
„Tai įsimintina diena 
Lietuvos istorijoje, kai susitinka 
šviesuomenė. Tai šviesa, šviečianti 
nebe tunelio gale. Tai šviesa čia, dabar 
ir ateityje. Šv. Kazimiero ordinas šiandien 
panašus į medžiotojus – tik medžioja jis ne 
šautuvais. Jis pamato, kas yra gražiausia gamtoje, kas 
tikra, natūralu – už�iksuoja tai ir parodo kitiems“, - kalbėjo 
Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos vadovas Kazimieras 
Alminas, pristatydamas pirmą kartą teikiamą 
apdovanojimą - „Lelijos garbės ženklą“.

Pirmuoju šios garbingos, Šv. Kazimiero ordino 
inicijuotos, nominacijos laimėtoju kovo 2-ąją paskelbtas 
Šiaulių miesto šviesuolis, dirigentas, muzikas, pasaulinių 
konkursų laureato – Šiaulių miesto moksleivių namų 
berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas ir 
dirigentas, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos direk-
torius Remigijus Adomaitis. Apdovanojimas jam 
skirtas už šviesuomenišką veiklą Šiaulių mieste, 
jaunuomenės kūrybinių galių ir asmenybių ugdymą, 
dvasinės kultūros raišką ir pilietinio orumo sklaidą 
visuomenėje.

Muzikas apdovanotas specialiai šiai progai žymaus 
skulptoriaus Henriko Orakausko sukurta, sidabru 
dengta skulptūra „Angelas su lelija“.

Apdovanojimu pasidalino su auklėtiniais
„Esu labai dėkingas Šv. Kazimiero ordinui už 

išreikštą pasitikėjimą ir suteiktą garbę būti pirmuoju 
„Lelijos garbės ženklo“ laureatu. Tai yra ne vien mano 
asmenybės ir to darbo, kurį darau, įvertinimas, bet ir 
tų vyrų, kurie sėdi gale salės, su kuriais mes kuriame 
Lietuvos ateitį. Drąsiai tai sakau, nes nuo 

išsilavinusių ir dvasiškai turtingų asmenybių, kurios, 
tikiu, auga „Dagilėlyje“, priklauso Lietuvos, Šiaulių, o 
gal net ir pasaulio ateitis“, - priimdamas apdovanojimą 
kalbėjo maestro R. Adomaitis.

Pirmąjį „Lelijos garbės ženklą“ nominantui 
iškilmingoje ceremonijoje, vykusioje Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje,  įteikė  Šv. 
Kazimiero ordino D. Magistras Henrikas Armoška- 
Eismontas ir Ordino dama, docentė, dailininkė Loreta 

Bartkevičiūtė-Valienė.
„Gera būti čia ir minėti Šv. Kazimiero dieną. 

Ordinas turi tradiciją švęsti ne tik kovo 4-ąją, bet ir 
spalio 3-ąją – karalaičio gimimo metines. Pernai 
rudenį Valdovų rūmuose minėjome 555-ąją sukaktį, 
kurios proga Šv. Kazimiero garbės ordinu apdovano-
jome šiaulietį maestro Saulių Sondeckį. Man labai 
džiugu, kad nuo šiol šią tradiciją papildys dar viena 
ir Lietuvos šviesuolius prisiminsime,    
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Kazimiero ordino D. Magistras. Jis išreiškė vilti, kad „Lelijos garbės 
ženklas“ taps nuolatiniu renginiu ir laikui bėgant aprėps visą 
Lietuvą.

Pirmasis gėrio ir šviesos ženklas
Jaunimo globėjas karalaitis šv. Kazimieras, kilęs iš garsiosios 

Gediminaičių giminės, įkvėpė ne vieną organizaciją. Šv. Kazimiero 
ordinas išsiskiria tuo, kad jungia nepaprastas šviesias asmenybes, 
tokias, kurios skleidžia savo šviesą ir šventojo Kazimiero 
puoselėtas vertybes, taip stiprindami ir turtindami tautą bei 
valstybę. 

Šv. Kazimiero ordino „Lelijos garbės ženklu“ apdovanotas R. 
Adomaitis yra puikus pavyzdys to, ką Ordino bendruomenė siekia 
išsaugoti ir skleisti – tai dvasinės vertybės, nuoširdus darbas, 
pasiaukojimas, kūryba, auginanti jaunus protus ir brandinanti 
taurias sielas. 

Iš Kazlų Rūdos kilusio ir meilės muzikai pavilioto į Šiaulius 
muziko iniciatyva 1991 m. buvo įkurta berniukų choro studija, o 
1994 m. Šiaulių 2-ojoje muzikos mokykloje įsteigtas berniukų 
chorinio dainavimo skyrius. Energingo choro vadovo meninių, 
pedagoginių ir organizacinių sugebėjimų dėka, kolektyvo kūrybinė 
biogra�ija turtėjo svarbiais ir reikšmingais laimėjimais, sparčiai 
augo choristų skaičius, o 1999 m. buvo įkurta Šiaulių „Dagilėlio“ 
dainavimo mokykla. Taip pat R. Adomaitis yra akcijos „Berniukai be 
smurto ir narkotikų“ iniciatorius bei vykdytojas.

„Visada norėjau įkurti berniukų, jaunuolių chorą ir pasitaikius 
tokiai galimybei atvykau į Šiaulius, nors čia gyventi niekada nepla-
navau“, - prisipažįsta muzikas. Anot jo, „Dagilėlio“ pradžia buvo  
idėja.

„Atvykau su mintimi įkurti chorą kartu su mokykla, kad būtų 
galima rengti įvairius projektus ir kūrinius, kurių galvoje buvo 
tikrai nemažai. Ši idėja sunkiai prigijo Šiauliuose ir pradžioje 
nebuvo lengva, tačiau pamažu viskas judėjo į priekį. Berniukai iš 
pradžių nelabai noriai ėjo dainuoti – pasportuoti buvo įdomiau. 
Visgi, laikui bėgant, profesionalumas didėjo, prasidėjo kelionės, o 
su jomis ir intensyvesnis kūrybinis darbas, kadangi vaikams tai 
buvo didžiulis paskatinimas“, - Šv. Kazimiero ordinui sakė R. 
Adomaitis. 

Pasak „Dagilėlio“ vadovo, sunkiausia šiame darbe – visiškas 
pasiaukojimas. „Reikia įdėti be galo daug darbo ir atsižadėti dauge-
lio dalykų. Gyvenimas virsta darbu, hobis yra darbas, šeima gyvena 
darbu, pažįstami – taip pat. Aplinkiniai jau priprato, kad visos mano 
kalbos pasibaigia „Dagilėliu“, - šypsosi nominantas. Paklaustas, kaip 
jo, daugiau nei 20 metų su gabiais vaikais dirbančio specialisto 
akimis, keičiasi vaikai, R. Adomaitis maloniai nustebino.

„Manau, kad vaikai mažai kuo skiriasi. Tiesa, kompiuterinis 
gyvenimas, internetinė erdvė juos truputį keičia. Keičiasi ir tėvai, 
nuo kurių daug kuo priklauso vaikų elgsena. Tačiau iš prigimties, 
kaip aš sakau, visi vaikai yra geri. Galbūt ne visi patenka į tą 
teigiamą terpę, dėl to matome neigiamų pavyzdžių. Tačiau dainuo-
jantis berniukas, kad ir kaip jį gundytų ta mūsų aplinka, jis turi 
galimybę jai atsispirti, jis turi atramos tašką. Galiu tikrai pasakyti, 
kad dalis vaikų yra išgelbėti iš gatvės gyvenimo ir iš pačių 
blogiausių įtakų“, - sakė kolektyvo vadovas. 

Maestro sau ir kitiems palinkėjo likti ištikimiems savo idealams 
ir ištvermingiems, siekiant savo tikslų.

Palies įvairių sričių atstovus
„Lelijos garbės ženklo“ nominacijos idėjos autorius ir iniciato-

rius, Šiaulių komtūras K. Alminas tiki, kad šis apdovanojimas taps 

kasmete tradicija ne tik Šiaulių mieste, bet ir visos Lietuvos mastu. 
Prie kultūros šviesuolių, tikimasi, jau kitąmet prisijungs ir 
atsakingo verslo bendruomenė.

„Kaip suprantu, Šv. Kazimiero ordinas plečia medžioklės plotus. 
Mes, kaip Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, esame gavę 
pasiūlymą iš Šv. Kazimiero ordino – ieškoti, rasti ir nominuoti 
verslo šviesuolį, kuris atitiktų ne tik verslo žmonių tikslus“, - sakė 
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius 
Alfredas Jonuška. 

Tam, kad atitiktų Šv. Kazimiero ordino, miesto ir visos 
visuomenės tikslus, verslo nominantas turi skatinti požiūrį į tuos 
privačius verslininkus, kurie kuria valstybės piliečių gerovę, 
skatinti pilietišką verslininkų požiūrį į savo valstybę – pavyzdžiui, 
nevengti mokesčių, skatinti krikščioniškai žmogišką santykį su 
savo darbuotojais ir dalyvavimą dvasinės kultūros Lietuvoje 
kūrime – parama arba tiesioginiu dalyvavimu.

„Manau, kad tai labai dideli ir kilnūs tikslai, bet tikiu, kad rasime 
ne vieną nominantą, kuris garbingai stovės šalia šiandien 
apdovanojimą gavusio maestro Remigijaus Adomaičio“, - sakė A. 
Jonuška. 

Ceremonijoje – kultūros grynuoliai
Apdovanojimų ceremonija buvo turtinga ne tik iškiliomis 

asmenybėmis, bet ir puikia menine programa. Renginį pradėjo 
Juozo Naujalio kūrinys „Svajonė“, atliekama tarptautinių konkursų 
laureato – akordeonininkų orkestro, vadovaujamo Šv. Kazimiero 
ordino narės, Šiaulių miesto garbės pilietės Marytės Markevičienės. 
Viena talentingiausių orkestro narių, daugelio tarptautinių 
konkursų, Mstislavo Rostropovičiaus premijos laureatė Eglė 
Bartkevičiūtė kartu su orkestru atliko pačios pasirinktą choralą.

Išskirtinę renginio atmosferą kūrė daugelio konkursų 

nugalėtojas, „Aukso paukšte“ apdovanotas istorinio šokio kolekty-
vas „Želmenėliai“, kuriam vadovauja Šiaulių miesto garbės pilietė 
Aldona Masėnienė.

Iškilmingą ir jaudinančią nuotaiką dovanojo Šiaulių miesto 
pučiamųjų orkestras, diriguojamas Gedimino Brūzgos. Orkestras 
atliko ne vieną pakilų kūrinį, vienas jų – kompozitoriaus Kazio 
Daugėlos „Šv. Kazimiero choralas“. 

Nominacija, sutelksianti šviesą
Viena žvakė didelio ploto neapšviečia, o sudėjus jas visas drauge 

– tampa šviesu, jauku, gera. Šviesios asmenybės, susibūrusios į Šv. 
Kazimiero ordiną, šviesą skleidžia plačiai. Dėka šio Ordino Lietuva 
tampa šviesesnė. „Lelijos garbės ženklo“ tikslas – išryškinti 
šviesuolių veiklą visuomenėje, sudaryti galimybę išlikti Lietuvos 
šviesuomenės raidos istorijoje, atkreipti politikų, valstybės bei 
miesto vadovų dėmesį į tai, kad nepriklausomos Lietuvos 
šviesuomenė ir jos skleidžiama dvasinė kultūra yra esminis 
valstybės tvirtumo pagrindas.

„Lelijos garbės ženklo“ nominacija skiriama bet kokios profesi-
jos Lietuvos piliečiui, ne Šv. Kazimiero ordino nariui. Kandidatus 
nominacijai laisva forma gali teikti nevyriausybinės organizacijos, 
žiniasklaidos atstovai, piliečių grupės, valstybės ar savivaldybės 
įstaigos, religinės institucijos.

Nugalėtoją renka garbinga komisija, kurios nariai – Šv. Kazimiero 
ordino nariai, profesoriai, docentai, medikai, meno ir kultūros 
atstovai.

Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrija dėkoja pirmąjį „Lelijos 
garbės ženklo“ apdovanojimą iš savo lėšų �inansavusiam „Rūtos“ 
generaliniam direktoriui Algirdui Gluodui ir renginio rėmėjai 
Laisvydai Matusevičienei. �

Išskirtinis interviu su R. Adomaičiu 9 psl. >>>

ŠV. KAZIMIERO DIENĄ – LABDARA BEZDONIŲ MOKYKLAI
Publikuota 2014.03.04 ordinas.lt  - Aleksandra A. Venskaitienė

Šv. Kazimiero ordinas tęsia gražią 
tradiciją:  kovo 4-tąją dovanomis ir 
dėmesiu vėl buvo apdovanoti Bezdonių 
„Saulėtekio“ pagrindinės ir Bezdonių 
vidurinės mokyklų moksleiviai bei 
pedagogai. Minint Šv. Kazimiero dieną, 
Vilniaus komtūrijos ordino nariai buvo 
pakviesti į mokinių kruopščiai 
organizuojamą šventę-mugę.

Ordinas skyrė labdarą 
Jau ne pirmus metus Šv. Kazimiero ordinas globoja autentiškame 

pastate įsikūrusias dvi mokymosi įstaigas: Bezdonių „Saulėtekio“ 
pagrindinę ir Bezdonių vidurinę mokyklas. Minėdami Šv. Kazimiero 
dieną ordino nariai inicijavo labdarą  – mokyklos bibliotekos 
lentynas papildė gausybė knygų, o dailės klasė buvo praturtinta 
drobėmis, teptukais, dažais. Minėtas dovanas įteikė Ordino D. 

Magistras Henrikas Armoška-Eismontas. Kartu su juo į mokyklą 
atvyko Vilniaus skyriaus ordino nariai: So�ija Jonaitytė, Emilija 
Gaspariūnaitė-Taločkienė, Zita Čepulytė-Gažimonienė ir Linas 
Kapeikis. 

Išvydę knygų ir piešimo priemonių krepšius vaikai neslėpė 
emocijų. Pasak jų, jie laukia nesulaikia dailės pamokų, kada galės 
nutapyti savo fantazijos vaisius. Ordino narė, poetė Zita 
Čepulytė-Gažimonienė dovanojo savo kūrybos knygas: „Priimki 
meilės žodį, Vilniau“, „Motinos vaduotojas“, „Veda šiltas tėviškės 
takelis“ , „Atrakinkim lobių skrynią“  ir „Ulbėki širdie,    

1 psl. > atminties paukšte“. Autorė pasakojo, kad jas rinko itin 
atidžiai. 

„Mokyklos bibliotekai dovanoju tokias knygas, kurios džiugintų 
mažamečius ir būtų naudingos vyresniems“,- teigė Z. 
Čepulytė-Gažimonienė.  Tiesa, ponia Zita buvo parengusi dar vieną 
staigmeną. Šventės metu visi susirinkusieji išgirdo autorinį 
eilėraštį apie Kaziugo mugę iš pačios poetės lūpų.  

Pasirūpino edukacine programa 
Šv. Kazimiero dienai skirtą renginį pradėjo aštuntos klasės 

mokiniai. Jie buvo parengę informatyvią prezentaciją apie Šv. 
Kazimierą, ypač daug dėmesio skirdami faktams apie jo talentą, 
charakterio savybes ir pamaldumą. Specialiai šiai šventei tokią 
programą sugalvoję mokiniai  neliko  nepastebėti:  jiems  Šv. 
Kazimiero ordinas dovanojo kvietimus į Lietuvos Nacionalinį 
Operos ir baleto teatrą. Dėka Ordino damos So�ijos Jonaitytės, 
moksleiviams suteikta galimybė ne tik išvysti pageidaujamą 
spektaklį, bet ir aplankyti, patyrinėti teatro užkulisius. S. Jonaitytė 
pažadėjo, kad ekskursijos metu atskleis ne vieną paslaptį. Tokia 
galimybe džiaugėsi ir mokyklos pedagogai.

