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Pirmojoje leidinio dalyje – pranešimai iš konferencijos „Nemuno 
virsmas mariomis“, skirtos Kauno marių šešiasdešimtmečiui paminėti. 

Antrojoje – iš rugsėjį vykusios konferencijos „Man ir šiandien tie vande-
nys spindi...“, skirtos vietovardžių metams. Abi konferencijos buvo 

apgobtos kita kultūrine veikla: koncertais, 
poezijos skaitymais, diskusijomis.

 

Renginiai ir leidinys parengtas įgyvendinant 
Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą pro-
jektą – renginių ciklą „Laikinoj atminty...“. 

Dėkojame visiems prisidėjusiems 
ir dalyvavusiems!

Organizatorius – Lietuvos 
liaudies buities muziejus: llbm.lt
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Inga Levickaitė – Vaškevičienė

1

LiEtuVos LiauDiEs 
BuitiEs muZiEjus 
IR PIEVELIŲ KAIMAS

KAIp buvO rINKTA vIeTA MuzIeJuI pO ATvIru DANguMI

Tarpukario Lietuvoje daug kalbėta, svarstyta, rašyta apie Tėviškės arba Oro muziejaus 
organizavimą, tačiau iki pat 1940 m. net nebuvo parinkta jo vieta ir valstybinis muziejus 
neįsteigtas. Tik Žemės Ūkio rūmai 1930 m. įkūrė nedidelį muziejų po atviru dangumi Par-
odos kalne, Kaune. Labai mažoje 7 ha teritorijoje pastatyti keli pastatai (pirmasis – numas su 
atvira ugniaviete iš Vainaičių kaimo Telšių rajone), koplytėlės, kryžiai buvo vertingi liaudies archi-
tektūros objektai. Karo ir pokario metais visus juos kartu su 4000 sukauptų eksponatų sunaikino 
okupantai. Turbūt buvo kelios priežastys, kurios neleido tarpukaryje atsirasti muziejui po atviru 
dangumi: privati žemės nuosavybė, varžiusi parinkti optimalią vietą jo statyboms, valdininkų ne-
rangumas ir noras muziejų steigti mieste. 

Po Antrojo Pasaulinio karo vėl pradėta rūpintis centrinio muziejaus po atviru dangumi kūrimu. 
1957 m. sudaryta speciali mokslininkų, etnografų, architektų ir muziejininkų komisija. Pagrindi-
nis jos uždavinys – parinkti optimalią mikrolandšafto ir patogiausią susisiekimo atžvilgiu vietą 
muziejaus statybai. Buvo subrandinta aiški lokalizacijos koncepcija: surasti vietovę netoli svarbių 
kelių, kurią lengva pasiekti iš bet kurių Lietuvos rajonų; teritorija turi būti kompaktiška, įvairi gam-
tiniu požiūriu, sąlygiškai atitinkti etnografinių regionų fiziogeografines ypatybes, pasižymėti tur-
tingomis kraštovaizdžio perspektyvomis.

Vyresnioji LLBM muziejininkė

INGA LEVICKAITĖ – VAŠKEVIČIENĖ
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MuzIeJuS ATrANDA SAvO NAMuS pIeveLIų KAIMe

Nors muziejų siūlyta steigti Kaune arba Vilniaus apylinkėse, tačiau buvo išrinkta visus keliamus 
reikalavimus atitikusi kompromisinė 174 ha teritorija Kaišiadorių rajone šalia Rumšiškių – Pievelių 
kaimo žemėse. Lietuvos liaudies buities muziejus įsteigtas LTSR Ministrų Tarybos 1965 m. balan-
džio mėn. 30 d. nutarimu Nr. 222. 

Pievelių kaimas dar vadintas Paažeriu, Paežeriais, Paduobriais. Šis kaimas, kurį sudarė 22 sodybos 
ir gyveno 130 gyventojų, paminėtas 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo medžiagoje. Į vienkie-
mius išskirstytas gana vėlai, 1933 m. Pradžioje buvo planuojama palikti muziejuje vieną Pievelių 
kaimo sodybą, tačiau to atsisakyta, nes pastatai buvo neseni, muziejinės vertės neturėjo. Senuo-
sius Pievelių kaimo gyventojus (dokumentuose užfiksuoti 14 sodybų savininkai) palaipsniui iškė-
lė. Dalis jų apsigyveno Rumšiškėse, Pievelių vardu pavadintoje gatvėje.

