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Kazimieras Būga –
žmogus, kuris suprato
kalbos senovę
„Kalboje tauta pasisako, kas esanti,
ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa
jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės,
siela, dvasia.“ J. Jablonskis.
Per Lietuvą driekiasi kalbos kelias,
skirtas Jono Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms. Edukacinių susitikimų
metu vyksta pokalbiai apie žymiausius
Lietuvos kalbininkus. Jau įvyko pašnekesiai, skirti Martynui Mažvydui, Kristijonui Donelaičiui, Jurgiui Zauerveinui,

Paulikaitė, žurnalistė, portalo „Mano
kraštas“ redaktorė. Pokalbyje taip pat
dalyvavo Rytis Pivoriūnas, K. Būgos
memorialinio muziejaus muziejininkas,
dusetiškiai. Nors pastarųjų atėjo vos
keletas, bet atėjusieji labai džiaugėsi
tokia reta proga ne tik paklausyti įdomių įžvalgų apie lietuvių kalbą, bet ir
galimybe užduoti rūpimus klausimus.
Prof. B. Stundžia savo paskaitoje
„Kazimieras Būga – žmogus, kuris
suprato kalbos senovę“ mūsų kraštietį

Iš kairės – B. Stundžia, A. Antanaitis, G. Paulikaitė.

Mikalojui Daukšai, Motiejui Valančiui,
Dionizui Poškai, Simonui Stanevičiui,
Laurynui Ivinskiui.
Spalio 14 dieną „Kalbos kelias“ į
Dusetas atvedė keletą garsių mūsų
dienų kalbininkų – akad. prof. habil. dr.
Bonifacą Stundžią, dėstantį Vilniaus
universitete, Baltistikos katedroje, bei
Audrį Antanaitį, Valstybinės lietuvių
kalbos komisijos pirmininką. Susitikimą su K. Būgos vyresnių klasių gimnazistais, mokytojais vedė Genovaitė

kalbininką K. Būgą įvardijo kaip pirmąjį profesionalų lietuvių kalbininką,
palygindamas jį su kitu Lietuvos genijumi – M. K. Čiurlioniu. Kiekvienas
savo veiklos srityje per trumpą, bet
nepaprastai turiningą gyvenimą padovanojo Lietuvai lobius, kurie neprarado
savo vertės ir kuriais mes naudojamės
iki pat šių dienų.
Profesorius K. Būgą pristatė ne kaip
sausą akademiką, bet kaip žmogų, kuris

Bendruomenę
buriame prasmingiems
darbams
Šių metų vasaros pabaigoje Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka Zarasų savivaldybei
pateikė nevyriausybinių organizacijų
ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano
įgyvendinimo 1.1.5 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą Zarasų
rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo
projektų atrankos konkurso paraišką.

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka nusipirko būtiniausią virtuvinę įrangą, kuri bus naudojama
užsibrėžtuose tiksluose nurodytose
veiklose: įvairiose socialinėse veiklose,
narių sueigose, laisvalaikio užimtumo
programose, teikiant nemokamas laikino apgyvendinimo paslaugas socialiai
pažeidžiamiems gyventojams. Įsigyta
materialinė bazė bei pritaikymas visuomenės poreikiams – svarbus aspektas
gerinant socialinę bei ekonominę padėtį.

Projekto tikslas – bendruomenės
namų materialinės bazės gerinimas,
pritaikant bendruomenės poreikiams,
ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai.
Uždaviniai:
1. Nusipirkti būtiniausią virtuvinę
įrangą;
2. Žoliapjovės pirkimas aplinkai
tvarkyti;
3. Kita įranga, reikalinga bendruomeninei veiklai.

