NAISIŲ ŽEMĖ
Naisiai – MažŲjŲ LIETUVOS kultūros sostinIŲ GLOBĖJAS

Rytojus kuriamas šiandien

Mus vienija kalba, kultūra ir
ją kuriantys žmonės 3 psl.
Serialas „Naisių vasara“
atgimsta su nauja istorija
ir garsių aktorių
komanda
4 psl.

Kultūros
mecenatas
Ramūnas
KarbauskIS
Siekdamas sulaužyti paplitusį stereotipą apie prasigėrusį, mirštantį kaimą,
prieš septynerius metus pakviečiau Naisių kaimo bendruomenę pokyčiams, kurie iš esmės pakeistų naisiškių gyvenimo
aplinką, taptų siektinu pavyzdžiu kitiems
kaimams ir miesteliams. Per praėjusius
kelerius metus Naisiai visoje Lietuvoje
pagarsėjo kaip blaivybės, sveikos gyvensenos, baltiškos kultūros puoselėjimo
simbolis. Kultūrinio gyvenimo kokybė
Naisiuose šiandien neatsilieka nuo didžiųjų Lietuvos kultūros centrų. Profesionalus Naisių vasaros teatras, dvi Naisiuose
teikiamos nacionalinės literatūros premijos, festivalis visai šeimai „Naisių vasara“,
teatrų vaikams festivalis, bardų muzikos
festivalis „Bardų vasara Naisiuose“, internetinis Naisių radijas, Baltiškų švenčių ciklas ir kita.
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Rašant vaikams būtina juos
gerai pažinti
5 psl.
Nijolė Narmontaitė.
Asmenybė spinduliuojanti
artistiškumu
6 psl.

Iš kairės: naisiškis, gidas Laurynas Milašauskas ir Ramūnas Karbauskis.
2016 m. Rasos šventėje Naisiuose

R. Karbauskis: „Naisiai neturi natūralių ežerų, kalvų
ar vertingų architektūros objektų. Naisiuose teko viską
sukurti, ką šimtai Lietuvos gyvenviečių jau turi, lieka tai
išpuoselėti ir naudoti“

Žemaitija atveria
savo gamtos, kultūros
ir kitus lobynus
7 psl.
Pasaulio žemaičių dienos
2016. Programa „Atostogos
Žemaitijoje‘‘
8–9 psl.
Tarnaudamas už Atlanto
jaučiuosi žemaitis
10 psl.
Archeologinė ekspedicija
Naisių apylinkėse
11 psl.
Linas Adomaitis.
Muzikoje
atrandu pilnatvę

12 psl.

Alfas IVANAUSKAS.
Sėkmingą žmogų
puošia šypsena

12 psl.

Donatas Montvydas.
Svarbiausia – atsakomybė
ir pilietiškumas
13 psl.
Naisiuose įteikta 40-oji
Zigmo Gėlės premija 14 psl.
Ar jūs esate matę
tikrą žaltį?

Naisiai iš paukščio skrydžio. Ugnies aikštė, Baltų arena, Šventežeris, Alkos kalnas

15 psl.

Kviečiame apsilankyti
16 psl.
Naisiuose
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Svarbi Naisių bendruomenės
gyvenimo dalis yra tradicijų
puoselėjimas
Prieš keturiasdešimt metų du kilometrai nuo Naisių esančiame Sereikių
kaime įsteigtas analogų neturintis poetų parkas. Prieš keturiasdešimt metų
pirmą liepą pasodino pirmoji Zigmo
Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatė poetė Vidmantė Jasiukaitytė. Pirmą ąžuolą pasodino antrasis premijos
laureatas Antanas Jonynas. Šiais metais parke sužaliavo keturiasdešimtas
medis – liepaitė.
Naisių dabartis
ir ateities projektai
Naisiuose veikia penki muziejai:
Šiaulių krašto literatūros, Naisių žemės istorijos, Inkilų, Baltų žolynų, Baltų dievų. Praėjusiais metais Naisių kaimas pasipuošė didžiuliu piliakalniu,
pavadintu Baltų arena. Jis taps simboline Naisių dovana Lietuvai kitais
metais minint piliakalnių metus. Pilant piliakalnį iškastas didžiulis tvenkinys, šalia kurio bus sukurtos poilsio
ir sporto zonos.
Naisiai garsėja savo žemaitukų
žirgynu, kuriame dabar vyksta didelė
rekonstrukcija. Po metų Naisių žemaitukų žirgyno lankytojams bus atvertos visiškai atnaujintos arklidės, nauja
konkūrų aikštė.
Planuose trijų naujų muziejų (Lietuvos medžio tautodailės, Amatų ir
Užgavėnių kaukių) atidarymas. Kitais
metais turėtų atsidaryti nauja Naisių
biblioteka, įsikursianti pačiame Naisių
centre.
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Po rekonstrukcijos atidaryti Naisių
sporto rūmai. Ten sportuos ne tik Naisių moksleiviai, bet ir Šiaulių miesto
jaunieji sportininkai, kur tokių sporto
centrų labai trūksta.
Baltų arena, šiltuoju metų laiku
tampanti masinių renginių vieta, žiemą sukvies šaltojo sezono pramogas
mėgstančias šeimas.
Mažųjų Lietuvos kultūros
sotinių judėjimas įgauna
pagreitį
Naisiai, 2015 metais tapę mažąja Lietuvos kultūros sostine, nuo šių
metų padeda naujoms mažosioms
Lietuvos kultūros sostinėms, kurių
dabar yra dešimt, po vieną kiekvienoje apskrityje. Džiaugiuosi, jog mano
sumanymas įsibėgėjo ir kaimo bei
miestelių bendruomenės gavo papildomą stimulą puoselėti kultūrą, grąžinti aplinką, skatinti blaivybę, sveiką
gyvenseną.
2017-aisiais metais mažosiomis
kultūros sostinėmis išrinktos Ukrinai
Mažeikių r., Gasčiūnai Joniškio r., Raudondvaris Kauno r., Labanoras Švenčionių r., Palūšė Ignalinos r., Vabalninikas Biržų r., Paežeriai Vilkaviškio
r., Vilkyškiai Pagėgių sav., Priekulėje,
Klaipėdos r., Punia Alytaus r.
Tarptautinė partnerystė
svarbi ne tik miestų vaikams
Pradėjau bendradarbiavimą su užsienio šalių ambasadoriais siekdamas,
kad Lietuvos kaimai ir miesteliai rastų partnerių įvairiose šalyse. Tai ypač
svarbu galvojant apie vaikus, kuriems
pasaulio pažinimas yra ypač būtinas
formuojant suvokimą, jog esame
tauta su išskirtine kultūra, didinga
istorija. Turėdami idėjų, noro ir ryžto

Naisių vasaros teatro dovana mažiesiems. Spektaklis „Melagių pilis“.
Režisierė Inga Norkutė-Žvinienė
net mažiausią kaimelį galime paversti
įdomiu visam pasauliui.
Privalome suprasti, kad jokia valdžia be mūsų visų pastangų ir noro
nesugebės pagerinti gyvenimo kokybės Lietuvoje. Esame lūžio taške,
kai galime susitaikyti su tolesniu kaimų ir miestelių tuštėjimu, mokyklų,
vaikų darželių, ambulatorijų uždarymu, arba bendromis pastangomis
kurti patrauklią gyvenimo aplinką
kaimo vietovėse. Naisiuose tokia
gyvenamoji aplinka jau sukurta, o
parduodamam nekilnojamam turtui
Naisių kaimynystė nurodoma kaip
didelis privalumas, padidinantis tokio turto kainą. Visa tai atsitiko per
kelerius metus ir tai nėra Naisių fenomenas, tai neišvengiamas pokyčių
rezultatas, kuriems pasiryžo Naisių
bendruomenė.

Savo meilę gimtajam Naisių kaimui išreiškiau remdamas viską, kas
jau padaryta, kuriama ir bus sukurta
Naisiuose ateityje. Nesu pajėgus tokių
projektų įgyvendinti visoje Lietuvoje,
tačiau impulsą pokyčiams, tikėjimą
galimybėmis aš stengiausi padovanoti
visiems. Suprantu, jog yra skeptikų, yra
žmonių, kurie atvirai tyčiojasi iš mano
pastangų Naisiuose, tačiau manęs tai
nesustabdys. Matau laimingus Naisių
gyventojų veidus, nuostabius mūsų
vaikus, pilnus veiklos ir idėjų senolius.
Visur ir visada atsiras nepatenkintų,
gal tokių esama ir Naisiuose, bet jų vienetai ir jie niekada nieko nepasiūlys.
Nuo mažo iki didelio, nuo jauno iki
vyriausio, mes visi kažką galime, reikia
tik bendro tikslo, ryžto, užsispyrimo ir
stiprybės. To linkiu visiems jums, būkite laimingi, mūsų nuostabioje šalyje.

Iš kairės: Gidės–savanorės: Aistė, Viktorija, Elvina, Kornelija,
Ramūnas Karbauskis, Asociacijos „Naisių bendruomenė“ pirmininkė Rita Žukauskienė,
gidė Sandra. Antroje eilėje Naisių vasaros radijo vadovas Dovydas Petkus

Naisiuose laukiame visų, kuriems reikia įkvėpimo ir tikėjimo sustiprinimo, jog mes patys esame savo gyvenimo šeimininkai,
galintys suvienyti bendruomenę bendram tikslui siekti. Laukiame tų, kurie nori pasisemti idėjų, įsigilinti į strateginius ir vertybinius Naisių bendruomenės sprendimus. Su džiaugsmu priimsime visus, kurie norės puikiai praleisti dieną, aplankyti mūsų muziejus, Baltų areną, žemaitukų žirgyną ir kita.
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MUS VIENIJA KALBA,
KULTŪRA IR JĄ
KURIANTYS ŽMONĖS
Rima BAŠKIENĖ, LR Seimo Švietimo,
mokslo ir kultūros komiteto narė,
Lituanistikos tradicijų ir paveldo
įprasminimo komisijos narė
Naisiai įrodė, kad Lietuvoje gali
būti kitaip
Ir pirmiausia tuo patikėjo dešimt
miestelių – Mažųjų Lietuvos kultūros
sostinių: Vepriai, esantys Ukmergės
rajone, Alanta – Molėtų rajone, Merkinė – Varėnos rajone, Juknaičiai – Šilutės rajone, Pagramantis – Tauragės
rajone, Žemaičių Kalvarija – Telšių
rajone, Miežiškiai – Panevėžio rajone,
taip pat Šakių rajono Gelgaudiškio,
Radviliškio rajono Šeduvos ir Kėdainių rajono Josvainių miesteliai. Lyg iš
tvirto ąžuolo išaugusios šakos – Lietuvos kultūros mecenato Ramūno Karbauskio idėja įsteigti mažąją Lietuvos
kultūros sostinę Naisiuose – išaugo į
10 Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių.
Jose vyksta puikūs kultūros renginiai,
gražiai aplinką tarko ir prasmingus
darbus daro susivienijusios bendruomenės. Keičiasi požiūris į kultūrą ir ją
kuriančius žmones, į blaivybės, sveikos gyvensenos svarbą. Kitais metais
Mažosios Lietuvos kultūros sostinės
vardas bus suteiktas dar 10-čiai miestelių ar kaimų. Ir jų vis daugės ir daugės. Augs ir vešės kultūros ąžuolas,
augs ir vienysis Lietuva.
Ar kultūra taps prioritetu?
Tikiu, kad kultūra taps prioritetu
mūsų valstybėje, nes būtent kultūra
suteikia įkvėpimą, džiaugsmą, laimę, o
laimingi žmonės kuria gėrį ir grožį. Reikia tik pasitikėti žmonėmis, kurie žino,
kaip keisti situaciją ir leisti jiems veikti,
tada nereikės „barstyti galvos pelenais“ dėl gėdos, kad kultūrai Lietuvoje
skiriama mažiausia – tik 0, 6 proc. nuo
bendro vidaus produkto (BVP), kai pavyzdžiui, Latvija, Estija seniai perkopė
1 proc. nuo BVP ir planuoja, kad 2017
metų jų valstybių biudžetuose kultūrai bus skiriama dar daugiau lėšų.
O juk ir mes galime būti dėmesingi
kultūrą kuriantiems žmonėms, sudaryti sąlygas jiems įgyvendinti savo
kūrybinius gebėjimus ir kartu džiaugtis pasiekimais.
Rūpinimasis etnine kultūra nėra tik
mūsų tautos garbės reikalas – jis svarbus jos gyvavimui ir išlikimui. Visada
pabrėžiu etnokultūros išskirtinumą.
Pernai minėjome etnografinių regionų metus, iškėlėme regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo saugojimo
bei puoselėjimo svarbą, raginome
formuoti viešąją nuomonę, palankią

etnografinių regionų kultūrinio palikimo išsaugojimui, jų savasties rodymu.
Visa tai būtina tęsti.
Šie – Bibliotekų, Vietos bendruomenių metai, tikiu, taip pat įneš deramą indėlį į mūsų šalies gyvenimą.
2017 metus Seimo nutarimu paskelbėme Tautinio kostiumo metais, kad
dar labiau atkreiptume dėmesį į mūsų
tautos papročius ir tradicijas, kad to
atsakingai mokytume jaunimą. Atsižvelgdami į tai, kad piliakalniai, prie
jų esančios gyvenvietės, šventvietės,
kapinynai, pilkapiai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės,
ir į tai, kad daugelio jų reikšmė iki šiol
neįsisąmoninta, o apsauga nepakankama, Seimo nutarimu 2017-uosius
paskelbėme Piliakalnių metais, kad
piliakalniai yra ne tik baltų kultūros,
bet ir ankstyvosios Lietuvos valstybės
simbolis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo liudijimas
ir tautinio atgimimo sąjūdžio įkvėpimo šaltinis. Tikiu, kad Vyriausybės
parengta Piliakalnių metų įprasminimo programa kartu su savivaldybėmis bus prasmingai įgyvendinta.
Tai ypač svarbu pasitinkant Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmetį. Kaip
šios išskirtinės šventės minėjimo programos įgyvendinimo respublikinės
koordinavimo komisijos narė, džiaugiuosi, kad šiai sukakčiai skiriami net
ketveri Lietuvos šimtmečio minėjimo
metai – 2017–2020 metai, kurie simbolizuoja valstybės gimimo laikotarpį
nuo 1917 m. Vilniaus konferencijos iki
1920 m. Steigiamojo Seimo sušaukimo. Ketverius metus vyks socialinės
iniciatyvos ir įvairūs renginiai – tam,
kad telksime visus vienybei, skatinsime kurti savo šalį tokią, kokios norime.
Lietuvos valstybės šimtmečio koncepcijos idėja įkūnija tris didžiausias Lietuvos žmonių vertybes – kūrybingumą, dalijimąsi ir atsakomybę. Esame
kūrybingi, nes mus veda į priekį smalsumas, siekis generuoti inovacijas ir
jas įgyvendinti. Esame atviri dialogui,
besidalijantys savo patirtimi ir kūryba
su tėvynainiais bei pasauliu. Esame
atsakingi – mums rūpi mūsų aplinka, bendruomenė, valstybė, ateitis.
Kaip Lituanistikos tradicijų ir paveldo
įprasminimo komisijos narė, siekiu,
kad bendradarbiavimas su kitų šalių
savivaldybėmis prisidėtų prie lietu-