„Būsime atviri, mums labai svarbu ir tai, kad Ordino nariai 
pasirūpina transportu. Vaikai ne tik išvys spektaklį, bet ir saugiai 
bus nuvežti ir parvežti iš sostinės į savo namus“, - kalbėjo mokyklos 
direktorius Algimantas Baranauskas. 

Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje mokosi 78 
mokiniai. Pedagogų teigimu, nemažai mokinių yra labai kūrybingi 
ir ypač dėmesingi istorijos pamokoms. Tuo galėjo įsitikinti ir atvykę 
Ordino nariai. D. Magistras sveikino visus susirinkusius ir surengė 
vaikams viktoriną apie Lietuvos istoriją, Šv. Kazimierą. Vos pateikus 
vienokį ar kitokį klausimą, vaikai keldavo rankas ir nekantriai 
laukdavo savo eilės pasisakyti. Tiesa, patys aktyviausi neliko be 
dovanų. Knygas, muzikos kompaktines plokšteles jiems įteikė pats 
D. Magistras. Toks moksleivių aktyvumas džiugino tiek pedagogus, 
tiek svečius. Baigdami o�icialiąją programos dalį vaikai kartu su S. 
Jonaityte giedojo giesmę apie Šv. Kazimierą.

Vaikai surengė mugę
Šv. Kazimiero dienos šventę vainikavo vaikų suorganizuota 

mugė. Mokyklos aktų salė kelioms valandoms virto tikra Kaziuko 
muge. Čia šurmuliavo savo rankų darbo gaminius siūlantys 
moksleiviai. Vieni kvietė paragauti naminio, senelio išaugintų 
vyšnių kompoto, kiti ragino pirkti naminių, cinamonu kvepiančių 
pyragaičių. Minėtoje mugėje buvo galima įsigyti apyrankių, karolių, 
žvakių, medinių įrankių, servetėlių ir įvairių skanėstų. Tokius 
mugės prekiautojų siūlomus darbelius  su geriausiomis emocijomis 
pirko visi Ordino nariai.

„Šiuos pyragaičius kepiau su mama, vieni šokoladiniai, kiti su 
apelsinų džemo įdaru“, - pasirinkti kvietė viena iš moksleivių.

„Ne žiūrėkite, o pirkite naminius morengus. Aš juos kepiau su 
mama, paragaukite, jie ne tik spalvoti, gražūs, bet ir labai skanūs“, - 
pakiliu tonu kvietė Adomas.

Visų nuotaiką kėlė ir optimizmą spinduliuojantys mugės 
muzikantai: 12-kametis Jonas ir 9-nerių metų Adomas. Abu berniu-
kai sujungė jėgas: pirmasis iš peties pūtė birbynę, antrasis griežė 
itin lyriškas melodijas. �

Septintokų ruoštos šventinės kaukės
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„Tai įsimintina diena 
Lietuvos istorijoje, kai susitinka 
šviesuomenė. Tai šviesa, šviečianti 
nebe tunelio gale. Tai šviesa čia, dabar 
ir ateityje. Šv. Kazimiero ordinas šiandien 
panašus į medžiotojus – tik medžioja jis ne 
šautuvais. Jis pamato, kas yra gražiausia gamtoje, kas 
tikra, natūralu – už�iksuoja tai ir parodo kitiems“, - kalbėjo 
Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos vadovas Kazimieras 
Alminas, pristatydamas pirmą kartą teikiamą 
apdovanojimą - „Lelijos garbės ženklą“.

Pirmuoju šios garbingos, Šv. Kazimiero ordino 
inicijuotos, nominacijos laimėtoju kovo 2-ąją paskelbtas 
Šiaulių miesto šviesuolis, dirigentas, muzikas, pasaulinių 
konkursų laureato – Šiaulių miesto moksleivių namų 
berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas ir 
dirigentas, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos direk-
torius Remigijus Adomaitis. Apdovanojimas jam 
skirtas už šviesuomenišką veiklą Šiaulių mieste, 
jaunuomenės kūrybinių galių ir asmenybių ugdymą, 
dvasinės kultūros raišką ir pilietinio orumo sklaidą 
visuomenėje.

Muzikas apdovanotas specialiai šiai progai žymaus 
skulptoriaus Henriko Orakausko sukurta, sidabru 
dengta skulptūra „Angelas su lelija“.

Apdovanojimu pasidalino su auklėtiniais
„Esu labai dėkingas Šv. Kazimiero ordinui už 

išreikštą pasitikėjimą ir suteiktą garbę būti pirmuoju 
„Lelijos garbės ženklo“ laureatu. Tai yra ne vien mano 
asmenybės ir to darbo, kurį darau, įvertinimas, bet ir 
tų vyrų, kurie sėdi gale salės, su kuriais mes kuriame 
Lietuvos ateitį. Drąsiai tai sakau, nes nuo 

išsilavinusių ir dvasiškai turtingų asmenybių, kurios, 
tikiu, auga „Dagilėlyje“, priklauso Lietuvos, Šiaulių, o 
gal net ir pasaulio ateitis“, - priimdamas apdovanojimą 
kalbėjo maestro R. Adomaitis.

Pirmąjį „Lelijos garbės ženklą“ nominantui 
iškilmingoje ceremonijoje, vykusioje Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje,  įteikė  Šv. 
Kazimiero ordino D. Magistras Henrikas Armoška- 
Eismontas ir Ordino dama, docentė, dailininkė Loreta 

Bartkevičiūtė-Valienė.
„Gera būti čia ir minėti Šv. Kazimiero dieną. 

Ordinas turi tradiciją švęsti ne tik kovo 4-ąją, bet ir 
spalio 3-ąją – karalaičio gimimo metines. Pernai 
rudenį Valdovų rūmuose minėjome 555-ąją sukaktį, 
kurios proga Šv. Kazimiero garbės ordinu apdovano-
jome šiaulietį maestro Saulių Sondeckį. Man labai 
džiugu, kad nuo šiol šią tradiciją papildys dar viena 
ir Lietuvos šviesuolius prisiminsime,    
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1 psl. > jiems pagarbą išreikšime dukart metuose“, - sakė Šv. 
Kazimiero ordino D. Magistras. Jis išreiškė vilti, kad „Lelijos garbės 
ženklas“ taps nuolatiniu renginiu ir laikui bėgant aprėps visą 
Lietuvą.

Pirmasis gėrio ir šviesos ženklas
Jaunimo globėjas karalaitis šv. Kazimieras, kilęs iš garsiosios 

Gediminaičių giminės, įkvėpė ne vieną organizaciją. Šv. Kazimiero 
ordinas išsiskiria tuo, kad jungia nepaprastas šviesias asmenybes, 
tokias, kurios skleidžia savo šviesą ir šventojo Kazimiero 
puoselėtas vertybes, taip stiprindami ir turtindami tautą bei 
valstybę. 

Šv. Kazimiero ordino „Lelijos garbės ženklu“ apdovanotas R. 
Adomaitis yra puikus pavyzdys to, ką Ordino bendruomenė siekia 
išsaugoti ir skleisti – tai dvasinės vertybės, nuoširdus darbas, 
pasiaukojimas, kūryba, auginanti jaunus protus ir brandinanti 
taurias sielas. 

Iš Kazlų Rūdos kilusio ir meilės muzikai pavilioto į Šiaulius 
muziko iniciatyva 1991 m. buvo įkurta berniukų choro studija, o 
1994 m. Šiaulių 2-ojoje muzikos mokykloje įsteigtas berniukų 
chorinio dainavimo skyrius. Energingo choro vadovo meninių, 
pedagoginių ir organizacinių sugebėjimų dėka, kolektyvo kūrybinė 
biogra�ija turtėjo svarbiais ir reikšmingais laimėjimais, sparčiai 
augo choristų skaičius, o 1999 m. buvo įkurta Šiaulių „Dagilėlio“ 
dainavimo mokykla. Taip pat R. Adomaitis yra akcijos „Berniukai be 
smurto ir narkotikų“ iniciatorius bei vykdytojas.

„Visada norėjau įkurti berniukų, jaunuolių chorą ir pasitaikius 
tokiai galimybei atvykau į Šiaulius, nors čia gyventi niekada nepla-
navau“, - prisipažįsta muzikas. Anot jo, „Dagilėlio“ pradžia buvo  
idėja.

„Atvykau su mintimi įkurti chorą kartu su mokykla, kad būtų 
galima rengti įvairius projektus ir kūrinius, kurių galvoje buvo 
tikrai nemažai. Ši idėja sunkiai prigijo Šiauliuose ir pradžioje 
nebuvo lengva, tačiau pamažu viskas judėjo į priekį. Berniukai iš 
pradžių nelabai noriai ėjo dainuoti – pasportuoti buvo įdomiau. 
Visgi, laikui bėgant, profesionalumas didėjo, prasidėjo kelionės, o 
su jomis ir intensyvesnis kūrybinis darbas, kadangi vaikams tai 
buvo didžiulis paskatinimas“, - Šv. Kazimiero ordinui sakė R. 
Adomaitis. 

Pasak „Dagilėlio“ vadovo, sunkiausia šiame darbe – visiškas 
pasiaukojimas. „Reikia įdėti be galo daug darbo ir atsižadėti dauge-
lio dalykų. Gyvenimas virsta darbu, hobis yra darbas, šeima gyvena 
darbu, pažįstami – taip pat. Aplinkiniai jau priprato, kad visos mano 
kalbos pasibaigia „Dagilėliu“, - šypsosi nominantas. Paklaustas, kaip 
jo, daugiau nei 20 metų su gabiais vaikais dirbančio specialisto 
akimis, keičiasi vaikai, R. Adomaitis maloniai nustebino.

„Manau, kad vaikai mažai kuo skiriasi. Tiesa, kompiuterinis 
gyvenimas, internetinė erdvė juos truputį keičia. Keičiasi ir tėvai, 
nuo kurių daug kuo priklauso vaikų elgsena. Tačiau iš prigimties, 
kaip aš sakau, visi vaikai yra geri. Galbūt ne visi patenka į tą 
teigiamą terpę, dėl to matome neigiamų pavyzdžių. Tačiau dainuo-
jantis berniukas, kad ir kaip jį gundytų ta mūsų aplinka, jis turi 
galimybę jai atsispirti, jis turi atramos tašką. Galiu tikrai pasakyti, 
kad dalis vaikų yra išgelbėti iš gatvės gyvenimo ir iš pačių 
blogiausių įtakų“, - sakė kolektyvo vadovas. 

Maestro sau ir kitiems palinkėjo likti ištikimiems savo idealams 
ir ištvermingiems, siekiant savo tikslų.

Palies įvairių sričių atstovus
„Lelijos garbės ženklo“ nominacijos idėjos autorius ir iniciato-

rius, Šiaulių komtūras K. Alminas tiki, kad šis apdovanojimas taps 

kasmete tradicija ne tik Šiaulių mieste, bet ir visos Lietuvos mastu. 
Prie kultūros šviesuolių, tikimasi, jau kitąmet prisijungs ir 
atsakingo verslo bendruomenė.

„Kaip suprantu, Šv. Kazimiero ordinas plečia medžioklės plotus. 
Mes, kaip Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, esame gavę 
pasiūlymą iš Šv. Kazimiero ordino – ieškoti, rasti ir nominuoti 
verslo šviesuolį, kuris atitiktų ne tik verslo žmonių tikslus“, - sakė 
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius 
Alfredas Jonuška. 

Tam, kad atitiktų Šv. Kazimiero ordino, miesto ir visos 
visuomenės tikslus, verslo nominantas turi skatinti požiūrį į tuos 
privačius verslininkus, kurie kuria valstybės piliečių gerovę, 
skatinti pilietišką verslininkų požiūrį į savo valstybę – pavyzdžiui, 
nevengti mokesčių, skatinti krikščioniškai žmogišką santykį su 
savo darbuotojais ir dalyvavimą dvasinės kultūros Lietuvoje 
kūrime – parama arba tiesioginiu dalyvavimu.

„Manau, kad tai labai dideli ir kilnūs tikslai, bet tikiu, kad rasime 
ne vieną nominantą, kuris garbingai stovės šalia šiandien 
apdovanojimą gavusio maestro Remigijaus Adomaičio“, - sakė A. 
Jonuška. 

Ceremonijoje – kultūros grynuoliai
Apdovanojimų ceremonija buvo turtinga ne tik iškiliomis 

asmenybėmis, bet ir puikia menine programa. Renginį pradėjo 
Juozo Naujalio kūrinys „Svajonė“, atliekama tarptautinių konkursų 
laureato – akordeonininkų orkestro, vadovaujamo Šv. Kazimiero 
ordino narės, Šiaulių miesto garbės pilietės Marytės Markevičienės. 
Viena talentingiausių orkestro narių, daugelio tarptautinių 
konkursų, Mstislavo Rostropovičiaus premijos laureatė Eglė 
Bartkevičiūtė kartu su orkestru atliko pačios pasirinktą choralą.

Išskirtinę renginio atmosferą kūrė daugelio konkursų 

nugalėtojas, „Aukso paukšte“ apdovanotas istorinio šokio kolekty-
vas „Želmenėliai“, kuriam vadovauja Šiaulių miesto garbės pilietė 
Aldona Masėnienė.

Iškilmingą ir jaudinančią nuotaiką dovanojo Šiaulių miesto 
pučiamųjų orkestras, diriguojamas Gedimino Brūzgos. Orkestras 
atliko ne vieną pakilų kūrinį, vienas jų – kompozitoriaus Kazio 
Daugėlos „Šv. Kazimiero choralas“. 

Nominacija, sutelksianti šviesą
Viena žvakė didelio ploto neapšviečia, o sudėjus jas visas drauge 

– tampa šviesu, jauku, gera. Šviesios asmenybės, susibūrusios į Šv. 
Kazimiero ordiną, šviesą skleidžia plačiai. Dėka šio Ordino Lietuva 
tampa šviesesnė. „Lelijos garbės ženklo“ tikslas – išryškinti 
šviesuolių veiklą visuomenėje, sudaryti galimybę išlikti Lietuvos 
šviesuomenės raidos istorijoje, atkreipti politikų, valstybės bei 
miesto vadovų dėmesį į tai, kad nepriklausomos Lietuvos 
šviesuomenė ir jos skleidžiama dvasinė kultūra yra esminis 
valstybės tvirtumo pagrindas.

„Lelijos garbės ženklo“ nominacija skiriama bet kokios profesi-
jos Lietuvos piliečiui, ne Šv. Kazimiero ordino nariui. Kandidatus 
nominacijai laisva forma gali teikti nevyriausybinės organizacijos, 
žiniasklaidos atstovai, piliečių grupės, valstybės ar savivaldybės 
įstaigos, religinės institucijos.

Nugalėtoją renka garbinga komisija, kurios nariai – Šv. Kazimiero 
ordino nariai, profesoriai, docentai, medikai, meno ir kultūros 
atstovai.

Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrija dėkoja pirmąjį „Lelijos 
garbės ženklo“ apdovanojimą iš savo lėšų �inansavusiam „Rūtos“ 
generaliniam direktoriui Algirdui Gluodui ir renginio rėmėjai 
Laisvydai Matusevičienei. �

Išskirtinis interviu su R. Adomaičiu 9 psl. >>>

Šv. Kazimiero ordinas tęsia gražią 
tradiciją:  kovo 4-tąją dovanomis ir 
dėmesiu vėl buvo apdovanoti Bezdonių 
„Saulėtekio“ pagrindinės ir Bezdonių 
vidurinės mokyklų moksleiviai bei 
pedagogai. Minint Šv. Kazimiero dieną, 
Vilniaus komtūrijos ordino nariai buvo 
pakviesti į mokinių kruopščiai 
organizuojamą šventę-mugę.

Ordinas skyrė labdarą 
Jau ne pirmus metus Šv. Kazimiero ordinas globoja autentiškame 

pastate įsikūrusias dvi mokymosi įstaigas: Bezdonių „Saulėtekio“ 
pagrindinę ir Bezdonių vidurinę mokyklas. Minėdami Šv. Kazimiero 
dieną ordino nariai inicijavo labdarą  – mokyklos bibliotekos 
lentynas papildė gausybė knygų, o dailės klasė buvo praturtinta 
drobėmis, teptukais, dažais. Minėtas dovanas įteikė Ordino D. 

Magistras Henrikas Armoška-Eismontas. Kartu su juo į mokyklą 
atvyko Vilniaus skyriaus ordino nariai: So�ija Jonaitytė, Emilija 
Gaspariūnaitė-Taločkienė, Zita Čepulytė-Gažimonienė ir Linas 
Kapeikis. 

Išvydę knygų ir piešimo priemonių krepšius vaikai neslėpė 
emocijų. Pasak jų, jie laukia nesulaikia dailės pamokų, kada galės 
nutapyti savo fantazijos vaisius. Ordino narė, poetė Zita 
Čepulytė-Gažimonienė dovanojo savo kūrybos knygas: „Priimki 
meilės žodį, Vilniau“, „Motinos vaduotojas“, „Veda šiltas tėviškės 
takelis“ , „Atrakinkim lobių skrynią“  ir „Ulbėki širdie,    

1 psl. > atminties paukšte“. Autorė pasakojo, kad jas rinko itin 
atidžiai. 

„Mokyklos bibliotekai dovanoju tokias knygas, kurios džiugintų 
mažamečius ir būtų naudingos vyresniems“,- teigė Z. 
Čepulytė-Gažimonienė.  Tiesa, ponia Zita buvo parengusi dar vieną 
staigmeną. Šventės metu visi susirinkusieji išgirdo autorinį 
eilėraštį apie Kaziugo mugę iš pačios poetės lūpų.  

Pasirūpino edukacine programa 
Šv. Kazimiero dienai skirtą renginį pradėjo aštuntos klasės 

mokiniai. Jie buvo parengę informatyvią prezentaciją apie Šv. 
Kazimierą, ypač daug dėmesio skirdami faktams apie jo talentą, 
charakterio savybes ir pamaldumą. Specialiai šiai šventei tokią 
programą sugalvoję mokiniai  neliko  nepastebėti:  jiems  Šv. 
Kazimiero ordinas dovanojo kvietimus į Lietuvos Nacionalinį 
Operos ir baleto teatrą. Dėka Ordino damos So�ijos Jonaitytės, 
moksleiviams suteikta galimybė ne tik išvysti pageidaujamą 
spektaklį, bet ir aplankyti, patyrinėti teatro užkulisius. S. Jonaitytė 
pažadėjo, kad ekskursijos metu atskleis ne vieną paslaptį. Tokia 
galimybe džiaugėsi ir mokyklos pedagogai.

„Būsime atviri, mums labai svarbu ir tai, kad Ordino nariai 
pasirūpina transportu. Vaikai ne tik išvys spektaklį, bet ir saugiai 
bus nuvežti ir parvežti iš sostinės į savo namus“, - kalbėjo mokyklos 
direktorius Algimantas Baranauskas. 

Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje mokosi 78 
mokiniai. Pedagogų teigimu, nemažai mokinių yra labai kūrybingi 
ir ypač dėmesingi istorijos pamokoms. Tuo galėjo įsitikinti ir atvykę 
Ordino nariai. D. Magistras sveikino visus susirinkusius ir surengė 
vaikams viktoriną apie Lietuvos istoriją, Šv. Kazimierą. Vos pateikus 
vienokį ar kitokį klausimą, vaikai keldavo rankas ir nekantriai 
laukdavo savo eilės pasisakyti. Tiesa, patys aktyviausi neliko be 
dovanų. Knygas, muzikos kompaktines plokšteles jiems įteikė pats 
D. Magistras. Toks moksleivių aktyvumas džiugino tiek pedagogus, 
tiek svečius. Baigdami o�icialiąją programos dalį vaikai kartu su S. 
Jonaityte giedojo giesmę apie Šv. Kazimierą.

Vaikai surengė mugę
Šv. Kazimiero dienos šventę vainikavo vaikų suorganizuota 

mugė. Mokyklos aktų salė kelioms valandoms virto tikra Kaziuko 
muge. Čia šurmuliavo savo rankų darbo gaminius siūlantys 
moksleiviai. Vieni kvietė paragauti naminio, senelio išaugintų 
vyšnių kompoto, kiti ragino pirkti naminių, cinamonu kvepiančių 
pyragaičių. Minėtoje mugėje buvo galima įsigyti apyrankių, karolių, 
žvakių, medinių įrankių, servetėlių ir įvairių skanėstų. Tokius 
mugės prekiautojų siūlomus darbelius  su geriausiomis emocijomis 
pirko visi Ordino nariai.

„Šiuos pyragaičius kepiau su mama, vieni šokoladiniai, kiti su 
apelsinų džemo įdaru“, - pasirinkti kvietė viena iš moksleivių.

„Ne žiūrėkite, o pirkite naminius morengus. Aš juos kepiau su 
mama, paragaukite, jie ne tik spalvoti, gražūs, bet ir labai skanūs“, - 
pakiliu tonu kvietė Adomas.

Visų nuotaiką kėlė ir optimizmą spinduliuojantys mugės 
muzikantai: 12-kametis Jonas ir 9-nerių metų Adomas. Abu berniu-
kai sujungė jėgas: pirmasis iš peties pūtė birbynę, antrasis griežė 
itin lyriškas melodijas. �

Remigijus Adomaitis, Henrikas Armoška-Eismontas

Remigijus Adomaitis ir „Dagilėlis”

Gediminas Brūzga ir Šiaulių miesto pučiamųjų orkestras

Alfredas Jonuška, Kazimieras Celestinas Alminas



„Tai įsimintina diena 
Lietuvos istorijoje, kai susitinka 
šviesuomenė. Tai šviesa, šviečianti 
nebe tunelio gale. Tai šviesa čia, dabar 
ir ateityje. Šv. Kazimiero ordinas šiandien 
panašus į medžiotojus – tik medžioja jis ne 
šautuvais. Jis pamato, kas yra gražiausia gamtoje, kas 
tikra, natūralu – už�iksuoja tai ir parodo kitiems“, - kalbėjo 
Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos vadovas Kazimieras 
Alminas, pristatydamas pirmą kartą teikiamą 
apdovanojimą - „Lelijos garbės ženklą“.

Pirmuoju šios garbingos, Šv. Kazimiero ordino 
inicijuotos, nominacijos laimėtoju kovo 2-ąją paskelbtas 
Šiaulių miesto šviesuolis, dirigentas, muzikas, pasaulinių 
konkursų laureato – Šiaulių miesto moksleivių namų 
berniukų ir jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas ir 
dirigentas, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos direk-
torius Remigijus Adomaitis. Apdovanojimas jam 
skirtas už šviesuomenišką veiklą Šiaulių mieste, 
jaunuomenės kūrybinių galių ir asmenybių ugdymą, 
dvasinės kultūros raišką ir pilietinio orumo sklaidą 
visuomenėje.

Muzikas apdovanotas specialiai šiai progai žymaus 
skulptoriaus Henriko Orakausko sukurta, sidabru 
dengta skulptūra „Angelas su lelija“.

Apdovanojimu pasidalino su auklėtiniais
„Esu labai dėkingas Šv. Kazimiero ordinui už 

išreikštą pasitikėjimą ir suteiktą garbę būti pirmuoju 
„Lelijos garbės ženklo“ laureatu. Tai yra ne vien mano 
asmenybės ir to darbo, kurį darau, įvertinimas, bet ir 
tų vyrų, kurie sėdi gale salės, su kuriais mes kuriame 
Lietuvos ateitį. Drąsiai tai sakau, nes nuo 

išsilavinusių ir dvasiškai turtingų asmenybių, kurios, 
tikiu, auga „Dagilėlyje“, priklauso Lietuvos, Šiaulių, o 
gal net ir pasaulio ateitis“, - priimdamas apdovanojimą 
kalbėjo maestro R. Adomaitis.

Pirmąjį „Lelijos garbės ženklą“ nominantui 
iškilmingoje ceremonijoje, vykusioje Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje,  įteikė  Šv. 
Kazimiero ordino D. Magistras Henrikas Armoška- 
Eismontas ir Ordino dama, docentė, dailininkė Loreta 

Bartkevičiūtė-Valienė.
„Gera būti čia ir minėti Šv. Kazimiero dieną. 

Ordinas turi tradiciją švęsti ne tik kovo 4-ąją, bet ir 
spalio 3-ąją – karalaičio gimimo metines. Pernai 
rudenį Valdovų rūmuose minėjome 555-ąją sukaktį, 
kurios proga Šv. Kazimiero garbės ordinu apdovano-
jome šiaulietį maestro Saulių Sondeckį. Man labai 
džiugu, kad nuo šiol šią tradiciją papildys dar viena 
ir Lietuvos šviesuolius prisiminsime,    
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1 psl. > jiems pagarbą išreikšime dukart metuose“, - sakė Šv. 
Kazimiero ordino D. Magistras. Jis išreiškė vilti, kad „Lelijos garbės 
ženklas“ taps nuolatiniu renginiu ir laikui bėgant aprėps visą 
Lietuvą.

Pirmasis gėrio ir šviesos ženklas
Jaunimo globėjas karalaitis šv. Kazimieras, kilęs iš garsiosios 

Gediminaičių giminės, įkvėpė ne vieną organizaciją. Šv. Kazimiero 
ordinas išsiskiria tuo, kad jungia nepaprastas šviesias asmenybes, 
tokias, kurios skleidžia savo šviesą ir šventojo Kazimiero 
puoselėtas vertybes, taip stiprindami ir turtindami tautą bei 
valstybę. 

Šv. Kazimiero ordino „Lelijos garbės ženklu“ apdovanotas R. 
Adomaitis yra puikus pavyzdys to, ką Ordino bendruomenė siekia 
išsaugoti ir skleisti – tai dvasinės vertybės, nuoširdus darbas, 
pasiaukojimas, kūryba, auginanti jaunus protus ir brandinanti 
taurias sielas. 

Iš Kazlų Rūdos kilusio ir meilės muzikai pavilioto į Šiaulius 
muziko iniciatyva 1991 m. buvo įkurta berniukų choro studija, o 
1994 m. Šiaulių 2-ojoje muzikos mokykloje įsteigtas berniukų 
chorinio dainavimo skyrius. Energingo choro vadovo meninių, 
pedagoginių ir organizacinių sugebėjimų dėka, kolektyvo kūrybinė 
biogra�ija turtėjo svarbiais ir reikšmingais laimėjimais, sparčiai 
augo choristų skaičius, o 1999 m. buvo įkurta Šiaulių „Dagilėlio“ 
dainavimo mokykla. Taip pat R. Adomaitis yra akcijos „Berniukai be 
smurto ir narkotikų“ iniciatorius bei vykdytojas.

„Visada norėjau įkurti berniukų, jaunuolių chorą ir pasitaikius 
tokiai galimybei atvykau į Šiaulius, nors čia gyventi niekada nepla-
navau“, - prisipažįsta muzikas. Anot jo, „Dagilėlio“ pradžia buvo  
idėja.

„Atvykau su mintimi įkurti chorą kartu su mokykla, kad būtų 
galima rengti įvairius projektus ir kūrinius, kurių galvoje buvo 
tikrai nemažai. Ši idėja sunkiai prigijo Šiauliuose ir pradžioje 
nebuvo lengva, tačiau pamažu viskas judėjo į priekį. Berniukai iš 
pradžių nelabai noriai ėjo dainuoti – pasportuoti buvo įdomiau. 
Visgi, laikui bėgant, profesionalumas didėjo, prasidėjo kelionės, o 
su jomis ir intensyvesnis kūrybinis darbas, kadangi vaikams tai 
buvo didžiulis paskatinimas“, - Šv. Kazimiero ordinui sakė R. 
Adomaitis. 

Pasak „Dagilėlio“ vadovo, sunkiausia šiame darbe – visiškas 
pasiaukojimas. „Reikia įdėti be galo daug darbo ir atsižadėti dauge-
lio dalykų. Gyvenimas virsta darbu, hobis yra darbas, šeima gyvena 
darbu, pažįstami – taip pat. Aplinkiniai jau priprato, kad visos mano 
kalbos pasibaigia „Dagilėliu“, - šypsosi nominantas. Paklaustas, kaip 
jo, daugiau nei 20 metų su gabiais vaikais dirbančio specialisto 
akimis, keičiasi vaikai, R. Adomaitis maloniai nustebino.

„Manau, kad vaikai mažai kuo skiriasi. Tiesa, kompiuterinis 
gyvenimas, internetinė erdvė juos truputį keičia. Keičiasi ir tėvai, 
nuo kurių daug kuo priklauso vaikų elgsena. Tačiau iš prigimties, 
kaip aš sakau, visi vaikai yra geri. Galbūt ne visi patenka į tą 
teigiamą terpę, dėl to matome neigiamų pavyzdžių. Tačiau dainuo-
jantis berniukas, kad ir kaip jį gundytų ta mūsų aplinka, jis turi 
galimybę jai atsispirti, jis turi atramos tašką. Galiu tikrai pasakyti, 
kad dalis vaikų yra išgelbėti iš gatvės gyvenimo ir iš pačių 
blogiausių įtakų“, - sakė kolektyvo vadovas. 

Maestro sau ir kitiems palinkėjo likti ištikimiems savo idealams 
ir ištvermingiems, siekiant savo tikslų.

Palies įvairių sričių atstovus
„Lelijos garbės ženklo“ nominacijos idėjos autorius ir iniciato-

rius, Šiaulių komtūras K. Alminas tiki, kad šis apdovanojimas taps 

kasmete tradicija ne tik Šiaulių mieste, bet ir visos Lietuvos mastu. 
Prie kultūros šviesuolių, tikimasi, jau kitąmet prisijungs ir 
atsakingo verslo bendruomenė.

„Kaip suprantu, Šv. Kazimiero ordinas plečia medžioklės plotus. 
Mes, kaip Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, esame gavę 
pasiūlymą iš Šv. Kazimiero ordino – ieškoti, rasti ir nominuoti 
verslo šviesuolį, kuris atitiktų ne tik verslo žmonių tikslus“, - sakė 
Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius 
Alfredas Jonuška. 

Tam, kad atitiktų Šv. Kazimiero ordino, miesto ir visos 
visuomenės tikslus, verslo nominantas turi skatinti požiūrį į tuos 
privačius verslininkus, kurie kuria valstybės piliečių gerovę, 
skatinti pilietišką verslininkų požiūrį į savo valstybę – pavyzdžiui, 
nevengti mokesčių, skatinti krikščioniškai žmogišką santykį su 
savo darbuotojais ir dalyvavimą dvasinės kultūros Lietuvoje 
kūrime – parama arba tiesioginiu dalyvavimu.

