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Rajonai rûpinasi regionø paveldo iðsaugojimu

Turtai, kuriø nevalia neiðsaugoti

Leidþiamas nuo 1994 m.
Kaina 0,2 

Ávykiai

PASAULYJE.

Naujuoju

Estijos prezidentu tapo mokslininkas Alaras Karis, jo kandidatûrà antradiená per antràjá rinkimø ratà parëmus dviem treèdaliams ástatymø leidëjø. Jis yra
valdanèiosios koalicijos, kurià
sudaro liberali Reformø partija ir
kairës pakraipos Centro partija,
atstovas.
A. Karis, buvæs Estijos nacionalinio muziejaus direktorius,
parlamente sulaukë 72 ið 101 parlamentaro palaikymo. Jis pareigose pakeis Kersti Kaljulaid. Jo
inauguracija ávyks spalio 11 d.
Estijos prezidentas turi tik simbolines galias ir atlieka daugiausiai reprezentacines funkcijas.

LIETUVOJE. Antradiená

Maiðiagalos Houvalto dvare turistai galëjo susipaþinti su verbø riðimo menu
Vasara baigësi, o kartu su ja
ir ekskursijø sezonas. Taèiau
tiems, kas mëgsta atradinëti tai,
kas artima ir sava, iðvykø ir kelioniø laikotarpis gali tæstis kiau-

rus metus. Vienos dienos ar savaitgalio iðvykos gali taip pat
dþiuginti, kaip ir uþsienio kelionës. Bendradarbiaudamas pagal ES projektà Atraskime re-

gionø ðaknis ið naujo! Vilniaus
ir Rokiðkio rajonai kartu su partneriais ið Baltarusijos ir Latvijos
parengë turistinius marðrutus,

Vilniaus V. Sirokomlës gimnazijos remontas

nukelta á 8-9 p.

Lietuvos kariniø oro pajëgø
Aviacijos bazëje Ðiauliuose ávyko NATO oro policijos misijà
Baltijos ðalyse vykdanèiø kariniø vienetø pasikeitimo ceremonija. Keturis mënesius Baltijos
oro erdvæ saugojusius Ispanijos
karius pakeitë Danijos kariai, patruliuosiantys su keturiais naikintuvais F-16, ir jø misijà sustiprinsiantys Portugalijos kariai su dar
keturiais naikintuvais F-16.
Danijos kariniø oro pajëgø kariai NATO oro policijos misijoje
Baltijos ðalyse dalyvauja jau aðtuntà kartà, Portugalija - penktà.

Bus viena moderniausiø mokyklø Prenumerata
Gan nemaþà - daugiau nei 4,3
mln. eurø - sumà pavyko rasti
kartu su Lietuvos lenkø rinkimø akcijos - Krikðèioniðkø ðeimø sàjungos (LLRA-KÐS) vadovaujamos Vilniaus miesto savivaldybës biudþete sostinës
lenkø Vladislavo Sirokomlës
gimnazijai modernizuoti. Atlikus
darbus, kuriuos planuojama
baigti iki ðiø metø gruodþio,
tai bus viena moderniausiø
nukelta á 5 p.

2021!

Iki rugsëjo 22 d.

galima prenumeruoti
VILNIAUS KRAÐTO
SAVAITRAÐTÁ
(indeksas - 0331)

spalio mën. ir
iki metø pabaigos
Prenumeratos kaina :
1 mënesiui - 1,16 
3 mënesiams - 4,48 
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Turtai, kuriø nevalia neiðsaugoti
atkelta ið 1 p.

