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kepė apeiginę duoną ir sodino jurginus
Laima STONKUVIENĖ

Darbėnų gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai – stilingi šiandienos piemenukai – Kretingos muziejaus Tradicinių amatų centre 
užvakar pasitikti su botagėliu ir būgnu. Taip prasidėjo šv. Jurgio dienai skirta  popietė „vaikeliai, padabokit, ką davė rugeliai“, į kurią mažuo-
sius darbėniškius pakvietė muziejaus darbuotojos. 

Muziejaus Informacijos ir edukacijos skyriaus vedėja Jurgita Paulauskie-
nė buvo ne tik pasveikinta su vardo diena  – jos galvą papuošė iš šių metų 
žalumynų ir žiedų pintas vainikas, bet ir pašokdinta.

Štai kokias kartu su tėveliais darytas aveles atsivežė Darbėnų piemenukai, paporinę ir su jomis susijusią istoriją. vaikai pavaišinti šv. Jurgio apeigine 
duona, kurią iškepė vida viskontienė.

apie šv. Jurgį bei senolių per Jurgines naudotus daiktus papasakojo vy-
riausioji muziejininkė-etnografė Nijolė vasiliauskienė.  

Mojuodami piemenukų įrankiu 
botagu ir mušdami būgną, vaikai, kaip 
seniau gaspadoriai, triskart sušuko 
„Jau pavasaris atėjo!“ ir prašė šv. Jurgį 
atrakinti žemelę, paleisti sidabrinę ra-
selę, užauginti šilkinę žolelę, prišaukti 
šilto lietaus. Tada žygiavo pasveikinti 
dviejų varduvininkių – iš pirmųjų pa-
vasario žalumynų ir žiedų nupinti vai-
nikai papuošė muziejaus Informacijos 
ir edukacijos skyriaus vedėjos Jurgitos 
Paulauskienės ir Gamtos skyriaus ve-
dėjos Jurgitos Tertelienės galvas.  

Į Tradicinių amatų centrą grįžusius 
piemenukus pasitiko Duonos ponia 
– Vida Viskontienė. Ji kepė apeiginę 
Jurginių duoną su į kepalo vidų įdėtais 
kiaušiniais. Bet prieš tai vaikai supažin-
dinti su, kaip jie ir patys prisipažino, 
iki šiol nematytais neregėtais daiktais 

– vyriausioji muziejininkė-etnografė 
Nijolė Vasiliauskienė jiems parodė se-
nolių per Jurgines naudotą skambalą, 
medinį skrabalą, pašventintą kadugio 
šakelę bei spyną. Visi buvo skirti gyvu-
liams apsaugoti nuo vilkų, blogų dva-
sių; spyna po slenksčiu dėta tikint, kad 
taip gyvulys prie namų prirakinamas, 
jo nepagaus nei vilkas, nei arkliavagiai. 

Mažiesiems darbėniškiams papa-
sakota ir apie šv. Jurgį.  „Žemaitijos 
pakelių koplytėlėse dažnai galima 
pamatyti paprastų kaimo žmonių, 
meistrelių išdrožtas šv. Jurgio skulp-
tūrėles, – rodydama vieną iš muzie-
juje saugomų šv. Jurgio skulptūrų, 
kalbėjo N. Vasiliauskienė. –  Šv. Jur-

gis narsiai smeigia smaką (slibiną), 
gelbsti karalaitę, tačiau atrodo susi-
mąstęs, lyg turėtų dar daug rūpesčių. 
Šv. Jurgis yra legendinis III amžiuje 
gyvenęs Romos karys. Jis buvo nu-
kirsdintas, nes nenorėjo atlikti sta-
bmeldiškų apeigų, kadangi buvo 
krikščionis. Tad nuo senų senovės 
šv. Jurgis – kariuomenės, jaunimo, 
žemdirbių, piemenų, arkliaganių 
globėjas. Kodėl žemdirbių? Žino-
mas šio šventojo stebuklas – atgai-
vintas kritusio vargšo artojo jautis. 
Vargšas žmogelis kreipėsi į Jurgį, nes 
be jaučio jo šeimą būtų ištikęs badas. 
Šv. Jurgis, kaip ir šv. Kazimieras, yra 
dangiškasis Lietuvos globėjas“. 

