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Lietuvos muziejai

Tinklapio rėmėjas

Klausimai
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PRANEŠIMAS SPAUDAI
2015.02.13

Dvidešimtoji Žiemos žūklės šventė Mindūnuose

Viktorija Kazlienė, Molėtų krašto muziejaus direktorė, tel. +370 383 51138,+370 682 14595, muziejus@moletai.lt
Vasario 21 d. Mindūnuose vyks jubiliejinė – dvidešimtoji Žiemos žūklės šventė. Ši šventė pateko į
įspūdingiausių, įdomiausių, smagiausių, išskirtiniausių „Terra Publicos“ išgarsintų Lietuvos švenčių šimtuką. Tradicinė
Žiemos žūklės šventė MINDŪNAI 2015 šiemet ypatinga: tą dieną Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pasirašys
„Žvejybos rojaus“ projekto sutartį su Molėtų ir Zarasų rajonais. „Žvejybos rojaus“ projektas padės atkurti sunykusius
žuvų išteklius ir pritrauks daugybę žvejybos entuziastų. Įžuvinimui ketinama kasmet skirti maždaug 86,8 tūkst. €,
nuspręsta įžuvinti ežerus Lietuvoje populiariomis plėšriosiomis žuvimis. Žvejybos šventė – pati tinkamiausia proga šios
sutarties pasirašymui.
Žūklės varžybose dalyvaus žvejai iš Latvijos. Kviečiame 7–7.45 val. registruotis Ežerų žvejybos muziejuje į
Tarptautines poledinės žiemos žūklės varžytuves (startinis mokestis 5 €).
8–10 val. „Visos Baltųjų Lakajų ežero žuvys, slėpkitės!“– startuoja Poledinės žūklės žvejaivaržovai! 10.30
val. vyks Ekečių gręžimo varžybos ir simbolinis Baltųjų Lakajų ežero įžuvinimo ritualas.
Tradicinė Mindūnų ŽŽ mugė Ežerų žvejybos muziejaus kieme prasidės 10 val. Čia galima bus sutikt
įspūdingiausių žuvų drožėją zarasiškį Gediminą Kairį, žuvų kulinarinio paveldo gamintoją Snieguolę Statkuvienę,
Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacijos gaminių pardavėjus, nusipirkt UAB „Vasaknos“ žuvininkystės
ūkyje užaugintų eršketų, upėtakių.
Vyks skaniausios žuvienės konkursas. Vienas geriausių dabartinių Lietuvos virtuvės šefų mindūniškis Tomas
Rimydis su mama Irena stos prie savo firminės išgarsintos žuvienės katilo. Jų žuvienei tinka tik Mindūnų ežerų žuvys,
kurių visada pagauna garsiausias Mindūnų žvejas Albertas Kaminskas, šiai šventei parūpinsiąs ir visą antrąjį
mindūniškių Žvejo žuvienės katilą. Trečią katilą kais kaimynės iš Kaltanėnų. Ketvirtajame katiliuke pačią tikriausią
vietinę žuvienę virs ir žuvų rūkymą pjuvenomis demonstruos šalia Mindūnų esančios Juodakampio kaimo turizmo
sodybos šeimininkas Vaidotas Laurinavičius. Su žuvienių specialistais rungtis nutarė Molėtų kultūros centro ir Alantos
TVM kolektyvai.
Veiks ir abi Ežerų žvejybos muziejaus rūkyklos, prižiūrimos mindūniškio žvejo Gintaro Vyšniausko, Birutė
Dirmienė keps stinteles. Lankytojai ne tik ragaus žuvienę, pačią skaniausią išsirinks, bet galės sužinot, kaip atskirt tikrą
žuvienę nuo žuvies sriubos, išgirst neįtikėtinų šios srities kulinarinių gudrybių iš pačių tikriausių šios srities meistrų.
Atliepdami etnografinių regionų metų temai, šiemet pakvietėm koncertuot pačius smagiausius liaudiškos
muzikos atlikėjus: Zarasų kapelą „Čirvir vyrai“, vadovaujamą Gintaro Andrijausko, Molėtų armonikierius
Kęstutį Kuzmicką, Algimantą Mieliauską, Marijoną Diką, jaunąją Dranseikų šeimos kapelą ir Valės
Umbrasienės vadovaujamą kapelą „Luokesa“.
11.00 val. tradicine mindūniškių daina „Esu daug matęs, daug regėjęs“ pasitiksime žvejus su laimikiu. Ežerų
dievas Ežerinis – renginio vedėjas Algirdas Breidokas – kvies į „Žvejybos rojų“. Visus sveikins Mindūnų seniūnė
Virginija Salapėtienė, Molėtų meras Stasys Žvinys, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, Zarasų
rajono meras Arvydas Steponavičius.