Įrengtas bendruomenės namų įveiklinimas užtikrins sąlygas ir platesnes
galimybes įvairių socialinių sluoksnių
gyventojams bei visos bendruomenės
kultūriniam lavinimui, turiningam
bei įvairiam laisvalaikio užimtumui,
lankytojai jausis saugūs. Sutvarkyta
patalpų estetinė būklė padidins gyvenamosios aplinkos patrauklumą. Bendruomenės namai atliks visuomeninę
naudą teikiančią veiklą, sukuriančią
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Lietuvių kalbos gėdytis nevalia – tokią mintį išsinešė kiekvienas „Kalbos kelio“ dalyvis.
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Kazimieras Būga – žmogus,
kuris suprato kalbos senovę
(Atkelta iš 1 psl.)

jau besimokydamas mokykloje
domėjosi gimtąja kalba, rinko
žodžius, juos sistemino. Visą
gyvenimą Žodžiui paskyręs,
K. Būga rūpinosi bendrinės
kalbos kokybe, pirmasis atkūrė
nemažai autentiškų žodžių,
tarp jų ir didžiųjų Lietuvos kunigaikščių vardus. Jis kovojo su
savojo laikmečio žodyno švarintojais, puristais, kurie bandė sulietuvinti tarptautinius
žodžius  ar giliai įsišaknijusius,
jau tapusius savais, skolinius.
Jeigu jiems būtų pavykę, dabar vietoj žodžio „astronomija“ sakytume „žvaigždėtyra“,
kaliošus vadintume purvabridžiais, o baravyką – storkočiu...
Būtų išguiti iš kalbos ir tokie
žodžiai kaip „vilna“, „krėslas“
ir t. t. Laimei, „švarintojams“
nepavyko nuskurdinti lietuvių
kalbos žodyno.
K. Būga didelį dėmesį
kreipė į kalbos grožį, poetiškumą. Anot jo, kalba turi būti
gyva, sklandi, rašomąją kalbą
privalo maitinti šnekamoji
žmonių kalba. K. Būga labai
palaikė tarmiškai kalbančius,
užrašė tūkstančius įvairių
Lietuvos tarmių žodžių. Užstojo rašytoją Vaižgantą, kai
šis buvo puldinėjimas dėl
savo kūriniuose vartojamos
tarmiškos kalbos.

Garsūs mūsų dienų kalbininkai pritaria K. Būgos minčiai, kad kalba turi
būti gyva, sklandi.

Iš didelio rašto išeinama iš
krašto ir šiais laikais, ypač kai
užsimojama kalbą „gerinti“,
kurti naujus žodžius, kuriems
visuomenė prieštarauja. Prof.
B. Stundžia pateikė pavyzdį,
kaip perdėtas rūpestis kalbos
išsaugojimu sukelia begales
papildomų problemų. Islandai
praktiškai nevartoja tarptautinių žodžių, net romanų herojų
vardus išsiverčia. Toks atsiribojimas kelia tik painiavą. Tačiau
nelengva sukurti vykusį naujadarą, o dar sunkiau pasiekti,
kad jis prigytų šnekamojoje
kalboje. Kaip pasisekusius žodžius galima paminėti „telefonspynę“, „spausdintuvą“,
„naršyklę“ ar kt.

Antroji susitikimo dalis vadinosi „Mes kiekvienas esame
kalbos kūrėjas“. A. Antanaitis
palietė labai aktualias problemas, kurias reikia spręsti
šiandien, jei nenorime, kad
lietuvių kalba išliktų tik bibliotekų saugyklose. Atsikratę
visur brukamos rusų kalbos,
pasidavėme naujam pavojui
– anglicizmui. „Tai – pagarbos
lietuvių kalbai trūkumas“, –
kalbėjo A. Antanaitis. Buvo
metas, kai lietuviškas žodis
skambėjo tik kaimo bakūžėse,
ten jis ir išgyveno knygnešių
dėka. Panašu, kad globalizacijos laikais grįžo ta pati nutautėjimo grėsmė, tik šį kartą
ji kur kas pavojingesnė.

