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Konferencija „Akmuo – Žem÷s ir žmogaus istorijos metraštis“,  
Mos÷dis, 2008 spalis 

E. Razgus, J. Satkūnas, I. Virbickien÷ 

 
 

 

Konferencijos tikslas – apžvelgti Lietuvos ir 
artimiausių kraštų „akmeninę ar uolinę“ 
geologinę aplinką, jos praktinę, išliekamąją, 
kultūrinę, pažintinę, istorinę, mitologinę, religinę 
ir kt. vertę, aptarti būdus kaip išsaugoti 
svarbiausius geologinio paveldo objektus – 
didžiuosius riedulius ir jų sankaupas, paskatinti 
kalnakasybas vietas – išnaudotus uolienų 
karjerus – naudoti ir kaip pažintinio lankymo 
objektus. 
 
Konferencija, vykusi Mos÷džio gimnazijoje, 
pritrauk÷ 90 dalyvių: net penkių rajono mokyklų 
moksleivių ir mokytojų, aplinkos apsaugos ir 
tvarkymo specialistų, Skuodo raj. savivaldyb÷s 
atstovų, Mos÷džio miestelio seniūnijos ir 
žiniasklaidos atstovų d÷mesį. 

 

 
 

 

Konferencijos akimirkos Mos÷džio gimnazijoje 
(H.Vaitkevičiaus, I. Virbickien÷s nuotr.) 

Konferenciją atidar÷ Mos÷džio gimnazijos 
direktor÷ Audron÷ Šverien÷, dalyvius pas-
veikino Aplinkos viceministras Raimundas 
Paliukas, renginį ved÷ – gimnazijos direktor÷s 
pavaduotoja Virginija Jonkuvien÷ ir respub-
likinio V. Into vardo akmenų muziejaus 
direktorius Evaldas Razgus. 
 
Konferencija prasid÷jo Mos÷džio gimnazijos 
mokinių poetine kompozicija ir dainomis.  
 
Po pranešimų (jų santraukos pateiktos šiame 
leidinyje) vyko pokalbiai ir diskusijos 
geologinio paveldo apsaugos, išteklių 
panaudojimo klausimais, pristatyti stendai 
apie Lietuvos akmenis ir uolas, Papil÷s 
atodangą, Ventos sl÷nį ir kt.  
 
V. Into unikalių akmenų muziejuje buvo 
pristatytos net dvi naujos ekspozicijos: 
Muziejaus direktoriaus E. Razgaus – Žemai-
tijos kultūrinio ir gamtinio paveldo meninių 
nuotraukų paroda ir Lietuvos geologijos 
tarnybos Kvartero geologijos skyriaus ved÷jo 
dr. A. Bitino sukaupta mineralų kolekcija. 
 

 
V. Into unikalių akmenų muziejuje 
(I. Virbickien÷s nuotr.) 
 
Savitas, gražiai tvarkomas ir įspūdingais 
akmenimis pasipuošęs Mos÷dis, išsiskiria 
gydytojo V. Into maždaug prieš 40 metų 
prad÷ta kurti akmenų ekspozicija (apie 
150 tūkstančių akmenų). Buvusiame malūne, 
Bartuvos sl÷nyje ir sodybose sukaupta apie 
50 tūkstančių įvairių dydžių ir formų riedulių. 
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Akmenų ekspozicija paįvairinta įvairių kraštų 
dekoratyviniais augalais.  
 
Pažym÷tina dar ir tai, kad Mos÷dis yra Salantų 
regioniniame parke, kurio gamtinį savitumą ir 
kraštovaizdžio išskirtinumą lemia vaizdingi 
Minijos, Salanto, Blendžiavos, Mišup÷s, 
Kūlupio, Eiškūno, Bartuvos upių vaizdingi 
sl÷niai. Unikalūs Šauklių, Kulalių, Erl÷nų, 

Igarių riedulynai, kuriuose rieduliai savo 
pirmykšt÷je pad÷tyje slūgso dar nuo ledynų 
atsitraukimo laikotarpio. Įspūdingiausias, 
lankymui parengtas Šauklių riedulynas-
kadagynas išsiskiria tundrą primenančiu 
kraštovaizdžiu, su įvairiausių formų, vešliais 
kadagiais. Parkas gars÷ja archeologinio 
paveldo gausa – pilkapiais, piliakalniais ir 
alkomis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencijos dalyviai prie V. Into unikalių akmenų muziejaus (H. Vaitkevičiaus nuotr.) 

 

V. Into unikalių akmenų muziejuje (I. Virbickien÷s nuotr.) 
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Tik pora mineralų... 

Dr. Albertas Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba 

 
 

 

Lietuvoje vienaip ar kitaip pamin÷jus akmenį, 
omenyje dažniausiai turime daug kur 
sutinkamus riedulius, kai kuriais atvejais – 
upių atodangose ar karjerų sienel÷se 
atsidengiančius dolomitą ar klintį. Kitaip 
tariant, t.y. naudojant geologinę terminiją, 
mes kalbame apie uolienas – gamtinius 
agregatus, susidedančius iš mineralų. O kaip 
atrodo ta pati mažiausia akmens sud÷tin÷ 
dalis – mineralas? Pasak mineralogijos 
vadov÷lių, Žem÷je iki šiolei yra surasta bei 
aprašyta daugiau nei 2200 įvairių mineralų, o 
imant įvairias jų atmainas – suskaičiuotume ir 
visus 4000. Tačiau tik apie 450 mineralų yra 
paplitę plačiai, tuo tarpu likusieji yra gana 
reti, o kai kurie – aptinkami tik vienintel÷se 
unikaliose radimviet÷se. Vieni mineralai, 
smulkūs ir neišvaizdūs, sutinkami kiek-
viename žingsnyje ir nepatraukia mūsų 
d÷mesio, tuo tarpu kiti, spalvingi ir blizgantys, 
puikuojasi juvelyriniuose dirbiniuose ar 
muziejų mineralų kolekcijose. Tad mineralų 
pasaulis yra be galo didelis, įvairus ir 
sud÷tingas, o jo paslaptys atsiskleidžia tik 
÷mus daugiau ar mažiau profesionaliai 
dom÷tis specialiomis disciplinomis – kristalo-
grafija bei mineralogija. Mineralų pasaulis 
ypatingas dar ir tuo, kad neretai jis užkrečia ir 
sunkiai pagydoma kolekcionavimo „liga“... 
 
Nedidel÷ m÷g÷jiška mineralų kolekcija buvo 
surinkta prieš kelis dešimtmečius studijuojant 
geologiją Vilniaus universitete, kai mokymosi 
tikslais arba šiaip, bekeliaujant, teko 
apsilankyti įvairiuose buvusios Sovietų 
Sąjungos kraštuose. Nemažai mineralų buvo 
gauta mainų keliu iš kitų mineralų 
kolekcionierių, dar kitus – padovanojo 
draugai, sugrįžę iš įvairių kelionių. Nors 
daugelis sukauptų mineralų ir neatitinka 
muziejų kolekcijų „standartų“, tačiau vis vien 
daugiau ar mažiau atspindi akmenų pasaulio 
įvairovę ir grožį, tad gali būti įdomūs ir 
Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus 
lankytojams. Nedidel÷ ekspozicija supažindina 
tik su pora bene labiausiai paplitusių ir žinomų 
mineralų – kvarcu ir kalcitu – bei kai kuriomis 
jų atmainomis. 
 
Kvarcas – SiO2, Mineralo pavadinimas 
kildinamas iš vokiško Quertklufterz, t. y. 
kertančias gyslas užpildanti medžiaga. Pasak 

mineralogijos specialistų, kvarcas ir jo grup÷s 
mineralai sudaro net 12,6 % visos Žem÷s 
plutos mas÷s. Mineralų kilm÷ ir amžius – labai 
įvairūs: vieni susidar÷ prieš dešimtis ar šimtus 
milijonų metų Žem÷s gelm÷se stingstant 
magmai, kiti išsikristalizavo uolienų plyšiuose 
iš juose cirkuliuojančių tirpalų, prisotintų 
įvairių cheminių elementų. Beje, kvarco 
mineralų formavimąsi galima pamatyti ir 
mūsų dienomis – ten, kur min÷ti tirpalai 
išsiveržia į Žem÷s paviršių versmių ar geizerių 
pavidalu (geizeritas). Yra nustatyta, kad 
kvarcas – vienas iš mažiausiai priemaišų 
turinčių mineralų, tačiau net ir menkiausias į 
jį patenkančių įvairių priemaišų kiekis lemia 
labai didelę šio mineralo atmainų įvairovę. 
Kiekviena kvarco atmaina turi savo specifinį 
pavadinimą, daugiau ar mažiau atspindintį 
mineralo išvaizdą ar kitas savybes: skaidrus 
bespalvis kvarcas – kalnų krištolas, baltas – 
pieniškas kvarcas, pilkšvas – dūminis 
kvarcas (rouch-topazas), juodas – 
marionas, violetinis – ametistas, žalias – 
prazemas ir kt. Smulkiakristalinis kvarcas 
vadinamas chalcedonu (pavadinimas kilęs 
nuo Chalcedono miesto ant Marmuro jūros 
kranto), o įvairios jame esančios priemaišos 
pagimdo dar visą eilę šio mineralo atmainų, 
kelios iš kurių yra ir šioje kolekcijoje: tai 
jaspis – daug priemaišų turintis mineralas, 
pasižymintis nepakartojamu spalvų deriniu, 
agatas – juostuota chalcedono atmaina, o 
gausiai mechanin÷mis priemaišomis užterštas 
chalcedonas vadinamas titnagu. Dar vienas 
mineralas, turintis tą pačią cheminę sud÷tį, 
tačiau amorfinę (nekristalinę) struktūrą, 
vadinamas opalu. Praktinis kvarco mineralų 
pritaikymas taipogi labai įvairus: kalnų 
krištolas panaudojamas optikoje ir radio-
technikoje, ametistas, agatas, chalcedonas, 
jaspis ir opalas – juvelyriniams dirbiniams, o 
kvarcinis sm÷lis – nepamainomas šaltinis 
stiklo gamybai. 
 
Kalcitas – Ca(CO3), Graikiškai calc – išdegta 
klintis, o pastaroji ir yra sudaryta iš kalcito 
mineralų. Šios grup÷s mineralai pasižymi 
labai didele kristalų formų įvairove – 
pastarųjų priskaičiuojama 700. Kalcitas yra 
labai plačiai paplitęs mineralas – iš jo yra 
suformuotos didel÷s uolienų storym÷s (klintis, 
marmuras, t. y. perkristalizuotas kalcitas), 
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jo randama daugelyje gyvų organizmų 
skeletų. Kaip ir daugelio kitų mineralų, taip ir 
kalcito spalvų įvairovę nulemia jame esančių 
įvairių cheminių komponentų priemaiša. Tuo 
tarpu skaidrus bespalvis kalcitas, pasižymintis 
dvigubu šviesos lūžiu, vadinamas Islandijos 
špatu. Smulkiakristalinis kalcitas dažnai 
suformuoja įvairias tek÷jimo formas, iš kurių 
bene žinomiausia – tai požeminio olose 

 
 
 
 
 
sutinkamas stalaktitas. Dar vienas kalcito 
grup÷s mineralas, turintis tą pačią cheminę 
sud÷tį, bet tik truputį kitokią kristalinę 
struktūrą (susidaro iš karštų tirpalų), yra 
aragonitas (pavadinimas kilęs nuo Aragono 
vietov÷s Ispanijoje). Kalcito mineralo pag-
rindu susidariusios uolienos plačiai panaudo-
jamos statyboje ir metalurgijoje, o Islandijos 
špatas – gaminant įvairius optinius prietaisus. 

 

Albertas Bitinas ir jo mineralų ekspozicija V. Into unikalių akmenų muziejuje 
(I. Virbickien÷s nuotr.) 
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Geologin÷ aplinka ir geologinis paveldas – galimyb÷ naudoti ir 
būtinyb÷ išsaugoti 

Dr. Jonas Satkūnas, Lietuvos geologijos tarnyba

 
 

 

Geologin÷ aplinka talpina naudingąsias žem÷s 
gelmių savybes (naudingąsias iškasenas, 
požeminį vandenį, erdvinius išteklius). Be to, 
geologin÷ sandara, tektonin÷ sąranga, uolienų 
litologin÷s savyb÷s ir kiti aspektai apsprendžia 
geologinių procesų (seisminių virpesių, 
sufozijos, karsto, gruntų deformacijų ir kt.) 
vyksmą, aplinkos kokybę (pvz. sunkiųjų 
metalų kiekius dirvožemyje). 
 
Šiuo metu Lietuvoje įvairiu lygiu yra ištirta 17 
rūšių naudingųjų iškasenų, iš kurių 9 rūšys 
(klintis, dolomitas, sm÷lis, žvyras, molis, 
kreidos mergelis, durp÷s, sapropelis ir nafta) 
eksploatuojamos.  

