
Už paliu,
Užpalių seniūnijos bendruomenės laikraštis 2020 m. balandis

Bundančiai gamtai paskelbus gražios 
pavasario šventės atėjimą,  atgimkime 

tauresniems troškimams ir ketinimams, 
nepamirškime dalinti žmonėms gerumo, 

šypsenų ir meilės. Mūsų širdys tegul prisipildo 
gaivaus pavasariško džiaugsmo, vidinės 
darnos, o norus apgaubia ramybė ir viltis.

Būkime sveiki! 
Su Šv. Velykom!    

Seniūnas Eugenijus Keraminas

Iš kunigo Algirdo Toliato knygos „Sekmadienio 
SMS Mažieji tekstai

Sakoma, kad toleruoti neteisybę tolygu ją 
skatinti. Bet kaip kritikuojant žmogų motyvuo-
ti? Kaip mūsų silpnybes versti stiprybėmis? Kaip 
išsakyti neigiamą informaciją, kad ji būtų priim-
tina kaip pozityvi? Ar tai įmanoma ir kaip?  

Jei išmoksime mylėti artimą savo kaip savo 
vaiką, rasime ir tinkamus žodžius.

Pamąstymai atėjus pavasariui
Gamta jau skelbia pavasarį: ilgėjan-

čios  dienos, parskridę pirmieji paukš-
čiai, pirmosios gėlės – snieguolės. Visa 
tai mes galime stebėti neskubėdami, 
rasdami laiko ilgesniems pasivaikščio-
jimams gamtoje. Kodėl? Nesakysiu. Pa-
tys susipraskite ir lyg mažas statulėles 
pamatykite pilkųjų garnių būrelius, iš-
girskite ar pastebėkite vieną iš pirmųjų 
sugrįžusių paukščių  – vieversį...

Astronominio pavasario pradžią 
Pavasario Lygiadienį turėjome sutikti 
kartu Naktiniame žygyje, bet jis niekur 
neprapuolė, tiesiog pasikeitė laikas ir 
atsirado galimybė geriau jam pasiruošti.

Laikantis šių dienų aktualijų, 
straipsnį reikėjo pradėti  nuo informa-
cijos apie COVID-19, apie be reikalo 

peikiamą vyriausybę, priimamus spren-
dimus, vardan mūsų visų saugumo.  Tai 
tik maži apribojimai dėl saugesnės ir 
geresnės ateities. Priimkime juos kaip 
būtinybę, kad išliktume. Manau, kad šis 
laikotarpis sudėlios mūsų ateities priori-
tetus truputį kitaip.  Aš jau dabar svajo-
ju su kokiu malonumu vėl atrasiu kino 
teatrą, spektaklį ar pajausiu paprasto 
buvimo su draugais prie laužo malonu-
mą, kai vėl grįšime į įprastas gyvenimo 
vėžes. 

Stebiu paauglius vaikus, ir galvoju, 
kad kiekvienai kartai tenka daugiau ar 
mažiau išgyvenimų ir iššūkių, su kuriais 
norint susitvarkyti reikia be galo didelio 
susitelkimo. Vyresnės kartos  jau išgy-
veno  tolimas ir artimas nežinomybes, 

o jaunajai kartai ši situacija yra pirmoji, 
kurią tenka jiems patirti. Tik norisi kaip 
toj pasakoj geros pabaigos.

Artėjanti  Velykų šventė kviečia mus  
džiaugtis gyvenimu, kiekviena diena, 
kiekvienu šalia mūsų esančiu žmogumi, 
kviečia keistis, kad dar labiau mylėtume, 
geriau suprastume vieni kitus, lengviau 
prisipažintume klydę ir taisytumės. Iš-
gyvenkime šį džiaugsmą savo širdyse ir 
gyvenime ne tik Velykų rytą, bet ir kas-
dien vis iš naujo, kad patirtume mums 
suteiktą gyvenimo pilnatvę. 

„Žmogus turi būti stipresnis už 
aplinkybes, - dėl to jis ir žmogus“ - taip                                                          
sako režisierius Arūnas Matelis. 

 Bibliotekininkė Vida Juškienė
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Kylant naujojo koronaviruso grės-
mėms ir šalyje paskelbus karantiną, dau-
gelis žmonių lieka namuose. Tai labai 
svarbu siekiant apsaugoti savo, artimų-
jų ir visuomenės sveikatą. Tačiau šiuo 
laikotarpiu ne mažiau svarbu ir vidinė 
žmonių būsena, nusiteikimas ir emoci-
nis stabilumas. Psichologė, visuomenės 
sveikatos mokslų daktarė, profesorė 
Nida Žemaitienė teikia rekomendacijas, 
kaip šiuo saviizoliacijos laikotarpiu pa-
laikyti gerą psichologinę savijautą.

