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Ant medžio nupiešėm   

 paukštį baltą, 

Virš paukščio – ratilą, 

Tyliai ištarėm saulę, 

Ir buvo šviesu, 

Čia ir buvo ta žemė,  

 į kurią atėjome, 

Ir buvo tas kalnas,  

 kurį suradome,  

 ir buvo tas ąžuolas,  

 kurį pagarbinom, 

Giedojo paukštis,  

 atsigręžęs į saulę, 

Ir gimė giesmė,  

 kuria prasidėjome... 
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E. Morkūnienė A. Mileišis S. Baltrūnienė 

Tautinių šokių kolektyvo „Sėja“ vadovai

Kazys Motuza

Stefanija  
Levickaitė-Kazlauskienė

Nijolė Ritvienė

Nijolė Čekavičienė Zita Vaškelienė Idalija Braškytė

Idalija Braškytė ir Kazys Motuza

Romualdas Sadzevičius –  
liaudiškos muzikos kapela  
„Ūkininkas“ vadovas

Virginija Milaknienė –  
vokalo vadovė Jolanta Marmienė
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Tautinių šokių kolektyvas „Sėja“

Tautinių šokių kolektyvas „Sėja“ išaugo iš šokių ratelio, kurį 1946 m. su-
būrė kūno kultūros dėstytoja Sofija Baltrūnienė. 1947 m. kovo 8-ąją Moters 
dienos minėjime buvo surengtas pirmasis koncertas. Rugsėjo 1d. į Akademiją 
įstojo Alfonsas Mileišis, kuris drauge su dėstytoja S. Baltrūniene 1947–1953 
m. vadovavo kolektyvui. 1948 m. šokėjai koncertavo Rygoje, dalyvavo Kauno 
miesto Dainų šventėje. 1949 m. – pirmoji koncertinė išvyka į Maskvą. Kasmet 
dalyvauta Kauno miesto Dainų šventėje, o 1950 m. liepos mėn. – Respubli-
kinėje dainų šventėje. 1951 m. – pirmasis koncertas Tartu, Estijos ŽŪA. 1952 
m. koncertinė išvyka – Jurbarkas, Šilutė, Mažeikiai, Pagėgiai, Varniai, Telšiai, 
Klausučiai. 1953 m. gegužės 29 d. LŽŪA liaudies šokių kolektyvas šventė 200-
ąjį koncertą. Rudenį kolektyvui pradėjo vadovauti Algirdas Bukauskas, 1954 
m. – Elena Morkūnienė. Balandžio mėnesį vyko koncertinė kelionė į Minską. 
1955 m. Kauno m. apžiūroje iškovota I vieta. 1956 m. Kauno jaunimo fes-
tivalyje tapo laureatais. Balandį – išvyka į Kijevą. 1957 m. respublikiniame 
jaunimo festivalyje tapo laureatais, dalyvavo Pasauliniame jaunimo festiva-
lyje Maskvoje. 1958 m. gegužės 31 d. kolektyvas koncertavo pirmojoje ge-
gužinėje naujos Akademijos statymo vietoje. Liepos 7 d. dalyvavo Pabaltijo 
studentų šventėje Rygoje. 1958 m. rugsėjo mėn. kolektyvui pradėjo vado-
vauti Kazys Motuza. 1959 m. balandžio mėn. koncertuota Maskvos Timiria-
zevo ŽŪA. 1960 m. dalyvauta jubiliejinėje dainų šventėje. Konkurse iškovota 
II vieta. 1961m. balandžio mėn. koncertavo Leningrade. 1962 m. rugpjūčio 

1983 m.

1992 m.

2006 m.

2011 m.
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mėn. – Gardine, Breste, Užgorode. 1964 m. balandžio mėn. Vilniuje pirma-
jame Respublikiniame šokių kolektyvų konkurse iškovojo I vietą. Gruodžio 
mėnesį kolektyvas šventė 500-ąjį koncertą. 1965 m. liepos mėnesį dalyvavo 
Respublikinėje dainų šventėje. Vyko į koncertinę kelionę Minskas–Kijevas–
Simferopolis–Jalta–Odesa–Kišiniovas. 1967 m. koncertai Jelgavoje, Tartu ir 
Puškine. Birželio mėn. vyko Visasąjunginė žemės ūkio aukštųjų mokyklų 
apžiūra Gardine – iškovota I vieta. 1973 m. Respublikiniame konkurse „Pora 
už poros“ iškovota I vieta. 1967, 1968, 1971, 1974, 1978, 1981, 1988, 1991, 1995 
– „Gaudeamus“ švenčių, 1980, 1990, 1994 m. – respublikinių dainų švenčių 
dalyviai. Kolektyvas daug koncertavo. 1983 m. balandžio 23 d. karu su vo-
kaline grupe ir kapela šventė 1000-ąjį koncertą. Visi Juozo Lingio jubiliejai 
buvo paženklinti kolektyvo koncertiniais turais po Lietuvą. 1993 m. rugsėjo 
mėn. dalyvavo jaunimo susitikime su Popiežiumi Jonu Pauliumi II. 1995 šoko 
Pasaulio lietuvių žaidynių uždarymo šventėje Kaune. Kazys Motuza paskyrė 
kolektyvui beveik visą savo gyvenimą ir talentą, vadovavęs jam daugiau nei 
tris dešimtmečius. Kartu su juo dirbo choreografai Vladas Lukenskas, Nijolė 
Ritvienė, Stefanija Levickaitė-Kazlauskienė, Nijolė Čekavičienė. Kolektyvas 
daug koncertavo. Nuo 1990 m. šokėjams vadovavo Zita Vaškelienė, 1993 m. 
vadove tapo Jolanta Kazakevičiūtė, o nuo 1995 m. – Idalija Braškytė. 

1964 m. prie šokėjų grupės susibūrė vokalinė grupė. Su vokaline grupe 
1954–1972 m. dirbo Julius Duršliokas, 1972–1980 m. – Valentinaas Čepkus. 
Nuo 1980 – vadovauja Virginija Milaknienė. Ji taip pat nepailsdama daugiau 
nei tris dešimtmečius akomponuoja šokėjams jų repeticijose. 1966 m. susi-
kūrė liaudiškos muzikos kapela. Pirmasis kapelos vadovas – J. Zelba, 1971 
m. – Rimantas Vaičekauskas, o nuo 1981 m. jai vadovauja Romualdas Sadze-

vičius. Bendradarbiavimas, kūrybinių idėjų įgyvendinimas jungia šokėjus 
ir muzikantus iki šių dienų. Liaudiškos muzikos kapela „Ūkininkas“ ne tik 
akomponuoja šokėjams, bet kaip atskiras kolektyvas dalyvauja respubliki-
niuose konkursuose: „Grok, Jurgeli“, „Gaudžia trimitai“. Ji – studentiškų ka-
pelų festivalio „Klestėk, Jaunyste“ įkūrėja, respublikinių konkursų laureatė, 
Dainų švenčių ir Gaudeamus dalyvė.

Konkursai
 1997 m. vykusiame respublikiniame tautinių šokių kolektyvų kon-

kurse „Pora už poros“ „Sėja“ laimėjo pirmą vietą. 2001 m. respublikiniame 
jaunimo tautinių šokių konkurse „Klumpakojis–2001“ taip pat laimėjo pir-

Liaudiškos muzikos kapela „Ūkininkas“ 

Nominacija „Geriausia suaugusiųjų šokių grupė ir jos vadovas“ –  
prizas „Aukso paukštė“, 2003 m. 

Respublikiniame tautinių šokių ansamblių konkurse „Kadagys–2005“
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Šokis „Darbo rankos“

mą vietą, o „Klumpakojis–2003“ tapo laureatu. 2003 m. pelnė choreografi-
jos nominaciją „Geriausia suaugusiųjų šokių grupė ir jos vadovas“ ir gavo 
prizą „Aukso paukštė“. Respublikiniame tautinių šokių ansamblių konkurse 
„Kadagys–2005“ akademinio jaunimo kategorijoje užėmė II vietą, pareng-
ta teminė programa „Sekminių ratelyje“, o „Kadagys–2010“ užėmė I vietą, 
teminė programa „Nuo rasos iki rugio grūdo“, „Kadagys–2015“ – III vietą, 
paruošta teminė programa „Gimti namai“. „Sėjos“ daug metų šokti ir mėgs-
tami vyrų šokiai: „Vyža“, „Slinkis“, „Starkus“. Daugelis vadinamojo aukso 
fondo šokių nuolat lydi kolektyvo repertuarą, tai „Kupolinis“, „Darbo ran-
kos“, „Juodasis jonkelis“, „Rezginėlė“, „Paplėštuodegis“, „Jaunimėlis“, „Žo-
lynėlis“ ir daugelis kitų. 

