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 Koplytėlė su šv. Stanislovo skulptūra prie medžio Beržore. Aut. A.Vaškys. A.Kuprelyės n. 

 

 

PLATELIAI, 2016 

 



 

2015 m. Kultūros paveldo skyriuje dirbo: Aldona Kuprelytė (vedėja), Dalia Jakštienė 

(vyriausioji specialistė), Aivaras Alminas (kultūrologas - ŽNPD FA ,,Platelē” vadovas), Povilas 

Rubinas (kultūrologas - ŽNPD lietuviško ritinio komandos ,,Plateliai” vadovas), Antanas Vaškys 

(amatų meistras), gegužės-spalio mėn. Platelių dvaro sodybos muziejinėse ekspozicijose gide dirbo 

Genovaitė Jakštienė. Mažosios architektūros objektus, kitus kultūros paveldo objektus, jų teritorijas, 

Platelių dvaro sodybos želdinius, pieveles ir Platelių stadioną tvarkė ir prižiūrėjo Finansų ir bendrųjų 

reikalų skyriaus darbuotojai. 2015 m. talkino ir savanoriai: Ieva ir Laima Paulauskytės, Jovita 

Vaitkutė, Vytas Jaugėla, Vaida Blistrubienė, Kazys Striaupa, Vilma Rečkauskienė, Laimutė 

Puidokienė, Rimantas Baginskas, Jurgita Balvočienė, Vladas Balvočius, Rūta Kavaliauskienė, 

Gediminas Černiauskas, Diana Jokubauskienė, Viktoras Raibužis, Vytaras Gedvilas, Vaida Dapkutė, 

Vilija Juočytė, Laura Mikašauskienė. 

 

1. KULTŪROS PAVELDO TYRIMAI 
 

Kultūros paveldo skyrius tęsė ankstesniais metais pradėtus etnografinius tyrimus:  

• Senieji Žemaičių kalvarijos kalnai (20 pateikėjų); 

• Užgavėnės (10 pateikėjai); 

• Žemaičių mityba (8 pateikėjai); 

• Audimo tradicijos (5 pateikėjai); 

• Tradicinė žemaičių architektūra (5 pateikėjai); 

• Tradicinė kalvystė (2 pateikėjai). 

• Beržoro bažnytkaimis (5 pateikėjai); 

• Kolūkiai Platelių krašte ( 3 pateikėjai); 

• Pokaris (partizaninis judėjimas, kt.) Platelių krašte (7 pateikėjai). 

 

 
 Filmuojami Žemaičių Kalnai Kuliuose, 2015-04-04. A.Kuprelytės n.  

 

 



2015 m. gavėnios metu filmuoti Žemaičių Kalvarijos kalnai Šateikiuose (2014-03-12) ir Kuliuose 

(2015-04-04). Giedojo Kulių ir Šateikių miestelių bendruomenių giedoriai, Kuliuose per kalnus grojo 

ir Kulių parapijos dūdų orkestras. Įvairi medžiaga apie žemaičių kalnų giedojimą renkama seniai. 

Pagal surinktą medžiagą buvo parašytas straipsnelis Žemaitijos nacionalinio parko interntainės 

naujienų skyreliui ir laikraščiui ,,Plungė“. 

 

 Filmuojami 

Žemaičių Kalnai Kuliuose. Kulių dūdoriai, 2015-04-04.A.Kuprelytės n. 
 

 

*** 

Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicijos 

 

1639 m. buvo įkurtas Žemaičių Kalvarijos Kristaus kančios kelias. Maldininkai apeidami 

Žemaičių Kalvarijas (Kristaus kančios kelio koplyčias) gieda giesmes, vadinamuosius „Žemaičių 

Kalvarijos kalnus“. Kalnus vysk. Jurgio Tiškevičiaus paliepimu išvertė bei parašė Žemaitijos 

dvasininkai. Kultūros istoriko M. Biržiškos teigimu, šį darbą galėję atlikti kun. dominikonas Jurgis 

Kasakauskis ar kun. jėzuitas Pranciškus Šrubauskis. Greta lotyniškų ir lenkiškų tekstų vertimų, 

baigiamojoje „Žemaičių Kalvarijos kalnų“ dalyje giedamos dvi originalios giesmės: „Karaliene 

Maloninga, Kalvarijoj stebuklinga“ ir „Dangaus Karaliaus Motina švenčiausia“. Giesmių tekstai laiko 

tėkmėje būdavo literatūrinami, taisomi pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles, apvalomi nuo 

brabarizmų bei slavizmų. Jie nekart skelbti įvairiose maldaknygėse bei giemynuose. Pakito ne tik 

tekstai, bet ir melodija. Senieji giedoriai su ilgesiu prisimena ,,senuosius kalnus“. Įdomu, kad 

Žemaitijoje žmonės žemaičių kalnus gieda ne tik per atlaidus Žemaičių Kalvarijoje, bet ir per būdynes 

(šermenis), taip pat minit įvairias mirimo sukaktis, per gavėnią. Ši graži tradicija, kiek pakitusi, išliko 

iki mūsų dienų. Per būdynę pirmą vakarą dažniausiai žemaičių kalnus giedodavo tik giedoriai (vyrai ir 

moterys), o antrą vakarą kalnai buvo giedami su trūbais (iki XIX a. garsiai giedamas (šaukiamas) 

katalikiškas giesmes palydėdavę senoviniais muzikos instrumentais: kanklėmis, birbalais, lamzdžiais, 

būgnais, mediniais trimitais). Tradicija išliko kalnus giedoti ir per gavėnią. Seniau per gavėnią kaimo 

žmonės giedodavo namuose: sueina kaimynai vieną gavėnios savaitę pas vieną, kitą – pas kitą 



kaimyną, ir t.t. Dabar kai kur dar renkasi giedoti ir namuose, bet dažniausiai eina giedoti į parapijos ar 

bendruomenės namus. Jau trečius metus Žemaičių Kalvarijos žmonės per gavėnią kiekvieną 

penktadienį renkasi bažnyčioje ir gieda Kalnų giesmes. Juos tiesiogiai transliuoja Marijos radijas. 

Žemaitijos bažnyčiose seniau kalnus giedodavo ir po Didžiojo Šeštadienio Velyknakčio apeigų 

laukdami Velykų ryto – Prisikėlimo. Dabar kalnus Didyjį Velykų Šeštadienį bažnyčiose gieda dieną. 

Senoji tradicija išliko tik Pievienų bažnyčioje (Mažeikių r.).  

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojai nuo 1996 m. fiksuoja Žemaičių kalnų 

tradiciją. Nufilmuoti kalnai giedoti Dovainių, Platelių, Žemaičių Kalvarijos, Gegrėnų, Gintališkės, 

Šarnelės, Tverų, Rietavo giedorių. Šiemet kolekcija papildyta Kulių ir Šateikių giedorių kalnais. 

Giedoriai mėgdavo juokauti, kad kito kaimo žmonės neteisingai gieda, nemoka giedoti...  

Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės, vadinamieji Kalnai – tai liaudiškojo pamaldumo paminklas, 

savita Žemaitijos kultūros paveldo dalis.  

 

*** 

 

 
 Filmuojami Žemaičių Kalnai Kuliuose. Kulių giedoriai, 2015-04-04.A.Kuprelytės n 



  
Filmuojami Žemaičių Kalnai Šateikiuose, 2015-03-12.A.Kuprelytės n 

 



 

Renkant medžiagą apie tradicinį kulinarinį paveldą pirmą kartą ne tik nufilmuotas ar įrašytas 

pateikėjo pasakojimas, bet ir pats senųjų tradicinių valgių gaminimas. Laimutė Arlauskienė 

papasakojo ir pagamino tradicinius žemaičių valgius. 

 

  
 Laimutė Arlauskienė pristato tradicinius žemaičių valgius, 2015-04-13.A.Kuprelytės n 

 

  
 Laimutė Arlauskienė gamina tradicinius žemaičių valgius, 2015-04-13.A.Kuprelytės n. 

 

Praėjus keliems metams vėl pradėta rinkti medžiaga apie pokario laikus. Apklausti 

Babrungėnų kaimo žmonės. Į kalnuotąją Buriatiją Rytų Sibiro pietuose, prie Mongolijos sienos, per 

1948 m. gegužės trėmimą iš Lietuvos trimis ešelonais atvežta per 4 tūkst. žmonių. Tarp ištremtųjų 

buvo vienuolika šeimų (daugiau nei 30 žmonių) iš Babrungėnų kaimo. 1948 m. gegužės 22 dienos 

ansktyvą rytą į Akrutų, Gadeikių, Serapinų, Gaubių, Laučių, Luotės, Lotužių, Urbonų, Uznių, Vaitkų, 

Stonkienės namus atėjo stribai. Netikėtai užklupti žmonės buvo suvaryti į žvyrduobę prie Babrungo 

upės, šalia Šatrijos kalno. Nežinia gąsdino. Babrungėniškiai bijojo, kad nebūtų sušaudyti čia pat, 

žvyrduobėje. Vėlyvą popietę visus sugrūdo į sunkvežimį ir išvežė į Plungės geležinkelio stotį. Iš 

Plungės tuomet į Sibirą išvežė 961 žmogų. Ne visi Babrungėnų kaimo tremtiniai sugrįžo į Lietuvą. O 

ir grįžusieji rado užimtas sodybas. Adelė Serapinaitė-Tarvydienė prisimena, kad jos mama važiavo 



pas Paleckį, kad leistų gyventi buvusiuose namuose. Leido, bet buvo ne šeimininkai, o įnamiai savo 

namuose. Viskas prisklausė kolūkiui ,,Žemaitija”. 1990 metais, Lietuvai atgavus laisvę, 

babrungėniškiai prie Babrungo upės, šalia buvusios žvyrduobės pastatė paminklą Babrungėnų kaimo 

ištremtoms šeimoms atminti. Kasmet, gegužės 22-ą - tremties dieną prie paminklo susirenka vis 

mažesnis būrelis Babrungėnų kaimo žmonių. Prisimena tremtį, anapilin išėjusius, gieda giesmes. 

Užrašyti šių žmonių prisiminimai: Adelė Tarvydienė, Roma ir Romualdas Venslovai, Zenonas 

Budrys, Vanda Jonkuvienė, Elena Vaitkienė, Regina Urbonienė.  

 

 
 Babrunėniškiai prie paminklo tremtiniams, 2015-05-22.A.Kuprelytės n 

 



Tradicinė etnografinių tyrimų tema ,,Užgavėnės“. 2015 m. surinkta įdomi medžiaga apie 

Užgavėnės Grūšlaukės apylinkėse, Platelių krašte, nufilmuota Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcijos folkloro ansamblio ,,Platelē“ paruošta Užgavėnių programa. 

 

 
 Apie Užgavėnių tradicijas papasakojo grūšlaukiškiai Paulikai ir A.Viluckis, 2015-03-12. A.Kuprelytės n.  

 

 

Užrašyta ir pavienių pateikėjų medžiaga: apie pirmuosius povandeninius 

archeologinius tyrimus, vėlesnius tyrimus su lenkų archeologais iš Torunės universiteto 

Platelių ežere (prof. Vladas Žulkus, Valerijus Krisciukaitis). 

 

  
 V. Krisikaitis ir Vl. Žulkus apie pirmus povandeninius tyrimus Platelių ežere, 2015-04-24. A.Kuprelytės n.  
 

Apie šienapjūtės, kitus kaimo ūkininkų darbus ir tradicijas, amatus kaime papasakojo 

Klemensas Lovčikas (Upynos etnografinio muziejaus įkūrėjas), apie fotografų sovietmečiu 

Plateliuose organizuotą konkursą-parodą ,,Žemė ir žmogus“ (Jonas Ramoška, Kostas Slivskis, 

Eugenijus Bunka), eipkos tradicijas Raseinių krašte ir kt. 



   
 Pateikėjai: K.Lovčikas, E.Bunka, J.Ramoška ir K.Slivskis, 2015-03-12. A.Kuprelytės n.  

 

 

Lietuvos muziejuose, pas pavienius pateikėjus rinkta medžiaga apie tradicinį žemaičių 

kostiumą, amatus. Surinkta įvairi medžiaga apie tradicines duonkepes. 

 

  
 V.Skėručio ubladė – pastatas duonai kepti, 2015-03-10. A.Kuprelytės n.  
 

   
 Duonkepės Medsėdžių ir Paplatelės km , 2015-03-10,11. A.Kuprelytės n.  



2. KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGA IR TVARKYMAS 
 

Tvarkyti archeologijos vertybes, kaimo kapinių želdinius, šienauti – padeda Platelių ir Žemaičių 

Kalvarijos seniūnijos, Žemaičių Kalvarijos bendruomenė „Gardai“, kitos Žemaitijos nacionalinio 

parko teritorijoje įsikūrusios bendruomenės. Platelių seniūnija tvarkė želdinius, šienavo: Užpelkių 

pilakalnį, Medsėdžių ir Užpelkių kaimo kapines. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija kartu su 

Platelių seniūnija tvarkė Platelių žydų genocido kapines. Iškirsti menkaverčiai krūmai, šienauta. 

Tvarkyti Platelių dvaro sodybos želdiniai, šienautos parko aikštelės (Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcijos Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbininkai). Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos 

Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus darbininkai porą kartų per sezoną šienavo tautodailininko 

St.Riaubos tėviškę, šalia esančias senasias Godelių kaimo kapines. Porą kartų per sezoną šienautas 

2004 metais sukurtas tautodailininko St.Riaubos kelias. Šarnelės bendruomenė ir Žemaičių Kalvarijos 

seniūnija prižiūrėjo poeto V.Mačernio vizijų kelią, šienavo, kirto sausuolius, menkaverčius krūmus 

apie poeto V.Mačernio kapą. Kultūros paveldo skyriaus amatų meistras Antanas Vaškys su finansų ir 

bendrųjų reikalų skyriaus darbininkais sutvarkė Vilkų kaime knygnešių šaltinio teritoriją su 

koplytstulpiu. Tvarkyti mažosios architektūros objektai, jų aplinka: nudažyti ir tvarkyti kryžiai prie 

Platelių ir Gegrėnų bažnyčių, koplytstulpis prie Platelių bažnyčios, dekoratyvinės skulptūra 

,,Žemaitijos nacionalinis parkas“ su žemaitės skulptūra (prie kelio Plungė-Plateliai), koplytstulpis su 

Šv. Florijonu Platelių miestelio centre, dekoratyvinė skulptūra prie ŽNPD lankytojų centro (dirbo A. 

Vaškys), Gyvatgaudžio skultūrą prie Lankytojų centro. 

 

 

 
2015 m. Gegrėnų bažnyčios jubiliejui pastytas kryžius buvo pašventintas. A.Kuprelytės  

 

 

Kūrybinės stovyklos ,,Lietuvos regionų spalvos“ dalyviai Paplatelės pažintiniame take restauravo 9 

vnt. dekoratyvines skulptūras, suolelius, supynes ir kt.  

 



   
 Kopltstulpis prie Platelių bažnyčios šventoriaus, skulptūra ,,Legendos“ Platelių dvaro parke, aut. A.Vaškys. A.Kuprelytės n. 

 

 Amatų meistras Antanas Vaškys sukūrė koplytstulpį su šv. Justinu (bus pastatytas 2016 m.) ir 

buvo pastatyta koplytėlė su Jonu Nepomuku (sukurta 2014 m.) Stirbaičių kaime.Antanas Vaškys su 

savanoriu Andriejumi ruošė drožybos užsiėmimams Platelių dvaro sodybos amatų centre,. 

 

 
 Ruošiama liepos mediena amatų centrui. A.Kuprelytės  

 



 

   
 Koplytėlės su šv. Jonu Nepomuku statymo darbai. aut.A.Vaškys. A.Kuprelytės n.  

 

 
 Kryžiaus Platelių šventoriuje dažymas. aut.A.Vaškys. A.Kuprelytės n.  

 

  
Tvarkoma informacinė skultūra. aut.A.Vaškys. A.Kuprelytės n. Toliau tęsėsi Platelių dvaro rūsio restauracijos darbai, A.Kuporelytes n. 