Jos teigimu, PSO ir kitos visuome-
nės sveikata besirūpinančios organiza-
cijos pažymi, kad ekstremaliose situa-
cijose būtinas visuomenės solidarumas, 
sutelktumas ir atsakomybė už save bei 

DAUGIAU INFORMACIJOS DĖL NAUJOJO KORONAVIRUSO GALIMA TEIRAUTIS:
- Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 (pasireiškus gripui būdingiems ligos simptomams – 

karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui – po kelionės į užsienio 
šalis ar po kontakto su tikėtinu koronaviruso nešiotoju; norint pasikonsultuoti, kilus klausimų) 
– visą parą, visoje Lietuvoje, nemokamai;

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštąja linija  tel. +370 618 79984 ir +370 
616 94562 (visą parą);

- elektroniniu paštu koronavirusas@sam.lt.
Taip pat aktuali informacija skelbiama www.koronastop.lt

PROFESORĖ PATARIA, KAIP PALAIKYTI GERĄ PSICHOLOGINĘ 
SAVIJAUTĄ SAVIIZOLIACIJOS LAIKOTARPIU

kitus visuomenės narius. Tai ypač svar-
bu siekiant sumažinti grėsmę ir užkirsti 
kelią COVID-19 viruso plitimui. 

Ekstremalios situacijos neišvengia-
mai kelia stresą ir įtampą. Stresas nei-
giamai veikia mūsų imuninę sistemą ir 
atsparumą ligoms. Todėl kartu su fizinė-
mis savisaugos priemonėmis bei reko-
mendacijomis taip pat svarbu palaikyti 
gerą psichologinę savijautą ir sveikatą. 
Siūlome susipažinti, kaip saviizoliaci-
jos laikotarpiu galime padėti sau, savo 
artimiesiems ir kitiems visuomenės na-
riams išsaugoti gerą savijautą ir psichi-
kos sveikatą.

APIE PAGALBĄ SAU
• Pasistenkite sulė-

tinti gyvenimo tempą ir 
laikytis įprasto kasdienio 
gyvenimo režimo (kel-
kitės ir eikite miegoti 
įprastu metu, sveikai mai-
tinkitės, mankštinkitės, 
palaikykite švarą, vėdin-
kite patalpas, rūpinkitės 
buitimi). 

•    Kasdien raskite 
laiko savo pomėgiams 
ir kitai maloniai veiklai. 
Jeigu patinka, klausykitės 
muzikos, skaitykite, rū-
pinkitės augalų priežiūra, 
medituokite, mokykitės 
ir naudokite atsipalaida-
vimo bei kvėpavimo pra-
timus, pieškite, kurkite. 
Saviizoliacijos laikas gali 
tapti galimybe išbandyti 
kažką naujo, įgyvendinti 
svajones, kurioms neras-
davote laiko.

•  Mažiau laiko leis-
kite naršydami internete. 

Informaciją apie COVID-19 tikrinkite 
ne daugiau kaip du kartus per dieną, 
skaitydami patikimus informacijos šal-
tinius (pvz., https://sam.lrv.lt/; https://
www.who.int/).  

• Panaudokite saviizoliacijos laiką 
bendravimui su artimaisiais ir kitais 
jums svarbiais žmonėmis.

• Stenkitės išsaugoti emocinę pu-
siausvyrą, pozityvų požiūrį ir ramybę. 
Kalbėkitės apie savo jausmus su kitais, 
nepasiduokite panikai. Jei užplūsta sti-
prus nerimas, įtampa ar stresas, išban-
dykite bent vieną iš žemiau rekomen-
duojamų pagalbos sau būdų:

o  Nuraminkite kvėpavimą. Pato-
giai atsisėskite arba atsigulkite. Vieną 
ranką padėkite sau ant krūtinės, kitą 
– ant pilvo. Užmerkite akis. Kvėpuo-
kite tik per nosį. Lėtai, ramiai ir giliai 
įkvėpkite ir taip pat iškvėpkite. Pajuski-
te, kaip įkvepiant jūsų pilvas išsipučia, 
o iškvepiant subliūkšta. Panaudokite 
vaizduotę. Įsivaizduokite, kad įkvepia-
te šviesą ir ramybę, o iškvepiate nerimą 
ir stresą. Mėgaukitės ramiu kvėpavimu, 
stebėdami, kaip kūnas palaipsniui at-
sipalaiduoja ir rimsta. Pratimą tęskite 
5–10 min. 

