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Musteikos kaimo užeiviai
Netoli Čepkelių raisto Dzūkijos nacionalinio parko pušynuose pasislėpusio Musteikos
kaimo gyventojai galėtų pasakoti, kad Baltarusija jiems pasiekiama greičiau nei
Varėnos rajono centras, kuriam jie kaip tik priklauso. Bet toks vietovės nuošalumas, kaip
tvirtina specialistai, yra viena pagrindinių priežasčių, leidusių išlikti XIX a. pabaigoje–
XX a. pradžioje susiformavusiai šio kaimo struktūrai ir tradicinei pastatų architektūrai,
kurie pasirodė verti išsaugoti programos „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir
atgaivinimas“ ekspertams.
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tnografinis Musteikos kaimas pateko tarp 19-os pareiškėjų, gavusių
Europos ekonominės erdvės (EEE)
paramą. Ir gal net galėtų rengti mokymus, kaip per dvi savaites surinkti
paraiškai pateikti būtinus dokumentus.
Kaimo gyventojai per tą laiką įsteigė bendruomenę, parengė paraiškas, sudarė
sodybų panaudos sutartis su potencialiais projekto dalyviais ir dar atliko trijų
rangovų apklausą apskaičiuoti preliminariai projekto vertei. Bendruomenės
„Musteikos pirkia“ nariai teigia, jog
užduotį įveikė tik todėl, kad nuo pirmos
dienos darbo ėmėsi trys valdybos nariai,
kurie šoko į skirtingas puses: vienas –
rinkti parašų, kitas – duomenų į Registrų
centrą, trečias – nuotraukų.

p av eld as at e i či ai
Funkcijos liko aiškiai atskirtos ir visus
trejus projekto įgyvendinimo metus:
Žymantas Morkvėnas buvo atsakingas
už viešuosius ryšius, komunikavimą su
Kultūros paveldo departamentu ir Kultūros
ministerija, Justas Krasuckis – už finansus,
Stanislavas Malūnavičius turėjo bendrauti
su projekte dalyvaujančiais „Musteikos pirkios“ bendruomenės nariais bei
rangovais. „Vienas žmogus čia tikrai būtų
išprotėjęs“, – sako bendruomenės vadovas
S. Malūnavičius.
Iš maždaug 60 sodybų turinčio kaimo į
susirinkimą dėl dalyvavimo projekte atėjo
keliasdešimties sodybų savininkai. O po
diskusijų beliko 11-a. Pretendentų į paramą
buvo nedaug ne todėl, kad jiems teko
iš savo kišenės pridėti 11 proc. projekto
vertės. Nors susidarė ne visai simbolinės
sumos, vis viena gerokai mažesnės išlaidos, nei tektų sumokėti tvarkantis savarankiškai. O svarbiausia – projekte liko aiškias
vertybines nuostatas turintys gyventojai.
„Viena senolė labai norėjo štankietinės
tvoros. Sakė, kai jau užsitversiu ją, galėsiu ramiai numirti, – pasakojo „Musteikos pirkios“
vadovas. – Juk ji galėjo sodybą apsitverti
kaip kai kurie kiti – vieline tvora. Reglamente
nurodyta, kad tvora turi būti ažūrinė, todėl
tai galima interpretuoti įvairiai.“
Dar viena musteikiškė, šiandien šeimininkaujanti name, kuriame Tadas Ivanauskas su žmona Honorata buvo įkūrę pirmą
lietuvišką mokyklą Lenkijos okupuotoje
Lietuvos dalyje, kad sukauptų savąją dalį
namo remontui, pardavė butą Druskininkuose. Vienas šio namo galas buvo gerokai
pavirtęs į pavasarį patvinstančio Musteikos
upelio pusę, tad prireikė ir naujų pamatų.
Bet kitais metais, kai Lietuva švęs valstybingumo šimtmetį, musteikiškiai pagerbs šios
mokyklos šimtmetį.