 

  
 Remontuotas dvaro svirno frontonas, padarytos naujos informacijos lentelės svirnui ir arklidei. A.Kuprelytės n 
 

2015 m. Kultūros paveldo skyriaus specialistai Antanas Vaškys ir Aldona Kuprelytė dalyvavo 8 

kultūros paveldo objektų, teritorijų patikrinimuose, teikė kultūros paveldo išsaugojimo konsultacijas. 

 

 

  
 Konsultuota dėl miestelio šulinio remonto. A..Kuprelytės n. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2014 m - 2015 metų pradžioje ŽNP menininkai: Antanas Vaškys, Vytas Jaugėla, Kazys 

Striaupa dalyvavo Lietuvos liaudies kultūros centro parodoje-konkurse „Aukso vainikas“ ir ,,Aukso 

vainiko“ dešimtmečio parodoje. Už 2014 m. A.Vaškys buvo apdovanotas Aukso vainiku už 

kryždirbystę, V.Jaugėla - bronzos vainikėliu už skulptūras. 

 

 

 



 
 Telšių apskrities menininkai po apdovanojimų, 2015-01-06. A.Kuprelytės n 

 

 

3. TRADICINĖS ŠVENTĖS 
 

3.1. TRYS KARALIAI 

 

Po Naujųjų metų, pirmoji šventė, sausio 6 dieną – Trys Karaliai. Platelių apylinkių žmonės jau 

priprato, kad tarp Kalėdų ir Trijų karalių po Platelių apylinkes vaikščioja vyrai persirengę trim 

karaliais, žvaigždę neša angeliuku apsirėdęs berniukas (kartais mergaitė). Jau šeštus metus Žemaitijos 

nacionalinio parko folkloro ansamblio ,,Platelē” dalyviai persirengę karaliais lankė Platelių apylinkių 

žmones. Sausio 4 dieną gerąją naujieną skelbdami, giesmes giedodami vaikščiojo trys karaliai: 

Aivaras Alminas, Paulius Šatkauskas, Stanislovas Vyšniauskas, žvaigždę nešė angeliukas Adrijus 

Alminas. Karaliai virš aplankytų namų durų šventinta kreida užrašė tris pirmąsias karalių raides, o jų 

priekyje kryželius (+K+M+B). Kryželiai prieš karalių vardus, reiškia išminčių, aplankiusių Jėzų, 

šventumą, o durų staktas paženklinus karalių raidėmis buvo tikima, kad namai bus apsaugoti nuo 

piktųjų dvasių.  

  

   
Trijų karalių pasiruošimas Plateliuose. A.Kuprelytės n. Trys karaliai pas K.Striaupą. A.Kuprelytės n.  



   
 Trys karaliai Dovainiuose. A.Kuprelytės n. 

  

   
Trys karaliai ant aplankytų namų durų užrašo karalių vardų pirmas raides. A.Kuprelytės n. 

 

3.2. UŽGAVĖNĖS 

Šiemet žiema dideliais šalčiais negąsdino. Per Užgavėnes (2015-02-17) Platelių krašte dar buvo 

sniego. Užgavėnės buvo saulėtos, tik pūtė žvarbus vėjas. Mažieji plateliškiai, kaip visuomet, žiemą 

varyti pradėjo pirmadienį, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Antradienį, ,,didžiųjų žydų” Užgavėnių 

dieną kompanijos nuo ryto brazdėjo po aplinkinių kaimų, miestelių sodybas. Ir šiemet į Platelius 

atvyko persirėngėlių iš svetur: iš Klaipėdos, Mažeikių, Vilniaus, Kauno, Telšių, Akmenės, Žemaičių 

Kalvarijos, Plungės. Taip sutapo, kad per Užgavėnes buvo mokinių atostogos. Tai Platelių gimnazijos 

mokiniai ir mokytojai ,,žydais“ ėjo atskirai, ,,norėjo vieni nuo kitų pailsėti...“ Po Platelius nuo 

ankstyvo ryto malėsi apie dešimt persirengėlių kompanijų, galėjai sutikti čigones, daktarus (ypač 

šiemet buvo populiarūs), giltines, velnius, ožius ir ožkas (jų buvo taip pat nemažai), žydukus, 



vestuvininkus, ubagus... Vakarop, nors ir ne visi, ,,žydai” susirinko Platelių miestelio centre. 

Atvažiavo persirengėlių kompanijos iš aplinkinių kaimų, miestelių: ,,paskutinės pagalbos“ daktarų 

kompanija iš Dovainių ir Zobielų, ŽNP folkloro ansamblio ,,Platelē“ marga kompanija, jaunųjų 

folkloristų kompanija iš Platelių gimnazijos, nedidelė, bet ,,truopni“ Parko direkcijos kompanija, ypač 

didelė, ratuota ir linksma vestuvininkų kompanija iš Žemaičių Kalvarijos, kitos neidentifikuotos 

kompanijos... Iš miestelio centro ,,iškilminga procesija“ su More priešakyje patraukė prie Platelių 

dvaro jaujos (kultūros centro), kur ,,žydeliai parodė savo gabumus“, vyko ,,žirgų“ ir blynų ėdimo 

lenktynės, jaunimas suposi lingynėse, vyrukai pasikeisdami lipo į stulpą su ,,gėrybėmis“, įvyko 

,,įnirtingas mūšis“ tarp Lašininio ir Kanapinio, visi vaišinosi Užgavėnių šiupiniu, riebiais kopūstais, 

blynais, sudegė Užgavėnių laužas, supleškėjo Morė ir liaudiški fejerverkai... 

 

 
 ,,Vykingo“ kompanija. A.Kuprelytės n.  

 

  
Šventės akimirkos. A.Kuprelytės n. 

 



Žemaitijos nacionalinio parko direkcija dėkoja partneriams: Žemaičių Kalvarijos kultūros namų 

Platelių filialui, Platelių seniūnijai, Platelių bendruomenei, Platelių UDC, Platelių gimnazijai, Platelių 

meno mokyklai, rėmėjams: Kaimo turizmo asociacijai ,,Žemaitija“, AB ,,Kretingos grūdai”, UAB 

,,Plungės Jonis”, UAB VVARFF, UAB ,,Vičiūnai ir partneriai”, T. Danilevičiaus dizaino studijai, 

UAB ,,P.Varkojis ir Ko” , UAB ,,Platelių šilas“ ir kitiems geradariams. 

 

 
Užgavėnių eisena. A.Kuprelytės n 

.  

 
. Lašininis ir Kanapinis. A.Kuprelytės n. 

  
 

 



 
 . 

  
Užgavėnių ,,arklių“ lenktynės. A.Kuprelytės n. Kas stiprenis. A.Kuprelytės n. 

 

Dekoracijas Užgavėnėms kūrė, Mores rengė ŽNPD Finansų ir bendrųjų reikalų skyriaus 

darbininkai, amatų meistras A.Vaškys. Užgavėnėms sukurtas lankstinukas. 

 

 

 
Užgavėnių šventėje. A.Kuprelytės n. 

 

 



  
 Morė supleškėjo. A.Kuprelytės n. Užgavėnių instaliacijos. A.Kuprelytės n. 

  

3. JONINĖS 

 

Joninės - žemaičių tradicinė šventė. Senieji žemaičiai Joninių išvakarėse ant kalnelių užkurdavo 

laužus. Tolimoje apylinkėje buvo matomas laužo pašvaistė. Prie laužo susirinkdavo jaunimas, 

suaugusieji su vaikais. Namuose pasilikdavo tik senelės ir seneliai. Susirinkusieji iki trečios valandos 

nakties – aušros – dainuodavo ir šokdavo, linksmindavosi. Koks būdavo visų noras, kokia laimė 

pražydusį papartį surasti! Įprasta sakyti, kad paparčiai pražysta tik vieną kartą metuose – Joninių 

išvakarėse, 24 valandą nakties. Žemaičiai šv. Jonui Nepomukui prie upelių statydavo koplytstulpius, 

Jono Krikštytojo vardą parinkdavo savo sūnums. Daugelyje sodybų būdavo po vieną Joną. Vardines 

keldavo. Į vaišes susirinkdavo arti gyvenantys giminaičiai, gerieji, artimieji kaimynai. Žmonės tikėjo, 

kad šv. Jonas gyvulius, ūkį globoja... 

 

   
 Ėjimas pro vartus. A.Kuprelytės n.  
 

 

Birželio 23-osios rytas nieko gero nežadėjo: saulė buvo pasislėpusi už storo švininių debesų 

sluoksnio. Lietus beveik visą dieną skalbė laukus. Džiaugėsi ūkininkai, kurie buvo spėję nušienauti 



pievas. Išdžiūvusios dirvos gėrė ilgai lauktą drėgmę. Joninių šventės apeigas nuspręsta daryti ne prie 

ežero, bet prie Platelių kultūros centro. Vakare, nepabūgę prasto oro, į Platelius sugužė gausus Joninių 

gerbėjų būrys iš visos Lietuvos. Buvo svečių ir iš užsienio. Apsiprausę, praėję pro žolynais 

vainikuotus vartus, šventės dalyviai ėjo ratelius, dainavo, šoko, kas devynis žingsnius ieškojo ir rinko 

stebuklingas žoleles, būrėsi iš žolynų, aukuro ugnimi uždegta stebulė (,,saulelė“ nakčiai), laužas, 

surastas Platelių dvaro parke vidurnaktį ,,pražydęs papartis“, ąžuolo vainikais vainikuoti Janinos ir 

Jonai, parko tvenkinyje plukdyti vainikėliai. Šventę rikiavo folkloro ansambliai ,,Alksna“ iš Mažeikių 

ir Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansambliui ,,Platelē“.  

 

 
 Joninių dainos. A.Kuprelytės n. 
 

  
Būrimas iš žolelių. A.Kuprelytės n. 

 

2015 metais birželio 23-24 dienomis Plateliuose, prie Platelių kultūros centro, vyko Joninės. 

Šventei išleistas lankstinukas. Šventę organizavo, joje dalyvavo ŽNPD darbuotojai, folkloro 



ansamblis „Platelē“. Vainikus kupolei, stebulei, apeiginiams vartams nupynė Platelių seniūnijos 

viešųjų darbų moterys ir Kultūros paveldo skyriaus darbuotojai, vainikus Jonams – ŽNPD 

administracijos moterys. 

 

  
 Prie aukuro. A.Kuprelytės n.     Stebulė. A.Kuprelytės n. 
 

   
 Joninių vainikėliai. A.Kuprelytės n. 

 

  
 Joninų laužas. A.Kuprelytės n. Linksmybės. A.Kuprelytės n. 



4. SEMINARAI, PRAKTINIAI UŽSIĖMIMAI, AMATŲ DIENOS, 

KŪRYBINĖS STOVYKLOS 
 

4.1.Platelių dvaro sodybos tradinių amatų centras 

 

Nuo 2012 m. gruodžio 10 d. veikia Tradicinių amatų centras Platelių dvaro sodybos rūsyje. 

Plungės rajono savivaldybės administracija ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcija pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Kaimo atnaujinimas ir plėtra” veiklos srities 

,,Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra” įgyvendino projektą ,,Tradicinių amatų centro 

kūrimas Platelių dvaro sodyboje”. Projekto tikslai: kultūros paveldo objekto - Platelių dvaro sodybos 

rūsio (24799) rekonstrukcija, pritaikant amatų centrui; tradicinių amatų (medžio drožybos, 

kryždirbystės, pynimo, audimo) veiklos organizavimas, demonstravimas ir mokymas. Gautas 

finansavimas ribojo pilnai įrengti amatų centrą, pirmame etape atlikti ne visi statybos darbai: įrengtos 

patalpos tradicinių amatų mokymams. Projekto metu buvo įsigyta reikiama įranga: varstotai, kaltų 

rinkiniai, skliutai, vedegos ir kiti įrankiai medžio drožybos mokymams, audimo staklės; mestuvai, 

vytuvai, kalvaratas – audimo užsiėmimams, ylos pynimui, tradiciniai žemaitiški baldai, kita. 

Sekančiuose etapuose Platelių dvaro rūsio rekonstrukcijos darbai buvo darbai tęsiami, sutvarkyta 

aplinka, įrengta kulinarinio paveldo virtuvė, įsigyti baildai. Rekonstrukcijos darbai vyko iki 2015 m. 

liepos mėn. 

 
 Platelių tradicinių amatų centras.2015-10-24. A.Kuprelytės n. 



 

 Duonkepės mūrijimas tradicinių amatų centre, 2015 m. kovo-

balandžio mėn. A.Kuprelytės n. 

Kol vyko rekonstrukcija Platelių dvaro rūsyje – tradicinių amatų centre, edukaciniai 

užsiėmimai vyko Platelių dvaro svirne. Čia buvo galima mokintis siuvinėti, megzti pirštines ir 

kojines, riešines. Vyko edukaciniai užsiėmimai skirti tradicinėms kalendorinėms šventėms (Advento, 

šv. Kalėdų, Trijų karalių, Velykų). Norintys galėjo mokytis ir senovinio lietuviško komandinio 

žaidimo ripkos. Nuo 2015 m. liepos mėn. visa edukacinė ir amtų mokymo veikla persikėlė į Platelių 

dvaro sodybos tradicinių amatų centrą.  
 

  



Amatų centro remonto darbai 2015 m. kovo mėn. A.Kuprelytės n. 

  
Amatų centro remonto darbai 2015 m. gegužės mėn. A.Kuprelytės n. 

  
Amatų centro remonto sienų apdailos ir mansardos darbai 2015 mkovo-balandžio mėn. A.Kuprelytės n. 

 
Platelių tradicinių amatų centras.2015-06-28. A.Kuprelytės n. 

 

2015 m. pravesti įvairūs mokami ir nemokami edukaciniai užsiėmimai, seminarai, amatų 

dienos, kūrybinės stovyklos 1039 dalyviams.  

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Kultūros paveldo skyrius, pasibaigus rudens 

darbams, šaltuoju metų laiku organizuoja įvairius seminarus, praktinius užsiėmimus, kuriuose galima 

susipažinti su Žemaitijos krašto tradicijomis ir papročiais, išmokti įvairių tradicinių ir netradicinių 

amatų. Paskutiniais metais nusistovėjo graži tradicija, kad šie ,,žiemos susibėgimai“ Platelių dvaro 

svirne vyksta beveik kiekvieną šeštadienį. Per tuos metus susibūrė gražus moterų būrys, kurios yra ne 

tik šeštadieninių renginių dalyvės, bet ir pačios pasiūlo pravesti vienokius ar kitokius praktinius 



užsiėmimus. Ne vieną savaitgalį Platelių dvaro svirne, o nuo 2015 m. rudens – tradicinių amatų centre 

moterys mokinosi įvairių amatų. Karpinių, siuvinėjimo, mezgimo ir kt. užsiėmimus vedė Žemaitijos 

nacionalinio parko vyriausioji specialistė, muziejininkė Dalia Jakštienė, pynimo iš popieriaus mokė 

Jurgita Balvočienė, Velykinį avinėlį pasidaryti mokino Danguolė Šatkauskienė. Vasarą savanoriavo, 

nemokamai audimo mokė Laimutė Puidokienė, Rimantas Baginskas, Vilma Rečkauskienė, Diana 

Jokubauskienė, medžio drožybos – Vytas Jaugėla, Viktoras Raibužis, Alioyzas Pocius, duonos 

kepimo ir kulinarinio paveldo užsiėmimus vedė Jurgita ir Vladas Balvočiai, Kazytė Katkienė, vilnos 

vėlimo Vilija Juočytė ir kt. 

 

Am

atų centro atidarymas po projekto ,,Platelių tradicinių amatų centro plėtra“ įvykdymo, 2015-07-31. A.Kuprelytės n. 
 

4.2. Per 2015 m. įvyko šie seminarai, edukaciniai užsiėmimai: 

-  Praktinis seminaras ,,Vėlimas” (Platelių dvaro svirne, 2015 m. sausio 10 d.).  

Vėlimui iš vilnos buvo skirtas ne vienas seminaras. Susipažinta vėlimo iš vilnos technologija, 

veltos pirštinės, riešinės, sagės, šlepetės. Seminarai buvo labai populiarūs. Juos vedė puiki šio amato 

žinovė Vilja Juočytė ir Sigita Dacienė.  