o  Atpalaiduokite raumenis. Pato-
giai atsisėskite, ištieskite ir atremkite 
nugarą į kėdės atlošą, padėkite ran-
kas ant kelių. Užsimerkite. Įkvėpdami 
stipriai stipriai suraukite ir įtempkite 
kaktą ir staigiai ją atleiskite. Tai pa-
kartokite 3 kartus. Tada, palaipsniui 
įtempdami ir staigiai atpalaiduodami 
raumenis, keliaukite kūnu žemyn – sti-
priai įtempkite ir atpalaiduokite veidą, 
pečius, nugarą, krūtinę, rankas, pirštus, 
pilvą, sėdmenis, kojas, kojų pirštus. Pa-
juskite, kaip kūnas vis labiau atsipalai-
duoja ir šyla. Derinkite kūno įtempimą 
ir atpalaidavimą su kvėpavimu. Kurį 
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laiką pasilikite užmerktomis akimis ir 
vidiniu žvilgsniu „peržiūrėkite“ savo 
kūną. Jeigu kuri nors kūno dalis tebė-
ra įsitempusi – 2–3 kartus pakartokite 
įtempimo ir atpalaidavimo pratimą 
toje vietoje. 

o  Perkelkite dėmesį nuo vidinių 
pojūčių į išorės objektus. Pasisten-
kite per minutę pamatyti ir įvardyti 
kuo daugiau spalvų savo aplinkoje; 
išgirskite aplinkoje 3 skirtingus gar-
sus; pažiūrėkite pro langą – suraskite 3 
pavasario ženklus; paplekšnokite savo 
kūną dainuodami mėgstamą dainelę. 
Išbandykite ir kurkite savas dėmesio 
perkėlimo užduotis. Domėkitės ir mo-
kykitės naujų jums tinkančių atsipalai-
davimo būdų. Naudokite juos.  

•  Nepamirškite, jeigu su stipriu 
stresu ir nerimu nebepavyksta susi-
tvarkyti patiems, visada galima susi-
siekti ir pasitarti su psichologu.

APIE BENDRAVIMĄ SU 
VAIKAIS

Kalbėkite su vaikais apie tai, kas 
vyksta, nepalikite jų nuošalyje.

• Domėkitės vaikų poreikiais ir 
emocine savijauta. Padėkite jiems jaus-
tis saugiai (skirkite laiko išklausymui, 
apkabinimui, paguodai ar kitokiai pa-
ramai). Bendraudami su vaikais stenki-
tės būti ramūs, nepamirškite, kad jūsų 

elgesys ir reakcijos daro jiems poveikį.
•    Pritaikykite pateikiamą informa-

ciją prie vaiko supratimo lygio:
o vaikui suprantama kalba paaiš-

kinkite, kodėl jis neina į mokyklą ar 
darželį, ką saviizoliacijos laikotarpiu jis 
turėtų daryti ir ko vengti;

o  pasistenkite, kad jūsų paaiškini-
mai nebūtų gąsdinantys ar keliantys ne-
rimą;

o  sudarykite vaikui galimybę klaus-
ti apie viską, kas jam rūpi ir nuoširdžiai 

atsakykite į visus klausimus. Prisiminki-
te, kad atsakymų vengimas gali padidin-
ti jo nerimą.

•    Užtikrinkite stabilų vaikų dienos 
režimą. Pasirūpinkite, kad jie sistemin-
gai tęstų mokymosi veiklą, padėtų namų 
ruošoje ir turėtų pakankamai laiko ak-
tyviems žaidimams, mėgstamai veiklai, 
buvimui gryname ore bei miegui. 

•  Jeigu vaiko emocinė savijauta 
jums kelia nerimą ar susiduriate su ki-
tais jo priežiūros iššūkiais, pasitarkite su 
psichologu.

APIE PARAMĄ PAGYVE-
NUSIEMS IR KITIEMS PAŽEI-
DŽIAMIEMS ŽMONĖMS

Prisiminkime, bet kokiose ekstre-
malioje situacijose pagyvenę ir ribotai 
galintys savimi pasirūpinti žmonės yra 
itin pažeidžiami. Tai, kaip gebama pasi-
rūpinti pažeidžiamiausiais nariais, pa-
rodo visuomenės brandą. Saviizoliacijos 
laikotarpiu turime puikią galimybę pras-
mingai leisti laiką rūpindamiesi kitais. 