Respublikiniame tautinių šokių ansamblių konkurse „Kadagys–2010“

Šokis „Paplėštuodegis“Šokis „Starkus“

Šokis „Kupolinis“

Šokis „Rezginėlė“

Šokis „Vyža“
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Renginių organizatoriai
 2002 m. ir 2011m. „Sėja“ suorganizavo tarptautinį studentų tautinių 

šokių kolektyvų festivalį „Ei, studente, sukis vėju!“; 2004 metų pavasarį – 
pagyvenusių žmonių tautinių šokių festivalį „Pasodinom ąžuolą“. Parodos 
„Agropanorama 2004“ metu suorganizavo tarptautinį studentų tautinių šo-
kių kolektyvų festivalį „Vivat Academia“, kurio tradiciją tęsia iki šiol. Šį festi-
valį pamėgo Lietuvos akademinio jaunimo tautinio meno ansambliai. „Sėja“ 
paeiliui kartu Estijos Tartu universiteto tautinių šokių kolektyvu „Tarbatu“ ir 
Latvijos Jelgavos universiteto tautinių šokių kolektyvu „Kalve“ rengia festi-
valį „Draugystės puokštė“. 

Festivalio „Draugystės puokštė“ akimirkos Latvijoje ir Estijoje

Parodos „Agropanorama“ metu

Parodos „Sprendimų ratas“ metu
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Dalyvavimas renginiuose
 Kolektyvas kasmet dalyvauja įvairiuose Universiteto renginiuose: Lie-

tuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimuose, Užgavėnių ir Velykų 
šventėse, mokslo metų pradžios, atvirų durų dienų, jubiliejinėse šventėse. 
Dalyvauta Pasaulio arimo varžybose, ASU organizuojamose parodose, kon-
ferencijoje-koncerte „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“. „Sėja“ mielai bendradar-
biauja su ASU studentišku teatru „Jovaras“ – šokėjai dalyvavo teatro spek-
takliuose „Baltaragio malūnas“, „Panelė Chan“, „Palanga“. Dalyvavo Kauno 
choreografų organizuotame koncerte „Suktiniui – 100“, Kauno miesto dienų 
koncertuose. Koncertuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų mugėje „Rinkis ateitį“. 
Dalyvavo Klaipėdos universiteto Menų fakulteto studentų Jorintos Grinkai-
tės koncerte „Duona ne per vėją atėjo“ ir Dainiaus Bervingio koncerte „Šiū 
namo“. Aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose 
bei festivaliuose, Kauno miesto ir respublikinėse dainų šventėse, Baltijos ša-
lių dainų šventėse „Gaudeamus“ ir daugelyje kitų renginių. 

Kolektyvas yra pabuvojęs tarptautiniuose folkloro festivaliuose Vengri-
joje, Lenkijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Sibire, Maskvoje, 
Sankt Peterburge, Latvijoje, Estijoje, Moldovoje, Danijoje, Turkijoje, Portuga-
lijoje, Prancūzijoje, Serbijoje, Kroatijoje, Italijoje. 

Baltijos šalių dainų šventėje „Gaudeamus“

Parodos „Ką pasėsi...“ metu

Studentų tautinių šokių kolektyvų festivalis „Ei, studente, sukis vėju!“

Respublikiniame jaunimo tautinių šokių konkurse „Klumpakojis“
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„Dainų šventė–2014“ finalas

„Dainų šventė–2013“, Marijampolė

„Dainų šventė–2008“, Kaunas

„Dainų šventė–2014“

„Dainų šventėje“, 2003 m.

Nors 2016 metais kolektyvas švenčia savo 70 metų jubiliejų, jis visada 
išlieka jaunatviškas, pilnas studentiškos energijos ir veržlumo. 
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Tradicijos
Tautinių šokių ansamblis „Sėja“ – tai ne tik repeticijos, koncertai ir kitos 

vargo vakarienės. Mūsų kolektyvas ne tik žino ir moka, bet ir tradiciškai laikosi 
tam tikrų tradicijų. Be jau įprastų ir kiekvienam stipriam studentiškam kolek-
tyvui priklausančių naujokų krikštynų, mūsų kolektyvui svarbios stovyklos 
Palangoje, lankymasis Vadovės sode, gimtadienių šventės, Nauji metai, dvi-
račių ir baidarių žygiai, Kalėdinė vakaronė ir kelionės. 

Palanga
 O Palanga... Ten praleidžiame vienas iš sma-

giausių dienų. Į šį Lietuvos kurortą mūsų kolek-
tyvas traukia ne vasaros metu. Mes turime savo 
sezoną. Tiesą pasakius, gastrolės Palangoje pri-
klauso nuo koncertų maratono krūvio, t. y. kai 
mūsų šokių grafikas laisvesnis. Dažniausiai šis 
miestas sėjos nariams asocijuojasi su krikštyno-
mis, tačiau ir be šios svarbios šventės linksmai pra-
leidžiame laiką. Vakarojimas iki paryčių, bendras sta-
las, žaidimai, dainos, naktinis pasivaikščiojimas iki tilto, 
repeticijos ir daug alaus... 

Kiekvienais metais šokėjai laukia išvykos į Palangą. Ten dirbdavo „Ana-
pilio“ salėje tikrai daug ir sunkiai, bet vakariniai susiėjimai atpirkdavo visus 
vargus. Tada visi vėl atgimdavo iš naujo, vykdavo šokiai ko ne iki ryto. Ryte 
vėl visi susirinkdavo į repeticiją. Visą buvimą vainikuodavo pirtis „Pas Juo-
zą“. Kaip smagu pasivaikščioti po Palangą, kai nėra žmonių spūsties. Kie-
kvienais metais ten vyksta ritualas – fuksų krikštynos. 
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KRiKšTynoS
Mūsų kolektyvo naujokai privalo būti paženklinti ir tik tada ofi-

cialiai priimami į šokėjų gretas. Pati pirmoji „inauguracija“ į šokė-
jus yra tada, kai atėjęs naujokas po kelių repeticijų išlaiko pirmą ti-
krą, oficialią, didelę, grėsmingą… scenos baimę, t. y. koncertą. Tada 
tokį žmogų galima vertinti kaip „apsitrynusį“ ir padus apšlifavu-
sį šokėją – ant jo kaktos tarsi išdygsta ragiukas su užrašu „šokėjas(a)“.  
Kai prisirenka daugiau naujokų, t. y. susikaupia pakankamai didelis būrys, 
tada jau galima sukti galvas ir apie „šventojo patepimo“ organizavimą. Jau 
įprasta, kad šie dvasiški-kūniški malonumai suteikiami Palangoje. 

VaDoVėS SoDaS
Bene viena iš svarbiausių kolektyvo 

taisyklių – nepamiršti Vadovės, svarbiau-
sia, jos sodo. Pasitaikius progai, šokėjai, 
kapelos muzikantai susirenka Vadovės 
sode. Laikas ten prabėga itin greitai. Po 
renginio suteikiama galimybė apsišvarinti 
tokioje nedidukėje, jaukioje pirtelėje (vi-
soms nuodėmėms ir prakaitui nuplauti).  
Kai gera nuotaika, nuostabus oras, mūsų 
didelė, graži kompanija ištrūksta apžval-
gyti apylinkių, įkvėpti gaivaus miško oro 
ir šiaip pasidžiaugti įvairių metų laikų tei-
kiamais malonumais. Vakarai prabėga dai-
nuojant, žiūrint nufilmuotą medžiagą po 
kokio nors svarbaus kolektyvui įvykio ir 
visaip kitaip, kas kaip išmano. Jei pasitaiko 
saulėta diena, be abejo, lekiam pasideginti, 
pažaisti su kamuoliu ar išsimaudyti (tik pa-
tys drąsiausi). 
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gimtadieniai
Yra tokia diena, kai imi, šokėjau, ir pasensti (nori tu to ar nenori). Tam, 

kad ši diena nebūtų liūdna ir nereikėtų tau apraudoti prabėgusių dienų, ko-
lektyvo šokėjai kartu su Vadove prablaško tokio „kankinio“ dalią linksmu pa-
sveikinimu repeticijos metu. Nepraleidžiama nė viena tokia „skausminga“ 
diena. Būna smagu pakelti šampano ar vyno taures po varginančios repetici-
jos ir praskaidrinti smegenis bei išjudinti kojas. 