Vien tik detaliai išžvalgytų naudingųjų 
iškasenų sąlygin÷ vert÷ 2006 m. sudar÷ apie 
56 mlrd. Lt. Tai būtų apie pusę nacionalinio 
Lietuvos Respublikos turto (Lietuvos karjerų 
asociacijos skaičiavimai, vertinant tik detaliai 
išžvalgytų naudingųjų iškasenų išteklius pagal 
Lietuvos geologijos tarnybos ir Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos duomenis). 
Daugiausia tai statybinių medžiagų pramonei 
ar kelių tiesimui skirtos naudingosios 
iškasenos, kurios pagal sunaudojamą kiekį ir 
ekonominę vertę yra vienos svarbiausių. 
Uolinių naudingųjų iškasenų (klinties, 
dolomito) gavyba per pastaruosius kelis 
metus ženkliai išaugo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nacionalinio turto 
sudedamųjų dalių vert÷s 
palyginimas su užimamu 
šalies teritorijos plotu 

apie 1/2 
nacionalinio turto 

apie 1/6 
nacionalinio  

turto 

Šalies teritorijos dalis % 

Vert÷ mlrd. Lt 

apie 1/6 
nacionalinio 

turto 

apie 1/6 
nacionalinio turto 
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Dar viena geologinių išteklių rūšis – tai 
geologinis paveldas. Europos Tarybos pasiūlytu 
apibr÷žimu – tai gamtinių geologinių objektų 
mokslin÷, kultūrin÷, estetin÷, kraštovaizdin÷, 
ekonomin÷ ir visumin÷ vert÷, kuri turi būti 
išsaugota ateities kartoms. Geologinis paveldas 
gali būti naudojamas rekreacijai, pažintiniam 
turizmui, švietimui bei mokymui, tačiau 
svarbiausia jo vert÷ yra mokslin÷, (stratotipin÷, 
paleontologin÷, genetin÷, geomorfologin÷, 
litologin÷-petrografin÷ ir kt.) tarnaujanti 
geresniam geologinių sąlygų, kitų išteklių bei 
savybių pažinimui. Pavyzdžiui, pagal Papil÷s 
atodangos (Ventos regioninis parkas) 
geologinius tyrimus, išskirta taip vadinamoji 
Papil÷s svita – geologinis vienetas ir jį 

atitinkantis laiko tarpsnis, kada Lietuvos 
teritorijoje šilto ir dr÷gno klimato sąlygose 
klost÷si seklios jūros, ežerų, upių ir pelkių 
nuos÷dos. Taigi Papil÷s vardu vadinamas 
geologinis sluoksnis, kurio storis siekia iki 
30 metrų. Papil÷s sluoksnis yra išplitęs visoje 
vakarų ir pietų Lietuvoje, kur nuo žem÷s 
paviršiaus pasiekiamas tik gręžiniais. 
 
Lietuvos „akmeninis–uolinis“ geologinis 
paveldas – tai rieduliai, jų sankaupos, 
natūralios uolienų (klinties, dolomito, smiltainio, 
konglomeratų ir kitų atmainų) bei dirbtin÷s 
atodangos.  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Akmen÷s akmuo, Tytuv÷nų 
regioninis parkas, tipiškas 
daugiaprasm÷s, visumin÷s 
geologinio paveldo vert÷s 
pavyzdys (J .Satkūno nuotr.) 

 

Ženklas iškaltas akmenyje (akmuo 
„Valiulis“, Mol÷tų raj.) – žinia iš 

praeities (I. Virbickien÷s nuotr.) 
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Išsamiau išanalizavus turimus duomenis apie 
akmenų ir uolų geologinį paveldą, peršasi šios 
išvados:  
 
• geologinis paveldas talpina savyje didelę 

praktinę, mokslinę, kultūrinę, pažintinę, 
istorinę, mitologinę, religinę vertę; 

 

• skatintina kalnakasybas vietas – išnaudotus 
uolienų karjerus naudoti ir kaip pažintinio 
lankymo objektus, atitinkamai tai numatant 
karjerų kasybos-rekultivacijos (naudojimo) 
projektuose; 

 

 
 
 
 
• informacija apie akmeninį paveldą n÷ra 

pakankamai susisteminta, n÷ra lengvai 
prieinama plačiajai visuomenei. Išsamia 
informacija apie Lietuvos akmenis, riedu-
lynus, riedulių ekspozicijas ir muziejus, 
uolienų atodangas, uolienų kasavietes ir 
karjerus, telkinius ir kt. tur÷tų disponuoti 
V. Into akmenų muziejus, tapdamas sa-
votišku žinių apie Lietuvos akmenį portalu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karstin÷ tuštuma viršutinio permo 
Naujosios Akmen÷s svitos klintyje. 
Karp÷nų klinties karjeras (J. Bitino nuotr.) 
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Lietuvos prekvartero uolienos, atsidengiančios žem÷s paviršiuje 

Jaunutis Bitinas, Lietuvos geologijos tarnyba

  
Trumpai apžvelgsime Lietuvos žem÷s 
paviršiuje atsidengiančias prekvartero uo-
lienas ir jų susidarymo sąlygas. Į „Lietuvos 
prekvartero nuos÷din÷s storym÷s“ sąvoką 
įeina visa nuos÷din÷ storym÷, išskirus viršuje 
slūgsančia kvartero metu susidariusių nuogulų 
storymę. Kai kuriose Lietuvos vietov÷se, ten, 
kur kvartero darinių storym÷ nestora, žem÷s 
paviršiuje (dažniausiai karjeruose, atodangose 
upių sl÷niuose) galima aptikti atsidengiančius 
prekvartero nuos÷din÷s storym÷s sluoksnius. 
D÷l tektoninių judesių šie sluoksniai slūgso 
monokliniškai (su tam tikru polinkiu nuo 
horizontalios pad÷ties). D÷l tokio sluoksnių 
slūgsojimo, keliaujant per Lietuvą, skirtingose 
vietov÷se galima sutikti atsidengiančius 
prekvartero uolienų sluoksnius, susidariusius 
skirtingais laikotarpiais (nuo devono iki 
neogeno periodų). Paleotektonin÷s, paleokli-
matin÷s, paleobaseino nuos÷dų sedimenta-
cijos sąlygos, apsprend÷ vienokių ar kitokių 
nuos÷dų (iš kurių v÷liau susidar÷ uolienos) 
atsiklojimą, jų storius, paplitimą. D÷l plokščių 
tektonikos Lietuvos teritorija skirtingais 
periodais buvo skirtingose paleoklimatin÷se 
juostuose, o tai tur÷jo įtakos vienokių ar 
kitokių nuos÷dų formavimuisi. Pateikta Žem÷s 
metin÷s vidutin÷s temperatūros kitimo skal÷ 
laiko b÷gyje, charakterizuojanti kiekvieną 
periodą. Pamin÷ti antriniai procesai, tokius 
kaip klinties dolomitizacija ar gipso tirpimas ir 
šių procesų pasekm÷s. Didel÷ pranešimo dalis 
skirta paleogyvūnijos ir paleoaugmenijos re-
konstrukcijai (apžvelgiamos kiekvieno periodo 
ypatyb÷s), kurios pagrindas – uolienose 
išlikusios gyvūnijos ir augmenijos liekanos.  
 
Trumpai apžvelgsime prekvartero nuos÷din÷s 
storym÷s atskirus sluoksnius, atsidengiančius 
žem÷s paviršiuje Lietuvos teritorijoje, jų 
susidarymo sąlygas.  

DEVONO PERIODAS  
(417–354 mln. metų) 

 

Kaip matyti iš paveiksl÷lio, v÷lyvojo devono 
metu Lietuva buvo aridinio klimato zonoje. 
Lietuvoje Šventosios ir jos intakų sl÷niuose 
galima aptikti Šventosios svitos sm÷lių 
atodangas. Šventosios svitos sluoksniuose 
aptinkamos šarvuotųjų žuvų liekanos, ran-
damos pasaulyje ir kitur devono nuogulose, 
atsiklojusiose v÷lyvojo devono metu (2 pav.).  

 

 

 

 

1 pav. Kontinentinių plokščių išsid÷stymas ir 
paleoklimatas v÷lyvojo devono metu (rodykl÷ 
rodo Lietuvos teritoriją) 

 
 

 

2 pav. V÷lyvojo devono šarvuotosios žuvies 
liekanos 

 
Tatulos laikotarpiu šiaurin÷je Lietuvoje 
padid÷jusio druskingumo sekliuose lagūniniuose 



    

 13

AkmuoAkmuoAkmuoAkmuo – Žemés ir žmogaus istorijos metraštis 
 

baseinuose nus÷do kalcio sulfatin÷s nuos÷dos iš 
kurių išsikristalizavo gipso mineralai 
(CaSO4�H2O). Tatulos svitos sluoksniai atsi-
dengia šiaurin÷je Lietuvoje Biržų-Pasvalio 
rajonuose Nemun÷lio up÷s atodangose ir 
karstin÷se įgriūvose (3 pav.). Juose gausu gipso 
tarpsluoksnių, susisluoksniuojančių su gipsingu 
dolomitu, domeritu (dolomitiniu mergeliu). 
Požeminiai vandenys tirpina gipso tarpsluoks-
nius ir su jais susisluoksniuojančius karbona-
tinius tarpsluoksnius. Tirpinimo pasekoje 
susiformuoja karstin÷s tuštumos ir jei viršuje 
esantis uolienų skliautas neatlaiko – susifor-
muoja karstin÷s įgriūvos, kartais pavojingos 
gyventojų saugumui (4, 5 pav).  
 
 

 

3 pav. Tatulos svitos uolienų atodanga 
Nemun÷lio up÷s sl÷nyje (V. Mikul÷no nuotr.) 
 
 
Stipinų laikotarpiu normalaus druskingumo 
jūrin÷mis sąlygomis Lietuvoje atsiklojo kar-
bonatin÷s nuos÷dos iš kurių susidar÷ klintin÷s 
uolienos. Paveiktos antrin÷s dolomitizacijos 
klintis persikristalizavo į dolomitą. Stipinų 
svitos uolienos atsidengia Mūšos up÷s sl÷nyje 
ties Stipinų ir Raudonpamūšio kaimais, o taip 
pat jas galima pamatyti Petrašiūnų ir 
Klovainių karjeruose, esančiuose Pakruojo 
rajone (6 pav.). Šiuose karjeruose eksploatuo-

jamas dolomitas daugiausia naudojamas kelių 
skaldai gaminti. Stipinų svitos uolienose 
galima aptikti pečiakojų, koralų ir kitų jūros 
gyventojų suakmen÷jusias liekanas (7 pav.). 
 
 

 

4 pav. Karstin÷ įgriūva Pasvalyje sugadino 
gatvę (V. Mikul÷no nuotr.) 
 
 

 

5 pav. Karstin÷s įgriūvos pasekm÷ - 
sugriautas gyvenamasis namas Pasvalyje 
(V. Mikul÷no nuotr.) 
 

 

 

6 pav. Stipinų svitos dolomito sluoksniai 
Petrašiūnų karjere (D. Pupienio nuotr.) 
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7 pav. Stipinų svitos antriniame dolomite 
matomi pailgi tušti vamzdeliai susidar÷ d÷l 
ištirpintų koralų (koralai buvo sudaryti iš 
gryno CaCO3, tod÷l lengvai ištirpo) 
(V. Mikul÷no nuotr.) 
 
 
 
Žagar÷s laikotarpiu šiaur÷s Lietuvoje jūrinio 
šelfo sąlygomis klost÷si karbonatiniai 
dumbliai, iš kurių v÷liau kristalizavosi kalcitas. 
D÷l antrin÷s dolomitizacijos, kurią suk÷l÷ 
v÷liau į uolienas patekęs magnio druskų 
turintis vanduo, kalcitas persikristalizavo į 
dolomitą. Žagar÷s svitos sluoksniuose galima 
sutikti pečiakojų, jūros lelijų ir kitos jūrin÷s 
gyvūnijos liekanų. Žagar÷s svitos sluoksnia 
atsidengia Švet÷s up÷s sl÷nyje, buvusiame 
karjere Žagar÷s miestelyje (8 pav.), jie 
eksploa-tuojami (naudojami daugiausia 
skaldos gamybai) Skaistgirio karjere (9 pav.). 
 
 
 

 

9 pav. Žagar÷s svitos dolomitas 
eksploatuojamas Skaistgirio karjere 
(I. Virbickien÷s nuotr.) 
 

 

8 pav. Žagar÷s svitos dolomito atodanga 
Žagar÷s miestelyje (D. Pupienio nuotr.) 
 

 

 

 

PERMO PERIODAS 
(292–250 mln. metų) 

 
V÷lyvojo permo Naujosios Akmen÷s 
laikotarpiu cechšteinin÷je jūroje klost÷si 
karbonatin÷s nuos÷dos iš kurių v÷liau 
susidar÷ klintis. Vietomis klintis įvairiu 
laipsniu (dažniausiai silpnai, nors vietomis 
viršutin÷je arba apatin÷je svitos dalyje yra ir 
dolomito sluoksnių) paveikta antrinių 
dolomitizacijos procesų. Naujosios Akmen÷s 
svitos uolienose galima rasti dvigeldžių, 
pečiakojų, koralų, foraminiferų liekanų. Šios 
svitos uolienas galima pamatyti Karp÷nų ir 
Menčių karjeruose (11 pav.). Klintis, 
eksploatuojama šiuose karjeruose, nau-
dojama cemento gamybai. 
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10 pav. Kontinentinių plokščių išsid÷stymas ir 
paleoklimatas v÷lyvojo permo metu (rodykl÷ 
rodo Lietuvos teritoriją) 
 
 

 

11 pav. Viršutinio permo Naujosios Akmen÷s 
svitos klintis, eksploatuojama Karp÷nų karjere 

 

TRIASO PERIODAS  
(250–205 mln. metų) 

 

 

 
 

 

12 pav. Kontinentinių plokščių išsid÷stymas ir 
paleoklimatas ankstyvojo triaso metu (rodykl÷ 
rodo Lietuvos teritoriją) 
 
 
 
Ankstyvojo triaso metu Lietuvoje buvo 
karštas dykuminis klimatas. Negiliuose, nuolat 
išdžiūstančiuose g÷luose arba sug÷l÷jusiuose 
baseinuose, neturinčiuose ryšio su jūra, 
klostosi terigenin÷s sm÷lingos-aleuritingos 
pelitin÷s nuos÷dos. Susikloja raudonspalvių 
margaspalvių molių storym÷, kuri puikiai 
atsidengia Akmen÷s rajono Šaltiškių karjere 
(13 pav.). Šiame karjere eksploatuojamas 
molis daugumoje naudojamas kaip priedas 
cemento gamybai.  
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13 pav. Triaso molis eksploatuojamas Šaltiškių 
karjere (I . Virbickien÷s nuotr.) 
 