„Manau, kad tai labai dideli ir kilnūs tikslai, bet tikiu, kad rasime 
ne vieną nominantą, kuris garbingai stovės šalia šiandien 
apdovanojimą gavusio maestro Remigijaus Adomaičio“, - sakė A. 
Jonuška. 

Ceremonijoje – kultūros grynuoliai
Apdovanojimų ceremonija buvo turtinga ne tik iškiliomis 

asmenybėmis, bet ir puikia menine programa. Renginį pradėjo 
Juozo Naujalio kūrinys „Svajonė“, atliekama tarptautinių konkursų 
laureato – akordeonininkų orkestro, vadovaujamo Šv. Kazimiero 
ordino narės, Šiaulių miesto garbės pilietės Marytės Markevičienės. 
Viena talentingiausių orkestro narių, daugelio tarptautinių 
konkursų, Mstislavo Rostropovičiaus premijos laureatė Eglė 
Bartkevičiūtė kartu su orkestru atliko pačios pasirinktą choralą.

Išskirtinę renginio atmosferą kūrė daugelio konkursų 

nugalėtojas, „Aukso paukšte“ apdovanotas istorinio šokio kolekty-
vas „Želmenėliai“, kuriam vadovauja Šiaulių miesto garbės pilietė 
Aldona Masėnienė.

Iškilmingą ir jaudinančią nuotaiką dovanojo Šiaulių miesto 
pučiamųjų orkestras, diriguojamas Gedimino Brūzgos. Orkestras 
atliko ne vieną pakilų kūrinį, vienas jų – kompozitoriaus Kazio 
Daugėlos „Šv. Kazimiero choralas“. 

Nominacija, sutelksianti šviesą
Viena žvakė didelio ploto neapšviečia, o sudėjus jas visas drauge 

– tampa šviesu, jauku, gera. Šviesios asmenybės, susibūrusios į Šv. 
Kazimiero ordiną, šviesą skleidžia plačiai. Dėka šio Ordino Lietuva 
tampa šviesesnė. „Lelijos garbės ženklo“ tikslas – išryškinti 
šviesuolių veiklą visuomenėje, sudaryti galimybę išlikti Lietuvos 
šviesuomenės raidos istorijoje, atkreipti politikų, valstybės bei 
miesto vadovų dėmesį į tai, kad nepriklausomos Lietuvos 
šviesuomenė ir jos skleidžiama dvasinė kultūra yra esminis 
valstybės tvirtumo pagrindas.

„Lelijos garbės ženklo“ nominacija skiriama bet kokios profesi-
jos Lietuvos piliečiui, ne Šv. Kazimiero ordino nariui. Kandidatus 
nominacijai laisva forma gali teikti nevyriausybinės organizacijos, 
žiniasklaidos atstovai, piliečių grupės, valstybės ar savivaldybės 
įstaigos, religinės institucijos.

Nugalėtoją renka garbinga komisija, kurios nariai – Šv. Kazimiero 
ordino nariai, profesoriai, docentai, medikai, meno ir kultūros 
atstovai.

Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrija dėkoja pirmąjį „Lelijos 
garbės ženklo“ apdovanojimą iš savo lėšų �inansavusiam „Rūtos“ 
generaliniam direktoriui Algirdui Gluodui ir renginio rėmėjai 
Laisvydai Matusevičienei. �

Išskirtinis interviu su R. Adomaičiu 9 psl. >>>

Šv. Kazimiero ordinas tęsia gražią 
tradiciją:  kovo 4-tąją dovanomis ir 
dėmesiu vėl buvo apdovanoti Bezdonių 
„Saulėtekio“ pagrindinės ir Bezdonių 
vidurinės mokyklų moksleiviai bei 
pedagogai. Minint Šv. Kazimiero dieną, 
Vilniaus komtūrijos ordino nariai buvo 
pakviesti į mokinių kruopščiai 
organizuojamą šventę-mugę.

Ordinas skyrė labdarą 
Jau ne pirmus metus Šv. Kazimiero ordinas globoja autentiškame 

pastate įsikūrusias dvi mokymosi įstaigas: Bezdonių „Saulėtekio“ 
pagrindinę ir Bezdonių vidurinę mokyklas. Minėdami Šv. Kazimiero 
dieną ordino nariai inicijavo labdarą  – mokyklos bibliotekos 
lentynas papildė gausybė knygų, o dailės klasė buvo praturtinta 
drobėmis, teptukais, dažais. Minėtas dovanas įteikė Ordino D. 

Magistras Henrikas Armoška-Eismontas. Kartu su juo į mokyklą 
atvyko Vilniaus skyriaus ordino nariai: So�ija Jonaitytė, Emilija 
Gaspariūnaitė-Taločkienė, Zita Čepulytė-Gažimonienė ir Linas 
Kapeikis. 

Išvydę knygų ir piešimo priemonių krepšius vaikai neslėpė 
emocijų. Pasak jų, jie laukia nesulaikia dailės pamokų, kada galės 
nutapyti savo fantazijos vaisius. Ordino narė, poetė Zita 
Čepulytė-Gažimonienė dovanojo savo kūrybos knygas: „Priimki 
meilės žodį, Vilniau“, „Motinos vaduotojas“, „Veda šiltas tėviškės 
takelis“ , „Atrakinkim lobių skrynią“  ir „Ulbėki širdie,    

1 psl. > atminties paukšte“. Autorė pasakojo, kad jas rinko itin 
atidžiai. 

„Mokyklos bibliotekai dovanoju tokias knygas, kurios džiugintų 
mažamečius ir būtų naudingos vyresniems“,- teigė Z. 
Čepulytė-Gažimonienė.  Tiesa, ponia Zita buvo parengusi dar vieną 
staigmeną. Šventės metu visi susirinkusieji išgirdo autorinį 
eilėraštį apie Kaziugo mugę iš pačios poetės lūpų.  

Pasirūpino edukacine programa 
Šv. Kazimiero dienai skirtą renginį pradėjo aštuntos klasės 

mokiniai. Jie buvo parengę informatyvią prezentaciją apie Šv. 
Kazimierą, ypač daug dėmesio skirdami faktams apie jo talentą, 
charakterio savybes ir pamaldumą. Specialiai šiai šventei tokią 
programą sugalvoję mokiniai  neliko  nepastebėti:  jiems  Šv. 
Kazimiero ordinas dovanojo kvietimus į Lietuvos Nacionalinį 
Operos ir baleto teatrą. Dėka Ordino damos So�ijos Jonaitytės, 
moksleiviams suteikta galimybė ne tik išvysti pageidaujamą 
spektaklį, bet ir aplankyti, patyrinėti teatro užkulisius. S. Jonaitytė 
pažadėjo, kad ekskursijos metu atskleis ne vieną paslaptį. Tokia 
galimybe džiaugėsi ir mokyklos pedagogai.

„Būsime atviri, mums labai svarbu ir tai, kad Ordino nariai 
pasirūpina transportu. Vaikai ne tik išvys spektaklį, bet ir saugiai 
bus nuvežti ir parvežti iš sostinės į savo namus“, - kalbėjo mokyklos 
direktorius Algimantas Baranauskas. 

Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje mokosi 78 
mokiniai. Pedagogų teigimu, nemažai mokinių yra labai kūrybingi 
ir ypač dėmesingi istorijos pamokoms. Tuo galėjo įsitikinti ir atvykę 
Ordino nariai. D. Magistras sveikino visus susirinkusius ir surengė 
vaikams viktoriną apie Lietuvos istoriją, Šv. Kazimierą. Vos pateikus 
vienokį ar kitokį klausimą, vaikai keldavo rankas ir nekantriai 
laukdavo savo eilės pasisakyti. Tiesa, patys aktyviausi neliko be 
dovanų. Knygas, muzikos kompaktines plokšteles jiems įteikė pats 
D. Magistras. Toks moksleivių aktyvumas džiugino tiek pedagogus, 
tiek svečius. Baigdami o�icialiąją programos dalį vaikai kartu su S. 
Jonaityte giedojo giesmę apie Šv. Kazimierą.

Vaikai surengė mugę
Šv. Kazimiero dienos šventę vainikavo vaikų suorganizuota 

mugė. Mokyklos aktų salė kelioms valandoms virto tikra Kaziuko 
muge. Čia šurmuliavo savo rankų darbo gaminius siūlantys 
moksleiviai. Vieni kvietė paragauti naminio, senelio išaugintų 
vyšnių kompoto, kiti ragino pirkti naminių, cinamonu kvepiančių 
pyragaičių. Minėtoje mugėje buvo galima įsigyti apyrankių, karolių, 
žvakių, medinių įrankių, servetėlių ir įvairių skanėstų. Tokius 
mugės prekiautojų siūlomus darbelius  su geriausiomis emocijomis 
pirko visi Ordino nariai.

„Šiuos pyragaičius kepiau su mama, vieni šokoladiniai, kiti su 
apelsinų džemo įdaru“, - pasirinkti kvietė viena iš moksleivių.

„Ne žiūrėkite, o pirkite naminius morengus. Aš juos kepiau su 
mama, paragaukite, jie ne tik spalvoti, gražūs, bet ir labai skanūs“, - 
pakiliu tonu kvietė Adomas.

Visų nuotaiką kėlė ir optimizmą spinduliuojantys mugės 
muzikantai: 12-kametis Jonas ir 9-nerių metų Adomas. Abu berniu-
kai sujungė jėgas: pirmasis iš peties pūtė birbynę, antrasis griežė 
itin lyriškas melodijas. �

Lelijos garbės ženklo šventės dalyviai ir svečiai : Berniukų choras „Dagilėlis“,
B. Žymantienė, L. Bartkevičiūtė-Valienė, R. Adomaitis, H. Armoška-Eismontas, vysk. E. Bartulis,  K. Alminas, E. Taločkienė, D. Avižiuvienė, V. Buragas.
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Zitos Čepulytės-Gažimonienės eilės mokiniams

So�ijos Jonaitytės giesmė kartu su vaikais

Mokinių paruošta mugė

Šventės dalyviai ir svečiai

Vienuoliktokų pagaminti medaliai
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PARODA KĖDAINIŲ DAUGIAKULTŪRIAME CENTRE
Publikuota 2013.02.14 ordinas.lt  -   Danguolė Avižiuvienė

Lietuvos Valstybės atkūrimo 
dienos išvakarėse Kėdainių 
daugiakultūriame centre atidaryta 
Lietuvos dailininkų sąjungos narės, 
Šv. Kazimiero ordino narės Emilijos 
Gaspariūnaitės-Taločkienės paroda 
,,Mano Lietuva“. Dailininkės jautriai 
ir kruopščiai ištapyti kūriniai yra 
susiję su Lietuvai svarbiomis 
istorinėmis datomis, vietomis, 
asmenybėmis  ir architektūros 
objektais. Kėdainiuose paroda 
„Mano Lietuva“  yra skiriama Kristi-
jono Donelaičio 300 metų jubiliejui 
paminėti. 

Kūriniai pristatyti melodingai
Parodą „Mano Lietuva“ surengė Šv. Kazimiero ordino, Lietuvos 

dailininkų sąjungos ir Kėdainių daugiakultūrio centro atstovai.  
Atidarymo metu sveikinimo žodį tarė Kėdainių daugiakultūrio 
centro vadovė Audronė Pečiulytė, Lietuvos dailininkų sąjungos 
pirmininkė Edita Utarienė, Šv. Kazimiero ordino Kėdainių komtūrė 
Danguolė Avižiuvienė bei tikroji narė Vida Burbulienė, Kėdainių 
rajono savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjas Kęstutis Stadalnykas bei pati dailininkė vilnietė Emilija 
Gaspariūnaitė-Taločkienė.

„Tai  viena gražiausių  vietų,  kurioje  eksponuojami mano 
paveikslai per visą gyvenimą. Labai džiaugiuosi būdama čia, 
galėdama supažindinti jus su savo kūrybos dalimi. Ši paroda 
atspindi istorinę tematiką. Paveikslas turi nešti informacinę žinią, 
ženklą. Tai yra mūsų Lietuva. Svarbu mylėti savo artimą, mylėti savo 
šalį, nes tai yra išlikimas. O man didžiausias įvertinimas yra žmonės 
– tai jūs“, - teigė dailininkė.

Menininkės vienas svarbiausių kūrybos bruožų – laiko tėkmės 
jutimas. E. Gaspariūnaitės-Taločkienės kūryba yra poetiška, labai 
muzikali (autorė rašo eiles), kurioje atsispindi istorinė praeitis, 
kultūra, gyvenimo trapumas ir laikinumas, išskirtiniai kūriniai ir 
senojo Vilniaus tematika. Parodos atidarymo dalyvius sužavėjo 
dailininkės kūrinių meniškumas, spalvingumas. Kūrinius pagal 
dailininkės parašytus tekstus atliko bardas kompozitorius ir dainų 
autorius, gydytojas Vygandas Kazlauskas. Operos solistė So�ija 
Jonaitytė dovanojo giminių dainą, įtraukdama visus susirinkusius 
dalyvius.

Šventėje dalyvavo garbūs svečiai iš Vilniaus, Šiaulių, Lenkijos. 
Kėdainius aplankė Šv. Kazimiero ordino nariai: dainininkė So�ija 
Jonaitytė, gydytoja Ilona Ona  Sapinska,  Linas Kapeikis, Šiaulių 
komtūras Kazimieras Alminas, menininkė, Šiaulių universiteto 
docentė Loreta Bartkevičiūtė-Valienė, Kristijono Donelaičio draugi-
jos Šiaulių skyriaus pirmininkė Izolina Natalija Lingienė, Lietuvos 
dailininkų sąjungos pirmininkė Edita Utarienė, Šv. Kristoforo 
statulėlės laimėtojas Vygantas Kazlauskas.

Susitiko su meru
Prieš parodos atidarymą svečiai lankėsi Kėdainių rajono 

savivaldybėje. Joje svečius pasitiko savivaldybės meras Rimantas 
Diliūnas ir mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė. Meras pasidžiaugė 
Lietuvoje gerai žinomų mokslo, meno, kultūros atstovų draugišku 

vizitu.
„Malonu jus visus matyti Kėdainiuose. Mums tai yra pagarbos 

ženklas. Įdomu susipažinti su žmonėmis, kurie padeda garsinti 
mūsų kraštą“, - susitikimu džiaugėsi R. Diliūnas.

Mero pavaduotoja N. Naujokienė supažindino su Kėdainių rajono 
savivaldybės indėliu į kultūros puoselėjimą ir jos sklaidą rajone ir 
už jo ribų. Susitikimo metu svečiai pristatė Šv. Kazimiero ordino 
veiklas ir idėjas, dalijosi dienos įspūdžiais, įteikė savivaldybės 
merui atminimo dovanas. 

