtas
pirmasis Inkilų muziejus šalyje. Atvirose gyvenvietės erdvėse esančiuose
želdiniuose Lietuvos ornitologų draugija pagamino ir iškėlė daugiau kaip
šimtą įvairaus dydžio inkilų, kuriuose peri daugiau nei dvidešimt rūšių
paukščių. Muziejus yra išskirtinis ne
tik tuo, kad visi inkilai iškabinti natūralioje aplinkoje. Jų iškėlimo vieta
buvo derinama prie konkrečios rūšies
paukščiams tinkamų buveinių. Taip
žmonės gali susipažinti, kaip turi atrodyti inkilai ir kur jie turi būti keliami.

Dviejose ekspozicijos salėse ir fonduose saugoma ir kaupiama medžiaga apie 100 praeities ir dabarties rašytojų, knygnešių, poetų, tautosakos
rinkėjų. Ekspozicija pasakoja ir apie
Z. Gėlės premijos laureatus. Ši premija kasmet skiriama ir įteikiama už geriausią metų poezijos debiutą (premija įsteigta 1976 m.).
Ekskursijos ir kita informacija

tel.: +370 611 33 333,
+370 686 18202.
Draugaukime
Naisių vasara, Naisiai, festivalis visai šeimai „Naisių vasara“
Tiražas 250 000 egz.

www.naisiuvasara.lt

ramūNo karBauskio
žemaitukų ūkis
Ramūno Karbauskio žemaitukų ūkis Naisiuose įkurtas 2004 m.,
o 2010 m. pripažintas pažangiausiu
Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių
išteklių saugojimo ūkiu. Žirgyne užauginti žemaitukai yra prižiūrimi, treniruojami, jais jodinėja vaikai. Kompetentingi treneriai taip pat treniruoja
ir jaunuosius raitelius. Jie dalyvauja
įvairiuose renginiuose, konkūro bei
lygiųjų lenktynių varžybose.

Baltų areNa
Baltų arena supilta panaudojus
125 tūkst. kubinių metrų žemės. Tai
pats didžiausias Lietuvos objektas,
supiltas iš žemių. Šlaitai siekia 16 m
aukštį. Šios arenos dydis yra toks, kaip
Romos Koliziejaus: 200 metrų ilgis,
160 metrų plotis. Arena talpina apie
25–30 tūkstančius lankytojų, vasaromis čia veikia didžiausia atvira scena,
šaltuoju sezonu ji kviečia norinčius
pasimėgauti žiemos malonumais. Baltų arena tautos kultūrai tampa svarbi
vieta, kalvos akmenys turi sakralinę
reikšmę. Nuo arenos šaunami fejerverkai, kurie informuoja apie baltus,
gyvenančius Naisiuose. Arena vakaruose nukreipta į Laimės ežerą, į kurį
leidžiasi saulė. Jūsų laukia nepakartojamas saulėlydžių vaizdas.

visos ekskursijos po Naisius,
teN esaNčius muziejus
orgaNizuojamos Nemokamai
Ekskursijas veda gidai savanoriai.
Kviečiame registruotis ne vėliau kaip
5 dienas prieš norimą ekskursiją.

Baltų žolyNų muziejus
Genofondinis baltų žolynų muziejus – prieverpstės formos gėlynas. Jis
sudarytas iš trijų dalių, kuriose auga
sakralinės, buitinės ir kultūrinės veislių augalai. Kultūrinėje gėlyno dalyje
auga dabartiniai lietuviškų veislių augalai. Buitinėje dalyje tarpsta vaistažolės ir prieskoniniai augalai, kuriuos
žmonės vartojo ir vartoja kasdien. Sakralinėje dalyje – apeigose naudotini
augalai. Genofondinis baltų žolynų
muziejus įkurtas konsultuojantis su
Šiaulių universiteto botanikos sodo
specialistais.

„Naisių vasaros“ teatras
„Naisių vasaros“ teatras – dvylikos jaunų aktorių trupė, susibūrusi
2011 m. sausio 1 d. Teatras vienija
jaunus, talentingus ir ne kartą apdovanotus diplomuotus, kūrybingus
aktorius, kuriuos Lietuva pažįsta iš
serialo „Naisių vasara“. Keliaujantis
po Lietuvą „Naisių vasaros“ teatras
propaguoja lietuvių kultūrą ir įgyvendina svarbią misiją – skleisti tautiškumą per lietuvių autorių bei dramaturgų kūrinius. „Naisių vasaros“
teatras – unikalus reiškinys Lietuvos
teatrų gausybėje. Tai – nekomercinis
teatras, kurio spektakliai be bilietų.
„Naisių vasaros“ teatro režisierė Regina Steponavičiūtė. Teatro steigėjas, vadovas ir mecenatas – Ramūnas
Karbauskis.
Festivalis visai šeimai
„Naisių vasara“
Tradicija tapęs festivalis „Naisių
vasara“ kas metai suburia Lietuvos
šeimas Naisiuose. Dvi dienas trunkantis festivalis išsiskiria kokybiškų
kultūrinių renginių gausa. Skamba
tik gyvai atliekama muzika, dovanojami profesionalūs „Naisių vasaros“ teatro spektakliai, didelis
dėmesys skiriamas baltiškai kultūrai pristatyti. Vaikus ir jų tėvelius
kaskart nustebina plati edukacinių
veiklų, menų dirbtuvėlių programa.
Kasmet festivalį aplanko apie 40
tūkst. lankytojų.

kviečiame į festivalį
„Naisių vasara 2016“,
kuris vyks
liepos 9–10 dienomis
Naisiuose.
Stebėkite serialą „Naisių vasara“, tiesiogines transliacijas iš Naisiuose vykstančių renginių, saulės
aikštės ir gandrų lizdo, klausykitės Naisių vasaros
radijo ir aplankykite virtualius Naisius internete
Laikraščio redaktorė Živilė Vyštartaitė
Straipsnių autorės Alina Šalavėjienė ir Živilė Vyštartaitė
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