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Tradicinius amatus išmėgino keli šimtai lankytojų
Irma ANTANAITYTĖ

Kretingos muziejaus dvaro malūno kiemelyje į tra-
dicinę jaunųjų amatininkų mugę „Suku, suku darbų 
malūnėlį“ penktadienį rinkosi rajono tautodailininkai, 
jaunieji amatininkai, moksleiviai ir kitų įstaigų atsto-
vai. Netrūko ir smalsumu degančių lankytojų: amatus 
išmėginti ir naujų įspūdžių pasisemti panoro 350–400 
svečių iš Kretingos bei gretimų rajonų. 

Iš Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos su mokytoja Rasa Jazbutiene į mugę atvykusios jaunosios 
audėjos ruošė savo darbų ekspoziciją bei mokė audimo amato.

Pamokė austi bei drožti
Kaip ir kasmet, dvaro malūno 

kiemelyje įsitaisė iš Kūlupėnų Mo-
tiejaus Valančiaus pagrindinės mo-
kyklos atvykęs gausus būrys jaunųjų 
audėjų. Kaip pasakojo jų technologi-
jų mokytoja Rasa Jazbutienė, pradi-
nukai šioje mokykloje austi pradeda 
nuo popierinių juostelių, o vyresni 
mokiniai imasi jau sudėtingesnių 
darbų, pavyzdžiui, rinktinių juostų. 
Anot R. Jazbutienės, savo moky-
kloje kūlupėniškiai turi net audimo 
stakles, yra ir šiuo amatu užsiiman-
čių berniukų. „Visus, kas tik norės, 
pamokinsim austi“, –pačioje mugės 

Salantiškė amatininkė Ingrida Šilgalytė rodė mažiesiems lankytojams, kaip anksčiau būda-
vo verpiami siūlai.

Kretingos rajono savivaldybės Dienos veiklos centro socialinis darbuotojas Arūnas Šulskis 
(dešinėje) atlydėjo šį centrą lankančiųjų būrį: mugei jie paruošė dirbinių iš molio ir, kaip 
minėjo A. Šulskis, joje dalyvauja kasmet.

imantis drožyba. Į mugę jis buvo at-
sinešęs ir pradėtą dirbti didelį samtį, 
kurį prarijo žuvis: „Dar pelekus, žvy-
nus, gal dantis padarysiu“, – atskleidė 
tautodailininkas.

Ir verpė, ir geležį kalė
Netoliese kaip tik stovėjo salan-

tiškės amatininkės Ingridos Šilga-
lytės verpimo ratelis (kalvaratas) 
ir audimo staklės: „Rodysiu, kaip 
su kalvaratu reikia verpti. Sukas 
ratas, ratas suka šniūrą, šniūras 
suka špūlę, į špūlę verpiam siūlą. 
Nusiverpiam siūlą, susukam arba 
ne, paskui nusidažom įvairiom 
spalvom ir galim sudėti į stakles, 

Ypač daug jaunųjų mugės lankytojų panoro išmėginti kalvio amatą... ...ir paragauti „atlaidų“ saldainių.

pradžioje žadėjo pedagogė.
Kretingiškį tautodailininką, me-

džio drožėją Algimantą Žymantą 
iškart apspito vaikai: „Instrumentai 
yra, duosiu pabandyti“, – šypsojosi 
A. Žymantas, jau kone 20 metų užsi-

tada nusiaudžiam medžiagą, iš 
kurios darom sijonus“, – paaiški-
no I. Šilgalytė. Pasak šios audėjos, 
daugiausia ji gamina ikivalstybinės 
Lietuvos laikotarpio, būtent arche-
ologinius drabužius: „Nukerpat 

avį ir galiu padaryti jums drabužį“, 
– patikino I. Šilgalytė.

Prie Kretingos technologijos ir 
verslo mokyklos įrengtos lauko kal-

vės nusidriekė eilė nekantraujan-
čiųjų išmėginti jėgas kalant geležį 
– mažesniesiems mugės lankyto-
jams kūjį teko laikyti abiem ranko-
mis. „Mokau šaltkalvystės, metalo 
apdirbimo ir kitų specialybių. De-

monstruojam tik kalvystę, kadangi 
vaikams labai įdomu pamėginti 
kalti geležį, taip pat norime, kad 
jie prisimintų senuosius amatus“, 

– kalbėjo šios mokyklos profesijos 
mokytojas Virgilijus Martinkus. Jo 
teigimu, tiek pati kalvio profesija, 
tiek įvairūs metalo dirbiniai šian-
dien yra išties populiarūs.

Be jau minėtų amatų, mugės lan-
kytojai dar galėjo išmėginti žvaki-
ninkų, veltinių vėlimo, papuošalų 
gamybos ir kitus amatus, taip pat – 
paskanauti bei įsigyti duonos ar kitų 
kepinių, saldainių. 

Kaip sakė Kretingos muziejaus 
Informacijos ir edukacijos skyriaus 
vedėja Jurgita Paulauskienė, jau 
tradicija tapusios mugės lankytojų 

vis daugėja, į ją atvykstama ir iš ar-
timiausių rajonų: „Šiemet kvietėme 
ir Klaipėdos, Plungės, Gargždų mo-
kyklas ir darželius – tikrai susido-
mėjo, žadėjo atvykti ir, tikiu, atvyko. 
Svarstome kitąmet šią mugę išplėsti 
įtraukiant ir suaugusius, ne tik vai-
kus. Gal net suorganizuoti mugę 
kaip visos dienos renginį su vakaro 
gegužine“, – mintimis pasidalino J. 
Paulauskienė.

Aisto Mendeikos nuotr.