KalėDinė VaKaRonė, nauji METai
Tai dar viena tradicija, pralinksminanti mūsų kasdienes repeticijas. Ši 

šventė ypatinga tuo, kad joje dalyvauja ne tik „Sėjos“ šokėjai, bet ir kapelistai, 
teatriokai. Kuo gausesnis būrys, tuo 
linksmiau. Kiekviena Kalėdinė vaka-
ronė vyksta tam tikra tema, pvz., mi-
lijonieriai (buvę ar būsimi), įžymybės 
ir pan. Tad kiekvienas turi pasukti 
galvą, kad kuo išradingiau pasida-
bintų. Šventės metu mes ne tik už-
kandžiaujam, gurkšnojam, šokam, 
bet kartu parengiam ir koncertėlį, 
pasidalinam Kalėdų Senelio atneštas 
dovanas. Laikas, kaip visada tokiais 
atvejais, lėkte pralekia ir nebūna lai-
ko nuobodžiauti. 

Kelionės
Be jų gyvenimas neįsivaizduojamas  – tai pats džiaugsmingiausias įvy-

kis. Tai šokiai, suderinti su malonumais, ko mes kiekvienais metais tikimės, 
laukiame ir ruošiamės. Jau prie kolektyvo istorijos buvo paminėta, kiek daug 
šalių aplankyta, bet, pasiėmę žemėlapį, pamatome, kad gar turime kur nuva-
žiuoti. Svarbiausia tai, kad organizuojant kelionę, gali reikštis kiek tik nori, 
ir tavo balsas pasieks Vadovės ausį, t. y. kiekvienas šokėjas gali pateikti savo 
pageidavimus ir pastebėjimus. Tad vardan tos kelionės, į kurį pasaulio kraštą 
ji besuktų, ir repetuojam dar daugiau. Kelionė mums – tai dardėjimas auto-
busu, karštos kovos tarp vaikinų ir merginų dėl filmų (romantika ar trileris), 
miegančiųjų fotosesijos, dainos, sveikinimai (ypač jei tomis dienomis būna 
gimtadienių arba būsimų nuotakų ar jaunikių), amžini prašymai vairuoto-
jų sustoti, žaidimai vaikų aikštelėse, pusryčiai, pietūs, vakarienė neįprastoj 
aplinkoj, grumtynės, kas pirmas prie karšto vandens, maudynės ne tik jūrose 
ir kt. Čia visko ir neišvardinsi, nes kiekviena kelionė yra ypatinga ir turi savų 
malonių „kabliukų“. Pabuvota tarptautiniuose folkloro festivaliuose Vengri-
joje, Lenkijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Sibire, Maskvoje, 
Sankt Peterburge, Latvijoje, Estijoje, Moldovoje, Danijoje, Turkijoje, Portuga-
lijoje, Prancūzijoje, Serbijoje, Kroatijoje, Italijoje. 

Čekijoje
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Vestuvės Sardinijoje

Pakeliui į Sardiniją

Portugalijoje

Portugalijoje

Romoje

Bulgarijoje
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šokėjų atsiminimai apie „Sėją“

Kaip ir kodėl atėjai į „Sėją“?
Kas ir kaip keitė – kolektyvas tave ar tu kolektyvą?
Kokios įsimintiniausios akimirkos šokių kolektyve?

O tai buvo seniai… labai seniai J. Gerai pagalvojus, tai buvo studijuo-
jant dar tuometiniame Lietuvos žemės ūkio universitete. Dar mokykloje lais-
valaikį leisdavau šokdama. Nuo antros klasės du kartus per savaitę vaikščio-
davau su pačios susuktu kuoduku (jei jį taip buvo galima pavadinti, nes forma 
tai buvo ne kokiaJ). Įstojusi į Universitetą kaip ir norėjau pratęsti šokėjos 
karjerą J. Pamačiusi skelbimą, kad priimami nauji „Sėjos“ nariai, su kambario-
ke nusprendėm nueiti pažiūrėti, kas ten, kaip ten ir su kuo... Vadovė pasiro-
dė labai šiltas žmogus, o ir naujokų tais metais „užderėjo“, todėl pakankamai 
gerai jaučiausi jau pirmąją repeticiją. Kuo toliau, tuo labiau susigyvenom su 
kolektyvu, todėl ir užsibuvauJ. 

Su metais, manyčiau, vyko abipusis keitimasis. Keičiausi ir aš, ir kolekty-
vas. Įgavau naujos patirties, žinių bendraudama su įvairiais žmonėmis, ypač 
pirmais metais. Vėliau, keičiantis kolektyvui, man pačiai teko dalintis patirti-
mi, tradicijomis, savo nuomone (galbūt kažkam pasirodė ir per daug J). Bet 
ir dabar manau, kad taip viskas ir turėtų vykti kolektyve – žinių, tradicijų, 
naujovių dalijimasis ir pasikeitimas, nes kitaip nei mes, nei kolektyvas neto-
bulėtų. Reikia visko – senos patirties ir naujų idėjų J. 

Įspūdingų akimirkų buvo laaabai daugJ. Išskirti kelias – labai sudė-
tinga. Turbūt, kaip ir daugeliui, ryškiausiai atmintyje išlikę prisiminimai ne 
iš repeticijų, o iš bendrai praleisto laisvalaikio. Juk „Sėja” nebūtų „Sėja” be

-  pasisėdėjimo Vadovės pirtyje (oi, prisimenu kaip Chriuša plėšė pir-
ties lenteles, norėdamas išeiti iš josJ), 

- fux’ų krikštynų Palangoje (skaniausia košė, „alio mama“, šlapių 
marškinėlių šou, naktinės dainos ant tilto...), 

- dainų šventės (vyrukų pasirodymai, šermukšnio automobilis su 
sviesto prieskoniu ir Geduko gyvas anekdotas. (Ingutė sako: „Gedukai, man 
šalta. “ Gedukas atsako: „Ingute, galiu dėl tavęs langą tuoj uždaryti J“), 

- kasmetinių festivalių, parodų. (Kaip gi be vakaronių iki paryčių.. Bet 
prieš tai maisto pirkimas: 25 kg mėsos, dešros, 20 kg sūrio, 15 kg duonos… ir 
300 litrų alaus J), 

Vestuvės
Nepamirštami patys svarbiausi šokėjų gyvenimo įvykiai – vestuvės. 

Prieš įeinant į bažnyčią, ne viena nuotaka nubraukia ašarą atsisveikindama 
su draugėmis „Sadutės“ žieduose. Visus kolektyvo jaunavedžius, išėjusius 
iš bažnyčios ar santuokų rūmų, pasitinka šokėjai, praleisdami juos eiti pro 
garbingą tautinių juostų arką ir supindami jų rankas į tvirtą šeimos mazgą 
šokyje „Rezginėlė“, Smagiai jaunąją pamėto skambant „Paplėštuodegio“ mu-
zikai. Daug, oi daug sukurta šeimų tarp kolektyvo šokėjų. 
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-  vasaros kelionių (neskaitant aplankymo n+1 Europos šalių, pirmiau-
sia į galvą šauna naktinės dainos Kroatijoje, Geduko susivyniojimas į „šiltą“ 
kilimėlį, kuris pasirodė esąs vandens motociklų pakrantėje paklotė… nevy-
kusių vairuotojų maudynės su jūros ežiais ir Aurelkos gelbėjimo operacija J. 
O kur dar Maestro dainos autobuse, „po pirmą“ arba „paskaitom“, „mokasi-
nų partija“, „vyniokšlis fm“...), 

- atrodo, repeticijų net nebuvo – vien tik pramogos JJJ. Buvo ir jų, 
nes niekada neužmiršiu dar pirmaisiais mano šokimo metais vykusių vargi-
nančių (po bemiegių naktų) repeticijų Palangos „Anapilio“ klube ir Vadovytės 
vaikų, kurie visada šalia J. 