•    Parodykite, kad jie yra svarbūs ir 
jums rūpi. Reguliariai pasidomėkite jų 
nuotaika, poreikiais, savijauta. Pasikal-
bėkite apie tai, kas jiems tuo metu svar-
bu. Bendravimas su kitais reikalingas 
visiems, tačiau jis ypač svarbus tiems, 
kurie yra vieniši.

•  Padėkite susiorientuoti sveika-
tos išsaugojimui svarbios informacijos 
sraute. Patarkite, kaip epidemijos laiko-
tarpiu jie turėtų rūpintis savo higiena ir 
sveikata. Paaiškinkite, kaip reikėtų elg-
tis, jei pablogėtų sveikata.

•  Padėkite pasinaudoti technologi-
jomis nuotoliniu būdu apmokant sąs-
kaitas, užsisakant maistą, medikamen-
tus ar kitas būtinas prekes. 

Jei manote, kad ši informacija gali 
būti naudinga jūsų artimiesiems, drau-
gams ar kitiems visuomenės nariams – 
pasidalinkite ja.

SAM spaudos tarnyba

Mielieji užpalėnai,
šie metai, prasidėję neįprastai šiltais orais, netrūko pa-

dovanoti mums naujų iššūkių. Šiandien mes gyvename COV-
ID-19 apsuptyje ir tuo pačiu nežinioje, kuri mus slegia, bet 
tuo pačiu verčia galvoti, kaip pakeisti įprastą gyvenimą savo 
kasdienę buitį ir įpročius, kad šis iššūkis netaptų mūsų pačių 
didžiausiu skriaudiku.

Šiuo metu gyvename informacijos gausos amžiuje, kuri-
os  yra daug ir įvairialypės. Mums yra labai svarbu išgirsti tą 
informaciją, kuri mums padės saugotis patiems, ir tuo pačiu 
mes apsaugosime savo artimuosius, kaimynus, draugus ir 
visą bendruomenę. Tik atsakomybė už save ir kitus šiuo metu 
mums gali padėti išgyventi šį nelengvą laikotarpį. 

Šiuo laikotarpiu visi turėtume būti supratingi ir pilietiški. 
Nebūkime abejingi neatsakingumui ar nesupratingumui apie 
tokius atvejus ar Jums rūpimą ir trūkstamą informaciją visada 
galite gauti kreipdamiesi šiais telefono numeriais:

Seniūnas   8-612 46389
Vyr. specialistė     8-389 61782
Ž. ū. specialistė     8-618 87723
Soc. darbuotoja    8-389 31134
                                                                       Jūsų seniūnas 

Alės Šulcienės piešiniai
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Švenčiame laisvę

Vasario 16-oji – Lietuvos valsty-
bės atkūrimo diena. Tradiciškai, kaip 
ir kiekvienais metais, šios šventės švęsti 
susirenka Užpalių gimnazijos mokiniai 
ir mokytojai. Kasmet minėjimui pasi-
renkama vis įdomesnė programa. Šįkart 
Užpalių gimnazijoje koncertavo Utenos 
meno mokyklos mokiniai. Klausėmės 
įvairių muzikos kūrinių, kuriuos atliko 
jaunieji muzikantai. Jie visus stebino ne 
tik atliekamais muzikiniais kūriniais, 
bet ir meistriškumu. Mus džiugino dar 
ir tai, kad tarp būrio muzikantų matėme 
daug savų Užpalių gimnazijos mokinių: 
Auksę (4kl.), Kotryną (6kl.), Gretą (I g. 
kl.), Medeiną (I g. kl.). Švęsdami val-
stybės gimtadienį, džiaugiamės mūsų 
jaunaisiais menininkais, džiaugiamės 
Laisve, džiaugiamės savo Lietuva. 

Už renginio iniciatyvą dėkojame 
bibliotekininkei V. Juškienei ir IĮ “Pau-
leta” savininkams V. P. Tarvydams.

Beatrisė Vinokurova, 
Užpalių gimnazijos 7 klasės mokinė

Vasario 16-oji – nuostabi istorijos dovana... Švenčiame!

Priešmokyklinukai ir darželio vaikai švenčia laisvę

1-4 klasių poezijos popietė 
“Sveikiname Lietuvą” akimirkos
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Kovo 11-Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo jubiliejaus ir trečioji šventinės 
savaitės diena, kurią Užpalių gimnazijos 

mergaičių ansamblis praleido 
Vilniuje - Šv. Kotrynos bažny-
čioje dalyvavo Jungtinio Lietu-

vos vaikų choro kon-
certinėje programoje 
,, Mes - pasaulio vai-
kai”. Tai labai graži 
dovana Tėvynei, ku-
rią mūsų gimnazijos 
vardu dovanojo Urtė 
Urbanavičiūtė, Beata 
Špalovaitė, Vakarė 
Jurelytė, Gaivilė Ka-
rosaitė, Augustė Ga-
vėnaitė ir muzikos 
mokytoja Alma Pū-
dymaitienė. 

