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Lietuvių kalbos draugijoje

Į gegužNs 3 d. Jurbarke surengtą 
tradicinį LKD Jùrbarko skyriaus 
renginį „Iš širdies gimtinės neiš
plėši“, skirtą Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dienai, susi
rinko gražus būrelis gimtosios 
kalbos puoselėtojų iš Vilniaus ir 
Šiaulių – LKD valdybos pirmi
ninkė Genovaitė Kačiuškienė, 
LKD valdybos sekretorė Rita 
Urnėžiūtė, LKI Bendrinės kalbos 
tyrimų centro jaunesnioji moks
lo darbuotoja, doktorantė Agnė 
Aleksaitė, LKI leidinių redaktorė 
Nijolė Vinikaitė. 
Kalbininkai su Jùrbarko r. sa
vi valdybės meru Skirmantu 
Mockevičiumi aptarė LKD Jùr
barko skyriaus nùveiktus darbus, 
pasidžiaugė, kad skyrius keičiasi, 
auga (jo narys yra ir meras), ak
tyviai dalyvauja draugijos veik
loje Lietuvoje.
Po pietų viešnios skaitė paskaitas 
Jùrbarko Antano Giedraičio
Gied riaus gimnazijos mokiniams 
ir mokytojams. Agnė Aleksaitė 
pristatė naujausius skaitmeninius 
LKI lietuvių kalbos mokymo ir 
mokymosi išteklius kaip papil
domą mokymo(si) priemonę. 
Vienas įdomiausių šaltinių – 
Lietuvių kalbos naujažodžių 
duomenynas. 
LKD Jùrbarko skyriaus pirmi
ninkė Aušra RimkutėGanu

sauskienė priminė kompiuteriu 
renkamo teksto reikalavimus, 
atkreipė dėmesį į lietuviško žo
džio kultūrą rašytiniame tekste. 
Klausytojus ypač sudomino Ge
novaitės Kačiuškienės paskaita 
„Dešimt dalykų, dėl kurių verta 
mokytis lietuvių kalbos“.
Rita Urnėžiūtė surengė antrąkart 
LKD organizuojamos virtualios 
lietuvių kalbos viktorinos repe
ticiją. 
Toliau renginys tęsėsi Jùrbarko r. 
savivaldybės viešojoje bibliotè
koje. Čia susirinkusieji klausėsi 
Jùrbarko Konstantino Glinskio 
teatro aktorių (vad. Danutė 
Samienė) literatūrinės kompozi
cijos „Skaitau Lietuvą“, skambėjo 
nuoširdžios aktorių dainos.
LKD Jùrbarko skyrius  įkurtas 
1998 m. vasario 4 d. (iki 2018 m. – 

pirmininkė Aldona Pauliukai
tienė). Jam priklausė 34 nariai: 
mokytojai lituanistai, žurnalistai, 
gydytojai, bibliotèkininkai, 
prekybininkai, téisininkai ir 
kitų profesijų atstovai. Šiandien 
skyriui vadovauja LKI Termino
logijos centro mokslo darbuotoja, 
Kauno kolegijos dėstytoja Aušra 
RimkutėGanusauskienė. Nors 
narių skaičius per 21erius gy
vavimo metus sumažėjo iki 28, 
naujoji pirmininkė viliasi, kad 
prie veiklos laikui bėgant prisidės 
daugiau entuziastų. Jurbarkiškiai 
ir toliau sieks ugdyti visuomenės 
kalbinį sąmoningumą, pasidi
džiavimą savo kalba ir kultūra, 
rūpinsis lietuvių kalbos presti
žu, stengsis įamžinti kraštiečių 
kalbininkų, kalbos mokytojų ir 
visų jos puoselėtojų atminimą. 