Projekto pamokos
S. Malūnavičius įvardijo priežastis, prieš
trejus metus privertusias dėl dalyvavimo
projekte sudvejoti kitus kaimynus. „Būta
lengvo nepasitikėjimo projekto organizatoriais – juk užeiviai, kaip Musteikos
gyventojai vadina ne čia gimusius, o
sodybas įsigijusius kaimynus (apie 80 proc.
žmonių – vis dar senieji gyventojai arba jų
vaikai bei vaikaičiai), įkūrė bendruomenę,
kviečia į negirdėtą projektą... Užeiviai
mūsų projekte – šeši iš 11-os dalyvių ir visi
trys projektą administravę valdybos nariai.
Bet didžiausia turbūt buvo baimė dėl privalomos projektinės sąlygos – kad projekte
dalyvaujantys pastatai turi būti panaudos
teise penkeriems metams perduoti kaimo
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Sąmoningas apsisprendimas

Ne šiaip sau tvora
n Apie musteikiškių pastangas pasigaminti autentiškas štankietines (vertikalių statinių) tvoras žino
ir aplinkiniai kaimai. Tokios turi būti gaminamos iš skalios brandžios pušies. Anot S. Malūnavičiaus,
skeliant medieną pagaminti tvoros statiniai tarnauja ilgiau, nes, skirtingai nei pjaunant medį, neužsidaro
jo poros, ir mediena nepradeda pūti. Tai neabejotinai ir tvarus pasirinkimas – medienos ieškoti toli
nereikia, o sumanus ir nagingas meistras, stambiausias dalis atidėjęs štankietams, smulkesnes
panaudotų kaip dronyčias – skiedras stogui, o iš likusių atplaišų būtų pinamos dzūkiškos kašelės.

Kitas tvorų elementas – skersinės kartys (šatros), Musteikos kaimo senolių teigimu, ilgiausiai laikytų
pagamintos iš kadagio medienos. Antroje vietoje pagal šį kriterijų – nežievinta eglė, trečioje –
nužievinta pušis. Žievė yra savotiškas antiseptikas, ji apsaugo rąstą nuo atmosferos poveikio,
kai išdžiūvusi atšoka, ją tereikia nusilupti. Įvertinę, kad tiek brandaus kadagio neras, – reikėjo
aptverti iš viso apie 1,5 km, o vienam metrui reikia apie 10 statinių, – musteikiškiai pasirinko
naudoti nežievintą eglę. O štai autentiški tvoros stulpai iš storų smalingų pušų kamienų – tik prie
Ž. Morkvėno sodybos. Kiti pasirinko apsaugoti pušinius stulpus įdėdami į metalines dėtuves.
Nors iš pradžių manyta, kad ieškoti štankietus gaminti mokančio meistro teks Baltarusijoje ar
Lenkijoje, specialistas atsirado Marcinkonyse. „Turime meistrą ir Musteikoje – 85-erių Antaną
Zaliauską, – pasakojo S. Malūnavičius. – Jis sakė, kad mūsų tvoros per gražios – anksčiau būdavo kad
ir kreivos šleivos, tai žiemą nebūdavo gaila, malkų pritrūkus, dalį tvoros nusiplėšus į krosnį sumesti…“

bendruomenei“, – mano bendruomenės
vadovas. Nors tas saugiklis nesuvaržo disponavimo nekilnojamuoju turtu teisių, net
sugalvojus savo turtą parduoti tereikėtų
gauti bendruomenės – savo – leidimą,
nerimo būta nemažo. Bet jei „Musteikos
pirkia“ bandys į paramą pretenduoti dar
kartą, šios problemos, matyt, nebebus –
projektas dar nebuvo baigtas įgyvendinti,
kai valdybos narius ėmė kalbinti kelių
sodybų šeimininkai. „Kvailas buvau, kad
nedalyvavau...“ – pripažino vienas.
Skepticizmo mažėjo ir po kiekvienų pagal programą rengiamų mokymų, į kuriuos
rinkosi ir specialistai, ir kultūros paveldo

atgaivinimo projektais suinteresuota visuomenė, kai kurių vertinimu – vertingiausia
projekto dalis.
Bet kirvių pokšėjimo Musteikoje kol kas
nebus girdėti – projekto organizatoriai
neslepia pavargę ir šiandien laiką leidžia
analizuodami pirmosios tokios rūšies
patirties pamokas. Jie dar neturi tvirto
atsakymo, ar tinkamai nusprendė suskaidę
projektą į keletą dalių: tvorų įrengimas,
langų ir puošybos (liekiai, vėjalentės, langų
restauravimas ir keitimas) bei pagrindinių
rangos darbų (stogų ir sienojų keitimas).
„Planavome, kad pirmiesiems darbams
užteks žemiausios kvalifikacijos liaudies
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Skaičiai ir nuorodos
n Projekto trukmė:
2015 m. spalis–2017 m. kovas.
n Skirta parama: 479 643 eurai
(89 proc. projekto vertės).