 
JUROS PERIODAS (205–142 mln. metų) 
 

Juros laikotarpiu Lietuvoje buvo šiltas dr÷gnas 
(humidinis) klimatas. Pagal sedimentacijos ir 
paleogeografijos ypatybes Lietuvoje galima 
išskirti tris juros periodo etapus: sausuminį, 
tarpinį ir jūrinį (Grigelis, 1994).  
 

 
 

 

14 pav. Kontinentinių plokščių išsid÷stymas 
ankstyvosios juros (viršuje) ir v÷lyvosios juros 
(apačioje) metu 

 
 

 

15 pav. Paleoklimatas ankstyvosios juros 
(viršuje) ir v÷lyvosios juros (apačioje) metu 
(rodykl÷ rodo Lietuvos teritoriją) 
 
Juros sluoksnius, atsidengiančius žem÷s 
paviršiuje galima pamatyti Papil÷s miestelio, 
Papartin÷s atodangose (16 pav.), nedideliais 
ploteliais jie išlikę Karp÷nų, Menčių, Šaltiškių 
karjeruose (Akmen÷s rajonas), aptinkami 
slūgsantys po kvartero nuogulų danga. Tai 
juodas sm÷lingas - aleuritingas ž÷rutingas 
molis, sm÷lis, smiltainis, sucementuotas kar-
bonatiniu cementu, klinties tarpsluoksniai. 
Juros sluoksniuose susidariusiuose jūriniuose 
baseinuose (Ažuolijos, Skinijos, Papartin÷s 
svitų) aptinkamos faunos liekanos (amonitų, 
dvigeldžių, nautiloid÷jų, foraminiferų ir kt. 
17 pav.). Papil÷s svitos sluoksniuose, susida-
riusiuose kontinentinio tipo baseinuose, aptin-
kamos medžio anglies liekanos. Juros periodo 
augmenija – pataisai, asiūkliai (18 pav.). 
Juros periodas, po to sekęs kreidos periodas, 
pasižym÷jo ir kaip dinozaurų suklest÷jimo 
laikotarpis (19 pav.). Triaso periodo dinozau-
rai buvo mažo dydžio. Žinomi pasauliui ir 
juros paukščiai, iš kurių bene žymiausias 
Archaeopteryx, turintis ropliui būdingų bruožų. 



    

 17

AkmuoAkmuoAkmuoAkmuo – Žemés ir žmogaus istorijos metraštis 
 

 

 

 

16 pav. Juros sluoksniai, atsidengiantys 
atodangoje Ventos sl÷nyje Papil÷s miestelyje 
(viršuje) ir Papartyn÷s (apačioje) atodangose 
(I. Virbickien÷s nuotr.) 
 

 

 

17 pav. Amonitas, surastas Papil÷je, 
eksponuojamas Akmen÷s muziejuje 
(I. Virbickien÷s nuotr.) 
 

 

18 pav. Juros periodo augmenija  
 
 

 

19 pav. Juros periodo dinozaurai 
 
 

 

20 pav. Juros periodo paukščio Archaeopteryx 
liekanos 
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KREIDOS PERIODAS (142–65,5 mln. metų) 
 

 
 
 

 

21 pav. Kontinentinių plokščių išsid÷stymas ir 
paleoklimatas v÷lyvosios kreidos metu (rodykl÷ 
rodo Lietuvos teritoriją) 
 

Kreidos periodu Lietuvoje vyravo nešiltas 
vidutinių platumų (subborealinis) klimatas. 
Viršutin÷s kreidos uolienas galima sutikti Mer-
kio up÷s atodangoje (22 pav.). Opoką galima 
rasti Stoniškių opokos karjere (23 pav.).  
 

 

22 pav. Merkio up÷s kreidos mergelis  

 

23 pav. Opoka buvo eksploatuojama ato-
dangoje Stoniškių karjere (V.Mikul÷no nuotr.) 

 
 

 
 

 

24 pav. Kreidos periodu klest÷jo didžiuliai 
dinozaurai, kurių egzistavimą staiga nutrauk÷ į 
Žemę trenkęsis meteoritas, suk÷lęs didžiu-lius 
klimato pokyčius. D÷l didelio dulkių kiekio 
išmesto į aukštutinius atmosferos sluoksnius, 
atmosfera tapo mažiau skaidri, blogiau praleido 
saul÷s spindulius, klimatas staiga stipriai atšalo, 
dinozaurams neužteko maisto ir jie išmir÷. 
Išliko mažesni ropliai, tokie kaip krokodilai, o 
taip pat paukščiai 
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PALEOGENO PERIODAS  
(65,5–23,8 mln. metų) 

 

 

 

 

25 pav. Kontinentinių plokščių išsid÷stymas ir 
paleoklimatas paleogeno (eoceno) metu 
(rodykl÷ rodo Lietuvos teritoriją) 

 
Paleogenas ypatingas tuo, kad iš šio 
laikotarpio sakų susidar÷ gintaras (26 pav.), 
kurį perklostytą Baltijos jūros bangos išplauna 
į krantą. Pietiniuose Baltijos skydo šlaituose 
augo vidutinio klimato spygliuočių ir 
plačialapių miškai, kurių biotope prad÷jo 
formuotis gintaringieji sakai (Katinas, 1994). 
Tankiai tekančios up÷s išplov÷ iš Baltijos 
skydo miško grunte susidariusias gintaro 
santalkas ir suneš÷ jį į Rytų Prūsijoje buvusios 
deltos nuos÷das, paskleid÷ po visą baseiną.  

 

 

 

26 pav. Gintaras, kartais jame randami 
inkliuzai – dažnai vabzdžiai 

 
 
 
 

NEOGENO PERIODAS  
(23,8–1,81 mln. metų) 
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27 pav. Kontinentinių plokščių išsid÷stymas ir 
paleoklimatas neogeno (mioceno) metu 
(rodykl÷ rodo Lietuvos teritoriją) 
 
 
 
 
Neogeno periodu Lietuvoje klimatas buvo 
šiltas ir dr÷gnas, augo vešli vandens ir 
sausumos augalija (Baltakis, 1966). Lietuvoje 
buvo daug ežerų, pelkių ir balų, tankus upių 
tinklas.  
 
Anykščių rajone eksploatuojamas kvarcinio 
sm÷lio telkinys, susidaręs neogeno up÷ms 
perklosčius devono sm÷lingas nuogulas 
(28 pav.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 pav. Neogeno kvarcinis sm÷lis 
eksploatuojamas karjere Anykščių rajone 
(V. Mikul÷no nuotr.) 
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Geologinis paveldas akmenyje 

Dr. Gražina Skridlait÷, Geologijos ir geografijos institutas 

 
 

 

„Kietas kaip akmuo, turi akmeninę širdį“, 
sakome, kai kalbame apie stiprų, tvirto 
charakterio, nejautrų žmogų, „lašas po lašo ir 
akmenį pratašo“, kai norime pasakyti, kad tik 
ilgu, atkakliu darbu pasieksime savo tikslą. 
Taigi, akmuo lietuvių liaudyje – tvirtumo, 
pastovumo, pastangų, atkaklaus darbo simbolis. 
M÷gstamas liaudies dainose, patarl÷se, priežo-
džiuose, pasakose, neatsiejamas nuo istorijos, 
kultūros, buities. Kas gi tas akmuo? Iš kur jis 
atsirado Lietuvoje? 
 
Jei daugeliui akmuo – tik sukiet÷jęs „žem÷s” 
gabalas, stipryb÷s simbolis, tai geologui akmuo – 
geologin÷s praeities liudininkas, neišsenkantis 
informacijos šaltinis, pasakojantis apie Žem÷s 
sandarą, susidarymą, evoliuciją, žemę for-
muojančius procesus. Iš akmens kaip iš delno 
galima išskaityti milijardus metų trukusią 
Žem÷s planetos istoriją. Tik reikia mok÷ti jį 
„prakalbinti“. Akmuo – ir žmonijos istorijos 
metraštis, taigi jis – ne tik gamtinio, bet ir 
istorinio, kultūrinio paveldo objektas. 

KUR „GIMSTA“ AKMENYS, KUR JIE 
ATSIRANDA? 

Nedaug kas susimąsto, kod÷l akmenys tokie 
įvairūs, skiriasi spalva, forma, kietumu. Juk 
akmeniu vadiname ir kietą granitą, ir kasdien 
valgomą druską, ir gintaro gabal÷lį. O skiriasi 
jie tod÷l, kad susidar÷ skirtingose vietose, 
skirtingu laiku ir skirtingomis sąlygomis. 
Granitas, pavyzdžiui, „gim÷“ Žem÷s gelm÷se 
iš karštos, išsilydžiusios magmos. Taip 
susidar÷ visos magmin÷s uolienos. Pakilus 
temperatūrai, sumaž÷jus sl÷giui arba uolienai 
prisisotinus vandens, ji pradeda lydytis. 
Dideliame, per 40 km gylyje, žemutin÷je 
plutoje išsilydo bazin÷s sud÷ties uolienos, nes 
jų lydymosi temperatūra per tūkstantį 
laipsnių, o mažesniame gylyje (apie 15–
20 km) lydosi rūgščios sud÷ties (granitin÷) 
magma, kurios lydymosi temperatūra jau 
žemesn÷, apie 700 laipsnių (1 pav.). 

1 pav. Magmin÷s uolienos 
Žem÷s gelm÷se 
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Kai magma aušta l÷tai, žem÷s gelm÷se, ji 
sp÷ja išsikristalizuoti, t. y. joje užauga kristalai. 
Taip susidaro jau min÷tas granitas. Tačiau 
daugelyje vietų skysta magma išsilieja per 
vulkanų angas, žem÷s plyšius, išsprogsta pelenų 
debesimis. Tada ji greitai suaušta, nesp÷ja 
išsikistalizuoti. Tokia magma vadinama lava. 
 
Na, o druska – nuos÷din÷ uoliena. Nuos÷din÷s 
uolienos susidaro vandens baseinuose arba 
yrant sausumos uolienoms (2 pav.).  

Kai vyksta aktyvūs geologiniai procesai, 
veržiasi vulkanai, liejasi lava, susidaro kalnai, 
magmin÷s ar nuos÷din÷s uolienas grimzta į 
jos „keičia savo formą“ (lot. „meta“ keičiu, 
„morfos“ – forma), virsta metamorfin÷mis 
žem÷s gelmes. Ten kaitinamos ir spaudžiamos 
uolienomis (3 pav.). 
 

  3 pav. Uolienų keitimasis (metamorfizmas), keičiantis temperatūrai 

2 pav. Nuos÷dinių uolienų baseinas 
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KAIP UOLIENOS IŠ GELMIŲ PATENKA 
Į ŽEMöS PAVIRŠIŲ? 

Veikiant saulei, v÷jui, krituliams, augmenijai 
ir žmogui, žem÷s paviršius nuolat ardomas, 
atsidengia vis gilesni sluoksniai. Spartesnis 
kilimas vyksta d÷l tektoninių judesių, veikiant 
vidin÷ms Žem÷s j÷goms (4 pav.). 
 
 

KAIP ATSIRADO AKMENYS LIETUVOS 
PAVIRŠIUJE? KAIP JIE ATKELIAVO Į 

LIETUVĄ? 

Lietuvos paviršiaus formas (kalvas, įdubas, 
upių sl÷nius) sukūr÷ užslenkantys ir pasitrau-
kiantys ledynai. Jie ir atrideno akmenis iš  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skandinavijos, Suomijos, šiaurin÷s Rusijos 
vietovių prieš kelis šimtus tūkstančių, o 
daugiausiai prieš 15–25 tūkstančius metų. 
Tod÷l akmenis, ypač apvalius, nuo seno 
vadiname rieduliais. Kažkur Skandinavijoje 
nupl÷šęs nuo uolų didelius gabalus, ledynas 
juos įtrauk÷ į ledo masę, kuri tek÷dama 
riedulius trupino, zulino ir tarsi konvejeriu 
atgabeno į Lietuvą (5 pav.). 
 
 
 
 

5 pav. Ledyno konvejeris 
gabena riedulius į Lietuvą 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Uolienų „kelion÷“ iš Žem÷s gelmių į 
paviršių ir jų ardymas 
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KUR LIETUVOJE DAUGIAUSIAI 
RIEDULIŲ? 

Galbūt riedulynuose, t. y. vietose, kur 
rieduliai nukloję didelius žem÷s paviršiaus 
plotus. Riedulynai gali būti natūralios kilm÷s 
(palikti ledyno), arba dirbtiniai (žmonių 
surinkti, supilti). Natūralių riedulynų gausu 
buvusio ledyno pakraščiuose, morenin÷se 
kalvose. Daug jų Žemaitijoje, ypač Salantų 
regioniniame parke (6 pav.).  
 

 

6 pav. Kulalių geologinis draustinis, 45 ha 
(V. Mikul÷no nuotr.) 
 
Randame jų ten, kur Lietuvos paviršių dengia 
ledyno supiltos ar sustumtos morenos (7 pav.).  
 

 

Daug riedulių suplauna sraunios up÷s. 
Stambių pavienių riedulių galima rasti 
įvairiose Lietuvos vietose. 
 

 

 

7 pav. Morena Dūkštos up÷s pakrant÷je, 
Neries regioniniame parke (V. Mikul÷no nuotr. 
viršuje). Morena ledyno pakraštyje, 
Kangerliusakas, Grenlandija ( G. Skridlait÷s 
nuotr. apačioje) 

 
 

AR AKMENŲ RANDAME TIK LIETUVOS 
PAVIRŠIUJE? 

Vargu, ar daugelis žino, kad ištisi akmenų 
(uolienų) klodai stūkso po mūsų kojomis bet 
kurioje Lietuvos vietoje. Pietryčių Lietuvoje 
jie tik 200-300 m gylyje, vidurio Lietuvoje 
vieno, o vakarų Lietuvoje virš dviejų 
kilometrų gylyje. Lietuvoje pragręžta virš 
keturių šimtų gręžinių, kurie išk÷l÷ uolienų 
pavyzdžius (kerną) iš gelmių į paviršių 
(8 pav.).  
 