Ačiū „Sėjai“, kad ji yra, ir ačiū Dievui, kad apšvietė man protą prisijung-
ti prie šio kolektyvo J. Myliu jus visus. 

Silva Rudytė-Tamošiūnienė

Atėjau į kolektyvą 1999 m., nes šokau dar prieš įstojant į Universitetą 
ir norėjau savo pomėgį turėti ir čia. Nežinojau nieko apie „Sėją“, bet tai visai 
neišgąsdino. Aišku, iš pradžių buvo nejauku, nes kai kurie vyresnieji nela-
bai noriai bendraudavo su naujaisiais, bet tai smulkmena mano žemaitiškam 
charakteriui. Čia teko praleisti beveik 13 nuostabių metų. 

Sunku išskirti kažką tokio ypatingo (gal nebent tai galėtų būti 
Makedonijoje matytas graikas trimitininkas su teniso kamuoliukais J). Visos 
kelionės, užsienio festivaliai, krikštynos, dainų šventės, „Gaudeamus“ ir kiti 
susibūrimai buvo saviti... Visi „seniukai“ pamena darbo stovyklas Palangoje, 
kai visą dieną repetuodavome „Anapilyje“, paskui dar šokdavome iki ryto ir 
tradiciškai vidurnakty eidavome apsisiautę Universiteto poilsio namų pledu-
kais ant tilto dainuodami ir gąsdindami žvejus... 

Visada sakiau, kad dalyvavimas kolektyvo „Sėja“ veikloje atstodavo ir 
sporto klubus, ir apsilankymus pas psichologus J. Po mokslų ir darbų susi-
tikus tokius pat lengvai „išprotėjusius“ bendraminčius, išsisklaidydavo net 
pati blogiausia nuotaika. Ir šiandien, praėjus tiek laiko, smagu susitikti visus 
draugus, Vadovytę, Maestro. Bet kada galima kreiptis pagalbos ir visada su-
laukti palaikymo. 

Žodžiu, smagiai praleistas laikas ir dalis gyvenimo... 
O ką įnešiau į kolektyvą, ar jį pakeičiau? Manau visi mes įnešėme savo 

dalelę kolektyvan kurdami, palaikydami, šokdami. Aš asmeniškai kolektyvo 
dėka tapau drąsesnė bendraudama... 

Ir pabaigai – trumpai: myliu ir mylėsiu „Sėją“!
Inga Šlušnytė

Į kolektyvą atėjau tik pradėjusi studijuoti Universitete. Tačiau iš visų 
naujokų buvau vienintelė nešokusi ir pabijojau, kad gali būt nelengva. Vėl 
pabandyti sugrįžau po metų ir atšokau 6 metus. Tikrai buvo nelengva, bet 
niekad nesigailiu pabandžiusi, nes šokdama ne tik susiradau daugiau drau-
gų, bet ir nemažai pakeliavau po kitas šalis. Aišku išmokau ir šokti J. 

Kolektyvas turbūt iš dalies pakeičia visus, kas tik dalyvauja jame. Šokant 
atsiranda atsakomybės, kantrybės ir pasiryžimo padaryti tai, kas būtina. 

Pačios įsimintiniausios akimirkos, manau, yra iš kelionių. Kiekviena ke-
lionė turi savų istorijų. Bene labiausiai įsiminė pirmoji mano kelionė su ko-
lektyvu į Serbiją. Merginos sugalvojo vyrus palepinti grožio procedūromis ir 
nudepiliavo kojas J. Buvo juokinga turbūt tik mums, bet šiandien, manau, 
nė vienas dėl to nesigaili J. 

Raimonda Bartkevičienė

Išvažiavau atsitiktinai su kolektyvu į kelionę po Kroatiją ir dirbau rūbų 
ir instrumentų nešiku, todėl grįžęs į Lietuvą nusprendžiau, kad nebenoriu 
būti gruzčiku, tai ėjau išmokti šokti. Patys matėt, kaip sekės. Tiesą sakant, šo-
kau ir dėl gazelės Raimondos. 

Manau, kad visi vieni kitus keitėm. Darydavau nesąmones, bet įro-
džiau, kad ir su drambliu ant ausies ir dviem kairėm kojom kažkiek galima 
pašokti, o iš kolektyvo gautą naudą sunku net įvertinti, nes kiek surasta nau-
jų draugų, kiek sudainuota dainų, kiek išgerta... ir be galo daug įsimintinų ir 
gražių akimirkų. 

Man labiausiai įsiminė koncertų metu patirti nuotykiai ir įspūdžiai ir, 
aišku, po koncertų vykdavę afterpačiai. Bet gal įsimintiniausias įvykis buvo 
tas, kai per konkursą Vilniuje, berods, „Kadagys“, tik nepamenu kelintais me-
tais, išėjau šokti vienintelis su liemene, nes pamiršau nusivilkti... 

Gediminas Bartkevičius

Šokau nuo ankstyvos vaikystės, viską mokėjau ir nebemačiau pras-
mės toliau tai tęsti, tad su kambarioku nuėjau ir užsirašiau į chorą „Daina“. 
Paaiškino, kada repeticijos ir t. t. Tada kambariokas dar sugalvojo, kad ir šokti 
tautinius nori. Dėl kompanijos užrietęs nosį nuėjau, ten Vadovytės Idalijos 
greit buvau pasodintas „ant puoduko“ (nuleistas į vietą). Trumpiau tariant, 
taip ir nenuėjau nė į vieną choro repeticiją. O „Sėjos“ repeticijų per beveik 13 
metų nepraleidau nė vienos (be pateisinamos priežasties) J. 

Didžiausias mano pasikeitimas yra tas, jog iki Vadovytei nuleidžiant 
mane ant žemės, lyg ir daugmaž mokėjau šokti kojomis, bet šokti širdimi 
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išmokė būtent Vadovytė ir „Sėja“, ir tikroji meilė Tautiniam šokiui nubudo 
būtent šiame kolektyve. 

Tai viena akimirka, trukusi 13 metų, su pačiais nuostabiausiais žmonė-
mis. Žinoma, stovyklos Palangoje, 6 valandų trukmės repeticijos „Anapilio“ 
kavinėje, trigubas sukimas po puikaus vakarėlio, užsitęsusio iki ryto ir pasi-
baigusio pasisėdėjimu ant Palangos tilto. Euforija po konkursų ir kelionės au-
tobusu namo, kai kilnodavosi autobuso stogas nuo Maestro plėšiamo akor-
deono. Aš šito tikrai nepamiršiu niekada. Dainų šventės, kelionės kas vasarą 
vis į kitą šalį koncertuoti... talkos pas Vadovytę sode, baliuškos.... Neįmanoma 
sutalpinti visų gerų emocijų į keletą sakinių, bet, manau, kiekvienas iš mūsų 
nešiojamės šilumą širdyje, kurią įžiebė Vadovytė, Maestro ir sėjiečiai. 

Pagarbiai, Semka
Simas Bairašauskas

Prieš stodamas į Universitetą, šokau Zapyškyje, be to, ten šoko ir 
Audrelis. Žinoma, ir daug kolektyvo merginu J. 

Manau kolektyvas keitė mane... 
Labai daug įsimintinų akimirkų kolektyve, ir visos jos turi didesnę ar 

mažesnę svarbą atmintyje ir gyvenime. 
Mindaugas Nėnius

Kad ateisiu į kolektyvą, žinojau anksčiau, nei kur gyvensiu, ar į kokias 
paskaitas eisiu tik įstojęs į Universitetą. Dar prieš studijas buvau užkrėstas 
buvimo kolektyve virusu, todėl be kalbų laukiau kolektyvo prisistatymo kon-
certo, o iškart po jo jau repetavau su tais, kuriuos tik ką mačiau šokant. 