Pasak N. Vasiliauskienės, pagrin-
dinis dėmesys per Jurgines skiriamas 
žemei, augmenijai  ir gyvulėliams. 
Šią  dieną negalima žemės judinti, net 
medžio šakelės negalima nulaužti, 
nes manyta, kad šakelė pavirs gyvate, 
užtrauks nelaimę. Piemenėliai ne-
galėdavo peiliuko galąsti, kad vilkai 
galvijų neišpjautų. Buvo atliekama 
daug veiksmų, kad būtų užtikrinta 
gyvulėlių apsauga: ūkio šeimininkė 
apeidavo   arklius, karves, avis ir kitus 
augintinius į apavą įsidėjusi nuodė-
gulį, apšlakstydavo švęstu vandeniu, 
apibarstydavo šventinto kadagio 
(verbos) spygliais ar aprūkydavo jų 
dūmais, gaspadorius  galvijus švelniai 
apmušdavo šermukšnio ar žilvičio ša-
kele. Po tvarto slenksčiu šeimininkas 
padėdavo užrakintą spyną, du rau-
donus kiaušinius ir pjūklą dantimis 
į viršų, kad užtikrintų gyvulėliams 
apsaugą, kad gyvulėliai augtų sveiki 
ir didėtų prieauglis, ne po vieną, o po 
du. Kiaušinis ir dar nudažytas rau-
dona spalva – gyvybės, vaisingumo 
simbolis. Jei ir šalta diena išpuldavo, 
gyvulius pirmą kartą per Jurgines iš-
varydavo iš tvartų, kad įkvėptų gryno 
oro, bet šiokią dieną negalima nei arti, 
nei važiuoti. 

 Per Jurgines gaspadinės nešdavo į 
bažnyčią šventinti valgius, o pašven-
tintus duonos kepalėlius išdalydavo 
elgetoms, kad šie melstųsi už gyvulė-
lių sveikatą. Kai kur šią dieną valgy-
davo tik žuvį ir duoną, o piemenėlius 
vaišindavo kiaušiniais, sūriu, duona, 
pyragais. Dažnai piemenėliams 
įduodavo kiaušinių, ir jie patys ant 
laužo pasidėję keptuvę išsikepdavo 
kiaušinienės. 

 Muziejaus kultūrinės veiklos va-
dybininkė Roma Luotienė ir duonos 
kepėja V. Viskontienė akcentavo, 

(Nukelta į 12 p.)

Muziejaus ūkio dalies darbuotojas Joakimas Dvarionas mokė daryti 
švilpynes.
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„tele2“ skelbia: daugiau duomenų ir nuolaidos telefonams, 
pakeičiantiems fotoaparatus

artėjant vasaros sezonui, artėja ir atostogų įspūdžiai, kuriuos norėsis įamžinti. Todėl technologijų lyderė „Tele2“ skelbia įspūdingas nuolai-
das išmaniesiems, galintiems atstoti ir fotoaparatą. viliojantys pasiūlymai paruošti ir besirenkantiems naujus planus – visa tai klientų laukia 
operatoriaus salonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

„Šiais laikais dažnas išmanusis 
gali pakeisti ir fotoaparatą, tik rei-
kia tinkamai pasirinkti. Tai ypač 
aktualu ketinantiems telefoną atsi-
naujinti dar iki vasaros, kai norėsis 
įamžinti atostogų akimirkas. Apie 
tai galvodami, paruošėme nau-
jausius pasiūlymus telefonams, 
kuriuos įsigyti galima kartu su 
dabar itin patraukliais mokėjimo 
planais“, – sakė „Tele2“ prekybos 
vadovė Vaida Burnickienė.

