laikraðtis dusetø, antalieptës, antazavës seniûnijø ir parapijø þmonëms
2020 m. spalio 7 d. Nr. 19 (321)
kuklesnė – didžioji dalis prekybininkų tą dieną pasirinko
Rudens šventės mugę Utenoje.
Tačiau ir mūsiškėje buvo į ką
pasižvalgyti, nepristigo pagundų
piniginę plačiau atverti.
Dusetų meno mokyklos
moksleivių kruopščiai, išmoningai iš molio nulipdyti dekoratyvūs indai itin mėgstami ir greitai
išgraibstomi. Tautodailininkai,
amatininkai atvežė mugėn tekstilės, vytelių, keramikos, medžio
dirbinių. Sveikata besirūpinantys pirko spanguoles, svogūnus,
česnakus, medaus produktus.
Viena iš įdomybių, pasiūlyta

Daugiabučio gyventojų vardu apdovanojimą atsiėmė Laima Gorpinič.

Dusetiškiai pakvietė į Rudeninę obuolių alėją

Antazavės, Genovaitei Sarokinai
iš Degučių, Birutei ir Vidmantui
Laurinavičiams iš Dusetų, Almai ir Stanislav Pluč iš Imbrado,
Birutei Šuminienei iš Salako,
Rasai ir Gediminui Jurgilams
iš Suvieko, Alitijai ir Stanislavui Radzevičiams iš Turmanto,
Valei ir Mindaugui Guntuliams
iš Zarasų, Daliai Bakanavičienei
iš Zarasų miesto seniūnijų.
2020 m. gražiausių sodybų
Dusetų seniūnijoje nominantams įteiktos Dusetų seniūno
S. Kėblio padėkos ir Z. Striškos
inkilėliai. Apdovanoti Laimutė
Vigėlienė, Liuda ir Žilvinas

Gražina ir Alvydas Makaveckai.

Dusetose rugsėjo 26 dieną įvyko rajoninė amatų ir derliaus
šventė „Rudeninė obuolių alėja“. Žmonės teiravosi, kodėl ši
viso rajono šventė nebuvo tradiciškai surengta Zarasuose. Ką
gi, ir čia „kiaulę pakišo“ covid-19 viruso grėsmė ir įvairūs
su tuo susiję apribojimai. Na, o gera žinia ta, kad šventė vis tik
įvyko, juk nuo spalio pradžios visus tokius panašius masinius
renginius apskritai planuojama uždrausti.
Į Dusetas nuo pat ankstaus
ryto visais keliais suvažiavo ne
tik Zarasų, bet ir aplinkinių rajonų seniūnijų atstovai. Kiemelių šiemet nebuvo leista įrengti,
kad mažiau žmonės būriuotųsi.
Tačiau gardžiais kepiniais, arbata
ir kava nemokamai visus vaišino
Dusetų kepyklėlės savininkai
Dalia ir Artūras Samoiliukai.
Puriais pyragais ir blynais pasmaguriauti kvietė Zarasų žemės
ūkio mokyklos gaspadinės. ŽŪK
„Dusetų krašto gaspadoriai“
siūlė pirkti čia pat gaminamų
gurmaniškų jautienos patiekalų,
šviežiai spaustų obuolių sulčių
pakuotėse.
Štai ko šventėje tikrai netrūko
– tai obuolių! Ir ne tik todėl, kad
jie šiemet puikiai užderėjo, bet ir
todėl, kad obuolys, vaisingumo ir
sveikatos simbolis, buvo pagrindinis šventės akcentas. Pauliaus
Širvio parką papuošė įspūdingos floristinės obuolių arkos,
kurias atsivežė rajono seniūnijų
bendruomenės. Saulėje ant prekystalių tvaskėjo raudonšonių
obuolių kalnai, o vaismedžių

pardavėjai siūlė pirkti įvairiausių veislių obelaites. Tad kiekvienam gomuriui, kiekvienai akiai
užganėdinti šventėje netrūko
obuolių bei kitų vaisių, kaip
ir šiltos saulutės, margų gėlių
žiedų, smagios muzikos ir geros
nuotaikos, kurios neprislopino
privalomos apsauginės kaukės.
Nuo pat ryto parke šurmuliavo mugė, kuri šiemet buvo