 
Vėlimo seminare. A.Kuprelytės n. 

   
Praktiniame užsiėmime Vilija Juočytė supažindino su vėlimo iš vilnos technologija, mokino nuvelti pirštines. 

A.Kuprelytės n.  

 

- Praktinis užsiėmimas "Užgavėnių kaukių mezgimas" (Platelių dvaro svirne, 2015 m. sausio 

17 d.).  

 



   

  
Moteris mokėsi megzti kaukes. A.Kuprelytės n. 

  

- Praktinis seminaras "Pynimas iš popieriaus"(Platelių dvaro svirne, 2015 m. sausio 24 d.).  



  
Jurgita Balvočienė mokė iš senų žurnalų nusipinti įvairių daiktų. A.Kuprelytės n. 

 

 
 Jurgitai Balvočienei padėjo mokyti vyras Vladas. A.Kuprelytės n. 

 

-  Seminaras “Užgavėnės" (Platelių dvaro svirne, 2015 m. sausio 27 d.).  

Seminare Aldona Kuprelytė papasakojo apie Užgavėnių personažus ir jų kaukes. Antanas Vaškys, 

Dalia Jakštienė, Vytas Jaugėla mokė kaip įvairiais būdais, iš įvairių medžiagų pasigaminti Užgavėnių 

kaukes.  



   

Vytas Jaugėla mokė kaukes pasidaryti papjė mašė būdu. A.Kuprelytės n. 

   

A.Vaškys su mokiniais kaukes darė iš natūralių kailių ir medžio. A.Kuprelytės n. 

 

-  Seminaras "Grabnyčios ir žvakių liejimas"(Platelių dvaro svirne, 2015 m. sausio 31 d.).  

Seminare supažindinta su grabnyčių tradicijomis, senoviniu būdu (pilant vašką ant eglinio lankelio 

pakabintų knatų) lietos žvakės iš natūralaus vaško. Grabnyčios (Kristaus Paaukojimas – vasario 2 d.) 

– pavasario ciklo kalendorinių švenčių pradžia. Dar žiema, bet pavasaris mina žiemai ant kulnų. 

Sakoma, kad per Grabnyčias gaidys jau atsigeria po lašais. Per Grabnyčias bažnyčioje - šventinamos 

žvakės. Grabnyčių žvakės deginamos ypatingais atvejais: uždegamos ir statomos ant stalo arba ant 

palangės griaudžiant perkūnui, kad apsaugotų namus nuo žaibo; giedant Žemaičių Kalnus (Kristaus 



kančios kelio giesmes) per gavėnią, per šermenis (budynę) ar mirimo sukaktis. Grabnyčių vaškinę 

žvakę uždegdavo ir marinant ligonį. Kai kas grabnyčių žvakes užsidegdavo šalia kryžiaus valgydami 

Kūčias. Grabnyčių žvakes dažniausiai darydavosi bitininkai, kurie turėjo vaško. Žvakes liejo (formose 

arba ant rato) ir bažnyčių tarnai. Iš jų nusipirkdavo parapijos žmonės. 

 
Žvakės nulietos, A.Kuprelytės n.  

 

  
 Žvakes liejo visi. A.Kuprelytės n. 

- Seminaras "Užgavėnės" (Platelių dvaro svirne, 2015 m. vasario 3 d.).  

 

   
Dalios Jakštienės patarimai. A.Kuprelytės n.   Kaukės padarytos. A.Kuprelytės n. 



- Praktinis seminaras ,,Vėlimas” (Platelių dvaro svirne, 2015 m. vasario 7 d.).  

 

 
 Dėl populiarumo pirštinių vėlimo seminaras buvo organizuotas dukart. A.Kuprelytės n. 

 

  
Pirštinės nuveltos. A.Kuprelytės n. 

 Praktinį užsiėmimą vedė Vilija Juočytė.  
 

- Praktinis seminaras ,,Cukrinės gėlės” (Platelių dvaro svirne, 2015 m. vasario 14 d.).  

 



   
Lipdomos cukrinės gėlės. A.Kuprelytės n. 

 
 

Praktiniame užsiėmime Laura Mikašauskienė mokė iš cukraus masės pasidaryti įvairių gėlių, 

figūrėlių tortų, pyragų papuošimui.  

  

Cukrinėmis gėlėmis papuoštas tortas. A.Kuprelytės n. 

  



-  Praktinis seminaras ,,Biserio nėrimas“ (Platelių dvaro svirne, 2015 m. vasario 21 d.).  

 

 
 Biserio nėrimas reikalavo susikaupimo. A.Kuprelytės n. 

Dvi seminaro dalyvės ,,užsikabino“, išmoko gerai megzti įvairius pauošalus biserio technika.  

 

 Praktinis užsiėmimas ,,Šešėlinis siuvinėjimas“ (Platelių dvaro svirne, 2015 m. vasario 28 d.). 

  
Siuvinėjimo seminare. A.Kuprelytės n 

Dalia Jakštienė supažindino su šešėlinio siuvinėjimo tradicija, mokino siuvinėti 

  

 



-  Praktinis seminaras ,,VELTOS SAGĖS“ (Platelių dvaro svirne, 2015 m. kovo 7 d.). 

  
Neįprastas praktinio užsiėmimo dalyvis - mokytojos Vilijos taiki kalytė Gilė, A.Kuprelytės n.  

 Sagės nuveltos. A.Kuprelytės n. 

 

 



 

 Sagės. A.Kuprelytės n 

 

 

 

-  Praktinis seminaras ,,VELYKINIAI MARGUČIAI“ (Platelių dvaro svirne,2015 m. kovo 14 

d.). 

  
Kasmet organizuojamas seminaras Velykoms. A.Kuprelytės n. 



  
“Žemaičio“ žurnalistė kalbina seminaro mokytoją G.Valantiną. A.Kuprelytė 

 

 

 Kiaušiniai marginti tradiciniais ornamentais, vašku. 

A.Kuprelytės n. 

 



- Praktinis užsiėmimas ,,Vėlimas”(Platelių dvaro svirne, 2015 m. kovo 21 d.). 

 

 
Praktiniame užsiėmime iš norimos spalvos vilnos karšinio Sigita Dacienė mokino suvelti šlepetes. A.Kuprelytės n. 

  

  
Pradžioje reikia išsikirpt šlepečių formas. A.Kuprelytės n 

 

 

- Praktinis seminaras ,,VELYKOS“ (Platelių dvaro svirne, 2015 m. kovo 28 d.). 

 



  
Danguolė Šatkauskienė iš sviesto mokino pasidaryti ,,velykinį avinėlį“.A.Kuprelytės n. 

- Edukacinis užsiėmimas ,,Atvelykis“ (Platelių dvaro svirne, 2015 m. balandžio 11 d.). 

   
Mažieji rideno margučius. A.kuprelytės n.Pradžioje reikia išsikirpt šlepečių formas. A.Kuprelytės n 

 

Susirinkusieji buvo supažindinti su Atvelykio papročiais, prisimintos prabėgusios Velykos, 

ridenti margučiai. Antroje užsiėmimo dalyje menininkė Ina Jakubėnienė iš odos gabalėlių mokė 

pasidaryti sagę.  



- Audimo užsiėmimai Tradicinių amatų centre (po projekto ,,Platelių tradicinio amatų centro 

plėtra“ įvykdymo) vyko: 

2015 m. rugpjūčio 4 d., 11 d., 14 d., 18 d., 27 d., rugsėjo 4 d., 9 d., 11 d., 15 d., 21 d., spalio 5 d., 

28d., lapkričio 2 d., 5 d., 10 d., 17 d., 19 d., 27 d., gruodžio 2 d., 10., 16 d. 

    
Dianos pirmas metimas. A.Kuprelytės n L.Puidokienė – audimo mokytoja. A.Kuprelytės n 

 

 
Norinčių austi netrūko. A.Kuprelytės n. 

 

 
 Jaunoji audėja. A.Kuprelytės n. 



  
Diana audžia takelį 

.  

Vėrimas per nytis ilgas darbas. A.Kuprelytės n. 

 

   
Audimo užsiėmimuose. A.Kuprelytės n. 



  

 Audimo užsiėmimuose. A.Kuprelytės n. 
 



 Įriečiamas aštuonnytis. A.Kuprelytės n. 

 Nuo 2015 m. gruodžio mėnesio du kartus per savaitę austi mokėsi Platelių gimnazijos mokinės, 

įvyko 7 vnt. nemokami audimo užsiėmimai, kurie vyks ir 2016 m. 

   
Greta išaudžia savo pirmą kiliminį taką. A.Kuprelytės n. 

 



  
Audžia Monika ir Agnė A.Kuprelytės n. 

-  Audimo, medžio drožybos praktinis užsiėmimas (Platelių dvaro rūsio tradicinių amatų 

centre, 2015 m. rugpjūčio 29 d.). 

 

 Drožinėti mokė Vytas Jaugėla. A.Kuprelytės n. 

 



   
Drožybos užsiėmime. A.Kuprelytės n. 

Rimantas Baginskas mokino austi kutinius takus, takelius, rankšluosčius. Vytas Jaugėla - skaptuoti 

Užgavėnių kaukes. Projekto ,,Žemaičių žemės lobiai“ renginys, skirtas etnografinių regionų metams. 

 

- Audimo užsiėmimas ir ,,žiemos susibėgimų“ atidarymas Platelių dvaro rūsio tradicinių amatų 

centre, 2015 m. lapkričio 14 d.). 

  
Diskusija prie arbatos puodelio. A.Kuprelytės n. 

Tai buvo pirmasis 2015 m. ,,žiemos susibėgimų“ seminaras Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų 

centre (buv. rūsyje)., susirinkusieji sudarė preliminarų ,,žieminės veiklos“ planą. 

 

-  Praktinis seminaras ŽEMAIČIŲ KOŠĖS (Platelių dvaro rūsio tradicinių amatų centre, 

2015 m. lapkričio 28 d.). 

Vienas iš mėgstamiausių žemaičių valgių buvo košės. Žemaičiuose košių yra daug ir įvairių. Į bulvių 

ar miltų košę pridėjus kruopų, grucės (perlinių kruopų), bulvinių tarkių ir kt. išverdamos įvairių 

skonių košės. Buvo sakoma: ,,Tai buvo vaišės – dvylika davinių, ir vis košė“. Košę vakarinėje ir 



šiaurinėje Žemaitijoje virdavo pusryčiams, pietų Žemaitijoje – pietums. Pirmajame košių seminare 

virsime šilkinę košę. Renginys buvo skirtas etnografinių regionų metams. 
 

   
Kazytės išvirta šilkinė košė buvo labai skani. A.Kuprelytės n. 

 

- Praktinis seminaras ,,Karpiniai" (Platelių dvaro rūsio tradicinių amatų centre, 2015 m. 

gruodžio 5 d.). 

  
Kalėdiniai karpiniai daryti artėjančiom šventėms. A.Kuprelytės n 

 Seminare ne tik karpiniai daryti, bet virti tradiciniai bulviniai kleckai (cepelinai).  

   



 
Kleckai pavyko. A.Kuprelytės n 

- Kalėdinė tautodailininkų paroda-pardavimas, praktinis seminaras ,,Žaisliukai Kalėdų 

eglutei” (Platelių dvaro rūsio tradicinių amatų centre, 2015 m. gruodžio 12 d.). 

Seminare papuošta tradicinė Kalėdų eglutė –obuoliais ir saldainiais, vyko Tautodailininkų 

kalėdinė paroda-pardavimas. Dalia Jakštienė mokino numegzti žaisliukus Kalėdų eglutei. Adventas – 

pasninko metas. Seminaro metu išvirtas žemaičių mėgstamas pasninko valgis - pusinė košė, kuri buvo 

patiekta su silkės gabaliukais. 

  



Mezgė žaisliukus eglutei. A.Kuprelytės n. 

  Kalėdinė 

paroda-pardavimas. A.Kuprelytės n 

 

  
Pusinė košė. A.Kuprelytės n Eglutė papuošta rojaus obuoliukais. A.Kuprelytės n. 

 

- Seminaras ,,Žemaičių tradicinis kostiumas“ (Platelių dvaro svirne, 2015 m. gruodžio 16 d.). 

Žemaitijos nacionalinis parkas įgyvendino projektą, skirtą etografinių regionų metams 

,,Žemaičių žemės lobiai“. Projektu siekta populiarinti tradicinius amatus ir tautinio paveldo 

produktus, senųjų amatų mokyti jaunimą, į Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro veiklą 

įtraukti tautodailininkus, bendruomenės narius ir kt. Projekto metu vyko įvairūs renginiai. Platelių 

dvaro sodybos tradicinių amatų centro veiklų pristatymui įsigyti keturi koplektai tradicinių žemaitiškų 

rūbų (du vyriški ir du moteriški komplektai), Lietuvos muziejuose surinkta istorinė, etnografinė 

medžiaga apie žemaičių krašto tradicinį kostiumą. Gruodžio 16 d. Platelių dvaro svirne ir tradicinių 

amatų centre įvyko baigiamasis projekto renginys. Papasakota apie nuveiktus darbus, geriausios 

Žemaitijos audėjos ir tradicinės tekstilės žinovės Zita Baniulaitytė ir Zita Paulikienė pristatytė 

žemaitiškus tradicinius kostiumusi. Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro veikla vystoma 

atsižvelgiant į tai, kad tradicinių amatų, tradicijų puoselėjimas yra integruotas procesas, vienijantis 



kultūrinius, ekonominius, aplinkosaugos ir edukacinius procesus. Platelių dvaro sodybos tradicinių 

amatų centre plėtojant tradicinius amatus, netiesiogiai skatinama: socialinis gyventojų aktyvumas; 

verslumo plėtra; alternatyvių ekonominių veiklų atsiradimas; užimtumo didinimas; vietinių 

bendruomenių iniciatyvos. 

   
Seminaro dalyviai. Dalai ir Antanas pasipuošę naujais rūbais. A.Kuprelytės n. 

 

  
Zita Baniulaitytė pristato tradicinį žemaičių kostiumą. A.Kuprelytės n. 

- Kalėdinė tautodailininkų paroda-pardavimas, praktinis seminaras ,,Ant Kalėdų slenksčio” 
(Platelių dvaro rūsio tradicinių amatų centre, 2015 m. gruodžio 19 d.). 

 

Seminare susipažinta su Kūčių ir Kalėdų tradicijomis: papročiais, burtais, tradiciniais valgiais, 

kepti kalėdiniai meduoliai, vyko Kalėdinė tautodailininkų paroda-pardavimas (tekstilės darbai, 

keramika,medžio drožiniai, šventinės arbatos ir kt.) 



.   

  
Kalėdinių meduolių kepimas. A.Kuprelytės n. 

 

4.3 Amatų dienos 

Amatų dienos įvyko tris kartus: per tradicinio amatų centro atidarymą po projekto ,,Platelių 

dvaro sodybos tradicinių amatų centro plėtra“ įvykdymo ( 2015 m. liepos 31), Žemaitijos regiono 

moklseiviams (2015m. spalio 14 ) ir visuomenei(2015 m. spalio 17 d.). 

  
Medžio drožyba, 2015-10-17. A.Kuprelytės n. 



  
Pynimas iš vytelių, 2015-10-17. A.Kuprelytės n. 

 

  
Keramikos užsiėmimas, 2015-10-14. A.Kuprelytės n. 



 
Klumpių drožyba, 2015-10-17. A.Kuprelytės n. 

 

  
Siuvinėjimas, mezgimas, 2015-10-17. A.Kuprelytės n. 

 

Amatų dienose buvo pristatomi tradicinių amatai - medžio drožyba, klumpių drožimas, siuvinėjimas, 

mezgimas, žvakių liejimas, audimas, pynimas, verpalų dažymas, kalvystė, tradicinis kulinarinis 

paveldas, žvakių liejimas ir kt. 



  
Kulinarinio paveldo pristatymas, 2015-07-31. A.Kuprelytės n. 

 

  

 
 Verpalų dažymas, žvakių liejimas, kalvystė, 2015-10-14. A.Kuprelytės n. 
 

