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MAŽOJI EKSPEDICIJA
 “K. DONELAITIS IR ŠIAULIŲ ŠVIESUOLIAI”

Mes,  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  jaunieji  kraštotyrininkai,  minėdami  lietuvių 
grožinės  literatūros  pradininko  K.Donelaičio  300-ąsias  gimimo  metines,  aktyviai  įsijungėme  į 
šiaulių  JTC  trumpalaikės  neformaliojo  vaikų  švietimo  programos  „Donelaičio  ženklai. 
įgyvendinimą.  Norėdami  kuo  geriau  pažinti  K.Donelaitį,  surengėme  susitikimą  su  Ragainės 
progimnazijos  bibliotekos  vedėja  Sandra  Vileikiene,  kuri  gana  plačiai  nušvietė  K.Donelaičio 
biografiją, apibudino jo kūrybą,  paskaitė poemos „Metai“ ištraukas. Mes papildomai  įvairiuose 
šaltiniuose ieškojome ir kaupėme žinias apie K. Donelaitį, fiksavome svarbiausius praeities įvykius. 
Rinkdami  medžiagą  sužinojome,  kaip  ir  mūsų  miestas  yra  susijęs  su  K.  Donelaičio  vardu. 
Nusprendėme  aplankyti  tas  miesto  vietas.  Tuo  tikslu  parengėme  mažosios  ekspedicijos  „K. 
Donelaitis  ir  Šiaulių  miesto  šviesuoliai“  maršrutą  –  Donelaičio  gatvė  -  Donelaičio  kapinės-
Donelaičio gatvė.
     Ekspedicija vyko balandžio 15 dieną. Prasidėjo 14 val. Aktyviausieji programos dalyviai (jų  
buvo 35) rinkosi prie Donelaičio gatvės, kur jų laukė jaunosios gidės – Karolina Jonaitytė, Akvilė 
Jasaitytė,  Viktorija  Bogdanova,  Gabija  Stupuraitė,  paruošusios  trumpą  ekskursiją  numatytu 
maršrutu.

              Norėjusieji nusipaveiksluoti ekspedicijos dalyviai: iš kairės – jaunosios kraštotyrininkės  
(gidės)     Gabija,  Akvilė,  Akvilė,  Greta,  Rugilė, Karolina, jų  mokytoja Marija Gedminienė, 
jaunosios turistės Urtė ir  Ūla  bei jų mokytoja Diana Kazlauskienė.

        Karolina Jonaitytė  priminė, kad K.Donelaitis yra lietuvių grožinės literatūros pradininkas, 
parašęs poemą „Metai“ dar kartą paminėjo svarbiausius K.Donelaičio biografijos faktus,  gyvenimo 
etapus.



Kraštotyrininkė (jaunoji gidė)  Karolina Jonaitytė pasakoja apie K.Donelaitį

 Akvilė Jasaitytė  papasakojo apie K. Donelaičio gatvę, kurios pavadinimą keitė net tris 
kartus ir tik iš trečio karto gatvė buvo pavadinta K.Donelaičio vardu. Akvilė paminėjo kuo gatvė 
ypatinga, kad joje įsikūrusios net 15 įmonių – didžiausia iš jų baldų įmonė „Šeigas“.  Ekspedicijos 
dalyviams Akvilė įteikė įvairias ekspedicijos užduotisi. Tačiau išmatuoti gatvę žingsniais,  norėjo 
visi dalyviai. Ekspedicijos pabaigoje buvo įdomu sužinoti, kad gatvės ilgis yra apie 900 žingsnių, o 
plotis – apie 35.

        Kraštotyrininkė (jaunoji gidė) Akvilė pasakoja apie  K.Donelaičio gatvę, jos atsiradimą, 
pavadinimą.          
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Baldų įmonė „Šeigas“

Įmonė „Smilga“

    Viktorija  Bogdanova  kalbėjo  apie  Donelaičio  kapines,  kurių  pavadinimas  kilo  nuo  gatvės 
pavadinimo. Jaunoji gidė paminėjo kada jos įkurtos (1958m.), kaip plėtėsi ir formavosi gydytojų, 
mokytojų,  inžinierių,  menininkų  kapų  kvartalai.  Šiandieną  Donelaičio  kapinės  tapo  lyg  ir 
prestižinėmis,  nes jose tik žymesni šiauliečiai,  jei nėra jų šeimos kapo, mero leidimu laidojami 
pirmojoje zonoje. Ateityje planuojama statyti kolumbariumą.



Kraštotyrininkė (jaunoji gidė) Viktorija Bogdanova pasakoja apie Donelaičio kapines.

   Gabija Stupuraitė priminė ekspedicijos pavadinimą – „K. Donelaitis ir Šiaulių miesto 
šviesuoliai“. Gidė išvardijo daug miesto žymių žmonių – šviesuolių, palaidotų Donelaičio kapinėse. 
Tai ir šv.atm. poetas Jonas Krikščiūnas – Jovaras, kurio kapas prie pat įėjimo; tai ir šv.atm. Jonas 
Adomaitis  –  nusipelnęs  mokytojas,  vertėjas,  teatro  kritikas;  šv.atm.  Dalia  Zita  Sabalienė  – 
pedagogė,  filologė,  Šiaulių  miesto  visuomenės  veikėja;   šv.atm.  Jonas  Krivickas  –  nusipelnęs 
mokytojas, kraštotyrininkas ir daugelis kitų miesto šviesuolių. 

Kraštotyrininkė (jaunoji gidė) Gabija Stupuraitė prisimena mūsų miesto žymius žmones – 
šviesuolius, kurie palaidoti Donelaičio kapinėse.
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Prie kraštotyrininko, nusipelniusio mokytojo Jono Krivicko kapo

Iš kairės: Karolina, Greta, Urtė, Ūla, mokytoja Diana Kazlauskienė, Rugilė, mokytoja Marija 
Gedminienė, mokytoja Stanislava Staškuvienė, Akvilė, Akvilė, Viktorija, Gabija.

Prie nusipelniusio mokytojo, vertėjo, teatro kritiko Jono Adomaičio kapo.

   Aplankę keletą kapų ta pačia K.Donelaičio gatve žygiavome atgal. Kalbėjomės apie tai, kad būtų 
gražu aplankyti  ir  paties Kristijono Donelaičio kapą Tolminkiemyje.  Juk tai  žymiausias lietuvių 
literatūros kūrėjas.
   
    
Aprašymą parengė: Ekspedicijos organizatoriai, mokytojos M.Gedminienės grupės  kraštotyrininkai 