Kai kultūros
renginiuose vis dažniau
skamba gražia lietuvių
kalba atliekamos dainos,
šokami tautiniai šokiai,
kai ikimokyklinukas,
pasididžiuodamas
savo krašto šnekta
deklamuoja eilėraštį
apie Lietuvą – turime
viltį – mūsų tauta, mūsų
kalba išliks, nes artėja
laikas, kai kultūra taps
ne deklaruotinu, o realiu
valstybės prioritetu.
vių bendruomenių veiklos užsienyje,
lietuvių kultūros puoselėjimo, lietuvių
kalbos mokymo, lietuvių kultūrai reikšmingo paveldo išsaugojimo ir teigiamo
Lietuvos įvaizdžio kūrimo. Statistikos
departamento duomenimis, pasaulyje 2014 metais gyveno 3,663 mln. lietuvių, užsienio lietuviškose formaliojo
ugdymo mokyklose mokosi apie 1600
mokinių. Veikia 168 lituanistinės neformaliojo švietimo mokyklos. Todėl ryšių
su savo tautiečiais išsaugojimas yra
svarbus ir reikšmingas.
Kalba – tautos išskirtinumas
Turime nusilenkti lietuvių kalbai –
mūsų tautos išskirtinumui – vienai
seniausių ir gražiausių pasaulio kalbų.
Ją saugoti, ginti, puoselėti ir bran-

ginti, ja didžiuotis, ją vertinti. Todėl
bet koks jos menkinimas, prirašant
papildomų simbolių, neturi būti toleruojamas. Kalba negali būti politinių
susitarimų ar siekio kam nors įtikti pagrindu, tokia „prekyba“, darant išlygas
politiniais tikslais – tolygi išdavystei.
Kalbą saugančios, jos grynumą užtikrinančios kalbos komisijos negali
būti paklusniu, vienos ar kelių, nors
ir įtakingų, partijų įrankiu. Tikiu, kad
bus tinkamai įvertinta Lietuvos piliečių iniciatyvinės grupės „TALKA: už
Lietuvos valstybinę kalbą“ iniciatyva,
jų surinkti 69 234 parašai, patvirtinantys Asmens tapatybės kortelės ir
paso įstatymo projekto reikalingumą,
kuriame siūlome piliečio vardą ir pavardę rašyti tik valstybine kalba – lietuvių kalbos abėcėlės 32 raidėmis pagal tarimą, o piliečio pageidavimu, jo
vardas ir pavardė galėtų būti užrašyti
ir kita kalba paso kitame puslapyje,
asmens tapatybės kortelėje – kitoje
kortelės pusėje. Turime vadovautis ne
politiniais interesais, o valstybinės kalbos išsaugojimo interesu.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir mūsų, Švietimo, mokslo ir
kultūros komiteto, iniciatyva išskirtiniu laikotarpiu – nuo vasario 16 d.
iki kovo 11 d. paskelbėme Lietuvių
kalbos dienas, siekdami skleisti žinias
apie lietuvių kalbą Lietuvoje ir užsienyje, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir didinti lietuvių kalbos
prestižą. Tai turi tapti nuolatine mūsų
veikla. Prisiminkime Mikalojaus Daukšos žodžius: „Gimtoji kalba yra bendrosios meilės ryšys, vienybės motina,
pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.
Sunaikink kalbą – sunaikinsi santaiką,
vienybę ir dorybę. Sunaikink kalbą –
sunaikinsi dangaus saulę, sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę.“
Kai kultūros renginiuose vis dažniau skamba gražia lietuvių kalba
atliekamos dainos, šokami tautiniai
šokiai, kai ikimokyklinukas, pasididžiuodamas savo krašto šnekta deklamuoja eilėraštį apie Lietuvą – turime viltį – mūsų tauta, mūsų kalba
išliks, nes artėja laikas, kai kultūra
taps ne deklaruotinu, o realiu valstybės prioritetu.

Festivalis „Naisių vasara 2015“. Josvainių bendruomenės pirmininkei Danguolei Raudeliūnienei įteikta Mažosios Lietuvos kultūros sostinės vėliava
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Serialas „Naisių vasara“ atgimsta su nauja
istorija ir garsių aktorių komanda
Vasarą TV3 televizijos eteryje pasirodys atsinaujinęs serialas
„Naisių vasara. Sugrįžimas“. Žiūrovus stebins ne tik naujas
pavadinimas, bet ir būrys garsių aktorių, kurių kuriami herojai
įsisuks į pasaulį sužavėjusio siužeto vingius. Pagrindinius
intriguojančius vaidmenis čia kurs aktorės Aušra Štukytė, Inga
Norkutė-Žvinienė ir po ilgos pertraukos į televiziją grįžtanti
Jūratė Budriūnaitė-Kamrazer.
„Serialas išlaikys visas gerbėjų pamėgtas ypatybes – pozityvumą, jaukumą, tačiau tuo pačiu bus gerokai atsinaujinęs – atsiras naujų personažų,
bus daugiau intrigų, meilės trikampių
ir netikėtų nutikimų. Filmuodami mes
lipam ant stogų ir darom daug dalykų, kurių netenka daryti kituose serialuose. Aktoriams tenka įvairūs išbandymai: reikia šokti į ledinį vandenį,
plaukioti ežere ar melžti karvę“, – pasakojo serialo „Naisių vasara. Sugrįžimas“ prodiuserė Aušra Vaitkevičienė.
Prodiuserė atskleidžia, kad filmavimo darbai intensyviai vyksta jau kurį
laiką, todėl vasara serialo kūrybinei
komandai prasidėjo gerokai anksčiau.
„Vasara mums prasidėjo kur kas
anksčiau, nes dirbti pradėjome dar
gegužės pradžioje. Žydintis rapsų laukai ir parskrendantys gandrai – viskas
fiksuojama mūsų filmavimo aikštelėje. Kūrybinė komanda džiaugiasi sugrįžusi į Naisius. Jau buvome pasiilgę

šios vietovės ir žmonių, o jie – mūsų.
Net režisierius Raimundas Banionis
juokėsi: „Kas čia yra, kad visi tokie geri
ir stengiasi mums padėti? Gal pasiilgo
mūsų?“
A. Vaitkevičienė juokiasi, kad komanda Naisiuose jaučiasi kaip vietos
gyventojai: „Žinome, kada į laukus išvažiuoja kombainai, kada sėja, kada
pjauna, kur ganosi karvės ir laukiniai
žirgai.“ Nuo gegužės mėnesio filmavimo aikštelėje plušantys aktoriai ir
kūrybinė komanda žada, kad be pozityvumo ir jautraus santykio su gamta,
TV3 vasaros sezone sužibėsiančiame
seriale „Naisių vasara. Sugrįžimas“ žiūrovų lauks ir intriguojantis siužetas,
atkeliavęs iš Pietų Amerikos. Argentiniečių televizijos serialo „Blind Date“
siužetas žavi jau beveik 50 pasaulio
šalių žiūrovus, o nuo šios vasaros intriguos ir serialo „Naisiai. Sugrįžimas“
gerbėjus. Be visiems gerai pažįstamų Naisių kaimo herojus įkūnijančių

Aktorės Aušra Štukytė ir Vaida Kavaliauskaitė

Serialo „Naisių vasara. Sugrįžimas“ kūrybinė grupė

aktorių – Sigito Jakubausko, Aurimo
Žvinio, Rimanto Bagdzevičiaus, Nijolės Mirončikaitės, Elidos DubinskytėsŠimaitės ir kitų, šią vasarą vaidmenis
kurs ir Inga Norkutė-Žvinienė, Josif
Baliukevič, Jūratė Budriūnaitė, Anicetas Gedvilas, Aušra Štukytė ir kiti.
Serialo „Moterys meluoja geriau“
gerbėjams puikiai pažįstama aktorė
Jūratė Budriūnaitė-Kamrazer po ilgos
pertraukos grįžta į televiziją. Į darbus
TV3 serialo „Naisių vasara. Sugrįžimas“

Jūratė Budriūnaitė-Kamrazer
filmavimo aikštelėje panirusi aktorė
intriguoja, kad žiūrovų laukia ne viena
pikantiška scena. Jūratė pastaruosius
metus buvo atidavusi motinystei ir teatrui, tačiau prisipažįsta, kad vos grįžus į filmavimo aikštelę, suprato kaip
buvo jos pasiilgusi.
Atsinaujinusiame seriale profesionaliai aktorei patikėtas vienas pagrindinių vaidmenų. Pasak Jūratės,

Aktorės Inga Norkutė-Žvinienė ir Aurimas Žvinys

jos herojė Oksana – labai moteriška
ir temperamentinga. „Žinokit, labai
geras tas mano personažas: laikraščio
redaktorė, jaučianti bėgančius metus.
Ji turi mylimąjį, kurį įdarbina pas save
ir vos tik jis ateina pas ją į kabinetą, ji
ima jį bučiuoti. Ji visiškai ištirpusi dėl
savo mylimojo. Labai moteriškas personažas, įdomus, temperamentingas.
Atrodo, kad dėl vyro ji galėtų padaryti
viską“, – juokėsi Jūratė. J. BudriūnaitėKamrazer tikina, kad dar nė viename
seriale jai neteko tiek bučiuotis, kiek
„Naisių vasara. Sugrįžimas“ serijose.
„Juk nieko nėra gražiau. Tik juokas paėmė, kad mano partneris buvo
man per aukštas. Režisieriui teko jį
ant stalo pasodinti“, – netramdydama
juoko pasakojo aktorė. Jūratė atskleidė, jog yra du dalykai, kuriuos privalu
padaryti norint, kad bučinių scena
vyktų sklandžiai: „Išsivaliau dantis ir
česnakų neprivalgiau. Jūratė juokėsi,
kad realiame gyvenime ji visai kitokia
ir paskui vyrą nelakstytų. „Gyvenime
tokia nesu. Man patinka, kai paskui
mane vyras eina. Su vyru man buvo
visai kitaip: tik užmečiau meškerę
ir dairiausi ar ne per greitai bėgu“, –
savo meilės istorijos pradžią su kompozitoriumi Vadimu Kamrazeriu, atskleidė aktorė.
„TV3 informacija”

Aktorė Aušra Štukytė
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Rašant vaikams būtina juos gerai pažinti
Ramunė SAVICKYTĖ – geriausios
2015 m. vaikiškos knygos autorė
Kokiame mieste jūs užaugusi?
Gimiau ir augau Klaipėdoje. Kai man
buvo aštuoneri, tėvai išsikėlė į Panevėžį,
o kai suėjo penkiolika, pradėjau mokytis Kaune. Čia gyvenu iki šiol.
Kokia buvo jūsų vaikystė? Papasakokite plačiau, kokie buvo jūsų
pomėgiai?
Mes ilgai neturėjome buto, mama
dirbo Klaipėdos pedagoginėje mokykloje, tad viena didelė klasė buvo
mūsų namai. Spintomis ir spintelėmis
buvo atidalyti kambariai. Maudytis
važiuodavome į miesto pirtį. Lakstydavome su broliu ilgais koridoriais,
kartais net pasiklysdavome. Mokykloje kasdien virė gyvenimas, buvo pilna
žmonių, kiekvienoje klasėje, auditorijoje vykdavo užsiėmimai, kartais,
kai neidavau į darželį, mama mane
vesdavosi į pamokas (ji buvo būsimų
dailės mokytojų mokytoja), aš sėdėdavau galiniame suole, turėdavau popieriaus, pieštukų ir piešdavau, stengdamasi mamai netrukdyti. Bet galvoju
dabar, kad mokiausi kartu su kitais.
Knygoje daug kalbate apie šeimą,
kokia buvo jūsų šeima vaikystėje?
Mes buvome tradicinė lietuviška
šeima – tėtis, mama, aš ir metais jaunesnis brolis. Mama dirbo mokykloje,
o tėtis buvo žurnalistas, dirbo vietiniame laikraštyje. Namie tvyrojo amžina
kūrybinė atmosfera, barškėjo spausdinimo mašinėlė (vaikai gal nė nežino,
kad tada dar nebuvo kompiuterių),
mama rūšiuodavo mokinių piešinius,
mokėsi pati neakivaizdžiai Dailės institute, tad piešdavo piešdavo... Aš labai anksti išmokau rašyti ir piešti.
„Adelės dienoraštis“ – pirmoji
jūsų knyga? Kaip kilo mintis pradėti
rašyti knygas?
Taip, tai pirmoji mano knyga. Bet
rašiau visą gyvenimą. Vaikystėje atspausdindavau (tėtis leisdavo man
prisėsti prie jo mašinėlės), apipaišydavau ir susiūdavau lapus. Vėliau rašiau
ir piešiau savo vaikams. Jiems kūriau
pasakas, piešiau istorijas. Dar vėliau
mano piešinius ir rašinius spausdino
vaikiški laikraščiai ir žurnalai. Bet savo
tikros knygelės neparašiau, nors esu
iliustravusi kitų autorių. „Adelės dienoraštį“ parašiau, kai pamačiau fondo
„Švieskime vaikus“ paskelbtą konkursą, norėjosi sudalyvauti jame, juk
tikrai turiu patirties. Ir man pavyko!
Buvau pripažinta geriausia debiutante. Ir pagaliau pirmoji mano knygelė
pakliuvo į skaitytojų rankas. Mažytė ir
kukli, tačiau man be galo brangi.
Kokia jūsų specialybė? Ką veikiate, kai nerašote? Koks jūsų didžiausias pomėgis, silpnybė?
Baigiau rūbų modeliuotojos –
konstruotojos specialybę. Truputį
dirbau siuvėja. Mano vyras buvo keramikas, pradėjau piešti ant jo puodų
ir vazų. Paskui pati pradėjau lipdyti.

Kaip jaučiatės rašydama vaikams? Kodėl būtent jiems? Iš kur pažįstate vaikus?
Pradėsiu nuo klausimo, kurį
man dažnai užduoda ir kuris mane stebina – iš kur taip
gerai pažįstu vaikus? Visų
pirma – aš pati buvau vaikas
ir nieko nepamiršau. Antra – esu moteris, o moterys gimdo ir augina vaikus
– ji negali jų nepažinti. Trečia – vaikų turi mūsų draugai, giminaičiai, vaikai supa
mus iš visų pusių. Gal norite
paklausti manęs, kaip man
pavyko parašyti vaiko kalba, nes

Ar tikėjotės kadanors tapti geriausios knygos vaikams autore?
Kaip jaučiatės pelniusi tokį svarbų
įvertinimą?
Kad pirmoji mano knygelė bus
geriausia, tikrai nesitikėjau, nes ji
labai paprasta, kukli, mažytė, beveik nepastebima toje didelėje
spalvotų vaikiškų knygų jūroje. Pati stebiuosi, kad taip
nutiko. Kai jau pakliuvau į
geriausiųjų penketuką, supratau, kad ji buvo pastebėta, tikrai paskaityta, kad ji patiko... Tada gal jau ir pradėjau
kažko tikėtis. O kodėl ji buvo
pastebėta? Todėl, kad buvo išleista dideliu tiražu ir išdalyta
visos Lietuvos vaikų bibliotekoms ir bibliotekėlėms,
ir ją perskaitė daugybė
vaikų.
R. Savickytės kuriamos lėlės

Man rašyti ir
piešti – didelis malonumas. Tad noriu
tuo pasidalinti su
vaikais. Noriu, kad pasaulyje būtų
daugiau gėrio ir grožio. Tai bus tik tada,
kai jame gyvens geri žmonės. O geri žmonės užaugs tik iš gerų vaikų. O geri vaikai
bus tada, kai turės laimingą vaikystę,
gerus, mylinčius tėvelius, skaitys knygeles,
pieš, dainuos, šoks... Aš noriu rašyti ir piešti vaikams, nes juos myliu. Štai ir viskas.