Čia pravartu prisiminti
Imanuelio Kanto žodžius: „Iš
tikrųjų, jokia kita pasaulio
kalba nėra gavusi tiek aukštų
pagyrų kaip lietuvių kalba.
Lietuvių tautai buvo priskirta
didelė garbė už sukūrimą, detalių išdailinimą ir vartojimą
aukščiausiai išvystytos žmogiškos kalbos su savita gražia ir
aiškia fonologija. Be to, pagal
lyginamąją kalbotyrą lietuvių
kalba yra labiausiai kvalifikuota atstovauti pirmykštei arijų
civilizacijai ir kultūrai.“
Žymus baltistas Vladimiras
Toporovas yra pasakęs, kad
„lietuvių kalba yra raktas apskritai į visas pasaulio kalbas,
netgi į visą pasaulio istorijos
supratimą“. Popiežius Pranciškus Europos Parlamente
kalbėjo apie Europos Sąjungos
prievolę ir pareigą globoti mažas tautas. Deja, bet Europoje
vyksta kultūrinė kolonizacija.
Ar pasiduosime jai, ar tikrai,
pasak demografų, 2060 metais
mūsų, lietuviškai kalbančių,
nebebus net dviejų milijonų?
„Kas nutiks, jei neliks lietuvių kalbos? Nieko, gyvensime
kaip gyvenę, tačiau su gimtąja
kalba išnyks ištisas pasaulis“,
– kalbėjo A. Antanaitis. Ne
tik žodžiai išnyks, bet ir dalis
pojūčių, jausmų, reiškinių,
kurie kiekvienoje tautoje turi

unikalias sąvokas, reikšmes ar
pavadinimus.
Verta mokytis iš latvių, kurie savo Konstitucijoje įrašė:
„Atsižvelgiant į latvių kalbos,
kaip valstybinės kalbos, įtvirtinimą Konstitucijoje, taip
pat ir į tai, kad globalizacijos
sąlygomis Latvija yra vienintelė vieta pasaulyje, kur galima
garantuoti latvių kalbos bei
pagrindinės nacijos egzistavimą ir raidą, latvių kalbos kaip
valstybinės kalbos vartojimo
srities susiaurinimas šalies
teritorijoje laikomas grėsme
valstybinei demokratinei santvarkai.“
Štai tokią mažos tautos
poziciją reikia ir mums prisiimti. Sakoma, šiuolaikiniai
jaunuoliai tarpusavyje susišneka vartodami 300 žodžių.
Trečdalis iš jų – svetimžodžiai,
jaustukai, ištiktukai ir pan.
Kūrybiškumui čia vietos nebelieka. O pasidairius miestų
gatvėse į iškabas, jau sunku
suprasti, kokioje šalyje esame.
Norisi tikėti, kad šis pokalbis bibliotekoje pasėjo tinkamą grūdą moksleivių širdyse
ir jie neužmirš, kad lietuvių
kalbos gėdytis nevalia. Ir gal
bent vienas, patartas prof. B.
Stundžios, atsivers K. Būgos
raštų tomelį ar Didįjį lietuvių
kalbos žodyną, taip atrasdami
mūsų kalbą iš naujo. Jei ne
dabar, tai kada nors, kai ateis
tam tinkamas metas ir nusiteikimas.
Vilija Visockienė
Autorės nuotr.

Bendruomenę buriame
prasmingiems darbams
(Atkelta iš 1 psl.)

pridėtinę socialinę vertę,
padės spręsti socialiai
pažeidžiamų asmenų
problemas (bus teikiamos nemokamos apgyvendinimo paslaugos).
Išorinis ryšių užmezgimas ir palaikymas skatins
draugišką bendravimą
bei bendradarbiavimą
su kitomis bendruomenėmis.

Nuotraukose – įvairių užimtumo programų dalyvių veiklos ir bendruomenės laisvalaikio akimirkos.

Projektas skirtas bendruomenės viešiesiems
poreikiams tenkinti, todėl tikslinei grupei priklauso visi aplinkinių
seniūnijos gyvenviečių
gyventojai, nepaisant
jų amžiaus ar socialinės
padėties, bei atvykstantiems turistams ir svečiams. Projektas atitinka
pagrindinius bendruomenės tikslus – kurti saugią,
visiems patogią gyvenamąją aplinką, tenkinti
socialinius, kultūrinius

poreikius, puoselėti šeimos ir bendruomenės
dvasines vertybes.
Zarasų rajono savivaldybė, apsvarsčiusi ir įvertinusi Dusetų
seniūnijos ir parapijos
bendruomenės santalkos paraišką, skyrė 1303
eurus. Už šią paramą
įsigyta būtiniausia virtuvinė įranga.
Bendruomenė kuria
naują bendruomeninę
erdvę (bendruomenės
namus), kur bus generuojamos mintys ir idėjos naujiems darbams
bei projektams. Niekas
geriau nesuartina bendruomenės, kaip bendras laisvalaikis, todėl,