Tądien Šv. Kazimiero ordino nariai neaplenkė ir Kėdainių dailės 
mokyklos. Jos direktorė, Šv. Kazimiero ordino narė Vida Burbulienė 
supažindino su dailės mokyklos istorija, veikla, vykdomais projek-
tais. Svečiai apžiūrėjo Kėdainių senamiestį, lankėsi Janinos 
Monkutės-Marks ir Kėdainių krašto muziejuose. �

Susitikimas su Kėdainių r. meru Rimantu Diliūnu

Parodos atidarymas daugiakultūriniame centre

Renginio organizatoriai ir svečiai

Emiliją Gaspariūnaitę-Taločkienę  

sveikina Ilona Ona Sapinska
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ORDINO UTENOS KOMTŪRIJOJE IŠLEISTA KNYGA APIE P. KAZIŪNĄ
Publikuota 2013.12.21 ordinas.lt  Aleksandra A.Venskaitienė

Šv. Kazimiero ordinas inicijavo projektą - knygos apie kryždirbį 
Praną Kaziūną išleidimą.  Ją sudarė ir parengė Ordino dama, Utenos 
skyriaus komtūrė Zita Mackevičienė. 2013 metų gruodį knyga 
,,Kryždirbys Pranas Kaziūnas“ pristatyta Utenos A. ir M. Miškinių 
viešojoje bibliotekoje. Renginyje dalyvavo menininko artimieji, 
leidėjai ir uteniškiai. 

Apie tai, koks buvo menininkas, kam turėjo silpnybę ir kodėl ne iš 
karto sutiko dėl knygos leidimo – iš dviejų moterų: autorės Z. 
Mackevičienės  ir a. a. P. Kaziūno žmonos Genovaitės lūpų. 

Autorė: norėjau parodyti jo meistrystės viršūnę
,,Kartais kyla mintis, kad reikia ir darai - juolabiau, kad a. a. Praną 

pažinojau daug metų, jis buvo apdovanotas, o knygos jokios nebuvo 
apie jį išleistos“, - apie knygos atsiradimo priežastį pasakojo Z. 
Mackevičienė.

Autorės teigimu, jai norėjosi parodyti P. Kaziūno meistrystės 
viršūnę, nes jis yra vienas stipriausių kryždirbių, išlaikiusių mūsų 
krašto dievadirbio Antano Deveikio kryždirbystės  aukštaitiškąją 
tradiciją. Būtent jo kūryba padarė didžiulę įtaką P. Kaziūnui.  
(Antanas Deveikis - garsiausias kryždirbys ir dievdirbys Utenos 
krašte, sukūręs  kelias dešimtis ornamentuotų kryžių).

Utenos  skyriaus  komtūrė  daug  metų  bendravo  ir  bendradar-
biavo su P. Kaziūnu. Kartu su juo jai teko vykti į parodas, renginius, 
rašyti rekomendacijas apdovanojimams, dalyvauti kryždirbio 
šlovės akimirkose. P. Kaziūno kūrybą aukštai vertina specialistai – 
pelnyta daugybė diplomų, padėkų: 2008 m. liaudies meno kūrėjų 
regioninėje parodoje laimėtas „Aukso vainikas“ – I vieta (už 
kryždirbystę); 2009 m. Telšiuose, parodoje „Aukso vanikas“, gauta 
III vieta (už kryždirbystę); 2009 m. LR ŽŪM suteikė tautinio 
paveldo produkto serti�ikatą P. Kaziūno memorialiniams pamin-
klams (kryžiams, koplytstulpiams, stogastulpiams), o 2010 m. 
Kėdainiuose, respublikinėje konkursinėje liaudies meno parodoje, 
kryždirbys apdovanotas „Aukso vainiku”.

,,Mačiau, koks jis buvo laimingas Kėdainiuose, kuomet 2010 
metais respublikinėje liaudies meno meistrų darbų parodoje buvo 
nominuotas „Aukso vainikui“, o 2012 m. Lietuvos Respublikos 

Kultūros ministerijos premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir 
skleidimą. Niekuomet nesiekęs garbės ir pripažinimo, Jis tuomet 
tikrai pasijautė pelnytai įvertintas pačiais aukščiausiais Jo 
meistrystės apdovanojimais“, - apie  menininko laimėjimų akimir-
kas kalbėjo Z. Mackevičienė. 

Kryžiai – visame pasaulyje
Ordino komtūrės parengtoje knygoje rašoma, kaip P. Kaziūnas 

atgaivino ir puoselėjo praėjusių amžių Aukštaitijos kryždirbio 
tradicijas, būdingas Utenos regionui, ornamentinę kryždirbystę, kai 
kryžius puošiamas ne tik ornamentais, bet ir išdrožtomis 
skulptūrėlėmis, kurių ant vieno kryžiaus gali būti net 6: 4 angelai, 
Marija ir Kristus. Per 400  P. Kaziūno sukurtų kryžių pasklidę ne tik 
visoje Lietuvoje, bet ir kitose šalyse – Lenkijoje, JAV. 

Knyga buvo rašoma dar esant gyvam P. Kaziūnui. Knygoje 
užsimenama apie autoriaus pasiekimus, darbo vaisius ir 
kasdienybę.

,,Pranas Kaziūnas mėgęs meškerioti ir grybauti, kaip jis pats 
juokaudavo – pailsindavęs rankas, o sielą atgaudavęs su bitutėmis – 
triūsdamas prie savo darbštuolių šeimynų“, - pasakojo knygos 
autorė.

 ,,Laikas gydo netekties žaizdas, bet prisiminimų neištrina, nes Jo 
palikti monumentalūs darbai, sutvarkyta Miškinių sodyba Juknėnų 
kaime, bendrystės dovana su artimaisiais ir bičiuliais medžio 
drožėjais neišbrauks šio Žmogaus iš Jį pažinojusių ir bendravusių 
atminties“, - tvirtino Ordino Utenos skyriaus komtūrė. 

Žmona: jis laikydavosi duotojo žodžio
Knygos pristatyme dalyvavo ir vienas artimiausių menininko 

žmonių – žmona Genovaitė. Ji negailėjo gerų žodžių renginio 
organizatoriams ir dalyviams. Pastarieji – Krašuonos progimnazi-
jos moksleiviai, vadovaujami mokytojos Dalios Puodžiukienės, 
padovanoję montažą apie gyvenimo būtį ir  trapumą bei muzikos 
kūrinius gyvenimo ir mirties temomis. 

,,Pranas labai laukė tos dienos, kada knyga bus pristatyta. 
Skaudu, nes tą dieną pasitikau aš viena“, - pokalbį  pradėjo P. 

Kaziūno žmona Genovaitė. 
G. Kaziūnienė puikiai mena tas dienas, kada 
važinėjo po Zarasų, Anykščių, Rokiškio ir kitas 

Lietuvos vietoves ir fotografavo vyro darbus, 
tuos savo pačios rankomis dažytus kryžius.

,,Niekada neskaičiavau kiek jų 
nudažiau. Tokia ir tebuvo ta mano 

pagalba jam. Kartais padėdavo 
sūnus Rolandas, tai kokią apdailą 
išpjaudavo, tai dar ką nors“, - 

kalbėjo moteris. 
 Ji atvirai pasakojo, kad jos 

mylimasis buvo užsispyręs, impulsy-
vus, tvirto charakterio. P. Kaziūnas – 

menininkas, kuris visada laikydavosi 
duoto žodžio ir viską atlikdavo laiku. 

,,Jis turėjo tokį priežodį: kad ir iš nosies 
kraujas tekės, vis tiek padarysiu“, - apie vyrą 

atsiminimais dalinosi ponia Genovaitė. 
Moteris buvo atvira: kryždirbiui Pranui 
netrūko ir impulsyvumo. Išgirdęs Ordino 

Utenos skyriaus komtūrės Z. Mackevičienės 
idėją išleisti knygą apie jį ir jo darbus, jis 
paprasčiausiai išplūdo abi moteris. Tačiau 
nurimęs, po žvejybos, jis priėmė pasiūlymą 
ir leidosi į ilgus pasakojimus su Ordino 
komtūre Z. Mackevičiene. 
Žvejyba  ir   kelionės – buvo tai, kada 

menininkas pailsėdavo. Vykti į svetimas šalis ir valandų valandas 
stebėti architektūrą, bažnyčias, kryžius – taip kelionių akimirkas 
prisimena ponia Genovaitė. Italija, Izraelis, Egiptas, Turkija – tai tik 
kelios šalys, kurias aplankė ponai Kaziūnai. Juos abu siejo didelis 
noras keliauti, pažinti, diskutuoti. 

,,Rugsėjį turėjome vykti į Maltą kartu, 
abu laukėme tos kelionės, nes ten tokios 
bažnyčios, jos labai domino mus abu, bet 
rugsėjį Pranas iškeliavo Anapilin. Paliko 
mane“, - apie netikėtą sutuoktinio mirtį 
prakalbo ponia Genovaitė. Skaudi patirtis, 
tuštuma namuose ir širdyje, tačiau P. 
Kaziūno žmona nekeiksnoja likimo. 
Atvirkščiai, ji neriasi iš kailio norėdama 
nuspalvinti savo kasdienybę. Nėrimas, 
mezgimas yra jos aistra, pomėgis, kuris, 
pasak ponios Genovaitės, padeda nustumti 
liūdesį, nerimą. 

,,Radau seną skrybėlaitę, kandžių 
pakapotą, bet padailinsiu, apmegziu ir vėl 
ja pasipuošiu. Reikia būti stipriai, reikia 
judėti į priekį, kitaip depresija ar ligos 
kokios užpuls. Norėčiau leistis į kokią 
kelionę, galbūt kada susiplanuosiu ir 
išvyksiu“, - šiltai pokalbį baigė P. Kaziūno 
žmona. �
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Šv. Kazimiero ordinas inicijavo projektą - knygos apie kryždirbį 
Praną Kaziūną išleidimą.  Ją sudarė ir parengė Ordino dama, Utenos 
skyriaus komtūrė Zita Mackevičienė. 2013 metų gruodį knyga 
,,Kryždirbys Pranas Kaziūnas“ pristatyta Utenos A. ir M. Miškinių 
viešojoje bibliotekoje. Renginyje dalyvavo menininko artimieji, 
leidėjai ir uteniškiai. 

Apie tai, koks buvo menininkas, kam turėjo silpnybę ir kodėl ne iš 
karto sutiko dėl knygos leidimo – iš dviejų moterų: autorės Z. 
Mackevičienės  ir a. a. P. Kaziūno žmonos Genovaitės lūpų. 

Autorė: norėjau parodyti jo meistrystės viršūnę
,,Kartais kyla mintis, kad reikia ir darai - juolabiau, kad a. a. Praną 

pažinojau daug metų, jis buvo apdovanotas, o knygos jokios nebuvo 
apie jį išleistos“, - apie knygos atsiradimo priežastį pasakojo Z. 
Mackevičienė.

Autorės teigimu, jai norėjosi parodyti P. Kaziūno meistrystės 
viršūnę, nes jis yra vienas stipriausių kryždirbių, išlaikiusių mūsų 
krašto dievadirbio Antano Deveikio kryždirbystės  aukštaitiškąją 
tradiciją. Būtent jo kūryba padarė didžiulę įtaką P. Kaziūnui.  
(Antanas Deveikis - garsiausias kryždirbys ir dievdirbys Utenos 
krašte, sukūręs  kelias dešimtis ornamentuotų kryžių).

Utenos  skyriaus  komtūrė  daug  metų  bendravo  ir  bendradar-
biavo su P. Kaziūnu. Kartu su juo jai teko vykti į parodas, renginius, 
rašyti rekomendacijas apdovanojimams, dalyvauti kryždirbio 
šlovės akimirkose. P. Kaziūno kūrybą aukštai vertina specialistai – 
pelnyta daugybė diplomų, padėkų: 2008 m. liaudies meno kūrėjų 
regioninėje parodoje laimėtas „Aukso vainikas“ – I vieta (už 
kryždirbystę); 2009 m. Telšiuose, parodoje „Aukso vanikas“, gauta 
III vieta (už kryždirbystę); 2009 m. LR ŽŪM suteikė tautinio 
paveldo produkto serti�ikatą P. Kaziūno memorialiniams pamin-
klams (kryžiams, koplytstulpiams, stogastulpiams), o 2010 m. 
Kėdainiuose, respublikinėje konkursinėje liaudies meno parodoje, 
kryždirbys apdovanotas „Aukso vainiku”.

,,Mačiau, koks jis buvo laimingas Kėdainiuose, kuomet 2010 
metais respublikinėje liaudies meno meistrų darbų parodoje buvo 
nominuotas „Aukso vainikui“, o 2012 m. Lietuvos Respublikos 

Kultūros ministerijos premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir 
skleidimą. Niekuomet nesiekęs garbės ir pripažinimo, Jis tuomet 
tikrai pasijautė pelnytai įvertintas pačiais aukščiausiais Jo 
meistrystės apdovanojimais“, - apie  menininko laimėjimų akimir-
kas kalbėjo Z. Mackevičienė. 

Kryžiai – visame pasaulyje
Ordino komtūrės parengtoje knygoje rašoma, kaip P. Kaziūnas 

atgaivino ir puoselėjo praėjusių amžių Aukštaitijos kryždirbio 
tradicijas, būdingas Utenos regionui, ornamentinę kryždirbystę, kai 
kryžius puošiamas ne tik ornamentais, bet ir išdrožtomis 
skulptūrėlėmis, kurių ant vieno kryžiaus gali būti net 6: 4 angelai, 
Marija ir Kristus. Per 400  P. Kaziūno sukurtų kryžių pasklidę ne tik 
visoje Lietuvoje, bet ir kitose šalyse – Lenkijoje, JAV. 

Knyga buvo rašoma dar esant gyvam P. Kaziūnui. Knygoje 
užsimenama apie autoriaus pasiekimus, darbo vaisius ir 
kasdienybę.

,,Pranas Kaziūnas mėgęs meškerioti ir grybauti, kaip jis pats 
juokaudavo – pailsindavęs rankas, o sielą atgaudavęs su bitutėmis – 
triūsdamas prie savo darbštuolių šeimynų“, - pasakojo knygos 
autorė.

 ,,Laikas gydo netekties žaizdas, bet prisiminimų neištrina, nes Jo 
palikti monumentalūs darbai, sutvarkyta Miškinių sodyba Juknėnų 
kaime, bendrystės dovana su artimaisiais ir bičiuliais medžio 
drožėjais neišbrauks šio Žmogaus iš Jį pažinojusių ir bendravusių 
atminties“, - tvirtino Ordino Utenos skyriaus komtūrė. 

Žmona: jis laikydavosi duotojo žodžio
Knygos pristatyme dalyvavo ir vienas artimiausių menininko 

žmonių – žmona Genovaitė. Ji negailėjo gerų žodžių renginio 
organizatoriams ir dalyviams. Pastarieji – Krašuonos progimnazi-
jos moksleiviai, vadovaujami mokytojos Dalios Puodžiukienės, 
padovanoję montažą apie gyvenimo būtį ir  trapumą bei muzikos 
kūrinius gyvenimo ir mirties temomis. 

,,Pranas labai laukė tos dienos, kada knyga bus pristatyta. 
Skaudu, nes tą dieną pasitikau aš viena“, - pokalbį  pradėjo P. 

Kaziūno žmona Genovaitė. 
G. Kaziūnienė puikiai mena tas dienas, kada 
važinėjo po Zarasų, Anykščių, Rokiškio ir kitas 

Lietuvos vietoves ir fotografavo vyro darbus, 
tuos savo pačios rankomis dažytus kryžius.

,,Niekada neskaičiavau kiek jų 
nudažiau. Tokia ir tebuvo ta mano 

pagalba jam. Kartais padėdavo 
sūnus Rolandas, tai kokią apdailą 
išpjaudavo, tai dar ką nors“, - 

kalbėjo moteris. 
 Ji atvirai pasakojo, kad jos 

mylimasis buvo užsispyręs, impulsy-
vus, tvirto charakterio. P. Kaziūnas – 

menininkas, kuris visada laikydavosi 
duoto žodžio ir viską atlikdavo laiku. 

