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Luokës herbas

REDAKTORËS
SKILTIS
Ðiais metais þurnalo „Þemaièiø þemë“
redakcija (VO „Regionø kultûriniø iniciatyvø centras“) ágyvendina regioninës kultûros
sklaidos projektà „Þemaitija – kraðtas, kuriame gera gimti, gyventi ir kurti“.
Pagrindinis projekto rëmëjas – Lietuvos
spaudos, radijo, televizijos rëmimo fondas.
Ágyvendinant projektà bendradarbiaujama su
Akademinio þemaièiø jaunimo korporacija
„Samogitia“.
Idëja vykdant ðá projektà iðleisti vienà
þurnalo numerá, skirtà Luokei, gimë jau senokai. Ðis netoli graþuolës Ðatrijos kalno ásikûræs miestelis visus þavi savo þmonëmis,
èia jau keletas metø graþiai plëtojama bendruomenës veikla, puikiomis kultûrinëmis
ir pilietinëmis iniciatyvomis, iðskirtinai aktyviu jaunimu. Kiekvienà, kas èia atvyksta,
suþavi áspûdingas kraðtovaizdis, miestelio
architektûra.
Luokiðkiai renka savo kraðto istorijà ir
planuoja iðleisti monografijà apie miestelá.
Ðiame leidinyje paminëtos Luokës istorijos
svarbiausios datos, faktai, pateikti trumpi
pasakojimai apie iðkiliausius Luokës kraðto þmones ir paskutiniais metais èia vykusiø, vietos gyventojams atmintin labiausiai
ástrigusiø kultûriniø renginiø pynë.
Leidinio apimtis ribota, tai ne viskà, kà ir
patys norëjome, pavyko á já sudëti. Dëkojame didþiajai ðio leidinio globëjai ir talkininkei – Luokës bendruomenës pirmininkei ir
Luokës seniûnijos kultûrinës veiklos vadybininkei Marytei Beleckienei. Maloniai buvome nustebinti þurnalui pateiktais puikiai,
átaigiai paraðytais Reginos Stonkutës-Þukienës prisiminimais apie savo vaikystæ Luokëje. Nudþiugino Sofijos Gedminienës bei
Eglës Kuèikienës tekstai, kuriuose pateikta
daug ádomiø faktø apie miestelio istorijà.
Ðiuos tekstus iliustravome S. Gedminienës
ir E. Kuèikienës surinktomis, suskaitmenintomis ir mums atsiøstomis senomis nuotraukomis. Dël objektyviø prieþasèiø ne visø jø autorius pavyko iðaiðkinti, ne visus ir nuotraukose
uþfiksuotus asmenis identifikavome.
Tikimës, kad tie, kuriø vardø ir pavardþiø
nepaminëjome, neásiþeis, kad sulauksime jø
laiðkø, naujø tekstø, daugiau þiniø apie Luokæ ir jos þmones, informacijos, kurià galësime panaudoti kituose leidinio numeriuose.

2007 m. liepos 19 d. Lietuvos
Respublikos Heraldikos komisija
(Komisijos posëdþio protokolas
Nr. 362) aprobavo Luokës herbà. Já
2007 m. rugpjûèio 14 d. dekretu patvirtino Lietuvos Respublikos prezidentas. Herbo etalonà sukûrë dailininkas Rolandas Rimkûnas.
Paþymoje, kurià parengë Heraldikos komisijos atsakingoji sekretorë Birutë Ðilinienë, trumpai yra apþvelgta Luokës gyvenvietës ir jos
apylinkiø istorija, paþymëta, kad
Luokë istorinio herbo anksèiau nëra turëjusi. Heraldikos komisijos
posëdyje svarstant naujo herbo idëjas kar tu su seniûnijos atstovais,
buvo pritar ta luokiðkiø norui savo
herbe pavaizduoti Ðatrijos kalnà, kuris yra apie 2,7 km á pietvakarius
nuo Luokës. Jo aukðtis – 228,7 m.
virð jûros lygio. Kalnas, arba tiksliau Paðatrijos piliakalnis, datuojamas II tûkstantmeèio pradþia. Manoma, jog prieð Þemaièiø krikðtà
Ðatrijos kalne buvo viena svarbiausiø pagoniø ðventyklø. Sklinda legendos ir pasakojimai, jog Ðv. Jono

naktá èia ant ðluotø suskrenda raganos. Jos ðoka,
linksminasi iki tol, kol pragysta gaidþiai.
Paðatrijos piliakalnis nuo kurio matosi Moteraièio, Girgþdutës ir kiti piliakalniai, buvo sudëtinë Þemaièiø gynybos sistemos dalis, saugojusi nuo Kryþiuoèiø ordino puolimø. Vienos pilies signalai apie
gresiantá pavojø, uþdegant lauþus, perspëdavo kaimynus, leisdavo pasiruoðti prieðo puolimui.
813 ha ploto uþimantis Ðatrijos kraðtovaizdþio
draustinis yra 1992 m. ásteigto Varniø regioninio parko dalis. Jo tikslas – iðsaugoti vienà ryðkiausiø Lietuvoje moreniniø masyvø kraðtovaizdá su ver tingu
archeologiniu kompleksu.
Simboliø kalboje kalnas visose pasaulio kultûrose reiðkia ryðá tarp dangaus ir þemës, dievybës artumà, amþinybæ, tyrumà, pastovumà, tikslo siekimo
ásikûnijimà. Beveik visuose tikëjimuose buvo teigiama, kad dievai gyvena kalnuose, nes virð jø – tik
dangus. Dievas Mozei apsireiðkë ant Sinajaus kalno
ir paskelbë 10 Dievo ásakymø. Antikos laikais graikams vadovavæ dievai buvo ásikûræ Olimpo kalne.
Lietuvoje maldos namams statyti taip pat daþniausiai yra parenkama aukðtuma, kalva ar kalnas.
Simboliø kalboje liepsnà áprasta tapatinti su ugnimi, kuri heraldikoje vaizduojama liepsnomis. Viduramþiais liepsna reiðkë sielos apsivalymà, baþnyèios vaidmená, jos galià. Trijø liepsnos lieþuviø
vaizdavimas yra pats seniausias. Kalbos ar þvilgsnio ugningumà, parodant jø ypatingà jëgà ar naikinamàjá poveiká, atspindi liepsnø lieþuviai, besiverþiantys ið akiø ar burnos.
Luokës herbo sidabriniame lauke virð þalio trikalnio yra pavaizduotos trys raudonos liepsnos.
Sidabrinë skydo spalva heraldikoje reiðkia turtà, dorà, skaistumà ir nekaltybæ. Þalia – laisvës,
groþio, dþiaugsmo, sveikatos ir vilties spalva.
Ðventë ant Ðatrijos kalno. Centre – Luokës etnografinio
ansamblio „Ðatrija“ dainininkai. Vilijos Beneðienës
nuotrauka