Rasa ir Gediminas Jurgilai.

bitininkų, – medaus koriai vakuume, ideali kalėdinė dovana.
Besiruošiantys žiemai matavosi
veltinius, rinkosi vilnones kojines ar kepures.
Koks lietuvio stalas be bulvės
kasdieninės, kopūsto galvos,
mūsų krašte puikiai derančių
moliūgų, kraują stiprinančių
buroko ar lazdyno riešutų – šių
gėrybių irgi netrūko. O kur
dar putojantys Vasaknų dvaro
bravoro gėrimai stilinguose
butelaičiuose!
Oficialioji šventės dalis
prasidėjo sveikinimo žodžiais,
kuriuos tarė Zarasų rajono
savivaldybės tarybos narys Domijanas Popovas, Zarasų rajono

Valė ir Mindaugas Guntuliai.

savivaldybės mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius,
Dusetų klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas, Dusetų
seniūnas Saulius Kėblys. Po
trumpų drūtų sveikinimų buvo
apdovanoti 2020 m. gražiausių
sodybų šeimininkai, pažangiausi
ūkininkai. Nominantams įteiktos Zarasų rajono savivaldybės
mero Nikolajaus Gusevo padėkos ir meistro Zenono Striškos
autoriniai darbai – inkilėliai,
arba „špokinyčios“, kaip juos
tarmiškai įvardijo žodžio kišenėje neieškantis renginio vedėjas
Antanas Laurinkevičius.
Apdovanojimai įteikti Simonai Kravcovaitei ir Deividui Markevičiui iš Antalieptės,
Aušrai ir Žydrūnui Pledžiams iš

Kaškauskai, Genė Bražiūnienė,
Gražina ir Alvydas Makaveckai.
Gražiausiai savo daugiabučio
aplinką besitvarkančiais šiemet
pripažinti Vienažindžio gatvės
19B namo gyventojai. Už pažangų ūkininkavimą pagerbti
ir apdovanoti ūkininkai Algimantas Kuzma, Janina ir Dalius
Lingės.
Nominantai džiaugėsi, kad
buvo pastebėtas ir įvertintas kuklus, kasdienis darbas, be kurio
nebūtų taip jauku jų sodybose,
žadėjo dar labiau stengtis. Juk ir
patiems smagu gražiai gyventi,
ir praeiviui gera stabtelėti prie
skoningai tvarkomos sodybos. O
ypač jei ji neaptverta aklina tvora, kas, deja, darosi madinga.
(Nukelta į 2 psl.)
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Visos šventės metu žiūrovams
gerą ūpą dovanojo muzikiniai
kolektyvai – Aleksandravėlės kapela (vad. Jurgita Raugienė), Dusetų kultūros centro kapela „Du
sietai“ (vad. Sigita Gudonienė),
Kriaunų kaimo kapela (vad. Vita
Mičiulienė), Smalvų kaimo kapela
(vad. Danutė Stunžienė). Atvykę
šaunūs šokėjai iš Zarasų – Sėlos
bendruomenės projekto „Atrask
paguodą“ senjorų kolektyvo grupė (vad. Valdemaras Skardžius,
choreografas Rimvydas Cikanas)
– parodė programą, kurią ruošia
būsimai Dainų šventei.
Smagiai padainuota, pašokta,
pasilinksminta. Kam linksmybių
pritrūko, galėjo dalyvauti sportinėse rungtyse – parke vyko Dusetų
sporto klubo „Ainiai“ surengtos
sportinės varžybos: pasagos metimas, šaudymas, smiginis, šiaudų
ritinio ridenimo rungtys. Ypač

Janina ir Dalius Lingės – geriausi Dusetų ūkinininkai.

„Du sietai“ – be jų, ko gero, šventę įsivaizduoti sunku.

