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Paminėtas 
Veprių krašto 
muziejaus 
40-metis
 2008 m. rugsėjo 5 d. Veprių krašto muziejus šventė 40 

metų jubiliejų. Nepaprastai šilti sveikinimai skam-
bėjo Jonui Ženteliui, Veprių krašto muziejaus įkūrėjui bei puose-
lėtojui. Sveikinimai, kupini padėkos už ilgalaikį darbą renkant ir 
saugojant krašto praeities „žvaigždes“, kaip sakė, VšĮ Ukmergės 
turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Vida Meliūkštienė. 

Šiuo metu Veprių krašto muziejuje saugoma per 8000 vertingų 
istorinės, etnografinės bei kultūrinės vertės eksponatų. Labiausiai 
žavi tai, kad eksponatus surinko vienas žmogus. Tai stebina ne tik 
pirmą kartą apsilankiusius muziejuje. Nuostaba ir pasigerėjimas 
apninka kiekvieną kartą peržengus muziejaus slenkstį. 

Ilgametį krašto praeities saugotoją Joną Žentelį sveikino Lie-
tuvos Respublikos kultūros ministerijos Informacinės visuome-
nės plėtros skyriaus vyr. specialistai Rūta Pileckaitė, Romanas 
Senapėdis ir Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, 
Etninės kultūros globos pirmininkas Libertas Klimka, Seimo narė 
Loreta Graužinienė, Ukmergės rajono savivaldybės narė Regina 
Kaupienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Kultū-
ros skyriaus vedėjas Julius Zareckas ir kt.

Sveikinimus lydėjo patrankos salvės, kurias iššovė Ukmergės 
karo istorijos klubas „I-as LDK didžiosios buožės pėstininkų regi-
mentas“, vadovaujamas pulkininko Gintaro Čepo. 

Jonas Žentelis, Veprių krašto muziejaus įkūrėjas, gimė 1929 
m. birželio 5 d. Ukmergės apskr., Veprių vlsč., Kazlaučiznos 

kaime daugiavaikėje ūkininko šeimoje. Mokėsi Veprių pradžios 

�

�

�

Vepriai Land Lore Museum’s 40-years Anniversary 
Commemorated

On 5 September 2008 the Vepriai Land Lore Museum has 
celebrated the 40 years jubilee. The Museum founded forty 
years ago is a branch of the Ukmergė Local Lore Museum, 
meanwhile it stores over 800 exhibits - the valuable histo-
rical, ethnographic as well as cultural valuables. The most 
admirable is the fact, that these exhibits were collected by 
one person – the Museum founder, teacher Jonas Žentelis. 
During the feast the long-term preserver of the land lore past 
was congratulated by the specialists of LR Ministry of Culture 
Information Society Development, Regional Cultural Depar-
tments, the representatives of LR Seimas, Ethnic Culture 
Supervision Council, the Local Government Administration of 
Ukmergė Region and the Culture Department.

Prepared in accordance with information presented by 
Ukmergė Local Lore Museum

mokykloje, Ukmergės gimnazijoje, Ukmergės mokytojų semina-
rijoje. Po tarnybos sovietinėje kariuomenėje, 1955 m. baigė Kau-
no pedagoginę mokyklą. 1964 m. – Vilniaus Tallat-Kelpšos vardo 
aukštesniąją muzikos mokyklą ir įgijo bendrojo lavinimo mokyklų 
muzikos mokytojo bei choro dirigento specialybes. 1965 m. įsto-
jo į Vilniaus pedagoginį institutą studijuoti geografijos, baigdamas 
pasirinko diplominio darbo temą – „Ukmergės rajono lankytinos 
ir saugotinos vietos“. Rinkdamas medžiagą diplominiam darbui, 
su fotoaparatu apkeliavo visą rajoną, fiksavo ir aprašinėjo rajono 
piliakalnius, paminklus bei kitus objektus.

Atgimimo metais Jonas Žentelis pradėjo dėstyti tikybą viduri-
nėse mokyklose, tuo tikslu 1995 m. baigė Kauno VDU teologijos 
fakulteto Kaišiadorių aukštesniąją katechetų mokyklą. Visus di-
plomus J. Žentelis įgijo mokydamasis neakivaizdiniu būdu.

Dirbti teko pradėti anksti. Tėvai buvo ištremti, todėl reikėjo 
gyventi dirbant kas pakliuvo. Dirbo Ukmergės lentpjūvėje, vė-
liau – Ukmergės miškų ūkio Giedraičių girininkijoje. Nuo 1954 
m. pradėjo pedagoginę veiklą, kuri tęsėsi iki 2000 m. 1954–
1961 m. dirbo Širvintų raj. Šešuolėlių septynmetėje mokykloje, 
1961–1991 m. – Ukmergės raj. Veprių vid. mokykloje, Ukmergės 
miesto 5-oje vid. mokykloje. Pirmose dvejose mokyklose aktyviai 
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ysvystė muzikinę veiklą: organizavo chorus, 

instrumentinius orkestrus, pats jiems va-
dovavo ir pasiekė neblogų rezultatų.

