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Dzūkiškų amatų: pinti, lieti žva-
kes, lipdyti iš molio, drožinėti, 
pjauti rugius, virti degutą, kopinėti 
su geiniu, šienauti, įkurti ugnį su 
skiltuvu, mokytis kitų senųjų dzū-
kų amatų paslapčių – mokėsi apie 
šešiasdešimt šios stovyklos daly-
vių iš Lietuvos ir užsienio. Kad 
pajustų dzūkišką dvasią, viso to jie 
mokėsi gamtos prieglobstyje, šalia 
kaimo pakraštyje įrengto drevinės 
bitininkystės bityno ir muziejaus, 
kur gyvena ir bitelės. Kantrių sto-
vyklos dalyvių, kurie čia kai kas 
suvažiavo šeimomis, su mažais 
vaikais, neišbaidė nei retsykiais 
nukrapnojęs lietus, nei spiečiai 
įkyruolių uodų. Gyvenimas pala-
pinėse, valgio virimas ant laužo 
kai kam buvo egzotika.

Pasak kasmetinių unikalių se-
nųjų dzūkiškų amatų stovyklų 
„sielos“, sumanytojo ir organi-
zatoriaus, Dzūkijos nacionalinio 
parko ir Čepkelių valstybinio 
gamtinio rezervato Kraštovaizdžio 
apsaugos skyriaus amatų meistro 
Romo Norkūno, mokymų tikslas 
– kad kuo daugiau žmonių išmok-
tų amatų, kuriuos senovės dzūkai 
mokėjo, atrastų tik šiam kraštui 
būdingus bruožus, pažintų tradi-
cinį dzūkų gyvenimo būdą. Patys 
jų išmokę, ir kitus galės pamoky-
ti. Jis įsitikinęs, kad šiandien, kai 
beverčiai užsienietiški niekučiai 
baigia išstumti lietuvių tautinius 
papročius, pomėgius, amatus bei 
tradicijas, yra labai vertinga tai, 
kad kai kurie žmonės stengiasi iš 
rankų nepaleisti to, ką mūsų tėvai 
ir seneliai meistrauti mokėjo.

Romas mokė pynimo iš pušies 
šaknų, vytelių ir šiaudų. Jie pra-
moko, kaip pasiruošti ir pasiga-
minti žaliavą ir nupinti kokį nors 
buities reikmenį – lėkštelę, pintinę, 
gorčių, šviestuvą. Kaip ir kasmet, 
pynimo stovyklai Romas rengėsi 
iš anksto – pjovė žilvičius, mel-
dus, lupo medžio karnas. Visa tai 
– žaliava būsimiems dirbiniams. O 
stovyklos metu visi drauge ruošė 
pynimui pušų šaknis, pjovė rugius, 
rinko beržo tošį.

Stovyklos metu buvo galima pa-
simokyti ir kitų amatų. Dalyvius iš 
Varėnos rajono, Vilniaus, Kauno, 
Druskininkų, Klaipėdos ir kitur 
keramikas Audrius Matonis mokė 
lipdyti ir išdegti molinius dirbi-
nius. Parko darbuotojos: istorikė 
Virginija Pugačiauskienė ir visuo-
menės informavimo specialistė 
Laimutė Saviščevienė – mokė pin-
ti šiaudinius „sodus“. Romas Nor-

Į etnografinį Musteikos kaimą – 
mokytis senųjų amatų

Etnografiniame Musteikos kaime vyko Dzūkijos nacionalinio parko ir
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos darbuotojų suorganizuota 

jau dvidešimtoji pynimo stovykla

kūnas demonstravo, kaip kopinėti 
su geiniu, įkurti ugnį su titnaginiu 
skiltuvu. Dzūkiškų amatų mokėsi 
ir grupelė smalsuolių iš Vokieti-
jos. Už stovyklavimą gamtoje ir 
mokymąsi dalyviai turėjo mokėti 
simbolinį mokestį – po vieną eurą 
už dieną, atsivežti keletą įrankių 
darbui – peilį, žirkles ir ylą, visa 
kita buvo organizatorių rūpestis. 
Progos gilintis į pynimo bei kitų 
amatų paslaptis nepraleido ne vie-
na jauna šeima. Į Musteiką jos at-
sivežė ir savo vaikus – su dzūkiškų 
amatų pradžiamoksliu susipažino 
ir jie. 

Mergežeryje gyvenanti Rasa 
Ramanauskienė su vyru ir trimis 
vaikais džiaugėsi atradusi smagų 
amatų mokymąsi gamtos prie-
globstyje. Ypatingai džiaugėsi 
tuo, jog meistrauti patiko ir jos 
vaikams. O pačios rankomis paga-
mintas krepšelis bus labai mielas ir 
ras vietą namuose.