Kronika

Po susitikimo Jurbarko Antano Giedraičio-Gied riaus gimnazijoje
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Aušra RimkutėGanusauskienė 
trumpai pristatė ir skyriaus pla
nus. Šiais metais planuojama daug 
dėmesio skirti Jùrbarko krašto 
vietovardžiams, jų įamžinimui bei 
išsaugojimui, į šią veiklą įtraukti 
švietimo, kultūros ir kitas įstaigas, 
o metus baigti renginiu, skOrtu 
Vietovardžių metams. 
Genovaitė Kačiuškienė papasa
kojo apie draugijos veiklą visoje 
Lietuvoje. Viešnia pasidžiaugė, 
kad Jùrbarko r. pernai buvo su
rengta daugiausia Lietuvių kal
bos dienų renginių – net 64. 
Rita Urnėžiūtė apžvelgė antrąkart 
Lietuvoje surengtus Metų žodžio 
ir Metų posakio rinkimus. 
Svarbiausias renginio „Iš širdies 
gimtinės neišplėši“ akcentas – 
ilgamečių Jùrbarko skyriaus 
draugų ir pagalbininkų, daugelio 
renginių dalyvių kalbininkų Vin
cento Drotvino ir Elzės Galnai
tytės jubiliejai. Abu šiais metais 
būtų šventę 90 metų sukaktis. 
Kaip tik prieš dešimtmetį – 
2009 m. – LKD Jùrbarko sky
riaus šventėje „Kalboj būties 
prasmė užburta“ minėtas profe
soriaus 80metis. Iš Stakic kaimo 
kilęs kalbininkas tada prisiminė 
savo pradžių pradžią – pasakojo 
gavęs mamos vardą – ji, lauk
damasi antragimio, svajojo apie 
mergaitę, bet „dukters nebuvo, 
liko tik mamos vardas“. Profe
sorius tyrė Mažosios Lietuvos 
lietuvių raštiją. 2015 m. jam 
skirta Lietuvos mokslo premija 
už mokslo darbą „Mažosios 
Lietuvos raštijos paveldo (leksi
kografijos) tyrimai“. 

Atsiminimais apie Vincentą 
Drot viną dalijosi jo studentės 
Aušra RimkutėGanusauskie
nė (su profesoriumi 2005 m. 
paskelbtas pirmasis mokslo 
straipsnis), Aušra Baliukynaitė, 
Irmanta Valošinienė ir kt. Be 
galo įdomiai apie kalbininką 
pasakojo lituanistė Elena Elz
bergienė, 2015 m. Gabrielės 
PetkevičaitėsBitės atminimo 
medalio „Tarnaukite Lietuvai“ 
laureatė. Mokytoja turi sukau
pusi daug informacijos apie visą 
Drotvinų šeimą. Tikimasi, kad 
šie kalbininko šeimos gyvenimo 
faktai kada nors suguls į knygos 
apie Jùrbarko krašto kalbininkus 
puslapius. 
LKD Jùrbarko skyriaus narei 
Aldonai Pauliukaitienei, ilgame
tei skyriaus pirmininkei, yra tekę 
gana nemažai, nors ir epizodiš
kai, bendrauti su vertėja ir žody
nininke Elze Galnaityte. „Elzė 
buvo tikra lietuvaitė, aukšta, 
labai dailių veido bruožų, visada 
griežtos moralės, išlaikydavo 
distanciją, principinga, labai 
reikli sau ir kitiems, gerai išmanė 
savo dėstomą dalyką, tačiau jos 
reiklumą dažnai palaikydavo 
sausumu ir šaltumu“, – prisiminė 
Aldona Pauliukaitienė. 
LKD ir LKI atstoves sužavėjo 
gimnazistų smalsumas, nuošir
dumas, domėjimasis kalbos nau
jovėmis, aktyvūs pedagògai, nau
jų sumanymų įkvėpė susitikimai 
su įvairių įstaigų atstovais, apsi
lankymas įdomiausiose Jùrbarko 
vietose – Panemùnių regioninio 
parko direkcijoje, Vinco Grybo 

memorialiniame muziejuje, Jùr
barko krašto muziejuje ir Dvaro 
parke. Tikimės, kad popietė su 
kalba ir kalbininkais buvo nau
dinga ne tik lituanistams, bet ir 
visiems, kurie brangina ir puo
selėja savo gimtąją kalbą. (Aušra 
Rimkutė-Ganusauskienė) 

GegužNs 10 d. Spaudos atga
vimo, kalbos ir knygos dienos 
proga įkurtas LKD Kėdáinių 
Mikalojaus Daukšos skyrius. 
Šio žymaus švietėjo, lietuvių rašti
jos kūrėjo gimtinė yra Kėdainiai. 
Jo vardu pavadinta rajono savi
valdybės viešoji biblioteka, prie 
jo sodinto ir tebežaliuojančio 
ąžuolo Babėnuose vyksta gražūs 
literatūriniai renginiai. Kėdáiniai 
nuo šiol turės ir žymiojo kraš
tiečio vardu pavadintą lietuvių 
kalbos, literatūros, istorijos, aps
kritai lietuvių kultūros mylėtojų, 
puoselėtojų draugiją.
Steigiamasis susirinkimas vyko 
Krekenavõs seniūnijoje, Ustrõ
nėje, Juozo TumoVaižganto 
ir knygnešių muziejuje, o jo 
muziejininkas Audrius Daukša, 
turintis giminystės sąsajų su Mi
kalojumi Daukša, tapo skyriaus 
garbės nariu.
Susirinkime dalyvavo LKD 
valdybos pirmininkė Genovaitė 
Kačiuškienė, kalbininkė Jolanta 
Zabarskaitė. Beje, kaip tik ji ir 
pasiūlė suteikti skyriui Mikalo
jaus Daukšos vardą. Genovaitė 
Kačiuškienė papasakojo apie 
draugijos veiklą nuo 1935 metų 
ir išdalijo naujiesiems nariams 
draugijos narių ženkliukus.
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Steigiamojo susirinkimo dieną 
užsiregistravo 18 narių, o dar 
keli prisijungė vėliau. Vadove 
išrinkta savivaldybės kalbininkė 
Rūta Švedienė, pavaduotoju − 
savivaldybės administracijos 
Švietimo ir kultūros skyriaus 
vyr. specialistas Rytas Tama
šauskas, sekretore – mokytoja 
ekspertė lituanistė Aldona Šlia
žaitė iš Suaugusiųjų ir jaunimo 
mokymo centro.
Ši trijų žmonių grupė ir subūrė 
bendraminčius, kurie pagal LKD 
įstatus, skyriaus planus, narių 
pa geidavimus bei iniciatyvas ir 
stengsis organizuoti draugijos 
veiklą.
Pagrindinis LKD veiklos tikslas – 
ugdyti visuomenės kalbinį są
moningumą, formuoti teigiamas 
nuostatas dėl kalbos, kelti kalbos 