Be abejonės, pirmiausia kolektyvas pakeitė mane. Bet kuris naujokas, 
tik atėjęs ir įsijungęs į kolektyvą, pirmiausia iš po lėto tampa šios šeimos 
nariu. Perima tradicijas, jomis džiaugiasi ir gyvena. Supratau, kad kolek-
tyvas – tai tie žmonės, su kuriais ne tik lieji prakaitą repeticijose, bet ir 
kartu leidi laisvalaikį, linksminiesi, koncertuoji, keliauji, dainuoji... Bet, be 
abejonės, kiekvienas narys į kolektyvą atneša ir dalelę savęs. Ką aš daviau 
kolektyvui, ką jame pakeičiau, atsakyti sunku. Manau, visi, šokę kartu su 
manim, i dar prisimins tuos vakarus, kai rinkdavomės pas mane bendra-
butyje ir kepdavom stintas. Kai bendrabučio virtuvė okupuojama 20 žmo-
nių, o po to visi jie kaip silkės susėda prie stalo kambaryje ir vakaroja, kol 
išvaiko budėtojai.. Džiugu, teko matyti, ši tradicija gyvuoja ir man palikus 
kolektyvą. 

Kai mane kolektyvas išrinko seniūnu, tais pačiais metais gimtadienio 
proga dovanų gavau 4 metalinių taurelių komplektą. Taip susiklostė, kad 

tos taurelės tapo seniūno simboliu, kolektyvą lydėjusiu visose kelionėse. 
Pamatėm Makedonijos saulę, Berlyno olimpinį stadioną, Atlanto vandenyną 
Portugalijoje ir sardinietiškas vestuves. Po manęs kitas seniūnas gavo lygiai 
tokį pat rinkinį naujoms kelionėms. 

Labiausiai įsiminė kolektyvo pasisvečiavimai pas Vadovytę. Pirmąkart 
ten patekau dar nieko nepažinodamas, nežinodamas apie talką (kitą rytą 
skynėme vynuoges), nežinodamas apie skambančias dainas prie židinio su 
gitara, apie cepelinus po darbų. 

Žilvinas Domarkas

Į „Sėją“ atėjau 2 kurse todėl, kad mėgstu šokti, nors tautinių šokių ir 
nebuvau šokęs. 

Manau, kad labiausiai kolektyvas keitė mane, kaip žmogų, kaip studen-
tą, šokėją. Patirties sėmiausi iš vyresnių kolektyvo narių, iš vadovės ir maes-
tro, kurie padėdavo tapti geresniam įvairiose gyvenimo situacijose. 

Įsimintiniausios akimirkos yra iš kelionių bei koncertų, kai visas darbas 
matydavosi ant scenos. Geriausias įvertinimas būdavo Vadovės pagyrimas, 
šypsena ir padėka už gerai sušoktą koncertą. 

Kai išvykdavom į užsienį, visi tapdavom kaip šeima dešimt dienų J. 
Be galo esu dėkingas visiems, kurie tuo metu buvo kolektyve, už praleistas 
gražias akimirkas, už bemieges naktis vakarojant prie laužo, už išvykas kartu 
ir už neužmirštamas keliones. AČIŪ Vadovei už kantrybę, už patarimus ir už 
šilumą, kurią jaučiau visus tuos metus. 

Matas Markevičius

Norėjau šokti ir išbandyti kažką naujo (prieš tai buvau lankiusi pra-
moginius šokius, kurie, kaip pasirodė, tautiniams naudos nedavė visai). Be 
to, suveikė ir savanaudiškumas. Buvau girdėjusi, kad šokėjams, esant reikalui, 
suteikiama lengvatų mokslams ir kad šokėjai turi galimybę pakeliauti. 

Kiek kolektyvą keičiau aš, labai sunku atsakyti, – aš tiesiog buvau jo 
dalelė tam tikrą laiką. Na, o „Sėja“ manyje ugdė atsakomybę už save ir kitus, 
kantrybę, ištvermę. Lavino judesius, laikyseną, koordinaciją. Padėjo suma-
žinti scenos ir auditorijos baimę. Paliko atminty smagias koncertų, švenčių 
ir vakaronių akimirkas. Dovanojo galimybę aplankyti kitas šalis ir mėgautis 
pasisėdėjimais su kapelos melodijomis ir mūsų visų dainomis. 

Vaikystėje žiūrėdama tautinių šokių koncertus, labai norėdavau būti ka-
ralaitė (tokios man atrodydavo tos šokėjos) ir turėti taip gražiai besisukantį 
sijoną ir karūną su kaspinais. Tai dabar „Sėjai“ galiu dėkoti už išpildytą vai-
kystės svajonę. 
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Einant metams, visos akimirkos, praleistos „Sėjoje“, tapo vienu dideliu, 
gražiu prisiminimu. Net ir tada, kai varginančių repeticijų prieš didžiausias 
šventes metu atrodė, kad daugiau nebegaliu, dabar, po tiek metų, galvoju, 
kaip būtų gera, jei galėtum atsukti laiką. 

Taigi „Sėja“ – vienas iš gražiausių, vertingiausių ir prasmingiausių jau-
nystės prisiminimų. Ačiū už tai visiems. 

Donata Liberytė

Apie šokių kolektyvą sužinojau iš skelbimų Universitete, kai tik pra-
dėjau studijuoti. Nepaprastai sudomino. Kadangi groju akordeonu, buvo 
abejonių, ar eiti į „Ūkininko“ kapelą, ar į šokius. Šokiai atrodė smagiau, juo 
labiau, kad su instrumentu atgrojau nemažai metų muzikos mokykloje... 
Atėjau į pirmą repeticiją, kuri iš karto pasirodė baugi, nes, aišku, visi puikiai 
viską mokėjo šokti... Neįsivaizduoju, kaip mane priėmė, aš nebuvau šokusi 
jokiame kolektyve, tik pradinėse klasėse išmokusi valsą ir polką.... Kadangi 
manęs iki galo neįbaugino, o šokti nepaprastai norėjosi, lankiau šokių repe-
ticijas ir toliau J. 

Tapti kolektyvo „Sėja“ nare buvo nepaprastai malonu! Tai tiesiog ne-
apsakomas jausmas – galiu drąsiai teigti, kad mes visi esame viena šeima. 
Ir mes visi prie to prisidedame, o didžiausias indėlis, be abejo, Vadovytės 
ir maestro. Aš negaliu patikėti, kad nuo studijų laikų praėjo jau daugiau 
nei 15 metų, o mes, šokėjai, galime vienas su kitu bendrauti, tarsi niekada 
ir nebūtume išsiskyrę. Dar nuostabiau yra tai, kad ši mūsų didelė šeima 
darosi vis didesnė ir didesnė, kasmet prisijungiant vis naujų narių į kolek-
tyvą. Smagu susitikti su šokėjų sutuoktiniais bei jų auginamais vaikučiais, 
apsilankyti jų jaukiuose namuose, kurie visada yra nepaprastai svetingi! 
Mane kolektyvas ne tik pakeitė, bet tiesiog tapo mano dalimi. Ir, bijau, kad 
visam gyvenimui!

Įsimintinų akimirkų yra neapsakomai daug – koncertų, kelionių, repeti-
cijų, vakaronių, susitikimų, stovyklų, pasirodymų šokėjų vestuvėse, apsilan-
kymų vieni kitų namuose vaikų gimimo, įkurtuvių ir kitomis progomis ir t. t. 
Ir ką gi išskirti? Ilgai mąsčiau, tačiau turbūt pati įsimintiniausia popietė buvo 
vieną antradienį Vytauto bažnyčioje Kaune, kur visi susirinkome melstis už 
mums labai brangaus žmogaus sveikatą. Tai tik parodo, kokia tvirta ši mūsų 
šeima yra – tiek laimėje, tiek nelaimėje. 

Aurelija Berankienė

Į „Sėją“ atėjau, nes labai patiko, patinka ir patiks šokti. Šokau ir moky-
kloje, todėl net nebuvo minties neįsijungti į Universiteto kolektyvą. 

Dalyvavimas kolektyve pridėjo pasitikėjimo savimi, smarkiai prasiplėtė 
draugų ratas. Kolektyve yra svarbu atsakomybė ne tik už save, bet ir už visus. 
Jei nelankai repeticijų, pavedi draugus, kurie lanko, ir tavo vieta lieka tuščia. 
Kolektyvas kaip šeima: jei tu rūpiniesi juo, tai ir jis pasirūpins tavim. Visų 
svarbiausia šeimos (kolektyvo) galva – Vadovytė, nuostabus žmogus, nuo ku-
rios ir priklausė kolektyvo darna. Jei ateidavau blogos nuotaikos, pamiršda-
vau viską, kas negerai, ir namo grįždavau pailsėjusi ir nuostabios savijautos. 