svarbiausiems įspūdžiams – 
geriausia kokybė

Mėgstančių fotografuoti laukia 
net 4 vertingi pasiūlymai. Vie-
nas tokių – „Samsung Galaxy 
J3 2017“, kurį šiuo metu galima 
įsigyti net 39 proc. pigiau nei 
įprastai. Specialiai asmenukėms 
skirtą blykstę turintis telefonas, 
sumokėjus pradinę 1 Eur įmoką 
ir sudarius 24 mėn. sutartį, su vi-
sais mokėjimo planais kainuos tik 
5 Eur/mėn. (kaina be sutarties – 
199 Eur).

Norintiems dar didesnės iš-
maniojo įstrižainės – siūlomas 
„Samsung Galaxy J5 2017“, kurį 

šiuo metu galima įsigyti daugiau 
nei trečdaliu pigiau. Net prieblan-
doje ryškius kadrus fiksuojantis 
telefonas, sumokėjus pradinę 1 
Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. 
sutartį, su visais mokėjimo planais 
kainuos tik 7 Eur/mėn. (kaina be 
sutarties – 259 Eur).

Į fotografiją pasinėrusiųjų dar 
rimčiau laukia „Samsung Galaxy 
A8“, kurį dabar įsigyti galima be-
veik penktadaliu pigiau. Dvigu-

bą priekinę kamerą ir didžiausią 
ekraną „Galaxy A“ serijoje turin-
tis išmanusis, sumokėjus pradinę 
1 Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. 
sutartį, su visais mokėjimo planais 
kainuos tik 16,75 Eur/mėn. (kaina 
be sutarties – 499 Eur).

Suskubti turėtų ir „Huawei“  ais-
truoliai. Visai neseniai prekyboje 
pasirodžiusį „Huawei P smart” 
šiuo metu įsigyti galima beveik 
trečdaliu pigiau. Grožio algoritmą 

asmenukėms ir dvigubą kamerą 
turintis išmanusis, sumokėjus pra-
dinę 1 Eur įmoką ir sudarius 24 
mėn. sutartį, su visais mokėjimo 
planais kainuos tik 8,50 Eur/mėn. 
(kaina be sutarties – 279 Eur).

Mokėjimo planai: 
dar daugiau duomenų
Naujaisiais telefonais padaryto-

mis nuotraukomis dalintis ir ilgais 
vasaros vakarais internete ben-

drauti „Tele2“ siūlo dar laisviau. 
Šiuo metu neribotų pokalbių ir 
SMS planams su 8 GB ir 16 GB – 
taikomi ypatingi pasiūlymai.

Dabar sudarius 12 mėn. arba 
24 mėn. sutartį su pirmuoju 
planu, kiekvieną mėnesį vieto-
je 8 GB gausite net 12 GB duo-
menų, o mokėsite tik 8,50 Eur/
mėn. (įprasta kaina – 14,90 Eur/
mėn.).

Norintiems naršyti dar laisviau, 
siūlomas antrasis neribotų po-
kalbių ir SMS planas. Šiuo metu 
sudarius 12 mėn. arba 24 mėn. su-
tartį, vietoje 16 GB gausite net 22 
GB duomenų, o mokėsite tik 11 
Eur/mėn. (įprasta kaina – 19 Eur/
mėn.).

Tai dar ne viskas, abu mokėji-
mo planai suteikia ir papildomų 
paslaugų: 3 mėnesius nemokamą 
„Tele2 Laisvą internetą“ namams 
bei visą pusmetį nieko nekainuo-
siantį mobilųjį parašą. Be to, su 
šiais planais visą mėnesį nemoka-
mai galėsite išbandyti ir „Viaplay“ 
paslaugą.