Šiaudų ritinio ridenimo rungtis.

pastaroji, dar neregėta, rungtis,
sukėlė daugiausiai emocijų – ne
taip paprasta kuo greičiau nuridenti didžiulį šiaudų ritinį tuos
privalomus 20 metrų. Tai jau
tikrai dulkės rūko! Į varžybas
užsiregistravo 6 komandos po
du žmones. Nugalėjo „Briedžių“
komanda, kuri buvo apdovanota
nugalėtojų taure ir medaliais, antri liko Asta Barišauskaitė ir Benas Macijauskas, trečioje vietoje
– Petravičiai, kurie apdovanoti
atitinkamo nominalo medaliais.
Šaudymo rungtyje dalyvavo 8
vyrai ir viena moteris. Šaudyta iš
pneumatinio šautuvo su optika
į šešių taškų PŠ-6 taikinį po tris
šūvius. Atkakli kova vyko dėl pirmos ir ketvirtos vietų – keturiems
šauliams surinkus po 14 taškų,
vyko papildoma šūvių serija. Po
pirmųjų trijų papildomų šūvių
paaiškėjo pirmos ir antros vietų
laimėtojai. Nugalėjo Vigantas
Zinkevičius, antras – Algis Šileikis. Trečiai vietai nustatyti prireikė trečios šūvių serijos. Nugalėjo
ir trečią vietą iškovojo Jurgis
Prakas, ketvirtas liko Stanislovas Stankevičius. Nugalėtojas
apdovanotas taure, prizininkai
medaliais.
Moterų grupėje nugalėjo Zita
Petravičienė, surinkusi 15 taškų.
Smiginio strėlyčių mėtymo į taikinį
rungtyje aktyviausios (iš viso 14)
buvo moterys ir merginos. Taikliausia buvo Asta Barišauskaitė,
surinkusi 13 taškų, antra – Agnė
Vaitonytė, atsilikusi vienu tašku,
trečia – Irena Deksnienė. Nugalėtoja gavo taurę ir „aukso“ medalį,
kitos prizininkės – antros ir trečios
vietų medalius.
Vyrų grupėje registruoti 8
dalyviai. Nugalėtojo taure ir

Petravičienei, Gerdai Rožukienei, Astai Barišauskaitei. Vaikų
grupėje laimėjo Aivaras, antras
liko Rytis, trečias Lukas.
Nugalėtojai buvo apdovanoti
prizais – „Auksinės žuvelės“
suvenyrinėmis skulptūromis, medaliais ir taurėmis. Sportininkus,
visus šventės dalyvius sveikindamas Lietuvos kaimo sporto ir
kultūros asociacijos „Nemunas“
valdybos pirmininkas Kęstutis
Levickis linkėjo sveikatos ir sėkmės visuose darbuose.
Dar viena šventės naujovė
– loterija, kurioje buvo galima laimėti visokių gerų, ūkyje
praverčiančių dalykų – kibirų,
šluotų, laistytuvų. Gardaus juoko atsiimant prizus netrūko,
juk svarbu ne laimėjimas, bet
azartiškas dalyvavimas!
Rudenines obuolių arkas
apžiūrėjusi dusetiškių menininkų komisija įvertino, kurios

Žuvų gaudymas rankomis – laukiamiausia atrakcija.

medaliu apdovanotas Benas
Macijauskas, antras liko Danielius Čeikauskas, trečias – Vigantas Linkevičius, kuriems atiteko
antros ir trečios vietų medaliai.
Pasagos (lanko) metimo sektoriuje
dalyvavo tik vaikai, kurie buvo
apdovanoti medaliais ir bilietais
į batuto pramogą. Rungėsi net
du trimečiai dalyviai. Nugalėjo
Dominikas, antras liko Mantas,
trečias – Lukas.
Žuvų gaudymo rankomis
varžybos – viena laukiamiausių
šventės atrakcijų, sutraukianti
minią sirgalių ir žvejų. UAB
„Vasaknos“ organizuojamose
varžybose nepritrūksta žuvies.
Pagauti statinėje didelę lydeką ar
lyną viena ranka per 7 sekundes
– nemenkas iššūkis, su kuriuo
sėkmingai susidoroję žvejai visai
ne šiaurietiškai reiškė džiaugsmo
emocijas. Netrūko ir nusivylimo
ašarų, kai net ir dviem rankomis
nepavyko sučiupti žuvelės šaltame vandenyje. Tokios lengvatos
– žvejoti dviem rankomis – buvo

Į tikslą – šįkart tikrai pavyks!