 

 



4.4. Kūrybinės stovyklos 

Įvyko dvi kūrybinės stovyklos: jaunimo kūrybinė stovykla ,,Lietuvos regionų spalvos“ ir Telšių 

apskrities menininkų kūrybinė stovykla.  

Paskutinę birželio savaitę 8–12 klasių moksleiviai iš visų penkių Lietuvos regionų (Žemaitijos, 

Dzūkijos, Suvalkijos, Aukštaitijos, Mažosios Lietuvos) susirinko Plokštinės ekologinio ugdymo 

centre. Jaunimas mokėsi amatų: kalvystės, medžio drožybos (skaptavo klumpes, šaukštus, 

prieverpstes), pynimo, žvakių liejimo, restauravo mažosios architektūros objektus - Žemaitijos 

nacionalinio parko Paplatelės tako dekoratyvines skulptūras. Stovyklos dalyviai susipažino su 

Žemaitijos kultūros paveldu, tradicijomis – dalyvavo tradicinėse Jonininėse Plateliuose (pynė Joninių 

vainikus, šėlo Joninių linksmybėse, ieškojo ir surado ,,paparčio žiedą“), vaišinosi žemaičių valgiais, 

dalyvavo dailyraščio pamokoje Žemaitės muziejuje Bukantėje. Paskutinė diena buvo skirta pažintinei 

ekskursijai po Žemaitijos nacionalinį parką: aplankyta Žemaičių Kalvarija, Plateliai, Šaltojo karo 

muziejus, Platelių dvaro sodybos ekspozicijos, poeto V.Mačernio gimtinės pažintinis takas, 

didžiausias Lietuvos akmuo Puokėje, Kazio Striaupos klėtelė Dovainiuose, rašytojos Žemaitės 

muziejus. Jaunieji menininkai atsisveikino Plungėje prie restauruotų kunigaikščio Mykolo Oginskio 

rūmų. Vieni kitiems linkėjo vėl susitikti kūrybinėje stovykloje kitais metais.  

Jaunimo kūrybinė stovykla buvo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos 

ministerijos projekto ,,Lietuvos regionų spalvos“, skirto Lietuvos etnografinių regionų metams, dalis. 

Ši projekto dalis būtų tęstinė, per penkis metus stovyklos būtų organizuotos visuose penkiuose 

Lietuvos regionuose. 

 

    
Kūrybinės stovyklos dalyviai restauravo medžio skulptūras, mokėsi drožybos, žvakių liejimo, 2015 m. birželis. A.Kuprelytės n. 



   

 Įvairių amatų mokymasis, 2015 m. birželis. A.Kuprelytės n. 
  

  
 Keliavo po Žemaitijos nacionalinį parką, 2015 m. birželis. A.Kuprelytės n 

 

  
Susipažino su kulinariniu paveldu, 2015 m. birželis. A.Kuprelytės n 



2015 m. rugpjūčio 8-10 d. į kūrybinę stovyklą Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre buvo 

susirinkę Telšių apskrities menininkai. Menininkai iš kolegų mokėsi naujų amatų, aplankė Platelių 

krašto menininkus. 

  
Kūrybinės stovyklos dalyvių pietūs, 2015 mrugpjūtis. A.Kuprelytės n 

  
Kūrybinės stovyklos dalyviai aplankė Tautodailininką K.Striaupą, 2015 mrugpjūtis. A.Kuprelytės n 

 

4.5. Naujos edukacinės programos 

Duonos ir pyrago kepimas – pastačius duonkepę, 2015 m. liepos mėnesį iškepta pirma duona, 

mielinis pyragas.  



 
Pirmą kartą iškūrenta duonkepė, 2015 m. liepa. A.Kuprelytės n. 

 

  
Duoną kepa Jurgita ir Vladas Balvočiai, 2015 m. liepa. A.Kuprelytės n. 

 



5. PARODOS PLATELIŲ DVARO SVIRNE, ARKLIDĖJE, AMATŲ 

CENTRE 
2015 m. surengta 18 parodų. 

2015 m. vasario 16 dieną, per mažąsias Užgavėnes Platelių dvaro svirne ir arklidėje atidarytos naujos 

parodos. Platelių dvaro svirne Sauliaus Tamulio Užgavėnių kaukių ir Jono Raškevičiaus 

Užgavėnių fotografijų paroda ir dvaro arklidėje tą pačią dieną atidaryta Žemaitijos Užgavėnių 

kaukių paroda- konkursas ir Mokinių Užgavėnių kaukių paroda-konkursas.  

Apie parodos autorius 

Fotomeninkas Jonas Raškevičius (1929-2000) gimė ir augo Šiauliuose, vėliau gyveno 

Plungėje. Pirmą kartą fotografuoti pradėjo 1952 m., nuo 1962 m. lankė Šiaulių miesto fotoklubą. 

Bendraudamas su fotoklubo nariais, ypač su kolega A.Musnecku (buvusio ŠPI dėstytoju), pamažu 

perprato fotografavimo paslaptis. Netikėtai likimas pasiūlė ir išskirtinį objektą – neįgaliųjų sporto 

fiksavimą. 1988 m. Vilniuje menininkas pristatė fotografijų parodą apie neįgaliųjų sportą 

,,Nugalėtojai“. Kita Jono Raškevičiaus pamėgta tema – Žemaitijoje švenčiamos Užgavėnės. 

Užgavėnes fotografavo nuo 1972 m. Fotografavo Užgavėnių, vykusių Kurtuvėnuose, Luokėje, 

Plateliuose, Plungėje, persirengėlius, šventės akimirkas. Žemaitijos nacionalinio parko direkcija 1995 

m. surengė Jono Raškevičiaus Užgavėnių fotografijų parodas Plateliuose (ir 2000 m.), Gegrėnuose, 

Žemaičių Kalvarijoje. Iš fotografo Jono Raškevičiaus Parko direkcija įsigijo dalį jo negatyvų, 

fotografijų apie Užgavėnes. Šių metų metų parodoje pristatomos fotografijos iš Užgavėnių Luokėje 

(1974-03-02), Kurtuvėnuose (1972-02-15) ir Plateliuose (1993-02-23).  

 

  Tautodailinikas 

S.Tamulis pristato savo darbus ir ŽNPD direktorius sveikina parodos dalyvius. A.Kuprelytės n. 

 

Užgavėnių kaukių meistras Saulius Tamulis gimė 1965 m. balandžio 22 d. Šiaulių r. 

Šemetiškių km. Menininkas yra didelis ,,Užgavėnių patriotas“. Užgavėnių tradicijos pažįstamos nuo 

mažens. Nuo dvidešimt trejų metų pats pradėjo gaminti Užgavėnių kaukes papjė mašė būdu, vėliau 

kaukes jau drožė iš medžio. Nuo 2000 metų menininko kaukėmis ,,puošiasi“ folkloro ansamblio 

,,Auda“ dalyviai (S.Tamulis su žmona Daiva yra šio kolektyvo narys). Ansambliečiai per Užgavėnes 

žiemą varo ne tik Šiauliuose, bet ir Lietuvos Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Nuo 2008 m. 

tautodailininkas Saulius Tamulis kasmet dalyvauja Žemaitijos Užgavėnių kaukių parodoje-konkurse 

Plateliuose. 2008 ir 2010 m. šiame konkurse tapo nugalėtoju, 2009 m. iškovojo antrą vietą tradicinių 

Užgavėnių kaukių kategorijoje. Sauliaus Tamulio kaukių yra įsigiję Šiaulių ,,Aušros“, Lietuvos 

Liaudies buities, Žemaitijos nacionalinio parko Užgavėnių muziejai, jo kaukių yra įvairiose šalyse 

privačiose kolekcijose (JAV, Vokietijoje, Danijoje, Kanadoje ir kt).  



Sauliaus Tamulio Užgavėnių kaukių ir Jono Raškevičiaus Užgavėnių fotografijų paroda Platelių 

dvaro svirne veikė iki 2015 m. balandžio 19 dienos.  

 

  
Užgavėnių kaukių parodos-konkurso atidarymas. A.Kuprelytės n. 

 

  
Užgavėnių kaukių meistrai. A.Kuprelytės n. 

  Platelių dvaro arklidėje šiemet jau penkioliktą kartą atidaryta Žemaitijos Užgavėnių kaukių 

paroda-konkursas. Šiemet parodoje dalyvavo 29 kaukių meistrai (pateikė 113 kaukių) iš Klaipėdos, 

Palangos, Kretingos ir Kretingos r., Skuodo, Telšių r., Mažeikių r., Šiaulių ir Šiaulių r., Radviliškio ir 

Radviliškio r. Mokinių Užgavėnių kaukių parodoje-konkurse dalyvavo: Platelių gimnazijos, Platelių 



meno mokyklos Žemaičių Kalvarijos dailės skyriaus, Plungės Ryto, Babrungo pagrindinių mokyklų 

mokiniai, Radviliškio kultūros centro medžio drožybos būrelio dalyviai. Užgavėnių kaukes piešė ir 

Platelių UDC darželinukai. Mokinius parodai parengė mokytojai: Viktoras Raibužis, Eugenijus 

Arbušauskas, Vytas Jaugėla, Vaida Blistrubienė, Irena Platakienė, Vitalija Lukavičienė, Jolanta 

Vaitkienė, Rimutė Barsteikienė, Sigita Mažeikienė, Judita Šakalienė. 

Komisija (Telšių dailės mokyklos direktorius Valdemaras Eitutis, Žemaičių dailės 

muziejaus vyriausioji dailininkė-dizainerė Jūratė Motužienė, Plungės Mykolo Oginskio meno 

mokyklos dailės mokytojas Valdas Simutis, menininkas Antanas Vaškys, Platelių seniūnė Danutė 

Rapolavičienė) Žemaitijos Užgavėnių kaukių parodos-konkurso dalyvius įvertino. Pirma vieta 

tradicinių kaukių kategorijoje atiteko Adolfui Viluckiui iš Kretingos, antroji – Kaziui Striaupai iš 

Dovainių (Plungės r.), trečia Antanui Viskontui iš Mažeikių. Dekoratyvinių kaukių kategorijoje 

pirmoji vieta skirta Albertui Žulkui iš Palangos, antroji – Liudui Brazauskui iš, trečioji – Alfonsui 

Bendikui iš Mažeikių. Vertintos ir mokinių padarytos Užgavėnių kaukės. Pirma vieta atiteko Robertui 

Burkevičiui iš Gintališkės, Plungės r. (mokytojas Vytas Jaugėla), antra vieta – Eimantui Jokubaičiui iš 

Plungės, trečia – Martynui Jakui iš Plungės (abiejų mokytojas Viktoras Raibužis). Patys mažiausieji 

parodos-konkurso dalyviai apdovanoti ,,saldžiomis dovanomis“. 

Paroda Platelių dvaro arklidėje veikė iki balandžio 30 d.  

 

 *** 

2015 m. balandžio 24 d. Platelių dvaro svirne atidaryta fotografijų paroda ,,Povandeninė 

archeologija“.  

 

  
Prof. Vl. Žulkui padovanota A.Vaškio skulptūra. A.Kuprelytės n. 

 

Parodoje buvo pristatomos nuotraukos, kuriose užfiksuoti Klaipėdos universiteto povandeniniai 

archeologijos tyrimai Platelių ežere ir Baltijos jūroje. Parodos atidaryme Klaipėdos universiteto 

akademikas, prof. habil. dr. Vladas Žulkus ir povandeninių ekspedicijų naras-instruktorius Valerijus 

Krisikaitis papasakojo apie povandeninės archeologijos tyrimus. Parko direktorius Ramūnas Lydis 

padėkojo svečiams už ilgametį bendradarbiavimą, prof. V.Žulkų pasveikinio su jubiliejumi, ir kartu 

su amatų meistru A.Vaškiu padovanojo luote plaukiančio senųjų Platelių gyventojo skulptūrą. 



 „Povandeninis kultūros paveldas“ – tai po vandeniu ar iš dalies po vandeniu esantys 

archeologiniai objektai, vietovės ir reikšmingais pripažinti nekilnojamieji ar kilnojamieji daiktai. 

Lietuvoje po vandeniu yra atsidūrę senieji krantai, geležies amžiaus polinės gyvenvietės, viduramžių 

gyvenviečių ir uostų, tiltų liekanos, įvairių laikotarpių laivai. Povandeninis paveldas yra jūroje, 

ežeruose, upėse. Pirmieji povandeniniai archeologiniai tyrimai Lietuvoje pradėti 1986 m. Plateliuose, 

tyrinėjant 280 m. ilgio XVI a. vid. tilto iš Šventorkalnio į Pilies salą liekanas Platelių ežere. 

Sistemingi povandeniniai archeologijos tyrimai Platelių ežere buvo pradėti 1995 m. Klaipėdos 

universiteto (KU) ir Torunės universiteto jėgomis. Klaipėdos universitetas pradėjo ruošti 

povandeninės archeologijos specialistus. Tyrimai pradėti kituose Lietuvos ežeruose, upėse, Baltijos 

jūroje.  

Ekspozicija apie povandenius archeologinius tyrimus veikė iki 2015 m. gegužės 14 d.  

*** 

2015 m. gegužės 15 d. Platelių dvaro svirne atidaryta Vytaro Gedvilo darbų paroda. 

 Apie autorių 

Vytaras Gedvilas gimė 1965 m. Kretingoje. Plungėje baigė vidurinę mokyklą. Mokėsi Kauno 

technikos mokykloje, kur įsigijo šaltkalvio specialybę. Vėliau neakivaizdžiai studijavo Vilniaus 

inžineriniame statybos institute transporto inžineriją. Pinti pradėjo 1996 m. Jo mokytoju buvo 

Simonas Žilinskas. Pina iš žilvičių vytelių įvairias pintines, skrynias, baldus, suvenyrus ir kt. Vytaro 

Gedvilo darbai eksponuoti įvairiose parodose Lietuvoje: Plungėje, Telšiuose, Vilniuje ir kt.; 

užsienyje: Vokietijoje, Švedijoje, Danijoje, Olandijoje. Dalyvauja įvairiose mugėse, veda pynimo 

seminarus, dalyvauja ir Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centro veikloje. Nuo 2001 m. 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. 

 

   
Parodos atidarymas ir Z.Leiliionienė sveikina V.Gedvilą. A.Kuprelytės n. 

 

 

Antrojoje autorinėje parodoje buvo pristatyta per paskutinius penkis metus sukurti darbai. 

Tautodailininkas parodoje pristatė ne tik įvairaus dyžio pintinėles, vazas, krepšius, kitus buičiai 

reikalingus daiktus, bet ir savitus meno kūrinius iš vytelių. Parodoje ,,plaukioja“ didelės ir mažos 

žuvys, laivai, ,,auga“ medžiai. Pintas vyteles subtiliai papildo jūros bangų nugludinti lentų, medžio 

gabalėlai.  

Su gražiu penkiasdešimtmečio jubiliejumi ir paroda sveikino tautodailininkai, bičiuliai, su 

kuriais Vytaro šeima keliauja ne vienus metus, giminės, artimieji. Linkėta stiprybės, naujų kūrybinių 

sumanymų. Sūnaus Adomo sveikinimas buvo muzikinis, žmonos Dainoros – saldus – tortas jubiliatui 

ir svečiams. 

 Ekspozicija veikė 2015 m. gegužės 15 d. – birželio 19 d. 



 
Parodos autorius su šeima. A.Kuprelytės n. 

 

*** 

 

Platelių dvaro arklidėje 2015 m. birželio 5 d. atidaryta Platelių meno mokyklos mokinių 

darbų paroda. 

 

Šioje parodoje buvo eksponuoti 2014-2015 mokslo metais Platelių meno mokyklos jaunųjų 

dailininkų sukurti darbai. Per parodos atidarymą Platelių meno mokyklos direktorius V.Valančius 

pasveikino mokinius su puikia paroda, linkėjo sėkmės kūrybiniuose ieškojimuose. Dailės mokytojos 

V. Blistrubienė ir L.Ruginienė padėkojo vaikams už aktyvumą, dalyvavimą įvairiuose konkursuose, 

akcijose, kūrybinėse stovyklose, už pasiektus apdovanojimus. Ypač pasidžiaugta Karolinos 

Eigirdaitės apdovanojimu – ji pelnė pirmą premiją St. Riaubos parodoje-konkurse (už grafikos 

darbus). Po parodos atidarymo devyni meno mokyklos mokiniai apgynė baigiamuosius darbus. 