Ačiū

Švenčiame laisvę
Užpalių gimnazijos poproko grupė „Dark Li-

ght” (vadovas Aurelijus Janaudis) Kovo 10 d. Vaš-
kuose vykusiame Respublikiniame Lietuviškos 
dainos konkurse „Daina Lietuvai 2020” laimėjo 
pirmąją vietą. Sveikiname juos ir linkime jiems 
sėkmės ateityje!

„Ir šviesa, ir tiesa
mus žingsnius telydi...“
                                       V. Kudirka

Gražiu muzikiniu - literatūriniu ren-
giniu „Pašauktasis“ Užpalių gimnazijos 
mokiniai ir mokytojai pradėjo šventinę 
kovo savaitę. Aktorė V. Kochanskytė skaitė 
V. Kudirkos poeziją, prozą, prisiminimus. 
Utenos trio „Magistrai“ atliko V. Kudirkos 
muzikinius kūrinius.

                                  Jaunieji žurnalistai

Kovo 12 dieną Užpalių gimnazijos I g 
klasės mokiniai organizavo puikią vikto-
riną, skirtą Valstybės Nepriklausomybės 
atkūrimo 30-mečiui. Komandos, žvaliai 
nusiteikusios, laukė viktorinos klausimų. 
Komandas sudarė ne tik mokiniai, bet ir 
mokytojai, tėvų atstovai. Susirinkusius pa-
sveikino Utenos raj. savivaldybės Tarybos 
narys Virginijus Keraminas. Jis palinkėjo 
džiaugtis Laisve, vertinti ir didžiuotis savo 
Lietuva. Užpalių gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Renata Gavėnie-
nė pasveikino dalyvius poezijos posmais. 
Viktoriną papuošė meniniai pasirodymai: 
IV g. klasės mokinys Augustinas Kubiliū-
nas skaitė Justino Marcinkevičiaus „Ka-
tedros“ ištrauką (Augustinas – Meninio 
skaitymo konkurso I vietos laimėtojas), 

Viktorina Lietuvai
Užpalių gimnazijos mergaičių ansam-
blis (dalyvavęs Šv. Kotrynos bažnyčioje 
Jungtinio Lietuvos vaikų choro koncerti-
nėje programoje ,,Mes - pasaulio vaikai“) 
linksma daina pa-
sveikino dalyvius, 
Užpalių gimnazi-
jos poproko gru-
pė „Dark Light“ 
pristatė dainą, kuri 
respublikinia-
me konkurse 
„Daina Lietuvai 
2020“ laimėjo 
pirmąją vie-
tą. Viktorinos 
klausimai ska-
tino prisiminti 

svarbiausius mūsų Valstybės įvykius, pa-
siekimus. Dauguma pasitikrino savo ži-
nias. Džiaugiamės turiningu, puikiai pra-
leistu laiku, kuris leido pasidžiaugti mūsų 
visų bendryste, mūsų gražiais pasiekimais. 

Jaunieji žurnalistai
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Sveikiname Užpalių stalo teniso ko-
mandą (Rūta Šileikytė, Danas Merkelis, 
Osvaldas Juodelis), kuri užėmė pirmąją 
vietą Utenos rajono seniūnijų varžy-
bose.

Kiekvienais metais vyksta rajoninės 10  ir jaunesnių klasių rinktinių 3x3 krepši-
nio ir tinklinio varžybos.

Krepšinio varžybose iš 6 komandų Užpalių gimnazijos sportininkai buvo antri. 
Tinklinio varžybose rungėsi 2 komandos iš kaimo mokyklų ir dvi miesto 

progimnazijų komandos. Užpalių gimnazijos tinklininkai atkaklioje kovoje laimėjo 
pirmą vietą

Mokytoja Birutė Masonienė

SPORTAS

Šiais metais švenčiame kelias svarbias 
sukaktis, tai valstybės atkūrimo 30- metį 
ir  Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus 
UNESCO Pasaulio paveldo metus. Mūsų 
šalyje yra 7 objektai įtraukti į UNESCO 
kultūros paveldo sąrašą. Tai: 