Šventėje bus ką veikt visokiausių pomėgių lankytojams. Pirmą kartą kviečiame į jau veikiantį Amatų centrą,
kuriame bus demonstruojama „Žvejybos rojaus“ projekto palaikymo meninė akcija „Žuvų karoliai“ ir „Ežero dugnas“,
amatininkė Jūratė Kerulienė mokys velti žuvytes iš vilnos, o keramikė Erika Andrikonienė aiškins, kaip žuvytes galima
padaryti iš molio, Jūratė Dirmienė mokys rišt žvejybinius mazgus, Vytautas Šemelis drožinės. Į skulptoriaus Vido
Stepanavičiaus
sukurtas žuvyčių skulptūrėlių formas žvakelesžuvytes lies sertifikuota amatininkė Nijolė
Aleinikovienė. Didžiajame Amatų centro ekrane bus pristatytas naujas Ežerų žvejybos muziejaus žaidimas
mobiliesiems įrenginiams, bus galimybė pasižiūrėt dokumentinį trumpametražį filmą apie Luokesų ežero polinę
gyvenvietę.
Šalia krepšinio aikštelės bus organizuotas pramoginis šaudymas iš lanko, virvės traukimo ir orientavimosi
sporto varžybos, pasivažinėjimas žirgais žemaitukais, rąsto pjovimas ir šventinio suvenyro gaminimas.
Suomijos įmonių grupė Rapala VMC yra vienas iš didžiausių žūklės prekių gamintojas pasaulyje. „Normark“
UAB, oficialus Rapala VMC kompanijos atstovas Lietuvoje, savo veikloje skiria ypatingą dėmesį rekreacinės
mėgėjiškos žūklės populiarinimui. Džiugu, jog šiais metais Rapala prisideda ir prie didžiausios žiemos šventės
Mindūnuose rėmimo ir organizavimo.
Šventės metu Rapala žada daug smagių emocijų. Jūs galėsite išbandyti savo jėgas Rapala ekečių gręžimo
varžybose. Švęsdama vieno iš savo gaminių – švytuoklių Rapala Jigging Rap – penkiasdešimtmetį, kompanija žada
surengti ir taiklumo bei susikaupimo pareikalausiančią rungtį. Jos metu galėsite laimėti, o tiksliau pasakius, pataikyti ir
pasiimti jubiliejinių Rapala Jigging Rap švytuoklių, kurias naudodami sugausite daug gražių ir didelių laimikių.
Rapala bus ir pagrindinis prizų už žvejybines rungtis rėmėjas bei įsteigs daug įvairių apdovanojimų, tokių kaip
prizą už didžiausią varžybų metu sugautą žuvį, jauniausio varžybų dalyvio nominaciją ir kt. Vaikų žūklės rungtyje
Rapala taip pat yra paruošusi staigmenų, tad šiemet tai bus ne tik didžiausia, bet panašu jog ir dosniausia Mindūnų
žiemos šventė per visą jos istoriją!
11–11.30 val. prie Mindūnų krepšinio aikštelės (arba iš anksto el. paštu info@klajunas.lt) registruokitės į OK
klubo „Klajūnas“ rengiamas Orientacininkų varžybas „Mindūnų snaigė 2015“, kurios prasidės 12 val. Rezultatų
paskelbimas 13.30 val.
Ypatingas rungtisatrakcijas žada organizuoti Molėtų Krašto apsaugos savanorių pajėgos: šovinių dėžės
laikymą ant ištiestų rankų, kareiviško bato mėtymą.
http://muziejus.moletai.lt/naujienos.html
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Futbolo aikštelėje vyks tradicinės mindūniškių lenktynes valtimis.
Jaunesnius lankytojus kviečiame pašaudyti dažasvydžio šautuvais miškelyje šalia rūkyklų.
Pirmą kartą molėtiškiai turės galimybę išvysti karšto oro balioną „Molėtai“, kurį pristatys Molėtų oreivių
klubas. Molėtiškis skulptorius Vidas Stepanavičius užburs lankytojus demonstruodamas ledo skulptūros „Žuvis“
gimimą.
Šaškių ir Šachmatų mėgėjus kviečiame 9.00–9.30 val. Mindūnų seniūnijos patalpose registruotis į turnyrus,
kurie vyks 10.00. Rezultatų paskelbimas 12.30 val.
Sena sakmė byloja, kad seniai seniai netoli Mindūnų, kur dabar tyvuliuoja ežeriukas, vardu Ežerinis, gyveno
berniukas, kurį visi vadino Ežeriniu. Jis nieko daugiau neveikė tik vaikščiojo ežero pakrantėmis. Kartą taip
vaikščiodamas duonos kriaukšlele pavaišino sergančią karalaitę, o toji pažadėjo tekėti už jo. Pavydus turtuolio vaikas