 

8 pav. Kerno gabal÷liai iš Lazdijų rajono, 
600–700 m gylio (G. Skridlait÷s nuotr.) 
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O KOKIE DIDŽIAUSI LIETUVOS 
RIEDULIAI? 

Net trys iš penkių didžiausių riedulių (9 pav.) 
yra Žemaitijoje (Barstyčių akmuo, Kriaučiaus 
šiaur÷s vakarų Lietuva, kur netoli vienas kito 

 
 
 
RIEDULIŲ PANAUDOJIMAS EDUKACIJAI, 

ŽEMöS MOKSLŲ POPULIARINIMUI 
 
Akmenys, ypač didesni ar įdomesni rieduliai – 
ne tik informacijos šaltinis mokslininkams, 
bet ir nuostabus pažintinis objektas plačiajai 
visuomenei. Saugomose teritorijose, 
įvairiuose parkuose, lankomuose objektuose, 
pažintiniuose takuose esantys rieduliai gali 
būti panaudoti ne tik kaip estetiniai traukos 
objektai, bet ir pritaikyti gamtos pažinimui. 
Kiekvienas jų gali papasakoti savo 
„gyvenimo“ istoriją (10 pav.).  
 
Informaciją apie gelm÷se esančias uolienas 
galime panaudoti konkrečios vietov÷s 
geologinei istorijai pademonstruoti. Galima 
sudaryti net tik paviršiaus, bet ir gelmių 
daugiamačius vaizdus (11 pav.). 

 
akmuo ir Šilal÷s kūlis). Ypač turtinga riedulių 
stūkso Barstyčių akmuo ir Šilal÷s kūlis, o 
mažesni rieduliai susikaupę Šauklių, Erl÷nų, 
Kulalių riedulynuose. O Mos÷dyje Vaclovas 
Intas net įsteig÷ riedulių muziejų.  

 

 

10 pav. Riedulio istorija Šavašos pažintiniame 
take, Gražut÷s regioniniame parke 
(G. Skridlait÷s nuotr.) 
 
 

 

 
 

9 pav. Didžiausių Lietuvos riedulių penketukas (V. Mikul÷no, G. Skridlait÷s ir J. Satkūno nuotr.)  
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11 pav. Sartų regiono gelmių vaizdas, 
remiantis gręžinių kerno duomenimis 
 
 

AKMENYS LIETUVIŲ KULTŪROJE, 
ISTORIJOJE, BUITYJE 

 
Akmenys – ne tik pažintinis, geologinio 
paveldo objektas, bet ir svarbi žmonių 
gyvenimo dalis. Mūsų prot÷viai naudojo 
akmenis šventykloms, aukurams, įvairioms 
apeigoms. Ypač m÷gstami buvo dubeniuoti 
akmenys. Didžioji duobučių dalis yra 
natūralios kilm÷s. Duobutes išmuš÷ arba nuo 
tirpstančio ledyno besiveržiantys galingi 
vandens srautai, kriokliai, arba jos susidar÷, 
iškritus minkštesn÷s uolienos gabalams. 
Mitologiniai akmenys ir mūsų dienomis 
naudojami įvairioms švent÷ms (12 pav.).  

 

12 pav. Etnografin÷ švent÷ prie Lūžų 
mitologinio akmens Gražut÷s regioniniame 
parke (G. Skridlait÷s nuotr.) 

Iš akmenų buvo statomos pilys, gynybiniai 
įrengimai, sienos, namai, jais grindžiami 
keliai ir gatv÷s. Akmenys žym÷jo sklypų 
ribas, buvo naudojami girnoms, kirviams, 
peiliams ir kitiems buities reikmenims 
gaminti. Jie taip plačiai naudojami ir mūsų 
dienomis, kad baigia išnykti iš laukų ir miškų.  

 
 

KOKIOS GI GRöSMöS KYLA AKMENIMS, 
KODöL JUOS REIKIA SAUGOTI? 

Kad ir koks kietas bebūtų akmuo, bet jis 
neamžinas. Jį ardo pati gamta – v÷jas, 
vanduo, saul÷. Dar smarkiau akmenys kenčia 
nuo augalų šaknų, kurios labai greitai suardo 
akmens paviršių ir riedulius paverčia žvyro, 
sm÷lio ir molio krūvomis. Taigi, rieduliai yra 
(dūla), veikiami gamtinių procesų (13 pav.).  
 

 
13 pav. Kas ardo akmenis 
 
Dar sparčiau akmenys nyksta d÷l žmogaus 
veiklos: statybų, melioracijos, žemdirbyst÷s, 
karjerų , gręžinių, šulinių. Pastaruoju metu 
Lietuvoje labai paplito „akmenlig÷” – riedulių 
kolekcionavimas, naudojimas sklypų 
puošybai. Iš vienos pus÷s tai n÷ra blogai, nes 
išsaugoma daug sunaikinimui pasmerktų 
riedulių, tačiau jų nereik÷tų imti iš riedulynų, 
ypač natūralių, saugojamų teritorijų.  

 
Akmenis reikia saugoti, nes jie sparčiai 
nyksta. O kito apled÷jimo laukti reik÷s dar ne 
vieną tūkstantį metų... 
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Šiuolaikiniame dinamiškame pasaulyje, kai 
vyksta nuolatin÷ gyventojų migracija, stipr÷ja 
kosmopolitizmo id÷jos, vis sunkiau darosi 
išsaugoti savo identitetą. Silpn÷ja dvasinių 
vertybių reikšm÷, jas vis labiau užgožia 
materialinių vertybių siekimas. Tod÷l vienas 
iš mūsų gimnazijos prioritetų yra dvasinių 
vertybių, ypač meil÷s bei pagarbos savo 
gimtinei, ugdymas. Šio tikslo siekdami 
stengiam÷s maksimaliai išsaugoti savo 
gyvenamosios vietos unikalumą. 
 
Mos÷dis – akmenų kraštas, tai daro didelę 
įtaką ir mūsų veiklos pobūdžiui.  
 

 
 
Siekiame, kad mokiniai pažintų mitais 
apipintus akmenis – Didįjį Šilal÷s kūlį, Krakių 
stabakūlį, Šauklių Velnio p÷dos akmenį, 
žinotų apie juos sukurtas legendas, patys 
kurtų sakmes apie Mos÷dyje atsiradusių 
akmenų kilmę. Apylink÷se esantys dubin÷tieji 
akmenys, pilkapių, senkapių, piliaviet÷s 
akmeniniai ir kitokie radiniai atskleidžia 
senąją Mos÷džio ir jo apylinkių istoriją.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mokiniai lanko šiuos objektus, susipažįsta su 
įvairiuose šaltiniuose skelbiama medžiaga 
apie juos, ją sistemina, įvairiais aspektais 
nagrin÷ja. Vietin÷s medžiagos panaudojimas 
ugdymo turinį daro įdomesnį ir artimesnį. 
 
Apie akmenis bei kitas žymiąsias apylinkių 
vietas yra parengta nemažai mokinių darbų: 
„Mos÷džio apylinkių kapin÷s“, medžiaga apie 
koplyčias, kryžius, rašoma mokyklos istorija, 
su kai kuriais darbais s÷kmingai pasirodyta 
respublikiniuose konkursuose ir parodose. 
Akmens įvaizdis, jo mitologija dažnai 
aptariama literatūros pamokose, mokiniai 
rašo rašinius apie akmenis, kuria eil÷raščius, 
poetines – muzikines kompozicijas. Taigi 
Mos÷džio aplinka yra d÷kinga mokinių 
meninei saviraiškai ugdyti. 
 
Taip pat istorin÷ praeitis atskleidžia mūsų 
prot÷vių pasaulio suvokimą, skatina atidžiau 
įsižiūr÷ti į aplinką, leidžia lyginti praeities ir 
dabarties vertybių kaitą. Mokiniai turi 
galimybę suvokti, kaip senieji mūsų žmon÷s 
gyn÷ laisvę ir savo religiją, gerb÷ 
mirusiuosius, kaip dirbo ir gražino savo buitį. 
Mokiniai ne tik kūrybiškai naudoja istorinę 
medžiagą, bet ir noriai talkina tvarkant 
pilkapių, senkapių, mitologinių akmenų 
teritoriją, tuo prisid÷dami prie šių objektų 
išsaugojimo. 
 

 
 
Mos÷dis turi ne tik garbingą praeitį, bet ir ne 
mažiau įspūdingą dabartį. Tai, kad gyvename 
tokioje ypatingoje aplinkoje, mus ne tik 
džiugina, bet ir įpareigoja. Gimnazija 
stengiasi nelikti nuošalyje nuo miestelio 
gražinimo darbų. Talkos, stovyklos, bendri 

„Akmuo – Žem÷s ir žmogaus istorijos metraštis“ 

Biruta Lukošien÷, Virgilijus Pajarskas, Mos÷džio gimnazija 
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projektai skatina mokinių atsakingumą, 
šeimininkišką požiūrį į savo gyvenamąją 
aplinką, ugdo grožio supratimą. Mokytojai V. 
Gailien÷ ir A. Drakšas keturis metus 
vadovavę stovyklai „Akmen÷lis“, skatino 
konkrečiais darbais prisid÷ti prie akmenų 
muziejaus puosel÷jimo, mok÷ suprasti, kad 
aplinkos grožis priklauso nuo paties žmogaus. 
Per visus stovyklos gyvavimo metus mokiniai 
talkino parko priežiūros darbuose, mok÷si 
kultūringo elgesio gamtoje, steb÷jo akmenų 
ir aplinkos dermę. 
 
Šiandien mes džiaugiam÷s, kad miestelio 
gyventojai, kurių dauguma yra buvę mūsų 
gimnazijos mokiniai, gražina savo sodybas ir 
net tampa aplinkos tvarkymo laureatais.  
 

 
 
Pagrindiniu akcentu puošiant tiek 
visuomeninių, tiek asmeninių pastatų aplinką 
dažniausiai tampa akmuo – tai rodo, kad jo 
panaudojimo galimyb÷s yra neribotos.  
 

 
 
Bet Mos÷dis – ne vien akmenų karalyst÷. 
Miestelis, tarsi miniatiūrinis Lietuvos modelis, 
išgyveno karus, pokario rezistencijos kovas, 
tr÷mimus, holokaustą ir kitus istorinius 
sukr÷timus. 

Istorija nepra÷jo pro mūsų miestelį, ją mena 
paminklai, kapai, senos nuotraukos, ji – dar 
gyva senųjų žmonių atmintyje. Bet kartu su 
nykstančiais kaimais ir išeinančiais senaisiais 
žmon÷mis istorija dingsta iš mūsų gyvenimo. 
Tad ar mes betur÷sime ką papasakoti  ir 
parodyti savo vaikams, besiblaškantiems 
Europos platyb÷se? 
 
Gimnazijoje įkurtas muziejus – kuklus 
bandymas bent šiek tiek sustabdyti šį 
istorijos nykimo procesą.  
 
Surinkta daiktin÷, rašytin÷ medžiaga. 
S÷kmingai naudojama ugdymo procese. Pats 
muziejaus kūrimas mokiniams buvo 
neįkainuojama patirtis, nes jie geriau pažino 
savo apylinkes, susipažino su daugeliu 
įdomių žmonių, patyr÷ atradimo džiaugsmą ir 
suvok÷ savo veiklos prasmę. Tokia konkreti 
veikla geriausiai padeda formuotis jauno 
žmogaus dvasin÷ms vertyb÷ms. Gimnazijos 
muziejus yra entuziazmo rezultatas, tačiau 
manau, kad Mos÷džiui reikalingas tikras 
muziejus, kuriame sutelktomis pastangomis 
būtų surinkta, užrašyta ir išsaugota tai, kas 
dar yra likę. Miestelio bendruomen÷, 
vadovaujama specialistų, tikrai yra paj÷gi 
tokį muziejų įkurti. Gimnazijos muziejus 
gal÷tų būti tokio muziejaus pradžia. 
 

 
 
Mos÷dis brangus ne tik tiems, kurie jame 
gim÷ ir užaugo. Mos÷dis brangus ir tiems, 
kurie čia atsidūr÷ d÷l įvairiai susiklosčiusių 
aplinkybių ir jame įleido šaknis. Mes visi, 
kurie dabar čia gyvename, dirbame, 
auginame ar mokome vaikus, esame vienodai 
atsakingi už savo miestelio ateitį. Graži 
aplinka skatina gražiau gyventi, šviesiau 
mąstyti, toliau matyti. Bet ne tik aplinka daro 
žmogui įtaką. Žmogus irgi savo rankomis 
kuria aplinką. Mos÷džio miestelis – unikalus 
šio abipusio proceso rezultatas.  
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Mos÷dis, gydytojo Into d÷ka, turi kažkokią 
nenusakomą – unikalią aurą, kuri kiekvienam 
čia ilgiau užtrukusiam sukelia begalin÷s 
palaimos, pasig÷r÷jimo ir džiaugsmo už savo 
gimtąją Lietuva jausmas. O ką ir bekalb÷ti apie 
gyvenančius čia žmones... Unikali Mos÷džio 
aplinka veikia kiekvieną, o ypač jauną bręstantį 
žmogų, kurį teisingai aukl÷jant, galima 
užauginti doru, kultūringu ir be abejo mylinčiu 
savo T÷vynę ir jos gamtą žmogumi. 
 