priartinanèius turtingà ðaliø
tradicijø ir istorijos palikimà.
Siekiant pristatyti marðrutus
ir projekto lëðomis atnaujintas
kultûros ir turizmo ástaigas, liepos pabaigoje buvo surengta
trijø dienø ekskursija þurnalistams ir turistiniø paslaugø teikëjams. Jos metu pristatytas
nematerialusis kultûrinis abiejø rajonø paveldas. Tarptautiniame projekte taip pat dalyvavo Þiemgalos regionas (Latvija) ir Polocko rajonas (Baltarusija). Ðià vasarà dël pandemijos
turistiniai marðrutai buvo pristatomi tik Lietuvoje - Vilniaus
ir Rokiðkio apylinkëse. Ið VilDusetø kaime edukaciná uþsiëmimà surengë tautodailininkas Erikas Èypas
niaus rajono projektà koordinavo Graþina Golubovska, ið Ro- và kaip savo kariuomenës ka- sveèius pavaiðino muziejaus
Obrembskis,
kiðkio rajono - Dalia Kiukienë. rius. Kaime yra puoselëjamos darbuotojai.
verbos
ir keramika
jø religinës, kulinarinës ir kulViename vaizdingiausiø VilTotoriai, poezija
Kità dienà veiklos vyko
tûrinës tradicijos. Tuo ásitiki- niaus rajono kampeliø - prie
ir muilas
no lankytojai, aplankæ meèetæ Þalesos upës - ásikûræs Liuba- Maiðiagaloje, kurià, ko gero,
Paþintá su paveldu turistai ir su vietos ðeimininkëmis pa- vo muziejus-malûnas tapo fina- visame pasaulyje iðgarsino Vilpradëjo Vilniaus rajone. Pir- ruoðæ tradiciná totoriø patieka- liniu pirmosios iðvykos dienos niaus kraðto patriarchas, ðvieakcentu. O diena baigësi kai- saus atminimo kunigas prelamuosius savo þingsnius jie nu- là - koldûnus.
Vladislavo Sirokomlës mu- mo turizmo sodyboje Vila No- tas Juzef Obrembski. Neámanokreipë á netoli Vilniaus ásikûrusá Keturiasdeðimties Totoriø ziejus Bareikiðkëse pasitiko at- ra, ten ûkininkas ið Staikiðkiø ma buvo neuþsukti á ðio kunikaimà. Penktadalá ðio vos 500 vykusiuosius ðio poeto eilë- kaimo Mindaugas Makutënas go muziejø ir nesusipaþinti su
gyventojø turinèio kaimo gy- mis. Poetas ir ðio muziejaus surengë muilo gamybos edu- jo asmenybe ir paliktu mokyventojø sudaro islamo iðpaþi- darbuotojas dr. Juzef Ðosta- kaciná uþsiëmimà. Kartu su mu. Apie prelatà, jo gyvenimà
nëjai. Didþiuojasi tuo, kad jø is- kovski papasakojo apie poeto þmona Sandra vyras ákûræs ûká, ir veiklà ir apie tai, kaip ðiantorija siekia XIV amþiø, kai Lie- gyvenimà ir ðio dvarelio tradi- ûkio specializacija - muilo ga- dien atrodo jo dvarelis-muzietuvos didysis kunigaikðtis Vy- cijas. Kelionæ laiku vainika- myba ið iðskirtinai natûraliø jus, papasakojo jo darbuotoja
Monika Urbanoviè.
tautas atvedë totorius á Lietu- vo arbata ið samovaro, kuria komponentø.
Buvusiame Houvalto dvare
ásikûrusiame Tradiciniø amatø
centre turistai galëjo susipaþinti su verbø riðimo menu.
Apie ðá papasakojo Agata Granicka - moteris, kurios ðeima
jau kelinta karta, kai puoselëja
ðià nelengvà, bet labai graþià
tradicijà. Savo ruoþtu puodþius
Deivydas Jotautis, kurio keramikos darbø paroda pristatoma centre, papasakojo apie tai,
kaip gimsta jo darbai. Norintys
galëjo atsisësti prie puodþiaus
rato ir iðmëginti savo jëgas, lipdant ið molio.

