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Pokyčių, virsmo,
iššūkių paženklinti
Žemaičių muziejaus
„Alka“ jubiliejiniai
metai
Žemaičių muziejaus „Alka“ (Telšiai) pastato prieš rekonstrukciją
fragmentas. Danutės Mukienės nuotrauka

2022-aisiais sukanka 90 metų, kaip Telšiuose įkurtas Žemaičių muziejus „Alka“ (ŽAM).
Kuo jie muziejaus kolektyvui ypatingi? Kokius
žemaitiškus kalnelius, o gal net kalnus jam
tenka įveikti šiais Lietuvai ir pasauliui gana
neramiais laikais? Apie tai su respublikinio
Žemaičių muziejaus „Alka“ direktore EVA
STONKEVIČIENE kalbasi žurnalo „Žemaičių
žemė“ redaktorė DANUTĖ MUKIENĖ.

ir „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“.
Vykdant juos yra atliekamas pastatų kapitalinis
remontas ir atnaujinamos ekspozicijos Žemaičių
muziejaus „Alka“ pagrindiniame pastate Telšiuose bei Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose.
Šie projektai – gera galimybė ir puiki proga pritaikyti turimus kultūrinius resursus ir erdves šiuolaikiniam muziejų lankytojui. Užbaigus vykdyti
projektus visuomenė turės galimybę naujai atras-

– Žemaičių muziejus „Alka“ įgyvendina pastatų rekonstrukcijos projektus Telšiuose ir Varniuose.
Kokie jų tikslai, darbų programos, kada jas planuojate užbaigti įgyvendinti ir lankytojus vėl pakviesti į
ekspozicijas ir parodas?
– Šiuo metu Žemaičių muziejus „Alka“ įgyvendina du didelės apimties investicinius projektus –
„Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas,
gerinant muziejinės kultūrinės veiklos įvairovę“

Žemaičių muziejaus „Alka“ (Telšiai) pastato ir patalpų fragmentai rekonstrukcijos metu. Loretos Norvaišienės nuotraukos
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ti mūsų muziejų. Kuriame
inovatyvią, atvirą kultūros
įstaigą, saugančią vertybines tradicijas. Bus išplėstos
ekspozicijų erdvės, atvertos
uždarytos patalpos lankytojams. Tam, kad pasiektume
viso muziejaus ekspozicijų
naratyvo vientisumą, kuriame emocinį istorijos ratą.
Jau 2023 m. vasarą tikimės
Telšiuose pakviesti lankytojus į Žemaitijos regioną
reprezentuojantį vieną moderniausių muziejų Lietuvoje, kuriame bus galima
ne tik pačiam dalyvauti istoriniuose pasakojimuose,
bet ir pasiklausyti autentiškų varpų gaudimo, išgerti
puodelį kavos muziejaus
terasoje ar bibliotekoje,
rasti erdvę paskaityti knygą, suvalgyti desertą kavinukėje ar apsipirkti suvenyrų parduotuvėlėje.
– Kas finansuoja Jūsų
vykdomus projektus ir kokios
tai sumos?
– Projektų pagrindinis
finansavimo šaltinis – Europos regioninės plėtros fondas. Dalis reikalingų lėšų
skirta ir iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Projektas „Žemaičių vyskupystės muziejaus aktualizavimas, gerinant
muziejinės kultūrinės veiklos
įvairovę“ vykdomas pagal
Europos Sąjungos priemonę
„Kultūros paveldo objektų
aktualizavimas“, o projektas
„Žemaičių muziejaus „Alka“
modernizavimas“ – pagal
priemonę „Kultūros infrastruktūros modernizavimas“.
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Žemaičių muziejaus „Alka“ (Telšiai) dvarų kultūros ekspozicijos fragmentas prieš muziejaus patalpų
rekonstrukciją. Danutės Mukienės nuotrauka

Žemaičių muziejaus „Alka“ (Telšiai) Žemaitijos istorijos ekspozicijos fragmentas prieš muziejaus
patalpų rekonstrukciją. Danutės Mukienės nuotrauka

Bendra abiejų projektų vertė yra
apie 10 mln. eurų.

džiausia projektų biudžeto dalis
yra skirta pastatų remontui.

– Kokie rangovai vykdo pagrindinius projektų darbus?
– Tai įmonė „Infes“. Mūsų
projekto veiklos yra ne tik pastatų kapitalinis remontas, bet ir
daugybė kitų darbų, paslaugų.
Vykdydami viešuosius pirkimus
išaiškiname laimėtojus, su jais
sudarome sutartis. Tokių darbų,
paslaugų teikėjų mūsų vykdomuose projektuose daug. Di-

– Gyvename sudėtingu laikotarpiu – du paskutiniuosius metus dėl
COVID-19 pandemijos buvo įvairių darbo ir bendravimo apribojimų. Kaip tai paveikė Jūsų vykdomus
projektus?
– Pandeminis laikotarpis sulėtino projektų įgyvendinimo tempą,
ypatingai dėl to, kad tuo metu vyko
(Nukelta į
4 p.)
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svarbiausi įstaigos pasirengimo projektų vykdymui
darbai, techninių bei turinio sprendimų derinimo
procesai, kuriems reikalingas daugelio žmonių tiesioginis kontaktas. Ką jau bekalbėti apie tai, kad
tuo laikotarpiu reikėjo laikinam saugojimui į kitas
patalpas perkelti daugiau kaip 150 tūkst. mūsų muziejaus eksponatų. Kartu su kolegomis ieškojome
kylančių problemų sprendimų. Tam, kad būtų galima geriau kontroliuoti darbų eigą ir valdyti srautus,
maksimaliai vengiant darbuotojų tiesioginių kontaktų, organizavome darbą mažose grupėse. Apie
pusę metų dirbome ruošdami eksponatus jų perkėlimui į kitas saugojimo vietas. Daug laiko pareikalavo ir jų transportavimas. Tuo laikotarpiu mums
labai padėjo Lietvos nacionalinio dailės muziejaus
Prano Gudyno restauravimo centro specialistai.
Dirbdami laikėmės galiojančių apsaugos reikalavimų, nustatytų atstumų, dėvėjome apsaugos priemones, dezinfekavome paviršius. Kito pasirinkimo neturėjome. Po šio mums tekusio ir sėkmingai
įveikto iššūkio drąsiai galiu pasakyti, kad muziejaus
kolektyvas pajėgus įveikti net ir didesnius iššūkius.

Esu dėkinga kiekvienam, kuris savo darbu prisidėjo
ir prisideda prie šių projektų įgyvendinimo.
Rangos darbai muziejuje prasidėjo 2021 m. rudenį, tad pandemija jiems reikšmingos įtakos neturėjo.
– Dabar daugeliui įmonių poveikį daro Ukrainoje
vykstantis karas. Kaip tai paveikė Jūsų vykdomus projektus? Ar dėl šių aplinkybių netenka pratęsti sutartis
su rangovais, koreguoti paslaugų ir darbų kainas?
– Karas Ukrainoje neabejotinai turi įtakos didėjančioms statybinių medžiagų kainoms. Akivaizdu,
kad su šia problema visiems, vykdantiems tokio pobūdžio ir apimties projektus, jau teko ar teks susidurti. Lietuvoje jau plačiai kalbama, kad reikės peržiūrėti ir koreguoti anksčiau sudarytas sutartis. Pas
mus kol kas rangos darbai vykdomi laikantis sutartyse nurodytų terminų, rangovai dirba sklandžiai,
derina su mumis visus sprendimus. Džiaugiamės,
kad vyksta glaudus bendradarbiavimas su Kultūros
ministerija. Jos specialistai padeda mums rasti atsakymus į kylančius klausimus, kartu su jais ieškome
iškylančių problemų racionalių sprendimų.

Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaitijos kaimo muziejus iš paukščio skrydžio. Audriaus Alūzo nuotrauka
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Loretos Norvaišienės nuotraukose – Žemaitijos kaimo muziejaus
vaizdai

– Šiuo metu muziejus lankytojų neaptarnauja,
tačiau muziejus veikia: organizuojate įvairius renginius, kuriate virtualias parodas, bendradarbiaujate su kitais muziejais – ten eksponuojate dalį savo
sukauptų vertybių.
– Prieš pradėdami vykdyti muziejinių vertybių
perkėlimą į laikinas saugojimo patalpas, ruošiantis
kapitalinio remonto darbams, su kolegomis muziejininkais priėmėme sprendimą dalį eksponatų
kuriam laikui perduoti saugoti kitiems muziejams
ir sudaryti galimybę šias vertybes eksponuoti ten.
Taip užsitikrinome jų tinkamą apsaugą, sudarėme
galimybę tiems muziejams atnaujinti ekspozicijas,
plėtojome bendradarbiavimą su kitomis kultūros
įstaigomis. Džiaugiamės, kad vykdomų projektų
laikotarpiu su mūsų muziejaus sukauptais turtingais rinkiniais lankytojai gali susipažinti ir kituose
muziejuose.
– Jūsų muziejus turi keletą ekspozicinių padalinių, jų yra ne tik Varniuose. Kas naujo ten?
– Žemaičių muziejui „Alka“ paskutinieji trys
metai – kupini pokyčių, virsmo, iššūkių. Per šį laikotarpį mes iš esmės atnaujinome Telšiuose (Masčio ežero pakrantėje) veikiantį mūsų vieną iš padalinių – ekspoziciją po atviru dangumi, t. y. Žemaičių
kaimo muziejų. Jis labiausiai garsėja savo autentiškomis trobomis ir unikaliais eksponatais, čia vykstančiais renginiais. Iš pagrindų suremontavome šio
muziejaus administracinį pastatą. Tam, kad muziejines veiklas čia būtų galimybė plėtoti visus metus,
(Nukelta į 6 p.)
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Loretos Norvaišienės nuotraukose – švenčių ir edukacinių užsiėmimų
Žemaitijos kaimo muziejuje akimirkos

t. y. ne tik vasaros sezono laikotarpiu, minėtame
pastate įrengėme edukacijų erdvę. Vykdydami darbus atstatėme nulūžusius malūno sparnus, nutiesėme naujus ir atnaujinome senus takus, įrengėme
visiems pritaikytus tualetus, renginių dalyvių persirengimui skirtas zonas, pastatėme informacinio
centro kompleksą – lankytojų aptarnavimo erdvę,
kurioje įrengėme suvenyrų parduotuvėlę, kavinukės patalpas su terasomis, renginių erdvėje (jaujoje) pastatėme infraraudonųjų spindulių šildytuvus.
Artimiausiu metu planuojame atnaujinti ir visą

6

teritoriją juosiančią tvorą. Padidinome Žemaičių
kaimo muziejaus gyvūnų įvairovę. Lankytojai čia
jau gali pamatyti ne tik mūsų auginamus mylimus
Žemaitukų veislės arklius – šiame muziejuje jau tea
ir avių, ožkų, triušių, vištų, puikuojasi net gaidys.
Siekiame į šį muziejų pritraukti kuo daugiau
skirtingo amžiaus ir poreikių lankytojų, tad čia
plečiame savo veiklų ratą, atnaujiname, stipriname muziejaus infrastruktūrą. Vienas iš svarbiausių tikslų – lankytojams pateikti gilesnį kultūrinį
turinį, visus metus vykdyti edukacines programas,
tinkamai aptarnauti tiek individualius lankytojus,
tiek ir turistų grupes. Jau parengėme lankytojams
skirtų įvairių autentiškų žaidimų, pradedant nuo
tokių atrakcijų, kuriose mokoma, kaip teisingai apsiauti klumpes, iki galimybės senovinėmis staklėmis nusiausti autentišką juostą. Lankytojų Žemaičių kaimo muziejuje mes laukiame, kviečiame juos
registruotis į edukacinius užsiėmimus, ekskursijas,
dalyvauti renginiuose. Šį pavasarį, gegužės 21 d. čia
vyks didžiulis renginys „Žemaitiu gyvastis“, į kurio
programą yra įtraukta daug įvairiausių veiklų. Tikimės, kad jos telšiškius ir jų svečius sudomins.
– Tikriausiai rengiatės ir būsimoms naujoms
ekspozicijoms, parodoms. Su kuo šioje veiklos srityje
bendradarbiaujate? Kuo artimiausiu metu planuojate lankytojus nudžiuginti ir nustebinti?
– Žemaičių muziejus „Alka“ per keletą paskutiniųjų metų žengė daug svarbių žingsnių į priekį.
Iš savivaldybės muziejaus tapome respublikinio
muziejaus statusą turinčia biudžetine kultūros įstaiga. Tas virsmas pareikalavo didžiulio ir sutelkto
kolektyvo darbo. Kita naujovė, kad neseniai mums
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Pramogos Žemaitijos kaimo muziejuje. Jurgitos Armalienės
nuotrauka

logijos mokyklos užsiėmimai Telšiuose vyks dvi
savaites. Jos dalyviai klausysis paskaitų, dalyvaus
praktiniuose užsiėmimuose, ekskursijose, lankys
muziejus, dalinsis savo patirtimi.