,,Jis turėjo tokį priežodį: kad ir iš nosies 
kraujas tekės, vis tiek padarysiu“, - apie vyrą 

atsiminimais dalinosi ponia Genovaitė. 
Moteris buvo atvira: kryždirbiui Pranui 
netrūko ir impulsyvumo. Išgirdęs Ordino 

Utenos skyriaus komtūrės Z. Mackevičienės 
idėją išleisti knygą apie jį ir jo darbus, jis 
paprasčiausiai išplūdo abi moteris. Tačiau 
nurimęs, po žvejybos, jis priėmė pasiūlymą 
ir leidosi į ilgus pasakojimus su Ordino 
komtūre Z. Mackevičiene. 
Žvejyba  ir   kelionės – buvo tai, kada 

menininkas pailsėdavo. Vykti į svetimas šalis ir valandų valandas 
stebėti architektūrą, bažnyčias, kryžius – taip kelionių akimirkas 
prisimena ponia Genovaitė. Italija, Izraelis, Egiptas, Turkija – tai tik 
kelios šalys, kurias aplankė ponai Kaziūnai. Juos abu siejo didelis 
noras keliauti, pažinti, diskutuoti. 

,,Rugsėjį turėjome vykti į Maltą kartu, 
abu laukėme tos kelionės, nes ten tokios 
bažnyčios, jos labai domino mus abu, bet 
rugsėjį Pranas iškeliavo Anapilin. Paliko 
mane“, - apie netikėtą sutuoktinio mirtį 
prakalbo ponia Genovaitė. Skaudi patirtis, 
tuštuma namuose ir širdyje, tačiau P. 
Kaziūno žmona nekeiksnoja likimo. 
Atvirkščiai, ji neriasi iš kailio norėdama 
nuspalvinti savo kasdienybę. Nėrimas, 
mezgimas yra jos aistra, pomėgis, kuris, 
pasak ponios Genovaitės, padeda nustumti 
liūdesį, nerimą. 

,,Radau seną skrybėlaitę, kandžių 
pakapotą, bet padailinsiu, apmegziu ir vėl 
ja pasipuošiu. Reikia būti stipriai, reikia 
judėti į priekį, kitaip depresija ar ligos 
kokios užpuls. Norėčiau leistis į kokią 
kelionę, galbūt kada susiplanuosiu ir 
išvyksiu“, - šiltai pokalbį baigė P. Kaziūno 
žmona. �

Aldona Petruškevičiūtė-Dziskienė

Žygdarbis gyventi

Suvirpo lūpos padėkos mintim už rytą,
atgimusi dvasia vėl išskleidė sparnus

ir žvelgia į dangaus vaiskumą nematytą,
gilioj maldoj už gėrio sėkmę ir už Jus ...

Gyvenime, aš myliu tavo šviesų veidą!
Su vakaro darbais priimk į savo rojų.

Išpuošiu rūtom taką, kiek likimas leido,-
keliuos mane radai ir pats ranka pamojai...

Padėki nešti tėviškei šio amžiaus kryžių.
Jo svoris - tarsi burės, skrendančios pirmyn!

Žaviuos laisvūnu vėju, - juo nenusivyliau.
Aš tik sėjėjas - jis žalių daigų vedlys...

Skubėt neleisk - prarasim dabartį, ramybę,-
šios dvasios laikui reikalinga giluma...

Turi suvokti, ką nešies per tamsią girią,-
pirma pradygsta džiaugsmas, o paskui šviesa!

Kodėl vis ieškai amžinos kančios draugijos?
Kilnių darbų ir gėrio nieks nepastebės...
Kol dega ir liepsnoja meilė, mes nebijom

saulėlydžio... šventos šio kryžiaus paslapties!

2006 m.
,,Aušrų laiškai“
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UTENOJE PRISTATYTA KNYGA APIE KULINARINĮ PAVELDĄ
Publikuota 2013.12.04 ordinas.lt  Aleksandra A.Venskaitienė

Gruodžio 4 dieną Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje 
buvo pristatyta knyga ,,Utenos krašto kulinarinis paveldas“. Leidinys 
parengtas įgyvendinant Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities 
komtūrijos projektą, kurį inicijavo Zita Mackevičienė. Ta proga buvo 
surengta konferencija, kurioje pranešimus skaitė studentai, 
dėstytojai ir meno sričių atstovai.

Knygoje – autentiški receptai
Renginio pradžioje susirinkusieji  galėjo išvysti Albino Janulaičio 

�ilmą apie duoną. Savo šypsenas ir muzikinius liaudies kūrinius 
dovanojo Utenos lopšelio–darželio „Želmenėlis“ folkloro kolekty-
vas „Kupolytė“. 

,,Europoje ir pasaulyje vis labiau domimasi kulinariniu paveldu – 
svarbia regioninės etninės kultūros dalimi. Iš kartos į kartą 
perteikiama autentiška patirtis, atkuriamos istoriškai 
susiklosčiusios tradicijos palaiko tautos gyvybingumą, atskleidžia 
tautinį identitetą. Utenos krašto kulinarinį paveldą pristatančios 
knygos tikslas – ne tik surinkti patiekalų receptus, bet ir prisiminti 
Aukštaitijos regiono valgio ir valgymo papročius, tradicijas“- 
knygoje rašo Z. Mackevičienė.

Knygoje pateikiama, ką ir kaip valgė mūsų vyresniosios kartos 
žmonės kasdien ir per šventes, vasarą ir žiemą, ką dėdavo ant stalo 
svočiai, kokį valgį siūlydavo kūma, ką patiekdavo šermenų ar 
laidotuvių dieną.

,,Tai yra tarsi kūdikio gimimas. Čia įdėta daug meilės, 
nuoširdumo. Receptai – iš senolių lūpų. Tad, smagu, kad tai bus 
puiki dovana artėjančių Kalėdų proga jūsų tėvams, mamoms, 
vaikams, draugams. Dalinkimės. Juk tai esame mes, mūsų istorija, 
kurią reikia perteikti jaunoms kartoms“, - kalbėjo leidinio sudary-
toja.  

Studentai parengė pranešimus
Utenos skyriaus komtūrė Z. Mackevičienė neslėpė džiaugsmo: ji 

didžiuojasi aktyvia jaunąja karta. Tai Vilma Martinkėnaitė, Edgaras 
Slabada, Dainius Klimašauskas. Minėtieji Utenos kolegijos studen-
tai pristatė pranešimus temomis: „Europos Kulinarinio paveldo 
tinklo Lietuvoje istorija“, „Kulinarinio paveldo plėtros galimybės 
Aukštaitijoje“, „Kulinarinio paveldo maršruto parengimas“.

Susirinkusiems buvo atskleistos duonos kepimo paslaptys. 
Utenos kraštotyros muziejaus etnokultūros specialisto Raimondo 
Garsono teigimu, moterys duoną kepdavo iki tol, kol suaugdavo jų 
dukterys arba į namus būdavo parvesta marti.

Aukštaitijos regiono kulinarinio paveldo tinklo koordinatorė, 
Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto docentė Anastasija 
Vasiljeva supažindino su tradiciniu puošybos menu. Ji negailėjo 

gerų žodžių dailiosios lyties atstovėms, kurios jau nuo senų senovės 
skirdavo dėmesio patiekalų puošybai.

,,Neatsiejama šventės, vestuvių ar jubiliejaus dalis, stalo atribu-
tika arba desertas yra šakotis. Šiomis dienomis žmonės šakotį 
papuošia, tačiau pamiršta vieną svarbų dalyką: jis turi būti patiek-
tas su pienu. Taip darydavo mūsų močiutės ir prosenelės“, - kalbėjo 
A. Vasiljeva. Ji taip pat pateikė fotogra�ijas, kuriose matyti patiekalai 
puošti gyvomis gėlėmis. Tokią naujovę jos teigimu, galėtų išbandyti 
ir savo kasdienybėje taikyti kiekviena šeimininkė.

Ragavo lietuviškus patiekalus
Pasveikinti Z. Mackevičienės susirinko būrys svečių. Tai iš 

sostinės atvykęs Ordino D. Magistras Henrikas 
Armoška-Eismontas, dailininkė Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, 
laikraščio ir portalo ,,Utenos diena“ redaktorius Vytautas Ridikas, 
taip pat meno, kultūros atstovai.

,,Mes šiandien švenčiame ne sukaktį, o švenčiame padarytą 
darbą, kuris buvo ne vienadienis. Jis turėjo susieti daug žmonių ir 
yra aiškiai išreikštas materijoje. Ta knyga buvo kaip gimimas. Aš 
manau tie, su kuriais teko bendrauti, imti interviu, jie buvo 
sujaudinti, tai buvo jų mamos, močiutės, tai yra mūsų istorija, kurią 
mes turime ir kuriame, ir žinote, taip jau yra, svarbiausios šeimos 
šventės yra susietos su susėdimu prie stalo. Ačiū Dievui, kad mums 
tai yra pakankamai svarbu. Dėka tokių knygų, taip pat auklėjimo 
mes turėsime savitumą. Man norisi pasidžiaugti ir paploti Zitai, kad 
jūs turite tokį žmogų Utenoje ir jis vadovauja  šio  miesto  Šv. 
Kazimiero ordino komtūrijai“, - sveikino H. Armoška-Eismontas.

D. Magistras visiems linkėjo, kad Ordino obalsis ,,Gyventi darant 
gera“ taptų visų tradicija ne tik per šventes, bet ir kasdieniame 
gyvenime.

Konferenciją vainikavo gražiai, pagal Utenos krašto kulinarinį 
paveldą papuoštos gėrybės: naminiai kelių rūšių sūriai, duona, gira 
ir kiti patiekalai. Svečiai ragavo, vertino ir diskutavo apie produk-
tus, kokybę ir, žinoma, puošybos meną. �
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Kovo pradžioje Šv. Kazimiero 
ordinas pirmą kartą įteikė 
„Lelijos garbės ženklo“ 
apdovanojimą – už 
šviesuomenišką veiklą Šiaulių 
mieste, jaunuomenės kūrybinių 
galių ir asmenybių ugdymą, 
dvasinės kultūros raišką ir 
pilietinio orumo sklaidą 
visuomenėje. Nominacija atiteko 
vienam ryškiausių šio laikmečio 
muzikų, visas jėgas ir 
kūrybiškumą atiduodančių 
Lietuvos jaunimui – Remigijui 
Adomaičiui.

Šiaulių miesto šviesuolis, dirigentas, muzikas, pasaulinių 
konkursų laureato – Šiaulių miesto moksleivių namų berniukų ir 
jaunuolių choro „Dagilėlis“ meno vadovas ir dirigentas, Šiaulių 
„Dagilėlio“ dainavimo mokyklos direktorius taip pat yra ir akcijos 
„Berniukai be smurto ir narkotikų“ iniciatorius bei vykdytojas.

R. Adomaitis sako, kad savo darbui tenka atiduoti visą save. 
Tačiau švytintys jaunų žmonių veidai atperka viską.

Gimėte Kazlų Rūdoje, Marijampolės rajone. Kaip atsidūrėte 
Šiauliuose ir kas Jus čia atvedė?

Atsidūriau visai atsitiktinai – tikrai niekada negalvojau nei 
gyventi, nei dirbti Šiauliuose. Atvykau paprašius berniukų chorui, 
žinojau, kad čia galima įkurti gerą chorą, tam buvo sąlygos. Seniai 
turėjau mintį dainuoti berniukų chore, po to – sukurti chorą 
pačiam. Iš pradžių idėja buvo kurti chorą visai kitame mieste, bet 
pasiūlius atvažiuoti į Šiaulius, čia ir pasilikau.

Kaip atsirado šiandien visų mėgstamas ir gerbiamas, 
Lietuvą garsinantis berniukų choras „Dagilėlis“?

Iš idėjos. Atvykau su mintimi įkurti chorą kartu su mokykla, kad 
būtų galima rengti įvairius projektus ir kūrinius, kurių galvoje buvo 
tikrai nemažai ir įgyvendinti juos tikrai norėjosi. Ši idėja, kad ir 
labai sunkiai prigijo Šiauliuose, sunkiai skynėsi kelią, tačiau 
pamažu ėjo į priekį.

Iš pradžių nebuvo lengva ir berniukai nelabai noriai ėjo dainuoti 
– pasportuoti buvo lengviau. Visgi, laikui bėgant, atliekamų kūrinių 
kokybė gerėjo, prasidėjo kelionės, o su jomis ir intensyvesnis 
kūrybinis darbas, kadangi vaikams tai buvo didžiulis paskatinimas. 
Kuo daugiau koncertų, tuo labiau vaikai jaučiasi reikalingi, tuo 
daugiau atiduoda jėgų ir ratas įsisuka.

Kas sunkiausia, norint išlaikyti sėkmingą, augantį ir 
profesionalų kolektyvą?

Reikia įdėti tikrai be galo daug darbo ir atsižadėti daugelio 
dalykų. Praktiškai, gyvenimas virsta darbu, hobis yra darbas, šeima 
gyvena – darbu, pažįstami – taip pat. Visi jau žino, kad pradėjus bet 
kurią kalbą, visos jos pasibaigia „Dagilėliu“ (juokiasi – aut. past). 
Nieko nepadarysi, sakau, taip jau yra... Visos mintys yra nukreiptos 
į vieną tašką, į vieną tikslą. Ir, manau, kad tai nėra neteisinga ar 
negerai, nes kuo daugiau galvoji, tuo daugiau kyla idėjų, minčių, tuo 
daugiau savo sumanymų realizuoji.

Su gabiais vaikais dirbate daugiau nei 20 metų. Kaip Jūsų 
akimis jie keičiasi? Kas Jus labiausiai džiugina?

Manau,  kad  vaikai  mažai  kuo  skiriasi. Tiesa,  galbūt  
kompiuterinis gyvenimas, internetinė erdvė dabar juos labiau 
keičia. Keičiasi ir tėvai, žinoma, nuo kurių priklauso vaikų elgsena. 
Tačiau iš prigimties, kaip aš sakau, visi vaikai yra geri. Tik, galbūt, 
ne visi patenka į tą teigiamą terpę, dėl to matome ir neigiamų 
pavyzdžių. Tačiau dainuojantis berniukas, manau, vis tiek, kad ir 
kaip jį gundytų ta mūsų aplinka, jis turi galimybę jai atsispirti, jis 
turi atramos tašką.

Galiu tikrai pasakyti, kad dalis vaikų yra išgelbėti iš gatvės 
gyvenimo ir iš pačių blogiausių įtakų. Būna, kad polinkis, matai, tam 
yra, bet, kai jie dainuoja kolektyve... Nes tai ne tik kolektyvas – tai 
komanda. Mes gyvename tarsi šeimyninį gyvenimą, kaip skautai – 
ir keliaujam, ir kartu valgį gaminam, turim rūpintis patys savimi. 
Tai yra didžiulė mokykla, kuri keičia vaikus, o taip pat ir tėvus. Į 
mūsų koncertus ateina tėveliai, kurie anksčiau nėra  buvę  koncer-
tuose. Jie pirmą kartą ateina į katedrą, kai giedame mišiose. Manau, 
kad mes keičiame ne tik vaikus, bet ir visą aplinką, susijusią su jais.