Griežtos komisijos įvertinimai labai geri: vieno mokinio darbas įvertintas devintuku, kiti – gavo 

dešimtukus.  

 

2014-2015 mokslo metais Platelių meno mokykloje dailės specialybės mokėsi 46 mokiniai. Juos 

mokė mokytojos: Alma Vilnienė, Vaida Blistrubienė, Lina Ruginienė. Šiemet meno mokyklą baigia 

penki mokytojos Linos Ruginienės mokiniai: Rita Austytė (diplominis darbas - diptikas "Visata" 

(gruntažo technika)), Audrius Zabitis (diplominis darbas - diptikas "Pasaulis lape" (gruntažo 

technika)), Nedas Idzelis (diplominis darbas - "Jūros dugne" (tapyba ant drobės akrilu)), Paulius 

Budreckis (diplominis darbas – diptikas "Vėjo malūnai" (tapyba ant drobės akrilu)), Emilija Milda 

Vaškytė (diplominis darbas - sieninė tapyba Platelių UDC)); keturi mokytojos Vaidos Blistrubienės 

mokiniai: Erika Sabaliauskaitė (diplominis darbas - "Draugės" (tapyba ant drobės akrilu)), Ieva 

Nekytė (diplominis darbas – ciklas "Partnerystė" (tapyba ant drobės akrilu)), Diana Makiejevaitė 

(diplominis darbas - triptikas "Žemė, oras, vanduo" (mišri technika)), Akvilė Šemetaitė (diplominis 

darbas - bareljefas "Legenda apie Neringą"). 



 Parodos 

atidarymas. A.Kuprelytės n. 
 

Platelių meno mokyklos mokiniai dalyvavo įvairiuose konkursuose, projektuose, kūrybinėje 

stovykloje ,,Menininkų dirbtuvės Beržore“. 

Mokytojos Almos Vilnienės mokiniai (Platelių meno mokyklos Alsėdžių skyriaus grupė) 

dalyvavo konkurse ,,Nebūk ožka“, ŽNPD piešinių konkurse ,,Piešiu ežerą“, kuriame Stasys Rojus 

pelnė pirmą vietą. 

Mokytoja Vaida Blistrubienė su Platelių meno mokyklos Žemaičių Kalvarijos dailės skyriaus 

grupės mokiniais surengė parodą Žemaičių Kalvarijos gimnazijoje, dalyvavo Žemaitijos nacionalinio 

parko Žemaitijos Užgavėnių kaukių parodoje-konkurse, darė Morę Užgavėnėms Plateliuose, keturi 

mokiniai dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse ,,Šviesa“ Čekijoje (Lidicas), du mokiniai 

Kretingos meno mokyklos ,,Šalia realybės – fantazijos pasaulis“, Šilalės meno mokyklos konkurse 

,,Žemaitija mano mieliausia“ (Evelina Brezgytė gavo padėką ir diplomą), Ievos Nekytės, Erikos 

Sabaliauskaitės, Aistės Beniušytės ir Dianos Makiejevaitės darbai eksponuoti parodoje-konkurse 

,,St.Riauba-Zemaitijos Andersenas” (apdovanoti įvairiais prizais). Mokytoja Vaida Blistrubienė vedė 

kūrybinius užsiėmimus Žemaičių Kalvarijos VŠĮ ,,Vilties vėrinėliai“ vaikams, yra aktyvi kūrybinės 

stovyklos ,,Menininkų dirbtuvės Beržore“ pagalbininkė. 

Mokytoja Lina Ruginienė su meno mokyklos grupėmis iš Platelių ir Alsėdžių skyrių dalyvavo: 

respublikiniame piešinių konkurse "Apšerkšniję mūsų dienos" (P.Šatkauskaitė, R.Valančiūtė, 

D.Štangėj, E.Rupeikaitė, R.Alminaitė, K.Daukintytė, P.Budreckis, , B.Petrikaitė), respublikiname 

piešinių konkurse ,,Mano stebuklingos Kalėdos“ (P.Šatkauskaitė, R.Alminaitė, D.Štangėj, 

O.Astrauskaitė), respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Pravėriau vario vartelius“ 

(K.Eigirdaitė, R.Valančiūtė, K.Daukintytė, I.Višinskaitė, V.Valančiūtė, R.Vaškytė, B.Budreckytė, 

K.Razgutė, O.Astrauskaitė, R.Alminaitė (Kamilė Daukintytė tapo nominante ir apdovanota specialiu 

komisijos prizu, Oresta Astrauskaitė laimėjo trečią vietą 7-10 metų mokinių grupėje)), įvairių 

apdovanojimų pelnė D.Štangėj ir R.Alminaitė, kurios dalyvavo Klaipėdos Pr.Domšaičio galerijos 

konkurse ,,Baltoji prakartėlė“, St. Riaubos parodoje-konkurse (K.Daukintytė, K.Eigirdaitė, D.Striška, 

B.Budreckytė (apdovanoti įvairiais prizais, o Karolina Eigirdaitė gavo pagrindinę S.Riaubos vardo 

premiją už grafikos darbus), surengė parodas Platelių UDC, Platelių bibliotekoje. Mokytoja Lina 



Ruginienė vedė užsiėmimą ,,Piešiame kitaip“ Platelių UDC, skulptūros pamokas Platelių gimnazijos 

antros klasės mokiniams, dalyvavo Platelių bendruomenės renginyje ,,Adventinio vainiko pynimas“. 

Ekspozicija veikė birželio 5- liepos 15 d. 

 

 

  
Platelių meno mokyklos mokiniai ir mokytojai pristatė parodą. A.Kuprelytės n. 

 

 

  
Platelių meno mokyklos mokiniai ir mokytojai po parodos atidarymo. A.Kuprelytės n. 

 

 

 

*** 

 

2015 m. birželio 26 d. Platelių dvaro svirne atidaryta Antano Bernatonio tapybos ant 

langinių paroda 

Apie autorių. Antanas Bernatonis gimė 1937 m. Klaipėdoje. Nuo 1940 m. gyveno 

Plateliuose. Plateliuose baigė tuomet buvusią tik septynmetę mokyklą. Mokslus tęsė Salantuose. 

Palangoje baigė vidurinę mokyklą. Studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, įsigijo veterinarijos 

gydytojo specialybę. Trumpai dirbo Plungės rajone. 1964 m. įstojo į aspirantūrą, 1968 m. apsigynė 

daktaro disertaciją. Dirbo Lietuvos veterinarijos mokslinio tyrimo institute Kaišiadoryse. Nuo 1982 

m. Lietuvos veterinarijos akademijoje dėstė studentams, suteiktas docento vardas. Dabar pensininkas. 

1987 m. Kaišiadoryse įkūrė ,,Verpetos” folkloro ansamblį, 1983 m. – Lietuvos veterinarijos 

akademijos folkloro ansamblį ,,Kupolė”. 

Tapo seniai. Aliejumi tapytose mažo formato drobėse gamtos vaizdai, praeities kultūrinis 

kraštovaizdis - senos sodybos, koplytstulpiai ir kryžiai, bažnyčios... Parodose dalyvauja nuo 1975 m., 



darbai eksponuoti Vilniuje, Rumšiškėse, Kaune, Mosėdyje ir kt. Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

narys. 

 

 Parodos 

autorius A.Bernatonis. A.Kuprelytės n. 

 

Ši paroda Plateliuose - antroji. Parodoje menininkas pristato ištapytas senas langines. 

„Išgelbėtos nuo ugnies, supuvimo, o nugrandžius nešvarumus atsiveria medienos faktūra, kuri 

sąlygoja piešinio siužetą ir kompoziciją. Esu kaip langinių gydytojas, gelbėtojas, o gelbėdamas nuo 

sunykimo pats užsikrėčiau langinių rinkimo ir tapymo aistra– esu kaip „ligonis”. Taip apie save ir 

tapytų langinių parodą sako Antanas Bernatonis, kuris ant surinktų langinių pradėjo tapyti 2013 m. Iš 

skirtingų Lietuvos regionų surinktos langinės tautodailininko dirbtuvėse iš naujo įkvepiamos naujam 

gyvenimui. Langinės jau buvo eksponuotos Kaune, Vilkijoje, Merkinėje, Žagarėje, Kaišiadoryse, 

Ringailiuose, Žiežmariuose, Klaipėdoje. 

Parodos atidaryme dalyvavo Antanas Bernatonis. Jis pristatė šventuolėliais ištapytas senas 

langines iš Dzūkijos. Pamirštas ir nebereikalingas apleistų namų langines menininkas prikėlė naujam 

gyvenimui. Subtiliai paspalvintos seno medžio iškilusios rievės tapo šventojo aureole, pokario ženklai 

(šovinių skylės) - asilėlio akimis... Langinės pakeitė paskirtį - ne nuo vėjų ir blogų žmonių saugo 

namus, jos pačios tapo šventųjų namais. Neįprastai išsaugotas senasis paveldas džiugins ne vieną 

žiūrovą. Autorių su įdomia ir prasminga paroda sveikino plateliškiai, buvę studentai, kolegos, 

jaunystės draugai, giminės ir artimieji.  

Paroda Platelių dvaro svirne veikė iki liepos 16 d. 

Tautodailininkas A.bernatonis tris tapytas langines padovanojo Žemaitijos nacionalinio parko 

direkcijai, jos pakabintos platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre – drožybos klasėje. 



   

Parodos atidarymas. A.Kuprelytės n. 

 

*** 

 

2015 m. liepos 16 d. Platelių dvaro svirne atidaryta paroda Jono Ramoškos fotografijų 

paroda ,,Žemaitijos pievose“ 

Apie autorių. Gimė 1940 m. Lažuose, Kėdainių r. 1964–71 m. dirbo Kelmės, Plungės r. 

laikraščių redakcijose. 1970 m. įstojo į Lietuvos fotografijos meno draugiją. Tarprespublikinės 

fotografijos parodos Žmogus ir žemė Plateliuose sumanytojas. 1971–2010 m. dirbo Lietuvos 

fotomenininkų sąjungoje. 2000 m. suteiktas Lietuvos fotomenininkų sąjungos Garbės nario vardas. 

2005 m. - meno kūrėjo statusas. Gyvena Vilniuje. 

   

Parodos atidarymas ir Parko gamtininkai sveikina J.Ramošką. A.Kuprelytės n. 
 

Apie parodą. 2014 metų vasarą Jonas Ramoška fotografavo pievas Pakerų kaime, Plungės r. 

sav. Taip menininkas pristato parodą ,,Žemaitijos pievose“ - ,,Šios dokumentinės fotografijos 

parodos tikslas – aplankyti Žemaitijos pievas ir laukus, susipažinti su jų entomologine įvairove, 

vabzdžių ir vabalų gausa. Sustojus prie skruzdėlyno matai, kaip viskas juda, kruta, bėga, supranti, kad 

kiekvienas šios daugiatūkstantinės šeimos narys turi savo pareigą ir užduotį. Sunkiai suvokiama 

mįslė, koks darnus šios didelės bendruomenės gyvenimas. O kokie paslaptingi ir išmanūs vorai! 

Mikropasaulis – ištisa gamtos pažinimo mokykla. Stebėdami jį suvokiame, kad šalia mūsų egzistuoja 

gyvybė, kurios mes dažnai nepastebime. Mažųjų pasaulis moko mus mylėti gamtą, tausoti ją“.  



  

Parodos autorių sveikina kolega fotogrfas K.Sliviskis. A.Kuprelytės n. 

  

 Parodos autorių sveikina kolegos ir artimieji. A.Kuprelytės n. 

 

Ekspozicija veikė iki rugpjūčio 16 d.  
 

*** 

 

 2015 m. liepos 19 d. Platelių dvaro arklidėje Platelių krašto tradicinių siuvinėtų darbų 

paroda 
Platelių krašto tradicinių siuvinėtų darbų paroda ,,Žīd žaliuo lonkuo baltė duobėlelē...“ Platelių 

dvaro arklidėje. Parodoje buvo pristatoma Platelių krašto siuvinėti darbai: Platelių ir Beržoro 

bažnyčių antepediumai, vėliavos, arnotai, stulos, privačiose kolekcijose saugomi takeliai, takai, 

staltiesės, servetėlės ir kt., atlikti įvairia siuvinėjimo technika. Siuvinėjimas - tai audinio puošimas 

dekoratyviniais dygsniais. Jis turi ilgą ir įdomią istoriją. Į Europą siuvinėjimas atkeliavo Romos 

imperijos laikais kartu su prabangiomis Vidurinės Azijos medžiagomis, papuoštomis įvairiaspalviais 

ir įmantriais siuvinėtais raštais. Praeityje gausiai puošti siuviniai buvo turto ir valdžios simbolis. 



Rankomis siuvinėti rankdarbiai nepraranda savo iškilmingumo ir šiandien. Siuvinėjimo technikos 

keliavo iš vienos šalies į kitą ir keitėsi, tobulėjo. Yra begalės siuvinėjimo technikų - adinukė, 

šešėliavimas, peltakiavimas, siuvinėjimas kryželiu, gobeleninis siuvinėjimas, lygusis siuvinėjimas ir 

dar daug skirtingų būdų kaip galima papuošti kokį nors daiktą.  

Platelių ir Beržoro bažnyčiose saugomos net XIX a. viduryje išsiuvinėtos vėliavos, 

antepediumai, arnotai. Dažniausiai buvo siuvinėjama ant namie austų vilnonių audinių, neretai 

išsiuvinėjama rankdarbio atlikimo data, autoriaus vardo ir pavardės pirmosios raidės. Vieno 

antepediumo pamušalui panaudotas tradicinis žemaitiškos prijuostės audinys. 

  

Parodos atidarymae. A.Kuprelytės n. 

 

Paroda - Muziejų kelio „Liaudies meno grožis“, projekto ,,Žemaičių žemės lobiai" renginys, 

skiriamas etnografinių regionų metams. Muziejininkai ketvirtus metus rengia kultūros paveldo 

aktualinimo, kultūrinio turizmo plėtros ir modernių muziejinių iniciatyvų edukacinį projektą Lietuvos 

muziejų kelias. Seimui 2015-uosius metus paskelbus Etnografinių regionų metais, Lietuvos muziejų 

kelio rengėjai plėtoja temą Liaudies meno grožis, kurios renginiai yra įtraukti į Vyriausybės 

patvirtintą Etnografinių regionų metų minėjimo veiksmų planą. Projektas Liaudies meno grožis 

tradiciškai vyksta visuose Lietuvos regionuose. Žemaitijos muziejuose renginiai vyksta nuo liepos 13 

– rugpjūčio 9 d. Nuo gegužės 18 d. iki rugsėjo 27 d. – 67 Lietuvos muziejai surengė 104 išskirtinius 

renginius. 84 dienas lankytojus džiugino naujos ekspozicijos ir parodos, meniniai edukaciniai 

projektai, tradicinių amatų renginiai, susitikimai su tautodailininkais, liaudies meno sričių tyrinėtojais, 

unikalių projektų autoriais, svetingieji savaitgaliai muziejų ekspozicijose, parodose ir kt. kultūrinės 

akcijos.  

Unikali liaudies meno grožį pristatanti paroda veikė iki 2015 m.gruodžio mėn. 

  

 *** 



2015 m. liepos 31 d. Platelių dvaro rūsio tradicinių amatų centre Tautodailininkų darbų paroda. 

  

Paroda atidaryta istorinėje XIX a. rūsio salėje. A.Kuprelytės n. 

*** 

 

2015 m. rugpjūčio 20 d. Platelių dvaro svirne atidaryta fotografijų paroda “LIETUVOS 

REGIONŲ SPALVOS”. 

Parodoje buvo pristatomos visų Lietuvos saugomų teritorijų nuotraukos. Paroda yra Valstybinės 

saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos projekto, skirto Lietuvos etnografinių regionų 

metams, - ,,Lietuvos regionų spalvos“ dalis. Projektas įgyvendintas Aplinkos apsaugos rėmimo 

programos lėšomis. 