Žemaitijos kaimo muziejuje praogų randa ir tėvai, ir vaikai. Loretos
Norvaišienės nuotrauka

perduotas Telšių rajono savivaldybės žinioje buvęs
Telšių Ješivos pastatas. Jį gavome jau suremontuotą,
tad iš karto parengėme projektą ir pradėjome kurti
autentišką Žydų kultūros paveldo ekspoziciją.
Bendradarbiaujame su Telšių vyskupija. Dirbdami kartu Telšių kunigų seminarijoje kuriame
unikalią Sakralinio paveldo ekspoziciją. Ją esame
numatę atidaryti šių metų birželio mėnesį. Tai bus
dar vienas mūsų muziejaus ekspozicinis padalinys.
2022-aisiais pažymime savo muziejaus įkūrimo 90-metį. Vasario 16-ąją, tikrąją muziejaus įkūrimo dieną, Telšių miesto Respublikos gatvėje ant
pastato, kuriame 1932 m. pradėjo veikti muziejus,
fasado atidengėme šį įvykį įamžinusią lentą. Kitas
jubiliejui skirtas svarbus renginys (mokslinė konferencija) Telšiuose vyks birželio mėnesį.
Kultūros ministerijos sprendimu Žemaičių
muziejui „Alka“ pavesta šių metų birželio mėnesį Telšiuose organizuoti Baltijos muzeologijos mokyklą. Į ją atvyks po 10 muziejininkų iš
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, prie jų prisijungs
ir Ukrainos atstovai, atvyks žinomų lektorių iš
Lietuvos ir kitų pasaulio šalių. Baltijos muzeo-

– Paskutiniais metais, ypač muziejui suteikus
respublikinės kultūros įstaigos statusą, kolektyvas
pasipildė naujais darbuotojais. Kam formuodama
kadrų politiką skiriate daugiausiai dėmesio?
– Per keletą paskutiniųjų metų mūsų kolektyvas stipriai atsinaujino. Toks procesas turėjo vykti,
nes muziejus, būdamas Kultūros ministerijai pavaldi įstaiga, turėjo atitikti visus tokiems muziejams keliamus reikalavimus, atnaujinti ir parengti
būtinus administracinius dokumentus. Reikėjo
pasirengti sklandžiai pradėti vykdyti ir didelės apimties investicijų projektus. Be to, struktūros pertvarka buvo ir viena iš Muziejaus steigėjo – LR
Kultūros ministerijos man kaip muziejaus vadovei
pavestų užduočių. Pagrindinių darbuotojų, tų,
apie kuriuos sukasi didžioji dalis muziejaus veiklų,
kaita nebuvo ženkli. Žmogui, dirbančiam muziejuje, reikia gerai išmanyti savo veiklos sritį, turėti
sukaupus daug žinių. Gebėti tyrinėti muziejaus
rinkiniuose esančias vertybes, rengti ekspozicijas,
parodas, vykdyti edukacinius projektus, užsiimti
leidybine veikla gali ne kiekvienas. Tai daryti itin
sunku žmonėms, ką tik atėjusiems dirbti į bet kokį
muziejų, ypač jei jie šioje srityje naujokai. Formuodami, atnaujindami kolektyvą stengėmės išlaikyti
sinergiją ir balansą tarp administracijos ir muzie(Nukelta į 8 p.)
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lai, tiek pagal teisės aktais nustatytus reikalavimus, tiek pagal asmenines kompetencijas, profesinę patirtį. Man dirbti tokioje komandoje yra
didžiulė garbė, malonumas ir atsakomybė.

Telšių ješivos pastatas. Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos
nuotrauka

jaus turinį kuriančių darbuotojų. Manau, kad dėl
to, jog pavyko derinti inovatyvius sprendimus
su tradicijų išsaugojimu, pagreitį su patirtimi ir
kiekybę su kokybe, dirbdami kartu mes jau nuveikėme didelius ir prasmingus darbus. Didžiuojuosi savo kolegomis. Malonu dirbti su tais, kurie
jau daugelį metų yra atidavę Žemaičių muziejui
„Alka“, turi ilgametę muziejinio darbo patirtį, išdrįso manimi patikėti ir pasitikėti. Džiaugiuosi ir
tais, kurie išdrįso priimti iššūkį, ryžtis išbandyti
save muziejininkystės veiklos baruose, prisijungti prie mūsų komandos sudėtingiausiu muziejui
laikotarpiu. Šiuo metu muziejuje, kiekvienoje jo
veiklos srityje dirba tikri savo srities profesiona-

– Kas Jums asmeniškai didžiausias ramstis šiuo
metu kolektyve, ypač įgyvendinant rekonstrukcijų
projektus?
– Negaliu išskirti kurio nors atskiro žmogaus
ar jų grupės. Darbas nevyktų taip sklandžiai,
kaip dabar, jei kuris nors iš mūsų nejaustų didelės atsakomybės už kolektyvą, jei nedirbtume
susitelkę, kartu, tam pasitelkę visą savo patirtį ir
gebėjimus, kūrybingumą, žinias, įgyjamas nuolat keliant kvalifikaciją. Mums visiems didžiausia motyvacija dirbti kartu ir gerai yra matomi
rezultatai – besišypsantys lankytojai, gera žinutė
iš apsilankiusių turistų grupės, edukacijose dalyvaujančių vaikų pažinimo džiaugsmas, nauji istorijos tyrinėtojų atradimai, padidėjusi pilietinė,
tautinė savivertė ir visuomenėje augantis pasididžiavimas savo kraštu, jo autentiškumu.
Aktualiausia muziejaus informacija skelbiama
interneto svetainėje https://www.muziejusalka.lt/.
Dėkoju už atsakymus.
Sėkmės Jums ir visam Jūsų kolektyvui!

Žemaičių muziejaus „Alka“ kolektyvas 2021 m. gruodžio 27 d. Loretos Norvaišienės nuotrauka
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Varnių regioninio
parko direktorė
Irena Zimblienė:
„Sėkmė
pasiekiama
dirbant kartu“
Šiemet rugsėjo 24 d. sukaks 30 metų, kaip
įsteigtas Varnių regioninis parkas. Pagrindinė jo misija – išsaugoti Žemaičių centrinio
ežeruoto kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę
ekosistemą ir kultūros paveldo vertybes.
Apie tai, ką per minėtą laikotarpį pavyko
pasiekti šio parko direkcijos kolektyvui, kaip
jam sekasi bendradarbiauti su rajonų savivaldybėmis, kurių teritorijose parkas įkurtas,
apie žemaičių kultūros tradicijų puoselėjimą
su Varnių regioninio parko direktore IRENA
ZIMBLIENE kalbėjosi žurnalo redaktorė DANUTĖ MUKIENĖ.
Publikacijoje panaudotos nuotrauos – iš Varnių regioninio
parko archyvo

VA R N I Ų R E G I O N I N I S PA R K A S

Varnių regioninio parko kolektyvas apie 2011-uosius metus

– Kokius svarbiausius darbus, atliktus per tuos
30 metų, vykdant parkui priskirtas funkcijas, pirmiausiai išskirtumėt? Kuo šiandien parko specialistai, šio krašto gamtos ir etninės kultūros puoselėtojai
gali labiausiai pasigirti?
– 2022-ieji mums dvigubo jubiliejaus metai:
Varnių regioniniam parkui – 30, o Varnių regioninio parko direkcijai – 25-eri. Įkūrus regioninius
parkus, ne iš karto buvo įsteigtos biudžetinės įstaigos – regioninių parkų direkcijos, kurioms yra
pavesta vykdyti šiems parkams priskirtas funkcijas. Tam prireikė penkerių metų. Pirmieji parko
planavimo dokumentai buvo patvirtinti 1996 m.,
o direkcija pradėjo veikti 1997 m. vasario 27 d.,
priėmus į darbą direktorę. Tada mūsų parko plotas
(Nukelta į 1 0 p.)

Žygis į Vembūtų piliakalnį (spėjamą Žemaičių kunigaikščio Vykinto miestą)
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Dviračių žygio dalyviai prie Sklepkalnio (Pavandenės apylinkės) ir žygio į Vembutų (spėjamo Žemaičių kunigaikščio Vykinto miesto teritoriją)
piliakalnį dalyvviai

buvo tik 16 tūkst. hektarų. Pirmaisiais direkcijos
veiklos metais ji neturėjo patalpų. Kelis mėnesius
man priklausančiu butu, telefonu naudojomės kaip
darbovietės. Vėliau direkcijai buvo skirtas vienas
kambariukas Varnių seniūnijos pastate. Palaipsniui ėmė formuotis direkcijos kolektyvas – pradėjo dirbti buhalterė, darbininkas, ėjęs ir vairuotojo
pareigas, geografas, kultūrologas, ekologė. Mūsų
kolektyvas nedidelis – jame dirba tik nuo 7 iki 9
žmonių (turime tik tiek etatų). Iš pradžių mes visi
mokėmės dirbti: važiavome pasisemti žinių pas
kaimynus į Žemaitijos nacionalinį parką, vieni su
kitais bendravome, vienas kitam padėjome, gilinomės į parko ir direkcijos nuostatus, aiškinomės, ko-

kie yra parko steigimo tikslai ir direkcijos veiklos
uždaviniai. Na o tada ėmėmės konkrečių veiklų.
1997-aisiais Aplinkos ministerija Ožtakių kaime
direkcijos administracinėms reikmėms nupirko
namą. Jį ūkio būdu suremontavome ir pritaikėme įstaigos veiklai. 1998 m. kartu su kolegomis iš
Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos pradėjome
vykdyti bendrą projektą, kurio metu turėjome atlikti Debesnų ir Ilgos pelkių gamtotvarkos darbus
ir šiuos gamtinius kompleksus pritaikyti lankymui.
Mes visoje Lietuvos saugomų teritorijų sistemoje buvome pirmieji, ėmęsi tokių veiklų. Tad šiame
darbe buvome „pirmosios kregždės“, pionieriai.
Pradėjus veikti direkcijai, kelerius pirmuosius

Ant Vembūtų piliakalnio (spėjamoje Ž emaičių kunigaikščio Vykinto miesto teritorijoje) Žemaitijos metais vykusios Didžiosios žemaičių talkos
dalyviai
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metus labai daug dėmesio ir laiko skyrėme tam,
kad būtų suvaldytas brakonieriavimas Stervo,
Biržulio, Lūksto ir parko teritorijoje esančiuose kituose ežeruose: traukėme brakonierių tinklus, palaidines, išimdavome iš ežerų neregistruotas valtis ir pan. Tai nebuvo lengva, tačiau
atkaklaus darbo dėka brakonieriavimo atvejų
minėtuose ežeruose gerokai sumažėjo.
Tuo laikotarpiu, kai mūsų direkcija pradėjo
veiklą, Varnių regioniniame parke įrengtų stovyklaviečių, kaimo turizmo sodybų, lankymui
pritaikytų objektų praktiškai nebuvo. Siekdami,
kad jų atsirastų, užmezgėme ryšius su šioje srityje pradedančiais dirbti verslininkais, ėmėme
bendradarbiauti su jais – teikėme jiems konsultacijas, rengėme susitikimus arba vykdėme bendras veiklas. Verta išskirti mūsų suteiktą pagalbą
verslininkams organizuojant tarptautinį festivalį „Bliuzo naktys“. Bendrų pastangų dėka šis
festivalis sustiprėjo ir vyksta iki šiol.
Išgirdę apie būsimą galimybę gauti finansinę
paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų,
aktyviai ėmėme rengti planuojamų vykdyti projektų techninę ir kitą reikalingą dokumentaciją. Iš
pradžių parengėme Medvėgalio kalvų komplekso,
Sprūdės piliakalnio, Jomantų miško pažintinio
tako pritaikymo lankymui projektus (juos iš pradžių finansavo Rietavo ir Telšių miškų urėdijos
bei Telšių rajono savivaldybės administracija).
Pradėjus gauti europinę paramą, šie projektai
buvo sėkmingai įgyvendinti. Kitus projektus –
Pašatrijos piliakalnio (Šatrijos kalno), Pavandenės
alkakalnio pritaikymo lankymui, Varnių regioninio parko Lankytojų centro ir ekspozicijos apie
parką, Gamtos mokyklos įrengimo, parko informacinės sistemos sukūrimo – įgyvendinome gavę
lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir iš
Respublikos biudžeto. Šiuos projektus vykdėme
kartu su mūsų steigėju Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Einant
laikui susidūrėme su problema: mediniai takai,
stendai, nuorodos, kurias įrengiame įgyvendindami projektus, gamtoje greitai sunyksta, juos
nuolat reikia atnaujinti, o tam reikalingų lėšų nebegauname. Dėl to Debesnų botaninis takas dabar jau yra avarinės būklės. Geresnė situacija Par(Nukelta į 12 p.)