Statant Aukštaitijos sektorių pasinaudota buvusiu Pievelių kaimo planavimu, t.y. suskirstymu rė-
žiais, į juos tiksliai patalpinant muziejaus sodybas. Landšaftas dirbtinai nekeistas – išliko senieji 
sodai, augalai, pasakojimais apipintas Saulėtekio šaltinis, net gandralizdis. 

Pievelių kaimo kraštovaizdis. 1966 m. 
Algirdo Kubiliaus nuotrauka.

INGA LEVICKAITĖ – VAŠKEVIČIENĖ



LAIKINOJ ATMINTY  \  II DALIS  \  MAN Ir šIANDIeN TIe vANDeNYS SpINDI

5

INGA LEVICKAITĖ – VAŠKEVIČIENĖ

Pievelių kaimo gyventoja Marytė 
Navickienė, apsigobusi skara. 1966 m. 

A. Kubiliaus nuotrauka.

 Saulėtekio šaltinis. 1966 m. 
A. Kubiliaus nuotrauka. 
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MuzIeJuJe SAugOMI eKSpONATAI Iš pIeveLIų KAIMO

1966 m. liepos mėnesį muziejaus fotografas Algirdas Kubilius fotografavo Pievelių kaimo krašto-
vaizdį ir kai kurias sodybas. Šie negatyvai dabar saugomi muziejaus fonduose, yra suskaitmeninti 
ir įvesti į LIMIS sistemą, todėl su jais gali susipažinti visi besidomintys kaimo istorija. 

Iš Pievelių kaimo į muziejų pateko tik vienas pastatas – iš Stasio Dagilio įgytas tvartas (dangtis). 
Jis statytas XX a. pradžioje ir nuo 1974 m. stovi Aukštaitijos sektoriaus gatvinio rėžinio kaimo Tau-
ragnų sodyboje. 

Pievelių kaimo želdinius išsamiai aprašė ilgametė muziejaus darbuotoja, etnobotanikė Gražina 
Žumbakienė, kuri 1990 m. apklausė 7 senuosius kaimo gyventojus ir nustatė buvusias sodybų 
vietas. Muziejaus Gyvakarų sodyboje tebeauga šimtametis sodas iš dar neišskirstyto vienkiemiais 
Pievelių kaimo. Kai kurie ilgamečiai muziejaus darbuotojai taip pat labai gražiai saugo Pievelių 
kaimo atminimą, sakydami, jog važiuoja darbuotis ne į teritoriją, o į Pieveles... 

Tvartas iš Pievelių kaimo Aukštaitijos sektoriaus Tauragnų sodyboje. 
Dr. Eligijaus Juvencijaus Morkūno nuotrauka.

INGA LEVICKAITĖ – VAŠKEVIČIENĖ
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RuMšIšKIŲ 
VALSčIAuS 
saViVaLDa

Rumšiškių valsčius įkurtas cariniais laikais, po 1861 m. baudžiavos panaikinimo. Valsčiuo-
se veikė luominė valstiečių savivalda.  Vis dėlto, apie demokratinę savivaldą  galima kalbėti 

nuo 1918 m., kai gyventojai patys rinko savo valdžios institucijas, nepaisant turto, lyties ar kitų 
cenzų. Šiame pranešime pateiksime Rumšiškių valsčiaus raidos fragmentus 1918 – 1940 m. 

Kiekviena savivaldybė turi turėti savo ribas, centrą, savivaldos teisę ir institucijas, rinktas gyvento-
jų, per kurias ta savivaldos teisė realizuojama. Lietuvos teritorija buvo padalinta apskritimis, kurias 
sudarė nuo kelių iki keliolikos valsčių.  Rumšiškių valsčius priklausė Kauno apskričiai. 