Kokie artimiausiai Jūsų planai, iššūkiai laukia?
Yra vienas didelis iššūkis šiais metais, apie kurį paskelbsime 

truputį vėliau. Kiekvienas koncertas, manau, yra iššūkis, nes vaikai 
yra vaikai,  jie nėra tokie prognozuojami kaip profesionalai – nors 
ten irgi visko būna. Vaikai – labai jautrus organizmas. Koncertas 
priklauso nuo akustikos, nuo žmonių reakcijos netgi. Todėl kiekvie-
nas išėjimas į sceną yra savotiškas iššūkis, ėjimas į priekį, bandy-
mas pajausti, ką jie jaučia. Bet kuo daugiau koncertų, kuo daugiau 
iššūkių, tuo smagiau gyventi.

Šį pusmetį laukia kelionės į Čekiją, Vokietiją, koncertuosime 
Prahoje, Hradec Kralove, Berlyne, Halėje. Jau yra susiformavę 
ryšiai, mus kviečia kiti kolektyvai, koncertų organizatoriai. Žinoma, 
laukia Vilnius, čia koncertuosime gegužės mėnesį.

Ko palinkėtumėte sau ir kitiems? 
Norėčiau palinkėti ištikimybės savo idealams ir ištvermės, 

siekiant savo tikslų, nes savo tikslo pasiekimas inspiruoja kitą 
tikslą. Taip tie tikslai niekada nesibaigs. Tas džiaugsmas, kai pasieki 
vieną savo paties iškeltą viršūnę po kitos, kai supranti, kad po 
truputį vis kyli... Kad ir nedidelės tos viršūnės, bet jos leidžia nuola-
tos judėti į priekį. Tas džiaugsmas, kai matai jaunus žmones 
švytinčiais veidais, muzikuojančius, suprantančius, ko tu nori... 
Bendravimas ir bendradarbiavimas leidžia toliau svajoti. �
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Gyvenime yra daug svarbių dalykų. Kiekvienam jie – skirtingi. 
Tačiau, kaip sako �iloso�ijos daktaras ir Bernardinai.lt vyriausiasis 
redaktorius Andrius Navickas, visi mes siekiame laimės. Apie tai, 
kodėl ieškome jos ten, kur jos nėra, apie kelius ir klystkelius su 
gerbiamu Andriumi kalbėjomės šurmuliuojančioje Vilniaus knygų 
mugėje. Čia jis pristatė antrąją savo knygą.

Šiemet Bernardinai.lt mini gražią, 10-ies metų sukaktį. Kas 
Jus džiugina ir kas liūdina šiandien?

Labai sunkus klausimas, nes negalvoju apie tai, kas liūdina. 
Daugiau galvoju apie tai, kas džiugina – apie tai, kad 10 metų galime 
daryti tai, kas mums atrodo svarbu, kas mums rūpi, kad yra labai 
nuostabūs žmonės, su kuriais galime dirbti, kad visi esame kaip 
šeima. Visa tai yra labai džiugu.

Kas Liūdina? Galbūt kartais patys save labiausiai liūdiname, nes 
ne visada esame tokie, kokie norėtume būti. Nesame tokie 
operatyvūs, nesame tokie profesionalūs, nesame tokie viską 
spėjantys ir sugebantys pritraukti įvairių komentarų, iš įvairių 
pusių. Iš tiesų, visada atrodo, kad mūsų skaitytojai nusipelnė vis 
geresnių ir geresnių dalykų. O šiaip, visgi yra daugiau dalykų, kurie 
mus džiugina, nei tų, kurie mus liūdina.

Sakėte, kad „plaukiate prieš srovę tam, kad uždegtumėte 
žvakę“...

Tai buvo klausimas. Vienas mūsų šūkių buvo – „užuot keikus 
tamsą, uždekime žvakę“ – užuot keikę situaciją, geriau padarykime 
tai, ką mes sugebame toje situacijoje. O mano knyga paprasčiausiai 
vadinosi  „Plaukiantiems  prieš  srovę“,  kuri buvo apie tai, kad 
kiekvienas krikščionis turėtų būti žmogumi, kuris išdrįsta plaukti 
prieš srovę. Kažkas sujungė tuos du dalykus ir pajuokavo – kaip 
galima plaukiant prieš srovę dar degioti žvakes... Bet manau, kad tai 
neprieštarauja vienas kitam. Plaukti palei srovę šiandien reiškia 
būti patenkintiems, priimti tą vartotojišką pasaulį, nesirūpinti dėl 
kenčiančio kito žmogaus ir panašiai. Todėl mes bandome plaukti 
prieš srovę, negalvojame, kas yra populiaru, o galvojame, kas yra 
teisinga. Ir šiuo atveju mums tikrai labiau rūpi tiesos tankis, o ne 
reitingai.

Kaip manote, kodėl gėris, tiesa niekada nebuvo ir tikriausiai 
nebus populiaru, kodėl tai nėra ta didžioji srovė?

Matote, kas gera, teisinga... Man atrodo kiekvienas žmogus siekia 
sau laimės, žmogus nori to gero ir teisingo. Bet mes turime polinkį 
išsiaiškinti kiekvienas savo įnorį paskelbti gerą ir teisingą. Mes 
labai norime komforto, negalvojame apie ilgalaikę perspektyvą, į ką 

tai nuves, kokie bus padariniai. Ir tai turbūt yra natūralu. Nesakau, 
kad mes esame labai kitokie, tik gal mes priverčiame žmogų 
susimąstyti apie tai, kas yra anapus tokių trumpalaikių srovių, 
blykstelėjimų, blizgučių.

Mąstyti niekados nėra populiaru, visada yra lengviau, kai už tave 
mąsto. Aš manau, kad yra absoliuti dauguma žmonių, kurie norėtų 
mąstyti, bet jie vis neturi tam laiko, turi įvairių pasiteisinimų. Ir ačiū 
Dievui, sakyčiau, kad nutinka bėdos, kurios mus priverčia sustoti ir 
padeda pradėti mąstyti. Atrodo, kad kiekvienam žmogui reikia 
pribręsti. Klausimai turi pribręsti mūsų gyvenimuose.

Užsiminėte, kad per dešimtmetį Bernardinai.lt skaitytojai 
keitėsi. Kaip ir kas tai lėmė?

Kai mes pradėjome, visi sakė, kad niekas neskaito ilgų tekstų 
internete, žmonės tarsi norėjo labai teisingų atsakymų, o ne 
klausimų. Manau keičiasi tai, kad mūsų auditorija tampa tokia 
labiau „bernardiniška“, kaip aš sakau. Mes patys užsiauginome savo 
auditoriją ir ta auditorija augina mus – tai toks abipusio auginimo 
veiksmas. Galima sakyti, tampame pakantesni absoliučiame  nepa-
kantos vandenyne, kai atrodo, kad kiekvienas kitas tau esąs priešas. 
Džiaugiuosi, kai atrandu, kad Bernardinuose skaitytojai yra 
atlaidesni šiek tiek, ir visų pirma – ieškantys.

Iš kur kyla noras daryti gera net susiduriant su begale 
sunkumų kiekvieną dieną?

Nežinau. Mums tokio noro nekyla, mes tik dirbame savo darbą ir 
dar už tai gauname pinigus, įsivaizduokite (šypsosi – aut past.)... 
Nevadinčiau to geru darbu. Mes paprasčiausiai bandome gerbti 
save, gerbti skaitytoją ir bandome galvoti apie tai, ko mes 
norėtume, jeigu būtume skaitytojais. Viskas yra iš didelio egoizmo. 
Jeigu būtų daugybė žurnalų, interneto dienraščių, knygų, kurių 
mums užtektų, mes tikrai nieko nedarytume ir mieliau būtume 
skaitytojai, o ne leidėjai. Bet kadangi to neturime...

Patikėkite, būna liūdniausia, kai gauni žurnalą „Bernardinai.lt“ – 
jis toks gražus, geras, o tu esi visą jį perskaitęs. Iš vienos pusės 
džiaugsmas, kad išleidome, bet pagalvoji, kad juk aš visą jį esu 
perskaitęs... (juokiasi – aut. past.) Todėl aš visada labai džiaugiuosi, 
kai kas nors išleidžia gerą knygą ar žurnalą – tikrai labai tuo 
džiaugiuosi. Ir tikrai mes nemanome, kad esame išskirtiniai, mes 
tik uždegame žvakes, kurios mums patinka ir džiaugiamės, jei 
atsiranda žmonių, kuriems tai patinka.

Kokios buvo paskutinės geros Jūsų skaitytos knygos, kurias 
rekomenduotumėte perskaityti?

Priklauso nuo auditorijos. Man yra labai brangi knyga, kuri 
galbūt ne tiek buvo pastebėta – „Laisvė ir tikėjimas“ – pasakojimas 
apie dešimt disidenčių. Tai tikrai patrauklus pasakojimas, kuris 
tinka jaunimui, parašytas trilerio forma. Kita knyga – „Cupės ir 
Zupės gyvenimas bei nepaprasti nuotykiai“ – visiškai kitokios 
pasakos, su genialaus vaiko – Jarlo (Jarlas Aleksandras Brantingas – 
aut. past.) piešiniais ir jo motinos (Silvija Laurenčikaitė – aut. past.) 
tekstais. Ši knyga tinka ir vaikams ir suaugusiems. Jei trečią 
pridėjus – tikriausiai reikėtų savo knygą reklamuoti ir sakyti – 
skaitykite „Kelio bendrija“, man ji labai patinka. Bet manau, kad, jei 
galit, kol dar galit, neskaitykit tokių knygų, kurios jums kelia klausi-
mus. Jei jums visko pakanka, tai viskas yra gerai. Jei jau kažko 
neramu širdy, jei jau norisi kažko, skaitykit. Manau, kad tokios 
knygos gali padėti. Arba, vietoj šitos, yra Gendručio Morkūno 
„Švęskit kosmose ir tvarte“, tikrai nuostabi, visų amžių, visų 
profesijų, visų progų, knyga.

Kaip gėriu užkrėsti kitus? Ar lengva suburti aplink save 
komandą, bendraminčius?

Mes nesame kažkoks virusas! Iš mūsų tyčiojasi, sako, kad mes 
esame gėrio bacilos (juokiasi – aut. past.). Mes nieko nebandome 
užkrėsti. Matote, čia yra kaip su priklausomybe. Sakoma, kad kai 
suserga žmogus, suserga ir jo aplinka. Kai pats žmogus pradeda 
sveikti, pradeda sveikti ir kiti. Mes paprasčiausiai bandome dalintis 
būtent tuo kažkuo – pagarba vienas kitam. Kai gerbiame vienas 
kitą, toje aplinkoje norisi būti ir kitiems žmonėms. Taip ir atsiranda 
viskas.

Ar lengvai jie, bendraminčiai, ateina?
Taip. Jei dar turėtume pinigų, tai iš vis jų būtų daug (juokiasi – 

aut. past.). Turiu omeny, kad iš tikro reikia gyventi, reikia 
pragyventi. Čia jau be humoro sakau – žmonių, kurie norėtų būti 
kartu, yra labai daug. Bet mūsų galimybės, deja, yra labai labai 
ribotos. Dėl to irgi išgyvename. Nes žmonių, kurie nori, trokšta, 
jaučia alkį kažko kito, yra labai daug. Kartais galvojame, kad 
dauguma žmonių yra blogi, bet absoliuti dauguma jų yra tikrai geri.

Vienas �ilosofų yra pasakęs, kad didžiausia žmonijos bėda 
yra jų abejojimas, jog būti geru – verta. Kaip Jūs manote, kokia 
yra giliausia Lietuvos šiuolaikinės visuomenės žaizda?

Man atrodo, kad labai sveika būtų paskaityti apie Motiną Teresę 
ir iš jos daug ko pasimokyti. Pasimokyti elementarių dalykų, frazių. 
Pavyzdžiui, viena iš jų – „Viešpats neprašo iš mūsų, kad mes 
būtume veiksmingi ir sėkmingi. Jis prašo, kad mes būtume ištikimi 
ir teisingi“. Paprasčiausiai nereikia bijoti gyventi tai, kas jums 
atrodo teisinga ir nebijoti gyventi tame, ką jums liepia sąžinė. 

Gyvenimas su ramia, šviesia, skaidria sąžine, man atrodo, yra pats 
didžiausias turtas. Mes pervertiname pinigus, o tie dalykai, kurie 
yra širdyje, ir yra svarbiausi.

Neseniai pasirodė naujausia, antroji, Jūsų knyga „Kelio 
bendrija“. Apie ką ji?

Apie tą patį klausimą – apie tai, ką šiandien reiškia būti žmogumi 
ir ką reiškia šiandien būti krikščionimi. Dar vienas klausimas – ar 
krikščionybė dar yra aktuali. Iškreipiama kartais krikščionybė, kai 
mes Dievą bandome paversti savo tarnu, savo įrankiu, o ne 
bandome iš tikrųjų jį priimti kaip gydytoją. Knygoje daug 
nuoširdžių klausimų, kurie skaitytoją priverčia susimąstyti, kas 
man yra tikėjimas, kas man yra kelionė, ko aš galiu tikėtis, ar aš iš 
tikrųjų iš gyvenimo nenoriu per mažai. Daugumos žmonių, mano 
manymu, problema yra ta, kad jie iš gyvenimo pradeda norėti per 
mažai, pradeda galvoti, kad man pakanka to, ką aš turiu, man 
pakanka televizoriaus... Bet iš tikrųjų Viešpats mus sukūrė tam, kad 
būtume daug laimingesni. Atsiverti tai laimei ir yra krikščionybė.

Koks Jūsų didžiausias troškimas šiandien?
Jeigu kalbame apie šią akimirką, tai turiu daug troškimų. Vienas 

jų yra, kad Aušra (kolegė – aut. past.), kuri čia stovėjo, neperšaltų, 
kad Jurga (kita kolegė – aut. past.) nepavargtų, kad šiandien šias 
knygas pavyktų ramiai susidėlioti... Kad dukrai nuo streso 12-oje 
klasėje „nenuplauktų stogas“, kad mano mamai ranka užgytų – daug 
labai tų troškimų, bet visi jie yra labai paprasti, kasdieniški.

Jeigu labai jau pompastiškai sakant, didžiausias pavojus 
kiekvieno žmogaus gyvenime yra visose savo gyvenimo veiklose 
prasilenkti su Jėzumi – neduok, Dieve. �

Andrius Navickas (nuotr. Evgenia Levin)



IŠSKIRTINIS A.NAVICKO INTERVIU „GYVENIMO ŠVIESAI“Gyvenimo ðviesa 11

VU STUDENTAI LIKO SUŽAVĖTI ORDINO PADOVANOTO STEBUKLO
Publikuota 2013.11.23 ordinas.lt  Agnė Pikšrytė

Gyvenime yra daug svarbių dalykų. Kiekvienam jie – skirtingi. 
Tačiau, kaip sako �iloso�ijos daktaras ir Bernardinai.lt vyriausiasis 
redaktorius Andrius Navickas, visi mes siekiame laimės. Apie tai, 
kodėl ieškome jos ten, kur jos nėra, apie kelius ir klystkelius su 
gerbiamu Andriumi kalbėjomės šurmuliuojančioje Vilniaus knygų 
mugėje. Čia jis pristatė antrąją savo knygą.

Šiemet Bernardinai.lt mini gražią, 10-ies metų sukaktį. Kas 
Jus džiugina ir kas liūdina šiandien?

Labai sunkus klausimas, nes negalvoju apie tai, kas liūdina. 
Daugiau galvoju apie tai, kas džiugina – apie tai, kad 10 metų galime 
daryti tai, kas mums atrodo svarbu, kas mums rūpi, kad yra labai 
nuostabūs žmonės, su kuriais galime dirbti, kad visi esame kaip 
šeima. Visa tai yra labai džiugu.