Geriausia 2015 metų vaikiška knyga
„Adelės dienoraštis. Ruduo“

R. Savickytė su mokinukėmis

Dabar esu keramikė tautodailininkė. Man patinka paimti molio gabalą
ir nuspręsti, kas čia bus: puodelis ar
paukštelis, laivelis ar žmogelis. Man
mano darbas labai patinka, jaučiuosi
kaip Dievas – kasdien sutveriu saulę,
mėnulį, paukštį, žmogų... O rašydama
sukūriau Adelę. Sukūriau ją iš vaikų,
kuriuos mokau lipdyti, pasakojimų ir
savo vaikystės prisiminimų.
Kam rekomenduotumėte perskaityti knygą „Adelės dienoraštis“?
Kam rekomenduočiau paskaityti?
Ogi visiems be išimties. Ir tėveliams, ir
seneliams, ir mergaitėms, ir berniukams.

atrodo, jog „Adelės dienoraštį“ parašė maža mergaitė? Tai atsakysiu taip
– mokydama vaikus lipdyti, su jais
bendrauju, kai lipdome mes daug
kalbamės apie viską. Tik spėk užrašinėti, o tai man nėra sunku. Kiekviena vaiko diena pilna nuotykių, pažinimų, atradimų, nustebimų... Ir man
norėjosi savo mažosioms draugėms
parodyti, kaip lengva savo istorijas
pasakoti raštu. Ir kaip nesunku pagražinti iliustracijomis. Tegu paprastomis, nesudėtingomis, nebūtinai
spalvotomis, bet užtat daug smagiau skaityti.

Kaip vertinate fondo „Švieskime
vaikus“ iniciatyvą ir skatinimą kurti,
rašyti vaikams? Ar reikalingos tokios
iniciatyvos Lietuvoje? Kodėl?
Štai todėl ir džiaugiuosi fondo
„Švieskime vaikus“ veikla. Nes visų
knygų, kurias dabar išleidžia leidyklos,
net ir turtingiausi tėvai negali vaikams
nupirkti. O bibliotekose jų gausybė.
Vaikai gali rinktis ir skaityti, kad tik jie
norėtų tai daryti, kad tik jiems būtų
įdomu. O kad jie norėtų, kad jiems
būtų įdomu – reikalingos tokios iniciatyvos. Nes skaitydamas žmogus
auga, tobulėja... Nemanau, kad reikia
sakyti, kodėl visi skaitome.
Kokie jūsų ateities planai kaip autorės, kokios jūsų svajonės?
Žinoma, aš noriu rašyti ir toliau. Dar
labiau negu rašyti noriu, kad mano rašymus skaitytų, taip galėčiau kalbėtis
su vaikais. Kasdien, kasdien susitinku su
vaikais – toks mano darbas. Jie manęs
klausia, kur Adelės žiema, juk sakėte,
kad parašėte. Bet jie gi nesupranta, kad
knygelei pasirodyti reikia laiko. Jiems
mėnuo jau didelis laiko tarpas, ką jau
kalbėti apie metus. Jie nesupranta, kodėl, jeigu knyga jau parašyta, dar negalima paskaityti. Tai aš jiems pasakoju,
piešiu... Ak, kaip norėčiau pati turėti leidyklą. Turbūt tai ir yra didžiausia mano
svajonė. Esu kažkur girdėjusi, kad svajonės kartais pildosi...
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Asmenybė spinduliuojanti
artistiškumu
Aktorę Nijolę Narmontaitę
kalbino Donata KAZLAUSKIENĖ
Nijolė Narmontaitė – Lietuvos kultūros sostinės 2016 teatro ambasadorė.
Ji sako, kad Telšiai – tai jos vaikystės, paauglystės, pirmosios meilės ir svajonių
miestas. Tai – jos šaknys, viskas iš ten.
Maloni, ypač įdomi ir idėjų nestokojanti asmenybė. Aktorės gyvenime viskas
tikslingai sudėliota. Net aplinkiniai stebisi, kad ji labai organizuota, nevėluoja
ir viską apgalvoja.
Kai Jus pakvietė tapti Telšių – Lietuvos kultūros sostinės 2016 ambasadore, ar ilgai svarstėte? Papasakokite, kaip gavote siūlymą ir kokie
buvo argumentai?
Net nesusimąsčiusi atsakiau „taip“.
Įvykis neeilinis: Telšiai – Lietuvos kultūros sostinė. Tai galimybė apie savo
miestą, jo nepaprastus žmones paskleisti žinią dar plačiau. Tai, kad buvau
pakviesta tapti teatro ambasadore –
man didelė garbė. Net nebūdama ambasadore renginiuose, koncertuose,
ar duodama interviu visada pasakoju
apie Telšių grožį, unikalumą, kviečiu
visus apsilankyti Žemaitijos sostinėje,
įvairiomis progomis susitinku su savo
miesto žmonėmis, mielai vaidinu Telšių Žemaitės dramos teatro vaikų ir
jaunimo studijos SAVI spektaklyje
„Muotinuoms, babūniems, ciuociems
i mergelkuoms“ (režisierė Laimutė Pocevičienė), dalyvauju su šiuo spektakliu įvairiuose festivaliuose.
Kokie Jūsų prisiminimai iš vaikystės / paauglystės gyvenimo Telšiuose? Galbūt įstrigo kažkas, ką ir dabar
atsimenate?
Apie gyvenimą Telšiuose esu aprašiusi savo antrojoje knygoje „Aktoriai, režisieriai ir studentai. Ko nematė
žiūrovai“. Joje skaitytojai gali pažinti
mane, atrasti save ir kitomis akimis
pamatyti miestą. Dalinuosi prisiminimais ir su Jumis.
„Manęs nuolat klausinėja: „Kaip
Jūs tapote aktore?“ Ogi visai paprastai – jau vaikų darželyje apsiskelbiau:
„Būsiu artistė!“ Gyvenome Telšiuose.
Aš – darželinukė. Artėja naujametis
koncertas tėveliams. Vyksta generalinė repeticija. Mergaitės aprengtos
baltom krakmolytom snieguolių suknelėm, ant galvų – kartoninės karūnos, apklijuotos spindinčiomis eglutės
žaislų šukelėmis. Taip iščiustytos turime šokti snaigių šokį. Ir kas man į uodegą įkirpo? Baisiausiai užsiplieskiau
ir straksėti griežtai atsisakiau: „Aš – ne
šokėja. Aš – ARTISTĖ!“ Turėjau daug
nikių (kaprizų). Auklėtojos ilgai mane
įkalbinėjo, esą artistės būtinai turi mo-

kėti šokti, antraip jokios jos artistės,
taigi ir aš turinti… Patikėjau. Bet pareikalavau ne baltos suknelės kaip visų,
o išskirtinės. Mano užgaidą patenkino
Tėtis – mikliai paruošė kalio permanganato tirpalo, „užraugė“ baltą mano
suknią, ir „štai tau, dukra, išskirtinis
drabužis“, tegu ir bjaurios violetinės
spalvos, kietas ir visaip išsiraitęs. (Tas
noras išsiskirti iš kitų – Tėčio įtaka. Jis
visada sakydavo: „Būk išskirtinė, būk
savimi. Nieko nemėgdžiok. Visos tegu
trokšta būti panašios į tave“.) Negana
to, Tėtis dar išsiuvinėjo suknią žvyneliais – darbavosi pernakt, pirštus iki
kraujo susibadė. Mama ir aš, kol miegas akių nesulipdė, buvom tik pagalbinės darbininkės – žvynelių padavinėtojos. Pasirodymo dieną visų akys
krypo tik į mane, o aš išdidi sukausi
tarp mergaičių beveidėm sukniom ir
pati sau kaip saulė spindėjau.
Kurioje vietoje Telšiuose Jūs gyvenote? Ką veikdavote? Kaip atrodė
Jūsų kasdienis gyvenimas Žemaitijos sostinėje?
Gyvenau S. Daukanto gatvėje visai
netoli geležinkelio stoties. „Nuo mažens labai mėgstu filmus, galiu žiūrėti
be galo, be krašto, kad ir visą dieną.
Tik, bėda, filmų retai kada atveždavo
į mūsų miestelį. Tačiau kokie tai būdavo filmai! „Karalienė Kristina“, „Žydrasis angelas“, „Fantomasas“. Telšiuose
filmus rodydavo traukinyje, paskutiniame vagone. Rodydavo ir kino teat
ruose, bet man labiau patikdavo, kai
salė „atvažiuodavo“ vos ne į namus.
Kartą atvežė „Baubą“. Sklido kalbos,
kad tai siaubo filmas, labai baisus.
Kieme prasidėjo tikras jomarkas –
visi puolė ruoštis į kiną. Šventė, o aš
neturiu kuo pasipuošti. Kliošinis sijonas, mano išeiginis, vilkėtas jau šimtus
kartų, įgrisęs iki gyvo kaulo. Drabužius man dažniausiai siūdavo iš senų
Tėčio kelnių. Vienos, garstyčių spalvos
su juostelėmis, man labai patiko, tad
laukiau nesulaukiau, kada Tėtis jas sunešios, bet jos dar visai naujos, Mama
tikrai neleis karpyti. Mudu su Tėčiu susimirksėjom, ir jis cigarete pradegino
skylę, paskui atkreipė visą ugnį į save,
o aš gavau patį gražiausią sijoną, kokį
tik kada turėjau. Prisiekiau sau: „Garstyčinį tausosiu, jis bus ilgam – proginis, šventinis!“
Kai užsivilkau, kažkas pasakė: „Baise gražė merga. (Labai graži merga)“.
Niekas anksčiau manęs taip dar nebuvo vadinęs. Tik pamanyk! Baise gražė
merga. Tokia ir jaučiausi!

Fotografas Laimutis Brundza

Papasakokite apie savo šeimą.
Kaip atrodo Nijolės Narmontaitės
diena?
Su vyru Pauliumi Kovu gyvename
Vilniaus centre. Iki visų teatrų vos dešimt minučių kelio, tad labai patogu
pasivaikščiojant nueiti ar dviračiu nuvažiuoti tiek į Jaunimo teatrą, tiek į Mažąjį, kurių spektakliuose vaidinu. Aktyvus Vilniuje kultūrinis gyvenimas – tik
spėk visas įdomybes pamatyti. Na, o
sūnus su šeima gyvena Londone. Bet
kiek čia iki to Londono. Kiti, gyvendami
čia pat Lietuvoje, kartais rečiau matosi
nei mes. Susiskambiname labai dažnai,
be to pasimatome, nes tenka į Londoną skraidyti ir darbo reikalais.
Gyvenimas iš tiesų verda. Gyvenu taip, kaip kažkada svajojau. Dirbu
tai, ką noriu, turiu fantastišką žmogų.
Man ištisai pavasaris – o kaip gi kitaip
gyvenant su Kovu, juk ne koks Gruodis (juokiasi). Mano visos dienos, kaip
šventė – jų nėra vienodų. Intensyvumas toks, kad kiti man kartais sako,
jog aš per dieną patiriu tiek, kiek kitas
ir per savaitę nepatiria. Spektakliai,
koncertai, renginiai, susitikimai, knygų pristatymai ne tik Lietuvoje, bet ir
už jos ribų. Dabar rašau trečiąją knygą. Tačiau tarp tų darbų ir pramogų
netrūksta. Štai ką tik praėjo „Kino pavasaris“ – per dvi savaites pažiūrėjau
net 39 filmus. Juk reikia kažkaip save
pakrauti, o ne tik gręžti iš savęs kaip iš
kempinės, turi pajausti, kuo kvėpuoja
pasaulis. Tai, žinoma, ne tik pramoga,
bet ir intensyvus darbas. Iš pat ankstaus ryto sėdžiu prie knygos rašymo, o

po pietų dumiu į kiną. O kur dar sporto klubas, į kurį reikia sulakstyti, kad
visai neapkiausčiau, nesustabarėčiau,
kad sprando nesurakintų besėdint
valandų valandas prie kompiuterio. O
kur dar kelionės, kurios mane įkvepia,
žvejyba, kurią abu su vyru mėgstame
ir leidžiamės žvejoti net į Norvegiją.
Kiek jau metų nebegyvenate Telšiuose? Galbūt giliai kirba idėja sulaukus žilos senatvės grįžti čia?
Aštuoniolikos išvažiavau į Vilnių,
įstojau į Konservatoriją (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija), gavau paskyrimą į Šiaulių teatrą, paskui
pakvietė į Kauną, o dabar vaidinu Vilniuje, bet tik ten, kur man pačiai tikrai
patinka. Labai smagu, kad Telšiuose
buvo surengta šventė – koncertas „Sugrįžimai“ – gera buvo susitikti su tokiu
gausiu būriu telšiškių. O apie sugrįžimą
visam, niekada nesakyk niekada.
Kas šiuo metu Jus labiausiai žavi
Telšiuose?
Tiesiog akyse gražėjantis miestas.
Jūsų CV daugybė suvaidintų
spektaklių, vestų renginių, įvairių
improvizacijų, daug apdovanojimų.
Galėtumėte vardyti ir vardyti. Bet!
Kiekvienas žmogus savo gyvenime
turi tikslą ir jo siekia. Ko dar trūksta
Jums?
– Visada sakau, kad man trūksta tik
laiko, nes tiek dar visko noriu padaryti.
– Ačiū už pokalbį!
Interviu su aktore panaudotos citatos iš antrosios jos knygos
„Aktoriai, režisieriai ir studentai.
Ko nematė žiūrovai“.
www.kulturossostine2016.lt
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Žemaitija atveria
savo gamtos, kultūros
ir kitus lobynus
Žemaitija yra išskirtinis Lietuvos etnografinis regionas jau vien dėl to, kad
visada juokais ar rimtai turėjo ir turi pretenzijų atsiskirti nuo Lietuvos ir
įkurti savo valstybę. O žemaičiai turi neoficialius žemaitiškus pasus ir net
daug metų gyvendami kituose Lietuvos ar pasaulio miestuose tarpusavyje
kalba tik žemaitiškai. Savo tarmę, kaip tapatumo ženklą, žemaičiai išlaiko
ir kurdami poeziją, rašydami knygas, įvairius himnus. Dėl žemaičių tarmės
specifikos daugiausiai anekdotuose pajuokiamas žemaičių nesusikalbėjimas arba savotiškas kitų kalbų traktavimas. Anekdotuose labiausiai išskiriami žemaičio bruožai yra lėtumas ir užsispyrimas.
Jau šią vasarą Lietuvoje greičiausiai įsiviešpataus žemaičių karalystė, tai vyks draugiškai, išmintingai ir su gausybe puikių renginių, mat
liepos 9 – rugpjūčio 15 d. vyks Pasaulio žemaičių dienos.