Apie įsimintinas akimirkas kolektyve galėčiau pasakoti ir pasakoti, ta-
čiau labiausiai įsiminė repeticijos Palangoje. 

Vieną šiltą ir gražią rugsėjo pavakarę būnant mums pajūry, jau po re-
peticijos, atėjo toks dėdulė ir paklausė, ar nenorėtumėm paplaukioti van-
dens dviračiais. Tuo metu baigėsi vasaros sezonas ir visus vandens dviračius 
reikėjo pervaryti nuo Palangos tilto prie gelbėtojų stoties. Taip visas mūsų 
kolektyvas turėjo smagų pasiplaukiojimą. 

Daug linksmų nuotykių vykdavo Palangoje. Nesvarbu, koks oras būda-
vo ar kaip pavargę būdavom, po ilgų repeticijų visada būdavo vakarojama 
su šokiais ir dainomis. 

Kai šokome Kauno dainų slėnyje Joninių šventėje, užėjo stipri audra, ir 
kaip tik mums reikėjo pasirodyti. Prasidėjo tikras pragaras, stipriai žaibavo, 
pylė lietus kaip iš gaisrinės žarnos. Tačiau žmonės nesiskirstė, visi sėdėjo pa-
sislėpę po skėčiais, o mes sukomės šokio ritmu. Nuo merginų sijonų tiesiog 
čiurkšlės vandens bėgo, kai sukosi, jie buvo tokie sunkūs, kad gerai pasisukus 
sunku buvo sustoti. Aišku, šventė baigėsi anksčiau nei planuota, todėl mūsų 
autobusas vėlavo. Praėjus audrai ir belaukiant autobuso, pradėjom lakstyti 
po balas. Buvom šlapi iki siūlelio, bet su šypsenom veide. 

Rima Vasiliauskienė

Pabėgau iš kito kolektyvo paskui vyruką. Kolektyvas taip šiltai priėmė 
ir įtraukė, kad ten ir pasilikau visam dešimtmečiui. 

Turbūt ir aš, ir jis (kolektyvas) patobulinome vienas kitą. Kolektyvui ati-
daviau savo nuotaiką, mintis, energiją, iš kolektyvo gavau draugų, komandi-
nės atsakomybės, kūrybiškumo, svarbiausia, entuziazmo. 

Kelionės, repeticijos aikštėse, Vadovės sodas su pirtim... Vienas pačių 
įsimintiniausių įvykių –kolektyvo narės mergvakaris Prancūzijoje, suorgani-
zuotas ekspromtu ir labai simboliškas (merginos atsisveikinimas su draugė-
mis bei su kolektyvu). Tiesiog buvimas „Sėjoj“ – tai ir yra pati maloniausia ir 
įsimintiniausia ir ilgiausia akimirka. 

Milda
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Gal svarbiausia, ne kodėl ir kaip mes visi čia atėjome, bet kodėl lie-
kame... Ir liekam ilgam. Atėjau paskui draugus, kaip ir daugelis. Kolektyvas 
buvo labai stiprus, teko pirmus metus šokti „šone“, ir pagaliau gavusi vie-
tą pagrindinėje grupėje jaučiausi labai ypatingai. Prieš kiekvieną repeticiją 
jaudindavausi kaip prieš koncertą. Nerealus jausmas buvo prieš koncertus 
šokius surepetuoti su kapela – apimdavo toks pakylėjimas jiems užgrojus ir 
garsu užpildžius salę – šokiai iškart įgaudavo naują nuotaiką. 

Labai greitai „Sėja“ tapo gyvenimo būdu. Gyvenom kolektyve – kartu 
šventėm, poilsiavom, dirbom talkose, keliavom, ir tai buvo nepakartojamas 
laikas. 8 metai „Sėjoje“ prabėgo taip greitai!.. Nebešoku, bet negalėčiau pasa-
kyti, kad jau išėjau – vis dar jaučiuosi kolektyvo dalimi. Kiekvienas čia gavom 
nepaprastai daug, taip pat ir palikom dalelę savęs – visa tai dabar yra „Sėja“.  
Visas tas laikas yra nepaprastas gyvenimo nuotykis. Įsimintinų akimirkų 
tiek daug – pirmoji repeticija ir koncertas, kiekviena kelionė, dainų šventės, 
„Gaudeamus“, Palangos stovyklos su ilgomis repeticijomis ir šokiais iki ryto... 
ir vėl repeticijos, šokėjų mergvakariai, vestuvės ir išleistuvės... 

Esu dėkinga už tai, kad čia išmokau jausti šokį, šokti širdimi. Čia surasti 
draugai vis dar šalia, ir kartu patirtos emocijos sujungė ilgam. Ačiū draugams 
ir vadovams už tai, kas esu dabar ir ką turiu, už tikrumą ir buvimą šalia visose 
gyvenimo situacijose. 

Virginija Mureikienė

Tai buvo nerūpestingi, tačiau didžiulę įtaką visam gyveni-
mui padarę laikai. Ir dabar tikrai yra ką prisiminti – vien tik geri pri-
siminimai nuo pat pirmo susitikimo su Vadove, tuometiniais na-
riais, kapela. Beje, be „Ūkininko“, „Sėja“ neturėtų dalies savo spalvų.  
 Kiekviena repeticija buvo laukiama. Kiekvienas koncertas – šventė. Nemažai 
žmonių pasikeitė, tačiau su kai kuriais užsimezgė ypatingas ryšys. Labai 
brangios tapo Vadovė Idalija ir maestro Virginija. 

„Sėja“ – tai dalis gyvenimo. Tai šeima. Įspūdžiai ir išgyventos emoci-
jos. Buvom kartu ir leidom laiką taip gerai, jog kartais tai atrodė nerealu.  
Net ir nebešokdama vis dar jaučiuosi kolektyvo dalimi. 

Ačiū Vadovei, ačiū maestro. 
Ačiū už dienas ir naktis nesvarbu kur, Barselonoj, Romoj ar Rygoj... 
Ačiū už pergales ir laurus nacionalinio konkurso pabaigoj, 
Ačiū už kantrybę su visais ir su visom, kurie išmoko šokti net ir su ko-

jom kreivom.. Ačiū už viską, ką dabar turiu ir už tai, kuo tapau. 

Audrius Mureika

Atėjau į ansamblį vadovės pakviestas. Man atrodo, kad tik kolek-
tyvo dėka tebešoku ir dabar. Ir dar šoksiu, kol kojos neš. Įsimintiniausia 
„Gaudeamus“ šventė 1984 m. Taline. 

Vytis Vegys

Prie tautinių šokių kolektyvo „Sėja“ paskatino prisijungti buvę šio ko-
lektyvo nariai, kurie paskaitų metu reklamavo šį nuostabų šokių kolektyvą 
2010 m., – mūsų naujokų šokėjų susidarė gana didelė grupė. 

Labai norėjau išmokti šokti tautinius šokius ir susirasti veiklos, kuri pa-
dėtų pailsėti nuo įtemptų studijų Universitete bei nuobodulio studentų ben-
drabutyje. 

Visų pirma pažinau tautinių šokių pagrindinius motyvus, išmokau šok-
ti bei išgirsti muziką. Išmokė punktualumo, atsakomybės ir daug kitų dalykų. 

Šis tautinių šokių kolektyvas paliko daug įsimintinų akimirkų, kurios 
ir dabar prisiminus priverčia nusijuokti ir net kartais iš ilgesio nubraukti 
ašarą. Viena iš jų – tai repeticijos, kurių metu buvo išlieta nemažai prakaito. 
Geriausiai pamenu savo pirmą koncertą „Kadagio“ konkurse, kuriame lai-
mėjome pirmą vietą, bei dainų šventę Marijampolėje (2013 m.), kur sušokau 
paskutinius šokius, atsisveikinau su šiuo šokių kolektyvu ir užleidau vietą 
naujokams. Labiausiai įstrigo kelionė į karštąją Italiją. Jos metu apkeliavom 
nemažai šalių ir miestų. 