Rumšiškių valsčiaus teritorija šiek tiek kito, tačiau 1923 m. duomenimis, valsčiui priklausė šie kai-
mai ir gyvenamosios vietovės: Aleksandruvkos k., Aštrago k., Baniškių k., Bartkūnų k.,  Byliškės 
(Vojakiškės) k., Būdos vns., Dambravos k., Dyliškės vns., Dovainonių I k., Dovainonių II k., Dovaino-
nių III k., Frankavos-Bartkūnų plv., Gastilonių k., Gojaus vns., Grabuciškės k., Guronų k., Gūtos k., 
Jakštonių k., Jurgiškės k., Kalnelio (Gorkų) vns., Kapitoniškės plv., Karčupio k., Kieliškių k., Lašinų k., 
Leliušių k., Livintų k., Mackūnų k., Milžinų k., Mozūriškės vns., Naujasodžių k., Paažerių (Pievelės) 
k., Pagirio (Paliesio) k., Panerio k., Pašulių k., Pentiškių k., Petriškių dv., Piktavydžio k., Pravieniškės 
k., Rumšiškių mstl., Šilinių vns., Uogintų dv., Užtakio k., Vigoniškių plv., Vojakiškių (Byliškės) vns., 
Vosyliškių dv., Zasciankos dv. (dv. – dvaras, plv. – palivarkas, vns. – viensėdis). Kaip matyti, dalis vie-
tovių vėliau liko „po vandeniu“, t.y. buvo užlietos Kauno mariomis. 

aistė lazauskienė

Aistė Lazauskienė

Vyresnioji LLBM muziejininkė doc. dr.
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Iš pradžių valsčius padalytas į 5 seniūnijas, o nuo 1929 m.  – į 7. 1932 m. Rumšiškių valsčiaus ribose 
buvo 7461 ha žemės ir apie 6000 ha valstybinio miško. Miestelyje gyveno 1050 gyventojų, valsčiu-
je – apie 6000 gyventojų, buvo 8 pradžios mokyklos, kooperatyvas, smulkaus kredito draugija ir 
„keletas tautiškų organizacijų“.  

Nors Lietuvos valstybės atkūrimo aktas buvo paskelbtas 1918 m. vasario mėnesį, realūs 
valstybės kūrimo darbai prasidėjo tik lapkritį, kai pralaimėjusi karą Vokietija buvo privers-
ta leisti Valstybės Tarybai sudaryti Vyriausybę. Ko gero, tik tada imta rimčiau svarstyti, kaip 
perimti iš vokiečių valsčių, apskričių ir miestų valdymą. Kuriantis Lietuvos valstybei bene pagrin-
dinis klausimas buvo, ar pavyks tą valstybę įtvirtinti. Netrūko abejojančių, ar lietuviai iš viso suge-
bės vieni valdytis, neturėdami patirties, išsilavinusių žmonių. 1918 metais nebuvo aišku, ar kitos 
valstybės pripažins Lietuvą. Todėl kurti vietose savą valdžią, statyti valstybę „iš apačios“ buvo labai 
svarbu. Lietuvos valstybės taryba paskelbė atsišaukimą, kuriame ragino kurti parapijų komitetus: 
„Negaišdami nė dienos, kiekvienoje parapijoje susirinkite visi vyresnieji be kalbos ar tikybos skir-
tumo, ir išrinkite Parapijos komitetą iš penkių ar septynių žmonių. Išrinktasis komitetas turi tuoj 
paimti į savo rankas tvarkyti apylinkės gyvenimą“. Šis atsišaukimas, išspausdintas lapkričio 13 
d. „Lietuvos aide“, pasiekė ir Rumšiškių miestelį. Galima spėti, kad Rumšiškių bažnyčioje jis buvo 
pagarsintas sekmadienį, lapkričio 17 d. (kaip ir daug kur Lietuvoje). Rinkimų iniciatorius buvo kle-
bonas Stasys Irtmanas. Jis tapo komiteto pirmininku. Kiti išrinkti nariai: Simonas Zareckas (iš Do-
vainonių I k.), Dominykas Valiūnas (taip pat iš Dovainonių I k.), Bernardas Žukauskas (iš Rumšiškių 
miestelio), Apolinaras Leonavičius (iš Dambravos vienk.), Matas Meilutis (iš Pamierių k.), Vincas 
Aleksandravičius (iš Karčiupių k.). Iš vietinių gyventojų susidarė milicija, kuri iš centrinės valdžios 
gavo 4 arklius, balnus ir 8 kariškus šautuvus. Vokiečių valdžia kurį laiką su vietine milicija veikė 
kartu, paskui prieš išsikraustydami ėmė savivaliauti, pusdykiai pardavinėjo miškus, gabeno visokį 
turtą, ėmė priešintis milicijai ir komitetui. Pasitraukdami iš apylinkių vokiečiai 1918 m. gruodžio 
12 d. pardavė komitetui 2961 pūdą javų ir raštinės reikmenų už 16 815 markių. Kaip teigia šaltiniai, 
„šią sumą sumokėjo komiteto nariai savo pinigais ir ją užpajamavo valsčiaus kasoje kaipo paskolą 