PŽD ambasadorė, Valstybinės
lietuvių kalbos komisijos pirmininkė
Daiva Vaišnienė
Idėja surengti Pasaulio žemaičių
šventę viešai iškelta dar 2007 m. Telšiuose, kai Žemaitijoje įsikūrusiame
„ALKOS“ muziejuje, susirinkus Žemaitijos rajonų miestų atstovams, buvo
tariamasi dėl Žemaičių dienų 2008
rengimo. Anot šios idėjos iniciatoriaus, sumanytojo ir koordinatoriaus
Edmundo Žalpio, ko gero, šventė ir
būtų surengta 2009 m., jei ne ekonominė krizė. Tad teko didelių renginių
organizavimą pamiršti.
Kiekvienas miestas ir miestelis –
savos šventės šeimininkas
Kitas etapas prasidėjo tada, kai
po savivaldos rinkimų pirmą kartą
buvo tiesiogiai išrinkti merai. „Praėjusią vasarą per atostogas susitikau
su Žemaitijos savivaldybių vadovais,
kurie palaikė mano idėją. Viena iš
vadybos detalių – kiekvienai savivaldybei palikta teisė savarankiškai
spręsti šventės reikalus ir organizuoti
renginius“, – išsamiai Pasaulio žemaičių dienų atsiradimo istoriją nusako
E. Žalpys. Merai tapo savo teritorijose
vykstančių renginių globėjais. Idėjų
generatorių vaidmuo patikėtas Žemaitijos savivaldybių ir jų padalinių
darbuotojams bei atskirų projektų
vadovams. Šią puikią idėja sėkmingai
ėmėsi įgyvendinti ir aktyvi Žemaičių
kultūros draugija.
Pasaulio žemaičių dienų tikslas –
skleisti gerąsias žinias apie Žemaitiją,
sukviesti visus žemaičius ir jų draugus
net iš viso pasaulio apsilankyti Žemaitijoje, ne veltui pasirinktas devizas
„Atostogauk Žemaitijoje“. „Atėjo pats
laikas veržliau populiarinti Žemaitijos
miestelius ir kitas vietoves, – mano Pasaulio žemaičių dienų entuziastas. –
Reikia pristatyti istorines, kultūrines
ir gamtos erdves. Dienos gali pasitarnauti ir žemaičių svetingumui išreikšti, kultūrai atskleisti ir identifikuoti. Be
to, svarbu plačiau parodyti mūsų paslaugas, vietinius produktus, kultūros
programų lygį. Šie metai žemaičiams

yra svarbūs, nes jie susieti su įvykiais ir
su sukaktuvinėmis datomis“.
Tarmės gyvybingumas
Kiekviena Žemaitijos savivaldybė turi ir savo Pasaulio žemaičių dienų ambasadorius, nesvarbu kur šiuo
metu gyvenančius, bet niekada neužmirštančius savo kilmės žymius ir
nusipelniusius kraštui žmones. Tarp
jų yra ir šiuo metu Airijoje (Dubline)
gyvenantis katalikų kunigas Egidijus
Arnašius, atstovaujantis Tauragės savivaldybei. Jis kukliai atsiliepia apie
savo indėlį į šių dienų organizavimą,
bet ypač palaiko idėją suburti žmones, populiarinti kultūrą.
Vienintelė ambasadorė moteris
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė teigia ypač vertinanti Jurbarko rajono
savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus pasitikėjimą ir dėmesį žemaitiškajai savivaldybės daliai. Kaip
žemaičių tarmių tyrėja ir kaip Pasaulio žemaičių dienų ambasadorė, ji
stengiasi pabrėžti pietų Žemaitijos
krašto savitumą, šnektą – kitokią, bet
ne menkiau žemaitišką nei šiaurės
žemaičių. „Iš tiesų Jurbarko rajonas
yra „pasienio“ kraštas – didžioji dalis
priskirtina aukštaičiams, vakarinė dalis – Mažajai Lietuvai ir tik nedidelis
plotas šiauriniame pakraštyje priklauso Žemaitijos regionui. Kaip įprasta
regionų pakraštinėse vietovėse, čia
sąveikauja ir skirtingos tapatybės, ir
tarmės. Be galo įdomu užčiuopti tarminę ribą ir, pavyzdžiui, prie Eržvilko,
perėjus į kitą Šaltuonos upės pusę, išgirsti visiškai aukštaitišką šnektą. Taigi
gimtoji šnekta gali būti išlaikoma gyvenant greta ir kasdien bendraujant,
jei tik patys to norime“, – pabrėžia
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
pirmininkė.
Paklausta, ką reiškia jaustis žemaite, D. Vaišnienė sako, kad pirmiausia
reikia gerbti ir vertinti savo kraštą, nesvarbu, iš kur būtumei kilęs. Anot jos,

A. Vaišnio nuotrauka

mūsų lietuviškoji tapatybė susideda
iš visų – ir žemaičių, ir aukštaičių – tapatybių. Jas sujungę, sukūrėme savo
valstybę. „Viskas prasideda nuo savo
mažos kaimo, miestelio ar gatvės bendruomenės, tik tada randasi valstybės
bendrumo jausmas, – jautriai kalba
ambasadorė. – Jaučiuosi savo krašto
žmogus, man smagu sugrįžti į namus,
kuriuose užaugau, ir susitikti su žmonėmis, su kuriais kalbu viena šnekta“.
Savo žemietei pritaria ir E. Žalpys,
kuris tiki, kad žemaičiai su savo unikalia istorija, tradicijomis, papročiais
neturi teisės palūžti ant globalizacijos
slenksčio. „Turiu vilties, kad renginys
jau įkvėpė kai kuriuos žemaičius ir iki
kito pavasario mes turėsime ne vieną
naują leidinį, skirtą žemaičių istorijai
ir kalbai“, – viliasi idėjos autorius. Juk
štai Valstybinė lietuvių kalbos komisija parengė ir išleido visuomenei ir
mokslininkams skirtą tarmių tyrimo
vadovą „Visos tarmės gražiausios...“,
kad visi galėtume prisidėti prie tarmių
lobyno kūrimo.
D. Vaišnienė mato kultūros gyvastingumo versmę tarmėse, tačiau
priduria, kad mus visus jungia bendrinė kalba. Keista, kad kartais ban-

doma priešinti tarmes ir bendrinę
kalbą. Žiniasklaidoje vis pasirodo
bauginančių tekstų, kad kalbėti ar
rašyti tarmiškai kažkas draudžiantis.
„Apsidairykime – leidžiama tarminė
spauda, net verčiama grožinė literatūra, vyksta teminiai renginiai. Kalbėkime tarmiškai ten, kur tai dera. Ir
nepamirškime, kad taip pat turime
ir pareigų – puikiai mokėti ir vartoti
mums visiems bendrą kalbą“, – sako
jos puoselėtoja.
Gausi ir turininga programa
Pasaulio žemaičių dienose numatytos keturios pagrindinės programos: kultūros ir meno, sporto ir sveikatingumo, turizmo ir pramogų, o
ketvirtoji skiriama įvairioms akcijoms.
Iš viso planuojama per 150 renginių.
Kiekvienai bendruomenei jie savaip
svarbūs.
Liepos 9-oji – Pasaulio žemaičių
dienų atidarymo data. Tądien visus
iškilmėms sukvies Naisiai, kuriuose
bus surengtas gražus koncertas. Taip
pat Plungėje bus atidaryta Pasaulio
žemaičių dailės paroda. Liepos 10 d.
Žemaičių Kalvarijoje bus meldžiamasi už šeimas ir visus žemaičius visame
pasaulyje. Šv. mišioms vadovaus J.E.
Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas
Gintaras Grušas. Svarbus momentas
laukia ir liepos 23 d., kai Telšiuose bus
atidengtas Durbės mūšio paminklas.
Ir tai tik keli visas dienas jungiantys
renginiai, o kiek jų dar laukia kiekvienoje savivaldybėje...
Pasaulio žemaičių dienų sostinė
nerinkta sąmoningai, kad kiekvienas
atvykęs į atitinkamą šventės vietovę
jaustųsi kaip atvykęs į svarbiausią. Nereikia pamiršti, kad šiemet Telšiai kaip
tik yra išrinkti Lietuvos kultūros sostine, o Pagramantis ir Žemaičių Kalvarija tituluojami mažosiomis Lietuvos
kultūros sostinėmis 2016.

Irena Seliukaitė, Kultūros ministerijos
Regionų kultūros skyriaus vedėja
Smagu, kad žmonės nori save
identifikuoti ne tik kaip lietuvius, bet
ir pagal etninę kilmę. XXI a. globalizacijos vėjų blaškomam žmogui tai
labai svarbu. O tokių iniciatyvų būta
ir anksčiau (ne tik būta, bet ir yra),
kasmet liepą renkasi Pasaulio anykštėnai.
Neskirstyčiau kultūros į kaimo ir
miesto – regiono kultūra turi apimti
visas kultūros sritis, sudaryti galimybę
pažinti įvairiapusę kultūrą ir pačiam
dalyvauti kūrybiniame procese. Todėl manau, Žemaitija gaus naujų impulsų, galbūt bus galimybė sužinoti
naujų dalykų, nepažintų menininkų ir
jų kūrinių. Apskritai, tokios dienos turi
telkti bendruomenę, stiprinti tautinę
savimonę bei pilietiškumą.
2014-ieji – Tarmių metai, 2015ieji – Etnografinių regionų metai.
Nedrįsčiau teigti, kad visi sumanymai buvo įgyvendinti – jų būta labai

įvairių, tačiau esminis tikslas pasiektas – visuomenė pamatė, kad turime
išsaugotas savo tarmes ir šnektas, kad
jos turtina bendrinę kalbą, o etninį savitumą tik tarmė taip išraiškingai gali
atskleisti. Esminiu dalyku laikyčiau ne
veiksmus, atliktus vienais ar kitais metais, bet tų metų sužadintą norą nuolatiniam vyksmui. Aš į tokias dienas
žiūriu ne kaip į prisistatymą pasauliniu mastu, bet kaip galimybę susitelkti visame pasaulyje išsibarsčiusiems
tautiečiams.
Jei žmonės pajus, kad toks suėjimas nėra vien pompastiškas pasimėgavimas tautiškais šūkiais, kad toks
veiksmas praturtina ir vienija, tokios
dienos vyks kasmet ar keleri metai.
Tai parodys dienų turinys. Anykštėnai
renkasi kasmet ir džiaugiasi galimybe pabendrauti, praturtėti naujomis
žiniomis, praplėsti savo akiratį ir, be
abejo, pabūti tarp savųjų...
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PASAULIO ŽEMAIČIŲ DIENOS 2016 • PASAULĖ ŽEMAITIU DĖINAS

Programa „ATOSTOGOS ŽEMAITIJOJE‘‘

Liepos mėn.
Liepos 9 d.
10 val. Pėsčiųjų žygis „Žemaitijos
piliakalniais ir kūlgrindomis“

[Starto vieta – Medvėgalio piliakalnio papėdė,
Karūziškės k. Laukuvos sen., Šilalės r.]

10 val. Žemaičių fotografijos ir
žemaičių meno bei žemaičių
kalba išleistų spaudinių parodų
atidarymas

[Vieta – Plungės rajono savivaldybės viešoji
biblioteka, Parko g. 7, Plungė]

11 val. Autokrosas
Žemaitijos taurei laimėti

[Vieta – Akmenės autokroso trasa, Dabikinėlės
k., Akmenės r.]

VII Pasaulio žemaičių dailės paroda*
12 val. Atidarymas
[Vieta – Žemaičių dailės muziejus, Parko g.1,
Plungė]

12 val. Festivalio „Naisių vasara‘‘
pradžios renginiai
Geriausių Lietuvos atlikėjų koncertai,
jaunimo grupių pasirodymai.
Edukaciniai užsiėmimai vaikams, pramogos ir atrakcijos visai šeimai.
14 val. Paroda „Žemaičių dievadirbių menas”
[Vieta – Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20]

15 val. Pasaulio žemaičių dienų ir
festivalio „Naisių vasara‘‘
atidarymas
[Vieta – Naisiai, Šiaulių r.]

18. 30 val. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara‘‘

Skulptūros Žemaičių Motinoms
atidengimas

18. 30 val. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara‘‘

Liepos 10–16 d.
Medžio drožėjų pleneras
„Menininkų sąsaja su gamta“

19 val. „Lituanikos‘‘ skrydžio per
Atlantą 83-iųjų metinių minėjimas

[Vieta – Žemaičių Kalvarija, Plungės r.]

[Vieta – Pagramančio stadionas, Tauragės r.]

Liepos 12 d.
16 val. Žemaičių dailininkų darbų
paroda Mažeikių muziejuje
[Vieta – V. Burbos g. 9, Mažeikiai]

Liepos 12–15 d.
10 val. Žemaičių etnomuzikavimo ir
tradicinių amatų vasaros kursai

[Vieta – Skuodo parko sala]

Liepos 13–30 d.
Šiuolaikinės iliustracijos paroda
„(IM) Proper Illustration‘‘

[Vieta – VDA Telšių galerija, Kęstučio g. 3, Telšiai]

Liepos 14 d.
18.30 val. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara‘‘
[Vieta – Palangos Birutės parko rotonda]

18–19.30 val. Teatro akcija „Birutės
parko istorijos atspindžiai‘‘
[Vieta – Palangos Birutės parkas]

Liepos 9–17 d.
16 val. Profesionalių įvairaus žanro
dailininkų plenerai

Liepos 15 d.
Pažintinis orientavimosi žygis baidarėmis Jūros upe ,,Kur šniokščia
rėvos“. Startas 10 val.

Nuo liepos 9 d.
Paroda „Narsa gimdo nugalėtojus,
sutarimas – nenugalimuosius‘‘ *
[Vieta – Muziejaus g. 31, Telšiai]

Paroda „Reti šventieji‘‘ *

[Vieta – S. Daukanto g. 6, Varniai, Telšių r.]

Liepos 10 d.
11 val. Festivalis „Naisių vasara‘‘.
Sporto ir vaikų diena
[Vieta– Naisiai, Šiaulių r.]

Didžioji Kalvarija
Šeimų ir Pasaulio žemaičių diena
Bus meldžiamasi už šeimas ir visus
žemaičius visame pasaulyje
12 val. Šv. mišioms vadovaus
J. E. Vilniaus Arkivyskupas
Metropolitas Gintaras Grušas

Liepos 15 – rugpjūčio 15 d.
Pasaulio žemaičių tautodailės
paroda *
15 val. Atidarymas

Liepos 16 d.
Didžioji Pagramančio miestelio
šventė „Mažoji kultūros sostinė –
Pagramantis 2016‘‘
10 val. Žemaitijos bendruomenių
gatvės krepšinio [3x3] finalinės
varžybos
Dalyvauja atrankinių varžybų nugalėtojos – iki 16 komandų (jaunimas,
suaugusieji)
10 val. Žemaitijos bendruomenių paplūdimio tinklinio finalinės varžybos
Dalyvauja atrankinių varžybų nugalėtojos – 8 komandos ( suaugusieji )
12 val. Žemaitijos bendruomenių
virvės traukimo varžytuvės Akmenos
upėje
14 val. Pagramančio – Mažosios
kultūros sostinės 2016 paminklo
atidengimas
15 val. Valstybinio dainų ir šokių
ansamblio „Lietuva“ miuziklas „Pagramančio šnekučiai‘‘
17.30 val. Tauragės kultūros centro
lengvosios muzikos orkestro ir solistų
koncertas
19 val. Deivio ir Renatos koncertas
20.30 val. Grupės „16 Hz“ koncertas

14 d. 15 val. Konferencija „Užvenčio
šviesuoliai‘‘, „Žemaitės drąsa‘‘ / Užvenčio kraštotyros muziejus, Kelmės r.
14 d. 19 val. Žemaitės spektaklis
„Marti“ (Telšių Žemaitės teatras) /
Užvenčio kultūros centras
16 d. 14 val. Liaudiškos varžytuvės.
Mariaus Čekavičiaus žirgų lenktynės.
Bendruomenių kulinarinio paveldo
ir tautodailės mugė. Žilvino Žvagulio
ir žemaitiškai dainuojančios roko grupės koncertas „Žemaitijos žaidimų,
šokių ir dainų pynė“.