Pilėnų didvyrių atminimo paminėjimas ant Bilionių piliakalnio

Žygis pavyko...

Spėjamo Žemaičių kunigaikščio Vykinto miesto rodyklė

Tradicinio Medvėgalio festivalio ženklai (atributai)
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Rudens lygiadienis ant Žemaitijos kalvų

Žygis aplink Paršežerį

Grupė Gamtos mokyklos moksleivių prie Varnių regioninio parko direkcijos Gamtos mokyklos
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šežerio pažintiniame take,
nes jo atnaujinimui nuolat
lėšų skiria Šilalės rajono savivaldybės administracija.
Galime pasigirti pritaikytais lankymui ir visu savo
grožiu bei išskirtinumu lankytojus viliojančiais objektais – Medvėgalio archeologiniu kompleksu, Pašatrijos
(Šatrijos), Sprūdės, Bilionių
piliakalniais, rekonstruotu
kolumbariumu Pavandenės
alkakalnyje, lankymui pritaikytu Žemaičių kunigaikščio
Vykinto Tviremet (Vembūtų piliakalniu) su priešpiliu,
puikia ekspozicija „Sepyni
keliai iš Varnių“ parko Lankytojų centre, gerai veikiančia parko Gamtos mokykla.
Tai, ką jau paminėjau, ką
pasiekėme vykdydami darbus, visiems matoma, tačiau
yra ir tokių mūsų vykdomų
veiklų, kurių parko lankytojai nemato. Jų rezultatai yra
fiksuojami tik dokumentuose. Vykdome labai svarbius
gamtos tyrimo bei gyvosios
gamtos
inventorizavimo,
stebėsenos darbus. Dėka ilgamečio varliagyvių stebėjimo ir pavasarinio gelbėjimo
darbų krašto kelyje Nr. 160,
ties Stervo gamtiniu rezervatu, buvo įrengta speciali
užtvara kelio sankasoje tam,
kad varliagyviai negalėtų
patekti ant važiuojamosios
kelio dalies ir čia nebūtų
naikinami. Džiaugiuosi, kad
įgyvendinant
Norvegijos
finansuotą projektą „Biologinės įvairovės ir kitų ekosistemų funkcijų atkūrimo
Biržulio, Stervo ir Debesnų
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Nuotraukose: (nuo viršaus) žemaičiai ant Šatrijos kalno per Jonines (Rasos šventę); rudens Lygiadienio paminėjimo renginio, vykusio ant Sprūdės
piliakalnio, akimirka; vaikai prie Varnių miestelio riboženklio , grupė 2020 m. ant Vebūtų piliakalnio (spėjamo Žemaičių kunigaikščio Vykinto miesto
teritorijoje) vykusios žemaičių talkos dalyvių

šlapynėse planavimas ir praktinių atkūrimo priemonių taikymas“ pavyko paruošti Biržulio ežero
atkūrimo veiksmų planą, patvenkti Degėsių pelkę,
kad būtų galima atstatyti vykdant melioracijos darbus pažeistą buvusio durpyno vandens pusiausvyrą
Stervo gamtiniame rezervate ir Debesnų pelkėje sureguliuoti gamtotvarkos veiklas, kurias vykdo ūkininkų šeima, ganydama Herefordų veislės galvijus
ir šienaudama.
– Varnių regioninis parkas apima teritoriją, priklausančią trims Lietuvos rajonų savivaldybėms–
Telšių, Kelmės ir Šilalės. Su kokių rajonų valdžia
parko administracijai sekasi geriausiai spręsti jai patikėtas funkcijas? Kokius kartu su šiomis savivaldybėmis paskutiniais metais atliktus darbus, įgyvendintus
projektus galėtumėt išskirti?
– Bendraujame ir bendradarbiaujame su visomis trimis savivaldybėmis. Veiklos labai įvairios,
tarp jų ir dalyvavimas pasitarimuose, veiklų aptari-

Varnių miestelio panoramos fragmentas

muose, lėšų, reikalingų darbams vykdyti, paieškos ir
skyrimas, konkrečios pagalbos prašymai, dalyvavimas įvairių komisijų darbe parke. Viską, ką per tuos
metus gero pavyko padaryti bendradarbiaujant su
savivaldybių administracijomis, seniūnais, net išvardinti jau būtų sunku. Kadangi Telšių ir Šilalės
rajonų teritorijų ploto į Varnių regioninį parką patenka daugiau, tai su šiomis savivaldybėmis ir bendradarbiaujame daugiau negu su Kelmės savivaldybe.
(Nukelta į 14 p.)
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kui direkcijai per užimtumo
tarnybą, neformaliojo vaikų
švietimo Gamtos mokykloje
veiklų finansavimas, partnerystė įgyvendinant projektus
(Vembūtų piliakalnio pritaikymas lankymui, Jomantų
miško pažintinio tako įrengimas, o dabar – jau ir atnaujinimas), renginių organizavimas (Didžioji žemaičių talka,
Žemaičių sueiga ant Šatrijos,
Varnių kermošius, Mildos
pavakarys Vykinto ąžuolyne,
Rudens lygiadienio ir Baltų
vienybės dienos paminėjimai,
kurių metu uždegami laužai
ant piliakalnių ir kt. veiklos).

Nuotraukose – Žemaičių kalbos pamoka Varnių regioninio parko direkcijoje ir gamtos edukacijos
užsiėmimas Varnių regioniniame parke

Kelmės rajono savivaldybės administracija padėjo suformuoti žemės
sklypus, kurie buvo reikalingi, kad galėtume pritaikyti lankymui Pavandenės alkakalnį-Sklepkalnį, Užvenčio seniūnas rūpinasi poilsiavietės prie
Gludo ežero tvarkymu, kiek įmanoma prižiūri buvusią Sakelių dvarvietę.
Šilalės rajono savivaldybės administracija pasirūpino, kad lankymui
būtų pritaikyta Sietuvos kūlgrinda, naujai paženklino Aukštagirės dviračių trasą, Laukuvos seniūnas rūpinasi Medvėgalio komplekso nuolatine
priežiūra, Bilionių seniūnė – Bilionių piliakalnio priežiūra, eilę metų vietoje jau pabodusių „Oninių“ organizuoja tautodailės plenerą „Šimtmečio
veidai ir vaizdai“ (į šių plenerų veiklas mes įsijungiame kaip partneriai).
Kartu su Šilalės kultūros centru organizuojame Medvėgalio menų festivalį (šiemet jis vyks jau šešioliktą kartą). Šilalės savivaldybė įrengė stovyklavietę prie Paršežerio ežero ir ja rūpinasi.
Su Telšių rajono savivaldybės administracija, Varnių, Luokės, Viešvėnų seniūnijomis sprendžiame kitus ne mažiau svarbius klausimus. Tai
prisidėjimas lėšomis ir konkrečias darbais tvarkant parke saugomas rajono teritorijas, techninių projektų rengimas, darbininkų skyrimas par-

14

– Jūsų parkui priskirta teritorija apima beveik 34
tūkstančius hektarų. Čia daug
draustinių, Stervo gamtinis
rezervatas. Kraštas garsėja piliakalniais, ežerais, kūlgrindomis. Atėjus pavasariui turistai
tampa aktyvesni. Kur Jūs pati,
atvykus svečiui, norinčiam geriau pažinti šį kraštą, šiemet
pirmiausiai siūlytumėt apsilankyti? Kokias naujoves šiemet jiems žadate?
– Pernai, pasitelkus į
pagalbą savanorius, bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, savivaldybių
vadovais ir seniūnais pavyko
paženklinti Camino Lituano
trasą per visą Varnių regioninį
parką. Tai – viena didžiausių
naujovių mūsų parke. Šia trasa jau pradeda eiti piligrimai.
Parko lankytojai turi galimybę pabuvoti visuose lankymui
pritaikytuose objektuose, dalyvauti mūsų parko direkcijos
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organizuojamuose žygiuose
pėsčiomis ir dviračiais, užsisakyti įvairias edukacijas,
organizuojant stovyklas pasirinkti mūsų parko Gamtos
mokyklą. Labiausiai lankomi
Pašatrijos (Šatrijos), Sprūdės, Medvėgalio, Bilionių
piliakalniai ir Sietuvos kūlgrinda. Tikimės, kad šiemet
sėkmingai pavyks atnaujinti
Jomantų miško pažintinį
taką. Paukščių stebėtojų laukia naujai pastatytas paukščių stebėjimo bokštelis prie
Biržulio ežero.
– Rūpinatės, kad būtų
išsaugota ne tik nuostabi šio
krašto gamta, kultūros tradicijos, bet ir žemaičių kalba.
Kokius pokyčius, susijusius su
žemaičių kalbos vartojimu
buityje ir viešajame gyvenime, stebite paskutiniais metais? Kaip Jūsų parkas prisideda prie žemaičių kalbos
puoselėjimo ir populiarinimo?
– Nesuklysiu sakydama, kad Varnių regioninio
parko direkcijos darbuotojai yra nuoseklūs ir aktyvūs
žemaičių kalbos, žemaitiškumo propaguotojai jau
nuo kokių 2000-ųjų metų.
Mūsų prieš dešimtmetį pradėto organizuoti konkurso
„Kalbiekem i korkem žemaitiškā“ tradicijas jau perėmė
Telšiai. Didžiosios žemaičių
talkos organizuojamos tik
Varnių regioniniame parke.
Ekspozicijoje „Septyni keliai
iš Varnių“ yra skirta vietos
žemaitiškai kūrybai ir simbolikai. Čia galima pagilinti
žinias apie dounininkų ir
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Interaktyvaus muziejaus ekspozicija Varnių regioninio parko direkcijoje