nuskandino Ežerinį, bet vandenų valdovė Vandenė išmokė berniuką groti stebuklingu lumzdeliu, kurio grojimas vėliau
pagydė sergančią karalaitę. Taip Ežerinis iš tikrųjų tapo karalaitės jaunikiu, o ežerėlis buvo pavadintas gražiu Ežerinio
vardu.
Ežerinis lietuvių mitologijoje – ežerų dievas, būtybė gyvenanti kiekviename ežere. Tai tokį gražų molėtišką
mitologinį personažą žada įkūnyti renginio vedėjas Algirdas Breidokas.
Su palinkėjimais, dainomis, patarlėmis, mįslėmis ar anekdotais apie ežerus ir žvejybą didžiulį laužą uždegsim,
žuvienes visi ragausim, pačią skaniausią išrinksime.
12.30 val. vyks Žūklės varžybų nugalėtojų apdovanojimas, svečiai bus kviečiami aplankyti muziejų, galima
bus apžiūrėt Gedimino Kisieliaus, Broniaus ir Gedimino Šatkauskų sukurtas blizges, kurioms suteiktas Tautinio paveldo
produktų A kategorijos sertifikatas ir Aukštaitijos nacionalinio parko produkto ženklo pažymėjimas.
Šventėje dalyvaus Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, viceministras Linas Jonauskas,
Gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Vilmantas Graičiūnas, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys, Zarasų rajono meras
Arvydas Steponavičius, Seimo nariai Petras Čimbaras ir Valentinas Stundys, Molėtų dekanas monsinjoras Kęstutis
Kazlauskas, LKSKA asociacijos ,,Nemunas‘‘ pirmininkas Kęstutis Levickis, Aukštaitijos nacionalinio parko direktorius
Eminuelis Leškevičius, garsiausias Molėtų krašto žvejas Sigitas Lukšta ir kt.
14.30 val. žmonėms bus suteikta unikali galimybė stebėti senovinį stintelių gaudymą sukant „bobą“ ant
Baltųjų Lakajų ežero. Žieminiais traukiamaisiais tinklais „nevadais“ žūklaus 10–11 žvejų, vadovaujamų
„galmeisterio“, mindūniškiai jį vadina „zavadyla“. Šį vaidmenį atliks sertifikuotas tradicinės žvejybos amatininkas
Albertas Kaminskas. „Zavadyla“ parenka tinklo leidimo vietą – valkšną. Valkšna – tai vienu tinklo vilkimu užimamas
ruožas ežere. Baltųjų Lakajų ežere žvejai traukdavo 15 valkšnų, kurių kiekviena turėjo savo pavadinimą: „Tička“,
Pamiškė, Mataliai (Sakydavo „Važiuosma pa Mataliais traukt“), prie Šaltapalankio, prie „majako“, prie Grūsio rago,
link Kačergų, dvi valkšnos prie Pušinės salos, Keliovietėje, dvi valkšnos Palakajos rage, dvi valkšnos prie Beržinės
salos, prie Antalakajos rago, prie Mažosios salelės.
Žvejyba traukiamuoju tinklu labai sudėtinga. Peikininkai peikenomis iškirs didelę eketę, vadinamą „įlaidą“
(mindūniškiai ją vadina „podačia“) tinklui įleisti, o nuo „podačios“ į priešingas puses, maždaug kas 30 m, kirs daug
eketėlių (iki 200) iš abiejų pusių tinklo sparnams ištempti. Tinklas turi ir per vidurį įsiūtą maišą (mindūniškiai jį vadina
„motnia“). Valkšnos viduje kertama viena didelė eketė – išvalka tinklui ištraukt, mindūniškiai ją vadina „vyjemka“.
Viskam vadovaus „galmeisteris“, šakelėmis pažymėdamas ekečių vietas. Žvejai „šatravariai“ pakiš prie tinklo sparnų
virvių (mugų) pririštas kartis ir šakėmis bei kabliais jas stums iškirstų ekečių kryptimis ir taip trauks tinklo sparnus. Abu
į vandenį įleisti sparnai traukiami lygiagrečiai, iš pradžių rankomis, o paskui sukami ant statinių, vadinamų „bobomis.
„Bobą“ suks keturi vyrai, o penktasis reguliuos virvę, kad ši tolygiai vyniotųsi. Tai pats sudėtingiausias žvejybos tinklais
būdas, Mindūnuose naudojamas iki šių dienų. Žiūrovai turės stebėti nuo kranto ir laukti galimybės nusipirkt pačių
šviežiausių senoviškai sužvejotų stintelių.
Susiburkime visi, jauni ir seni, ežerų krašto tradicijų puoselėjimui, artimesnei pažinčiai su vietos dvasia,
aplinka, kulinariniu paveldu, mūsiškomis pramogomis. Mindūnai tam tinkama vieta.