[Vieta – Rietavas ir Tverai ]

[Starto vieta – Paršežerio ežero poilsiavietė,
Šilalės r.]

Liepos 13 d.
18 val. Žemaičių vienybės diena

Liepos 9 – rugpjūčio 15 d.
Edukacinė programa moksleiviams
„Pilies kalno paslaptys“
Org. Šilalės Vlado Statkevičiaus
muziejus
Varnių regioninio parko lankytojų
centro ekspozicija
„Septyni keliai iš Varnių‘‘
Nemokamas lankymo laikas I–IV ir
VI 8.00–17.00, V–8.00–15.45
visiems Pasaulio žemaičių dienų dalyviams ir svečiams
[Vieta – Ožtakių k., Varnių seniūnija, Telšių r.]

23.50 val. Naktinis žygis į kūlgrindą,
skirtas Pasaulio žemaičių dienoms
ir Durbės mūšio paminėjimui*

[Vieta – Biržuvėnų dvaro sodyba, Dvaro g. 4.,
Biržuvėnų k., Luokės seniūnija, Telšių r.]

Liepos 9–10 d.
Senoviška mugė Panemunės pilyje
[Vieta – Panemunės pilis, Jurbarko r.]

[Vieta – St. Girėno gimtinė, Vytogala, Šilalės r.]

[Vieta – Kelmės kultūros centro tradicinių amatų dirbtuvės, Kelmės krašto muziejus]

Liepos 14–16 d.
Regioninė šventė „Pabudink savyje
žemaitį‘‘

[Vieta – Palangos Birutės parko rotonda]

[Vieta – Palangos Birutės parko rotonda]

[Užvenčio įvairios vietos, Kelmės r.]

[Vieta – Padievaičio piliakalnis, Padievaičio k.,
Kvėdarnos sen., Šilalės r.]

9.30 val. Istoriko dr. doc. Vytenio Almonaičio paskaita apie Jūros gynybinę sistemą ir ekskursija po Padievaičio kaimo istorinius ir archeologinius
paminklus
12 val. Mokslinė konferencija
„Karšuvos būtovės‘‘
[Vieta – Skaudvilės kultūros namai,
Žemaitės g.12, Skaudvilė, Tauragės r.]

15.30 val. Šventosios ugnies
„Gabijos‘‘ uždegimas ant Ivangėnų
piliakalnio
[Skaudvilė, Tauragės r.]

16 val. Pėsčiųjų žygis iš Ivangėnų
piliakalnio (Skaudvilė) į Mažąją kultūros sostinę – Pagramantį 2016

[Vieta – nuo Ivangėnų piliakalnio, Tauragės r.]

[Vieta – Pagramantis, Tauragės r.]

12 val. Parodos „Žemaitijos religinis
palikimas‘‘ atidarymas
Žemaičių kantičkos, maldaknygės ir
knygos. Senieji religiniai paveikslai
Žemaitijoje
[Vieta – Upynos liaudies amatų muziejus, Upynos mstl., Šilalės r.]

18.30 val. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara‘‘
[Vieta – Palangos Birutės parko rotonda]

16 val. XI respublikinis folkloro
festivalis „Geid vuolungele‘‘
[Vieta – Sedos kultūros centras, Mažeikių r.]

Liepos 17 d.
11.30 val. Pasaulio žemaičių teatro
šventės ir Amatų mugės atidarymas
12 val. Telšių Žemaitės dramos teatro
spektaklis Žemaitės „Trys mylimos”,
rež. J. Buziliauskas
14 val. Toronto (Kanada) teatro studijos „Žalios lankos“ spektaklis pagal
M. Kamoletti „Viešnia be suknelės‘‘,
rež. D. Botyrienė
16 val. Varnių kultūros centro spektaklis pagal B. Lengvinienę „Beprotysti‘‘,
rež. A. Armonas
18 val. Susitikimas su teatro ir kino
aktoriumi Juozu Budraičiu, kuris pristatys savo fotografijų parodą
[Vieta – Kelmės krašto muziejus]

20 val. Jungtinis spektaklis
A. Keturakio „Amerika pirtyje‘‘,
rež. Algimantas Armonas.
Vaidina Kelmės mažojo teatro ir kitų
teatrų aktoriai
[Vieta – prie Kelmės krašto muziejaus]

15 val. Parodos Apaštaliniam
Popiežiui Pauliui II skirtų antspauduotų vokų iš viso pasaulio atidarymas. Personalinė kun. Mariaus
Dyglio kolekcijos paroda
[Vieta – Bočių namai, Kęstučio g.1A–1, Telšiai]

XIII tarptautinis Tytuvėnų vasaros
festivalis
[Vieta – Tytuvėnų bažnyčios ansamblis,
Kelmės r.]

15 val. Kamerinės muzikos popietė
„Iš kvarteto muzikos lobyno”*
Dalyvauja styginių kvartetas „METTIS”
„Škaplierinės‘‘*
[Vieta – Eržvilko įlankoje, Jurbarko r.]

Liepos 21–22 d.
18–19.30 val. Teatro akcija „Birutės
parko istorijos atspindžiai‘‘
[Vieta – Palangos Birutės parkas]

18.30 val. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara‘‘

Liepos 16–17d.
Senoviška mugė Panemunės pilyje

[Vieta – Palangos Birutės parko rotonda]

Liepos 16–23 d.
Pamatyk žemaitišką Karšuvos žemės kraštą. Pažintinė pilna nuotykių
kelionė, prasidedanti Raudonės pilyje,
o pabaigiama Viešvilės miestelyje*

[Vietos – Akmenės gamtos ir kultūros parkas,
miesto erdvės]

[Vieta – Panemunės pilis, Jurbarko r.]

[Vietos – Raudonės ir Panemunės pilys, Panemunės regioninis parkas, stovyklavietė „Medaus
slėnis‘‘, Jurbarko dvaro parkas, Jurbarko krašto
ir V. Grybo memorialinis muziejai, J. Stonio
senovinės technikos muziejus Smalininkuose,
Viešvilės žuvitakis ir kt.]

Liepos 22–24 d.
Akmenės miesto šventė 2016

22 d. 19 val. Akmenės meno
kolektyvų koncertas
23 d. 10 val. Sporto varžybos (krepšinis, tinklinis, futbolas)
13 val. Kulsvydžio varžybos
19 val. Šventinis koncertas
24 d. 11 val. Koncertinė programa
Šv. Onos bažnyčioje
12 val. Šv. mišios Šv. Onos bažnyčioje
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18. 30 val. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara‘‘

12 val. Gyvosios istorijos festivalis
„Kuršių genties vartus pravėrus‘‘

[Vieta – Palangos Birutės parko rotonda]

[Vieta – Ant Kartenos piliakalnio, Kartenos
seniūnija, Kretingos r.]

Liepos 23 d.
11 val. Amžinosios ugnies šventė
[Vieta – ant Šatrijos kalno, Telšių r.]

Org. klubas „Aukuras“
Lietuvos kariuomenės diena ir Durbės mūšio paminklo atidengimo
ceremonija
11 val. Žuvusiųjų už Laisvę atminimo pagerbimas
12 val. Šv. mišios už Taiką visame
pasaulyje
14 val. Durbės mūšio paminklo
atidengimo ceremonija
[Vietos – Respublikos g. šalia Amfiteatro,
Šv. Antano Paduviečio katedra, Nepriklausomybės ir Turgaus aikštės, Masčio ežero pakrantė ir
sala bei prieigos, Telšiai]

XIII tarptautinis Tytuvėnų vasaros
festivalis
[Vieta – Kelmės KC galerija, Kelmė]

15 val. Koncertas, skirtas
V. Šekspyro 400-osioms mirties
metinėms* Tadas Girininkas (bosas),
Justas Šervenikas (fortepijonas)
18 val. X Medvėgalio menų festivalis
[Vieta – prie Medvėgalio piliakalnio, Šilalės r.]

18.30 val. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara‘‘
[Vieta– Palangos Birutės parko rotonda]

Liepos 23–24 d.
Senoviška mugė Panemunės pilyje
[Vieta – Panemunės pilis, Jurbarko r.]

12 val. „Prie Veiviržio“

[Vieta – Veiviržio slėnyje, Veiviržio miestelyje,
Klaipėdos r.]

Liepos 24 d.
XIII tarptautinis Tytuvėnų vasaros
festivalis
[Vieta – Tytuvėnų vienuolyno mažasis kiemas,
Kelmės r.]

15 val. Anglų renesanso muzika*
Mateusz Lawniczak (gitara, vokalas,
Lenkija)
Liepos 28 d.
18– 19.30 val. Teatro akcija
„Birutės parko istorijos
atspindžiai‘‘
[Vieta – Palangos Birutės parkas]

Liepos 28–29 d.
18.30 val. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara‘‘
[Vieta – Palangos Birutės parko rotonda]

Liepos 30 d.
13 val. XVI Kurtuvėnų klojimo
teatrų festivalis „Kurtuvėnai 2016‘‘
(I diena)
[Vieta – Kurtuvėnų regioninio parko ratinė,
Šiaulių r.]

18.30 val. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara‘‘
[Vieta – Palangos Birutės parko rotonda]

Liepos 31 d.
10 val. Oninių šventė „Atkelkime
plačiai vartus‘‘

[Vieta – Skinijos slėnyje, Vėžaičiai, Klaipėdos r.]

XVI Kurtuvėnų klojimo teatrų
festivalis „Kurtuvėnai 2016‘‘
(II diena)
12 val. Šv. mišios

[Vieta – Kurtuvėnų šv. Jokūbo bažnyčia, Šiaulių r.]

13.30 val. Festivalis

[Vieta – Kurtuvėnų regioninio parko ratinė,
Šiaulių r.]

RUGPJŪČIO mėn.
Rugpjūčio 1–7 d.
10 val. VI vaikų ir jaunimo etnokultūrinė stovykla „Koks kraštas –
toks ir raštas‘‘
[Vieta – Paežerių dvaras, Paežerių k., Raudėnų
seniūnija, Šiaulių r.]

Nuo rugpjūčio 1 d.
Jungtinė jaunųjų Lietuvos skulptorių paroda

[Vieta – VDA Telšių galerija, Kęstučio g. 3, Telšiai]

Rugpjūčio 4 d.
18–19.30 val. Teatro akcija „Birutės
parko istorijos atspindžiai‘‘
[Vieta – Palangos Birutės parkas]

Rugpjūčio 4–5 d.
18.30 val. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara‘‘
[Vieta – Palangos Birutės parko rotonda]

Rugpjūčio 6 d.
8 val. Lietuvos Respublikos ištvermės jojimo čempionatas Žemaitijos taurei laimėti

[Vieta – Rietavo žirgynas, Klaipėdos g. 29, Vatušių kaimas, Rietavas]

12 val. Atviras Žemaitijos smiginio
čempionatas
Atviras Žemaitijos rankų lenkimo
čempionatas
[Vieta – Renavo dvaro sodyba, Mažeikių r.]

18.30 val. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara‘‘
[Vieta – Palangos Birutės parko rotonda]

XVI senųjų amatų šventė

[Vieta – Dirvonėnų k., Raudėnų seniūnija,
Šiaulių r.]

Rugpjūčio 6–7 d.
10 val. Pasaulio žemaičių teniso
turnyras 2016* (mišrios poros)

[Vieta – Telšių teniso kortai, Plungės g. 74B,
Telšiai]

12 val. Senųjų amatų, archainės
muzikos ir karybos festivalis
„Apuolė‘‘

[Vieta – Apuolės k. (Apuolės piliakalnis), Skuodo r.]

Minijos žemupio regata*
Tradicinis 11-asis plaukimas baidarėmis Minijos upe. Išankstinė registracija liepą.
VI tarptautinis Lietuvos žygeivių
festivalis*
[Vieta – Jurbarko r.]

Senoviška mugė Panemunės pilyje
[Vieta – Panemunės pilis, Jurbarko r.]

Rugpjūčio 7 d.
Šv. Judo Tado atlaidai Juozapavos
bažnyčioje
12 val. Šv. mišios.
14 val. Koncertas

14 d. 12 val. Koncertas, skirtas Ventos
parapijos 25-mečiui
Meninis projektas „Ventos vardas
aukso raidėmis įrašytas į Lietuvos
šimtmečio istoriją‘‘

15 val. Pėsčiųjų žygis po istorines
Molavėnų ir Dubysos regioninio
parko vietoves

XIII tarptautinis Tytuvėnų vasaros
festivalis
15 val. Koncertas „Puošnusis
barokas“*

Rugpjūčio 13 d.
ŽEMAITĖŠKA NĖBRĖ ŠIAULIŪS
(Žemaitiškas pabuvimas Šiauliuose)
10 val. Žemaitijos tautodailininkų ir
kulinarinio paveldo mugė ir amatų
demonstravimas

[Vieta – Molavėnų piliakalnių kompleksas,
Nemakščių sen., Raseinių r.]

[Vieta – Juozapava, Šiaulių r.]

[Vieta – Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno
ansamblis]

Dalyvauja: Lietuvos kamerinis orkestras, solistas Russell Harcourt (kontratenoras, Australija, dirigentas Robertas Šervenikas
Rugpjūčio 11 d.
18–19.30 val. Teatro akcija „Birutės
parko istorijos atspindžiai‘‘
[Vieta – Palangos Birutės parkas]

18.30 val. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara‘‘
[Vieta – Palangos Birutės parko rotonda]

Rugpjūčio 12–13 d.
18.30 val. Pučiamųjų muzikos koncertų ciklas „Dūdų vasara‘‘
[Vieta – Palangos Birutės parko rotonda]

Naujosios Akmenės miesto šventė
[Vietos – Naujosios Akmenės kultūros rūmai,
erdvės šalia skvero „Vaikų pasaulis‘‘, L. Petravičiaus aikštė]

12 d. 16 val. Tautodailės paroda.
Gėlių kompozicijų ir paveikslų
kūrimas-konkursas „Gėlės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
šimtmečiui‘‘
12 d.18 val. XIII tarptautinis
Tytuvėnų vasaros festivalis.
Koncertas „Ispaniškos aistros“
Dalyvauja: Klaipėdos muzikinio
teatro orkestras, baleto artistai, solistas Philippe Graffin (smuikas, Prancūzija), dirigentas Robertas Šervenikas
14 d. 22 val. „Sidabrinių gervių
naktys‘‘
15 d. 12 val. Žolinių atlaidai Šventosios Dvasios Atsiuntimo bažnyčioje
Rugpjūčio 12–14 d.
Renginių ciklas, skirtas
Ventos 50-ies metų jubiliejui

[Vietos – Ventos miesto erdvės, Vasaros estrada,
Kultūros namai, Ventos Šv. Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčia, Akmenės r.]