dūnininkų patarmes. Užrašas prie įvažiavimo į Varnių miestą – „Varnē
– Žemaitėjes šėrdis“ pastatytas mūsų direkcijoje dirbančių specialistų
iniciatyva. Gamtos mokykloje viena iš lankytojams siūlomų edukacijų –
„Mokomės rašyti žemaitiškai“. Vietos gyventojai jau nebesigėdija kalbėti
žemaitiškai, jie net skatina vienas kitą kalbėti gimtąja savo motinos kalba,
todėl žemaitiška šneka mūsų krašte gyva. Vis dėlto šioje srityje dar yra ir
neartų dirvonų. Valstybinėse ir privačiose įstaigose, tarp jų ir mokyklose,
vis dar kartais gali išgirsti sakant, kad žemaitiškai prakalbusi moteriškė ne
tokia graži, kaip kalbanti bendrine lietuvių kalba...
– Kiekvieno kolektyvo darbo sėkmę pirmiausiai lemia ten dirbantys
žmonės. Ką galėtumėt pasakyti apie savo kolektyvą?
– Per 25 mūsų įstaigos veiklos metus joje dirbo šiek tiek daugiau
negu dvidešimt specialistų. Darbuotojų kaita nebuvo didelė. Tie, su kuriais tekdavo atsisveikinti, dažniausiai direkciją palikdavo, nes keisdavo
gyvenamąją vietą, siekdavo karjeros kitose įstaigose ar būdavo sulaukę
garbaus senjorų amžiaus. Mes visi (visas mūsų kolektyvas) kartu kūrėme
ir kuriame Varnių regioninį parką, puoselėjame, išryškiname jo vertybes.
Mūsų darbas nėra monotoniškas, jis reikalauja daug kūrybos. Manau,
kad dėl to direkcijos darbuotojai yra įvairiapusiški, savo darbe randa prasmę bei būdų saviraiškai. Mažame kolektyve nėra galimybės pasislėpti už
kitų nugaros, todėl kiekvienas darbą privalome atlikti gerai. Negaliu išskirti kurio nors atskiro darbuotojo, kad padėkočiau tik jam. Šiuo atveju,
kad kurio nors nepaminėjusi jo neįžeisčiau, reikėtų vardinti visus iš eilės.
Visiems dirbusiems ir dirbantiems Varnių regioninio parko direkcijoje iš
visos širdies tariu didžiulį AČIŪ. Be šių žmonių nebūtų nė vienas darbas
atliktas, nė vienas projektas įgyvendintas, o parkas neturėtų ateities.
Dėkoju už pokalbį!
Linkiu sėkmės, kūrybingų metų Jums ir Jūsų kolektyvui!
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Profesionaliam
Kelmės mažajam
teatrui – jau 15
Algimantas ARMONAS
Nuotraukos iš Kelmės mažojo
teatro archyvo
Kelmės mažasis teatras įkurtas 1991 m. liepos
6 dieną. Tada jam skirtos ir naujos patalpos, kuriose buvo šimto vietų salė, scena su apšvietimu bei
teatro darbui reikalinga minimali techninė įranga. Ilgus metus gyvavome kaip mėgėjų teatras. Jis
1992–1995 m. sugebėjo pelnyti dvi respublikines Boriso Dauguviečio premijas (už originalų
spektaklį (kaukių komediją) – Žemaitės „Trys
mylimos“ ir už Regimanto Kaškausko spektaklį
„Pabališkių karčemoje“). Vėliau teatro trupė daug
gastroliavo po Lietuvą, įvairias Europos šalis, Rusiją, Baltarusiją. Per tą laikotarpį buvo pastatyta
daug spektaklių, dalyvauta įvairiuose festivaliuose.
2006 m. Kelmės mažasis teatras gavo Kultūros

ministerijos patvirtinimą, kad kolektyvui suteiktas profesionalaus teatro statusas, tad jau 15 metų
įvairiose šventėse, festivaliuose dalyvaujame kaip
profesionalus kolektyvas. Per metus pastatome po
2–3 spektaklius. Juos dažniausiai rodome Kelmės
rajone. Vaidiname ir kitų Žemaitijos rajonų bei
kitų Lietuvos etnografinių regionų publikai bei
gastrolių užsienio šalyse metu.
Didžiąją dalį lėšų, reikalingų teatro išsilaikymui, uždirbame per gastroles, o darbuotojų
atlyginimai mokami iš Kelmės rajono savivaldybės skirtų biudžeto lėšų.
Teatras yra Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė kultūros įstaiga. Šuo metu joje dirba 11 žmo-

2022 m. kovo 25 d. Kelmės mažajame teatre vykusio renginio, skirto T arptautinei teatro dienai, akimirka
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2022 m. kovo 25-osios dienos renginio,
vykusio Kelmės mažajame teatre, plakatas

nių (turime 10,75 etato). Kolektyve dirba teatro vadovas,
6 aktoriai, administratorė,
buhalteris, kasininkas, šviesos
ir garso operatorius. Turėdami šias minimalias kūrybines
ir administracines pajėgas kuriame spektaklius ir gastroliuojame. Džiaugiamės turėdami
savo teatro salę, kurioje telpa 85
žiūrovai. Per metus vidutiniškai
parodome apie 60 spektaklių.
Nemažai dėmesio skiriame kūrybiniam procesui.
Teatro repertuare – 8
spektakliai. Trys iš jų – A.Keturakio „Amerika pirtyje“
(rež. A. Armonas), R. Kaškausko „Kražių skerdynės“
(rež. A. Armonas), L. Janušytės „Žemaičiai bylinėjasi“
(rež. G. Trijonis) – vaidinami
žemaičių kalba. Anksčiau esame kūrę ir muzikines programas. Paskutiniais metais to
nebedarome. Teatras priklauso tarptautinei Asitežo vaikų
ir jaunimo asociacijai.
Džiaugiamės 2018 m.
įvykdyto Kelmės mažojo tea-
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Scena iš Keturakio komedijos „Amerika pirtyje“ (rež. A. Armonas)

Scena iš L. Janušytės spektaklio „Žemaičiai bylinėjasi“ (rež. G. Trijonis).

Scena iš R. Kaškausko spektaklio „Kražių skerdynės“ (rež. A. Armonas)
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Scena iš pagal Onos Jautakės kūrybą pastatyto žaidybinio muzikinio
spektaklio „Brunelijaus sapnas“ (rež. A. Armonas)

Scena iš Eugene Ionesco komedijos ,,Plikagalviai“ (rež. G. Trijonis)

tro projektu „Žemaičių kultūrinis identitetas spektaklyje „Kražių skerdynės“, kuris laimėjo Lietuvos
kultūros fondo programų konkursą ir buvo gavęs
dalinį finansavimą. Šiame projekte dalyvavo Kražių folkloro ansamblis, Žalpių žemaičių apeiginių
giesmių ansamblis, Kuršėnų jaunimo mėgėjų teatras ir Akmenės mėgėjų teatras. Šio projekto vykdymo metu pastatytą spektaklį parodėme Kelmėje,
Užventyje, Kuršėnuose, Kražių, Akmenės bažnyčių
šventoriuose ir Vilniaus Lukiškių aikštėje.
Už spektaklį „Kražių skerdynės“ Kelmės mažasis teatras buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos
Seimo narės, laikinosios žemaičių grupės pirmininkė Rimantės Šalaševičiūtės padėka už Žemaitijos paveldo puoselėjimą, aktyvią veiklą džiuginant
žiūrovus bei svarbų indėlį minint 800-uosius Žemaitijos metus. 2021 m. mūsų teatrui buvo įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo padėkos raštas bei
Žemaitės sidabro medalis už pastatytus žemaičių
autorių spektaklius ir jų sklaidą visoje Lietuvoje.
Dabar statome Nadieždos Mirošničenko spektaklį „Tas, kuris atidarys duris“. Jo premjera numatyta šį rudenį. Tai spektaklis, kuris atspindi dabartinius įvykius, jų tragiškumą bei komiškumą.
Esame numatę pastatyti ir dar vieną žemaitišką
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Kelmės mažojo teatro vadovas, aktorius ir režisierius Algimantas
Armonas 2022 m. kovo 25 d.

spektaklį, bet ši idėja dar nėra iki galo išdiskutuota.
Mąstome apie spektaklį, kuriame būtų pasakojama
apie tragediją, kuri įvyko carinei valdžiai nusprendus uždaryti Kęstaičių bažnyčią. Teatre yra ir ateityje bus statomi dar ir spektakliai vaikams.
Kelmės mažojo teatro interneto svetainės adresas
yra http://www.kelmesteatras.lt/, paskyra Facebook
portale – https://www.facebook.com/KelmesMazasisTeatras.

Kelmės mažojo teatro salė
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Seniai iš mėgėjų teatro rūbo
išaugęs Palangos „Grubusis“ teatras
Parengė Ramunė LENKIMAITĖ
Nuotraukos – iš Palangos „Grubiojo“ teatro archyvo

Scenos iš Palangos „Grubiojo“ teatro pasirodymo Palangos kurhauzo medinės dalies atidarymui
skirtoje šventėje 2020 m. spalio 17 d. Fotografas Aldas Kazlauskas

Palangos kultūros ir jaunimo centro „Grubųjį“ teatrą
1993 m. pagal anglų režisieriaus-eksperimentatoriaus Peter
Brook vieną iš teatro sampratų
įkūrė režisierius ir pedagogas
Virginijus Milinis, kuris šiam
kolektyvui vadovauja, jo spektaklius režisuoja ir jame kartu su
kitais teatro trupės aktoriais vaidina iki šiol. Teatro pastatymų
vadovė – Rita Milinienė.
Atstačius Palangos kurhauzą, „Grubusis“ repetuoja šio
pastato palėpėje jam skirtose
patalpose, o vaidina Teatro salėje. Joje yra 90 sėdimų vietų,
atskiras kambarys atlikėjams,
geras apšvietimas, įgarsinimas,
veikia rekuperacinė sistema.
Teatro repertuare –
skirtingo žanro, epochų ir
autorių kūriniai. Pasak režisieriaus, taip elgiamasi „sąmoningai, norint išvengti sceninių štampų ir nesuformuoti
aktorių amplua. Artimiausias šiam kolektyvui – farsas,
satyra, komedija.“ Šio teatro
aktoriai rengia ir programas,
kurių metu įgarsina grožinės
literatūros kūrinius, kuria
vaizdo-garso įrašus ir viešina
(Nukelta į 20 p.)
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2021 m. Palangos „Grubiojo“ teatro sukurto videoklipo, skirto poeto
Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms, reklaminis plakatas

Palangos „Grubiojo“ teatro paskutiniais metais pastatytų spektaklių
plakatai

šiuos savo darbus. 2001-aisiais „Grubusis“ buvo pripažintas geriausiu metų mėgėjų teatru Lietuvoje ir į
Palangą parvežė „Aukso paukštę“.
Kai 2014 m. rengdami straipsnį apie šį teatrą tada
dar spausdintiniu būdu leistam žurnalui „Žemaičių
žemė“ teatro režisieriaus paklausėme, kodėl pasirinktas toks pavadinimas – „Grubusis“, jis atsakė:

20

„Visų pirma, pavadinimas yra kabutėse. Gal laikas vadintis „Dailiuoju“? Tegu sprendžia žiūrovai.
Grubusis teatras – tai liaudies teatras, kurio aktoriai–
savamoksliai. Jų veiksmai yra grubūs, bet tai nereiškia,
jog jie nėra kūrybiški. Kad aiškiau būtų, pateiksiu paralelę iš muzikos: ar galime lyginti operinį dainavimą ir
etnografinį? Antra, tai nekomercinis teatras, niekas čia
sąmoningai nesiekia pelno. [...]“.
„Aš myliu savo teatrą.“ Tokius žodžius šiandien
gali išgirsti dažname Žemaitijos mieste, turinčiame
savo teatrą. Ne išimtis ir Palanga. „Grubusis“ šiek
tiek kitoks, nes pasižiūrėti jo spektaklių susirenka ne
tik palangiškiai, bet ir iš kitų miestą į kurortą atvykę
poilsiautojai ar kitais keliais čia atklydę scenos meno
gerbėjai. Tam, kad jų apsilankymas teatre nebūtų pirmas ir paskutinis, koks tai bebūtų teatras– profesionalų ar mėgėjų, tiems, kas vaidina scenoje, teatrą reikia ne tik mylėti, bet ir turėti tam talentą, rengiantis
spektakliams dirbti daug ir atsakingai.
Kodėl žmonės, nebūdami aktoriai profesionalai, didelę savo gyvenimo dalį skiria teatrui, aktualiais jiems klausimais į žiūrovus kreipiasi iš scenos?
Pasak V. Milinio, „Teatras, be savo edukacinių
tikslų (balso skambesys, aiški tartis, dėmesio sukaupimas, vidinė laisvė ir t. t.), aktorių mėgėją, anot
G.Padegimo „mylėtoją“, „išplėšia“ iš kasdienio gyvenimo rutinos (darbas, šeima, kiti buitiniai rūpesčiai)
ir perkelia į euforijos dimensiją: čia jis džiaugiasi
savo sukurtu darbu, kurį pripažįsta žiūrovai, plodami bei kalbindami po spektaklio ar net atpažindami
viešosiose erdvėse. Šitas patyrimas dar labiau aktorių motyvuoja ir įkvepia tolimesniems kūrybiniams
veiksmams teatre. Ar tik ne dėl to mėgėjų teatras
labai skaitlingas, gyvybingas ir entuziastingas [...]“
(visas publikacijos tekstas – internete: https://
zemaitiuzeme.lt/wp-content/uploads/2019/11/
zz_2014_04.pdf#page=20).
Dažnai tas poreikis atitrūkti nuo kasdienybės,
buities, persikūnyti į tuos, kurių vaidmenis kuri,
tampa gyvenimo būdu, o pats teatras – tarsi namais.
„Grubusis“ savo paskyroje socialiniame tinkle
„Facebook“ (adresas https://www.facebook.com/
grubusisteatras/) rašo, kad yra neprofesionalus, bet
jei apibūdindamas šį kolektyvą pats taip pasakysi,
nelabai „pataikysi“. Šio teatro trupės nariai duoną ir tai, ką tepa ant jos, užsidirba ne teatre, bet...
Jei žiūrėdamas jo spektaklius šito nežinosi, dažn u
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atveju pasakysi, kad čia dirba
profesionalai. Ir iš tiesų šiame teatre vaidina ne tik mėgėjai, bet ir specialų teatrinį
išsilavinimą turintys žmonės.
Panevėžio rajone 1964-ųjų
pavasarį gimęs Virginijus
Milinis Klaipėdoje yra baigęs teatro režisūros magistro studijas. Jo kuriami vaidmenys, balso tembras itin
patraukia dėmesį. Aktorinio
meno, pedagogikos mokėsi ir
„Grubiojo“ teatre vaidinanti jo žmona Rita Milinienė.
Ji savo vyrui daug padeda ir
statant spektaklius, ypač kai į
kolektyvą įsijungia jaunimas.
Rita, baigusi studijas, yra vaidinusi ir profesionaliame Marijampolės dramos teatre. Kolektyve yra ir daugiau teatrinį
išsilavinimą turinčių žmonių.
Na o tie, kurie jo neturi, kai kelis dešimtmečius dirba ir kuria
su tokiais profesionalais kaip
Virginijus ir Rita, scenos meno
jau gali ir kitus mokyti. Vienas
jų – Ramūnas Dzimidas. Šiame kolektyve jis vienintelis
aktorius, vaidinęs visuose šio
teatro gyvavimo laikotarpiu
pastatytuose spektakliuose.
Paskutiniai metai – didelių išbandymų laikotarpis. Prasidėjus bendravimo
aproibojimams dėl siaučiančio COVID-19 viruso,
V. Milinis „Facebook “ teatro paskyroje rašė:
„Tarp meno ir tikrovės
vyksta abipusiai mainai.
Menininką tikrovė maitina
neišsemiamais įkvėpimo šaltiniais, o jis pastarajai atsidėkoja suteikdamas estetinę
vertę neestetinėms tikrovės
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Scenos iš Palangos „Grubiojo“ teatro pastatyto A. Kotliar monospektaklio „Moterų laimė“ (rež.
V. Milinis). Vaidina Rita Milinienė. Fotografas Aldas Kazlauskas