Dusetų šventėje – daug šypsenų ir geros nuotaikos.

suteiktos vaikams ir garbaus
amžiaus moterims.
Kai kuriems žvejams pavyko
išgriebti tik vėžiukus iš statinės
dugno, bet džiaugtasi ne ką mažiau. Žuvų gaudymo rankomis
varžybose labiausiai sekėsi – Arturui Purvinskiui (I), Rimantui
Plučiui (II), Gediminui Jurgilui
(III). Moterų grupėje – Ritai

dekoratyviniai augalai, atminimo
suvenyrai. Pirmoji vieta atiteko
Smalvų bendruomenės sukurtai
rudeninei arkai, antroji – Dusetų, trečioji – Aleksandravėlės
bendruomenėms. Neliko be
dovanų ir kitos bendruomenės,
sukūrusios floristines arkas, –
joms įteiktos stilingos medinės
dėžės, kupinos rudens gėrybių,
taip pat leidiniai „Dusetos. Seniau ir dabar“.
Padėkota ir kapelų, šokių
kolektyvams – jiems padovanota
firminė UAB „Vasaknos“ žuvų
produkcija.
Ačiū šventės organizaciniuose reikaluose daugiausiai
plušėjusioms Kultūros centro
Dusetų dailės galerijos kolektyvo
darbuotojoms Ievai Špūrienei ir
Margaritai Simokaitytei, kitiems
darbuotojams, pagalbininkams,
savanoriams, be kurių neįvyksta
nė viena Dusetų miesto šventė.
Ruduo kloja lapais takus, bet
dar šalnos nepakąsti žaliuoja Dusetų parke poeto Pauliaus Širvio
jubiliejinis, LR Prezidento Valdo
Adamkaus vardinis ąžuoliukai,
pasodinti čia vos prieš keletą dienų, bet jau sėkmingai leidžiantys
šaknis. Kaip ir mūsų krašto žmonės, įleidę šaknis į savo gimtinę,
dirbantys ne tik dėl savo, bet ir
dėl kito gerovės. Ačiū visiems
dalyvavusiems, iki kitų derlingų
ir kūrybingų susiėjimų!
Renginio globėjas – Zarasų
rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas.
Šventės mecenatai – LR žemės ūkio ministerija, Zarasų ra-

labiausiai atitinka šventės dvasią.
Dailininkas Romualdas Pučekas
siūlė jas vadinti ne arkomis, bet
vartais ar bromomis: „Šie vartai
ypatingi tuo, kad pro juos gali
ne tik išeiti į kitą pusę, bet netgi
sugrįžti!“ – juokavo R. Pučekas.
Kūrybiškiausias arkas sukūrusių bendruomenių atstovams
buvo įteikti pagrindiniai prizai –

jono savivaldybės administracija,
UAB „Vasaknos“.
Šventės rėmėjai – UAB „Lašų
duona“, UAB „Svaita“, UAB
„Utenos prekyba“, UAB „Vigotema“, ŽŪB „Aptarnavimas“, UAB
„Bočiai“, Vasaknų dvaras, Irena ir
Benjaminas Sakalauskai, Vlada
ir Ramūnas Pestiniai, Dusetų
seniūnijos ūkininkai.
Informaciniai rėmėjai – „Utenis“, „Dusetos“, „Zarasų kraštas“,
www.zarasai.lt, www.zarasuose.
lt, www.dusetukrastas.info, http://
www.zarasai.lt/tic/, www.dusetukultura.lt
Organizatoriai – Lietuvos ūkininkių draugijos Zarasų skyrius,
LKSKA „Nemunas“, Kultūros
centras Dusetų dailės galerija, Dusetų sporto klubas „Ainiai“, Dusetų seniūnija, Dusetų seniūnijos ir
parapijos bendruomenės santalka,
Sartų ir Gražutės regioninių parkų
direkcija.
Vilija Visockienė
Autorės ir Aivaro
Troščenkos nuotr.
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Dusetų meno mokyklos auklėtiniai
tarptautiniame projekte, nominuotame tarp
trijų geriausių pasaulyje
vaizdingai kalbėti gimtąja kalba
ir turtinti kalbos žinias, mokytis
svetimos kalbos ir ją tobulinti
per kūrybinę išraišką.
Rugsėjo 25 d. Dusetų Kazimiero Būgos viešojoje bibliotekoje pristatytas leidinys
„Lietuvių–danų patarlės. Kol
gyveni, tol ir mokaisi. Man lærer
så længe man lever“ (leidykla
„Pamėginčius“) ir atidaryta tarptautinio projekto „Kol gyveni, tol
ir mokaisi“ piešinių paroda, kuri
veiks iki spalio 22 d.
Taip pat vyko edukacinės
dirbtuvės „Ar žinai patarlę?“,
kuriose dalyvavo Dusetų meno
mokyklos ir Kazimiero Būgos
gimnazijos moksleiviai. Mokiniai,