 
 
Jaunimo dvasinių vertybių formavimo 
pagrindin÷ vieta Mos÷dyje yra mūsų gimna-
zija. Čia, dutūkstantaisiais metais ir aš 
(V. Pajarskas) prad÷jau naująjį savo gyvenimo 
etapą. Tapau šios mokyklos geografijos 
mokytoju. Iš karto gavau aukl÷jamąją klasę ir 
su savo jaunaisiais pagalbininkais penktok÷liais 
÷miausi kurti mokykloje paleontologijos 
muziejų, kurio pagrindą sudar÷ mano paties 
virš dvidešimt metų rinkta kolekcija. Vaikyst÷s 
pom÷gis nusitęsęs iki šiandienos, įgavo 
išraišką. 2002 metų balandžio m÷nesio 9 dieną 
Mos÷džio vidurin÷s mokyklos geografijos 
kabinete į lentynas, kaip tikro muziejaus 
ekspozicijoje, sud÷ti eksponatai – ne specialisto 
akimis, maži, keistų keisčiausi akmenukai. Taip 
gim÷ Paleontologijos muziejus.  
 

 

Šalia mano pom÷gio atsirado ir paleontologų 
būrelis, o jame gausus pasek÷jų būrys. 
 

 
 
Mūsų muziejus tapo dar labiau žinomas, kada 
į Vilniaus pedagoginio universiteto studentų 
geografų geologin÷s praktikos maršrutą buvo 
įtrauktas sustojimas Mos÷dyje. Vadovaujami 
prof. O. Pustelnikovo būsimieji geografijos 
mokytojai eilę metų lank÷si mūsų mokykloje. 
Čia jiems kaip pavyzdys buvo rodoma, kaip 
išradingai galima panaudoti mokinių ugdymui 
tai kas randama tiesiog po mūsų kojomis, 
nes muziejaus ekspozicija naudojama pamo-
kų metu įvairiom mokyklin÷s geografijos 
temom paįvairinti, bei geriau suprasti.  
 

 

 
Tai Lietuvos naudingų iškasenų, uolienų ir 
mineralų pažinimui, Žem÷s plutos 
formavimosi, litosferos plokščių jud÷jimo 
įtaka reljefui ir pan.  
 
Šiuo metu ne tik būrelio nariai, bet ir kiti 
mokiniai pro bet kokią žvyro krūvą eina 
galvas nunarinę. Nes visko gali būti – taip ir 
guli kokia milijonus metų išsisaugojusi 
fosilija. Taigi keliauja akmenukai į geografijos  
kabinetą... Gaus÷ja ekspozicija...  
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Moksleiviai su pasididžiavimu rodo draugams 
savo rastas fosilijas. „Jaunųjų paleontologų“ 
veikla v÷liau  iš fosilijų rinkimo Mos÷džio 
akmenų parko žvyro takeliuose peraugo į 
ekspedicijas į Kulalių žvyro karjerą, dar v÷liau 
į Akmen÷s rajono Šaltiškių triaso molio 
karjerą iš kur parvežti eksponatai ÷m÷ gultis 
ne tik į mokyklos muziejaus ekspoziciją, bet 
mokiniai prad÷jo gausinti ir savo privačias 
kolekcijas. Popamokin÷ veikla su šiuo būreliu 
neapsiribojo vien tik tuo. Mes dažnai 
reng÷me žibur÷lius, naujokų krikštynas.  
 
V÷liau įsitrauk÷me į Salantų regioninio parko 
direkcijos organizuojamą kasmetinį renginį - 
popietę - konkursą „Ką žinai apie Lietuvos 
saugomas teritorijas“. Čia vaikai gal÷jo ne tik 
gilinti savo geografines žinias, geriau pažinti 
savo artimiausią gyvenamąją aplinką, bet ir 
susirasti naujų draugų.  
 
V÷liau mes įsitrauk÷me į Lietuvos vaikų ir 
jaunimo turizmo centro organizuojamas 
jaunųjų geologų vasaros stovyklas – 
ekspedicijas, kur prieš tris metus Šventojoje 
vykusioje stovykloje, nors ir buvome 
naujokai, bet pasirod÷me puikiai. 
 

 
 

Petrografijos konkurse mūsų komandos nar÷ 
Gabriel÷ Apulskyt÷ už÷m÷ antrą vietą, o 
mūsų geologin÷ kolekcija buvo pripažinta 
pačia informatyviausia. Pirmą vietą mes 
už÷m÷me sportin÷je estafet÷je. Diplomu 
buvo įvertintas ir mūsų geologinio maršruto 
aprašymas. Sekančiais metais Nemun÷lyje 
mes buvome v÷l vieni iš lyderių. Šią vasarą 
net trys mūsų gimnazijos mokiniai 
petrografijos konkurse už÷m÷ prizines vietas. 
Tarp vyresniųjų Gabriel÷ Apulskyt÷ ir 
Dovydas Pajarskas nusileido tik šiuometin÷s 
Pasaulio geografų olimpiados sidabro medalio 
laim÷tojui Jurijui Danilovui, o tarp 
jaunesniųjų Vidas Petrauskas tapo 
nugal÷toju. Tai rodo, kad mes su vaikais 
einame teisinga linkme.  
 

 
 
Grįžę iš stovyklų, ekspedicijų vaikai 
pasipasakoja draugams įspūdžius, parodo 
nuotraukas. Savo vasaros veiklą mes visada 
aprašome rajono spaudoje ir patalpiname į 
gimnazijos internetinį puslapį. Tod÷l su 
kiekvienais metais norinčių dalyvauti šioje 
veikloje netrūksta ir netgi tiek daug, kad 
dažnai jaunesniems tenka laukti taip 
vadinamoje „eil÷je“, bet jų entuziazmas ir 
noras  tapti „Jaunuoju paleontologu“ ne tik 
kad neišbl÷sta, o tik did÷ja. 
 
2006 metų birželio pabaigoje mūsų muziejuje 
lank÷si 45 geografai iš Slupsko, Ščecino, 
Gdansko ir Vroclavo. Lenkijos geografų 
draugijos Slupsko skyrius čia sureng÷ 
geografų išvyką“Lietuva – 2006“. Išvykos 
programą pareng÷ prof. Olegas Pustelnikovas 
ir VU prof. Algirdas Gaigalas su kuriuo mes 
palaikome tamprius ryšius. Be to mūsų 
muziejų lanko ir kitų respublikos mokyklų 
mokiniai ir mokytojai. 
 
Nor÷damas paįvairinti ir išpl÷sti mūsų 
moksleivių veiklos sritis pasinaudojau šių 
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metų sausio m÷nesį įkurta Mos÷džio 
gamtininkų bendrija per kurią parašiau 
projektą „Mos÷dyje – mūsų ateitis“, kuris 
skirtas burti Mos÷džio jaunimą ir moksleiviją į 
gamtosauginę ir kultūrinio paveldo 
išsaugojimo ir puosel÷jimo veiklą, ugdyti 
žmonių dorovę, aplinkosauginę sąmonę ir 
kultūrą, remti Vaclovo Into gamtamokslinį 
palikimą ir jo išsaugojimą.  
 

 
 
Per visuomeninę veiklą gerinti jaunų žmonių 
užimtumą, lemiantį vietos bendruomen÷s 
vystymąsi. 
 
Mano mokiniai entuziastingai sutiko dalyvauti 
šioje veikloje ir netgi pasiūl÷ pavadinimą 
naujai besikuriančiai organizacijai – tai 
„Jaunieji gamtos patruliai“. Taigi dabar prie 
Mos÷džio gamtininkų bendrijos veikia 
neformali Jaunųjų gamtos patrulių 
organizacija.  
 

 
 
Pagrindin÷ problema, d÷l kurios kūriau šį 
projektą, yra ta, kad d÷l jaunimo užimtumo 
trūkumo, bei aplinkosauginio švietimo 
nebuvimo ir vidin÷s kultūros stokos jaunimas 
Mos÷dyje dažnai nepaiso visuotinai pripažintų 
gyvenimo normų. Tod÷l yra šiukšlinama 

viešose vietose, niokojamas visuomeninis 
turtas. Miesteliui, kuris reprezentuoja Skuodo 
rajoną, d÷l to sunku išlaikyti patrauklios, 
turistų gausiai lankomos gyvenviet÷s statusą. 
Mūsų bendrija ir Jaunieji gamtos patruliai su 
šiuo projektu bus tarsi jungiamoji grandis 
tarp žmogaus ir gamtos, nes kuo toliau tuo 
daugiau ta derm÷ yra ardoma. Tod÷l šis 
projektas skirtas daugiausia jaunimui siekiant 
įtraukti juos į visuomeninę veiklą. Kurti 
patrauklesnę gyvenimo aplinką, stiprinant 
visos Mos÷džio bendruomen÷s aktyvumą, bei 
iniciatyvas susijusias su aplinkosauga. Įvykdę 
šį projektą mes galvojame savo gerąją patirtį 
skleisti po kitas rajono seniūnijas, mokyklas. 
Tam mes kuriame videofilmą „Švaru ne ten 
kur šluojama...“, bei ruošiame paskaitų ciklą 
gamtosaugin÷mis temomis.  
 
Šiuo metu mūsų moksleiviai jau yra surengę 
kelis reidus po apylinkes ir aptikę ne vieną 
nelegalų sąvartyną, bei radę įrodymų kas tai 
padar÷. Visa tai mes filmuojame ir 
fotografuojame. Vaikai patys stebisi kaip 
žmon÷s gyvenantys tokioje gražioje aplinkoje 
gali taip negražiai elgtis. 
 

 
 
Matant jų užsidegimą ir norą susekti ir 
išaiškinti gamtos terš÷jus, bei juos paviešinti, 
darosi aišku, kad ne veltui dirbame šį darbą.  
Mos÷džio miestelio unikali aplinka, kurią  
suformavo gamta ir išpuosel÷jo didžios 
atminties gydytojas Vaclovas Intas  
įpareigoja mus rūpintis, saugoti ją ir aukl÷ti 
jaunimą, kad ir ateityje gyvenviet÷ būtų graži 
ir čia gyventų gražūs žmon÷s.  
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Priešistoriniais laikais akmuo vaidino svarbų 
vaidmenį mūsų prot÷vių materialin÷je 
kultūroje ir kasdieniame gyvenime. Iki metalų 
atsiradimo titnagas, skalūnas ir kitos uolienos 
buvo pagrindin÷ žaliava, iš kurios senieji 
krašto gyventojai gaminosi ginklus, darbo 
įrankius ir namų apyvokos reikmenis. 
Riedulius naudojo gyvenviečių, kapų, kelių, 
astronominių steb÷jimo vietų rengimui, 
šventyklų aukurų gamybai. 

 
AKMENS DIRBINIAI 

 
Vakarų Lietuva, ypač šiaur÷s vakarin÷ jos 
dalis, nuo seno gars÷ja akmenų gausa. Deja, 
šis regionas negali pasigirti pagrindine 
akmens amžiaus žmogaus darbo įrankių 
žaliava – titnagu. Titnago skaldytiniai buvo 
gabenami iš kitų Lietuvos ir kaimyninių kraštų 
regionų. Iš skaldytinių buvo skeliamos 
skelt÷s, kurias retušuodavo ir naudojo įvairių 
įrankių gamybai. 
 
Senov÷s gyvenviečių (Alksnyn÷, Būting÷, 
Juodkrant÷, Šventoji, Žibininkai ir kt.) radiniai 
liudija, kad iš retušuotų titnago skelčių buvo 
gaminami karybai, medžioklei, žvejybai, 
darbui, namų ūkiui ir buičiai būtini įvairūs 
smulkūs įrankiai ir jų dalys: str÷lių antgaliai, 
žeberklų ašmen÷liai, r÷žtukai ragui ir kaului 
pjaustyti, gremžtukai kailiams išdirbti ir kt. 
[Rimantien÷, 1974, p. 25–81].  
 
Svarbiausias akmens amžiaus žmogaus darbo 
įrankis ir ginklas buvo kirvis. Mezolite kirviai 
gaminti iš apskaldyto titnago, o neolite – 
gludinto titnago, skalūno ar kito akmens 
(1:1–2 pav.), įtveriami į medinį arba raginį 
kotą [Rimantien÷, 1995, p. 110]. V÷lyvajame 
neolite atsirado kirviai su pragręžta skyle 
mediniam kotui (2 pav.). Jų būta įvairių tipų , 
gausiai randama daugelyje Vakarų Lietuvos 
vietovių [Bagušien÷, Rimantien÷, 1974, p. 
105–201]. Tintelių (kitur – Kurmaičių) kaime, 
Kretingos r., rastas kirvis liudija, kad iš geros 
žaliavos pagaminti kirviai buvo branginami: 
penčiai nuskilus, jo korpuse buvusi išgręžta 
nauja skyl÷ kotui.  
 
Iš ginklų reik÷tų pamin÷ti titnaginius durklus, 
kurie paplito neolito pabaigoje – žalvario 
amžiaus pradžioje. Vienintelis pajūrio krašte 
žinomas durklas rastas Kuršelių k., Klaip÷dos r. 

 
 
 
 
 
 

 

1 pav. Įtveriamieji kirviai (1, 2) ir vedega (3), 
pagaminti iš skalūno. IV–II tūkst. prieš Kr., 
Palangos senov÷s gyvenviet÷ (Kretingos 
muziejus) (2008, J. Kanarsko nuotr.) 

 

 

2 pav. Kirvis su skyle kotui. III–II tūkst. prieš 
Kr., Mamių k., Plung÷s r. (Aleksandravo 
mokyklos muziejus) (2008, A. Lūžos nuotr.) 
 
[Paminklai, 2004, p. 15; Rimantien÷, 1974, 
p. 48]. Šventosios gyvenviet÷je ir Benaičių 
kapinyne aptikta titnaginių peilių [Riman-
tien÷, 1974, p. 62; Merkevičius, 2005, p. 10]. 
 
Iš akmens buvo gaminamos buož÷s, vedegos 
mediniams indams skobti (1:3 pav.), kapliai 
žemei dirbti, grūstuv÷liai javams sugrūsti, 
gludintuvai titnago įrankiams gludinti, 
žvejybos tinklų pasvarai ir pasvar÷liai, verps-
tukai verpalams verpti, skiltuvai ugniai įžiebti 
(3:5 pav.), netgi – amuletai. Nuo neolito 
laikų plačiai paplito trinamosios girnos. 
 