formoms, pvz., sudegęs Kurhauzas tikrovėje – sudegęs Kurhauzas dailininko drobėje. Paradoksas vienas iš raiškos priemonių mene, kurį pirmiausia turi pastebėti realybėje. Stovi Kurhauzo teatras – „Grubiojo“
teatro aktoriai repetuoja nuotoliniu būdu iš savo namų.“
Šių minčių tąsa ir 2020 m. gruodžio mėnesio tos pačios paskyros įraše:
„Teatras dar nuo antikos laikų pastatytas „ant trijų banginių“: režisieriaus (dramaturgo), aktorių ir žiūrovų. Dabar jie nardo kas sau. Nors tradicinėje LNKC organizuojamoje teatrų apžiūroje „Atspindžiai“ spektaklio
„Tanato viešbutis“ video versija pelnė 95 taškus iš šimto ir tapo antras iš 66
pateiktų, autorius aplanko prieštaringi jausmai: negalėjimas pasidžiaugti
kūrybinių ieškojimų (pasirodo ir atradimų) vaisiais, kas kiekvienam kūrė(Nukelta į 22 p.)
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Palangos „Grubiojo
teatro spektaklio
„Tanato viešbutis“ (rež.
V. Milinis), pastatyto
pagal A. Morua novelę,
plakatas

jui ypač svarbu, ir viltis, jog šitą, ir ne tik, spektaklį naujajame teatre išvys žiūrovai. Sveikinu
visą kūrybinę trupę, ypač aktorius, su sėkme ir
linkiu sukaupti daug aistros emocingiems ateities susitikimams tikroje scenoje. [...].“
Tąsyk teatrui buvo skirti ne tik tie režisieriaus
paminėti 95 taškai iš 100. Palangos „Grubusis“
buvo pristatytas net penkioms Lietuvos nacionalinio kultūros centro Teatro poskyrio paskelbto
konkurso „Tegyvuoja teatras“ nominacijoms. Ryškiausio spektaklio („Tanato viešbutis“, pastatyto
pagal A. Morua novelę) scenarijaus ( inscenizacijos)
autoriaus ir Ryškiausio režisieriaus darbo nominacijoms – Virginijus Milinis, Ryškiausio antro plano
vaidmens kūrėjo – Ramūnas Dzimidas (vaidino
kontrolierių, vairuotoją, kelnerį, viešbučio tarnautoją), Ryškiausio vyro vaidmens kūrėjo – Albertas
Martinaitis, Ryškiausios spektaklio scenografijos au-

torės – Atėnė Jasaitė. 2021 m. metų birželio mėnesį
teatro kolektyvas kaip ir jų kolegos jau turėjo galimybę tiesiogiai dalyvauti Joniškyje vykusios teatro šventės „Tegyvuoja teatras“ renginyje. Jo metu Palangos
„Grubiajam“ teatrui buvo įteikti minėtų penkių
nominacijų sertifikatai, o R. Dzimidas pripažintas
metų geriausiu antraeilio vaidmens aktoriumi ir apdovanotas skulptūrėle „Tegyvuoja teatras“.
Pamatę šį spektaklį abejingi nelieka ir žiūrovai.
Štai recenzijos „Drugelis palėpėje arba aukštyn į viešbutį „Tanato“, kurią 2020 m. kovo 18 d. Klaipėdos
universiteto teatrologijos studijas lankantis jaunimas
paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“ esančioje
savo paskyroje „Teatro žiurkės“ (adresas – https://
www.facebook.com/teatroziurkes/, fragmentas:
„O ta atmosfera įtraukė ir nebepaleido. Ir jau
žiūrovas nebe stebėtojas, jis jau dalyvis. Viešbutyje,
kuriame bet kada galima paleisti dujas. Iš spalvoto
drugelio į nespalvotą. Sparneliai plast paplast. Ir
taip visą spektaklį. Seniai tai teko patirti. Dėl šito
jausmo myliu teatrą, tą, kuris įtraukia ir nebepaleidžia. Tą vakarą jutau – tai kitoks, estetiškai stilingas, nežemiškai keistas, skulptūriškai vizualus, paslaptingai šiurpus spektaklis, toks, koks yra Palangos
„Grubusis“ teatras. Juk gyvenimo grožis labai daug
priklauso nuo to, su kuo tu jį leidi... Tą vakarą aš
praleidau su nepaprastai gražiais teatro žmonėmis,
aukštai, „Tanato viešbutyje“, Kurhauzo palėpėje,
sklendžiant drugeliams su teatro sparnais...“
Režisierius, aktorius, Lietuvos nacionalinio
kultūros centro teatrų specialistas Ramūnas Abukevičius jau daugelį metų lankosi palangiškių spektakliuose ir juos vertina. Jis pažymi, kad šis „teatras

Iš kairės: scenos iš spektaklių: „Tanato viešbutis“, „Marso naujienos“
(abiejų rež. V. Milinis). Fotografas Aldas Kazlauskas
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savitas, turintis unikalų režisūros braižą, puikių aktorių trupę. Susitikimas su šiuo teatru visada intriguojantis, jis niekada nepalieka žiūrovų abejingais
ir sukelia visą audrą prieštaringiausių vertinimų,
tai – vienas stipriausių teatrų Lietuvoje. [...].“
Ilgametė Jurbarko K. Glinskio teatro vadovė
ir režisierė Danutė Budrytė-Samienė, kalbėdama
apie šį teatrą, nedviprasmiškai ištaria: „Geras teatras! Visada žaviuosi jo darbais. Žaviuosi režisieriaus literatūrine pozicija, atsakingumu ir, žinoma,
talentu. Visos grupės! Ir scenarijus, ir režisūra, ir
aktoriniai darbai! [...]“
2021 m. pagal D. Moll kūrinį „Naujienos iš
Marso pasaulio“ pastatytas spektaklis (rež. V. Milinis) taip pat sulaukė aukšto specialistų ir teatro
gerbėjų įvertinimo. Po šio spektaklio premjeros
2022 m. sausio 27 d. „Vakarų eksprese“ išspausdintoje publikacijoje „Marso naujienos“ Palangos
kurhauze kalba apie globalias ir žmogiškas problemas“ teatro mylėtoja Valdonė Venskūnaitė rašė:
„Koks malonumas apsilankyti kurorte, kur be
saulėlydžių į jūrą ir pasivaikščiojimų Basanavičiaus
bulvaru dar gali ir pamalonint savo širdį apsilankydamas teatre, ypač dabar, kai teatras turi naują
žiūrovų salę legendiniame Kurhauze. Palangos
„Grubusis“ teatras jau seniai išaugo mėgėjiško teatro
kelnytes. Aktuali ir įdomi spektaklių medžiaga, netikėti režisūriniai sprendimai, aktorių meistriškumas
liudija apie teatro profesionalumą, nuolatinį augimą. Teatras nepataikauja žiūrovui banalybėmis ar
pigiais juokeliais, bet kalba apie sudėtingas žmogaus, visuomenės, pasaulio aktualijas.
Lankiausi Palangoje prieššventiniu laikotarpiu,
kai mieste pulsavo kalėdinė nuotaika, žibėjo papuoštos eglutės, bet didžiausią šventę pajutau įžengusi į
naująją salę – žiemiškai baltą, elegantišką. Įsitaisiusi patogioje kėdėje laukiau premjerinio spektaklio
[...]. Nuojauta neapgavo, kad tai, ką išvysiu – nenuvils, juolab, kad esu mačiusi ne vieną V. Milinio
darbą. „Marso naujienos“ – puikus spektaklis, išlaikęs vientisumą režisūrinėje ir aktorinėje plotmėje.
Įdomus, su vintažo prieskoniu ir prancūzišku šarmu
kostiumas, išryškinantis personažų charakterius.
Taikli, iškalbinga scenografija. Režisierius sumaniai
panaudoja videovizualinę medžiagą, kuri leidžia
transliuoti aktualias pasaulio problemas (masinis
gyvūnų žudymas, klimato atšilimas), taip spek-
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Scenos iš Palangos „Grubiojo teatro spektaklio „Tanato viešbutis“
(rež. V. Milinis), pastatyto pagal A. Morua novelę. Fotografas Aldas
Kazlauskas
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taklis tarsi įgyja dvi erdves, o tuo pačiu ir gylį. To
tikrai pakaks išlepintam (išlavintam ?) teatriniam
skoniui. Nestokodamas gero humoro, žongliruodamas komiškomis ir dramatiškomis situacijomis režisierius tarsi uždeda ranką žiūrovui ant peties ir lengvai stumteli jį link Marso būsto durų. Pažvelgi pro
tų durų rakto skylutę ir nebenori atsitraukti [...]“.
Išskirtiniai 2021-ieji kolektyvui buvo ir tuo, kad
jie realizavo du sumanymus unikaliais projektais
pažymėti mūsų literatūros klasiko poeto Vytauto
Mačernio 100-ąsias gimimo metines.
Lietuvos Respublikos Seimui 2021-uosius paskelbus V. Mačernio metais, teatras sukūrė šio poeto
novelės „Aš atnešiau jums saulės patekėjimą“ garso
įrašą ir, pasitikdamas 2021-uosius, paskelbė jį savo
paskyroje „Facebook“ portale, pažymėdamas, kad
„Miniatiūros filosofinė intencija atliepia dabarties

žmogaus visuomeninę ir kalendorinę dvasią“. Novelę įgarsino aktorė Rita Milinienė. Įraše skamba
Sauliaus Petreikio muzikinis kūrinys „Vakaro saulelė“. Šio įrašo galima pasiklausyti internete. Adresas
https://www.facebook.com/grubusisteatras/videos/3923378201005545.
Na o 2021-jųjų Tarptautinės teatro dienos
proga „Grubusis“ šį, kaip jie patys įvardija „karantininį“, projektą gerokai išplėtojo – sukūrė videoklipą (scenarijaus ir vaizdo įrašų idėjų autorius
V. Milinis), kuriame skamba V. Mačernio „Metų“
sonetai, trioletai ir eilėraščiai iš rinkinio „Po ūkanotu nežinios dangum“. Eilėraščius skaito teatro
aktoriai R.Dzimidas, A. Martinaitis, R. Milinienė, V. Milinis, V. Ramelytė. Filmavo L. Gruzdys.
Videoklipe panaudota A. Jasaitės archyvo medžiaga. Skamba „Lemongrass“ muzika.