Tai pat nemažai gerų akimirkų paliko linsmybės šiame šokių kolektyve. 

Ingrida Bartkutė (Šnipienė)

Šokti mane prikalbino pusseserė, kuri jau vienerius metus buvo ko-
lektyvo narė. Be to, truputį gailėjausi, kad mokykloje buvau metusi tautinius 
šokius. Niekuomet nesiekiau keisti kolektyvo – jis mane keitė: įgijau daugiau 
atsakomybės, pasikeitė požiūris į tautinį meną ir netgi laikysena. Net darbe 
sėdėdama prisimenu Vadovės žodžius „nesikuprok“... Įsimintinas koncertas 
buvo Pasaulio tautų festivalis olimpiniame stadione Berlyne 2011 m. Vos už-
grojus pirmiesiems akordams, tūkstančiai žiūrovų pradeda ploti ir šėlti, ir 
mintis, kad esi siaubingai sušalus ir merkia lietus, tiesiog dingsta. Niekada 
nesijaučiau taip gerai, kaip tuomet. Užlieja neapsakoma euforija ir pasidi-
džiavimas tuo, kad puoselėju lietuvių tautinį šokį. 

Rasa Šimkevičienė
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Į „Sėją“ atėjau todėl, kad mokykloje taip pat lankiau tautinių šokių ko-
lektyvą. Įstojusi į Universitetą, ilgai dvejojau ir pabijojau ateiti į „Sėjos“ šokių 
kolektyvą. Nusprendusi dalyvauti ASU šauniausios studentės rinkimuose 
2015 m., pasiguodžiau grupelei žmonių, kad neturiu paruošusi pasirodymo, 
ir tuomet lankiusi šokius Aurėja Kužiulytė man pasiūlė prisijungti prie ko-
lektyvo ir paprašyti pagalbos. Žinoma, aš taip ir padariau. Atėjusi į pirmą 
repeticiją, pasijutau kaip namuose. Draugiškas kolektyvas greitai man padė-
jo įsilieti į jo gretas, taip pat džiaugiuosi komanda, kuri man padėjo iškovoti 
1-ąją vietą rinkimuose J. 

Manau, jog įtaka buvo abipusė. Kolektyvas mane keitė, kadangi reikėjo 
bendrauti su įvairiais žmonėmis, gavau daug naudingų pamokų. Aš taip pat 
stengiuosi dėl kolektyvo gerovės ir, būdama „Sėjos“ seniūne, prisidedu, kad 
būtų gerų permainų. 

Visos akimirkos šokių kolektyve yra įsimintinos ir nepakeičiamos, bet 
pati įsimintiniausia – naujokų krikštynos Palangoje, tikriausiai dėl to, kad 
pati buvau naujokė ir visą tą „malonumą“ teko patirti savo kailiu! J

Indrė Jablonskytė

Į „Sėją“ atėjau po ilgų savo draugo Žygimanto Žemaičio įkalbinėjimų, 
kurie tesėsi pusantrų metų. „Sėjos“ kolektyvas yra pats linksmiausias, ir tik 
„Sėja“ po kiekvieno svarbesnio renginio prakaitą nuplauna pas Vadovę sode. 

Kolektyvas mane keitė: suteikė naujų žinių, mokė bendrauti su įdo-
miais žmonėmis. 

Viena iš pačių įsimintiniausių akimirkų buvo karjeros pradžioje, kai da-
lyvavom bandomojoje dainų šventėje Marijampolėje. Visa ta savaitė, ypač 
vakarai praleisti su „Sėja“ buvo labai įsimintini. 

Artūras Rybinas

Man visada buvo labai gražūs tautiniai šokiai, 12 klasėj šimtadieny 
pasitaikė galimybė pašokt kelis šokius – labai patiko, todėl pasižadėjau sau, 
kad įstojusi į Universitetą būtinai pradėsiu lankyti tautinių šokių kolektyvą, 
ir labai džiaugiuosi, kad tas kolektyvas yra būtent „Sėja“. 

Manau, mane kolektyvas keitė labiau, – priklausydama jam supratau, 
ką reiškia būti šokių kolektyvo nariu, tai bendras jaudulys prieš koncertą, tai 
smagios vakaronės po koncertų, tai gimtadienių paminėjimai po repeticijų, 
tai šurmulys po pasirodymo ir jaudulys, ką pasakys Vadovė, na, ir galų gale – 
tai nuostabus laikas su žmonėmis, kuriems taip pat patinka šokti. 

Viena iš smagiausių akimirkų – tai fux‘ų krikštynos, kai su Pimpačkiukų 
kostiumais vaikštinėjom po Palangą atlikinėdami senbuvių sugalvotas už-
duotis grin emoticon. 

Jolita Beliauskaitė

Į „Sėją“ atėjau vedama kraujyje įaugusio noro šokti tautinius šokius, 
kadangi šoko senelis, mama ir sesė, todėl aš žinojau, kad ir kaip bus sunku 
šokti, kad ir kokios bus sunkios repeticijos, kad ir kokios kojos bus pūslėmis 
nusėtos, aš vistiek ten liksiu ir būsiu šaunaus kolektyvo dalis J. 

Galbūt labai ryškaus pokyčio nepastebėjau, bet, manau, kad kolektyvas 
mane pakeitė. Išmokau turėti daugiau ištvermės, dirbti komandoje, pasitikėti 
ne vien savo jėgomis, bet ir kitų. 

Greičiausiai dažnas atsakys, kad krikštynos buvo šauniausios. Visą laiką 
prisiminsiu ir tai, kad šokant šokius, kai reikia merginas pakelti, vaikinai labai 
mūsų negailėjo ir visad palikdavo dideles ir skaudžias mėlynes ant šonų... J

Simona Skirkaitė

Visada mėgau muziką, šokius, todėl būdama pirmakursė nuspren-
džiau įsitraukti į „Sėjos“ veiklą. Gaila, kad pavasarį dėl laiko stokos teko ko-
lektyvą palikti... tačiau paskatinta Vadovės rudenį grįžau ir labai tuo džiau-
giuosi! Prie kolektyvo prisijungiau 2014 m. J

Dalyvaudama įvairiuose koncertuose su kolektyvu, išmokau labiau pla-
nuoti laiką, vertinti komandinį darbą, nes juk mūsų kolektyvas viena, didelė 
ir labai draugiška KOMANDA. Nė vienas čia nėra užmirštas, visi vienas kitą 
moko, nebijo klysti. Didžiuojuosi būdama Sėjos dalimi. J

Laura Vaičikauskaitė

Į šokių kolektyvą atėjau 2014 metų rudenį, kai pradėjau mokytis 
Aleksandro Stulginskio universitete. Prie kolektyvo prisijungiau, kadangi 4 
metus prieš tai jau buvau šokęs ir norėjau šokti toliau. Taip pat mane žavi 
lietuvių tautos savitumas, kuris puikiai atsiskleidžia liaudiškuose šokiuose. 

Per dvejus metus, kuriuos šoku „Sėjoje“ išmokau daug naujų šokių. 
Man įsimintiniausios akimirkos „Sėjoje“ buvo per krikštynas, tačiau to 

papasakoti negaliu. 
Deividas Mikštas

Visad žavėjausi tautiniais šokiais ir juos šokančiu jaunimu. Į „Sėjos“ 
kolektyvą atėjau todėl, kad būdama mokykloje turėjau progą šokti, bet tada 
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bijojau ir neišdrįsau. Vyresnėse klasėse to labai gailėjausi, todėl pažadėjau 
sau, kad jei dar turėsiu progą pabandyti šokti, būtinai tai ir padarysiu. Būtent 
pažadas sau atvedė mane į šį kolektyvą. 

Kolektyve šoku tik pirmus metus, bet, manau, kad kolektyvas keičia 
mane. Vien tik žinojimas, kad kažkam priklausai, įpareigoja stengtis. Dėl to 
turbūt tapau dar labiau užsispyrusi ir tuo džiaugiuosi. 

Turbūt įsimintiniausia buvo pati pirma kelionė, kai autobusu važiavo-
me namo ir šokėjai pradėjo dainuoti lietuviškas dainas. Jų klausantis net šiur-
puliukai nukrėtė, ir man tai buvo be galo gražu. 