1976 m. Jonas Žentelis buvo apdo-
vanotas TSRS Švietimo žymūno ženklu, 
1983 m. jam suteiktas mokytojo-metodi-
ninko vardas.

Visą savo gyvenimą domėjosi krašto 
istorija, daug laiko skyrė tautosakos rin-
kimui. Su mokiniais surinko daugiau nei 
300 liaudies dainų tekstų, pats J. Žente-
lis užrašė 200 dainų gaidas, be to, buvo 
užfiksuota nemažai smulkiosios tautosa-
kos. Visa tai atiduota Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutui. 

Muziejininkyste J. Žentelis susidomė-
jo 1967 m. Veprių mokykloje atsiradus 
laisvoms patalpoms, ėmė iš griaunamų 
sodybų rinkti ir vežti į jas įvairius senus 
daiktus. Daugiausia tai buvo namų apy-
vokos daiktai, darbo įrankiai. Pirmosios 
muziejaus patalpos, į kurias niekas nepre-
tendavo, buvo keletas aptriušusių senojo 
mokyklos bendrabučio kambarių. Taip per 
porą metų keturi kambariai buvo pilni eks-
ponatų. Muziejų ėmė lankyti ne tik vietos, 
bet ir rajono, mokyklos ir buvusio kolūkio 
žmonės, taip pat svečiai iš kitų miestų bei 
respublikų. 1969 m. išleistame respubli-
kiniame visuomeninių muziejų kataloge 
jau minimas Veprių vid. mokyklos visuo-
meninis muziejus. 1985 m. jis apdova-
nojamas gairele „Aukštos kultūros mu-
ziejus“. Tarybiniais metais, rizikuodamas 
užsitraukti valdžios nemalonę, J. Žentelis 
surinko ir išsaugojo ateities kartoms uni-
kalių Ukmergės rajono koplytstulpių. Tuo 
metu jam buvo patarta koplytstulpius už-
deginti arba kažkur užkišti kuo toliau nuo 
akių. Tad šiuos meno kūrinius kuriam lai-
kui teko paslėpti. Pėsčiomis ir su dviračiu 
muziejininkas apkeliavo Veprių apylinkes 
ir tolimesnius kaimus, kai kur už „ačiū“, kai kur už saldainius 
sugebėdamas išprašyti unikalių eksponatų.

Prasidėjus Atgimimui, J. Žentelis neliko nuošaly: aktyviai įsi-
jungė į Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdį, buvo draugijos 
Ukmergės tarybos pirmininkas, dalyvavo Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio Veprių skyriaus veikloje, 1991 m. sausio dienomis bu-
dėjo prie Parlamento. 

S. Nėries kolūkio valdybos pirmininko Stepono Jankeliūno ini-
ciatyva buvo paskirtas naujas pastatas, į kurį muziejus persikė-
lė 2001 m. pabaigoje. 1992–1995 m. muziejus buvo pavaldus 
Veprių apylinkės kultūros centrui, o 1995 m. vasarą Ukmergės 
rajono tarybos sprendimu buvo perduotas Ukmergės kraštotyros 
muziejaus žinion ir tapo jo filialu. Dabartinės patalpos šiuo metu 
jau ankštokos, nes muziejuje jau sukaupta per 8000 eksponatų. 
Čia yra istorijos, kultūros, sakralinio meno, buities amatų, švieti-
mo skyriai. Muziejuje sukauptas gausus tremties ir rezistencijos 
archyvas, daug medžiagos apie žymius Veprių krašto žmones.
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Nemažą laisvalaikio dalį J. Žentelis skiria skulptūrų ir bareljefų 
darbams iš akmens. Veprių miestelį puošia jo skulptūros „Gyvy-
bės globėja“, „Labora“, paminklai: „Kovotojams už duoną“, „Iš-
nykusiems kaimams“, mokytojui Jonui Jurkūnui (Veprių kapinė-
se), žuvusiems partizanams (Ukmergės Dukstynos kapinėse).

2000 m. pabaigoje Joną Žentelį muziejaus darbe pakeitė sūnus 
Kęstutis. Tačiau ir dabar muziejininkas ištisas dienas praleidžia 
muziejuje, padėdamas savo patarimais arba aplinkiniuose kai-
muose rinkdamas praeities relikvijas.

2003 m. Jonas Žentelis už ilgametę aktyvią veiklą, saugant ir 
puoselėjant praeities relikvijas, už didelį indėlį gimtinės kultūros 
srityje buvo apdovanotas Lietuvos valstybės Mindaugo karūnavi-
mo 750-ųjų metinių jubiliejaus minėjimo komisijos raštu. Muzie-
jaus 40-mečio proga Jonui Ženteliui įteikti LR kultūros ministeri-
jos bei Ukmergės rajono savivaldybės padėkos raštai.     

Parengta pagal Ukmergės kraštotyros muziejaus 
pateiktą informaciją
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Veprių muziejaus įkūrėją J. Žentelį ir Ukmergės krašto muziejininkus su gražiu jubiliejumi sveikino 
LR kultūros ministerijos, Ukmergės r. savivaldybės administracijos atstovai, kolegos muziejininkai