Pasiūlymų laikas ir įrenginių 
kiekis – riboti.

Gerbiami Kretingos rajono medikai, 
Jūs saugote ir rūpinatės mūsų 

brangiausiu turtu – sveikata. 
Arčiausiai prisiliečiate prie žmo-
gaus, matydami gimimo džiaugs-
mą ir išėjimo liūdesį.

Kasdienis darbas ligoninės 
palatose, operacinėse, šeimos 
gydytojo kabinetuose, prie dia-
gnostikos aparatų ar kituose vi-
suomenės sveikatinimo srityse 
reikalauja atjautos, išminties, 
supratingumo, kantrybės ir susi-
kaupimo bei nuolatinio profesi-
nio tobulėjimo.

Dėkojame už Jūsų kilnų, atsi-
davimo reikalaujantį kasdienį triūsą, nes darote Kretingos rajo-
no žmonių gyvenimą saugesnį, ramesnį ir ilgesnį.

Nuoširdžiai sveikiname Medicinos darbuotojų dienos pro-
ga ir linkime tęsti prasmingą bei kilnią veiklą. Tegul darbe 
ir asmeniniame gyvenime Jums niekada nepristinga sėkmės, 
energijos, puikios sveikatos.

Juozas MAŽEIKA 
Kretingos rajono savivaldybės meras

Virginijus DOMArKAS
Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos direktorius
Užs. Nr. 128.

kad Jurginės turėjo daug apeigų ir 
prietarų, o vienas svarbiausių buvo 
apeiginės duonos kepimas. Su duo-
nos kepalu gaspadinės apeidavo lau-
kus, užkasdavo lauko gale – kad jos 
niekada nepritrūktų. Su kiaušiniu 
keptą duoną, apėjus laukus, šeima 
lauždavo tarsi šventą ir dalindavosi. 

Už suteiktas žinias ir pramogas 
mažieji darbėniškiai neliko skolingi 
– parodė programą „Kaip Darbėnų 
piemenukai aveles praganė“. Juos at-
lydėjusi mokytoja Edita Gliožerienė 
papasakojo, kad iš medžio padarytos 
ir dekupažo technika puoštos avelės 
– bendras vaikų ir jų tėvelių darbas. 
Kiekviena avelė turi savo istoriją. „Su 
vaikais paruošėme žemaitišką pa-
sakojimą apie tai,  kaip senais laikais 
Darbėnų piemenukai aveles praga-
nė. Mūsų programoje yra ir šokių, ir 
dainų, ir paukščių pamėgdžiojimų. 
Labai džiaugiamės ir dėkojame mu-
ziejininkams, kad pakvietė mus švęsti 
Jurginių į Tradicinių amatų centrą, 
kad galėjome dalyvauti tokiame gra-

žiame ir prasmingame renginyje. Sie-
kiame, kad jaunoji karta mylėtų gim-
tąją žemaičių kalbą, ja drąsiai kalbėtų, 
žinotų senolių papročius ir tradicijas, 
jas puoselėtų. Šis susitikimas vaikams 
– neįkainojama patirtis“, – „Švyturiui“ 
sakė E. Gliožerienė.       

Mažuosius Darbėnų piemenu-
kus po pietų keitė šv. Antano dienos 

centro lankytojai. Jiems taip pat pri-
minta, kuo svarbi lietuviams yra šv. 
Jurgio diena, muziejaus ūkio dalies 
darbuotojas Joakimas Dvarionas 
mokė pasidaryti švilpynes, Dvaro 
parke kartu sodinti jurginai. Svečius 
muziejininkai pavaišino vienu svar-
biausių šv. Jurgio dienos patiekalu – 
kiaušiniene. 

kepė apeiginę duoną ir sodino jurginus
(Atkelta iš 7 p.)

Šv. Jurgio dieną su šv. antano dienos centro vaikais Dvaro parke sodinti jurginai.    