Pagrindinius akmens dirbinius ankstyvųjų 
metalų laikotarpiu palaipsniui išstūm÷ žalva-
riniai, o v÷liau – geležiniai, nors kai kurie 
akmens dirbiniai tebebuvo dar ilgai naudo-
jami. Moterys tebevartojo akmeninius verps-
tukus. Metaliniams ginklams ir darbo įran-
kiams galąsti buvo gaminami smiltainio 
akmens galąstuvai, kurie pasiek÷ ir mūsų 
laikus. Jie buvo įvairaus dydžio, daugiausia pailgi, 

Akmuo priešistorin÷je Vakarų Lietuvos materialin÷je kultūroje 

Julius Kanarskas, archeologas 
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3 pav. Smiltainio akmens galąstuvai (1–4) ir 
skiltuvas (5). II–IV a., Lazdininkų-Kalnalaukio 
kapinynas¸ Kretingos r. (Kretingos muziejus) 
(2008, J. Kanarsko nuotr.) 
 
keturkampiai (3:1–4 pav.), kai kurie su 
viename gale pragręžta skylute pasikabinti 
prie diržo. Bene ilgiausiai žmogaus buityje 
išsilaik÷ trinamosios girnos, kurios kaime 
tebebuvo naudojamos iki pat XX a. antrosios 
pus÷s (4 pav.).  
 

 

4. pav. Trinamosios girnos (Kretingos 
muziejus) (1940 m. nuotr.) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKMUO SENOVöS GYVENVIEČIŲ 
ĮTVIRTINIMUOSE 

 
Vakarų Lietuvos įtvirtintų gyvenviečių – pilia-
kalnių tyrin÷jimai liudija, kad jų gynybiniams 
įtvirtinimams įrengti greta medienos, grunto 
buvo naudojamas ir akmuo.  
 
Vieni įdomiausių yra Ersloje, Skuodo r., Auk-
sūdyje ir Kašučiuose, Kretingos r., iš akmenų 
supilti gynybiniai pylimai (Erslos – 7 m pločio, 
1 m aukščio, kiti – 4,5–5 m pločio, 0,4–0,5 m 
aukščio) [Atlasas, 2005, t. 1, p. 438; t. 2, 
p. 366; Jablonskis, 1981, l. 68], juosiantys 
įtvirtintos gyvenviet÷s aikštelę iš visų pusių.  
 
Pilant Imbar÷s, Gintarų, Kačaičių, Senosios 
Įpilties, V÷laičių, Kretingos r., Mos÷džio, 
Šakalių, Skuodo r., piliakalnių pylimus, jų 
pagrindai buvo formuojami iš akmenų, virš 
kurių supiltas gruntas (5 pav.) [Atlasas, 
2005, t. 1, p. 469; t. 2, 378–379; Daugudis, 
1990, p. 63–64; Jablonskis, 1977, l. 25; 
1986, p. 28; Kanarskas, 1994, p. 50; LAB, 
1961, p. 365–369]. Gintarų piliakalnio 
pylimas išor÷je buvo sutvirtintas 1,5–2 m 
pločio akmenų kroviniu, o Apuol÷s ir Senosios 
Įpilties pylimų viršus išgrįstas akmenimis, 
kad būtų tvirtesnis, nenušliaužtų. Supilus 
pylimą, ant jo buvo statomos medin÷s 
užtvaros, kurios Apuol÷s ir Imbar÷s 
piliakalniuose išor÷je sutvirtintos akmenimis. 
 
Nežiūrint akmenų gausos, Vakarų Lietuvos 
piliakalniai netapo akmenin÷mis tvirtov÷mis. 
Ant piliakalnių išaugusios pilys buvo medin÷s, 
o kai kurių piliakalnių, pvz., Kalvių [Atlasas, 
t. 2, p. 368], gynybiniams pylimams supilti 
akmenys net nebuvo naudojami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 pav. Mos÷džio 
piliakalnio   
pylimo pjūvis   
ir grindinio   
planas     
(br÷žiniai ir nuotr.   
I. Jablonskio, 
1985) 
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KŪLGRINDOS 
 
Rieduliais nuo seno buvo grindžiamos 
senov÷s susisiekimo kelių atkarpos, einančios 
pelk÷ta vieta, kertančios upes. Tokie 
grindiniai vadinami kūlgrindomis (žemaitiškai 
kūlis – akmuo). Paprastai jos, ypač vande-
ningu laikotarpiu, būna po vandeniu.  
 
Tradiciškai manoma, kad kūlgrindas prad÷ta 
statyti XIII–XIV a., kovų su kryžiuočiais 
laikais. Tai būdavo slapti, sunkiai pastebimi 
keliai išsigelb÷ti nuo priešų, kurie šios 
vietov÷s nepažinojo. V÷liau akmenimis buvo 
grindžiamos svarbesnių kelių brastos (Kašučiai, 
Vaineikiai, Kretingos r.), privažiavimo keliai į 
pelk÷tuose upelių sl÷niuose esančias šienau-
jamas pievas (Sūd÷nai, Kretingos r., Šilal÷, 
Skuodo r.). 
 
Vaineikių kūlgrinda 10 m ilgio ir 3 m pločio, 
sukrauta Akmenų up÷s brastoje iš 
50x50x40 cm ir stambesnių riedulių [Jablonskis, 
1974, l. 24]. Sūd÷nų kūlgrinda 5 m pločio ir 
120 m ilgio, galuose išplatinta iki 13 m [Vait-
kevičius, 1998, p. 104], įrengta pelk÷tame 
Šventosios up÷s sl÷nyje. Jomis žmon÷s 
naudojosi dar XX a. viduryje – antroje pus÷je. 

 
AKMENYS AUKURAI 

 
Svarbus vaidmuo akmeniui teko pagonių 
kulto apeigose. Iš riedulių buvo daromi ir 
pagonių šventyklose statomi aukurai, ant 
kurių aukotos aukos dievams. Akmenis-
aukurus galima būtų suskirstyti į keturis 
tipus.  
 
Pirmajam tipui priskiriami rieduliai su 
nedideliais duben÷liais (Ankštakiai, Imbar÷ I 
ir II, Pel÷kiai, Kretingos r., Apuol÷, Jedžiotai, 
Skuodo r.). Tai stambūs akmenys, kurių 
viršutin÷je, lygesn÷je plokštumoje aptinkama 
nuo 24 (Apuol÷) iki 89 (Pel÷kiai) gludintų 
duben÷lių, išgręžtų, kaip manoma, smailiais, 
kietais akmenimis. Duben÷lių skersmuo 2–6 
(rečiau – 9) cm, o gylis – 0,5–2,5 cm. 
[Daugudis, 1984, p. 34-35; Kanarskas, 1989, 
p. 57, 73, 75, 81; Vaitkevičius, 1998, p. 113, 
124] 
 
Antrajam tipui priklauso natūralūs rieduliai su 
paviršiuje išgludintu ovalo plano dubeniu, 
kurio skersmuo siekia nuo 23–27 iki 62–
80 cm, o gylis – 5–20 cm (Alka, Kašučiai, 
Plokščiai, Prystovai, Senkai, Skaudaliai I ir II, 
Vaineikiai, Kretingos r., Šilal÷ II, Skuodo r.) 
[Jablonskis, 1974a, l. 7–8; Kanarskas, 1989, 

p. 19–20, 35–38; Vaitkevičius, 1998, p. 55, 
100, 102–103, 147]. 
 
Trečiojo tipo akmenys yra girnapus÷s 
pavidalo, aptašytais šonais, nulyginta 
viršutine plokštuma, ties kurios viduriu 
iškaltas nuo 19 iki 49–57 cm skersmens ir 3–
12 cm gylio plokščiadugnis dubuo (Klibiai, 
Padvariai, Sūd÷nai, Kretingos r., Budriai, 
Ersla, Kulaliai, Naujukai, Puodkaliai, Šaukliai 
I, II ir III, Šerkšniai, Šilal÷ I, Udraliai, 
Skuodo r.) [Jablonskis, 1967, p. 3; 1969, p. 
110–115; 1971, p. 128–133; 1982a, l. 40–42; 
1993, p. 10–11; Vaitkevičius, 1998, p. 126, 
143–144, 150].  
 
Ketvirtajam tipui priklauso akmenys nulyginta 
(gludinta) viršutine plokštuma (Imbar÷ III, 
Žvainiai, Kretingos r.). 
 
Pirmojo tipo akmenys su duben÷liais paplitę 
šiaur÷s ir šiaur÷s rytų Europoje ir buvo 
naudojami nuo II tūkst. prieš Kr. Kadangi 
dalis jų aptikta netoli kapinynų, kai kurie 
tyrin÷tojai mano, kad akmenys buvo susiję 
su mirusiųjų pagerbimo kultu. Kiti tyrin÷tojai 
mano, kad duben÷liai vaizduoja įvairius 
dangaus kūnus, pvz., Grįžulo ratus 
[Daugudis, 1992, p. 52]. 
 
Tiriant Imbar÷s I akmens su duben÷liais 
aplinką aptikta beveik apskrita, smulkiais 
akmenimis nubarstyta 6 m skersmens 
aikštel÷, kurios rytin÷je dalyje buvusi 
laužaviet÷, viduryje gul÷jo akmuo su 75 
duben÷liais (6 pav.), o aplink jį beveik ratu 
buvo išd÷styti dar 6 stambūs akmenys be 
ženklų, nutolę vienas nuo kito 4 m atstumu 
[Daugudis, 1984, p. 34–35].  
 
 

 

6 pav. Imbar÷s alkviet÷s akmuo su 
duben÷liais ( V. Daugudžio nuotr.) 
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Akmenys su plokščiadugniais dubenimis 
(7 pav.) siejami su senųjų pajūrio regiono 
gyventojų kuršių ir jų palikuonių kulto 
apeigomis. Jie naudoti nuo I tūkst. antrosios 
pus÷s net iki XVI-XVIII a., jau krikščionyb÷s 
laikais slapta veikusiose pagonių šventyklose 
[Urbanavičius, 1972, p. 77–80; Vaitkevičius, 
1999, p. 240–242].  
 
 

 

7 pav. Šauklių akmuo su plokščiadugniu 
dubeniu. (2001, J. Kanarsko nuotr.) 
 
 
Šilal÷s I, Šauklių I ir II akmenų su plokščia-
dugniais dubenimis aplinkos tyrimų metu 
nustatyta, kad kiekvienas iš šių akmenų 
seniau stov÷jo šalia ugniaviet÷s, ant nedidelio 
postamento, sukrauto iš mažesnių akmenų. 
Ugniaviet÷s buvusios išgrįstos akmenimis. Iš 
rastų anglių nustatyta, kad ugniaviet÷je prie 
Šilal÷s I akmens ugnis kūrenta ne vieną 
kartą. Iš pradžių ji degusi nuolat arba 
ilgesniais laiko tarpais. Joje degintas beržas, 
ąžuolas, rasta pušies žievių, kadagių anglių, 
susilydžiusio gintaro bei sakų. V÷liau 
ugniaviet÷ ilgesnį laiką buvo apleista, o v÷l ją 
atgaivinus, ugnis kūrenta tik tam tikromis 
progomis. Pagal keramiką tyrin÷tojas 
V. Urbanavičius Šilal÷s ir Šauklių šventyklas 
datuoja XVI–XVIII a. [Urbanavičius, 1972, 
p. 77–80].  
 
Akmenys nulyginta viršutine plokštuma 
datuojami I tūkst. antrąja puse – II tūkst. 
pradžia [Daugudis, 1992, p. 55]. Tyrin÷jant 
Imbar÷s III akmens aplinką, aptikta 
laužaviet÷s p÷dsakų, skaldytų akmenukų, 
lipdytos ir žiestos keramikos šukių. 
 
Krikščionims naikinant pagonių šventyklas, 
akmenys-aukurai buvo įverčiami į šalia 
iškastą duobę (Imbar÷ I ir III, Šilal÷ I, 
Šaukliai I), nuridenami atokiau nuo pirmin÷s 
vietos (Šerkšniai, Udraliai) arba į netoliese 

tekantį upelį (Naujukai), kitų viršutin÷ dalis 
su dubeniu buvo suskaldoma (Šaukliai II).  
 

PALEOASTRONOMINöS STEBöJIMO 
VIETOS 

 
Vakarų Lietuvoje aptiktos kelios paleo-
astronominių steb÷jimų vietos, kurioms 
įrengti naudotas akmuo (Eršketynas, 
Kretinga, Kretingos r.).  
 
Kretingos paleoastronominių steb÷jimų vietą 
sudar÷ stambūs, plokščiais šonais rieduliai, 
išd÷styti su saul÷s ir m÷nulio azimutais 
sutampančiomis kryptimis, o vieno akmens 
paviršiuje buvęs iškaltas latakas [Genys, 
Sprainaitis, 1990, p. 129]. 
 
Eršketyno vieta plačiau netyrin÷ta. Joje 
užfiksuota keletas stambių akmenų, kurių 
išsid÷stymo kryptys sutampa su saul÷s ir 
m÷nulio azimutais. Sud÷tine šios senov÷s 
astronominių steb÷jimų vietos dalimi yra 
plačiai žinomas Eršketyno šaltinis ir akmuo, 
ant kurio tarpukariu apsireiškusi Švč. Mergel÷ 
Marija. 
 
Min÷tos paleoastronominių steb÷jimų vietos 
buvo skirtos Saul÷s ir M÷nulio kalendorių 
derinimui. Kaip ir pagonių kulto vietos, jos 
buvo naikinamos XV–XVII a., įtvirtinant 
krikščionybę. Kretingos senosios dangaus 
kūnų stebyklos akmenys XVII a. pradžioje 
buvo palaidoti šalia iškastose duob÷se, o jos 
vietoje įkurtas miestas.  

 
AKMENYS LAIDOJIMO PAMINKLUOSE 

 
Plačiai akmuo buvo naudojamas ankstyvojo ir 
senojo geležies amžiaus laidojimo vietoms 
įrengti ir mirusiųjų atminimui pagerbti.  
 