Scenos iš spektaklio „Marso naujienos“ (rež. V. Milinis) ir šiame spektaklyje vaidinę aktriai. Aldo Kazlausko nuotraukos
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Teatras, pristatydamas šiuos projektus žiūrovams ir klausytojams, rašo: „Kurdami eilėraščių
videoklipus, analizavome poezijos (garso) ir vaizdo
santykį. Eilėraščio skambesio vaizdas gimsta asociatyviai, atsižvelgiant į potekstes, metaforas, intonacijas,
pauzes, emocinius ir loginius kirčius. Tai „karantininis“ projektas-eksperimentas, kuris neprilygs poezijos,
kaip meninio žodžio, chemiškai sujungiančios skaitovo ir klausytojo širdis, sugestijai“. Šio videoklipo
adresas internete yra https://www.facebook.com/
grubusisteatras/videos/946861522786324.
Palangos „Grubiajame“ teatre vaidina įvairaus
amžiaus aktoriai. Kolektyvas nuolat dalyvauja
Lietuvos mėgėjų teatrų šventėse-apžiūrose „Atspindžiai“, Tarptautinės teatro dienos (švenčiama
kasmet kovo 27 d.) proga rengiamose šventėse „Tegyvuoja teatras“, pats į šiai dienai skirtus renginius
pakviečia žiūrovus. Šiemet ta proga jis parengė specialią programą, tad kovo mėnesį Kurhauzo Teatro
salėje žiūrovai turėjo galimybę pasižiūrėti net keletą
spektaklių. Vieną jų (komišką dramą „Tik suaugusiems“) rodė ir šventės išvakarėse į kurortą atvykę „Grubiojo“ bičiuliai iš Oslo (Norvegija) – ten
veikiantis Lietuvių mėgėjų teatras. Su jais teatras
paminėjo ir Tarptautinę teatro dieną, susitiko su
miesto vadovais, kartu su jais įsiamžino nuotraukoje. Na o anksčiau, 2019 m., minint pasaulio lietuvių bendruomenės metus, Palangos „Grubusis“ teatras Norvegijos lietuvių bendruomenės kvietimu

Ž E M A I Č I Ų T E AT R A I

Palangos „Grubiojo“ teatro trupė Lietuvos ambasadoje Osle
(Norvegija)

spalio 24–29 dienomis buvo išvykęs į Norvegijos
Karalystę ir ten (Dramene ir Osle) rodė spektaklį
„Laikykis, Vydūne!“. Lietuvoje palangiškai dažnai
vaidina ne tik kurorte, bet ir kitose Žemaitijos bei
(Nukelta į 26 p.)

Palangos „Grubiojo“ teatro kūrybinės grupės ir jų bičiulių nuotrauka po palangiškių spektaklio „Laikykis, Vydūne!“, parodyto 2019 m. gastrolių
Novegijoje metu. Fotografė Gintarė Rabikauskytė.
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kitų Lietuvos regionų scenose,
dalyvauja respublikinių dainų
švenčių Teatro dienose, Lietuvoje vykstančiuose tradiciniuose ir
naujai organizuojamuose teatrų
festivaliuose, šventėse, vyksta
gastrolių ir į užsienį.
Tarp šiandien teatro trupėje
kuriančių ir anksčiau šiame teatre vaidinusių aktorių – teatrinį
išsilavinimą turintys ir iš scenos į
žiūrovus prabylantys aktoriai mėgėjai. Tarp jų – K. Aleknavičius,
M.Baranauskaitė, A. Benetis, M.
Bučmytė, V. Drungilas, R. Dzimidas, A. Dzimidienė, R.Jonaitytė, J. Fugalis, G. Grinevičiūtė, M.
Lazdauskaitė, M. Malinauskaitė,
A. Martinaitis, R.Menkevičienė, I. Mierkienė, R. Milinienė,
V. Milinis, V. Možeikaitė, L.
Mukaitė, K. Petkus, D. Plonienė, K. Rakauskas, V. Ramelytė,
L. Skališius, R. Skripkauskienė, J.
Smieliauskaitė, K. Stasiulienė, S.
Stončius, Stonkutė, J. Šarkus, V.
Ščerbakovas, G. Vaitkutė, D. Vaitkus, R. Valentienė, G. Vigelytė, E.
Žaromskytė, ir kt.
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Nuotraukose iš kairės: Palangos „Grubiojo“
teatro aktorius R. Dzimidas ir šio teatro
aktoriai, laikantys 2021m. jiems įteiktus
konkurso „Tegyvuoja teatras“ nominacijų
sertifikatus. R. Dzimido ranoje – laureato
skulptūrėlė. Fotografas Albertas Martinaitis

1993–2021 metais Palangos
„Grubiojo“ teatro pastatyti
spektakliai
1. M. Fermo „Vienoje šeimoje“ (pagal „Durys pyška!“), rež.
V. Milinis
2. H. Zudermanas „Jonas ir
Erdmė“, rež. V. Milinis
3. N. Gogolis „Vedybos“, rež.
V. Milinis
4. K. Ostrauskas „Gyveno senelis ir senelė“, rež. R. Skersis
5. K. Saja „Maniakas“, rež. V.
Milinis
6. V. Lansbergis-Žemkalnis
„Uošvė į namus- tylos nebus“,
rež. V. Milinis
7. P. Tiurini „Žiurkių medžioklė“, rež. V. Norvaišytė
8. V. Milinis „Vaidiname Valančių“, rež. V. Milinis
9. A. Škėma „Kalėdų vaizdelis“, rež. V. Milinis
10. A. Rūkas „Bubulis ir
Dundulis“, rež. V. Milinis
kūrybą), rež. V. Milinis
12. „Ant marių krašto,Palan-

gos miestely“ (pagal legendas ir
padavimus, surinktus E. Adiklienės), rež. V. Milinis, scenografas
P. Baronas, gyvas garsas folkloro
ansamblio „Mėguva“
13. „Paskutinis kavalierius“
(pagal J. Bergmano noveles), rež.
V. Milinis, scenografas R. Jurgelis
14. „Pasaka apie angelus“
(pagal Vytauto V. Landsbergio
kūrybą), režisierius V. Milinis,
scenografas P. Baronas
15. „Amerika Palangoj“ (pagal Keturakio komedija „Amerika pirtyje“), rež. V. Milinis
16. M. Macevičiaus „Goodbye, my love“, rež. V. Milinis
17. A. Fugard „Sveikas ir sudie“, rež. V. Milinis
18. M. Matišič „Moteris be
kūno“, rež. V. Milinis
19–20. Du improvizacijų
spektakliai „Kur tas kampas?“
21. K. Donelaitis „Metai.
Žiemos rūpesčiai“
22. J. M. Synge „Šaunuolis iš
vakarų pakrantės“, rež. V. Miinis
23. A. Kotliar „Moterų laimė“, rež. V. Milinis
24. D. Čepauskaitė „Musė“,
rež. V. Milinis
25. ,,Angelų pasaka“ (pagal
Vytauto V. Landsbergio kūrinį
„Angelų pasakos“), rež. V. Milinis
26. „Mirties pensionas“ (pagal
A. Morua novelę), rež. V. Milinis
26. „Laikykis, Vydūne!“, rež.
V. Milinis
27. „Marso naujienos“ (pagal
D. Moll „Naujienos iš Marso pasaulio“), rež. V. Milinis
28. Andre Morua „Tanato viešbutis“ (pagal prancūzų rašytojo klasiko Andrė Maurois novelę „Mirties pensionas“), rež. V. Milinis
29. A. Kotliar „Moterų laimė“, rež. V. Milinis.
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Virginijus Milinis:
„Į mūsų spektaklius
bilietai būna
išpirkti“
1993 m. Palangoje įkurtas „Grubusis“ teatras
žiūrovus į savo spektaklius kviečia ir juos džiugina iki šiol. Prie kolektyvo vairo – režisierius,
aktorius ir pedagogas VIRGINIJUS MILINIS. Pokalbiui jį pakvietė GINTARĖ ŽEMAITYTĖ

– Atstačius Palangos kurhauzą, turite galimybę
ten repetuoti. Kurhauze yra ir Teatro salė, kurioje rodote savo spektaklius. Ar galite pasakyti, kad Kurhauzas šiandien – jau ir „Grubiojo“ teatro namai?
– Taip. Turime teatro palėpę repeticijoms Kurhauzo trečiame aukšte, spektakliams rodyti – Teatro salę.
– Palangos „Grubusis“ teatras gyvuoja daugiau
kaip ketvirtį amžiaus. Visus tuos metus džiugino Jūsų
pastatytų spektaklių kokybė, aktorių meistriškumas
ir atkreipdavo dėmesį nedidelė aktorių trupės sudėtis. Ar tai, jog Jūsų teatro aktorių skaičius nedidelis,
yra susiję su daugelį metų buvusiomis sudėtingomis
darbo sąlygomis (mieste nėra atskiro teatro pastato,
nebuvo gerų patalpų repeticijoms ir spektakliams rodyti), ar dėl pasirenkamo repertuaro?
– Aktorių gausa priklauso nuo pjesėje veikiančių personažų. Spektaklis gali būti vieno aktoriaus. Šiuo metu rodome monospektaklį. Mūsų
teatro istorijoje buvo spektaklių, kuriuose vaidino
penkiolika ir daugiau aktorių.
– Kokie spektakliai Jūsų teatro repertuare
šiemet, kokiais naujais pastatymais artimiausiu
metu planuojate nudžiuginti žiūrovus, ypač vasaros laikotarpiu?
– Repertuare 3 spektakliai: Dominik Moll
„Marso naujienos“, Andre Morua „Tanato viešbutis“ ir A. Kotliar „Moterų laimė“. Vasarą teatro trupės nariai atostogauja.

Aldo Kazlausko nuotraukoje – Palangos „Grubiojo“ teatro vadovas,
režisierius ir aktorius Virginijus Milinis

– Žemaitijoje vienas po kito atsiranda profesionalūs
teatrai. Ar nėra ir Jūsų planuose tokį turėti kurorte?
– Teatrų (profesionalus ar mėgėjiškas) skirtingumą galima interpretuoti taip: profesionalus tas,
kuris „valgo duoną“ iš savo darbo, nors tas atliktas
darbas nebūtinai aukštos kūrybinės prabos. Tuo
tarpu kokybė kaip tik turėtų būti pagrindinis profesionaliojo teatro bruožas. Daug šalyje profesionalių
teatrų, bet spektaklių, vertų to vardo, mažai.
Į mūsų spektaklius bilietai būna išpirkti, vadinasi,
žiūrovas sudomintas, nors jis ir žino, jog eina ne į profesionalų teatrą). Etikečių (profesionalus, (mė)gėjiškas,
laureatas, nominantas) klijavimas ir vardų vaikymasis–
snobizmo bruožas. Kalbėdamas apie profesionalumą
norėčiau pateikti pavyzdį iš sporto pasaulio: krepšininkas, neturėdamas specialybės diplomo, žaidžia (gerai ar
prastai – kitas dalykas) komandoje ir jam moka atlyginimą – niekas nežiūri, kad jis ne profesionalas.
(Nukelta į 28 p.)