Apie parodą. 2015-ieji metai paskelbti Etnografinių regionų metais. Tikslas – atkreipti dėmesį į 

penkis Lietuvos etnografinius regionus: Aukštaitiją, Dzūkiją (Dainavą), Mažąją Lietuvą, Suvalkiją 

(Sūduvą) ir Žemaitiją, įvairiapusiškai atskleisti šių regionų savitą kultūrą. 

Lietuvos nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, kultūriniuose rezervatuose nuolatos 

kreipiamas dėmesys į mūsų krašto tradicijų išlaikymą - rengiamos etnokultūrinės šventės, vykdomos 

etnografinės ekspedicijos, puoselėjamos tarmės, saugojamas architektūrinis ir populiarinamas 

kulinarinis paveldas.  

Nuotraukų parodoje „Lietuvos regionų spalvos“ užfiksuoti vaizdai iš valstybinių parkų ir 

rezervatų. O jų turime net 41. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai parkai: Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių 

nerijos, Žemaitijos ir Trakų istorinis, taip pat 30 regioninių parkų: Anykščių, Asvejos, Aukštadvario, 

Biržų, Dubysos, Dieveniškių istorinis, Gražutės, Kauno marių, Krekenavos, Kurtuvėnų, Labanoro, 

Metelių, Nemuno deltos, Neries, Nemuno kilpų, Pagramančio, Pajūrio, Panemunių, Pavilnių, 

Rambyno, Salantų, Sartų, Sirvėtos, Tytuvėnų, Varnių, Veisiejų, Ventos, Verkių, Vištyčio, Žagarės. 

Eksponuojamos nuotraukos ir iš Kamanų valstybinio gamtinio rezervato, Viešvilės valstybinio 



gamtinio rezervato, Žuvinto biosferos rezervato bei Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato ir 

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato.  

Vienur labiau puoselėjamos gamtinės vertybės, kitur – kultūrinės... Nors gamta ir kultūra – 

neatsiejamos, o pagrindinė juos rišanti grandis – žmogus. Kur buvo statomos pilys su gynybiniais 

įtvirtinimais? Ant aukščiausių kalnų ir kalvų, kurias suformavo ledynai. Kur kūrėsi gyvenvietės ir 

miestai? Šalia upių ir ežerų. 

Parodos „Lietuvos regionų spalvos“ nuotraukų ekspozicijoje – gamtos ir etnokultūros motyvai. 

Nuotraukose buvo užfiksuoti kalnai ir piliakalniai, tradicinė architektūra ir etnografinės šventės, 

gyvūnų ir paukščių buveinės, kraštovaizdžių mozaika, gamtos ir kultūros paminklai.  

Eksponuotos nuotraukos – iš saugomų teritorijų direkcijų archyvų.  
 

 

 

*** 

2015 m. rugpjūčio 23 d. Platelių dvaro arklidėje Vilijos Juočytės darbų paroda 

 

Apie autorę. Vilija Juočytė gimė 1963 metais Mažeikių raj., Tirkšliuose. Baigus Tirkšlių 

vidurinę mokyklą, 1981 metais įstojo į tuometinį Kauno politechnikos institutą, kur įsigijo 

automatizavimo inžinieriaus specialybę. Ilgus metus dirbo Jonavos Gamybiniame susivienijime 

„Azotas“ ir Mažeikių naftos perdirbimo gamykloje inžiniere-projektuotoja. 2004 metais įstojo į 

Šiaulių universiteto Menų fakultetą, kur 2008 metais įgijo Audiovizualinio meno bakalauro laipsnį. 

Dar studijuodama Universitete pradėjo domėtis įvairiomis tekstilės technikomis. Šiuo metu labiausiai 

domisi vilnos vėlimu ir piešimu ant šilko. Yra baigusi įvairių technikų kursus, dalyvavusi keliose 

rankdarbių parodose, pati veda vėlimo kursus. 

    

Parodos atidarymo akimirkos. A.Kuprelytės n. 

 

http://www.zemaitijosnp.lt/cache/images/dbcd17514896b33cc9bfc81faeb64cf4.bmp
http://www.zemaitijosnp.lt/cache/images/dbcd17514896b33cc9bfc81faeb64cf4.bmp
http://www.zemaitijosnp.lt/cache/images/681549c7d075d414ad7e6e48af716dca.png
http://www.zemaitijosnp.lt/cache/images/681549c7d075d414ad7e6e48af716dca.png


  

Vilija eina į autorinės parodos atidarymą. A.Kuprelytės n. 

 

Vilija Juočytė apie vandens ,,vėlimą ir piešimą“: „Mane visada žavėjo japonų daktaro Masaru 

Emoto su vandeniu atlikto tyrimo rezultatai. Jis tyrinėjo, kaip keičiasi vandens struktūra, sakant 

vandeniui skirtingus žodžius. Žodžiai, turintys neigiamą emociją, ardė vandens struktūrą, o pvz. 

vanduo, kuriam ilgą laiką buvo sakomas žodis „ačiū“ , struktūrizavosi į gražius šešiakampius 

kristalus. Taip man kilo mintis nupiešti ir nuvelti vandenį, kuriam sakomi gražūs žodžiai.“ 

  

 

*** 

 

2015 m. rugpjūčio 23 d. Platelių dvaro svirnee Alfonso Beresnevičiaus fotografijų paroda 

,,Kovojusiems ir žuvusiems atminti“. 

Apie autorių. Rezistencijos metraštininkas, fotomenininkas Alfonsas Beresnevičius gimė 1936 

m. gegužės 12 d. Telšių rajono Šašaičių kaime. Mokėsi Ubiškės septynmetėje mokykloje. 1956 m. 

baigė Kauno politechnikumą įgydamas ryšių techniko specialybę. Paskirtas į Klaipėdos 

eksploatacinio – techninio ryšių mazgo Plungės cechą. Viršininku dirbo iki 1979 m. Nuo 1979 iki 

2005 m. – Liaudies kūrybos gaminių įmonės „Minija“ dispečerinės įrangos ir telefonų automatikos 

elektromonteris. 

Fotografuoti pradėjo 1958 m. Pirmose fotografijose fiksuotos įvairios žmonių gyvenimo 

akimirkos. Vėliau susidomėjo sakraline daile ir pakelių mažąja architektūra. Fotografavo 30 parapijų 

bažnyčių interjerų fragmentus. Dirbdamas „Minijoje“ fotografavo tautodailininkų darbus. Keliuose 

Lietuvos muziejuose įamžino dailininkų sukurtus eksponatus. 

Lietuvos fotomeno draugijos narys nuo 1972 iki 1978 m. Dalyvavo grupinėse parodose 

Plungėje, Alytuje, Kanadoje, Italijoje, Japonijoje, 2003 m. – 4-ojoje pasaulio Žemaičių dailės 

parodoje Plungėje. Dalyvavo projekte „Plungė – Lietuvos kultūros sostinė 2009“, „Fotobienalėje 

Plungė 2010“, Fotoalėja 2011“. 



Fotografijų paroda „Kovojusiems ir žuvusiems atminti“ eksponuota Kaune, Klaipėdoje, Alytuje, 

Plungėje, Plungės rajono mokyklose, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos mažosios bazilikos 

šventoriuje titulinių atlaidų metu, Sedoje, Telšiuose, Varniuose, Žarėnuose, Mažeikiuose. Parengė 

Plungės, Rietavo, Telšių, dalies Skuodo rajonuose pastatytų monumentų, pritvirtintų paminklinių 

lentų prie buvusių MGB-KGB stribynų, areštinių, šių vietovių ir statinių aprašus. Visa informacija 

dokumentuota LGGRT centro nustatyta tvarka. 

 

  
Parodos atidarymas. A.Kuprelytės n. 

 

Nuo 1996 m. liepos 21 d. užrašinėja Lietuvos laisvės armijos, Lietuvos vietinės rinktinės, 

Tėvynės apsaugos rinktinės karių, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių 

partizanų (tema „Karas po karo“) ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų 

dalyvių, politinių kalinių ir tremtinių, Plungės sąjūdininkų prisiminimus, Plungės miesto istoriją – 

buvusių senų pastatų aprašymus. 2003-2006 m. vasaromis Telšių, Šiaulių, Plungės rajonų miškuose, 

kaimuose pagal vietinių gyventojų atsiminimus pildė registruojamos vietovės koordinačių nustatymo 

su GPS prietaisu dokumentų lapus. Fiksavo, užrašė Lietuvos partizaninio karo dalyvių žeminių 

įgriuvų, monumentų, pastatytų žuvusių kovotojų atminimui, koordinates. Visa tai fotografavo 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos rengiamo kosminio žemėlapio sudarymui. Užpildė virš 

130 vienetų koordinačių nustatymo aprašų. Fotografijos, negatyvai saugomi Lietuvos Nacionaliniame 

muziejuje, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 

tyrimo centro Memorialiniame departamente, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje, 

Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungoje, Žemaičių „Alkos“ muziejuje, Žemaičių 

vyskupystės muziejuje, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijoje, Leonardo Černiausko meno 

galerijoje. 

Surinko medžiagą apie išmontuotus svarbios paskirties ryšių objektus Plungėje ir Skaudvilėje. 

Renka medžiagą apie jau seniai neveikiančią ryšių magistralę Berlynas – Maskva, apie veikusį radijo 

relinį punktą Plungėje, veikusias elektros stotis Plungės mieste ir rajone iki pajungimo į bendrą 

energetinę sistemą. 



Lietuvos Šaulių sąjungos narys. Dalyvavo LŠS organizuotuose meno saviveiklos ir kūrybinių 

darbų apžiūrose, konkursuose Klaipėdoje, Kaune, Alytuje. Fotografijų darbai daug kartų apdovanoti 

diplomais. Suteiktas meninių kolektyvų apžiūros laureato vardas. Taip pat apdovanotas padėkomis, 

diplomais, garbės raštais už nuopelnus fotografijos srityje, 2006 m. spalio 18 d. – III laipsnio Šaulių 

sąjungos pažymėjimo ženklu „Už nuopelnus Šaulių sąjungai“, 2010 m. vasario 16 d. – Ordino „Už 

nuopelnus Lietuvai“ medaliu. 

 

*** 

2015 m. rugsėjo 24 d. Platelių dvaro arklidėje Gedimino Černiausko drožinių paroda. 

 

  
G.Černiauskas su Telšių apskrities tautodailininkais: P.Dužinsku, V.Šopausku, S.Kaminu. A.Kuprelytės n. 

 

Apie autorių. Gediminas Černiauskas gimė 1945 metais Plungėje. Čia baigė vidurinę mokyklą. 

Studijavo mediciną, statybos mokslus. Vėliau dirbo buvusioje įmonėje ,,Minija“, Žemaitijos 

nacionalinio parko direkcijoje. 

Tautodailininkų sąjungos narys. Menininko darbai eksponuoti rajoninėse ir respublikinėse 

tautodailininkų parodose. Dalyvavo kūrybinėse tautodailininkų vasaros stovyklose Plateliuose, 

Pervalkoje, Nidoje. Nuo 1988 m. gyvena ir kuria prie Platelių ežero, Pakalniškynėje. Paroda veikė iki 

2015 m. spalio 31 d.  

 

 
 G.Černiauską sveikina kolegės. A.Kuprelytės n. 

  
 

*** 



2015 m. rugsėjo 24 d. Platelių dvaro svirne Telšių apskrities menininkų paroda ,,Žemaitėjė mona 

brongi“. 

 

  
Parodos atidarymas. A.Kuprelytės n. 

 

Parodoje ,,Žemaitėjė mona brongi“ dalyvavo menininkai iš Plungės, Telšių ir Mažeikių sav.: 

fotografai, medžio drožėjai, tekstilininkai, tapytojai, keramikai ir kt. Darbuose Žemaitijos gamtos ir 

kultūros paveldo grožis. Šią parodą nuspręsta organizuoti kasmet. Menininkų paroda ,,Žemaitėjė 

mona brongi“ buvo ,,Žemaičių žemės lobiai“ renginys, skiriamas etnografinių regionų metams. 

*** 

 

2015 m. spalio 24 d. Platelių dvaro svirne Vaivos Jundulaitės-Kosienės darbų paroda. 

 

   
Parodos atidarymo akimirkos. A.Kuprelytės n 

 

 



  

Vaiva prie darbų išaustų iš žolynų. A.Kuprelytės n. 

 

Apie autorę. Vaiva Jundulaitė-Kosienė gimė 1965 metais, spalio 18 dieną, Žemaičių 

Naumiestyje, Šilutės r. Augo Kretingoje, Plateliuose. Platelių vidurinėje mokykloje baigė 8 klases ir 

įstojo į Kaišiadorių profesinę technikos mokyklą. Po gyvenimiškų išbandymų grįžo į Žemaitiją, 

įsigijo sodybą Visvainių kaime. Gamtos įkvėpta daug laiko skiria rankdarbiams, kūrybai. Dar 

vaikystėje patiko rankdarbiai, išmoko megzti, siūti. 1996 m. įsigijo sukirpėjos-konstruktorės diplomą. 

Tapo ant audinių. 2006 metais susidomėjo vaistinėmis žolelėmis, augina vaistažoles, gamina 

vaistažolių arbatas. 2008 m. dalyvavo audimo seminare ir išmoko austi. Audžia skaras, šalikus, takus, 

servetėles, rankšluosčius ir kt. Augaliniais dažais dažo vilnonius siūlus. 2009 m. Vaivai Jundulaitei 

suteiktas tautinio produkto sertifikatas kutinių takams gamybai ir vilnonių audinių dažymui. Nuo 

2007 m. dalyvauja tautodailininkų parodose, įvairiose mugėse, seminaruose. 2008 m tapo Lietuvos 

tautodailininkų sąjungos nare. Nuo 2014 metų veda audimo praktinius mokymus, edukacines 

programas. 

  

Paroda buvo etnografinių regionų metų projekto ,,Žemaičių žemės lobiai” renginys. 

Ekspozicija veikė iki 2015 m. lapkričio 30 d.  

 

 *** 

2015 m. gruodžio 12 d. Platelių dvaro rūsio tradicinių amatų centre Tautodailininkų darbų 

kalėdinė paroda-pardavimas. 

Parodoje eksponuota: medžio skulptūros, tekstilės (riešinės, audiniai, velti vašeliu megzti 

darbeliai), keramika, pinti ir medžio darbai, žolelių arbatos ir kt. 



   

Raštuotos kojinės ir pinti iš popieriaus krepšeliai. A.Kuprelytės n. 

 

 

Paroda amatų centre. A.Kuprelytės n. 

 

   

Kazio Striaupos ir Vyto Jaugėlos drožiniai. A.Kuprelytės n. 

*** 



2015 m. gruodžio 13 d. Platelių dvaro svirne Fotografijos paroda „Fotoalėja 2015“. 

 

Plungės viešosios bibliotekos, fotoklubo „Žybt“, draugijos „Saulutė“ rengiama lauko paroda 

„Fotoalėja" - ryškiausias fotografijos menui skirtų renginių, po baigusios savo egzistavimą XX a. 7-

ajame dešimtmetyje vykusios unikalios fotografijos parodos „Žmogus ir žemė", kuri būdavo 

eksponuojama ant ežero kranto Platelių festivalių metu. Šioje parodoje dalyvavo stipriausi to laiko 

fotografai: A. Sutkus, V. Šonta, J. Kalvelis, R. Rakauskas, A. Dapkevičius ir kt. Pirmojoje 

„Fotoalėjoje 2007" dalyvavo Plungės ir Rietavo krašto fotografai, kituose - Žemaitijos, Lietuvos ir 

užsienio autoriai. Iš „Fotoalėjos" išaugo kas dvejus metus rengiama tarptautinė fotografijos paroda 

„Plungės fotobienalė". Miesto šventės metu siūlomų renginių kontekste fotografijos menas kaip 

vizualiosios kultūros dalis yra imlesnė profesionalaus meno neišlepintam periferijos žmogaus 

žvilgsniui. Fotografijos žanras turi galimybę įvairiapusiškai atskleisti realybę, šiuo atveju, regiono 

savitumą laike bei erdvėje. Paroda skiriama Plungės krašto bei Žemaitijos regiono, ypač mažesniųjų 

miestelių bendruomenių supažindinimui su profesionaliuoju ir mėgėjų menu. Taip pat siekiama 

atgaivinti fotomeno tradiciją, klestėjusią parodų „Žmogus ir žemė“ laikais. Paroda, pradėta rengti 

2007 m. vyksta kasmet Plungės miesto šventės metu Laisvės alėjoje. Atskiros ekspozicijos rengiamos 

Vaikų bibliotekoje, Teismo vestibiulyje, prie savivaldybės, kavinėje „Skalvija“ ir kitur. Tai paroda – 

akcija, rengiama demokratiškais pagrindais, kurioje savo darbus gali pateikti visi fotografuojantys. 