Ledo skulptūros „Žuvis“ projektas, autorius Vidas Stepanavičius
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Valento Laurinavičiaus nuotr.

Šventės planas pdf
Šventės programa pdf
2015 02 12

Skelbiama tradicinė Rajono Dailės ir fotografijos premijos parodakonkursas
Kviečiame dalyvauti mūsų krašte gimusius bei gyvenančius meistrus, kuriančius kryždirbystėje, vaizduojamosios, taikomosios ir
paprotinės liaudies dailės srityse.
Kiekvieno dalyvaujančio prašome pristatyti vieną, du arba tris darbus į Molėtų dailės galeriją kovo 2–7 d.
Nijolė Aleinikovienė Tel. (8 383) 51 138, mob. 8 626 96559.
Kviestume atliepti į Etnografinių regionų metų temą, nes šioje parodoje vyks atranka į Utenos apskrities liaudies meno parodos –
konkurso „Aukso vainikas“ atrankinį turą. Komisija visada vertina temos vientisumą
Iškilmingas premijos įteikimas šventiniame kovo 11 dienos minėjime.

http://muziejus.moletai.lt/naujienos.html

4/6

20150221

Molėtų krašto muziejus: Naujienos

RAJONO DAILĖS IR FOTOGRAFIJOS PREMIJOS PARODOS NUOSTATAI
BENDROJI DALIS
1. Rajoninę dailės premiją steigia Molėtų rajono taryba. Premija mokama iš rajono biudžeto Molėtų krašto muziejaus
buhalterijos.
2. Premija skiriama už kryždirbystę, brandžiausius dailės (vaizduojamojo  tapyba, skulptūra, grafika, karpiniai) ir taikomoji
dekoratyvinė (keramika, dailioji tekstilė, baldininkystė, juvelyrika), paprotinį meną, švietėjišką veiklą dailės srityje.
3. Dalyviai gali būti Molėtų rajone gyvenantys arba kilę iš Molėtų rajono asmenys.
4. Premiją skiria Molėtų krašto muziejaus direktorius savo įsakymu nepriklausomos komisijos, kuri sudaroma administracijos
direktoriaus potvarkiu.
5. Premijos dydis 10 MGL
PREMIJOS SKYRIMAS
1. Pretendentai kūrinius pateikia Molėtų krašto muziejui iki kovo 9 dienos (galima pateikti anonimiškai).
2. Komisija išrenka pretendentą gauti premiją ir bendro susirinkimo nutarimu jį pasiūlo Molėtų krašto muziejaus direktoriui
tvirtinti.
3. Premija skiriama kasmet.
4. Asmeniui, laimėjusiam premiją, įteikiamas laureato diplomas ir atitinkama pinigų suma.
5. Premijai gauti teiktinų darbų parinkimo ir svarstymo tvarką nustato komisijos patvirtintas bendrų posėdžių reglamentas.
Nuostatai įsigalioja nuo patvirtintos datos.

2015 02 12
Molėtų dailės galerija

Molėtų gimnazijos meninių fotografijų paroda
„Čia Lietuva“
2015 02 16–03 09
Parodos atidarymas 12 val.
Plačiau >>>

2015 01 06

Algimantas Vėjalis
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Fotografijų paroda „Vaiskuma“
2015 01 10–02 14
Parodos atidarymas 14 val.
Plačiau >>>
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