I tūkst. prieš Kr. Vakarų Lietuvoje mirusieji 
buvo laidojami pilkapiuose. Mums žinomi 
pilkapynai pajūryje koncentruojasi tarp 
Dan÷s-Tenž÷s-Šventosios ir Minijos-Salanto 
upių (Baubliai, ögliškiai, Gintarai, Kurmaičiai, 
Kveciai, Padvariai, Sūd÷nai, Šlažiai, Žvainiai, 
Kretingos r., Kretingal÷, Mišeikiai, Šlikiai, 
Klaip÷dos r., Mos÷dis, Skuodo r.).  
 
Pilkapio pagrindą sudar÷ 1–3 koncentriniai 
akmenų vainikai (8, 9 pav.), sukrauti keliais 
aukštais, virš kurių supiltas aukštas žemių, 
kartais maišytų su akmenimis, sampilas. 
Pagrindo vidurys kartais būdavo išgrin-
džiamas nedideliais akmenimis. Pilkapių 
skersmuo siekia iki 26–27 m, o aukštis – 2–3 m. 
Pilkapio viduryje, tarp akmenų vainikų ir 
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sampile buvo laidojami sudegintų mirusiųjų 
palaikai. Juos paberdavo ant plokščio akmens 
arba laidojo molin÷se urnose, kurias pasta-
tydavo ant akmens, aplinkui apd÷davo arba 
paramstydavo mažesniais, kartais skaldytais 
akmenimis, o urną uždengdavo plokščiu akmeniu 
ar uolienos nuoskala [Grigalavičien÷, 1976, p. 
46-51; Jablonskis, 1973, p. 33-34; 1976, l. 
4-28; 1982, p. 35-37; 1984, p. 54-55; 
1986a, p. 47; 1988, p. 49-50; Merkevičius, 
1963; Merkevičius, 1998, p. 144-145; 2000, 
p. 194-195; LAB, 1961, p. 128-138]. 

 

8 pav. Kurmaičių III–I a. prieš Kr. pilkapio 
planas ir pjūvis (LAB, 1991, p. 130) 
 

 

9 pav. Kvecių III–II a. prieš Kr. pilkapis  
(1963, J. Mickevičiaus nuotr.) 
 
Pirmaisiais amžiais po Kristaus pilkapius 
pakeit÷ kapai su akmenų vainikais (pav. 10). 
Juose mirusieji laidoti nesudeginti, o kapas 
buvo apjuosiamas apskritimo, ovalo, stačia-
kampio, pusračio formos akmenų vainiku, 
kuriame akmenys sukrauti vienu-trim 
aukštais. Kelių kapų vainikus jungdavo vieną 

prie kito. Tokiu būdu kapinynas iš skrydžio 
atrod÷ tarsi bičių korys. 
 

 

10 pav. Rūdaičių II-IV a. kapai su akmenų 
vainikais (1962, M. Michelbertas nuotr.) 
 
Sūd÷nų V–VI a. kapinyno tyrin÷jimai parod÷, 
kad kai kurie kapai buvo pažymimi savotiškais 
paminklais – kapo gale ant akmeninių grin-
din÷lių pastatytais stambiais, kartais perskel-
tais akmenimis, kyšojusiais virš žem÷s 
paviršiaus (pav. 11) [Jablonskis, 1986, p. 49]. 
 

 
11 pav. Sūd÷nų V–VI a. kapo su paminkliniu 
akmeniu planas ir pjūvis (braiž÷ I. Jablonskis, 
1984) 
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Kapinynai su akmenų vainikais būdingi 
Vakarų Lietuvai (Barzdūnai, Rubokai, Šilut÷s r., 
Aukštkiemiai, Baičiai, Bandužiai, Gargždai, 
Kalot÷, Rušpelkiai, Šernai, Klaip÷dos r., 
Anduliai-ögliškiai, Ankštakiai, Ankštakiai-
Senkai, Auksūdis, Kalno Grikštai, Kašučiai, 
Kiauleikiai II, Kurmaičiai, Lazdininkai-Kal-
nalaukis, Negarba-Jazdai, Padvariai, Pryš-
mančiai II, Reket÷, Rūdaičiai I ir II, Sauseriai, 
Senkai, Sūd÷nai I ir II, Tūbausiai, Kretingos 
r., Palanga ir kt.) ir pietvakarinei Latvijai. Jie 
paplitę Minijos, Akmenos, Tenž÷s, Šven-
tosios, Bartuvos baseinuose ir datuojami II-
VI a. 
 
Nuo VI a. paprotys naudoti akmenis kapų 
įrengimui ir mirusiųjų atminimui išnyko. 

 
SENOVöS ŽEMDIRBYSTöS VIETOS 

 
Akmenų gausa nedžiugino Šiaur÷s vakarų 
Lietuvos žemdirbių, kuriems teko sunkiai 
vargti įsisavinant naujus dirbamos žem÷s 
plotus. Šiandien jų triūso vietas ženklina 
šimtmečiais krautos akmenų krūsnys ir 
aptvarai (12 pav.), išlikę miškingose 
Kretingos ir Skuodo rajonų vietov÷se 
(Auksūdis, Barkeliai, Budriai, Dubašiai, 
Erl÷nai,  Ersla,  Igariai,  Kašučiai,  Kluonaliai, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurmaičiai, Mos÷dis, Naujukai, Ner÷pai, 
Padvariai, Pajuodupiai, Senkai, Šaukliai, 
Šilal÷, Tauzai, Tinteliai, Tūbausiai, Vaineikiai, 
Voveraičiai). 
 
Daugumos akmenų krūsnių skersmuo – 2–4 m, 
o vidutinis aukštis – 30–40 cm. Krūsnis buvo 
stengiamasi krauti dirbamo lauko pakraš-
čiuose, tačiau nemažai jų aptinkama pačiame 
lauke, kur jos sukrautos stambių riedulių 
gul÷jimo vietose. Kašučių ir Padvarių senov÷s 
žemdirbyst÷s vietų tyrimai parod÷, kad 
krūsnies pakraščiuose buvo sudedami didesni 
akmenys, sudarantys akmenų vainiką, 
neleidžiantį byr÷ti smulkesniems, krūsnies 
viduje į krūvą sumestiems akmenims 
(13 pav.) [Merkevičius, Nemickien÷, Kanars-
kas, 2005a, p. 260; Nemickien÷, Merkevičius, 
Kanarskas, 2007, p. 430–431].  
 
Ilgą laiką dirbant lauką ir nuolatos renkant 
akmenis, žem÷s sklypus apjuosdavo akmenų 
aptvarai, kuriuos sudaro tarpusavyje besi-
jungiantys arba pavieniai akmenų pylimai. Jų 
ilgis siekia nuo 4 iki 270 m, plotis – 1–8 m, 
aukštis – 0,2–0,5 m [Kanarskas, 2002, p. 21; 
Kanarskas, Merkevičius, Nemickien÷, 2005, 
p. 277–281; Merkevičius, Nemickien÷, Kanars-
kas, 2005, p. 262–263]. Dubašių, Kašučių, 

12 pav. Padvarių senov÷s žemdirbyst÷s laukai (2002 m. planas) 
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Kluonalių ir Padvarių aptvarų tyrimai liudija, 
kad pylimus sudaro įvairaus dydžio akmenys, 
sumesti be jokios iš anksto numatytos 
tvarkos. 
 

 

13 pav. Padvarių senov÷s žemdirbyst÷s vietos 
krūsnis (2003, J. Kanarsko nuotr.) 
 
Senieji žemdirbyst÷s laukai buvo apleisti 
XVI a. antroje pus÷je, valakų reformos metu. 
Dažniausiai jie atsidūr÷ bendro naudojimo 
žem÷se – ganyklose, pievose, apaugo mišku. 
Iš naujo jie buvo atrasti tarpukario žem÷s 
reformos metu, naujakuriams prad÷jus dirbti 
buvusias bendro naudojimo žemes. Akmenų 
krūsnys ir aptvarai yra svarbus istorijos 
šaltinis, pasakojantis apie žemdirbyst÷s 
vietas, dirbamų laukų sistemų formavimąsi ir 
raidą.  

 
IŠVADOS 

 
Ledynmetis paliko Vakarų Lietuvoje didelius 
riedulių telkinius, kurių gausumu pasižymi 
Šiaur÷s vakarin÷ šio regiono dalis. 
Akmeningose vietov÷se įsikūrę senov÷s 
žmon÷s greitai pažino naudingas akmens 
savybes, pritaik÷ akmenį buičiai, karybai ir 
verslams. Archeologin÷ medžiaga liudija, kad 
akmuo suvaidino svarbų vaidmenį senov÷s 
žmonių bendruomenių gyvenime, tur÷jo 
didel÷s įtakos materialin÷s kultūros 
formavimuisi.  
 
Akmens amžiuje ir ankstyvųjų metalų 
laikotarpiu iš akmens buvo gaminami 
pagrindiniai ginklai, darbo įrankiai, buities ir 
namų apyvokos reikmenys. Dalis jų – akmens 
skiltuvai, galąstuvai, trinamosios girnos ilgai 
tebebuvo naudojama v÷lesn÷se istorin÷se 
epochose.  
 

Akmuo lyd÷jo žmogų pomirtiniame 
gyvenime. Neolite vyrai laidoti su akmens 
kirviais. I tūkst. antroje pus÷je iš akmenų ir 
žemių buvo statomi savotiški mirusiųjų 
namai – pilkapiai, kuriuose sudegintų žmonių 
kaulai būdavo paberiami ar urnose pastatomi 
ant akmenų, apjuosiami arba apstatomi 
aplinkui akmenimis, urnos užvožiamos 
akmens plokšt÷mis. Prad÷jus mirusiuosius 
laidoti nedegintus, nuo I-II a. kapą 
apjuosdavo akmenų vainiku, prie kapo ant 
akmenų grindin÷lio statydavo savotiškus 
paminklinius akmenis, žyminčius kapo vietą ir 
saugančius mirusiojo atminimą. Nuo VI a. 
tradicija naudoti akmenį kapų įrengimui ar 
mirusiųjų pagerbimui išnyksta.  
 
I tūkst. – II tūkst. pradžioje rieduliais buvo 
grindžiami piliakalnių gynybinių pylimų 
pagrindai, tvirtinami jų šlaitai, stiprinamos 
gynybin÷s užtvaros. Pelk÷ta vietove ar po 
vandeniu einančiose senov÷s susisiekimo 
kelių atkarpose buvo statomos kūlgrindos. 
Stambūs rieduliai naudoti paleoastronominių 
steb÷jimų vietoms įrengti, Saul÷s ir M÷nulio 
kalendoriams derinti. Iš akmenų buvo daromi 
senov÷s šventyklų aukurai, kurie naudoti ir 
po krikščionyb÷s įvedimo, iki XVI–XVIII a. 
veikusiose slaptose pagonių šventyklose. 
 
Šiaur÷s vakarų Lietuvos miškuose prie 
vandens telkinių stūksančios apsamanojusios 
akmenų krūsnys ir akmenų aptvarai byloja 
mums apie senov÷je čia der÷jusius javų 
laukus, apie sunkų žemdirbio triūsą 
atsikovojant iš akmenynų derlingos žem÷s 
lopin÷lį, apie buvusias žemdirbyst÷s laukų 
sistemas. 
 
Aktyvi šių dienų žmogaus ūkin÷ veikla, mada 
virstantis pom÷gis rinkti ir kolekcionuoti 
akmenis kelia gr÷smę akmeniniam kultūros 
paveldui. Išrinkta akmenų krūsnis, išardytas 
pylimas ar kūlgrinda, kitur perkeltas 
duben÷tas ar gludintas akmuo, nemetrikuoti 
privačiose kolekcijose saugomi akmens 
dirbiniai prarandą mokslinę kultūrinę vertę, 
netenka istorijos mokslui svarbios 
informacijos. Tod÷l labai svarbu tinkamai 
saugoti akmeninio kultūros paveldo objektus, 
fiksuoti ir metrikuoti randamus akmens 
dirbinius, mokyti jaunąją kartą tausoti 
prot÷vių materialin÷s kultūros reliktus. 
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1925 m. lapkričio 14 d. Kivylių kaimo 
valstiečių šeimoje, Benignai Kovaitei Intienei 
ir Stanislovui Intui gim÷ ketvirtas sūnus, 
kuriam su krikštat÷viais suteik÷ Vaciuko 
vardą. Vaciukas vaikyst÷s džiaugsmais ir 
atradimais dalinosi su trim broliais už save 
vyresniais: Stasiu, Jonu, Juozu ir jaun÷liu 
Pranu. Vaclovo Into gimtin÷ Kivylių ir Truikinų 
(Aleksandrijos) žem÷... Šiam žmogui turime 
būti d÷kingi už šio kampelio stebuklą. 
 

 
 
Jis sak÷- ,,Jeigu užsimojai pasiekti kokį didį 
tikslą, bet imsi m÷tyti akmenis į kiekvieną lojantį 
ant tavęs šunį – tikslo niekada nepasieksi“. 
 
Jis pasiek÷, bet... Lapkričio 19-ąją Mos÷dyje 
nuo šiol žym÷s juodas akmen÷lis – ir mūsų 
mažas miestelis, ir visa Lietuva netekome 
didžio kūr÷jo, įkūnijusio ištisą kultūros 
istorijos epochą, kurio asmenyb÷s kaip ir jo 
įkurto Akmenų muziejaus unikalumui sunku 
rasti tinkamus žodžius. Tai tegali patirti tie, 
kurie neabejingi t÷višk÷s gamtai. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nors joks išradimas iš karto nebūna tobulas, 
kantryb÷, laikas ir begalin÷ meil÷ kiekvienam 
darbui, kurio ÷m÷si Vaclovas Intas, dar÷ 
stebuklus, išpl÷t÷ didžiulį būrį bendraminčių, 
garsino ne tik mažą Žemaitijos miestelį, 
Skuodo rajoną, bet ir Lietuvos vardą 
pasaulyje. Laikas galbūt leis dar ne kartą 
pamatuoti, įvertinti nuveiktų darbų svarbą ir 
unikalumą.  
 