Rasa Bačiulienė
Zarasų rajono Dusetų meno
mokyklos auklėtiniai prisijungė prie
šeštus metus vykstančio tarptautinio
projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi“,
kurį iš dalies finansuoja Lietuvos
kultūros taryba ir kuris 2019 metais
prestižinėje tarptautinėje Londono
knygų mugėje buvo nominuotas
„Iternational Excellence Awards
2019“ tarp trijų geriausių pasaulyje
„Educational Learning Recourses“
kategorijoje.
Projekte dalyvauja moksleiviai iš beveik trisdešimties
Lietuvos, Didžiosios Britanijos,
Vokietijos, Norvegijos ir Danijos švietimo įstaigų.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų partijos
rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. 28

Iki 2020 m. lapkričio 10 d.
Keramikos simpoziumo
ANAGAMA LT 2020
keraminių skulptūrų paroda
****************
2020 m. spalio 9 d. (penktadienį) 18.00
Filmas
Projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ dalyviai.

Projekto rėmuose moksleiviai iliustruoja patarles. Įdomu
palyginti, kaip tą pačią patarlę
suvokia vaikai iš Lietuvos ir
jų bendraamžiai Vokietijoje,
Norvegijoje, Danijoje ar Didžiojoje Britanijoje. Jau išleisti
šeši dvikalbiai patarlių žodynai:
lietuvių–anglų, lietuvių–rusų,
lietuvių–vokiečių, rusų–anglų,
lietuvių–norvegų ir ką tik pasirodė lietuvių–danų patarlių
žodynas „Kol gyveni, tol ir
mokaisi. Man lærer så længe
man lever“, kurį iliustravo ir

Dusetų meno mokyklos auklėtiniai. Beje, Dusetų meno
mokyklos auklėtiniai iliustravo
jau ketvirtąją patarlių knygą, o
moksleivius į projektą įtraukė
mokytojai Svetlana Raugienė
ir Eugenijus Raugas.
Patarlės yra tradiciniai posakiai, atspindintys kalbos turtingumą ir tautos charakterį,
atskleidžiantys tautos savitumo
išraišką. Todėl patarlių perteikimas jaunajai kartai yra labai
svarbi ugdymo priemonė. Projektu siekiama skatinti vaikus

susiskirstę į komandas, naudodamiesi išmaniaisiais telefonais ir
Kahoot programėle, atsakinėjo
į klausimus apie patarles. Norint
laimėti, reikėjo pastabumo, greitos reakcijos ir atidžiai skaityti
užduotį. Vaikai labai emocingai
reagavo į teisingai ar neteisingai
pateiktus atsakymus. Nugalėtojai
buvo apdovanoti prizais, o projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi“
dalyviai dovanų gavo savo iliustruotas knygas.
Projektą finansuoja
Lietuvos kultūros taryba

LESĖ GRĮŽTA
Bilieto kaina 5 eurai
****************
2020 m. lapkričio 6 d. (penktadienį) 18.00
Filmas vaikams
KOSMINIS SAMSAMAS
Bilieto kaina 5 eurai
***************
Prašome laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo rekomendacijų, dėvėti apsaugines
kaukes ir užtikrinti saugų atstumą.
Saugokime save ir vieni kitus.