Ana iš Vilniaus, į pynimo stovy-
klą šiemet atvažiavusi trims die-
noms su šeima, joje dalyvauja jau 
penkioliktą kartą. Iš pradžių atva-
žiuodavo viena, paskui atvažiuo-
davo jau su vyru ir vaikais. „Drau-
gai juokiasi, negi aš per tiek metų 
dar neišmokau pinti? Žinoma, kad 
išmokau, bet dabar jau važiuoju ne 
tik pinti, bet ir su pynimu susido-
mėjusiais žmonėmis pabendrauti, 
ir gamtoje prie laužo pamedituoti. 
Devynmetis sūnus taip pat noriai 
važiuoja, nes susitinka su praėju-
siais metais čia sutiktais draugais“, 
– sako Ana. Pasak Romo Norkū-
no, yra nuostabu, kai žmogus nori 
išmokti prakalbinti medį, žolyną, 
molį... Aplink gamtoje yra tiek ža-
liavos būsimiems darbams – reikia 
tik ją pastebėti. „Amatas ir miršta, 

jei jo neperduodi“, – tvirtina ama-
tų meistras.

Stovyklos dalyviai ne tik mokėsi 
amatų, bet ir su nuostaba stebėjo 
bendruomeninį senovinio kaimo 
gyvenimą. Romas tvirtino, kad jie 
ne tik dirbo, bet ir pramogavo: lan-
kė Musteikos apylinkes, keliavo 
Drevinės bitininkystės pažintiniu 
taku, maudėsi senovinėje pirtyje, 
ėjo į naktinius žygius prie Raganų 
akmenų, naktimis kūreno laužus ir 
klausėsi dzūkiškų pasakojimų apie 
tai, kad dzūkas nuo seno jokiam 
darbui žmogaus nesamdė – viską, 
ką galėjo ir mokėjo, pasidarydavo 
pats. Ilgais rudens ir žiemos va-
karais sumanūs šiliniai dzūkai iš 
paruoštų balanų pynė krepšius, iš 
pušies šaknų ir žilvičio – kašikus, 
kadagio ar liepų karnų – vyžas, iš 
vasarą surinktų šiaudų narstė so-
dus. Prieš Grabnyčias iš vaško lie-
jo žvakes, audė divonus (lovatie-
ses), staltieses ir lininius abrūsus 
(rankšluosčius), gaminosi namų 
buities bei apyvokos daiktus, bal-
dus, padargus.

Pakalbinti dalyviai sakė esą la-
bai patenkinti pynimo stovyklos 
organizavimu, kuri jau „išaugo 
savo marškinėlius“ ir ateityje tu-
rėtų vadintis kiek kitaip – juk čia 
galiama išmokti daug daugiau. Ne 
vienas čia stovyklauja kasmet. Šių 
metų stovykla liko patenkintas ir 
amatų meistras Romas Norkūnas, 
kuris sakė, kad šiemet, kaip ir 
pirmojoje pynimo savaitėje prieš 
dvidešimt metų, kuri buvo suor-
ganizuota Marcinkonių kaime prie 
Grūdos, tvyrojo pagarbos dzūkų 
amatams dvasia. Per dvidešimt 
metų Musteikoje jų mokėsi dau-
giau kaip tūkstantis žmonių.

Į kaimus išriedėjo 
mobilioji biblioteka

Atkelta iš 1 p. 

Varėnos 
viešosios 
bibliotekos 
direktorius 
Eitaras Ka-
zimieras 
Krupovičius 
neabejoja, 
kad ši mobi-
li biblioteka 
bus naudin-
ga kaimiškai 
bendruome-
nei. Taip pat 
direktorius prisipažino, kad mobili 
biblioteka planuose jau buvo prieš 
15 metų, tik galbūt tuomet dar buvo 
sunku įsivaizduoti, kad ši svajonė 
taps realybe, todėl ši diena yra la-
bai iškilminga: „Svajojau, svajojau 
ir prisisvajojau. Labai šaunu, kad 
turim tokį palaikymą iš administra-
cijos. Labai džiaugiuosi, kad mes 
bendromis jėgomis įgyvendinom 
šį projektą, nes jis nebuvo toks ir 
lengvas, nebuvo pas ką nuvažiuoti 
ir pasikonsultuoti, reikėjo patiems 
ieškoti, kaip jis turi atrodyti. Dė-
koju visiems, kurie prisidėjo prie 
projekto įgyvendinimo“.

Varėnos rajono mero Algio Ka-
šėtos nuomone, nesinori, kad rajo-
no žmonės galvotų, jog knyga yra 
sunkiai jiems pasiekiama: „Mes 
esam pakankamai originalūs, pir-
mieji Lietuvoje turime upelį, te-
kantį per miestą, turime tokį inova-
tyvų autobusiuką, o visi šie dalykai 
atsiranda tik jūsų dėka, tad drąsiai 
siūlykite idėjas ir mes bendromis 
pastangomis jas realizuosime“.

Vidaus reikalų ministerija 
(VRM) pernai sausį skyrė daugiau 
nei 43 tūkst. eurų Varėnos rajono 
savivaldybei įsigyti autobusiuką 
bei specialią įrangą. Nuo ketvirta-
dienio autobusiukas, arba mobili 
biblioteka, važinės po visą rajoną, 
pagal nustatytą tvarkaraštį.