gavę paramą ir įsigiję
įrangą, planuojame dar
labiau aktyvinti mūsų
veiklą.
Greitai ir įspūdingai
keičiasi mūsų kraštas.
Keičia jį kūrybingi, sumanūs ir išradingi žmonės. Visus juos jungia
gražios idėjos, drąsūs sumanymai, geri ir sąžiningi darbai gražiame mūsų
krašte. Mūsų kraštiečių
pati didžiausia vertybė
– bendruomeniškumo
jausmas, kuris skatina
daryti gražius, prasmingus darbus.
Aldona Žiliukienė
Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės
santalkos pirmininkė
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Mielieji,
dėkojame Jums už dalyvavimą Seimo rinkimuose
spalio 11-ąją ir kviečiame
mus palaikyti antrajame
rinkimų ture spalio 25
dieną!
Svarbus kiekvieno Jūsų balsas. Kiekvienas iš Jūsų nuspręs, kas bus Lietuvos prioritetas
ateinančius ketverius metus.
Mes rūpinomės ir ateityje ypatingą prioritetą skirsime vaikų švietimo kokybei, tinkamam
išsilavinimui, sveikam ir nemokamam maitinimui. Mes darome ir darysime viską, kad vaikai
mūsų šalyje būtų saugūs ir sveiki, o jų mokyklos – netoli namų, kuriuose jie gyvena.
Rūpestis senjorais atskleidžia požiūrį į valstybę. Ketverius metus nuosekliai rūpinomės
Lietuvos žmonių gerove, didinome senjorų pajamas. Tokias priemones kaip 13-oji pensija
ar kitokio pobūdžio vienkartines išmokas mūsų senjorams matome kaip papildomą pagalbą, kuri yra teisinga, būtina ir kuri bus įgyvendinta. Nepaisant visų oponentų pašaipų,
suprantame, kad mūsų tėvams ir seneliams to reikia. Didžiuojamės, kad senjorams nuo 75
metų kompensuojami vaistai šiandien yra nemokami, per kitą Seimo kadenciją sieksime,
kad jie būtų nemokami ir 65-erių metų žmonėms.
Džiaugiamės, kad įvedėme ir padidinome vaiko pinigus. Tikimės, kad net ir radikaliausi
oponentai neišdrįs jų atšaukti – nors ką gali žinoti. Netrūko ir kitų sprendimų, kurių
tikslas – šeimos puoselėjimas. Tikime, jog būtent šeima buvo ir yra visų mūsų pagrindas,
padėjęs išlaikyti lietuvybę ir neleidęs Tautai išnykti.
Savo kasdieniais darbais įrodėme, kad žmogus ir jo gerovė mums yra prioritetas. Mes
dėjome visas pastangas, kad suvaldytume koronaviruso plitimą Lietuvoje. Pirmąją bangą
mes kartu su Jumis įveikėme labai sėkmingai.
Mūsų politinių oponentų teiginys, esą valstybė yra praskolinta – melas! Labai kviečiame
palyginti mūsų ir I. Šimonytės pasiskolintų lėšų palūkanas. Nei daug, nei mažai: šiandien
skolinamės net 17 kartų pigiau! Šiandien valstybė skolinasi praktiškai už nulines palūkanas.
Lietuva bene vienintelė Europoje šiuos metus pabaigs su ekonomikos augimu ir net 8
proc. pandemijos laikotarpiu išaugusiu darbo užmokesčiu. Po pirmosios bangos reikėjo
įlieti į ekonomiką lėšų – tą ir padarėme. Dėkojame visiems Lietuvos žmonėms ir atsakingo verslo atstovams, kad kartu pasiekėme, jog mūsų ekonomika šiandien būtų viena
stabiliausių Europoje!
Pavyko pasiekti, kad pandemijos metu nepasikartotų 2009 m. ekonominės krizės laikotarpiu konservatorių padaryti buhalteriniai sprendimai, kada buvo paaukoti žmonių interesai
negailestingai nurėžiant jų darbo užmokestį ir pensijas. Atsidūrus tokioje krizėje, galima
eiti dviem keliais – viską „užveržti“ ir taupyti arba įlieti lėšų ir „užkurti“ ekonomiką iš
naujo. Mes – už antrąjį variantą. Už darbo vietas visoje Lietuvoje. Už ekonominį ir socialinį saugumą. Už valstybę, kuri savo žmonėms ištiesia pagalbos ranką.
Skirtingai nuo oponentų, mes girdime visas puses. Girdime ir gerbiame kiekvieno žmogaus apsisprendimą, tačiau nepalaikome agresyviai brukamo gyvenimo būdo, „vienintelės
teisingos“ krypties, mąstymo, požiūrio.
Todėl kviečiame balsą atiduoti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatui Algimantui Dumbravai. Paraginkite tai padaryti savo draugus ir kaimynus! Rinkitės atsakingą
Lietuvą.
Primename, kad seniau įprastas rinkėjo pažymėjimas dabar nebesiunčiamas, o Jūsų
balsai – ypač reikalingi Lietuvai, nes yra politinių jėgų, kurių interesas ir kelias į pergalę
– mažesnis rinkėjų aktyvumas. Neleiskite, kad kiti nuspręstų už Jus!
Atvykite spalio 25 d. balsuoti, turėdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, rašymo
priemonę ir apsauginę kaukę. Nereikia baimintis: užtikriname, kad yra imtasi visų reikiamų
apsaugos priemonių ir balsavimas yra visiškai saugus, tad ateikite. Ir būkite sveiki!
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Saulius Skvernelis
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas

Ramūnas Karbauskis
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. 34

Mieli Nalšios šiaurinės
apygardos rinkėjai,
Esu nuoširdžiai Jums dėkingas už milžinišką paramą pirmame
rinkimų ture. Net 40 procentų atvykusių rinkėjų balsavo už mane.
Tokių įspūdingų rezultatų aš nesu turėjęs per tris ankstesnes kadencijas. Jūsų balsai ir pasitikėjimas suteikia papildomų jėgų naujiems
darbams Lietuvos labui. Stengsiuosi kiek įmanydamas pateisinti Jūsų
lūkesčius.
Prašau spalio 25 dieną vėl aktyviai dalyvauti antrame rinkimų
ture ir balsuoti už mane.
Visada Jūsų ir su Jumis.
Algimantas Dumbrava
Politinė reklama. Bus apmokėta iš LVŽS rinkimų sąskaitos. Užsakymo Nr. 35

Sartų kultūros kelias:
palei Dusetą aplink Sartus
Zarasų krašto muziejus įgyvendina Kultūros paveldo
departamento finansuojamą projektą „Sartų kultūros kelias: palei Dusetą aplink Sartus“. Tikslas – sukurti kultūros
kelią, atskleidžiantį Dusetõs (Šventosios iki Sartų ežero)
ir Sartų krašto paveldo reikšmingumą. Sartų kultūros kelias nusidriektų palei Dusetos upę aplink Sartų ežeryną
ir erdviškai apimtų (Zarasų, Rokiškio, Utenos, Ignalinos
rajonų) Antalieptės, Antazavės, Daugailių, Degučių,
Dusetų, Dūkšto, Jūžintų, Kriaunų, Obelių, Salako,
Sudeikių, Užpalių seniūnijose saugomus ir saugotinus
kultūros paveldo objektus.
Kultūros kelias, kuriuo keliaujama, visų pirma yra santykis, sujungiantis infrastruktūrą, kultūros paveldą, potyrius,
žmones, istoriją, kultūrą ir jų tarpusavio sąveikas. Kultūros
kelyje užsimezgęs žmogaus ryšys su kultūra ir paveldu
prikelia istoriją naujam gyvenimui.
Labai prašome pasidalyti žiniomis (tekstinėmis,
vaizdinėmis ir garsinėmis) apie paminėtose seniūnijose
saugomus ir net saugotinus Dusetõs (mat Šventosios
aukštupys nuo ištakų ir Antalieptės mariose nugrimzdusio
Duseto ežero iki Sartų turi dar ir senąjį vardą – Duseta,
Dusta) ir Sartų krašto  kultūros paveldo objektus, su jais
susijusią – susisiekimo, rekreacinę, informacinę ir kt.
– infrastruktūrą. Bus išanalizuota surinkta medžiaga ir
parengta paveldo objektų aprašymo matrica bei kultūros
kelio koncepcija, integruojanti skirtingus teminius –
priešistorinio (piliakalniai ir jų gyvenvietės, sėlių kultūra),
istorinio (dvarai, kaimai, reikšmingos vietos, pastatai,
paminklai, senkapiai, kapinės ir kapai), sakralinio ir mitologinio, gamtinio, ryškių asmenybių (poetų, rašytojų,
(Nukelta į 4 psl.)
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Išėjus žmogui lieka tuštuma.
Tegul ją bent akimirkai užpildo ir didelę širdies gėlą
sušvelnina nuoširdi užuojauta.