Rugilė Stadalnykaitė

Esu sužavėta tautiniais šokiais ir šoku juos nuo vaikystės, todėl labai 
noriu tęsti šią veiklą. Kolektyvas mane pakeitė – tapau fiziškai stipresnė. 
Krikštynos yra labiausiai įstrigusios atmintin!

Monika Sabaliauskaitė

Tiesą pasakius, šokti įkalbino kambario draugė: įstojus į Universitetą 
bendrabučio kambaryje vis kalbėdavau, kaip būtų smagu kokiame nors ko-
lektyvo gyvenime dalyvauti, bet vis dvejojau, mąsčiau, kad galbūt mano 
šokio žingsneliai, kuriuos mokėjau, per tuos penkerius metus, kuomet su 
šokiais neturėjau nieko bendro, dabar bus kitokie, ir malonumo, kurį patir-
davau šokdama, nebebus, žinoma, labai klydau. 

Kolektyvas mane keitė – čia aš dar stipriau pamilau ne tik tautinį šokį, 
bet ir tautiškumas, lietuviškos tradicijos man tapo daug artimesnės. Kolektyve 
sutikti žmonės tapo ne tik mano draugais, bet ir šeima. Tad galiu drąsiai saky-
ti, jog čia – mano namai! 

Berlynas! Tikriausiai visą gyvenimą prisiminsiu, kuomet dalyvavome 
Pasaulio kultūros festivalyje Vokietijoje kartu su visais studentų kolektyvais 
iš Lietuvos. Pasirodymas vyko olimpiniame stadione. Tą dieną oras mums 
buvo nepalankus – iki pasirodymo daugiau nei valandą sėdėjome ant šlapių 
kėdžių, ant mūsų ne lijo, o tiesiog bėgo vanduo. Bet mes sėdėjome, aišku, 
bambėjome, purkštavome, merginos jau ir ašarą išspaudė, bet viskas pasi-
keitė, kuomet išėjome į stadiono vidurį šokti – suskambus muzikai, kas su-
kandęs dantis, kas slysdamas ant šlapios žolės, kas dirbtinai išsišiepęs ligi 
ausų, mes ŠOKOME! Ir šokome su tokia neįtikėtina energija ir užsidegimu, 
kad visos tribūnos nesustodamos plojo, naujas figūras pasitikdavo džiugiais 
šūksniais... Buvo tiesiog nepakartojama!!!

Lina Tamulionytė

Pirmame ir antrame bakalauro kurse dažnai per Universiteto šventes 
matydavau „Sėjos“ puikius pasirodymus ir galvodavau, kad man tai yra per 
daug sudėtinga ir niekada neišmokčiau taip šokti. Studijuodamas trečiame 
bakalauro kurse, į kolektyvą atėjau kartu su Lina Misiukonyte. Jį įtikino 
mane, kad tai bus vienas geriausių dalykų, kuriuos Universitetas man su-
teiks. Ir buvo ji teisi. Ačiū Linutei! 

Žinoma, kolektyvas mane pakeitė. Visa kolektyvo dvasia, Vadovė, šo-
kėjai, draugai parodė, kaip galima džiaugtis gyvenimu, puikiai leisti laiką 
kartu. Kolektyvas išmokė rūpintis draugais! O kolektyve jų suraudau daug!

Įsimintiniausios akimirkos – tai buvo koncertai ir vasaros kelionės kartu 
su „Sėja“. Įsimintiniausias koncertas „Kadagys 2010“ – „Sėja“ iškovojo pirmą-
ją vietą! To nuostabaus jausmo ir visų vienybės tuo metu niekada nepamiršiu!

Rolandas Kundzelevičius

Kadangi prieš tai jau aštuonerius metus buvau atšokusi tautinius šo-
kius, žinojau, kad tik pradėjusi studijuoti prisijungsiu prie studentiško tauti-
nio meno kolektyvo. Nežinia kaip ir kodėl, bet nors studijuoju KTU, trigubą 
suku „Sėjoj“J. 

Kiekvienas šokėjas kažką duoda ir kažką keičia, nes kiekvienas šokėjas 
ir yra „Sėjos“ dalis. Greitai supratau, kad kolektyvas – tai ne bendros repeti-
cijos ir net ne koncertai, o visas bendras laikas drauge. Tai ir yra, ką labiausiai 
manyje pakeitė – sampratą, kad visi – už vieną ir vienas – už visus, kad tai ne 
šiaip skambi frazė. 

Labiausiai įsiminė šokių maratonas mano pirmąjame sezone, 
„Gaudeamus“ ir dainų šventė 2014 metais. Va ten tai žydi meilė šokiui ir vi-
sam tautiniam menui!

Jurgita Šimkutė

Mano giminaičiai, kurie yra baigę studijas Aleksandro Stulginskio 
universitetą (anksčiau Lietuvos žemės ūkio akademiją), rekomendavo bū-
tent šį tautinių šokių kolektyvą. Kadangi pats šoku nuo mažens tautinius 
šokius, norėjau išbandyti ir čia. Šiuo sprendimu esu patenkintas iki šiol. 

Atėjus naujam žmogui, jį priima kaip šeimos narį, nes kolektyvas yra 
kaip viena didžiulė šeima. Pamokė nebijoti reikšti savo nuomonę, daugiau 
bendrauti. 

Beveik per 3 metus įsimintinų dalykų užsikaupė labai daug, tačiau pa-
tys ryškiausi – tai naujokų krikštynos; „Shane“ žingsnelis, nes po jo labai su-
sisuka galva... J; smagus pasisėdėjimas pas vadovę namuose; dainų šventė; 
kelionė į Sardiniją. 

Egidijus Bužavas
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Išgirdus gausybę gerų atsiliepimų apie kolektyvo narius, Vadovę, apie 
popamokinę veiklą, buvo neįmanoma atsispirti pagundai ir vėl įsitraukti į tau-
tinių šokių veiklą. 

 Tiek kolektyvas keitė mane, tiek aš, kiek galėdama, kolektyvą. Naujos 
pažintys, nauji draugai, daugybė įsimintinų akimirkų padėjo ir tebepadeda 
formuotis kaip asmenybei ugdant ne tik savo žmogiškąsias savybes, bet ir 
meilę tautiniam šokiui. Kolektyvui visada atiduodi savo duoklę su dideliu 
noru – tiek rengiant renginius, išvykas, keliones ar tiesiog repeticijų metu. 
Tik gaila, kad baigus studijas laiko tam lieka vis mažiau. 

Pirma repeticija ir pirmas įspūdis atėjus į visiškai nepažįstamų žmonių 
ratą įsiminė labiausiai. Pasitiko kaip savą, kaip šeimos narį, kaip jau esamą 
šokėją ir draugę. 

Goda Veiverytė

Festivalyje „Ei, studente, sukis vėju!“, 2016 m. Festivalyje „Ei, studente, sukis vėju!“, 2016 m. 
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„Dainų šventė–2014“

Vasario 16-oji, Aleksandro Stulginskio universitete, 2008 m. Ispanijoje

Ir vėl kelionėn...

SardinijojeVasario 16-oji Raseiniuose, 2011 m. 
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Dainų šventė, 2014 m.

Dainų šventėje su Amerikos lietuviais, 2014 m.

Po konkurso „Klumpakojis“

Baidarių žygis, 2015 m.

Šokis „Rytagonė“



46 47

Pabaigai

Šitame pasaulio bėgime, džiaugiamės šia akimirka, kai 
esame kartu savo kolektyve – judesio, šypsenos, lietuviško 
tapatumo energijos sukūryje. „Sėja“ – viena, derlius – gausus. 
Po visą platų pasaulį pasklidęs. Kiekvienas iš mūsų pabuvęs čia, 
kaip šimtaraštę tautinę juostą, audžia toliau savo Gyvenimus… 
Kad vėl ir vėl susipintų rankos ratu…

Su meile vadovė Idalija

„Dainų šventė–2014“

Jubiliejai: „Sėja–65“, „Ūkininkas–45“

Vasario 16-oji, Aleksandro Stulginskio universitete, 2016 m.

Malonus sutapimas Latvijoje, 2016 m.
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