
      

MAMA IR DUKRA 

Danguolė Ona Žilėnienė, gimė 1934 m. kovo 11 d. Prienų raj. Mokytoja, dirbo Zarasų švietimo skyriuje 

metodininke, pradinių klasių ir geografijos mokytoja įvairiose mokyklose. Tapyba ir piešimu susidomėjo 

maždaug prieš dešimtmetį, radusi savo velionio vyro dažų, kuris taip pat tapė, nors buvo inžinierius 

energetikas. Piešimas – kaip atsipalaidavimo priemonė, praskaidrinanti nuotaiką, turiningai užpildanti laiką 

Yra surengusi dvi personalines jubiliejines parodas Zarasų krašto muziejuje, dalyvavo rajoninėse tautodailės 

parodose, regioninėse parodose „Aukso vainikas“. Vyraujančios temos – gamtos vaizdai. 

Irena Eitminavičienė, gimė 1959 m. gegužės 5 d. Zarasų rajone, Antalieptėje. Šiuo metu dirba Utenos 

„Saulės“ gimnazijoje matematikos mokytoja. Šiaudų vėrimu susidomėjo tada, kai su grupele mokinių nuėjo 

pas sodų pynėją Rūtą Jonuškienę ir pamatė, kaip tie sodai pradedami verti. Tąkart suprato, kad jai, kaip 

matematikos mokytojai, tai turėtų patikti, o ir būtų naudinga išmokti. Šiaudus veria maždaug nuo 1993 

metų. Dalyvauja kasmetinėse tautodailės parodose Utenoje, Utenos regiono tautodailės parodose „Aukso 

vainikas“. 2007 m. ir 2019 m. regioninėse liaudies meistrų kūrybos konkursinėse parodose „Aukso vainikas“, 

kurios vyko Visagine ir Ignalinoje užėmė III vietas. 2019 m. šiaudiniai sodai ir šiaudiniai eglutės žaisliukai 

gavo tautinio paveldo produktų sertifikatą, kuris patvirtino, kad jie atitinka Lietuvos Respublikos tautinio 

paveldo produktų įstatymo ir tautinio paveldo produktų sertifikavimo reikalavimus. Dalyvavo šiose 

respublikinėse parodose: 

2007 m. Liaudies dailės parodoje „Arkos“ galerijoje; 

2009 m. Liaudies meno parodoje, skirtoje Lietuvos vardo tūkstantmečiui; 

2013 m. Lietuvos nacionaliniame muziejuje sodų parodoje „Sesė sodų sodina“; 

2014 m. Liaudies meno parodoje „Pasaulis – namuose“; 

2016 m. Lietuvos nacionaliniame muziejuje parodoje “Lietuvos tautodailininkų sąjungai – 50“; 

2018 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės „Vardan tos...“ Liaudies meno parodoje. 

Darbai buvo eksponuojami Lietuvos ambasadoje Lenkijoje. 

 Vedė edukacines pamokas mokyklose, Ignalinos krašto muziejuje, Antalieptės bendruomenei, tradicinių 

amatų centre „Svirnas“,  Utenos kultūros centre mokė verti sodus per adventinį vakarą.  2017 m. surengė 

personalinę parodą „Raštai“ kartu su tautinių kostiumų audėja Rima Vitaite, taip pat su skiautinių 

meistrėmis. 


