
Ramūno Snarskio vaizdo įrašų kolekcija 

 

1. Dešimt dienų iki „Arenos“ atidarymo. Trukmė 9 min. 27 sek., 2007 m., spalv., aut. Ramūnas 

Snarskis, Šiauliai, Lietuva. 

R. Snarskio dokumentinis filmas apie Šiaulių areną. R. Snarskis įamžino baigiamuosius Šiaulių 

arenos paruošimo darbus prieš atidarymą. Vaizdo įraše užfiksuoti: statybininkai, atliekantys arenos 

baigiamuosius vidaus apdailos ir kt. darbus; atidarymo šventė, kurioje dalyvavo tuometinis Šiaulių 

miesto meras Genadijus Mikšys, Algirdas Brazauskas, vyskupas Eugenijus Bartulis, architektas 

Eugenijus Miliūnas. Viso vaizdo įrašo metu skamba Gyčio Paškevičiaus atliekamos dainos, kurias 

atliko per arenos atidarymą.  

 

2. Gyvenimas dėl gyvenimo. Trukmė 5 min. 45 sek., spalv., aut. Ramūnas Snarskis, Šaukėnai, 

Lietuva. 

R. Snarskio filmas apie Šaukėnuose kuriamus filmus. Pasisako kraštotyrininkė Elena Burdulienė. 

Demonstruojamos ištraukos iš filmo „Nykstantys ir išnykę Šaukėnų seniūnijos kaimai“, kuriuose 

pasisako Giriškiukų kaimo gyventojai Vanda Ališauskienė ir Antanas Zajančauskas. 

 

3. „Holivudas“ Šaukėnuose. Trukmė 12 min. 25 sek., 2011 m., spalv., aut. Ramūnas Snarskis, 

operatoriai: Ramūnas Snarskis, Brigita Snarskytė, Edvardas Aleknavičius, Šaukėnai, Lietuva. 

R. Snarskio filmas apie Šaukėnuose kuriamus filmus. Demonstruojami pasiruošimo darbai, 

užkulisiai, filmavimo procesas. Pasisako Šaukėnų seniūnijos seniūnas Algimantas Šukys. 

 

4. Kad karas pasibaigtų... Trukmė 11 min. 29 sek., 2014 m., spalv., scenarijaus autoriai: Živilė 

Bagūnaitė, Ramūnas Snarskis, operatoriai: Ramūnas Snarskis, Arminas Baura, Justas 

Jokubaitis, Šiauliai, Lietuva. 

Dokumentinio filmo „Kad karas pasibaigtų“ tikslas atkreipti dėmesį į karo siaubą išgyvenančius 

žmones. Filme užfiksuotas gervių lankstymas įvairiuose Šiaulių miesto ugdymo, švietimo įstaigose.  

Visuomeninių ir kitų organizacijų jaunimas išsako savo mintis, požiūrį į karą ir taiką. 

 

5. Kelionė po Lietuvą. Trukmė 3 min. 30 sek., spalv., aut. Ramūnas Snarskis, Lietuva. 

R. Snarskio filmas, kuriame užfiksuota Merkinė (Merkinės piliakalnis), Perloja, Trakai (Trakų pilis), 

Kernavė (Kernavės kultūrinis rezervatas). 

 

6. Kryžius dviems. Trukmė 9 min. 4 sek., 2016 m., spalv., aut. Ramūnas Snarskis, Šiauliai, 

Lietuva. 

2016 m. Vilniuje vykusiame 58-ajame respublikinių mėgėjiškų filmų festivalyje filmui „Kryžius 

dviems“ skirtas specialus diplomas.   

„Kryžius dviems“ – tai dokumentinis filmas, pasakojantis apie du sudėtingo likimo žmones. Šį filmą 

sukūrė jungtinės šiauliečių pajėgos – Šiaulių profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyriaus, 

Šiaulių jaunųjų technikų centro, klubo „Tarp savų“ auklėtiniai. Projektui vadovavo pedagogas 

Ramūnas Snarskis.   

Dokumentinis filmas apie globos namuose gyvenusius Gediminą ir Andrių. Čia jie susipažino, 

susidraugavo, tapo neišskiriamais draugais. Baigę vidurinę mokyklą, įstojo mokytis į Šiaulių 



profesinio rengimo centro Prekybos ir verslo skyrių, virėjo specialybės. Vienas jų labai mėgo groti 

pianinu, esant progai jis bandydavo groti. Kito svajonė buvo dirbti su medžiu. Pedagogo R. Snarskio 

paskatintas, nuėjo į Šiaulių jaunųjų technikų centro dailiųjų amatų būrelį. Nutarė, jog reikia sukurti 

kryžių.  Abu draugai nuveš į Kryžių kalną ir pastatys, nes jų likimai persipynę, tik laikydamiesi vienas 

kito jie gali išlikti šiame gyvenime.   

Filme skamba Gedimino Budrio atliekama muzika.  

 

7. Laisvę dviračiui. Trukmė 2 min. 48  sek., 2010 m., spalv., aut. Ramūnas Snarskis, Šiauliai, 

Lietuva. 

Dokumentinis filmukas apie Šiaulius ir dviračius. Filme skamba daina apie dviračius, Šiaulius, sveiką 

gyvenimo būdą. Muzikos autorė Jurga Andriulienė, žodžiai – Alinos Aleknavičienės.  

 

8. Žaliūkių malūnas. Trukmė 4 min. 47 sek., spalv., aut. Ramūnas Snarskis, Šiauliai, Lietuva. 

Dokumentinis filmas apie Žaliūkių malūną. Filme pristatoma malūno istorija, restauracija, 

malūnininko troba. Supažindinama su etnokultūrine veikla – edukacine programa Žaliūkių malūne 

(duonos kepimas, miltų malimas ir t.t.). Filmo scenarijaus autorė „Aušros“ muziejaus kultūrinių 

renginių koordinatorė Edita Rudminaitė. 

 

9. Jis vėl moja sparnais. Trukmė 9 min. 59 sek., 2011 m., spalv., aut. Ramūnas Snarskis, 

Šiauliai, Lietuva. 

Dokumentinis filmas apie Žaliūkių malūno restauravimą. Filmas pradedamas pasakojimu apie 

malūnus Lietuvoje, Šiaulių rajone. Rodomi Žaliūkių malūno restauracijos darbai. Stalius Vytautas 

Radžius pasidalina savo įspūdžiais apie malūno restauravimą bei jo reikšmę. 