Kas Liūdina? Galbūt kartais patys save labiausiai liūdiname, nes 
ne visada esame tokie, kokie norėtume būti. Nesame tokie 
operatyvūs, nesame tokie profesionalūs, nesame tokie viską 
spėjantys ir sugebantys pritraukti įvairių komentarų, iš įvairių 
pusių. Iš tiesų, visada atrodo, kad mūsų skaitytojai nusipelnė vis 
geresnių ir geresnių dalykų. O šiaip, visgi yra daugiau dalykų, kurie 
mus džiugina, nei tų, kurie mus liūdina.

Sakėte, kad „plaukiate prieš srovę tam, kad uždegtumėte 
žvakę“...

Tai buvo klausimas. Vienas mūsų šūkių buvo – „užuot keikus 
tamsą, uždekime žvakę“ – užuot keikę situaciją, geriau padarykime 
tai, ką mes sugebame toje situacijoje. O mano knyga paprasčiausiai 
vadinosi  „Plaukiantiems  prieš  srovę“,  kuri buvo apie tai, kad 
kiekvienas krikščionis turėtų būti žmogumi, kuris išdrįsta plaukti 
prieš srovę. Kažkas sujungė tuos du dalykus ir pajuokavo – kaip 
galima plaukiant prieš srovę dar degioti žvakes... Bet manau, kad tai 
neprieštarauja vienas kitam. Plaukti palei srovę šiandien reiškia 
būti patenkintiems, priimti tą vartotojišką pasaulį, nesirūpinti dėl 
kenčiančio kito žmogaus ir panašiai. Todėl mes bandome plaukti 
prieš srovę, negalvojame, kas yra populiaru, o galvojame, kas yra 
teisinga. Ir šiuo atveju mums tikrai labiau rūpi tiesos tankis, o ne 
reitingai.

Kaip manote, kodėl gėris, tiesa niekada nebuvo ir tikriausiai 
nebus populiaru, kodėl tai nėra ta didžioji srovė?

Matote, kas gera, teisinga... Man atrodo kiekvienas žmogus siekia 
sau laimės, žmogus nori to gero ir teisingo. Bet mes turime polinkį 
išsiaiškinti kiekvienas savo įnorį paskelbti gerą ir teisingą. Mes 
labai norime komforto, negalvojame apie ilgalaikę perspektyvą, į ką 

tai nuves, kokie bus padariniai. Ir tai turbūt yra natūralu. Nesakau, 
kad mes esame labai kitokie, tik gal mes priverčiame žmogų 
susimąstyti apie tai, kas yra anapus tokių trumpalaikių srovių, 
blykstelėjimų, blizgučių.

Mąstyti niekados nėra populiaru, visada yra lengviau, kai už tave 
mąsto. Aš manau, kad yra absoliuti dauguma žmonių, kurie norėtų 
mąstyti, bet jie vis neturi tam laiko, turi įvairių pasiteisinimų. Ir ačiū 
Dievui, sakyčiau, kad nutinka bėdos, kurios mus priverčia sustoti ir 
padeda pradėti mąstyti. Atrodo, kad kiekvienam žmogui reikia 
pribręsti. Klausimai turi pribręsti mūsų gyvenimuose.

Užsiminėte, kad per dešimtmetį Bernardinai.lt skaitytojai 
keitėsi. Kaip ir kas tai lėmė?

Kai mes pradėjome, visi sakė, kad niekas neskaito ilgų tekstų 
internete, žmonės tarsi norėjo labai teisingų atsakymų, o ne 
klausimų. Manau keičiasi tai, kad mūsų auditorija tampa tokia 
labiau „bernardiniška“, kaip aš sakau. Mes patys užsiauginome savo 
auditoriją ir ta auditorija augina mus – tai toks abipusio auginimo 
veiksmas. Galima sakyti, tampame pakantesni absoliučiame  nepa-
kantos vandenyne, kai atrodo, kad kiekvienas kitas tau esąs priešas. 
Džiaugiuosi, kai atrandu, kad Bernardinuose skaitytojai yra 
atlaidesni šiek tiek, ir visų pirma – ieškantys.

Iš kur kyla noras daryti gera net susiduriant su begale 
sunkumų kiekvieną dieną?

Nežinau. Mums tokio noro nekyla, mes tik dirbame savo darbą ir 
dar už tai gauname pinigus, įsivaizduokite (šypsosi – aut past.)... 
Nevadinčiau to geru darbu. Mes paprasčiausiai bandome gerbti 
save, gerbti skaitytoją ir bandome galvoti apie tai, ko mes 
norėtume, jeigu būtume skaitytojais. Viskas yra iš didelio egoizmo. 
Jeigu būtų daugybė žurnalų, interneto dienraščių, knygų, kurių 
mums užtektų, mes tikrai nieko nedarytume ir mieliau būtume 
skaitytojai, o ne leidėjai. Bet kadangi to neturime...

Patikėkite, būna liūdniausia, kai gauni žurnalą „Bernardinai.lt“ – 
jis toks gražus, geras, o tu esi visą jį perskaitęs. Iš vienos pusės 
džiaugsmas, kad išleidome, bet pagalvoji, kad juk aš visą jį esu 
perskaitęs... (juokiasi – aut. past.) Todėl aš visada labai džiaugiuosi, 
kai kas nors išleidžia gerą knygą ar žurnalą – tikrai labai tuo 
džiaugiuosi. Ir tikrai mes nemanome, kad esame išskirtiniai, mes 
tik uždegame žvakes, kurios mums patinka ir džiaugiamės, jei 
atsiranda žmonių, kuriems tai patinka.

Kokios buvo paskutinės geros Jūsų skaitytos knygos, kurias 
rekomenduotumėte perskaityti?

Priklauso nuo auditorijos. Man yra labai brangi knyga, kuri 
galbūt ne tiek buvo pastebėta – „Laisvė ir tikėjimas“ – pasakojimas 
apie dešimt disidenčių. Tai tikrai patrauklus pasakojimas, kuris 
tinka jaunimui, parašytas trilerio forma. Kita knyga – „Cupės ir 
Zupės gyvenimas bei nepaprasti nuotykiai“ – visiškai kitokios 
pasakos, su genialaus vaiko – Jarlo (Jarlas Aleksandras Brantingas – 
aut. past.) piešiniais ir jo motinos (Silvija Laurenčikaitė – aut. past.) 
tekstais. Ši knyga tinka ir vaikams ir suaugusiems. Jei trečią 
pridėjus – tikriausiai reikėtų savo knygą reklamuoti ir sakyti – 
skaitykite „Kelio bendrija“, man ji labai patinka. Bet manau, kad, jei 
galit, kol dar galit, neskaitykit tokių knygų, kurios jums kelia klausi-
mus. Jei jums visko pakanka, tai viskas yra gerai. Jei jau kažko 
neramu širdy, jei jau norisi kažko, skaitykit. Manau, kad tokios 
knygos gali padėti. Arba, vietoj šitos, yra Gendručio Morkūno 
„Švęskit kosmose ir tvarte“, tikrai nuostabi, visų amžių, visų 
profesijų, visų progų, knyga.

Kaip gėriu užkrėsti kitus? Ar lengva suburti aplink save 
komandą, bendraminčius?

Mes nesame kažkoks virusas! Iš mūsų tyčiojasi, sako, kad mes 
esame gėrio bacilos (juokiasi – aut. past.). Mes nieko nebandome 
užkrėsti. Matote, čia yra kaip su priklausomybe. Sakoma, kad kai 
suserga žmogus, suserga ir jo aplinka. Kai pats žmogus pradeda 
sveikti, pradeda sveikti ir kiti. Mes paprasčiausiai bandome dalintis 
būtent tuo kažkuo – pagarba vienas kitam. Kai gerbiame vienas 
kitą, toje aplinkoje norisi būti ir kitiems žmonėms. Taip ir atsiranda 
viskas.

Ar lengvai jie, bendraminčiai, ateina?
Taip. Jei dar turėtume pinigų, tai iš vis jų būtų daug (juokiasi – 

aut. past.). Turiu omeny, kad iš tikro reikia gyventi, reikia 
pragyventi. Čia jau be humoro sakau – žmonių, kurie norėtų būti 
kartu, yra labai daug. Bet mūsų galimybės, deja, yra labai labai 
ribotos. Dėl to irgi išgyvename. Nes žmonių, kurie nori, trokšta, 
jaučia alkį kažko kito, yra labai daug. Kartais galvojame, kad 
dauguma žmonių yra blogi, bet absoliuti dauguma jų yra tikrai geri.

Vienas �ilosofų yra pasakęs, kad didžiausia žmonijos bėda 
yra jų abejojimas, jog būti geru – verta. Kaip Jūs manote, kokia 
yra giliausia Lietuvos šiuolaikinės visuomenės žaizda?

Man atrodo, kad labai sveika būtų paskaityti apie Motiną Teresę 
ir iš jos daug ko pasimokyti. Pasimokyti elementarių dalykų, frazių. 
Pavyzdžiui, viena iš jų – „Viešpats neprašo iš mūsų, kad mes 
būtume veiksmingi ir sėkmingi. Jis prašo, kad mes būtume ištikimi 
ir teisingi“. Paprasčiausiai nereikia bijoti gyventi tai, kas jums 
atrodo teisinga ir nebijoti gyventi tame, ką jums liepia sąžinė. 

Gyvenimas su ramia, šviesia, skaidria sąžine, man atrodo, yra pats 
didžiausias turtas. Mes pervertiname pinigus, o tie dalykai, kurie 
yra širdyje, ir yra svarbiausi.

Neseniai pasirodė naujausia, antroji, Jūsų knyga „Kelio 
bendrija“. Apie ką ji?

Apie tą patį klausimą – apie tai, ką šiandien reiškia būti žmogumi 
ir ką reiškia šiandien būti krikščionimi. Dar vienas klausimas – ar 
krikščionybė dar yra aktuali. Iškreipiama kartais krikščionybė, kai 
mes Dievą bandome paversti savo tarnu, savo įrankiu, o ne 
bandome iš tikrųjų jį priimti kaip gydytoją. Knygoje daug 
nuoširdžių klausimų, kurie skaitytoją priverčia susimąstyti, kas 
man yra tikėjimas, kas man yra kelionė, ko aš galiu tikėtis, ar aš iš 
tikrųjų iš gyvenimo nenoriu per mažai. Daugumos žmonių, mano 
manymu, problema yra ta, kad jie iš gyvenimo pradeda norėti per 
mažai, pradeda galvoti, kad man pakanka to, ką aš turiu, man 
pakanka televizoriaus... Bet iš tikrųjų Viešpats mus sukūrė tam, kad 
būtume daug laimingesni. Atsiverti tai laimei ir yra krikščionybė.

Koks Jūsų didžiausias troškimas šiandien?
Jeigu kalbame apie šią akimirką, tai turiu daug troškimų. Vienas 

jų yra, kad Aušra (kolegė – aut. past.), kuri čia stovėjo, neperšaltų, 
kad Jurga (kita kolegė – aut. past.) nepavargtų, kad šiandien šias 
knygas pavyktų ramiai susidėlioti... Kad dukrai nuo streso 12-oje 
klasėje „nenuplauktų stogas“, kad mano mamai ranka užgytų – daug 
labai tų troškimų, bet visi jie yra labai paprasti, kasdieniški.

Jeigu labai jau pompastiškai sakant, didžiausias pavojus 
kiekvieno žmogaus gyvenime yra visose savo gyvenimo veiklose 
prasilenkti su Jėzumi – neduok, Dieve. �

2013m. lapkričio 23-iąją grupė „Skylė“ su Aiste Smilgevičiūte 
pakvietė į dviejų skirtingos nuotaikos dalių koncertą „Miraklis“ 
Kauno kino teatre „Romuva“. Šv. Kazimiero ordino dėka šiame 
magiškos atmosferos teatralizuotame renginyje nemokamai galėjo 
apsilankyti Vilniaus universiteto studentai.

Koncerte skambėjo gražiausios muzikiniams aplinkos teatro 
„Miraklis“ spektakliams sukurtos dainos ir įdomiausios kompozici-
jos. Teatralizuotame pasirodyme dainos alsavo ypatinga nuotaika, 
kuri atsiskleidė per paslaptingas paukščių kaukes, scenogra�iją bei 
šešėlių ir šviesos šokį. Čia pat scenoje koncerto metu koliažus lipdė 
„Miraklio“ trupės narės.

„Su grupe „Skylė“ esame sukūrę muzikos net penkiems šio 
netradicinio teatro spektakliams,“ – sakė grupės variklis Rokas 
Radzevičius. - „Miraklio“ įkūrėja, scenografė bei režisierė Vega 
Vaičiūnaitė, kviesdama bendradarbiauti, pastūmėjo mane 
muzikinės dramos link. Nuo tada pradėjau įžvelgti, kaip dainas 
suverti ant dramaturginio siūlo. Teatrui nustojus gyvuoti, ryžausi 
paieškas tęsti –  taip gimė roko opera „Jūratė ir Kastytis“, o Vega – 
tarsi jos krikštamotė…“

Antrojoje koncerto dalyje grupė kvietė paklausyti pačių 
naujausių savo dainų. Pasak Aistės Smilgevičiūtės, paskutiniu metu 
koncertuose  skambančios naujos dainos skirtos naujajam 
muzikiniam albumui, todėl labai įdomu, kaip jas priima klausytojai.

VU Kauno humanitarinio fakulteto studentai, gavę išskirtinę 
progą išvysti „Miraklį“ (pranc. – stebuklas), liko sužavėti A. 
Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ pasirodymo. Anot jų, reginys buvo 
nepakartojamas. Studentai nuoširdžiai dėkoja už Ordino  parodytą 
dėmesį.  

1995 metais menininkė Vega Vaičiūnaitė (1962-2004) subūrė 
aplinkos teatrą „Miraklis“, kurio muzikiniai reginiai su 
milžiniškomis lėlėmis šešerius metus vykdavo netradicinėse 
Vilniaus senamiesčio erdvėse – Vilnelės upėje, nedideliuose kieme-
liuose, apleistuose pastatuose, Rotušės ir Katedros aikštėse. Nors 
šis teatras gyvavo palyginti trumpai, jį iki šiol daugelis mena kaip 
ypatingą reiškinį, kūrusį savitą nuotaiką. Reginiams – spektakliams 
„Pro memoria Šv. Stepono 7“, „Saulės kelionė“, „Žmogus ir Aušrinė“, 
„Vilniaus legendos“ muziką kūrė ir ją atlikdavo kompozitorius 
Rokas Radzevičius bei grupė „Skylė“. �
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Šv. Kazimiero ordinas kviečia visus norinčius ir galinčius prisidėti prie 
veiklos. Viena iš galimybių - skirti savo pajamų mokesčio dalį.
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panaudojami 2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio.
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Valstybinei Mokesčių Inspekcijai pagal savo gyvenamąją vietą. Viename 
voke galima siųsti vieno asmens deklaraciją.
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su mumis telefonu  8 630 96 588  arba el. paštu  info@ordinas.lt

Pildoma informacija :

1.    JŪSŲ ASMENS KODAS
2.    JŪSŲ TELEFONO NUMERIS
3V.  JŪSŲ VARDAS   3P.  JŪSŲ PAVARDĖ
4.    JŪSŲ ADRESAS  
5.    2013  
6S.  PAŽYMĖKITE VARNELE

E1. 2     E2. 191970724     E3. VEIKLAI  E4.  2,00
E5. 2015 (jei planuojate skirti paramą Šv. Kazimiero ordino veiklai ir 
ateityje galite nurodyti iki 5 metų į priekį - iki 2017)