Dėl Juozo Putros mirties žmoną Niną, dukrą Iną, sūnų
Marių ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia Užtiltės
kaimo Melioratorių gatvės 11 ir 13 namų gyventojai
Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta
norime palengvinti praradimo skausmą.
Užtiltės kaimo Melioratorių gatvės 11 ir 13 namų gyventojai
nuoširdžiai užjaučia Modestą ir Nerijų Stipinus dėl Tėvelio
mirties
Tyla ir medžių ošimas tesaugos Modesto ir Nerijaus
Stipinų mylimo Tėvo amžinąjį poilsį, nuoširdūs užuojautos
žodžiai ir palinkėjimai dvasios stiprybės tegul sušvelnina
netekties skausmą.
Dusetų seniūnijos ir parapijos
bendruomenės santalkos atstovai
Lyg ir nieko nebuvo,
Tik išsinešė gyvenimą
Išskrendantys paukščiai
Ir liko nyki tuštuma.
Tamsūs namų langai,
Tylus liūdesys
Ir begalinis netekties skausmas.

Dėl mylimos Mamytės Albinos Rapolienės mirties nuoširdžiai
užjaučiame dukras Sigitą, Jovitą, Noritą ir jų šeimas.

Taikos g. kaimynai

Nesugrįš, nepabels, neįeis pro duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys...
   Dėl mylimo  Tėčio mirties nuoširdžiai užjaučiame Modestą
Stipiną.
    Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios Pastoracinės
tarybos nariai
Visi keliai į Amžinybę veda
Ir einam jais visi, visi...
Ten tavo Tėčiui dega
Šviesios žvakės,
O mes malda, užuojauta
Su tavimi.
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą mirus Tėčiui
nuoširdžiai užjaučiame Modestą Stipiną.
  Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios Gyvojo Rožinio draugija

Sveikinimas
Gerų akimirkų tegu netrūksta,
Tegu lydės sėkmė ir sveikata.
Gyvenimas – tai traukinys. Jis greit nurūksta.
Te angelas globos ir bus šalia.
Tegu viltim šypsosis Tavo metai
Ir džiaukis, kad jie spindi taip gražiai,
Juk Dievas viską girdi, viską mato...
Tiek daug gerumo Tu išdalinai.

Sartų kultūros kelias:
palei Dusetą aplink Sartus
(Atkelta iš 3 psl.)

kalbininkų, kompozitorių, muzikantų, dailininkų, dvasininkų, partizanų, mokslininkų,
visuomenės veikėjų ir kitų)
– paveldo maršrutus.  
Sartų kultūros kelio koncepcija ir teminiai maršrutai
bus randami Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus
svetainėje http://www.buga.
zarasumuziejus.lt. O vėliau,

pratęsiant projektą, bus sukurtas kultūros kelio pasakojimų
(tekstų ir vaizdų) tiekinys, viešinamas virtualioje erdvėje.
Kviečiame sukurti (žr. gairės.Sartų kultūros keliui) vaizdinius Sartų kultūros kelio
simbolius (ženklus, emblemas,
herbus ir kt.), kurie, periodiškai juos keičiant, žymės kultūros kelią arba bus pritaikomi
atskiros vietovės objektams.