prestižą. Skyriaus pirmininkė 
kalbėjo, kad bus organizuojama 
ir šviečiamoji veikla visuomenei, 
ir renginiai, skirti tik draugijos 
nariams. Skyriaus veikla aprėps 
daugelį dalykų. Tai ir kalbos 
taisyklingumas, normos, jų 
skleidimas įvairiomis formomis 
visuomenei, ir kalbos grožis 
bei kūrybiškumas, ir senųjų, iš 
šio krašto kilusių kalbininkų, 
švietėjų darbų aktualizavimas 
šiandien, ir šio meto, dabartinių 
kėdainiečių kalbininkų ir litera
tų, švietėjų darbai. 
Jau dėliojamas konkrečių ren
ginių tvarkaraštis. Birželio 1 d. 
skyriaus nariai vyks į Pérnaravą, 
į draugijos narės Loretos An
drulienės organizuojamą didelę 
visos dienos šventę, skirtą peda
gògės, žymios tautinio atgimimo 

veikėjos, gimusios šiame krašte, 
Jadvygos Teofilės JuškytėsŠiršės 
150mečiui. Birželio pabaigoje 
bus surengta istorinė, kalbinė ir 
kultūrinė išvyka į Dótnuvą. Čia 
Rytas Tamašauskas supažindins 
atvykusiuosius su Dotnuvõs 
vienuolynu, bažnyčia ir kitomis 
vietomis, o paskui bus vaišina
masi to krašto valgiais. Rudenį 
planuojami renginiai, skirti Vie
tovardžių metams, Mikalojaus 
Daukšos Postilės 420mečiui, 
redaktoriaus, kalbininko, vertėjo 
Aleksandro Žirgulio 110osioms 
gimimo metinėms.
Tariamasi ne tik dėl konferencijų, 
seminarų, paskaitų, straipsnių, 
bet ir dėl modernesnių veiklos 
formų. Idėjų ir norų daug. Tiki
mės, pavyks realizuoti daugelį jų. 
(Rūta Švedienė)

LKD Kėdainių Mikalojaus Daukšos skyriaus nariai Ustronėje
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LKD Kelmės skyrius kasmet 
kitoje rajono vietoje rengia 
gimtosios kalbos mylėtojų susi
tikimus: pernai aplankyti Šáukė
nai, Týtuvėnai, šiemet Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos dienai 
skirtas renginys ,,Vietovardžių 
metai: mūsų Kražiai“ atkeliavo į 
Kražiùs – mažąją baroko sostinę.
GegužNs 10 d. Motiejaus Kazi
miero Sarbievijaus kultūros cen
tre surengtą renginį vedė LKD 
Ke[mės skyriaus pirmininkė, 
,,Kražantės“ progimnazijos lietu
vių kalbos ir literatūros mokytoja 
metodininkė Alma Paulauskienė. 
Dalyvius daina pasveikino kul
tūros centro dainininkės, žodį 
tarė Ke[mės r. savivaldybės mero 
pavaduotojas Egidijus Ūksas, 
kultūros centro direktorė Lina 
Mikalajūnaitė, Krãžių Žygi

manto Liauksmino gimnazijos 
neformaliojo ugdymo skyriaus 
vedėja Irena Žaludienė. Ke[mės 
r. savivaldybės administracijos 
direktorius Stasys Jokubauskas ir 
Alma Paulauskienė mokiniams – 
Raštingiausio mokinio konkùrso 
I–III vietų laimėtojams ir jų mo
kytojoms – įteikė LKD Ke[mės 
skyriaus padėkas. Paskui buvo 
aptartas publicistikos konkùrsas 
,,Žmogus šalia manęs“. Viena jo 
rengėjų – ,,Bičiulio“ laikraščio 
redaktorė Ona Jautakienė – pri
minė konkùrso ištakas. Mirus 
2012–2016 m. kadencijos Seimo 
narei Almai Monkauskaitei, jos 
draugai nutarė įamžinti Almos 
atminimą renginiais jaunimui. 
Pirma tokia iniciatyva buvo 
Ra šinio konkùrsas. Į kvietimą 
dalyvauti atsiliepė Šáukėnų Vlado 