Fotopanoramoje atsiskleidžia fotografijos tendencijos, kryptys tiek profesionalų, tiek mėgėjų 

darbuose. Lauko paroda pritraukia tūkstančius žiūrovų. Vėliau dalis darbų yra įvairiose parodų salėse. 

Dalis šios parodos eksponuota Žemaitijos nacionalinio parko Platelių dvaro svirne. Parodoje darbus 

pristatė 10 autorių iš Lietuvos: Kostas Slivskis, Ilona Vaitiekutė, Alina Petrikienė, Antanas Jonaitis, 

Oksana Sidova, Artūras Žalimas, Janina Navickaitė, Kęstutis Vaitkus, Kristina Paulauskaitė, Knut 

Uthne, du autoriai iš užsienio - Artiom Mišukov ir Tatjana Fiodorova. 

Ekspozicija Platelių dvaro svirne veikė iki 2016 m. sausio 26 d. 

 

  

 Fotografijų parodoje. A.Kuprelytės n. 



6. KITI RENGINIAI 

 

2015 m. vasario 25 d. Platelių dvaro svirne konferencija ,,Užgavėnės Žemaitijoje“.  

 

Konferencijoje mokslininkai, muziejininkai, kultūros darbuotojai, saugomų teritorijų 

specialistai ,,išnarstė“ Užgavėnes visais aspektais: kalbėta apie Užgavėnių tradicijos atsiradimą, 

dainas, valgius, šventimo specifiką mieste ir kaime, Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis 

,,Platelē“ pristatė  Užgavėnių  linksmybes. Renginys buvo skirtas Etnografinių regionų metams. 

Konferncijoje pranešimus skaitė: Klaipėdos universiteto prof. dr. Rimantas Balsys (“Mitinė Užgavėnių 

prasmė”), Klaipėdos universiteto prof. dr. Lina Petrošienė (“Užgavėnių dainos Žemaitijoje”), 

Klaipėdos etninės kultūros centro vadovė Nijolė Sliužinskienė (“Užgavėnės Klaipėdos mieste (1991-

2015 m.)”), Palangos kultūros centro etnologė Zita Baniulaitytė (“Užgavėnių tradicija Palangoje”), 

Pagramančio regioninio parko direkcijos kultūrologė Lina Misiulytė (“Užgavėnės Pagramantyje”), 

Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos programų vadovė Jurgita Bartkuvienė (“Užgavėnės 

Kurtuvėnuose”), kretingiškis tautodailininkas Adolfas Viluckas (“Užgavėnės Grūšlaukėje”), Mažeikių 

muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Raimonda Ramanauskienė ir vyriausiasis muziejininkas 

Vytautas Ramanauskas (“Persirengėlių tradicijos Mažeikių krašte”), Kretingos muziejaus etnografijos 

skyriaus vedėja Nijolė Vasiliauskienė (“Kretingos muziejaus Užgavėnių kaukių kolekcijos”), Šiaulių 

,,Aušros“ muziejaus etnografijos skyriaus vedėja Sigita Milvidienė (“Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus 

Užgavėnių kaukių rinkinys”), Raseinių krašto istorijos muziejaus muziejininkė Lina Kantautienė 

(“Kalendorinės šventės. Užgavėnės Raseiniuose”), Žemaitijos nacionalinio parko vyriausioji 

specialistė Dalia Jakštienė (“Užgavėnės Platelių krašte (XX a. II pusė”), Žemaitijos nacionalinio 

parko Kultūros paveldo skyriaus vedėja Aldona Kuprelytė (“Istoriko, muziejininko J.Mickevičiaus 

etnografinė medžiaga apie Užgavėnes Žemaitijoje”). 

 

 
Konferencijos dalyviai. A.Kuprelytės n. 



    
Konferncijos pranešėjai: R.Balsys, N.Sliužinskienė su kolege, R.ir V.Ramanauskai. A.Kuprelytės n. 

  
 Konferencijos buvo įtraukti į folkloro ansamblio Užgavėnių programą. A.Kuprelytės n. 

 

*** 

 

  2015 m. balandžio 23 d. Platelių dvaro svirne renginys ,,Mano šalis Gruzija“.   

 

Renginys ,,Mano šalis – Gruzija viešnia iš Gruzijos Nato Zakariadze pristatys savo kalnuotąjį 

kraštą: parodė filmą, nuotraukų apie Gruziją, pristatė savo krašto istoriją, kulinarinį paveldą. 

           
 Gzuziniški valgiai. A.Kuprelytės n. 

   



  
Renginio dalyviai. A.Kuprelytės n. 

*** 

 

   2015 m. birželio 12 d. Platelių dvaro parke aplinkosauginės akcijos ,,Švarus ežeras“ renginys 

,,Senosios šienavimo tradicijos ir aplinkosauga“.   

  

A.Vaškys papasakojo apie šienpjūtės tradicijas. A.Kuprelytės n. 

 



Prieš Antanines  Platelių dvaro parke Žemaitijos nacionalinio parko direkcija organizavo 

renginį apie senąsias šienavimo tradicijas ir aplinkosaugą. Klaipėdos universiteto doc. Ričardas 

Paškauskas papasakojo apie Platelių ežero ir apyežerių apsaugą. Septyni šienpjoviai, stebint pulkui 

žiūrovų nušienavo nemažą Platelių dvaro parko pievelę. Komisija išrinko geriausią pjovėją. 

Lygiausias pradalges guldė plateliškis Vladas Stonys. Antanas Vaškys papasakojo apie šienavimo 

tradicijas, šienapjūtės talkas, apie dalgius, kaip juos tinkamai ištinti (išplakti). Folkloro ansamblis 

,,Platelē“ padainavo šienapjūtės dainas. Šienapjūtės renginio dalyviai pabaigtuvėse vaišinosi 

tradiciniais valgiais. Projektą rėmė Plungės rajono savivaldybė (Specialioji Aplinkos apsaugos 

rėmimo programa). 

  

 
R.Paškausko pasakoja apie aplinkosaugą. A.Kuprelytės n. 

Seniau šienapjūtės pradžia priklausė nuo to, kokie buvo metai. Šaltesnis pavasaris, vėlesnė 

šienapjūtė. ,,Sužydėjo pievos, išplaukė motiejukai – skubėk šienauti“, - sakydavo gaspadorius. Yra 

sakoma, kad iki Švento Jono viena moteris bažnyčioje išprašo giedrą, o po Švento Jono ir visa 

bažnyčia žmonių giedros neišprašo. Dar sakoma, kad iki Šventos Onos (liepos 26 d.) šienas džiūva ir 

po karklynu, o po Šv. Onos nebedžiūva ir ant karklyno pakeltas. Ūkininkai stengdavosi šienapjūtę 

baigti iki Šv. Onos. Senieji sakydavo, kad visi atsilikėliai iki Žolinės (rugpjūčio 15 d.) turi baigti 

šienauti, nes per Žolinę pasišventina visos žolės ir jų jau pjauti nebegalima. Būdavo sakoma: ,,Jei 

nori, kad atolas greit ir gerai želtų, pjauk šieną jauname mėnesyje. Jei šieną pjausi mėnesio gale, gero 

atolo neturėsi.“  Žemaičiai žolei pjauti naudojo glėbinius dalgius, kurių dalgiakotis turi dvi rankenas. 

Šunkojinių dalgių (aukštaitiškų) seniau Žemaitijoje nenaudojo. Vyrai mokėjo ir gerą dalgį krautuvėje 

išsirinkti, jį įtverti ir ištinti. Pjaunant, dalgiui atšipus, medine -ąžuoline ar drebuline brūkšte (pustykle) 

pustydavo. Atšipusius dalgius galando trūtais (gudėmis). Pjovėjai pjaudavo vienas paskui kitą, 

silpniausias pjovė paskutinis. Jei atsilikėlį pjovėją pasivydavo kelintoje pradalgėje bepjaunantį, 

sakydavo, kad naują pjovėją surado. Pirmąją šienapjūtės dieną, pjovėjams pirmą kartą parėjus į namus 

pusryčių, pietų ar vakarienės, merginos šliūkštelėdavo ant šienpjovių švariu vandeniu ir sušukdavo: 

,,Kad ateinančiais metais šienas dar labiau želtų!“ Vyrai, atsimokėdavo tuo pačiu, moteris vandeniu 

apliedavo pirmą šieno grėbimo dieną.  Šienapjovių darbą vertino, gerai mokėjo (tarpukaryje po 5 litus 

už dieną), o kai kurie gaspadoriai už skambią dainą grįžtant iš lankų dar po pusę lito primokėjo. Per 



šienapjūtės pabaigtuves nei muzikanto, nei žaidimų nebuvo. Vasaros naktys trumpos, darbai laukia. 

Šeimininkė vaišindavo duona, sūriu, sviestu, kiaušiniene su lašiniais, gira, šeimininkas pastatydavo 

butelį degtinės. 

 

    
Geriausi pjovėjai. A.Kuprelytės n. 

 

 
Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblio dalyviai dainavo šienapjūtės dainas. A.Kuprelytės n. 

 

*** 

2015 m. liepos 6 d. Platelių miestelio aikštėje renginys ,,VALSTYBĖS (LIETUVOS 

KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO) IR TAUTINIO KOSTIUMO DIENA” 
 

Liepos 6-osios vakare plateliškiai rinkosi Platelių miestelio centre prie Nepriklausomybės 

paminklo paminėti Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir tautinio kostiumo dienos. 

Dainų vakarą vedė Platelių kultūros centro moterų vokalinis ansamblis (vad. Diana Paulauskienė), 

Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis ,,Platelē“ (vad. Aliona ir Aivaras Alminai), smuiku 

griežė Laima Plepienė. Grindinį prie miestelio aikštės vaikai papuošė piešiniais – spalvotomis 

kriedelėmis piešė ,,Lietuvos šventę“. Kol kas tik folkloro ansamblio ,,Platelē“ dalyviai atėjo pasipuošę 

tautiniais rūbais. Plateliškiai ir miestelio svečiai devintą valandą drauge su viso pasaulio lietuviais 



giedojo tautinę giesmę. Vakaras neprailgo - susirinkusieji dar ilgai dainavo dainas, ėjo ratelius, 

vaišinosi arbata ir namine duona, iškepta Jurgitos Balvočienės iš Pamedlinčių kaimo.  

    
Plateliškiai giedojo Tautinę giesmę, mažieji piešė kriedelėmis. A.Kuprelytės n. 

 

Renginį organizavo: Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Platelių seniūnija, Žemaičių Kalvarijos 

kultūros centro Platelių filialas, Platelių UDC, Platelių bendruomenė. 

 

 

**** 

2015 m. rugpjūčio 21 d. renginys visuomenei  ,,Lietuvos regionų spalvos”. 

 

Rugpjūčio 21 d. Plateliai sulaukė svečių iš visos Lietuvos saugomų teritorijų.  Prie Platelių ežero 

įvyko renginys visuomenei ,,Lietuvos regionų spalvos“. Renginys buvo skirtas Etnografinių regionų 

metams. 

  
Saugomų teritorijų drabuotojų eisena. A.Kuprelytės n 

 

Renginys visuomenei prasidėjo Lietuvos saugomų teritorijų darbuotojų eisena. Eiseną pradėjo 

žemaičiai - Kurtuvėnų regioninio parko žirgyno žirgai, traukiantys dvikinkį vežimą. Kiekvienas 

regionas nešė savo krašto vėliavas, kėlė šurmulį: dainavo, grojo... Prie Platelių jachtų klubo Lietuvos 



regionų folklorą (tradicines dainas, šokius), tautinius rūbus pristatė folkloro ansambliai: „Čiulbutė“  iš 

Aukštaitijos, Marcinkonių kaimo etnografinis ansamblis iš Dzūkijos, Nidos KTIC ,,Agila“ folkloro 

ansamblis „Giedružė“ iš Mažosios Lietuvos, Vištyčio regioninio parko folkloro ansamblis ,,Šilojai“ iš 

Suvalkijos, Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis ,,Platelē“, armonikierius iš Raseinių 

Dainius Maslauskas, pasakotoja iš Tauragės krašto Birutė Normantienė (kalbėjo puikia žemaičių 

dūnininkų tarme). Etnografinių regionų kiemeliuose demonstruoti tradiciniai amatai, kulinarinis 

paveldas (aukštaičiai kepė kiaušinienę, dzūkai virė grybienę, suvalkiečiai – žirnienę, Mažosios 

Lietuvos atsovai – žuvienę, žemaičiai – košę, vaišino kitomis gėrybėmis). Kas netingėjo galėjo 

,,sugauti laimę“ improvizuotame šulinyje.  

 

   
Folkloro ansamblių iš Dūkijos (Marcinkonių) ir Žemaitijos (Platelių) pasirodymai. A.Kuprelytės n 

  

 Ryte Platelių miestelio stadione įvyko ripkos varžybos. Regionų ripkos komandos buvo papildytos 

Platelių ripkos komandos legionieriais. Nugalėjo Dzūkijos jungtinė komanda, antrieji liko – 

suvalkiečiai, trečia vieta atiteko Mažosios Lietuvos komandai. 

Dėkojame kolegoms iš Lietuvos saugomų teritorijų, padėjusiems organizuoti renginį.  

Projektą skirtą Regionų metams remė Aplinkos ministerija (iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos). 
 

                                          
Renginyje dalyvavo medžio meistrai. A.Kuprelytės n 



    
Žemaičių ir dzūkų kulinarinis paveldas. A.Kuprelytės n. 

 

 

Renginį organizavo: Žemaitijos nacionalinio parko direkcija,  Lietuvos valstybinių parkų ir 

rezervatų asociacija. Partneriai: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 

Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos, Platelių seniūnija, Žemaičių Kalvarijos Platelių kultūros 

centro filialas. 

  
 

 
 

 

 

*** 

2015 m. rugsėjo 11 d. Platelių dvaro svirne renginys ,,Kultūros rytmetys“.  

Lietuvos „Žinijos“ draugijos ir žurnalo „Naujoji Romuva“ renginyje buvo pristatyta Kęstučio 

Svėrio fotografijų paroda „Naujoji Romuva“ – „Žinijoje“, įvyko susitikimas su „Žinijos“, „Naujosios 

Romuvos“ žmonėmis: Tatjana Simaškiene (Lietuvos „Žinijos“ draugijos pirmininkė), Arvydu 

Simaška (ITI kursų dėstytojas, „Virtuvės klubo“ vadovas), dr. Andriumi Konickiu (Naujosios 

Romuvos“ vyriausiasis redaktorius ir leidėjas, filosofas), Liucija Armonaite (dramaturgė, žurnalistė, 

kultūrinių projektų vadovė); jaunieji poetai Greta Ambrazaitė ir Mantas Balakauskas skaitė eiles.  

 

 
Susitikimas Platelių dvaro svirne A.Kuprelytės n. 

Renginys, skirtas Lietuvos „Žinijos“ draugijos  90-mečiui. Renginį organizavo Lietuvos 

,,Žinijos“ draugija ir Žemaitijos nacionalinio parko direkcija  

http://www.zemaitijosnp.lt/cache/images/6c3ec0447233413acd302ddc1dc6afdd.bmp
http://www.zemaitijosnp.lt/cache/images/6c3ec0447233413acd302ddc1dc6afdd.bmp
http://www.zemaitijosnp.lt/cache/images/f99b0fff07fd9dfa811275395b38cf37.png
http://www.zemaitijosnp.lt/cache/images/f99b0fff07fd9dfa811275395b38cf37.png


 

*** 

2015 m. gruodžio 13 d. Platelių dvaro svirne tradicinis Advento vakaras. 