12 d. 17 val. Kraštiečių sueiga – konferencija
13 d. 15 val. Ventai – 50
„Venta – jungianti gija‘‘

Daugiau informacijos – www.zkd.lt

[Vieta – Pėsčiųjų bulvaras prie Šiaulių dailės
galerijos, Vilniaus g. 245]

13 val. Iškilių žemaičių portretų
parodos atidarymas

[Vieta – Šiaulių kultūros centras, Aušros al. 31,
Šiauliai]

15–18 val. Žemaitiškų folkloro
ansamblių ir svečių „Auksa žovis“,
„Kitava“, „Gondinga“, „Auda“, „Salduva“, „Sutaras“, „Jonis“ koncertas
[Vieta – Pėsčiųjų bulvaras (prie Šiaulių dailės
galerijos, Vilniaus g. 245]

19–23.30 val. Autorinių dainų
albumo „Šiaulėškē žemaitėškā i
aple Žemaitėjė“ pristatymas,
žemaitiškų valgių degustacija,
ansamblio „Jonis‘‘, „Turava‘‘, „Auda‘‘,
„Salduvė‘‘ koncertas, linksmoji
žemaitiška vakaronė*
[Vieta – Muzikinio klubo „Juonė pastuogė‘‘
vasaros kiemelis, Aušros al. 31A, Šiauliai]

19 val. Gyvos dainos festivalis
„Aš toks vienas“
[Vieta – Zakso kalnas, Telšiai]

Rugpjūčio 13–14 d.
Senoviška mugė Panemunės pilyje
[Vieta – Panemunės pilis, Jurbarko r.]

Rugpjūčio 14 d.
13 val. Pasaulio žemaičių dienų stovyklos Molavėnuose atidarymas
[Vieta – Molavėnų piliakalnių kompleksas,
Nemakščių sen., Raseinių r.]

14 val. Baikerių procesija į istorines
Raseinių rajono vietas
[Vieta – Molavėnų piliakalnių kompleksas,
Nemakščių sen., Raseinių r.]

14 val. Kretingos dvaro šventė „Vario dūdų ritmu‘‘
[Vieta – Kretingos muziejus, Vilniaus g. 20,
Dvaro parkas]

14.30 val. Dviratininkų žygis Molavėnai – Pašešuvio kraštovaizdžio
draustinis – Molavėnai
[Startas – Molavėnų piliakalnių kompleksas,
Nemakščių sen., Raseinių r.]

[Startas – Molavėnų piliakalnių kompleksas,
Nemakščių sen., Raseinių r.]

20 val. Roko muzikos koncertas
23 val. Žolinių nakties kelionė –
naktinis stebuklų žygis

[Vieta – Molavėnų piliakalnių kompleksas,
Nemakščių sen., Raseinių r.]

19 val. Miško šventė
„Pamatysi, pažinsi, pamilsi‘‘

[Vieta – Lapių lakštingalų slėnis, Lapių k.,
Klaipėdos r.]

Turistinis maršrutas
„Prie rubežiaus‘‘
[Po Gargždų miestą]

Rugpjūčio 14–15 d.
Šilalės miesto šventė
„Auginkim Šilalę širdy“
14 d. nuo 15 val.
15 d. nuo 10 val.
[Vietos – Šilalės miesto erdvės]

Rugpjūčio 15 d.
6 val. Žolinių saulėtekio apeigos
[Vieta – Molavėnų piliakalnių kompleksas,
Nemakščių sen., Raseinių r.]

10 val. Žolinės šventė

[Vieta – Šiaulių universiteto botanikos sodas,
Paitaičių g. 4, Šiauliai]

11 val. Baikerių išvyka į mišias Šiluvos bazilikoje
[Vieta – Molavėnų piliakalnių kompleksas,
Nemakščių sen., Raseinių r.]

12 val. Fotografijų parodos „Žemaitijos legenda“ atidarymas*
[Vieta – Raseinių krašto istorijos muziejus,
Muziejaus g. 3, Raseiniai]

13 val. Respublikinė
„Molio šventė–2016‘‘

[Vieta – Viekšniai, Mažeikių r.]

14 val. Žemaičių etnokultūros diena
[Vieta – Molavėnų piliakalnių kompleksas,
Nemakščių sen., Raseinių r.]

17 val. Žolinė žemaitiškai

[Vieta – Žaliūkių malūnininko sodyba, Architektų g. 73, Šiauliai]

20 val. Žemaitijos miestų ir
miestelių vėliavų ceremonija

[Vieta – Molavėnų piliakalnių kompleksas,
Nemakščių sen., Raseinių r.]

20.30 val. Baigiamasis koncertas
[Vieta – Molavėnų piliakalnių kompleksas,
Nemakščių sen., Raseinių r.]

22 val. Muzikos ir ugnies performansas „Samogėtėje“
[Vieta – Molavėnų piliakalnių kompleksas,
Nemakščių sen., Raseinių r.]

* – mokamos paslaugos P. S. renginių organizatoriai pasilieka teisę keisti laiką ir programą
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tarnaudamas už Atlanto jaučiuosi žemaitis
Kunigas, PŽD ambasadorius
Egidijus Arnašius
Kokiame krašte gimėte ir užaugote? Kokie prisiminimai Jus lydi?
Gimiau ir užaugau Tauragės mieste, tačiau vasaras leisdavau Šilalės
krašte pas senelius. Prisimenu savo
vaikystės kiemą Tauragėje pilną vaikų,
vasarą visi žaisdavome tinklinį, krepšinį, futbolą, žiemą liedavome ledą ir
tada žaisdavome ledo ritulį. Šiandien
mano vaikystės kiemas yra tuščias,
vaikai nebelaksto... Kartais dėl to pasidaro labai liūdna – kas laukia Žemaitijos ir visos Lietuvos.
Kaip brendo pašaukimas kunigiškai tarnystei, galbūt į tai Jus pastūmėjo šeimos nariai?
Augau labai tikinčioje šeimoje, bet
kelią į kunigystę pasirinkau sąmoningai ir tikrai savarankiškai. Atsitiktinai
patekęs į altoriaus patarnautojų ber-

niukų draugiją radau visam gyvenimui savo vietą. Vieną šaltą ir speiguotą 1980 metų sausio popietę einantį
Tauragės gatve staiga ir netikėtai penkeriais metais vyresnis už mane ministrantas (patarnaujantis), o dabar Detroito (JAV) lietuvių Dievo Apvaizdos
parapijos klebonas kunigas, Gintaras
Jonikas pasveikino ir pakvietė prisijungti prie bažnyčios ministrantų. Dar
tą patį vakarą vienas pats pravėriau
Tauragės bažnyčios zakristijos duris ir
iškart supratau radęs savo gyvenimo
vietą. Galiu drąsiai teigti, kad būdamas 12 metų aiškiai suvokiau savo būsimą pašaukimą. Nežinojau, nei kaip
tai įvyks, nei kada, bet buvau tvirtai
įsitikinęs, kad vieną gražią dieną tapsiu kunigu. Iki šiol jaučiuosi laimingas
savo pasirinkimu.

2015 m. paminklo, skirto F. Vaitkui, kuris bandė pakartoti S. Dariaus ir S. Girėno
skrydį per Atlantą, atidengimo ceremonija Vakarų Airijoje

2016 m. Archeologinių tyrinėjimų dalyviai

Nuotraukoje: iš kairės į dešinę vienas iš paminklo fundatorių, Tarptautinio
lietuvių heraldikos fondo vadovas Dainius Čepaitis, kilęs iš Šiaulių miesto,
Lietuvos ambasadorė Airijoje Rasa Adomaitienė ir kunigas Egidijus Arnašius.
Pasidalinkite prisiminimais, kokie buvo pirmieji Jūsų kunigystės
metai? Ar buvo sunku pasiryžti išvykti kunigauti svetur?
Sunkiausia buvo išeiti į sovietų kariuomenę. Buvau atskirtas nuo šeimos
ir artimiausių žmonių net dvejiems
metams. Tai vėliau gerai užgrūdino
kunigiškai tarnystei nuolat būti pasiruošusiam naujiems gyvenimo ir kunigystės iššūkiams.
Pirmuosius ketverius metus praleidau Mažeikių parapijos sielovadoje. Telšių vyskupo Antano Vaičiaus
pasiūlymas vykti į Australijos lietuvių
sielovados barus buvo labai netikėtas. Galvojau, kad vyskupas tik šiaip
pajuokavo, todėl lengvai sutikau ir
pažadėjau, manydamas, kad vyskupas turbūt pats užmirš, ką kalbėjęs
vakar. Jau kitą dieną sutikau Melburno lietuvių misijos pirmininką Henriką Antanaitį ir jo žmoną, garsią lietuvių menininkę, Dalią. Tą pačią dieną
laikydamasis duoto žodžio pažadė-

jau, kad sutinku vykti pas lietuvius į
Australiją, Melburną.
Jūsų, kaip lietuvių katalikų kunigo, misija – rūpintis ne vien Dubline
įsikūrusių emigrantų, bet ir visoje
Airijoje gyvenančių mūsų tautiečių
sielovada. Kiek metų gyvenate Dubline?
Šiuo metu gyvenu ir tarnauju lietuvių sielovadai Airijoje jau dvyliktus
metus. Lenkų kunigų Airijoje yra daugiau nei 30, kai lietuviams esu tik vienas, įskaitant ir Š. Airiją. Gyvenu Dubline, bet dažnai lankau su dvasiniais
patarnavimais lietuvius įvairiuose Airijos kampeliuose.
Kaip pavyksta išsaugoti tautiškumą, žemaitiškumą svetimoje šalyje?
Tie, kurie gimė ir užaugo Žemaitijoje ir Lietuvoje, niekuomet nepraras
savo tautinio identiteto, o vaikai, kurie
čia gimsta ir auga, jau yra kita šneka.
Didžiausias Jūsų pomėgis.
Didžiausias mano pomėgis yra istorija ir muzika.
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Archeologinė
ekspedicija
Naisių apylinkėse
Aistė Kazimieraitytė
Žilvinas Montvydas

Tyrimų vietoje rasto VII–IX a. pastato liekanos

Apie 2,5 km į šiaurės vakarus nuo Naisių, kairiajame
Kulpės krante, plytintis dirbamas laukas – vienas iš
daugelio apylinkėse. Iš pirmo žvilgsnio niekuo neišsiskiriančia vieta pastaraisiais metais susidomėjo archeologai. Jų tyrimai atskleidė, kad kelių hektarų plote,
kur auginamos Lino Šateikos ūkio daržovės, prieš daugiau nei tūkstantį metų buvo žiemgalių gyvenvietė!
2014 m. pavasarį Naisių bendruomenė pakvietė archeologus bendradarbiauti, kuriant krašto muziejų ir
pažadėjo šiam darbui visapusį paramą. Netrukus Klaipėdos universiteto
archeologas prof. dr. Vykintas Vaitkevičius subūrė jaunuosius tyrėjus ir prasidėjo Naisių archeologinė ekspedicija, kuri su pertraukomis tęsiasi iki šiol.
Jau pirmosiomis dienomis paaiškėjo,
kad Naisių krašte gausu iki šiol mokslininkams nežinomų kultūros paveldo
vertybių. Padedant vietiniams gyventojams buvo aptikta akmenų su dubenimis, rasti pirmųjų mūsų eros amžių
pilkapiai, viduramžių senkapiai, šventi
šaltiniai bei kitos vertybės Beinoraičių, Daugėlaičių, Gavėnaičių, Naisių
ir Norkūnų kaimuose. Daugėlaičių ir
Norkūnų kaimų paribyje aptikta gyvenvietė – vienas iš reikšmingiausių
atrastų paminklų.
2014–2015 m. Daugėlaičių (Norkūnų) senovės gyvenvietėje surengtos
dvi archeologinės ekspedicijos, kurioms vadovavo šio straipsnio autoriai. Tyrimų metu kartu vyko edukacinė stovykla, kurioje dalyvavo Vilniaus
ir Klaipėdos universitetų istorijos bei
archeologijos studentai, Naisių, Kužių mokyklų, Šiaulių Romuvos ir Vilniaus Valdorfo gimnazijų moksleiviai.
Stovyklos metu moksleiviai buvo su-

Archeologinių tyrinėjimų vadovas,
archeologas Vykintas Vaitkevičius

pažindinti su archeologinių tyrimų
metodika, mokomi atpažinti radinius,
juos paruošti tolesniems tyrimams.
Iš viso ištirtas 16 kv. m plotas, metalo ieškikliais išžvalgyta jo aplinka,
aptikti keli tūkstančiai radinių: puodų
šukių, molio tinko gabalų, papuošalų,
darbo įrankių, monetų ir kitų. Jie rodo,
kad su pertraukomis šioje vietoje gyventa nuo II t-mečio pr. Kr. iki XVIII a.
Kultūriniai sluoksniai siekia iki 1,
3 m storį, juose gausu įvairių laikotarpių keramikos, gyvulių kaulų, ugnyje
perdegusių akmenų. Tyrimų plote
aptikta akmenų krūsnis ir stulpavietės, rodančios, kad šioje vietoje stovėjo pastatas su ugniaviete. Poznanės
(Lenkija) laboratorijoje atlikus radioaktyviosios anglies datavimą nustatyta, kad pastato aplinkoje rasti gyvulių
kaulai yra iš VII–IX amžiaus. Tikėtina,
kad būtent tuo laikotarpiu reiktų datuoti ir patį pastatą. Tyrimų vietoje
surasta daugiausia su ūkine veikla susijusių radinių: galąstuvų, peilių, trintuvų, trinamųjų girnų dalis bei daugybė suskaldytų gyvulių kaulų. Peršasi
išvada, kad kitados čia būta senovės
gyvenvietės ūkinės veiklos vietos.
Seniausias gyvenvietėje rastas
daiktas – nedidelio suskilusio akmeninio kirvio dalis. Nors kitų panašių radinių nerasta, šis bei apylinkėse aptikti

Smulkūs iš gyvenvietės kultūrinio
sluoksnio išplautų gyvulių kaulų
fragmentai.
akmeniniai kirviai liudija, kad Daugėlaičiuose ir Norkūnuose buvo gyvenama jau prieš 4000 metų!
Pavieniai XIII–XIV a. radiniai rodo,
kad, kuriantis Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei, Kulpės pakrantės nebuvo
tuščios ir žmonių pamirštos. Pagrįstai
manoma, kad čia buvo Jurgaičių piliakalnyje, vadinamame Kryžių kalnu,
pastatytos medinės pilies apygarda.
Vėlesnio apgyvendinimo pėdsakai,
tai žiestos keramikos fragmentai,
aprangos dalys, Jono Kazimiero Vazos (1649–1668) Lietuvos šilingas,
1757 m. Frydricho II Prūsijos 6 grašiai
bei 1763 m. Kuršo kunigaikščio Ernsto Johano Birono grašis. Šie radiniai
rodo, kad po XVI a. antroje pusėje
įvykusios Valakų reformos netoli seno
ir svarbaus kelio į Kuršą įkurti kaimai
palaikė ryšius su kaimyniniais kraštais.
Daugėlaičių-Norkūnų senovės gyvenvietė neatsiejama nuo kitų netoliese esančių archeologinių paminklų.
Tai nukasto VIII–XI a. Daugėlaičių kapinyno vieta, nukastų III–IV a. Gibaičių

2015 m. archeologinių tyrinėjimų akimirka

Seniausias radinys – akmeninio
kirvio dalis

Daugėlaičių (Norkūnų) senovės
gyvenvietėje aptikta XII–XIII a. segė
pilkapių ir nukasto V–XIV a. Gibaičių
kapinyno vieta, XVII–XVIII a. Gibaičių
kaimo kapinių liekanos. Visi šie paminklai yra netoli nuo Kulpės, nuo
tiriamos senovės gyvenvietės nutolę
1–4 km atstumu. Vieną iš paminėtų
kapinynų (arba – abu) naudojo Daugėlaičių (Norkūnų) senovės gyvenvietės gyventojai. Į šiuos ir daugelį kitų
klausimų Naisių archeologinės ekspedicijos nariai ateityje dar ieškos atsakymų. Tyrimus Daugėlaičių (Norkūnų)
senovės gyvenvietėje planuojama
tęsti 2016 m. vasarą.