Utenoje vyko teisinių žinių konkurso „Temidė“ II etapas
Šių metų rugsėjo 24 dieną
Utenos apskrities vyriausiajame
policijos komisariate vyko bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio
mokymo įstaigų moksleivių respublikinio teisinių žinių konkurso
„Temidė“ II etapas.
Konkurse dalyvavo mokinių
komandos iš Zarasų profesinės
mokyklos, Utenos rajono Užpalių gimnazijos, Ignalinos rajono
Vidiškių gimnazijos, Molėtų
rajono Alantos gimnazijos ir Visagino „Verdenės“ gimnazijos,
sudarytos iš 5 dalyvių. Konkurso dalyviai sprendė „Temidės
pabėgimo kambario“ užduotis,
kuriose prireikė teisinių žinių
apie Lietuvos istoriją.
(Nukelta į 4 psl.)

Teisinių žinių konkurse įgytos žinios pravers gyvenime.

4 psl.
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Žmogus – tik žemės svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo,
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios.
Skaudžią netekties valandą dėl mylimos sesers Elenos Lapeikienės mirties nuoširdžiai užjaučiame Onutę
Lapinskienę.
Biliūno g. 8 namo gyventojai

Netektis. O gal žvaigždė?
Išsivedė brangiausią žmogų.
Lemtis. O gal gyvenimas?
Paliko begalinį skausmą.
Skaudžią netekties valandą dėl Elenos Lapeikienės  
mirties nuoširdžius užuojautos žodžius tariame vyrui,
dukrai, sūnui, sesei bei visiems artimiesiems.
Dusetų Šv. Trejybės bažnyčios gyvojo
rožinio draugija

Sveikiname švietėją –
Lietuvos Kultūros Didvyrį
– prof. Libertą Klimką!
Brandūs jubiliejai skatina
apžvelgti ir įvertinti nueitą kelią, o ypač tada, kai jis pažymėtas asmenybės 80-mečiu.
Šia proga ypatingo dėmesio
vertas Libertas Klimka – fizikas, gamtos mokslų daktaras ir profesorius, mokslo
istorikas, etnologas, naujų tarpdisciplininių mokslo
šakų – paleoastronomijos ir
etnokosmologijos – pradininkas Lietuvoje, paveldosaugininkas, kraštotyrininkas.

Utenoje vyko teisinių žinių
konkurso „Temidė“ II etapas
(Atkelta iš 3 psl.)

Trečiąją vietą užėmė Ignalinos rajono Vidiškių
gimnazijos moksleiviai, kurie „Temidės pabėgimo
kambarį“ įveikė per 19 min. 50 sek. Antroji vieta
atiteko Molėtų rajono Alantos gimnazijos atstovams, jie „Temidės pabėgimo kambarį“ įveikė per
13 min. 46 sek. Utenos rajono Užpalių gimnazijos moksleiviai, sugebėję iš „Temidės pabėgimo
kambario“ pabėgti vos per 12 min. 34 sek., užėmė
pirmąją vietą.
Nugalėjusios komandos apdovanotos Policijos
departamento įsteigtomis dovanėlėmis – „Pegaso“

knygyno tinklo dovanų kuponais. Pirmosios vietos
nugalėtojai atstovaus Utenos apskričiai dalyvaudami teisinių žinių konkurso „Temidė“ III etape.
Konkursą organizavusiems bendruomenės
pareigūnams buvo smagu stebėti, kaip dalyviai
džiaugėsi, jog pavyko įveikti „Temidės pabėgimo
kambarį“ bei aptarinėjo galvosūkius ir situacijas,
nutikusias kambaryje, mielai dalijosi įspūdžiais ir
geromis emocijomis. Tikimasi, kad šis konkursas
motyvuos moksleivius įgyti dar daugiau teisinių
žinių ir paskatins jaunuolius ateityje elgtis atsakingai bei pilietiškai.