Skulptoriai,
ðakoèiai
ir vynuogynai

Paþintis su paveldu buvo pradëtas nuo totoriø koldûnø gaminimo

Maiðiagaloje Vilniaus rajonas atsisveikino su turistø
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Rokiðkis  tai ne tik sûris, bet ir graþi tapytø langiniø tradicija
grupe. Iniciatyvà perëmë Rokiðkio gyventojai, pasakodami
apie savo regiono istorijà, kultûrà, dialektà. Pakeliui á Rokiðkio kraðtà - Zarasø rajono Dusetø kaime - edukaciná uþsiëmimà surengë tautodailininkas,
medþio droþëjas Erikas Èypas.
Kiekvienas turëjo galimybæ padroþinëti. Jau daugiau nei 30
metø medþio droþyba uþsiimantis menininkas neslëpë, kad
amatø centras, kuriam vadovauja - tai iðsipildþiusi jo svajonë. O ðiame centre eksponuojami ne tik autoriniai jo darbai, bet ir nemaþai ávairiø kolekcijø, pavyzdþiui, senøjø þaislø.
Antrà kelionës dienà sveèiai
spëjo apsilankyti ir Lietuvos su
Latvija pasienyje - Tauruèiø
kaime ásikûrusioje kaimo turizmo sodyboje Roksala. Jos
ðeimininkas Raimundas Nagelë turi èia vynuogynà. Vakare
sveèiams buvo surengtas itin
malonus edukacinis uþsiëmimas Vyno kelias, o prieð pradedant ávairiø vyno rûðiø degustacijà, visø dar laukë ne maþiau malonus darbas kepti ðakotá. Laimutës Sadauskienës
ðeima ið Juodupës kaimo jau ne
vienus metus kepa tradicinius
lietuviðkus ðakoèius ir grybukus. Ðios ðeimos nariai atvaþiavo pas turistus su savo krosnimi, taigi kiekvienas turëjo
progà prisidëti prie ðiø skanëstø kepimo.

Pirmasis
dvaro muziejus

Kiekvienas atvykæs á visø
pirma sûrio gamyba garsëjantá
Rokiðká, ið pradþiø aplanko vietos dvarà. Kadaise Tyzenhauzø ir Pðezdzieckiø giminëms priklausæ rûmai, laimë, karo ir sovietmeèio nebuvo suniokoti.
Èia, Rokiðkyje, buvo atidarytas
muziejus - pirmasis Lietuvoje
ákurdintas dvare. Ðiuo metu 28
ha plotà uþimanèiam dvarui priklauso 16 autentiðkø pastatø.
Buvusioje oficinoje veikia liaudies skulptoriaus Liongino Ðepkos darbø paroda ir vienintelë
Lietuvoje prakartëliø paroda.
Rokiðkio kraðto muziejaus darbuotojai aprodë turistams dva-

rà, papasakojo apie graþø ir vëliau tragiðkà jo savininkø likimà.
Rokiðkis - tai ir graþi tapytø
langiniø tradicija, áspûdingos
Pðezdzieckiø giminës baþnyèios
istorija ir L. Ðepkos skulptûrø
parkas. Lankantis mieste galima
prisiminti ir paminëti tragiðkà
vietos þydø istorijà.
Iðvykstant ið miesto neámanoma nepasiimti lauktuviø Rokiðkio sûrio, kurio skonis, kad ir
kà kas sakytø, kitoks nei nusipirkto Vilniaus Maximoje.

Salos
 amatø centras

Gráþtant namo negalima neuþsukti á Salas - miestelá, kuriame ðiuo metu gyvena apie 200
gyventojø, o kadaise buvusá

Radvilø, Morikoniø, Tyzenhauzø ir grafienës Pðezdzieckos rezidencija. Buvusiuose rûmuose
veikia amatø centrai, o vasarà
vyksta lietuviø kalbos vasaros
mokyklëlës uþsiëmimai. Atvykusieji galës dalyvauti edukaciniuose uþsiëmimuose: krepðiø
pynimo, vilnos vëlimo, audimo
ar droþinëjimo.

***

Publikacijos apie turistinius
marðrutus parengtos ir ekskursija organizuota pagal programos projektà Latvija- LietuvaBaltarusija Atraskime regionø ðaknis ið naujo!.
Teresa Vorobej
Autorës nuotr.

Prie sienos su Latvija buvo keptas ðakotis ir ragauta lietuviðko vyno