Ž. Montvydo ir Ž. Budzinausko nuotraukos

12

Kaip ir kada gimė meilė muzikai?
Jau nuo vaikystės namai buvo pilni
muzikos. Tėvai turėjo juostinį magnetofoną, vėliau – patefoną, dar vėliau aš
ir pats pradėjau kolekcionuoti ir sukti
vinilus bei to laiko naujovę – kasetes!
O ką jau kalbėti apie J. Naujalio muzikos gimnaziją, kurioje nuo ryto iki
vakaro kasdien buvau paniręs į muzikines disciplinas. Suaugau su garsų
pasauliu ir prisipažinsiu – šiandien tik
jame randu pilnatvę.
Esate ne tik atlikėjas, prodiuseris, kūrėjas. Kuo šiandien labiausiai
džiaugiatės, vertinant jūsų kūrybą?
Džiaugiuosi tuo, kad mokiausi pas
ryškiausius muzikos mokytojus ir jų
perteiktas žinias šiandien naudoju
kūryboje. Ypač džiaugiuosi pastaraisiais metais, kai muzikinę veiklą išplėčiau iki grandiozinių projektų su
simfoniniais orkestrais, chorais, bigbendais ir galingomis ritmo grupėmis. Man labai gera bendradarbiauti
su pačiais profesionaliausiais, talentingiausiais ir charizmatiškiausiais
Lietuvos muzikantais. Iš tiesų tai labai didžiulis pasiekimas, kurį vertinu
ir saugau.
Kokius naujus projektus ruošiatės pristatyti visuomenei?
Šiais metais koncertines erdves
žadu sudrebinti su pozityviomis ir
energingomis funk muzikos natomis. Artėjančiame ture «19» drauge
su Kauno bigbendu stipriai užpūsime koncertų sales. Ruošiame galingą
funko bombą, kuriame labai veržlias
ir originalias aranžuotes. Žinoma, tai
bus grandioziniai šou didžiuosiuose
Lietuvos miestuose.
Jūsų įkurto Labdaros fondo veikla stengiatės vaikams dovanoti tikrą dėmesį, muziką ir laiką tik jiems.
Kodėl ėmėtės šios veiklos?
Todėl, kad skauda, todėl, kad rūpi,
todėl, kad Jie neturi tėvų, todėl, kad
jiems reikia mūsų visų dėmesio ir
meilės, todėl, kad kas kiti, jei ne mes.
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muzikoje
atrandu pilnatvę
Dainininkas
Linas Adomaitis

Nuotraukos autoriai I. Adomaitienė ir P. Vyčas.

Vaikų gynimo dienos šventė Kauno Rotušės aikštėje
Sakydamas žodį mes – turiu minty
visą plačią visuomenę. Žmonės, prisiminkime, kai mes buvome vaikai,
daugelis mūsų gavo tėvų dėmesį,
rūpestį, meilę, muziką, skanesnį kasnį, patarimus, vertybes. O juk yra ir
tokių, kuriuos dar kūdikius paliko gatvėje... Kai įsigilini į tai – suvoki, kad

rūpinimasis tik savo rato žmonėmis
yra mažiausia, ką galime padaryti. Tad
būkime su tais, kurie dar maži ir negali savimi pasirūpinti. Jie, galima sakyti,
visų mūsų vaikai.
Kokie prisiminimai Jus lydi iš dalyvavimo blaiviame festivalyje Naisių vasara? Kaip vertinate šio kaime-

Nuotraukos autorė Evelina Brazauskaitė

lio bendruomenės veiklos principus,
kultūros ir blaivybės puoselėjimą?
Man labai patiko atmosfera, siautulinga publika ir idėja. Mane maloniai
nustebino, kad žmonės ir be alkoholio gali taip siautėti. Nuoširdžiai linkiu,
kad šis festivalis augtų ir, žinoma, labai
lauksiu kvietimo vėl jame dalyvauti.

Sėkmingą žmogų puošia šypsena
Laidos „Virtuvės mitų griovėjai“ vedėjas
Alfas IVANAUSKAS
Kulinarija ar rinkodara? Abi šios
sritys labai skirtingos, tačiau tapusios jūsų kasdienybe. Kurią jų pavadintumėte ne tik darbu, bet ir gyvenimo būdu?
Kulinarija labai panaši į rinkodarą, kaip ir rinkodara – į kulinariją. Čia
labai svarbūs ingredientai ir skaičiai,
jų santykis, todėl negalėčiau išskirti
kažkurios iš šių sričių. Man svarbiausia
gyvenime – galimybė daryti tai, kas
labiausiai patinka, nes tik tokiu atveju
tai gali tapti gyvenimo būdu.
Televizijos žiūrovai, matydami
„Virtuvės mitų griovėjo“ Alfo Iva-

nausko vedamas laidas, nesistebi
Alfą matydami egzotiškiausiuose
pasaulio kampeliuose. Šiais metais
festivalio „Naisių vasara“ lankytojai turės unikalią galimybę susitikti
su geriausio pasaulyje kulinarinio
žurnalo VMG vyr. redaktoriumi, kulinarinių knygų autoriumi Alfu Ivanausku. Kur jaučiatės geriau: mažame Lietuvos kaime ar dar neregėtose
pasaulio šalyse?
Man patinka neatrastos vietos ir
nematyti kampeliai, todėl visuomet iš
smalsumo stengiuosi aplankyti ir pamatyti visko kuo daugiau. Po Lietuvą

„HeadShooter“ nuotrauka
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Svarbiausia –
atsakomybė ir
pilietiškumas
Dainininkas
Donatas Montvydas
Mano muzika yra skirta žmonėms.
Visada jaučiu išskirtinį ryšį su savo klausytojais. Buvau ir esu jiems atviras, tokia
mano kuriamos muzikos filosofija.
Donatas Montvydas gimė ir užaugo Vilniuje, tačiau su Žemaitija
dainų autorių ir atlikėją sieja gana
artimas ryšys. Tėtis Algirdas kilęs iš
Žemaitijos. Atlikėjas Lietuvai „Eurovizijos“ konkurse atstovavo net du
kartus – 2012 ir 2016 metais.
Koks buvo pirmasis Jūsų „susitikimas“ su muzika? Kaip pasirinkote
šį kelią?
Pirmiausia, matyt, mane žavėjo
muzika, skambanti namuose. „Mano
tėtis – buvusios roko grupės „Plackartas“ būgnininkas. Tėvai, ypač tėtis,
nuolat domėjosi muzika ir jos klausė.
Namuose dažnai skambėdavo Michael Jackson, Freddie Mercury ir kitų
to meto ryškiausių atlikėjų kuriama
muzika. Matyt, svarbiausias ir pirmasis mano, kaip atlikėjo, pasirodymas
buvo konkurse „Dainų dainelė“, kuriam mane paruošė darželio auklėtojos, joms už tai esu labai dėkingas.
Antrasis svarbus etapas mano gyvenime – muzikos mokykla, kurioje
praleidau aštuonerius metus, tačiau
viešiausias pasirodymas įvyko 2008
metais, dalyvaujant televizijos pro-

Nuotrauka iš asmeninio D. Montvydo archyvo

jekte „Lietuvos dainų dešimtukas“
(kartu su Aiste Petkevičiūte), ir užimta
1-oji vieta.
Kokius jausmus kelia prisiminimai atstovaujant Lietuvai svarbiausiame pasaulyje dainų konkurse
„Eurovizija“?
Sunkus darbas – tai mano kasdienybė, ir ji man labai patinka. Labiausiai mane vargina stresas, kurį patiriu dėl nežinomybės. Galiu palyginti
2012-ųjų ir šių metų dalyvavimą „Eurovizijos“ konkurse. Pirmaisiais metais mane lydėjo nuovargis dėl streso.
Visai mūsų komandai daug kas buvo
nežinoma, kilo įvairių klausimų. Nežinojau, ko tikėtis, ir tuo metu koncertavimo patirtis didžiosiose arenų
scenose nebuvo tokia didelė. Šiais
metais aš mėgavausi dalyvavimu „Eurovizijoje“, bendraudamas su publika, žiniasklaidos atstovais. Nejaučiau
baimės scenoje, atlikdamas dainą
nesijaudinau dėl techninių dalykų.
Šie metai buvo ypatingi, jaučiau milžinišką lietuvių palaikymą, tai mane
labai džiugino, labai tai vertinu ir esu
dėkingas už tai.

Daugelis žmonių jus vertina ne
tik kaip puikų autorių, atlikėją, tačiau žavisi ir Jūsų asmenybe. Kokiomis svarbiausiomis vertybėmis vadovaujatės savo gyvenime?
Manau, didžiausios gyvenimo
vertybės ateina iš vaikystės, iš tėvų,
senelių rodomo pavyzdžio. Ir sulauki,
kai tas vertybes tenka pačiam patikrinti. Visuomet sakiau, kad mes, žmonės, dažnai apsigauname pasitikėdami akimis, „formomis“, kurias matome,
galvodami apie materialius dalykus.
Mes negalime pamiršti tikrųjų, pamatinių vertybių. Nepaisant to, kad aš
didžiąją laiko dalį praleidžiu kartu su
muzika, savo studijoje, koncertuose,
bet visada svarbiausia man yra šeima,
mano dukrytė, žmona. Šie man brangūs žmonės visada šalia, nesvarbu,
kas nutiktų, jie supranta, išklauso. Kaip
atlikėjui, man labai svarbu, kokį indėlį klausytojams palieku savo muzika,
ką ir kaip kalbu. Vertybės, sumuojant
šiuos svarbiausius dalykus, būtų atsakomybė, būtina žinoti, kad esame ne
vieni šiame pasaulyje ir turime būti atsakingi už tai, kaip elgiamės. Dažniau

turėtume pagalvoti apie kitus, tai suteikia daug laimės. Tuo vadovaujuosi
kūryboje ir asmeniniame gyvenime.
Esate vienas iš iniciatyvos grupės
„Už blaivią“ narys, kodėl prisijungėte prie šios iniciatyvos?
Vaikystėje, šeimoje, kurioje aš augau, buvo pavyzdingas auklėjimas,
tačiau aplinka, kuri mane supo: kiemas, bendraamžiai, rajonas, kuriame
gyvenau, mane supažindino su kitokio
gyvenimo realybe. Teko matyti daug
geriančių žmonių, aplink besimėtančių švirkštų. Visada mačiau, kokią žalą,
ypač jauniems žmonėms, jų šeimoms
daro šie reiškiniai. Blogiausia, kad žmonės nevaldo savęs, gali pakelti ranką,
baisiausia – ir prieš mano vaiką. Tarp
tokių žmonių buvau ir aš. Turėdami tokią patirtį iš aplinkos žmonės turi dvi
galimybes gyvenime: arba padaryti
išvadas ir rinktis teisingą gyvenimo
kelią, taip auklėti ir savo vaikus, arba
nesugebėti tam atsispirti ir tapti vieniems iš jų. Visi šie procesai, vykstantys
aplinkui mus, turi būti kontroliuojami.
Kaip jaučiasi atlikėjas, dovanodamas savo energiją, muziką neblaiviai publikai?
Viskas turi turėti ribas, privalome išlaikyti etiką. Pavartoję alkoholį žmonės
tampa labai drąsūs, džiaugiuosi, kad
neteko tai patirti, tačiau iš kolegų patirčių būta visko: ir necenzūrinių skanduočių, įvairių gestų, kurių tikrai neleistų sau blaivus žmogus. Aš dainuodamas
galvoju, kad visi noriai manęs klauso,
jaučiu, kaip meilė ir geros emocijos
tvyro aplinkoje. Taip stengiuosi sukurti pozityvią energiją. Aš, kaip atlikėjas,
įvairiose situacijose galiu būti aktorius,
vedėjas ir atlikėjas, bet esu tikras, kad
klausytojams taippat nėra malonu būti
šalia neblaivių asmenų.
Džiaugiuosi galėdamas dovanoti savo atliekamą muziką išskirtinio
blaivaus festivalio šeimoms „Naisių
vasaros“ klausytojams, laukiu šio susitikimo.

AlfAS IvanauskAS rekomendUOJA
skaniausiĄ patiekalĄ vasarą
Dažnas vasaros turbūt neįsivaizduoja be šaltibarščių ir ledų, todėl savo
mėgstamiausiais ledais be cukraus ir noriu pasidalyti. Juos pamėgsta ne
tik vaikai, bet ir suaugusieji. Svarbiausia, kad prireiks vos kelių minučių,
norint juos pagaminti.
Į trintuvą dėkite kelias saujas šaldytų braškių, šaukštelį medaus, kelis
šaukštus šaldytų kokoso drožlių arba įpilkite ¼ stiklinės kokoso pieno.
Viską sutrinkite iki vientisos masės.
taip pat daug keliauju. Labai džiaugiuosi, kad
apie Naisius esu tiek daug girdėjęs, bet nė
karto nesu ten buvęs. Taigi dabar galėsiu pats
viską pamatyti ir pajausti. Be to, man kelionėse visuomet svarbūs žmonės, kurie dažnai ir
sukuria visą naujos vietos energiją. Nenoriu
prognozuoti, tačiau jaučiu, jog Naisiuose apsilankysiu dar ne kartą (šypsosi).
Kokias asociacijas jums kelia Naisiai,
juose svečiuositės pirmą kartą?
Kaip jau minėjau, tai bus mano pirmas apsilankymas Naisiuose. Iš to, kiek esu skaitęs
ir girdėjęs, manau, kad Naisiai yra puikus pa-

vyzdys kitiems Lietuvos kaimams ir mažiems
miesteliams, kaip reikia tvarkytis ir tapti traukos centru.
Pasidalykite keliais patarimais, kurie
pravers mėgstantiems suktis virtuvėje. Klaidos, kurių būtina išvengti?
Visuomet sakau, jog didžiausia klaida virtuvėje – baimė. Jeigu ją pažabojate, atsiveria
kelias įgyvendinti įdomius eksperimentus,
kurie ir sukelia didžiausią pasitenkinimą: kai
atrandi naujus derinius, skonius ir jais gali pavaišinti ir kartu nustebinti brangiausius žmones, o kartais – ir susirasti naujų draugų.