Ekskursija po Ilzenbergo dvarą

(2003), Saulės laikrodžiai Lietuvoje (2007), Tautos metai: Saulės
ratu, Mėnulio taku (2008), Lietuviškųjų švenčių rate (2009, papildytas leidimas 2013), Tradicinių
kalendorinių švenčių semantika
(2009), Lietuviškų tradicijų skrynelė (2013, 2014), Rimtos, juokingos
ir graudžios senojo Vilniaus istorijos (2016), Užkopus į varpų bokštą
(2019). Veikalų Lietuvos pajūrio
žemės viduramžiais (su V. Žulkumi,
1989), Lietuvos fizikų ir astronomų
sąvadas (su E. D. Makariūniene,
Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos nariai keliaudami atranda Lietuvą.

Keliaudami vis labiau atrandame Lietuvą. Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos nariai užbaigė savo
kelionių sezoną aplankydami šiaurės Lietuvos kamputyje įsikūrusį nuošalų Ilzenbergo dvarą. Ne vieną
dešimtmetį Rokiškio rajone Ilzenbergo dvaras stovėjo
apleistas ir niekieno neprižiūrimas, kol prieš 17 metų
dvarvietę įsigijo verslininkas Vaidas Barakauskas.
Prireikė 14 metų, kad dvaras būtų prikeltas ir visiškai
atkurtas kaip XIX a. vidurio klasicizmo prisiminimas. Tai vienintelis dvaras Baltijos šalyse, kuriame
ūkininkaujama ir tęsiamos natūralios žemdirbystės
tradicijos: augalai tręšiami natūraliomis organinėmis
trąšomis, galvijai ir paukščiai šeriami pašaru, užaugintu ir paruoštu ūkyje. Dvarvietė sugrįžo prie savo
šaknų.

Žydinčios sielos žmogus – prof. Libertas Klimka.

Tai ir vienas pačių ryškiausių
mokslo populiarintojų ir kultūros lauko darbininkų – juk
yra parašęs per aštuonis šimtus
įvairių populiarinimo straipsnių,
bendradarbiauja su laikraščiais,
žurnalais, dalyvauja Lietuvos
radijo ar televizijos laidose.
L. Klimka – astronominio
kalendoriaus „Lietuvos dangus“
bei periodinių leidinių „Istorija“,
„Fizikų žinios“, „Kultūros aktualijos“, „Lietuvos muziejai“ ir
„Etnokosmologija“ redkolegijų
narys. Nuo 1998 m. Lietuvos ir
Baltijos šalių istorikų asociacijos
vicepirmininkas, 2005–2010 m.
Lietuvos etninės kultūros globos
tarybos pirmininkas.
Parašė šias knygas: Tikslieji
mokslai Lietuvoje (1994), Vilniaus bokštų laikrodžiai (1997),
Senovės dievai ir mitinės būtybės

-

1994, pataisytas leidimas 2001), Po
tėviškės dangumi (su R. Kazlausku
ir Ž. Lazdauskaite, 1997, 2015), Fizikos ir taikomųjų mokslų pradžia
Lietuvoje (su R. Kivilšiene, 2005),
Tautiškumas ir pilietiškumas. Atskirtis ar dermė? (2007), Bernardas
Kuodaitis ir Lietuvos astronomija
(su A. Ažusieniu ir S. Matulaityte,
2007), Tėviškės metai (su J. Bierontaite, 2008), Kaziuko mugė
(2009 – vienas autorių). Straipsnių
rinkinio Tautinės tapatybės dramaturgija (2005) sudarytojas (su R.
Grigu) ir vienas autorių. Sudarė
keletą tautinių papročių ir tradicijų
kalendorių.
Įvertintas: L. Ivinskio premija
(1997), J. Basanavičiaus premija
(2005), S. Šalkauskio premija
(2008).
Parengė muziejininkas
Rytis Pivoriūnas