 
 

 
 
Vaclovo Into šviesus atminimas liks gyvas ne 
tik jo penketos vaikų, vaikaičių, jo artimųjų, 
bet ir visų jį, jo darbus pažinusių širdyse – 
likimas nieko neatima, nebent tai, ką buvo 
davęs.  
 
Daktaras Vaclovas Intas per savo gyvenimą 
padar÷ tai, ko kitam žmogui nebūtų užtekę ir 
penkių žmogaus gyvenimų. 
 
Kas lieka mums? Išsaugoti tai kas sukurta, 
prižiūr÷ti, truputi patobulinti, prapl÷sti parko 
valdas, gražinti naujais darbais, kurie 

Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus vizija 

Evaldas Razgus, V. Into akmenų muziejaus direktorius 
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primintų Mos÷džio krašto šviesuolio VACLOVO 
INTO didžiąją meilę gamtai, žmogui, mūsų – 
žmonių ir gyvosios gamtos buveinei ŽEMEI. 
To mes siekiame ir sieksime visomis savo 
j÷gomis.  
 
Parengtas pl÷tros projektas, strateginis 
planas, keturios programos, keturi 
investiciniai projektai, ekspozicijų salių 
techninis projektas (kai kurie projektai jau 
finansuojami), trys technin÷s užduotys, 
sutvarkyti nuosavyb÷s aktai, dirbami 
kasdieniai darbai, kurie jau teikia vilčių 
ateičiai, naujiems laim÷jimams. Visa tai 
daktaro VACLOVO INTO atminimui. 
 
Yra parengtas pl÷tros planas. Strateginis 
planas ir trys programos. Sutvarkyti pastatų 
ir parko teritorijos nuosavyb÷s dokumentai, 
išskyrus sand÷lių ir tualeto. Parengti keturi 
investiciniai projektai ir du projektai į fondus 
leidybiniams projektams. 
 
Muziejaus ateities vizija susideda iš 7 didelių 
struktūrinių dalių. 
 

 
 

1. Jame dirbantys žmon÷s: 
 

Biurokratine kalba - kadrai. Na, ir struktūriniai 
padaliniai: Darbo grup÷s, komisijos, tarybos, 
draugijos ir t.t. 
• Viltis siejame su vyr. fondų saugotoju, 
geologu, magistrantu – Romanu. 
• Viltis siejame su edukologe Birute. 
• Viltis siejame su landšaftininke – 
agronome Milda, kuri mokosi landšaftininko 
specialyb÷s aukštojoje mokykloje. 
 

Muziejaus struktūra: 
1. Įstaigos organizacin÷ struktūra: 
2. Muziejaus skyriai: 
1) Administracija: 
• Direktorius; 

• Vyr. buhalteris; 
• Sekretor÷; 
• Kasinink÷s – salių prižiūr÷tojos (2). 

2) Informacijos – edukacijos skyrius: 
• Vyr. fondų saugotojas; 
• Edukologas; 
• Landšaftinink÷-agronom÷. 

3) Ūkio skyrius: 
• Vyr. Inžinierius-mechanikas; 
• Traktorininkas; 
• trys darbininkai; 
• Valytoja-darbinink÷. 

3. Įstaigoje veikiančios darbo grup÷s, 
komisijos, tarybos: 
1) Muziejaus taryba: 
• Respublikinio V. Into akmenų muziejaus 
direktorius Evaldas Razgus – Tarybos 
pirmininkas; 
• LR Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos 
departamento direktorius Laimutis Budrys – 
Tarybos narys; 
• Skuodo rajono savivaldyb÷s administra-
cijos direktorius – Bronislovas Stasiulis; 
• Ekspertai: 

1. UAB ,,Mūsų žodis“ vyr. korespon-
dent÷ – Laima Sendrauskien÷; 
2. Mos÷džio bendruomen÷s pirminink÷ – 
Bron÷ Laureckien÷; 
3. Mos÷džio gimnazijos mokytojas, Mo-
s÷džio gamtininkų draugijos pirmininkas – 
Virgilijus Pajarskas; 
4. Respublikinio V. Into akmenų mu-
ziejaus Vyr. buhalter÷ – Stanislava 
Kačinskien÷. 

2) Muziejaus mokslin÷ taryba: 
• Respublikinio V. Into akmenų muziejaus, 
Informacijos – edukacijos skyriaus ved÷jas, 
Vyr. fondų saugotojas Roman Bratčikov – 
Tarybos pirmininkas; 
• LR Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos 
departamento direktorius Laimutis Budrys – 
Tarybos narys; 
• Vilniaus universiteto, gamtos fakulteto 
profesorius Algirdas Gaigalas – Tarybos 
narys; 
• Respublikinio V. Into akmenų muziejaus 
direktorius Evaldas Razgus – Tarybos 
narys; 
• Mos÷džio gimnazijos mokytojas, Mos÷džio 
gamtininkų draugijos pirmininkas – 
Virgilijus Pajarskas; 
• Respublikinio V. Into akmenų muziejaus 
Vyr. buhalter÷ – Stanislava Kačinskien÷. 

3) Muziejaus fondų komplektavimo komisija: 
• Respublikinio V. Into akmenų muziejaus, 
Informacijos – edukacijos skyriaus ved÷jas, 
Vyr. fondų saugotojas Roman Bratčikov – 
Komisijos pirmininkas; 
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• Respublikinio V. Into akmenų muziejaus 
direktorius Evaldas Razgus – Komisijos 
narys; 
• Mos÷džio gimnazijos mokytojas, Mos÷džio 
gamtininkų draugijos pirmininkas Virgilijus 
Pajarskas – Komisijos narys; 
• Vilniaus universiteto, gamtos fakulteto 
profesorius Algirdas Gaigalas – Komisijos 
narys; 
• Respublikinio V. Into akmenų muziejaus 
Vyr. buhalter÷ Stanislava Kačinskien÷ – 
Komisijos nar÷; 
• Respublikinio V. Into akmenų muziejaus edu-
kolog÷ Birut÷ Razguvien÷ – Komisijos nar÷; 
• Mos÷džio gamtininkų bendrija; 
• Gidų mokykla. 

 
 

2. Muziejaus pastatas – vandens 
malūnas: 

 
• Kamerin÷s ekspozicijų sal÷s. Parengtas 
techninis projektas ir parašyti du investiciniai 
projektai. Kitais metais tur÷tų iš pagrindų 
pasikeisti kamerin÷s ekspozicijų sal÷s, tur÷tų 
prad÷ti veikti muziejaus terminalas ir du 
kompiuteriai su internetine prieiga, bei 
interaktyviosios informacin÷s technologijos. 
 

 
 

 
 

• Geoterminis šildymas.  
• Papildyti pusbrangių akmenų kolekciją 
naujais akmenimis. 
• Turi atsirasti nauja brangakmenių 
kolekcija. Tam jau ruošiam÷s šiandien 
sud÷dami naujus langus su apsauginių stiklų 
paketais. 
• 2009 metais įrengę naujas ekspozicines 
sales su naujais baldais, 2010 metais 
įrengsime lazerinę apsaugą pusbrangių 
akmenų ir brangakmenių kolekcijai saugoti. 
• Suremontuotas vandens ratas. 
• Sutvarkytos vidaus IT technologijos ir 
vidaus tinklas, toliau viskas vystysis pagal 
strateginį ir pl÷tros planus, programas, per 
projektus ir investicines programas. 
 
 

 
 
 
 

3. Memorialin÷ akmenų parko dalis: 
 
Parengtas Akmeninio saul÷s laikrodžio ir 
kalendoriaus techninis projektas. N÷ra l÷šų 
jam apmok÷ti. Atlikta dalies parko melioracija 
ir iškastas tvenkinys, sena daktaro V. Into 
svajon÷ memorialin÷je dalyje.  
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Parengta technin÷ užduotis kraštovaizdžio 
tvarkymo specialiajam planui. Reikalingas 
techninis landšafto projektas ir jam 
finansavimas. Tur÷tų atsirasti 2–3 žmogaus 
dydžio ąžuolin÷s figūros su akių, širdies ir 
pilvo lygyje įd÷tomis linz÷mis žvelgti į 
gražiausius parko vaizdus. Audiogidas po 
muziejų ir parką. Akmeninis langas su 
langin÷mis prie pav÷sin÷s su gražiausia parko  
 
 

 

panorama. Nedaug g÷lių ir žydinčių krūmų 
akmens amžiaus animacinio filmuko – 
Flinstounų, žmogiukų kiemelyje: akmeninis 
namelis su akmeninių televizoriumi, 
akmenine mašina ir t. t. Tur÷tų atsirasti ir 
stacionari estrada, o Vaclovo Into sodyba 
tur÷tų gauti memorialin÷s sodybos vardą su 
valstybiniu tvarkymo, remonto finansavimu 
t. t. 

 
 

4. Pramogin÷ parko dalis: 
 
Joje tur÷tų atsirasti: Akmeninis džiunglių 
takas, su įvairiomis atrakcijomis vaikams ir 
suaugusiems. Meil÷s kalnelis pasakos ,,Egl÷ 
žalčių karalien÷‘‘ motyvais. Plotas numelio-
ruotas ir prad÷tas tvarkyti. Tur÷tų 
rekonstruotis kadaise buvęs paplūdimys su 
atrakcijomis vaikams. Tur÷tų susitvarkyti ir 
esančios up÷s sl÷nyje prie tilto salos su 
pav÷sin÷mis. Tur÷tų susitvarkyti ir ezoterin÷, 
kadaise daktaro Into prad÷ta tvarkyti zona, 
su energetiniu lopšiu, pentagrama, pagonišku 
aukuru ir t. t. 
 
 

 
 
 
 
 

5. Šiuolaikinis skveras 4 ha plote: 
 
Jame tur÷tų atsirasti: Trinkel÷mis kloti takai, 
šiuolaikinis apšvietimas, su suoleliais dviems, 
šiukšlin÷mis. G÷l÷mis ir žydinčiais krūmais. 
Uždarais užkamp÷liais kvepiančiais atskirais 
g÷lių kvapais (rož÷s, levandos, jazminai, ir 
kt.). G÷lių laistymo sistema. Informaciniai 
pavadinimai prie retų augalų ir skulptūrų. O 
gal ir stiklinis pastatas su žiemos sodu. O 
gal... 
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6. Technin÷ – materialin÷ dalis: 
 
Jau įsigijome: Naują traktoriuką su jam 
skirtais padargais: žol÷s skutamąja, 
ekskavatoriuku, priekaba, reiktų jam lapų 
surink÷ją, sniego valytuvą, šakų smulkintuvą, 
dirvos frezą. Turime mažosios technikos: 3 
trimeriai, raideris ,,Wiking“, medžio pjovimo, 
šakų karpymo įrankius, bet jie jau fiziškai 
pasenę, kasmet pagal galimybę įsigysime 
naujus. Turime senus, bet dar veikiančius 
traktorius T-16 ir T-40 su priekaba. 
Persitvark÷me ryšių sistemą. Visi specialistai 
turi kompiuterius, du nešiojamus, multime-
diją, interaktyvias IT technologijas. Įsigysime 
savo serverį, savam internetiniam puslapiui ir 
informacijai sukrauti, terminalą ir t. t. 
 
 

7. Ryšiai su visuomene: 
 
Kultūrin÷, edukacin÷ veikla. Integracija į 
Lietuvos ir pasaulines turizmo struktūras. 
Pagal pl÷tros ir strateginį planus suformuotos 
užduotys: 
 

• Ką turime nuveikti nacionaliniame lyg-
menyje. 

• Regioniniame lygmenyje. 
• Vietiniame lygmenyje 
 

Tai ir kultūrin÷ veikla (tai gal÷tų būti 
klasikin÷s muzikos ir ne tik lazerių šou), 
edukacin÷s programos (Gidų mokykl÷l÷, 
senovinis akmens apdirbimas, yra parengta ir 
išsiųsta finansavimui programa), leidyba 
(kuriamas filmas apie V. Intą ir akmenų 
muziejų, kuriamas filmas LRT ,,Mažųjų 
miestelių programos“, tur÷sime jo kopiją 
„MOSöDIS“, kaupiama medžiaga muziejaus 
leidinukui ,,Mažasis gidas“, pajud÷jo V. Intui 
paminklo statymo reikalai, tvarkomas V. Into 
archyvas knygos išleidimui) ir t.t., mokslin÷ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

veikla (tai konferencijos, viena jų šiandien, 
kita ,,Akmuo lietuvių literatūroje ir 
tautosakoje kitąmet spalio m÷nesį, paskaitos 
ir laikinos parodos (viena jau buvo, kitos 
atidaromos šiandien), t.t. Na ir gal tai tur÷tų 
būti ir ne mūsų rūpestis, bet Mos÷džio 
M. Arkangelo bažnyčios laikrodis tur÷tų būti 
gražus ir veikiantis.  
 
 

 
 
 
NORIU PADöKOTI Mos÷džio gimnazijos 
vadovybei ir mokytojams už nuoširdų 
bendradarbiavimą, Lietuvos geologijos 
tarnybai, daktarei Gražinai Skridlaitei, 
Viceministro Raimundo Paliuko asmenyje 
visai mūsų ministerijai, mūsų r÷m÷jams 
Skuodo kelių tarnybai, statybinei 
organizacijai „Kuršasta“ ir daugeliui kitų. 
AČIŪ, AČIŪ. AČIŪ. 
 
Darbo nusimato daug. Na ir dirbkime. 
 
 

,,Gyvenkime taip, kad nebūtume kamuo-
liai, paspirti gimimo akimirką ir visą 
likusį gyvenimą riedantys į mirties 
vartus“. Jurga Ivanauskait÷ 
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