- Vilniaus senamiestis http://www.
kpd.lt/lt/vilniaus_senamiestis

- Kuršių nerija http://www.kpd.lt/lt/
kursiu_nerija 

- Kernavės archeologinė vietovė 
http://www.kpd.lt/lt/kernave 

- Struvės geodezinis lankas http://
www.kpd.lt/lt/struve 

- Kryždirbystė ir kryžių simbolika 
http://www.kpd.lt/lt/node/783 

- Dainų šventės tradicija http://www.
kpd.lt/lt/dainu_sventes_tradicija 

- Lietuviškos sutartinės http://www.
kpd.lt/lt/node/1472 

 Gal ir nustebsite, bet ir pas mus Už-
palių seniūnijoje yra, vienas UNESCO 
paveldo ženklas.  Tai SRUVĖS GEODEZ-

UNESCO paveldo ženklai Užpalių seniūnijoje

INIS LANKAS. Unikali 2 820 km Struvės 
geodezinio lanko grandinė iš pietų į šiaurę 
einanti per visą  Europą (10 šalių), nuo 
Juodosios jūros iki Arkties vandenyno. 

Mokslininkai visais laikais ieškojo 
būdų kuo tiksliau išmatuoti žemės dydį. 
XIX am tiksliausiai žemės ilgumos mat-
avimus atliko mokslininkai vadovaujami 
astronomo Frydricho Georgo Vilhelmo 
Struvės. Šis mokslininkas dirbo Tartu 
universiteto observatorijoje. Frydrichas 
Struvė dienovidinio lankui apskaičiuo-
ti panaudojo minėtose Europos šalyse 
išmatuotų trianguliacijos tinklų punktus.  
Unikalūs, savo apimtimi ir tikslumu, geo-
deziniai darbai buvo vykdomi 1816–1855 
m.  Lietuvos teritorijoje darbus organiza-
vo estų kilmės caro armijos karininkas C. 
Tenneris. 

 Šis Žemės mokslų ir topografinio 
kartografavimo tyrimas padėjo nustatyti 
tikslų mūsų planetos dydį ir formą. Viso 
buvo išmatuoti 256 punktai. Matavimo 
rezultatais ilgai naudotasi skaičiuojant ir 
tikslinant Žemės elipsoido parametrus. 
Lietuvos teritorijoje buvo išmatuota 18 ge-
odezinio lanko punktų. Galime didžiuotis, 
kad vienas iš jų yra Užpalių seniūnijoje- 
Martinčiūnuose. Taigi, mūsų seniūnijos 
žemė prisidėjo prie labai svarbių mokslo 
pasiekimų.  Martinčiūnų punktas pažymė-
tas unikaliu – VI. 11 Struvės numeriu. Ši vi-
eta yra nuostabioje Sėlių aukštumos vietoje 
nuo kurios atsiveria Šventosios slėnio toli-
ai. Martinčiūnų punkte galima būtų įkurti 
apžvalgos aikštelę, nuo kurios matytųsi 
Sėlių žemių įvairovė, o giedrą naktį- dan-
gaus begalybės. 

Geodezijos institutas iš 18 Lietuvoje 
esančių Struvės geodezinio lanko punktų, 
išrinko ir pasiūlė įamžinti tik tris – Meško-
nyse (Vilniaus r.), Paliepiukuose (Vilniaus 
r.)  ir Gireišiuose (Rokiškio r.).  

Susidomėjusiems šia unikalia vieta, 
po Velykų planuojame surengti pažintinį 
žygi, nuo Martinčiūnų iki Žaibiškių. Tik-
slesnė informacija: www.zygeiviuslenis.lt ,  
www.uzpaliai.lt. 

       Giedrius  Indrašius 
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Lietuviškajam Jeseninui, lietuvių 
lyrinės poezijos legendai Pauliui Širviui 
šie metai jubiliejiniai, 100 – is jo gimta-
dienis. Tiek daug išleista atsiminimų 
(ypač rokiškėnų), kad atrodytų niekuo 
jau nenustebinsi tautos  numylėto poeto 
kūrybos gerbėjų. Tačiau...

Mano kolega, poetas ir žurnalistas 
Jonas Laurinavičius, buvęs ilgametis 
laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redak-
torius, žinodamas, kad aš renku viską 
apie Paulių Širvį, atsiuntė savo knygą 
„Paulius Širvys ir Kaišiadorys“. Tai buvo 
brangi, didžiai vertinga dovana, nes man 
Paulių teko pažinti, kurį laiką bendrau-
ti ir palydėti į Antakalnio kapines. Kaip 
brangiausią relikviją saugau Pauliaus ei-
lėraščių rinkinėlį „Ilgesys – ta giesmė“, 
su tokia dedikacija: „Vytautui Indrašiui 
ir visiems statybininkams, kad ilgai Jūsų 
saulės nenusineštų tolimi vaivoriniai 
miškai. Paulius Širvys, 1973 IX 09“. 