saViVaLDos 
institucijos  

aistė lazauskienė
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besikuriančiai savivaldybei“. 1919 m. sausio mėnesį vokiečiai apleido Rumšiškių valsčių. Iš vokie-
čių pirktus javus komitetas išpardavė vietinei varguomenei ir ūkininkams sėklai. Iš pajamų buvo 
grąžintos skolos, išlaikomas komitetas ir 1918 m. komiteto įsteigta prieglauda. 1919 m. sausio mėn. 
27 dieną, dalyvaujant 186 parapijiečiams, buvo išrinktas pirmas valsčiaus viršaitis Stasys Uloza, 
pavaduotojas Vincas Aleksandravičius, iždininkas ir valdyba iš 5 žmonių, į kurią pateko: Jurgis Mi-
kalauskas, Apolinaras Leonavičius, Vincas Makarevičius, Stančiauskas ir Faivelis Perkus. Į Kauno 
apskrities seimelį (vėliau pavadintą taryba) buvo išrinktas Domininkas Valiūnas. Buvęs parapijos 
komitetas savo darbus perdavė naujai valsčiaus savivaldybei. Valsčiaus valdyba pasigamino ants-
paudą (žr. nuotrauką).

Rinkimai į Rumšiškių valsčiaus tarybą įvyko 1921, 1924, 1929 ir 1940 m.  Nuo 1929 m., pagal naują 
„Savivaldybių įstatymą“ į Tarybos narius buvo renkami seniūnijų atstovai, taigi visos 7 seniūnijos 
buvo vienodai atstovaujamos taryboje. Valsčiaus viršaitis – vykdomosios valdžios vadovas, ren-
kamas tarybos narių. 1921 m. viršačiu išrinktas Petras Pūras, ūkininkas iš Dovainonių kaimo, o jo 
pavaduotoju –  Antanas Vilčinskas iš Lašinių kaimo. Nuo 1930 m. Rumšiškių viršaitis – Jonas Zarec-
kas, buvęs savanoris, Šaulių sąjungos narys (žr. nuotrauką).

Rumšiškių valsčiaus komiteto protokolo fragmentas. 
Iliustracija iš Lietuvos valstybės centrinio archyvo.

aistė lazauskienė



LAIKINOJ ATMINTY  \  II DALIS  \  MAN Ir šIANDIeN TIe vANDeNYS SpINDI

10

Viršaitis Jonas Zareckas (sėdi centre, su viršaičio grandine ir 
ženklu ant kaklo) su valsčiaus tarybos nariais ir seniūnais. XX a. 4 

deš. Nuotrauka iš knygos: Olijardas Lukoševičius, „Trakų (Kaišiadorių) 
apskritis 1918–1940 m. : tarp valdžios ir savivaldos“, Kaišiadorys, 2019.