Šioje Palangos Kurhauzo palėpės patalpoje gimsta spektakliai. Alberto
Martinaičio nuotrauka
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Grupė Palangos
„Grubiojo“ teatro
narių 2022 m. per
Tarptautinę teatro
dieną svečiuose pas
miesto merą Šarūną
Vaitkų. Fotografė
Ernesta Žaromskytė

– Stebina tai, kad grafų Tiškevičių laikais
(XIX a. pab.–XX a. pr.), Palangoje aju buvo statomi didžiuliai ir prabangūs teatro pastatai, grafai
sudarydavo sutartis su į kurortą vasaromis vaidinti
atvykstančiais užsienio šalių profesionaliais teatrais, tad Palangoje gyvenantys ir čia atvykstantys
poilsiautojai turėdavo galimybę, pvz., pamatyti
spektaklius, kuriais šie teatrai džiugindavo Lenkijos
didmiesčio scenos gerbėjus. Vienam teatro pastatui
sudegus, tuoj pat pradėdavo statyti kitą. Tuo metu
teatro pastatai Palangoje nebuvo vienintelės vietos, kuriose vykdavo kultūriniai renginiai. Daug
pramogų būdavo organizuojama Kurhauze, vasaromis nuolat koncertuodavo pučiamųjų orkestrai
ir kt. Dabar Palangoje yra didelė Koncertų salė,
Kurhauze vyksta įdomus kultūrinis gyvenimas, nemažai kultūrinių renginių ir poilsio namai organizuoja. Tačiau... Ar neaplanko mintis, kad Palangai
reikėtų turėti atskirą teatro pastatą (teatro rūmus)?
– Norėčiau nusikelti į Tiškevičiaus laikų teatrą ir
gyvai pamatyti spektaklį. Šiais laikais privačių teatrų
gyvavimas tęsiasi trumpai. Negelbėtų net atsiradęs
šiuolaikinis grafas, nebent jis būtų ir mecenatas, ir režisierius, o gal net aktorius. Taip, kitų šalių kurortuose, kiek man teko lankytis, yra arba istoriniai teatro
rūmai, arba vasariniai ant jūros (vandenyno) kranto.
Ten – kitos tradicijos, kitas mentalitetas. Aš simpatizuoju tiems teatrams, kurie negalvoja apie išorinį
blizgesį ir gali įsikurti apleistuose pastatuose. Svarbu,
KŪRYBINĖ LAISVĖ IR NEPRIKLAUSOMYBĖ
nuo visokių „grafų“.
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– Ar galite sakyti, kad kurorte teatras jau turi
savo žiūrovą, kad jis domisi tiek profesionalių, tiek ir
mėgėjų teatrų pastatymais, kad kurorte gyvenantys
žmonės, norintys pamatyti didžiuosiuose šalies miestuose profesionalių teatrų pastatytus spektaklius, tai
gali padaryti Palangoje?
– Mūsų teatras yra žiūrovų mėgiamas, gausiai
lankomas. Vieni lankytojai renkasi komercinius
spektaklius su televizijoje „nudrožtais“ aktorių veidais Palangos Koncertų salėje, kiti važiuoja į Klaipėdą ar kitus didmiesčius. Kiekvienas renkasi pagal
savo estetinį skonį ir galimybes.
– Turite didelę vadovavimo teatrui patirtį. Jei būtumėt tik aktorius ir režisierius, kokį teatrą pasirinktumėt:
tą, kuriam vadovauja teatrines studijas baigęs žmogus,
ar kolektyvą, kurio vadovas tokio išsilavinimo neturi?
– Šiandien viešojoje erdvėje ir privačiai diskutuojama, ar gali teatrui vadovauti vadybininkas, neturintis su teatru susijusio išsilavinimo. Manau, kad
tai priklauso nuo to, kokie tikslai (komerciniai ar
meniniai, o gal ir tas, ir tas) teatrui keliami. Svarbu,
jog direktorius ir meno vadovas rastų bendrus sąlyčio
taškus. Meninėmis teatro priemonėmis kuriamas scenos pasaulis yra nepažįstamas funkcionieriams, todėl
nereikėtų jiems viršyti savo įgaliojimų. Įsivaizduokite teatralą, besikišantį į ekonomisto ar finansininko
darbą. Galbūt verta prisiminti teatro guru J. Miltinio
mintį: „Nedarykit nieko blogo – gera aš pats pasidarysiu“. Teatrui – kuo mažiau viršininkų „ant galvos“.
Dėkoju už atsakymus. Sėkmės Jums ir kolektyvui!
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Tarp Gabrielės PetkevičaitėsBitės atminimo medalio
„Tarnaukite Lietuvai“ 2022 m.
laureatų – būrys žemaičių
Parengė Gintautas ČIŽIŪNAS

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“.
Nuotraukos iš Regionų kultūrinių iniciatyvų centro archyvo

Gabrielė Petkevičaitės Bitė: medalis. Dailininkė Skaistė Žilienė. ŽAM
GEK 29640, DM-121

2022 m. kovo 30 d. Panevėžio Juozo Miltinio
teatre laureatams buvo įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite
Lietuvai“. Šiemet medalio „Tarnaukite Lietuvai“
kandidatų vertinimo komisijos pirmininkas buvo
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto signataras rašytojas ir žurnalistas Stasys Kašauskas.
Tarp 2022-aisiais apdovanotųjų – būrys žemaičių. Tai iš Jurbarko krašto kilęs rašytojas, pedagogas, mokslininkas, aktyvus visuomenės ir kultūros
veikėjas Vytautas Martinkus, Akmenės rajono moterų klubas „Akmenietė“, Tauragės rajono Gurklių
kaime gimusi, Panevėžyje dirbanti profesionali
choreografė, dainų švenčių baletmeisterė, meno kolektyvų vadovė Zita Rimkuvienė, Jurbarko rajono
Smalininkų miestelyje gyvenanti Violeta Schuetz,
plačią visuomeninę, kultūrinę veiklą išvystęs to paties Jurbarko rajono Viešvilės miestelyje gyvenantis
Andrius Šašys, iš Mažeikių krašto kilusi Pasaulio

lietuvių bendruomenės pirmininko pavaduotoja,
ilgametė šios bendruomenės Kultūros komiteto
pirmininkė, Lietuvos universitetų Moterų asociacijos garbės narė, lietuvybės puoselėtoja ir skleidėja
Fribūre (Šveicarija), Šveicarijos-Baltijos šalių (Pagalbos) komiteto narė Jūratė Caspersen, Šiaulių rajono Skačių kaimo gimęs rašytojas, istorikas Jonas
Kiriliauskas, iš Šilalės rajono Paymėžio kaime kilęs
Vilniuje gyvenantis istorikas, inžinierius, daugelio
knygų autorius, Žemaičių akademijos garbės narys
Kazys Misius ir Šiauliuose dirbantis Skuodo mieste
gimęs kalbininkas, žemaičių kalbos puoselėtojas ir
populiarintojas Juozas Pabrėža.
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. patvirtintus nuostatus (aktualija redakcija 2016 m.
rugsėjo 29 d.) šis medalis yra Seimo paskatinimas
už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą, filantropinę
veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir
rėmimą, savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje,
visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes. Apdovnojimas taip
pat gali būti skiriamas už visuomeninę veiklą Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams,
piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems
fiziniams ar juridiniams asmenims, atitinkantiems
apdovanojimo medaliu skyrimo kriterijus. Juos
nustato ir medaliu apdovanojamus asmenis išrenka Seimo valdybos sudaryta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų
vertinimo komisija. Siūlyti kandidatus apdovanoti šiuo medaliu turi teisę valstybės ir savivaldybių
institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo,
kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros
organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.
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Vilniaus žemaičių
kultūros draugijos
narys Alfonsas
Tekorius – Lietuvos
„Metų vertėjo
krėslo“ premijos
laureatas
Parengė Kazimieras PRUŠINSKAS
Alvydo STRIČKOS nuotraukos
Dešinėje – Alfonsas Tekorius po apdovanojimo

2022 m. balandžio mėnesio pradžioje Lietuvos
Rašytojų klube gražiai pagerbtas vertėjas, Vilniaus
žemaičių kultūros draugijos narys Alfonsas Tekorius. Renginio metu jam įteikta Lietuvių PEN centro
(Tarptautinio PEN klubo padalinio Lietuvoje , t.y.
lietuvių kalba kuriančių prozininkų, poetų, eseistų,
dramaturgų, vertėjų, leidėjų, literatūros kritikų ir
mokslininkų asociacijos) ir Kultūros ministerijos
premija už 2021 metais išleistą geriausią grožinės
literatūros vertimą į lietuvių kalbą. Taip įvertintas jo iš vokiečių kalbos išverstas rašytojo Danielio
Kehlmanno romanas „Tilis Ulenšpygelis“ (leidėjas– „Alma littera“). Tai kartu apdovanojimas ir už
Alfonso Tekoriaus ilgametę ištikimybę vertimo menui, už jo sodrią, įtaigią ir gyvą vertimo kalbą.
„Metų vertėjo krėslo“ premija teikiama siekiant
paskatinti geriausiai dirbančius grožinės literatūros ir
meninės eseistikos vertėjus į lietuvių kalbą.
A. Tekorius – 22-asis „Metų vertėjo krėslo“ premijos laureatas. Ši nuo 2021 m. teikiama premija vainikavo jo ilgametį darbą vertimo srityje. A. Tekoriaus
į lietuvių kalbą išverstų knygų lentynoje – kelios dešimtys leidinių, tarp kurių išskirtinę vietą užima tokių literatūros, filosofijos klasikų kaip J. W. Goethe‘s,
J. Neffe’s F. Nietzsche‘s, A. Schopenhauerio kūriniai.
Alfonsas Tekorius gimė 1934 m. balandžio 3 d.
Plungės rajono. Medingėnų kaime.
Baigęs vidurinę mokyklą Varniuose (Telšių r.),
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1954–1959 m. vokiečių kalbą ir literatūrą studijavo
Vilniaus universitete. Po studijų liko dirbti šiame universitete – Vokiečių kalbos katedroje dėstė vokiečių
kalbą. 1962–1965 m. vokiečių fonetikos ir fonologijos žinias jis gilino mokydamasis Kijevo T. Ševčenkos universiteto aspirantūroje. 1971 m. tuometinio
Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) universitete
apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją. Vėliau iki 1981 m. dirbo Vilniaus universiteto Vokiečių
kalbos katedros vedėju. Čia jam 1974 m. suteiktas docento vardas. Nuo 1981m. vis daugiau laiko ėmė skirti
vertimams iš vokiečių į lietuvių kalbą. 1981–1984,
1997–2000 m. Vilniaus universitete jis dėstė vokiečių kalbą, 1985–1997 m. ėjo šio universiteto Filologijos fakulteto mokslo reikalų prodekano pareigas, o
2000m. išėjo į užtarnautą poilsį ir atsidėjo vertimams.
1992 m. stažavosi Zalcburgo (Salzburg), 1995 m. –
Miunsterio (Münster) universitetuose, 2002 m. tapo
Lietuvos rašytojų sąjungos nariu.
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Eilieraštē
ZULUMSKĪTĖ Aušrinė
(Kretinga)

Tēp jau īr
Tēp jau īr, ka pavasariou plīštont,
atskobietė natrunk vasarelė...
Tēp jau īr – kumet vasarā vīstont
rodou sopas auksėniem skareliem...

Ėr žėnuojėms, ka esi saugos.
Ėr jotėms, ka nomūs – geriausē.
Tuoki stėpri ta žemės trauka –
sava krašta žemės brongiausės.

Ka pakvimp atkalnie konvalėju žėidā,
Vo viečnos to puonė, – kāp anėi mon gražė!
Gal varda pavasarė tuo tatā vėituo
Bet šiam svietė rēk vėskon patėrtė. ont žemės pergamėnta saulė parašė?
Nasėzlastiek, jē daug kas mainuos.
Tīle, tīle pašnekink šėrdi,
Ka veizous i tus anūm žėidelius baltus,
ėr tou ruoda sodiek i daina.
mon šėrdės kap ledā sauliekaituo līduos...

***

Ėr tuos špuokėninčės, i medius sokeltas,
mon ruodos kap nikumet dar namatītas.

Jūs žėnuot,
pro longa mon kuožnadėin matuos,
kāp vuobolā – dėktė, rauduonė –
ont vuobėlėis žėima dar laikuos.

Mon vierītė nuorės, ka pėivas tuos – švėntas,
mon nuorės pu ožoulo seno sostuotė.
Ėr jostė, ka metams praējos apėntās
galieso pavasarė varda kartuotė.

Tēp jau īr – bepalėkės ražėinas,
rodou tīle laukās pasėšalėn...
Ė tousīk pamėslėjo,
Tēp jau īr – slaptė maliuorē žėimuos kėik tuos kontrībės rēk žemē,
vėsus mėškus ė pėivas nubalėn... augėnontē douna,
pavasarė meta solauktė.
Tēp jau īr – vėskas sokas ėš naujė
kuožna meta – kap gīvastėis ratā. Kėik sīluos rēk žmuogou –
Kāp mums gerā keliautė so saulė – kap vuobolou šaltie –
ka ton vėskon ėr juntam, ėr matuom. ištvertė lėkėma žvarboma?
Kāp īr gerā tus žuodius rėktoutė,
ėr tas eilės kap laiškus rašītė,
ėr pavasari žėima sapnoutė,
ėr svajuotė, ėr meilės prašītė...