Rokiškyje prie Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos keliautojų grupės prisijungė Ilzenbergo dvaro
gidas Petras Blaževičius. Važiuojant į dvarą, gidas
jau autobuse plačiai papasakojo apie Rokiškio
rajono kaimus, žymesnes vietas, upes. Ekskursijoje
po Ilzenbergo dvarą iš gido išgirdome išsamų pasakojimą apie dvaro istoriją, kuri siekia 1515 m.
Ilzenbergo dvaro parke suformuotos emocinės
erdvės: idilija, svajonė, paslaptingumas, džiaugsmas, pakilumas, prakilnumas, didingumas, išmintis, meilė. Vaikštant parko takeliais, alėjomis prie
gamtinės parko aplinkos įvairiose vietose labai
dera kruopščiai menininkų sukurtos skulptūros:
saulės laikrodis, suoliukas, mergaitė iškeltomis
rankomis, lelijos, angelai, mergaitė ant rutulio.
Tai teminis skulptūrų parkas „Meilė – Harmonija – Dvariškumas“, skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui. Meilės tiltas parką sujungia
su įsimylėjėlių pamėgta Meilės sala. Čia daug meilės paslapčių mena senasis Ilzės – Janio ąžuolas.
Ilgio ežere parko lankytojams įrengtas fontanas.
Parke galima atsigerti vandens iš Ilzenbergo dvaro
šaltinio. Išpuoselėtame 14 ha angliško tipo parke
auga 500 metų senumo Lietuvos valstybės saugomas ąžuolas (kamieno apimtis 6,3 metro). Šiame
ąžuole gyvena įdomūs vabzdžiai – auksavabalai.
Dvare daug šikšnosparnių. Įspūdingai atrodo tiksli
Stelmužės ąžuolo kamieno kopija. Nuorodos žymi
svarbias Lietuvai ir Ilzenbergo dvarui datas toje

kamieno apimtyje, kokioje Stelmužės ąžuolas tuo
metu buvo. Šalia auga iš Stelmužės ąžuolo gilių
pasodinti ąžuoliukai stelmužiukai. Nustebino patrankų aikštelė su trimis 17 a. švediškų patrankų
kopijomis. Ekskursantus iškilmingai pasveikino
vienos patrankos šūvis.
Prieš dvaro rūmus įrengtas fontanas su skulptūra „Angelų medis“. Rūmai pasitinka svečius
tauriu, skoningai ir prabangiai įrengtu holo bei
salių interjeru, žavi subtiliu dvariškumu. Apžiūrėjome prabangią Didžiąją salę, jaukią ir elegantišką
valgomojo salę, biblioteką svarbiems susitikimams,
jaukius ir puošnius mažuosius bei prabangius didžiuosius apartamentus. Nusileidome į autentiškus
18 a. skliautinius, dailaus raudonų plytų mūro su
keturiomis menėmis erdvius rūsius. Pabuvojome
susitikimų salėje su erdvia lauko terasa ir vaizdu
į parką. Sužinojome, kad dvare organizuojamos
vasaros stovyklos 7–17 metų vaikams „Svajonių
planeta“. Čia puoselėjamos itin svarbios vertybės:
kūrybiškumas, ekologija ir sveikas gyvenimo būdas,
savęs atradimai. Stovyklautojams įrengti 9 miegamieji kambariai.
Maloniai laiką leidome dvaro valgomajame
degustuodami Ilzenbergo pieno gardumynus.
Mus pasitiko vadybininkės Ramutė Uginčienė ir
Aurelija Pitrėnaitė. Ant stalo buvo patiekta skirtingų skonių natūralūs varškės sūriai, brandintas
sūris „Ilzenberg“, užtepėlė „Ilzenberg“, tikras
sviestas, rūgpienis, airanas, juoda ruginė duona,
šviesi duona, dvariškas pievų medus, varškės
pyragas, žolelių arbata. Iš Ramutės pasakojimo
sužinojome, kaip šie produktai pagaminti ir kodėl
jie tokie vertingi. Apsilankėme ir jaukioje dvaro
krautuvėlėje – kavinėje, kur įsigijome gardžių
lauktuvių namiškiams.
Iš ekskursijos grįžome pilni gražių įspūdžių, nustebinti ir pradžiuginti gamtos vaizdų. Ekskursija
buvo įdomi ir turininga. Daugybė nuostabių dalykų sukurta iki mūsų. Iš kartos į kartą perduodama
istorinė atmintis, tradicijos, papročiai. 		
Nuoširdžiai dėkojame Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkei Vilhelminai Dubnikovai
už ekskursijos organizavimą.
Laima Gorpinič
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