Viršaitis Jonas Zareckas su Rumšiškių valsčiaus seniūnais. Kiekvienas seniūnas prie krūtinės 
atlapo prisisegęs seniūno ženklą, kurie pradėti nešioti 1933 m. XX a. 4 deš. Nuotrauka 

iš knygos: Olijardas Lukoševičius, „Trakų (Kaišiadorių) apskritis 1918-1940 m. : tarp 
valdžios ir savivaldos“, Kaišiadorys, 2019.

aistė lazauskienė
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Valsčiaus valdyba buvo įsikūrusi atskirame name, kuriame buvo ir raštinė, ir „daboklė“. Valsčiaus 
savivaldos institucijos (taryba, valdyba, viršaitis, seniūnai) sprendė įvairius vietos klausimus. Teko 
rūpintis socialine apsauga, švietimu (aštuonių pradžios mokyklų „aprūpinimas“), vidaus pasų 
išdavimu, susisiekimu (kelių tvarkymas, tiltų statyba kt.), mokesčių rinkimu ir kt. Pirmaisiais 
nepriklausomybės metais savivaldybių veikla buvo specifinė – reikėjo paskirstyti rekvizi-
cijas, suteikti žyginių arklių kariuomenei ir kt.

aistė lazauskienė

Viršaitis Jonas Zareckas prie Rumšiškių valsčiaus 
savivaldybės. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš knygos: 

Olijardas Lukoševičius, „Trakų (Kaišiadorių) apskritis 
1918-1940 m. : tarp valdžios ir savivaldos“, Kaišiadorys, 2019.
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APIE KAuno MARIŲ IR 
apymario kVartEro 
gEoLogInį žEMėLAPį 

 Šiandien jau galutinai išaiškinta, kad šiaurinė Europos dalis, tame tarpe ir Lietuva, 
paskutinį kartą Žemės istorijoje (prieš 690 000-13 000 metų) buvo daug kartų pa-

dengta storais ledynais, panašiais į tuos, kurie šiuo metu tįso Antarktidoje ir Grenlandi-
joje. 

Lietuva laikoma tipiška ledynų veiklos netolimoje geologinėje praeityje sritimi. Buvusių apledė-
jimų įrodymais tapo ledynų palikti pėdsakai reljefe ir nuogulų sluoksniuose. Visų pirma – tai rie-
duliai: rausvi granitai ir juosvi diabazai, pilki gneisai ir rožiniai smiltainiai, gelsvi dolomitai ir baltos 
klintys. Pagal tai, jog šių riedulių gimtosios vietos yra Švedijoje, Suomijoje, Baltijos jūros dugne ar 
jos salose, galima spręsti, kad rieduliai buvo atvilkti į mūsų kraštą. Antra – milžiniški senų uolienų 
luistai, kurių gimtoji vieta dažniausiai Lietuvoje, išslėgti iš gilesnių sluoksnių. Luistų dydžiai siekia 
dešimtis ir net šimtus metrų. Trečia - apie ledynų veiklos aktyvumą galima pastebėti atodan-
gose, kuriose surandame sujauktas ir suraukšlėtas kadaise buvusias horizontaliai sluoksniuotas 
storymes. Ketvirta - daug žinių teikia ledynų veiklos produktas – morena – tai tankaus ir kieto, 
akmeningo priemolio ir priesmėlio sluoksniai. Slinkdamas ledynas ardė pakeliui esančias uolie-
nas, dažniausiai ankstesnio apledėjimo morenas. Į jo masę pateko daug smulkių ir stambių uo-

danguolė karmazienė

Danguolė Karmazienė

Lietuvos geologijos tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos inžinerinės geologijos 

skyriaus vyriausioji geologė dr.



LAIKINOJ ATMINTY  \  II DALIS  \  MAN Ir šIANDIeN TIe vANDeNYS SpINDI

13

lienų nuotrupų, kurios dar labiau susmulkintos ir sutrintos pasiskirstė lede. Ties ledyno pakraščiu 
moreningas ledas ištirpsta, suklodamas įvairios sudėties nuogulas. Tyrinėjant morenoje akmenu-
kų išsidėstymą, pačių nuogulų struktūrą bei tekstūrą, galima nustatyti ledyno slinkimo pobūdį 
bei morenos susikaupimo sąlygas. Ir pagaliau, dabartinio Žemės paviršiaus reljefas taipogi labai 
svarus liudijimas. Specialistui, tyrinėjančiam Žemės paviršių ir jo vidinę sandarą, nesunku atskirti 
ledyno pakraštyje sustumtas ar jo plyšyje supiltas kalvas, tirpsmo vandenų suklostytas lygumas, 
atskirti daubas, kurios susidarė ištirpus po žeme palaidotiems ledo gabalams ir vėliau čia įgriuvus 
žemei. Geomorfologiniai ir geologiniai paviršiaus tyrimai įgalina nustatyti apledėjimų ribas, ledy-
nų dydžius ir jų atsitraukimo pobūdį. 