Mikroautobusas, kuriame įreng-
ta mobilioji biblioteka, pagamintas 
ir įsigytas įgyvendinant projektą 
„Paslaugų teikimo ir asmenų ap-
tarnavimo kokybės gerinimas Va-
rėnos rajono savivaldybėje“. Šių 
metų pradžioje Varėnos rajono sa-
vivaldybės administracija pasira-
šė sutartį su UAB „ProAuto LT“, 
pagal kurią ši įmonė įsipareigojo 
per 6 mėn. įrengti, apipavidalinti 
ir pristatyti administracijai naują 
mikroautobusą „Renault Master“, 
kuriame bus mobilioji biblioteka. 
Mikroautobusas pagal nustatytą 
tvarkaraštį kursuos po rajono kai-
mus.

Paslaugos
Numatyta, kad mikroautobusas 

užsuks ir į kaimo bibliotekas. Čia 
atveš gyventojų užsakytas knygas 
iš Varėnos rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos ir surinks gy-
ventojų prašymus, skirtus Savival-
dybės administracijai.

Mobiliojoje bibliotekoje bus 
teikiamos Viešosios bibliotekos 
ir Savivaldybės administracijos 
paslaugos. Viešosios bibliotekos 
direktoriaus įsakymu patvirtintas 
Varėnos rajono savivaldybės mo-
biliosios bibliotekos paslaugų tei-
kimo tvarkos aprašas. Numatoma 
teikti tokias nemokamas biblio-
tekos paslaugas: atsakyti į skaity-
tojų užklausas žodžiu ir telefonu, 
konsultuoti ieškant informacijos, 
ieškoti informacijos internete, pri-

statyti spaudinius į namus neįgalie-
siems ir senyvo amžiaus žmonėms 
(jų pageidavimu), galimybė nau-
dotis „Microsoft Office“ ir kitomis 
programomis informacijai surink-
ti. Mokomos paslaugos: dokumen-
tų spausdinimas, įrišimas, kopija-
vimas, nuskaitymas, dokumentų 
parsiuntimas iš kitų bibliotekų per 
tarpbibliotekinį abonementą.

Mobiliojoje bibliotekoje taip pat 
bus priimami gyventojų prašymai 
dėl Savivaldybės administracijos 
teikiamų administracinių paslaugų. 
Jie bus nedelsiant paskiriami vyk-
dyti atsakingiems specialistams 
per dokumentų valdymo sistemą. 
Apraše numatytos šios paslaugos: 
prašymų priėmimas Savivaldybės 
tarybai dėl mokesčių (žemės, vals-
tybinės žemės nuomos, nekilnoja-
mojo turto, paveldimo turto) len-
gvatų suteikimo; asmenų (šeimų) 
įrašymas į sąrašus dėl socialinio 
būsto nuomos, bendrabučių nuo-
mos; prašymų priėmimas atlikti 
Varėnos rajono savivaldybės būsto 
ir socialinio būsto būklės gerinimo 
darbus; leidimų saugotinų medžių 
ir krūmų kirtimo, persodinimo ar 
kitokio pašalinimo, genėjimo dar-
bams išdavimas; asmenų prašymų 
ir skundų priėmimas; prašymų 
išduoti archyvinių dokumentų iš-
rašus, nuorašus ir kopijas iš do-
kumentų, esančių Savivaldybės 
archyvuose, priėmimas; numerių 
žemės sklypams, pastatams, pa-
talpoms ir butams suteikimas ir 
keitimas; prašymų priėmimas dėl 
pagrindinės tikslinės žemės naudo-
jimo paskirties (būdo) keitimo.

Mobilioji biblioteka įsteigta 
įgyvendinant projektą „Paslaugų 
teikimo ir asmenų aptarnavimo 
kokybės gerinimas Varėnos rajo-
no savivaldybėje“, finansuojamą 
Europos Sąjungos ir savivaldybės 
biudžeto lėšomis. Projektui įgy-
vendinti panaudota beveik 161,0 
tūkst. eurų, iš kurių 136,6 tūkst. 
eurų – Europos socialinio fondo 
lėšos.

Mobiliosios bibliotekos
vykimo tvarkaraštis

Pirmadienis
Druckūnai 9.30–11.00 val.

Vazgirdonys 11.15–12.45 val.
Pamerkiai 14.00–15.45 val.

Antradienis
Voriškės 9.30–11.00 val.

Urkionys 11.15–12.45 val.
Krūminiai 13.30–16.00 val.

Trečiadienis
Liškiava 9.30–10.30 val.

Subartonys 11.00–12.00 val.
Ilgininkai 12.45–14.15 val.

Gudakiemis 14.45–16.00 val.
Ketvirtadienis

Pirčiupiai 9.30–11.00 val.
Daržininkai 11.30–13.30 val.

Kuršiai 14.15–16.00 val.
Penktadienis

Barčiai 9.00–10.30 val.
Kijučiai 10.45–12.15 val.


