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Bendruomenė „Šlyninkos vandens malūnas“ pradėjo savo veiklą 2009 m. vasario mėn. 

Bendruomenės tikslas nuo pat pradţių buvo šviesti jaunąją kartą, perduoti duonos kepimo išmintį, 

supaţindinti su senolių gyvenimo būdu bei pasidalyti didţiausiu turtu – tris šimtmečius menančiu 

Šlyninkos vandens malūnu. Šiuo metu bendruomenė ir toliau kryptingai eina savo keliu, propaguoja 

sveiką gyvenimo būdą, gamina ekologiškus grūdus, miltus bei duoną, o taip pat dalijasi savo duonos 

kepimo patirtimi. Siekiant savų tikslų, bendruomenės veiklos kryptys yra šios: 

 

 Puoselėti šeimos ir bendruomenės dvasines vertybes 

 Skatinti domėjimąsi bendruomenės teritorijoje esančių vietovių istorija, papročiais, 

kitais vietos etnokultūros objektais bei gamtos paminklais, rūpintis jų išsaugojimu 

 Rūpintis ir skatinti meno, verslų plitimą, įtraukti šia veikla uţsiimančius gyventojus į 

bendruomenės veiklą, propaguoti jų darbus ir kaupti gerąją patirtį 

 Tenkinti svarbiausius socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius 

 Skatinti pilietinės visuomenės kūrimąsi, pritraukiant visuomenines organizacijas 

bendram tikslui – spartesniam gerovės kūrimui. 

 Puoselėti šeimos ir bendruomenės dvasines vertybes; 

 

 

Šlyninkos km., Zarasų sen. yra išlikęs tris šimtmečius menantis, vis dar veikiantis vandens 

malūnas. Jo girnas dabartiniu metu suka elektra, bet visa įranga yra išlikusi autentiška nuo senųjų 

laikų. Ţmonės į malūną malti vaţiuoja 100 km spinduliu, o pasiţiūrėti vaţiuoja iš visos Lietuvos ir 

uţsienio šalių. Ši vietovė tampa vieta, kuri traukia ţmones į Zarasų kraštą. Prie malūno įrengtuose 

amatų namuose yra rengiamos edukacinės programos "Duonos kelias" ir "Lino kelias" ir tuo pat metu 

yra atgaivinamos senosios tradicijos, surengiant edukacines šventes. Rengiant edukacines programas 

mes glaudţiai bendradarbiaujame su Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Zarasų kultūros centro 

etnografais.  



 

 

Bendruomėnę „Šlyninkos Vandens Malūnas“ taip pat gausiai lanko Lietuvos ir uţsienio turistai, 

čia jie supaţindinami su malūno istorija, malimo procesu, naminės duonos kepimo paslaptimis. 

Bendruomėnę ne kartą lankė ir aukšti Lietuvos bei uţsienio politikai, diplomatai, ţymūs meno ir 

kultūros veikėjai. Mūsų edukacijas ir vandens malūną bei amatų namus per metus aplanko apie 

10000 - 15000 ţmonių iš įvairių Lietuvos vietovių, taip pat iš Latvijos, Vokietijos, Olandijos, 

Lenkijos ir kitų šalių. 

Malūno šeimininkai ne tik mielai priima svečius, bet ir kasmet rengia jau bendruomenės 

tradicija tapusias šventes – Cibulinę (Stasiuko amatų mugė), Uţgavėnių šventę, Kalėdų vakarones. 

Šiuos, gausius lankytojų būrius sutraukiančius, kasmetinius renginius mielai padeda organizuoti ir 

malūno šeimininkams gelbsti aplinkinių kaimų gyventojai, Zarasiškiai, Zarasų miesto savivaldybė ir 

kiti neabejingi ţmonės. Savanoriška savitarpio pagalba dar labiau suartina bendruomėnę, paverčia ją 

tikru traukos centru.  

 

Bendruomenė „Šlyninkos Vandens Malūnas“  visomis išgalėmis stengiasi ir toliau būti atvira 

visiems, skleisti senolių sukauptas ţinias ir išmintį, dalintis malimo ir duonos kepimo paslaptimis, 

svetingai priimti tiek Lietuvos, tiek uţsienio svečius, suartinti visus čia apsilankiusius ir prisilietusius 

prie kultūrinio, etnografinio ir kulinario paveldo ţmones.  
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