Tačiau tie tolimi prisiminimai kitam 
kartui, dabar apie Jono Laurinavičiaus 
knygą, kurioje sudėta asmeniniai atsi-
minimai, Pauliaus Širvio originalūs ei-
lėraščiai spausdinti Kaišiadorių rajono 
laikraštyje, poeto kūrybos rankraščiai. 
Visa tai nauji, unikalūs, iki šiol nežinomi 
faktai apie Pauliaus Širvio literatūrinius 
ryšius su Kaišiadorių krašto literatais. Ir 
pats poetas savo autobiografijose neu-
žsimena, kad trumpai jam teko dirb-
ti Kaišiadorių laikraštyje, jau po 1952 
m. lapkričio 3 d. kai buvo paskirtas 
Merkinės MTS (mašinų – traktorių sto-
tis), o 1953 m. rudenį pervestas Trakų 
rajono MTS laikraštėlių redaktoriumi.

Knygoje randu naujų faktų iš 
Pauliaus jaunystės, jo nuoširdų ir atvirą 
bendravimą nuo 1956 m. su Kaišiadorių 
krašto literatais Vaciu Bukausku, Jonu 
Raudeliūnu, Stase Šeštakauskaite, Jonu 
Laurinavičiumi ir kitais. Nauji vert-
ingi faktai patikslina, kad legendinis 
Pauliaus eilėraštis „Aš – beržas“ buvo 
sukurtas ne kur nors Vilniuje, o Kaiši-
adorių krašte ir pirmą kartą išspaus-
dintas žurnale „Mūsų gamta“ (1966, 
Nr. 4), pavadinimu „Gegužio naktį“, 
neužilgo papildytas, pavadintas „Nak-
ties auskarai“ ir publikuotas laikraštyje 
„Kauno diena‘ (1966 06 18). Vėliau keletą 
kartų tobulintas, kol tapo grynuoliu, buvo 
užvardintas „Aš – beržas“ ir išspausdintas 
žurnale „Jaunimo gretos“ (1967, Nr. 9).

Pauliaus Širvio švytėjimas Kaišiadorių krašte

Labai intriguojantys epizodai  apie  
Pauliaus susitikimus ir pokalbius su 
iškiliu Onuškio kunigu ir publicistu 
Nikodemu Švogžliu – Milžinu, apie po-
eto laiškus pirmajai meilei Alpunei Žeg-
liūnaitei – Liolienėi ir neišgalvota sakmė 
apie naują P. Širvio kostiumą.

Be galo jautriai, su realiu tikroviš-
kumu skirsnyje „Be kreivų veidrodžių“ 
J. Laurinavičius aprašo tragišką Pauliaus 
Širvio kasdienybę, kai greta žingsniavo 
poezija ir svaigalai. Daug kas atsimini-
muose minėjo apie tai, bet tik vienas J. 
Laurinavičius taip tikroviškai, jautriai, 
nuoširdžiai sugebėjo atkurti Pauliaus 
Širvio moralinį nuosmukį, nė kiek ne-
apjuodindamas legendinio poeto at-

minimo. Pateikiu trumpą ištrauką: 
„Poetas gyvenime įveikė sunkiausias 
kliūtis, net mirtį fronto apkasuose, o 
štai dzūkiškajai naminei, užkimštai lai-
kraštiniu kamščiu, restoranų „Stolična-
jai“ ir konjakui – neatsispyrė, suklupo. O 
prie suklupusio Poeto, ko gero, neatsira-
do nė vieno draugo, kuris būtų padėjęs 
atsikelti. Pasipylė anekdotai, pajuokos, 
galvos palingavimai: „A, čia Širvys“. 
Į miliciją iš Širvio pastogės kaimynai 
skambindavo tik pačiais paskutiniais at-
vejais, milicija išgirdusi Širvio pavardę 
„gelbėti“ reikalo irgi važiavo nenoriai. 
O meninė šutvė ir toliau jį gramzdino. Ji 
buvo įtakingesnė, veiklesnė už Rašytojų 
sąjungą, už vyriausybines institucijas, 
už žmogiukus, vadinusius save Poeto 
draugais ir bičiuliais. Šitokioje aplinkoje 
Poetas buvo paliktas vienas, „velnion-
iškai vienas“. Jis blėso, nyko, darėsi nep-
anašus į žmogų. Nejaugi jis savo kūryba 
nebuvo užsitarnavęs, kad nors mirtų 
kaip žmogus, šalia namiškių, artimųjų. 
Jis mirė vienas. Su pavėluotu nekrologu. 
Su neaiškia mirties data, tik medikų 
nustatyta. Su galvų palingavimu: koks 
gyvenimas, tokia ir mirtis“.