Lietuvoje ledyninės nuogulos susidarė pleistocene (per pastaruosius 690 000 metų) veikiant 
pakartotinėms ledyno dangoms, užslinkusioms iš Fenoskandijos. Ledyninės nuogulos dengia 
senesniųjų geologinių sistemų uolienas nevienodo storio danga. Ploniausia (1-15 m storio) yra 
Šiaurės Lietuvoje dėl ledynų egzaracinės veiklos. Tuo tarpu Žemaičių ir Baltijos aukštumose pleis-
toceno nuogulų storis siekia 314 m, nes ledynų pakraštyje vyko daug gausesnė sedimentacija ir 
akumuliacija. Ledyninės nuogulos sudaro sudėtingus kompleksus, vadinamas ledyninių nuogu-
lų formacija. 

Kvartero sistemos nuogulas, didžiąja dalimi suformuotas skandinaviškųjų kontinentinių apledė-
jimų ledynų, tyrinėja kvartero geologijos specialistai. Dabartinio Lietuvos paviršiaus suformavi-
mui reikšmingiausias buvo paskutinysis apledėjimas. Kelių šimtų metrų storio ledyno liežuviai 
atslinko iš šiaurės, per kelis tūkstančius metų užklojo beveik visą dabartinės Lietuvos teritoriją.  
Lietuvoje ledynas ištirpo prieš 13-10 000 metų. 

Lietuvos geologijos tarnybos specialistai atlieka geologinį kartografavimą masteliu 1: 50 000. Su-
daromi valstybinai kartografiniai dokumentai – kvartero geologinis (su geologiniu pjūviu) ir geo-
morfologinis žemėlapiai (1 pav.). Kvartero geologiniame žemėlapyje pavaizduota po dirvožemiu 
slūgsančių nuogulų ir nuosėdų išplitimas, amžius, kilmė ir litologinė sudėtis. Žemėlapį papildo 
geologinis pjūvis, kuris vaizduoja kvartero storymės nuogulų ir nuosėdų slūgsojimo sąlygas. Ge-
omorfologiniame žemėlapyje vaizduojama reljefo kilmė, amžius ir formų įvairovė. Žemėlapiams 
sudaryti dešifruojamos stambaus mastelio aerofotonuotraukos, atliekami lauko geologiniai-geo-
morfologiniai maršrutai, kurių metu gręžiami ir aprašomi 1,2 m gylio gręžinukai. Sudarant geolo-
ginio modelio paviršinę dalį ir jo giluminę sandarą, naudojami įvairūs tyrimų metodai. Daugiau-
sia vertingos informacijos teikia atodangos stačių upių šlaituose arba karjeruose, kur atsiveria 
uolienų sluoksniai. Geologui tai lyg muziejus po atviru dangumi, kuriame atsiskleidžia ge-
ologinė praeitis (2 pav., 3 pav.). Kita svarbi informacija išryškėja tyrinėjant nuogulų gilu-
minę sandarą, sudarant geologinius pjūvius, ji gaunama gręžiant gręžinius.

danguolė karmazienė



LAIKINOJ ATMINTY  \  II DALIS  \  MAN Ir šIANDIeN TIe vANDeNYS SpINDI

14

danguolė karmazienė

1 pav. Kauno marių ir apymario kvartero geologinis 
žemėlapis (su pagrindinėmis geomorfologinėmis 

formomis bei jų kompleksais). Autorė: D.Karmazienė
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2 pav. Nemuno I-osios viršsalpinės tera-
sos sandara Panemunės atodangoje 

(foto D. Karmazienės, 2000).

3 pav. Varvinis molis Žiegždrių 
atodangoje. (foto B. Karmaza, 2000).

danguolė karmazienė
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