PūtvioPutvinskio, Krãžių Žygi
manto Liauksmino gimnazijų ir 
Ke[ mės ,,Aukuro“ pagr. mokyklos 
mokiniai. Ke[mės r. savivaldybės 
Visuomenės sveikatos biuro di
rektorė Lina Balčiūnienė primi
nė, kad konkùrsui velionės šeima 
paskyrė Reginos Biržinytės pre
miją, kuria Alma Monkauskaitė 
buvo apdovanota už knygą ,,Ma
no kadencija“. Iniciatyvą parėmė 
ir Ke[mės ,,Rotary“ klubas. Ona 
Jautakienė, apibendrindama jau
nųjų kūrybą, teigė, kad mokinių 
rašiniuose, be objektyvių faktų, 
pateikta daug šiltų, asmeniškų 
įspūdžių: ,,Konkurso dalyviai 
daug žino apie savo senelius ir 
prosenelius – tai maloni šių laikų 
išimtis.“ Pirmą vietą komisija 
skyrė Šáukėnų Vlado Pūtvio
Put vinskio gimnazijos penktokei 

Renginys ,,Vietovardžių metai: mūsų Kražiai“ Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centre
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Žygintei Gotautaitei, antrą – 
Krãžių Žygimanto Liauksmino 
gimnazijos abiturientei Gitanai 
Šaltytei, trečią – šaukėniškiui 
Kristupui Lavickui. ,,Bičiulis“ do
vaną paskyrė Ke[mės ,,Aukuro“ 
pagr. mokyklos mokinei Danielei 
Domeikytei. Kitiems konkùrso 
dalyviams atiteko Visuomenės 
sveikatos biuro dovanos.
Vietovardžių klausimams skirto
je renginio dalyje du pranešimus 
apie vietovardžius perskaitė kra
žiškės mokinės. Dešimtokė Vik
torija Mėčajūtė papasakojo apie 
tyrimą ,,Kražių miestelio vardo, 
gatvių pavadinimų kilmė ir 
reikšmė“. Ją tarmišku pasakojimu 
papildė bendraklasė Viktorija 
Zdanevičiūtė. Akvilė Staražins
kaitė savo pranešimą pavadino 

,,Kražių seniūnijos vietovardžiai“. 
Apie KarklLnų ežero atsiradimą 
tarmiškai pasakojo abiturientė 
Živilė Nutautaitė. Ke[mės r. sa
vivaldybės mero pavaduotojas 
istorikas Egidijus Ūksas prane
šime ,,Dėl Kelmės vardo kilmės“ 
pateikė iš įvairių šaltinių surinktą 
medžiagą apie Ke[mės vardą 
ir apibendrino, kad šio miesto 
vardo siejimas su žodžiu kelmas 
yra abejotinas. VaQzdų pranešimą 
apie Lietuvos savivaldybių pava
dinimuose esančių vietovardžių 
kirčiavimą perskaitė ŠU dėstyto
jas, LKD tarybos narys Algirdas 
Malakauskas. Apie tai, kad vieto
vardžiai kuriami nuolat, kalbėjo 
LKD valdybos sekretorė Rita 
Urnėžiūtė. Vietovardžių kūrėjai 
yra ir konkrečiõs vietos gyvento

jai, ir rašytojai, vertėjai, ir statybų 
verslo atstovai. Įdomių situacinių 
vietovardžių (Vilnecija, Šiukšli-
niškės, Sausuva) užfiksuota LKI 
Lietuvių kalbos naujažodžių 
duomenyne. Renginio pabaigoje 
kreipdamasis į dalyvius VLKK 
pirmininkas Audrys Antanaitis 
teigė, kad kalbėti lietuviškai yra 
ir garbė, ir pareiga. 
Prie apskritojo stalo surengtoje 
diskusijoje VLKK pirmininkas, 
LKD nariai, Ke[mės, Šiaulic, 
Jõniškio savivaldybių kalbos 
tvarkytojai, Ke[mės r. savival
dybės administracijos atstovai 
diskutavo apie kalbos priežiūros 
ir tvarkybos sistemą. 
Muziejininkas Vygautas Mažonas 
svečiams surengė ekskursiją po 
Kražius. (Emilija Kvietkuvienė)