 

Advento vakare prisiminti nuveikti darbai, Kalbėta apie advento laikotarpį ir ateinančias šventes, 

tradicijas, mokintasi advento dainų, ratelių, pasivaišinta arbata. Renginį vedė Klaipėdos universiteto 

muzikologė, docentė Rūta Vildžiūnienė. Renginyje dalyvavo Žemaitijos nacionalinio folkloro 

ansamblis ,,Platelē“, Platelių gimnazijos vaikų folkloro ansamblis. Renginio organizatoriai: Platelių 

seniūnija, Platelių kultūros namai, Platelių bendruomenė, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, 

Platelių gimnazija. 

 

Renginį vedė muzikologė Rūta Vildžiūnienė. A.Kuprelytės n. 

 

 

    
Renginio akimirkos. A.Kuprelytės n. 

 

 

*** 

 



2015 m. rugsėjo 22 d. įvyko EUROPOS PAVELDO DIENŲ’ 15 renginys Platelių dvaro 

svirne.  

Europos paveldo dienos ,,Paveldėkime savo ateitį” . Su Platelių gimnazijos mokiniais Platelių 

dvaro svirne teminė popietė  – ,,Lietuvos valstybingumo ženklai Platelių istorijos vingiuose“. 

Apie Europos paveldo dienas 
Renginiai yra skirti visuomenei, siekiant ją supažindinti su kultūros paveldu, parodyti tai, kas 

paprastai yra visuomenei neprieinama, aktualizuojant vienokią ar kitokią kultūros paveldo sritį. 

Labiausiai tikimasi šia programa sudomintų moksleivius ir paskatinti juos domėtis tiek savo šalies 

kultūra, istorija, tiek ir kitų Europos šalių kultūros paveldu. Kaip ir kasmet, trečiąjį rudens savaitgalį 

visoje Lietuvoje vyko Europos paveldo dienos. Šia iniciatyva, atsižvelgiant į kiekvienais metais 

pasirenkamą temą, buvo norima atkreipti visuomenės dėmesį į šalia mūsų esantį kultūros paveldą, 

atskleidžiant jo vertes ir išsaugojimo svarbą. Renginių metu, kartu su miestų ir rajonų savivaldybėmis, 

įvairiomis švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, kultūros paveldo objektų valdytojais, 

buvo bandoma „prakalbinti“ Lietuvos valstybingumą atspindinčius kultūros paveldo objektus visoje 

Lietuvoje, susipažindi su kitomis kultūros vertybėmis, istoriniais pastatais, kurie kol kas dar nėra 

prieinami visuomenei arba jų istorija, fundatoriai, priežastys lėmusios jų atsiradimą konkrečiose 

vietovėse yra mažiau žinomos ir nagrinėtos. Tuo pačiu, buvo bandoma geriau suprasti, jog būtent 

kultūros paveldas mums leidžia apsibrėžti savo tapatybę – tiek dvasinę, tiek ir politinę. 

Direkcijos Kultūros paveldo skyriaus vedėja Aldona Kuprelytė Platelių gimnazijos vyresniųjų 

klasių mokinius susipažindino su Lietuvos valstybingumo ženklais Platelių krašto  istorijoje. 

 
Atminimo ženklas –kryžius ant medžio. A.Kuprelytėsn. 

 *** 

Rugsėjo 18 d. Žydų kultūros dienų proga surengta teminė ekskursija Platelių gimnazistams į 

Medsėdžių kaimą, kur pristatomas Lietuvos žydų ,,žemėlapis“, žymiausi žydų tautos mokslininkai, 

menininkai ir kt.  



7. ŽNPD FOLKLORO ANSAMBLIO ,,PLATELĒ“ VEIKLA 
 

2015 metais Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis „Platelee“ vedė tradicines šventes: 

Užgavėnes ir Jonines, ėjo ,,karaliais“ per tris karalius. 

 

 
FA ,,Platelē“ muzikantai su sediškiais ir mažeikiškiais  groja Joninėse. A.Kuprelytės n. 

 

 

 

 
FA ,,Platelē“ ansambliečiai uždega Joninių aukurą. A.Kuprelytės n. 



FA ,,Platelē“ dalyvavo folkloro festivaliuose, šventėse, renginiuose. 

 

2015 m. balandžio 23 d.  folkloro ansamblio  „Platelē“ naujos programos pristatymas. 

 

Per Žemaitijos nacionalinio parko gimtadienį Platelių dvaro svirne įvyko folkloro vakaras. 

Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis „Platelē“ parodė naują programą ,,Lakštingalelė 

gėiduojė“, parengtą pagal plateliškės Stanislavos Šoblinskaitės tautosaką. Asambliečiai dainavo 

S.Šoblinskaitės mylimas dainas, šoko to meto tradicinius šokius, pasakojo S.Šobliskaitės pasakojimus 

apie Platelių ežerą, aukas, kurias kiekvienais metais pasiimdavo ežeras, Pilies saloje paslėptus turtus, 

Piktežerio vokietėlį, prisiminimus apie dainas ir šokius. Stanislavą Šoblinskaitę prisiminė Stanislava 

Stripinienė, Antanas Bernatonis, Virginija Strakšytė. Renginyje pristatyta knyga apie S. Šoblinskaitę. 

Apie 20 metų žymiausios Platelių krašto dainininkės Stanislavos Šoblinskaitės (1895-1991) tautosaką 

į magnetofono juosteles  įrašinėjo mokytoja Stanislava Stripinienė. Iššifruota medžiaga sugulė į knygą 

,,Plateliškė Stanislava Šoblinskaitė. Pasakojimai ir dainos“, išleistą 2014 metų pabaigoje. Apie 

sunkumus ir atradimus redaguojant knygą papasakojo redaktorė Genutė Matevičiūtė, įspūdžiais apie 

naują knygą pasidalino Platelių gimnazijos lituanistė Irena Malakauskienė. Folkloro vakaro pabaigoje 

pagerbti Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies atlikėjų - konkurso „Tramtatulis“ 

diplomantai Paulina ir Jonas Šatkauskai ir laureatai Austėja ir Adrijus Aminai (mokytojai Aliona ir 

Aivaras Alminai). Jaunieji plateliškiai padainavo konkursinę dainą. Vakaras baigėsi liaudišku Platelių 

himnu – daina ,,Oi platos, platos, Plateliu valsčelios“. 

Renginys buvo skirtas Lietuvos etnografinių regionų metams. 

 

 
FA ,,Platelē“ muzikantai. A.Kuprelytės n. 



 
S.Stripinienė pristato knygą apie S.Šoblinskaitę.. A.Kuprelytės n. 

 

 

 

 
Šokio sukuryje. A.Kuprelytės n. 

 

 

 



2015- m. liepos 25-26 d. FA ,,Platelē“ dalyvavo folkloro festivalyje Dzūkijos nacionaliname parke 

,,Subatos vakarėlyje“.  

 

 
Pasirodymas Merkinėje. A.Kuprelytės n. 

 

 

 

 
FA ,,Platelē“ koncertuoja Marcinkonyse. A.Kuprelytės n. 

 



 

2015 m rugsėjo 19 d. Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis ,,Platelē“ dalyvavo 

Raseinių miesto šventėje, skirtoje Etnografiniams regionų metams. 

 

  
FA ,,Platelē“ Raseinių centrinėje aikštėje.  A.Kuprelytės n. 

 

Vedė vakarones įvairiuose renginiuose: 

 

 
FA ,,Platelē“ ,,Linelyje“. A.Kuprelytės n. 

 



 

 
Vakaronė su Plungės sav. svečiais iš Gruzijos poilsio namuose ,,Linelis“, A.Kuprelytės n. 

 

 

 
Tradiciniai šokiai dviratininkų šventėje, A.Kuprelytės n. 

 

 

 



- Liepos 26 d. Folkloro festivalyje „Gėid vuolungelė“ ir gruodžio 26 d. kalėdiniame 

renginyje Sedoje. 

 

Kasmet plateliškiai vyksta į du renginius Sedoje: į folkloro festivalį ,,Gėid vuolungelė“ir  kalėdinį 

renginį Kalėdų antrą dieną Sedoje. Ten pristatomos Kalėdų tradicijos, vyksta ansamblių pasirodymai, 

,,šventinami“ nauji ,,Rėmoliū“ ansambliečiai. 

  

  

 
Plateliškiai kalėdiniame renginyje Sedoje, 2016-12-26. A.Kuprelytės n. 

 

Plateliškių folkloro ansamblį filmavo kaimo turizmo sodyboje ,,Pas tėvukus“ 

 

 
P.Šatkausko interviu . A.Kuprelytės n.,2015-04-26 

 



 
Po filmavimo. A.Kuprelytės n.,2015-04-26 

 

Antrus metus Žemaitijos etninės globos taryba apdovanoja Žemaitijos regiono etninės kultūros 

puoselėjimo prisidedančius folkloro kolektyvus, amatininkus, tautodailininkus, kitus tradicinės 

kultūros saugotojus. Šiemet tarp apdovanotų ir Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblis 

,,Platelē”. 2015 m. spalio 2 d., Telšiuose įvykusioje konferencijojoje ,,Regioniškumas ir tradicija 

dabarties kultūros kontekste“ buvo įteikti apdovanojimai už žemaitiškų tradicijų puoselėjimą.  

 



8. ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO LIETUVIŠKO 

RITINIO KOMANDOS VEIKLA 

 

 

Lietuviško ritinio komanda „Plateliai“ (įkurta 1986 m.) Lietuvos lietuviško ritinio varžybose 

komanda dalyvauja nuo 1986 metų. Plateliškiai yra daugkartiniai Lietuvos čempionai. Platelių ripkos 

komanda nuo 1986 metų kasmet organizuoja lietuviško ritinio „Platelių taurės“ varžybas. 2014 metais 

lietuviško ritinio komanda „Plateliai“ dalyvavo: 

- Lietuvos ritinio respublikos čempionate (IV turai) – užimata antra vieta; 

- Lietuvos ritinio veteranų atvirame čempionate – užimta  pirma vieta; 

- Lietuvos ritinio jaunių varžybose – užimta pirma vieta.  

 
Platelių komanda. A.Kuprelytės n. 

 



 
Lietuvos  čempionato antros vietos laimėtojai, K.Matevičiaus n. 

 

 
S.Jonutis pripažintas geriausiu gynėju. 

 

Vykdytas projektas -  Plungės rajono savivaldybės biudžeto suaugusiųjų sporto programa 

„Dalyvavimas Lietuvos ritinio sporto federacijos ir sporto klubų organizuojamose varžybose“.  

 



Platelių ripkininkai vedė edukacinius užsiėmimus, mokė žaisti ripką, per Lietuvos saugomų 

teritorijų renginį visuomenei ,,Regionų spalvos“ suorganizavo varžybas tarp  saugomų teritorijų 

direkcijų, dalyvavo Raseinių miesto šventėje. 

 
Po mokymų Raseiniuose, A.Kuprelytės n. 

 

 
Ripkininkai Raseiniuose, 2015-09-19, A.Kuprelytės n. 



 

10. MUZIEJININKYSTĖ 

 
2015 m. Platelių dvaro ekspozicijas aplankė  5159  lankytojų, pravestos 99 ekskursijos. 

Ekskursijas vedė vyriausioji specialistė (muziejininkė) Dalia Jakštienė, mamatų meistras Antanas 

Vaškys, skyriaus vedėja Aldona Kuprelytė.  

 

  
Užgavėnių kaukių parodoje apsilankė Platelių gimnazijos pradinukai. A.Kuprelytės n. 

Muziejus dirbo antradieniais – šeštadienais, vasarą (sezono metu) ir sekmadienį.  



11. ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA 

 
Kultūros paveldo skyriaus darbuotojai 2015 m.  visuomenei suorganizavo vieną  žygį,  parengė ir 

perskaitė 9 pranešimus, davė 2  interviu radijui ir televizijai (devyni žmonės), parašė 30 įvairių  

straipsnius, kuriuos paskelbė rajoninėje spaudoje, ŽNPD, saugomų teritorijų, Plungės savivaldybės 

internetinėse svetainėse,  73 kartus pateikė įvairią  informaciją apie įvairius renginius.  

 

 
Žygio pradžia. A.Kuprelytės n. 

Specializuoto žygio vadovu buvo menininkas, kryždirbys Antanas Vaškys, dukart tapęs 

respublikinės konkursinės parodos  ,,Aukso vainikas“ nugalėtoju už kryždirbystę 2007 m. ir 2014 m. 

Žygeiviai susitikę aikštelėje prie Platelių dvaro svirno per Platelių dvaro sodą patraukė prie Jazminų 

kalno, Platelių pietvakariniame pakraštyje. Platelių miestelio nesimatė, skendėjo rūke... 1941 metais 

liepos mėn. Jazminų kalne buvo nužudyta 30 Platelių žydų (kiti Platelių žydai buvo išvaryti į 

Laumalenkų kaimą ir ten prie Platelių ežero sušaudyti).  Jazminų kalne nukankintųjų atminimą sergsti 

Mozės skulptūra (aut. J. Bunka). Iš čia miestelio pakraščiu pro buvusį aukščiausią Platelių apylinkėse 

Kartuvių kalną (dabar žvyrduobė) vingiuotu ir siauru keliu iš Platelių į Gintališkę (pakelėje matėme 

net tris krikštus (medinius ir metalinius kryžius) žuvusiems atminti) patraukėme į Mėdsėdėlius prie 

operos solistei Petronėlei Zaniauskaitei atminti pastatyto koplytstulpio su Šv.Cecilijos skulptūra (aut. 

A.Vaškys) su kaltiniu kryžiumi (aut. V.Mikuckis). Grįžę atgal į miestelį džiaugėmės A.Vaškio 

sukurtu dviejų kryžmų Benediktiniu kryžiumi, pokario kovoms ir Lietuvos nepriklausomybei skirtais 

paminklais, Šv. Florijono koplytstulpiu, saugančiu Platelius nuo gaisrų, Gyvatgaudžio dekoratyvine 

skulptūra, koplytėle su krikšto scenos skulptūromis prie kažkada tekėjusio upelio, koplytstulpiu su Šv. 

Juozapo skulptūra, Misijų ir 240 m. bažnyčios jubiliejui kryžiais prie Platelių bažnyčios. Per Platelių 

dvaro parką, pro dekoratyvinę Raganos uosio legendą vaizduojančią skulptūrą grįžome prie dvaro 

svirno. Trumpai pailsėję, ištvermingiausieji dviračių taku patraukė į Beržorą. 1914 m. tarp Platelių ir 

Beržoro (atstumas apie 2 km.) Ignas Končius buvo užregistravęs ir aprašęs 14 kryžių ir koplytėlių. 

Dabar jų yra aštuoni. Sovietmečiu buvo likę tik du: kryžius ir koplytėlė.  Žemaitijos nacionalinio 

parko direkcija atkūrė šešis. Tarp atkurtųjų yra unikalios koplytėlės prie medžio ne su šventųjų 

skulptūromis, o su šventųjų piešiniais ant medžio lentos (sena tradicija, kuri buvo nunykusi). Žygį 

baigėme Beržoro kapinėse, kur kadaise žmonės ant artimųjų kapų statė ne didžiulius šlifuotus 

akmeninius paminklus, o medines koplytėles, kryžius. 



    
Žygio dalyviai  Platelių dvaro sode, prie Benediktinio kryžiaus. A.Kuprelytės n. 

 

A. Kuprelytė dalyvauja Plungės kultūros reikalų tarybos, Žemaitijos etninės globos tarybos, 

Plungės VVG valdybos darbe. 

Kultūros paveldo skyriaus darbuotojai dalyvauja įvairių parodų atidarymuose, kituose Plungės, 

Žemaičių Kalvarijos ir Platelių kultūros centrų, Žemaičių dailės, Kretingos, Telšių Alkos muziejų, 

Plungės viešosios bibliotekos renginiuose, kt. kultūrinėje veikloje. 

 

 

 

Parengė Kultūros paveldo skyriaus vedėja  

Aldona Kuprelytė 