Daugiau informacijos:
www.justask39.wixsite.com, 		
www.cepkeliai-dzukija.lt.
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meistrų, kurie galbūt pasitelks vietos
gyventojus, antram – puošybos – etapui
pasikviesime aukštesnės kvalifikacijos meistrus, kurie pasižymės kruopštumu ir meile
darbui, o stogus dengs daugiausia patirties
ir didesnius pajėgumus turintys meistrai.
Tai buvo toks romantinis, idealistinis įsivaizdavimas“, – pasakojo S. Malūnavičius.
Dėl tokio sprendimo „Musteikos pirkios“
bendruomenei teko skelbti septynis
viešuosius pirkimus, kuriems per trejus
projekto metus sugaišti septyni ar aštuoni
mėnesiai. „Bet skaidydami projektą galbūt
išvengėme problemų, kurias būtume
patyrę, jei būtų bankrutavusi viena didelės
apimties darbus atlikusi įmonė“, – svarstė
bendruomenės vadovas. Vieno rangovo
bankrotą jiems teko išgyventi. Reikėjo
atlaikyti ir daug diskusijų su kitais rangovais, kurie norėjo su užsakovais kalbėti ne
apie meilę darbui ir sąžiningą jo atlikimą,
o tik apie tai, kas parašyta techniniame
projekte.
Būtinybė pasirengti tikslų techninį
projektą – musteikiškių tvirtai išmokta
pamoka. „Tai vienas kertinių dalykų, kuriuos
išmokome tvarkydami savo kaimą. Apie tai
kalbėjome ir baigiamajame projekto renginyje. Detalus techninis projektas reiškia,
kad turėsite mažiau rūpesčių su rangovais,
kurių dauguma, iškilus problemai, linkę
kišti po nosimi projektą ir klausti: o kur čia
parašyta?.. Mūsų atveju techninio projekto
detalumo ir tikslumo pritrūko“, – apgailestavo S. Malūnavičius. Bet pasidžiaugė tuo,
kad kaimynai noriai įsitraukė į tvarkybos reikalus, prižiūrėjo, kas vyksta jų sodybose, tad
visų darbų nereikėjo sukontroliuoti vienam
žmogui. O pačiai bendruomenei tai buvo
pozityvi patirtis, sustiprinusi kaimynų ryšius.

Kai išskirtinis
ir procesas, ir rezultatas
Po nevienareikšmiškų patirčių su rangovais „Musteikos pirkios“ bendruomenės
vadovas paminėjo kiekvieną, kuris per tuos
metus palaikė tikėjimą optimistine projekto
pabaiga: „Laimė, mums dirbo liaudies
meistras Laimonas Bartkus, kuris restauravo langus ir ragino jų nekeisti naujais. Tai
buvo darbai, kai gėriesi ir darbo procesu,
ir rezultatu. Džiaugėmės ir medžio meistrų
Romo Valančiūno, ir Sauliaus Sakalo bei jo
komandos darbais. Bendrovės „VA Statybos“
direktorius Virginijus Almanaitis buvo tas
rangovas, kuriam pirmoje vietoje žodis, o
po to sutartis, kurio komanda darė, kol buvo
padaryta gerai. Ir buvo stogininkų įmonė
„Versiculus“, kurie ryžosi ateiti į projektą
likus porai mėnesių iki projekto pabaigos
ir uždengti kelis likusius stogus. Jie dar kalė
paskutinę vinį, kai jau važiavo komisija.“
Kai peržiemos ir pasimirš remonto rūpesčiai, gal nebeatrodys tokia baisi mintis apie
dar vieną kaimo sodybų tvarkymo etapą,
kurio Musteikai tikrai reikia. „Per tuos
metus rankos kilo ir leidosi, emocijų buvo
visokių, – pripažino S. Malūnavičius. – Bet
dabar dėkojame vieni kitiems už atsakingumą, pareigingumą ir paramą įgyvendinant projektą.“
Tiesa, pasibaigus su EEE parama
vykdytam projektui musteikiškiai jau rinko
pinigus dar vienam darbui – liaudies
meistro L. Bartkaus jie paprašė restauruoti
tris Musteikos kaimo kryžius. Pinigus rinko
vienas senolis, kuris projekto pabaigoje
nepamiršo paprašyti iš meistro ir kvito –
kad kaimynės nesakytų, jog pinigus kur
iššvaistęs. Ir niekas negalės teigti, jog
kaimu rūpinasi tik užeiviai.