Žėima Kretinguo
Kuoki poiki ta žėimuos poukštė –
sausė speigs ėr šerkšnos vasarė.
Pri tėltalė tuos pīlės bokštės
Pastauninka plioškenas opaliē.
Nu bažninčės laikruodė dūžiu
vėsas varnas Kretinguos kelas.
Kuožna dėina – ruoduos i mūši –
skob praeivē spierēs žingsnelēs.
Skobi i darbus – ruods, nieka naujė:
tomsės naktīs ėr trumpas dėinas,
snėigs ar lītaus lašos – i saujė
ėr kriūžātis dar šėlta pėina....
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Pavasarė dėinas

Kėik rēk mūsa liaunā valstībē,
kad būt ana stėpri ė tvėrta.
A kas pasakītom ton truopnē?
Bet mon kuožna sīki
pru longa baveizont
i šaltė sukaustīta vuobėli,
vuobolus tus,
bakībontius īžėimė viejie,
atruoda, ka līge tēp pat ė valstībē –
rēk MŪSA,
rēk mūsa kontrībės,
stuoruonės,
rēk mūsa tėkiejėma,
pareiguos mūsa
nikumet anuos neaplēstė...

Ėr moni – kap vāka – pajiemės už ronkas
pavasaris vedas par pėrmōji līto...
Tuos dėinas – vėinintelės, tėkras ėr brongės –
kap vėskas, kuo žmuogos namuok išsakītė.
Atkalnie pasklėdos konvalėju smuokou,
pajimso kap plunksna žalioujėnti stėiba
ėr žuodi pu žuodė dieliuoso – kap muoko,
kap mon ožrašītė pavesaris lėipė.
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Zulumskītė Aušrinė

Zulumskītė Aušrinė. Portėgrapėjė ėš A. Zalumskītės
arkīva

Zulumskītė Aušrinė – pedaguogė, muokslėninkė, kultūras darbuotuojė, poetė. Ana gėmė
1970 m. kovo 29 d. Kretinguo. Muokies Kretinguos ontruojie vėdorėnie muokīkluo, paskiau – Šiauliū pedaguogėnemė institutė. Pu
studėju dėrba pradėniu klasiu muokītuojė Kretinguos katalėkėškuo vėdorėnie muokīkluo (dabar – Prancėškuonu gimnazėjė), bova tuos gimnazėjės dėrektoriaus pavaduotuojė ogdīmou.
Vieliau studijava Klaipiedas universiteta
edukuoluogėjės doktorantūruo. 2000 metās igėjė socialėniu muokslu daktara laipsni,
vo 2005 metās anā bova soteikts Klaipiedas
universiteta duocėntės pedaguogėnis vards.
Akademėnem darbou Klaipiedas universitetė paskīrė daugiau kap 25 metus, tėn pat, Pedaguogikas katedruo, darboujės lig pat šiuol.
Ana īr dėrbosi ėr Vītauta Dėdiuojė universiteta
Kretinguos Šv. Antana religėjės studiju institutė, Klaipiedas Suocialėniu muokslu kolegėjuo,
Lieto vuos versla kuolegėjuo, Telšiū konėgū semėnarėjuo. Par muokslėnė darba metus īr parašiosi daugiau kap 60 muokslėniu straipsniu,
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išleidosi tris metuodėnės kningas, īr trėjū tarptautėniu
muokslėniu monografėju bėndraautuorė.
Jau devīnis metus Aušrėnė dėrb ėr Kretinguos rajuona kultūras cėntra rėngėniū organizatuorė, Kretinguos rajuona Dainū švėntiu režisierė. 2021 metās anā
īteikta Kretinguos rajuona kultūras ėr mena premėjė.
Aušrėnė – aktyvos kultūras žmuogos. 1992–1998 m.
vadovaujint režisieriou Radžiou Egidėjou bova Kretinguos
kultūras rūmu liaudės tētra (dabar – Egidėjaus Radžiaus
tētros), aktuorė, īr vaidenusi daugiau kap 80 spektakliu.
Ana īr ėr trijūm eilieraštiu rinkėniū: „Didelis vilties
pasaulis“, 1995 m.; „Ilgesio vėjas“, 1998 m.; „Laiko lelijos“ autuorė. Aušrinės kūrėniū īr atspausdinta almanakūs „Poezijos pavasaris 1999“, „Baltija 2002“, kninguos „Lietaus dvasia“ (2001 m.), „Kretingos krašto
žodžio meistrai“ (2004 m.), perėjuodėniūs leidėniūs:
„Literatūra ir menas“, „Gairės“, „Pajūrio naujienos“,
„Švyturys“, „Šeimininkė“, „Inžinerija“ ėr kt.
A. Zulumskītė kap geriausė 1999 m. Kretinguos
rajuona literatė īr apduovėnuota Bruonės ėr Juona Liniausku premėjė. Tās patēs metās anā bova soteikts Lietovuos muokītuoju literatu draugėjės „Spindulys“ organizouta konkursa laureatės vards.
Aušrėnė jau šmuots metu bėndradarbiaun so ivairēs kompozituorēs kordama dainū tekstus vākū, ansambliu, chuoru, liaudėšku kapelu dainuoms. Tekstu
anuoms jau īr parašīta bemaž 100, skomb anėi Kretinguos koncertūs, „Dainū dainelės“ konkursūs, respublėkėnies Dainū švėnties, televizėjės laiduos...
Puoseliedama žemaitiu kalba ana tonkē scenarėjus
raša ėr rėngėnius ved žemaitėškā.
Kalbiedama aple žemaitėška literatūra, Aušrinė saka, ka žemaitiu kalba tink ne tik anikduotams
„skaldītė“ ar balabeikuoms kortė. Sava gimtoujė
muotinas kalbo gal poikiausē ėr aple rimtus, jautrius rēkalus parašītė.
Eilieraštius ėr pruozas kūrėnius ana raša ėr lietovėškā, ėr žemaitėškā. Tarp žemaitėšku eilieraštiu – daug
jumoristėniu kūrėniū. Aušrėnė ketėn kumet nuors išlēstė dar kelės sava kūrības kningelės, nes literatūrėnė
„materėjuola“ tor tėkrā ka daug. Vėsūm pėrma ta būtom vaikėšku eilieraštiu kningelė ėr atskėrs rinkėnielis
vėn so žemaitėškās tekstās.
Nauduota literatūra:

1. Paulauskaitė Birutė, „Aušrinė Zulumskytė“, Kretingos
rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka / Personalijos: https://www.kretvb.lt/personalijos/zulumskyte-ausrine/ (žr. 2022-04-15).

Paruošė Želvītė Danguolė
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Dėdliuojė ikviepėma
balaukont
ZULUMSKĪTĖ Aušrinė

„Užējė, kap vėštā perietė“, – tēp muočiutė
liob sakīs, sožėnuojosi, ka aš staigē somėslėjau kou nuors darītė.
Vėina vakara pamatiau par televizuorio
laida, koriuo muokėna, kāp rēk maliavuotė
paveikslus, ruodė dažus, molbertus, paletės,
šnekiejė žėnuomė maliuorē... Moni kap apčeravuojė – ėr sapnie aš ton vėskon matiau... Vo
rītou stuojos ėr mėslėjo: dėl kuo aš nagalio išmuoktė paišītė kap tėkros maliuorios? Kap
tėkros! Bet rēk tūm vėsūm maliuoriaus dāktū…
Atsėkielosi onksteinās, atmėno, leko i kėima ėiškuotė kuokiūm pagalātiu. Radau na
kažin kuokius, mėslėjo – gerā būs. Īlendo i
kamaralė, kor vėsuokėi īronkē sodietė, sosėrondo kūjāti, tuokiūm dėdėliūm vėniūm (no,
naradau mažūm), ėr, mėslėjo tatā, sosėkalso
tou stuovīna paveikslou. Bet tėi mona pagalātē tėvė, vo vėnīs baisiuonėškas. Pamiegėnau – skėlst. Matau, ka nieka nabūs. Tousīk
soseradau muočiutės spintuo paprastūm irisiniu siūlu – dėktė tuokėi, liob pėršta ipjaus,
jē apsėvīnīuosi. No tā aš so tās siūlās „sobintavau“ tus pagalātius. Išējė tuoks kriuogla – kap
šėinou laukūs džiuovintė, i maliuoriaus molberta nadėdėlē panašos. Vėsā napanašos... No
bet kap pėrmam ruozou, sakau, deries.
Išsėpliešosi ėš paišības sāsvėnė balta lapa,
atsėnešo ėr statau ont tuos sava bodavuonės.
Krimt. Nasėlaika. Ka ėr laikītomės, sopronto,
ka aš nieka ont anuo napapiešo – rēk kuoki
kėita dākta pu apatė pakėštė. Žvalgaus i rinki,
vo rasintās pamatīso kon tinkama. Kap tad – i
tvartali atrėmta sena kiedalė. Atluošos išlėnkts,
ali siedamuoji – tėisi. Pasėjemo ton pati kūjāti,
noejosīs už tvartalė žvalgaus, a nieks namata,
atmušo so kūjātio ton siedamouji šmuota –
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vėsā nabluogs fanieras gabals. Atsėnešosīs
prispaudo pri tuo sava stuovelninka – liuks!
Gatava, gal maliavuotė!
Atsėnešo senus bruolė dažus. Bet... teptoku
tā naradau. Apėntās i kamaralė. Stalčelie – buočiaus pėnzelē sodietė. Namažā ė vėsuokiūm.
Mėslėjo, vėina atsėvuožīso pajimtė, napastebies, ka trūkst. Pajiemiau pati mažōji...
Atsėstuojosi pri sava kūrības īronkiu
baisē sosėgraudėnau. Tėik dėrbau, vo nasomėslėjo, kon maliavuoso. Ai, sakau, kap
tėkra maliuorio lai moni apvaizda ved.
Brūkšt vėina brieži, brūkšt kėta! Če būs
tuoks trans inter finter paveikslos!..
Tik vos aš spiejau kėik isėjaustė i kūrība,
ēt kaiminka pru šāli:
Ė kon če tēp maliavuoji? Kap tėkros maliuorios, tik tuos pakrēptuos ont galvuos berietės batrūkts.
A pavīdi? – sakau atsėsokosi. Gerā, ka dar
sosėtoriejau lėižovi naparuodiosi. Ėr toriejė
ana če trainiuotėis!
Gerā, gerā, vakali, maliavuok kėik nuori, bi
tik okatas īr, – nusėjoukė kaiminka ėr paējė šalėn.
Bet monėi jau bova ikviepėms praējės. Ni
inter, ni finter... No bet nieka... Dabar pasėkavuoso sava dāktus tvartalie ož malku, vo rīt,
ka nieks namatīs, nusėnešo vėskon už vėštėninka pri krūmaliu. Vo tousīk nieks monėi ėr
mona ikviepėmou napamaišīs!
Tik... kon ana sakė aple ton berietė? Aaa,
tėkrā, juk vėsė glaunėijē maliuorē ėr maliavuo, ėr
vākštiuo so berietiem, tēp dar majednē ont vėina galvuos šuona nulēstuom... Iš kor mon anou
gautė? Neee, nomūs tuokiuos tėkrā ka nier...
Ilindau i kamaralė padietė atgal kūjāti.
Veizo – ont gėmbės kībaliou buočiaus šalbierka, vo ont vėršaus – anuo baisē miegstama keporė so snapelio. Tuoki pluokšti, baveik
kap ta berietė. Tik tas snapielis.... No nieka,
kū nors somėslīso... Žvalgaus i rinki, gal kas
krės i aki – akorat: tuokės dėdėlės žėrklės, so
koriuom buočios stuorus šniūrus karpa...
A barēk sakītė, ka kėta rīta jau toriejau vėskon,
kuo rēk tėkram maliuoriou. Net ėr berietė!
Dabar toriejau tik nuētėis ož vėštėninka ėr
lauktė tuo dėdliuojė ikviepėma...
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1918 m. Lietuvos
nepriklausomybės
akto signataro Jono
Smilgevičiaus (1870–
1942) atminimui įamžinti
skirta Vido Cikanos
suprojektuota skulptūra
Užvenčio dvaro sodyboje
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Rašytojos, labdarės Marijos
Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos,
1918 m. Lietuvos nepriklausomybės
akto signataro Jono Smilgevičiaus
žingsnius menanti liepų alėja
Užvenčio dvaro sodyboje (Kelmės r.)
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