Naisiai iš paukščio skrydžio
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Naisiuose įteikta
4o-oji
Zigmo Gėlės premija
Alina Šalavėjienė

Tylios mano dainos...
Jos kaip naktys žvainos
Širdį glamonėja,
Vargdienių žavėja...
Šiuos žodžius 1910 m. į posmą
suliejo jaunutis Naisių žemės (Šiaulių r.)
poetas Zigmas Gaidamavičius-Gėlė
(1894–1912). Kažin, ar kaimo vaikas,
kuriam likimas skyrė vos 18 žemiškų
metų, spėjo pagalvoti, kad jo poezijos posmai suguls į knygą, jo vaikystės
namai taps literatūros muziejumi, o
poetams bus skiriama jo vardo premija. Tikėtina, kad atsakymas būtų neigiamas... Bet gyvenime kartais vyksta
keisti dalykai, gal net stebuklai: poetinis žodis Naisiuose gyvas, jauno poeto vardas nepamirštas, jo atminimas
įamžintas ir kasmet pagerbiamas. Dar
daugiau: 1976 m. Česlovo Karbauskio
vadovaujamas kolūkis „Už taiką“ įsteigė premiją pirmosios poezijos knygos
autoriui. Pirmoji 1977 m. balandžio 8 d.
už knygą „Ugnis, kurią reikia pereiti“
buvo apdovanota poetė Vidmantė Jasukaitytė. Kolūkio pirmininkas Č. Karbauskis pasirūpino, kad šis apdovanojimas Naisių žemėje taptų tradiciniu.
Graži, prasminga idėja prigijo: viena
po kitos rikiavosi poezijos debiutantų
knygos. Dabar jų jau – 40.
Šių metų gegužės 27 d. į Naisius
vėl atplasnojo „Poezijos pavasario“
paukštė, o ją atlydėjo gausus būrys
poetų, literatūrologų, knygos gerbėjų
ir, žinoma, naisiškių, tarp kurių yra ir
menančių pirmųjų laureatų apdovanojimus.

40-oji Zigmo Gėlės premijos laurea
tė Vitalija Pilipauskaitė-Butkienė

Šventei vadovavo ir dalyvius
pristatė Šiaulių rajono savivaldybės
Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja
Laimutė Varkalienė bei Naisių literatūros muziejaus darbo organizatorė Rita
Žukauskienė.

Poetų parko vartai, kuriuos projektavo skulptorius dailininkas Stasys Žirgulis

Pirmieji poetiniu žodžiu prabilo
„Naisių vasaros“ teatro aktoriai: buvo
perskaityti visų keturiasdešimties
laureatų posmai – po eilėraštį nuo
pirmosios V. Jasukaitytės iki šiųmetinės Vitalijos Pilipauskaitės-Butkienės. Komisijos vardu kalbėjusi profesorė, humanitarinių mokslų daktarė
Džiuljeta Maskuliūnienė pasidžiaugė
dar viena naująja laureate, primindama, jog Zigmo Gėlės laureatų poezijos pynėje skambėjo daug moteriškų
balsų: „nuo V. Jasukaitytės per N. Miliauskaitę atėjome iki V. Pilipauskaitės-Butkienės“. Šių metų konkursui
knygas buvo pateikusios penkios
moterys, išrinktas Lietuvos rašytojų
sąjungos išleistas rinkinys „Kvėpuoju“. Prof. Dž. Maskuliūnienė pabrėžė
jaunosios kūrėjos poezijos moteriškumą, tikrumą, intymias moteriškas
atvertis, pastebimus intertekstus.
Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras kartu su Kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja L. Varkaliene poetei V. Pilipauskaitei-Butkienei įteikė
padėką, pereinamąjį prizą, piniginę
premiją bei apjuosė tautine juosta.
Sveikintojų buvo daug: Seimo narė
Rima Baškienė, Meškuičių seniūnijos seniūnė Jolanta Baškienė, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos bei Naisių
mokyklos mokytojai ir mokiniai. Muzikinį sveikinimą poetei ir renginio
dalyviams dovanojo abiejų mokyklų
moksleiviai, o romuviškiai su lietuvių
kalbos mokytoja Vida Norvaišiene –
dar ir instaliaciją, sukurtą pagal laureatės eilėraščius.
Dėkodama už sveikinimus šių
metų poezijos knygos debiutantė prisiminė, kaip rankraščiai virto pirmąja
knyga, dalijosi pamąstymais apie poezijos sakralumą, tradicijos reikšmę ir
tęstinumą, skaitė savo kūrybą.
Jubiliejinėje šventėje literatūros
kritikas, ilgametis Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Valentinas
Sventickas pristatė naująją poezijos
antologiją „Naisių vainikas“, į kurį supinti visų keturiasdešimties laureatų
posmai – iš pirmųjų rinkinių ir parašyti vėliau. Renginyje buvo pagerbtas
antologijos sumanytojas ir mecenatas
Č. Karbauskis. Jam dėkota už premijos
steigimą, literatūros puoselėjimą, dėmesį kultūrai. Naująjį, spaustuvės dažais dar tebekvepiantį, dailiu drobiniu
viršeliu su poezijos paukštės įspaudu
„Naisių vainiką“ jis dovanojo visiems

keturiasdešimtosios šventės dalyviams ir žiūrovams.
Sveikinimai baigti poetų balsais:
eilėraščius skaitė buvę Zigmo Gėlės
premijos laureatai V. Jasukaitytė, Antanas A. Jonynas, R. Vanagas, V. Kirkutis, B. Valiukas, E. Noreika, P. Gintalo
tėtis bei šių metų „Poezijos pavasario“
dalyviai P. Barskova (JAV), N. Cibulskis,
M. Balakauskas.
Pasak literatūros muziejaus vadovės R. Žukauskienės, teikiant Zigmo
Gėlės premiją poetams, visada buvo
dovanojama duona. Todėl ir šį kartą kvapūs naminės duonos kepalėliai, apjuosti lininiais rankšluosčiais,
buvo įteikti visiems šventėje dalyvavusiems poetams, literatūrologams,
knygų leidėjams.
Kai duonelė ir knygos buvo išdalytos, šventė persikėlė į Sereikius.
Kaimo kapinaitėse yra palaidotas
poetas Z. Gaidamavičius-Gėlė. Jo atminimas pagerbtas tylos minute, kapas papuoštas gėlėmis. Šalia kapinių
žaliuoja keturiasdešimties medžių
parkas: ąžuolus čia sodino Zigmo
Gėlės premijos laureatai vyrai, liepas
– moterys. Šiais metais parkas atnaujintas – įėjimą dabar žymės skulptoriaus Stasio Žirgulio sukurti vartai su
užrašu „Poetų parkas“. „Į kiekvieną
šventą vietą turi būti įeinama pro
vartus“, – kalbėdama apie simbolinę
vartų prasmę bei keturiasdešimtmetį
poetų sodintą parką, sakė literatūros
tyrinėtoja, Vilniaus universiteto profesorė Viktorija Daujotytė. Dar kartą
buvo pasidžiaugta atliktais darbais,
padėkota jų iniciatoriui Č. Karbauskiui ir, atrišus vartus puošiantį vainiką, žengta į parką. Lydima viso būrio
susirinkusiųjų ir žaliais vainiklapiais
pasidabinusių nuo 1977 m. ošiančių
medžių, V. Pilipauskaitė-Butkienė
pasiekė tą vietą, kur savo šaknis įleido jos liepa. Mintimis medžiui poetė
perdavė savo tikėjimo, energijos, sušildė jį moterišku buvimu...
Saulėtą ir šiltą pavasario vakarą
šventės dalyviai gėrėjosi parku. Savo
medžius dar kartą apkabino, pasidžiaugė jų didingumu V. Jasukaitytė,
Antanas A. Jonynas, R. Vanagas, V. Kirkutis, B. Valiukas, E. Noreika. Ir atsisveikino iki kitų metų, iki keturiasdešimt
pirmojo ąžuolo arba liepos...
Vytauto Šalavėjaus nuotraukos
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Ar jūs esate matę tikrą žaltį?
Žaltys – namų, židinio,
mirusių protėvių, gerovės,
sveikatos ir vaisingumo
dievybė. Jis buvo laikomas
gerąja namų dvasia, globėju ir gydytoju. Priskiriamas
prie antgamtinių būtybių.
Buvo manoma, kad tai
protinga nemari būtybė.
Žmogaus pagarbą kėlė
savotiška žibanti žalčio
išvaizda, baimę keliantis
žvilgsnis ir tai, kad jis
išsineria iš savo odos.

Dizaineris, kraštotyrininkas, kultūros
istorikas, dailininkas Vilius Puronas
Ar jūs esate matę tikrą žaltį? Dauguma skaitytojų atsakys, kad ne. Nieko nuostabaus, per XX a. iš valstiečių
tapome miestiečių karta. Iš televizijos
laidų ir vadovėlių neblogai pažįstame
gorilų ar ryklių gyvenimus. Truputį žinome ir apie žaltį: toks ilgas, panašus
į gyvatę, skiriasi nuo jos tuo, kad yra
vyriškos giminės, nekanda ir kad jį senovės lietuviai garbino… Žvelgdami
į juos iš paveikslėlio – nesibaiminame, o miške, pamatę nuvingiuojančią
šventą uodegą, spiegiame: „Gyvatė!”
Naisiuose įsikūrė „Karališkųjų
žalčių šeima“
Vilius Puronas – dizaineris, kultūros
istorikas, kraštotyrininkas, dailininkas,
garsėjantis savo išskirtiniais kūriniais.
„Pane-vėžys!“ – skulptūrinis kompleksas prie Nevėžio garsina Panevėžį,
„Geležinė lapė“, „Katinai“ ant “Valerijono“ vaistinės stogo ir kiti akcentai
puošia Šiaulių miestą.
„Karališkųjų žalčių šeimos“, šio
skulptūrinio komplekso autorius, dizaineris Vilius Puronas teigia: „Tai unikalus dizaino kūrinys, atliekantis meninės išraiškos funkciją. Šiuo tautos
simboliu – Žalčiu, pagonybė siejama

su šiandiena. Kita svarbi kūrinio sudedamoji – architektūrinių sprendimų
įgyvendinimas, piešiant Naisių reljefą.
„Karališkųjų žalčių šeima“ turėtų puikiai susilieti su akmenų rūžėmis, esančiomis Šventežerio pakrantėje“.
Juokaudamas, šį kūrinį autorius pristato kaip statistinę Lietuvos
šeimą, pavardėmis: tėtis – Žaltys,
mama – Žaltienė, vaikai – Žalčiukas ir
Žaltytė. „Tuo labiau, kad net paprasto
žalčio negalima maišyti su gyvate, nes
senovėje gyvatė buvo prilyginama raganai, o paskutinę raganą Šiauliuose
sudeginome 1716 metais“, – šypteli
kūrėjas.
Kodėl Jūsų kūrinys „Karališkųjų
žalčių šeima“ įsikūrė būtent Naisiuose?
Naisiai Lietuvai yra ne tik pagonybės, bet svarbiausia – lietuvybės
ištakų simbolis. Visos pagoniškos dievybės mums brangios ir pažintine, ir
didaktine prasme. Ne tik, kaip turistinės atrakcijos atmaina.
Tad šis tautiškumo pradas, estetinė
terpė, kurioje po tiek metų atsirado
Žalčiai, manau, turi būti suvokiamas
ne tik kaip visų dievybių bendrystės

Ramūnas Karbauskis prie Karališkųjų žalčių

Karališkųjų žalčių šeimyna Šventežerio pakrantėje

ryšys, bet ir kaip nacionalinio vieningumo simbolis. Juk visais laikais Lietuvos žmonės, norėdami išlikti, turėjo
būti „gudrūs kaip žalčiai“.
Turėtume prisiminti, kad esame
neįprasta tauta. Žodis karas „pagimdė“
žodžius: „karūną“ ir karalių, kuriuo negali būti bet koks eilinis asmuo. Mes,
baltai, kalbame sanskrito atmaina, esame šventos kalbos paveldėtojai, kalbos, kuri buvo šventa jau prieš 6 tūkst.
metų. „Labai džiaugiuosi, kad mano
kūrinys atsirado išskirtinėje Lietuvos
vietovėje – Naisiuose. Darbai vyko
gana sklandžiai, nes prie šio projekto
užbaigimo prisidėjo naisiškiai: Česlovas Greičius, Pranas Beleckis, Henrikas
Putramentas, kiti, kuriems esu labai
dėkingas. Kokia „Ka rališkosios žalčių šeimos“ atsiradimo istorija?
Mintis sukurti „Karališkąją žalčių
šeimą“, Viliui Puronui kilo dar 2013
metais, kuomet buvo keičiamas požeminis vamzdynas Šiaulių mieste.
Pamatęs iškastus vamzdžius, netinkamus tolesnei eksploatacijai, supratau,
kad tai – geriausia žaliava „žaltiškam
sumanymui“ įgyvendinti. Nuo tada ir
pradėjo judėti darbai, dedant vamzdį
prie vamzdžio, žvyną prie žvyno.
Technologija, kaip matote, gana
neįprasta, kitur nematyta, šiaulietiška.
Rūdys (jų spalva) ir cinko dekoras,
kuriuos esu išbandęs ankstesniuose
savo kūriniuose – tai ir mūsų galimy-

bės, ir mūsų krašto kūrinių išskirtinumas. Šioms žalčių skulptūroms naudojamos metalo technologijos, jų
koloristika ir mastelis, gražiai susilieja
su tautodailininkų sukurtomis medžio skulptūromis, esančiomis Naisiuose. Beje, išskirtinė „Žalčių šeimą“
puošianti cinko ornamentika puikiai
atspindi dangaus debesis, šalia esantį
vandens telkinį.
„Karališkųjų žalčių šeima“ – būsimi Gineso rekordininkai?
Autorius, kurdamas ir projektuodamas „Karališkųjų žalčių šeimynos“ dizainą bei technologinius procesus, išsikėlė
dideles ne tik filosofines, bet ir gabaritines ambicijas. Šie, Baltijos šalyse atitikmenų neturintys „Karališkieji žalčiai“,
tikimasi, taps Gineso rekordų knygos
rekordininkais. Didieji žalčiai sieks net
60 metrų ilgį, mažieji žalčių šeimos nariai – iki 25 metrų. Žalčių galvos nebus
rankomis pasiekiamos, tačiau fotoobjektyvams puikiai tinkamos. Kūriau
galvodamas, kad lankytojai mielai
norėtų šalia šių išskirtinių kūrinių fotografuotis, kad su šypsenomis grožėtųsi
juos supančia išskirtine aplinka.
Naisius lankantiems turistams linkiu iš šios unikalios vietos išsivežti
svarbiausias vertybes – tautiškumą,
harmoniją su gamta ir Tėvynės aplinka, kuri mus supa, kuri mus ugdo ir
kurią kuriame dvasios liepsnele bei
širdies ugnele.
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Kviečiame apsilankyti Naisiuose

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. Dviejose
ekspozicijos salėse ir fonduose saugoma ir kaupiama medžiaga apie 100
praeities ir dabarties rašytojų, kny
gnešių, 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.).
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.

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

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.

Trečius 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.
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.

Ekskursijos ir kita informacija

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

www.naisiuvasara.lt

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.

Visos ekskursijos po Naisius, ten esančius muziejus organizuojamos nemokamai.
Ekskursijas veda gidai savanoriai.
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
Kalbos redaktorė Inga Dubovijienė
Nuotraukų autorius Žydrūnas Budzinauskas

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkimų sąskaitos. Tiražas 250 000 egz. Spausdino „Lietuvos ryto spaustuvė“.

www.mazojikultura.lt