Siekime kraštotyros, valdžios bei verslo sąsajų, sujunkime ir susiekime kūrybines
– kraštotyrininkų, valdininkų
bei verslininkų – pajėgas.
Ačiū už Jūsų gamtosauginį,
kraštotyrinį, politinį ir verslinį sąmoningumą, vaisingą
bendradarbiavimą ir vertingą
patyrimą.                       
Vertinu Jūsų pastabas ir
pataisas.

Muziejininkas Rytis
Pivoriūnas, tel. 861025972,
el. paštas: rytispivoriunas@
gmail.com

Dusetų dailės galerija „ArtVilnius’20” dalyvė
11-oji tarptautinė šiuolaikinio
meno mugė „ArtVilnius’20“
vyko spalio 2–4 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre
„Litexpo“.
Didžiausias vizualiųjų menų
renginys visame Rytų Europos
regione, viena iš nedaugelio
meno mugių, šiais metais vykstančių Europoje, lankytojams
pristatė 37 galerijas ir 150 menininkų iš 9 pasaulio šalių. Be
pagrindinės galerijų programos,
tradiciškai „ArtVilnius’20“ buvo
pristatytos privačios tarptautinės meno kolekcijos, instaliacijų, skulptūrų ir performansų
paroda „Takas“, vyko susitikimai su meno žvaigždėmis,
diskusijos, konferencijos ir
edukacijų programa.
„Du kartus perkelta, laikinai „ArtVilnius’20“ meno
mugė šiais metais iš vasaros
tapo rudens renginiu. „Menininkai per karantiną sukūrė
daug naujų, įdomių kūrinių,
skubame pirmieji juos parodyti
meno gerbėjams. Per krizes ar
nuosmukius reikia investuoti į
meną. Tai yra taisyklė numeris
vienas. Yra daug gerų kūrinių
ir geras pasirinkimas, – mugės
atidarymo išvakarėse kalbėjo
„ArtVilnius‘20“ vadovė Diana
Stomienė.
Tarptautinėje šiuolaikinio

Iš kairės – A. Stauskas, R. Pučekas, R. Kriukas, A. Gaižauskas.

meno mugėje „ArtVilnius’20“  
šiemet su savo kūryba dalyvavo
ir Dusetų dailės galeriją pristatė šeši jos menininkai: Algirdas
Gaižauskas (tapyba), Violeta
Gasparaitis (tapyba), Remigijus Kriukas (stiklas), Romu-

aldas Pučekas (asambliažai),
Alvydas Stauskas (fotografija),
Liliana Žutautienė (grafika).
Mūsų menininkų kūryba
sulaukė dėmesio, visas tris dienas vyko intensyvus ir turiningas bendravimas su žiūrovais,

Iš kairės – A. Gaižauskas, R. Kriukas, L. Žutautienė, A. Stauskas.

(Giedrė Mičiūnienė)

Sveikiname Modestą Stipiną jubiliejinio gimtadienio proga

Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios Pastoracinės
tarybos nariai

Te niekad neapleis
Energija sparnuota
Ir akys šilumą
Jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais
Apvainikuota,
Te niekada pavargti
Tau neleis.
Sveikiname Modestą Stipiną jubiliejinio gimtadienio proga, linkime,
kad Dievas laimintų gyvenimo kelyje.

Dusetų bažnyčios Gyvojo Rožinio draugija

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebonui
kan. Stanislovui Krumpliauskui, Dusetų Švč. Trejybės parapijos
Pastoracinei tarybai, TS-LKD Zarasų skyriui, Dusetų seniūnijos ir
parapijos bendruomenės santalkos atstovams, artimiesiems, draugams, kaimynams už parodytą nuoširdumą, užuojautos žodį mirus
Tėveliui Aloyzui Stipinui. Ačiū visiems užjautusiems.
Sūnūs Modestas ir Nerijus Stipinai su šeimomis
-

priedas. Redaktorius Vytautas Kazela. El. p. laikrastis.dusetos@gmail.com. Tel. +370 61459875 Tiraþas 355 egz.

galerijų atstovais, kolegomis
menininkais ir menotyrininkais. Dusetų dailės galerijos
ekspozicija buvo įvertinta kaip
įdomi ir vientisa.
Vilija Visockienė
Alvydo Stausko nuotr.