Tačiau Paulius Širvys buvo, yra 
ir bus legenda. Tad šios knygos pa-
sirodymas Poeto gimimo šimtmečio 
išvakarėse paskatins mus atokvėpio 
minutę vėl paimti į rankas jo poeziją ir 
pabūti kartu su Poeto išgyvenimais, jo 
kasdienybe ir skaidriu liūdesiu.

     
 Rašytojas, kraštotyrininkas 

Vytautas Indrašius
 

Pauliaus Širvio nuotrauka, kurią jis davė 
autoriui, pirmo jū mūsų susitikimo metu. 
1970 metais

Visi  gyventojai, registravę savo gyvenamą vietą kaime,  iki balandžio mėn. 
29 d. gali teikti paraiškas savo namo stogo asbestinei dangai pakeisti. Paraiškas 
reikia teikti Nacionalinės mokėjimo agentūros padaliniui Utenoje. Prieš teikiant 
paraišką reikia atvykti į seniūniją su namo dokumentais (namų knyga ir nekilno-
jamojo turto registro pažymėjimas).

Kaip ir kasmet deklaruosime pasėlius. Pagal dabar galiojantį žemės ūkio 
ministro įsakymą pasėlių deklaravimas vyks: balandžio 20 - birželio 7 dienomis. 
Pavėluotai paraiškos bus priimamos iki liepos 2 dienos. Tačiau dėl visuotinio 
karantino mąstoma šiuos terminus pratęsti. Todėl sekite informaciją.

LR Aplinkos ministro įsakymu, laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu nuo 
kovo 15 d. iki rugpjūčio 1d. draudžiama pjauti ir genėti medžius, išskyrus ke-
liančius pavojų žmonių gyvybei, turtui, elektros perdavimo linijoms.

                                           Pagarbiai Kęstutis Šileikis

UŽPALIŲ SENIŪNIJOS ŽEMĖS ŪKIO SPECIALISTO INFORMACIJA



Už paliu,8 2020 m. balandis

Išgirdus žodį istorija, mintys 
dažniausiai nuklysta į politinius šalies 
gyvenimo vingius ar asmenines patirtis 
praeityje. Šiandien siūlau atgaivinti pri-
siminimus laikmetyje, kai vėlų vakarą 
ištrūkę iš namų, nematant tėčiui ir ma-
mai, kvėpavome jaunystės laisve... Mūsų 
slaptosios istorijos šokiuose.

Ar galėtumėte šokius įsivaizduoti be 
įgarsinimo aparatūros? 

Vyresniajai užpaliečių kartai nė 
nereikia to įsivaizduoti. Prieš 34 me-
tus Užpalių šokių istorija prasidėjo nuo 
vieno juostinio magnetofono, kuris 
buvo padėtas scenoje (nebuvo rozetės ir 
prailgintuvo arčiau salės jo įjungti). Dar 
buvo du šviesos filtrai (žalias ir raudonas) 
ir viena juostinė ritė, prirašyta muzikos. 
Apverčiant kitą juostos pusę buvo pa-
keičiamas ir šviesos filtras vieninteliame 
pastate esančiame, į salę nukreiptame, 
prožektoriuje. 

Ką turime šiandien? Prieigą prie 
viso pasaulio muzikos, pasimetimą savo 
mintyse, kokios jos norime ir, kaip mi-
esteliui, nemažai šviesos efektų. Čia ir 
stabtelkime. Dauguma šokių šviesos efe-
ktų yra padovanoti ar pagaminti užpal-
iečių, kurių vaikai jau peraugo lankymąsi 
šokiuose. Būtų apšvietimo daugiau, bet 
nemažą jo dalį pasiglemžė 1999 metų 
gaisras. Tai, kas liko, vėl buvo papildyta 
jaunystės šokiams nostalgiją jaučiančių 
užpaliečių dovanomis bei modernesniu 
apšvietimu iš biudžeto lėšų. Daugiausi-
ai Užpalių kultūros namuose veikiančių 
šviesos efektų sukūrė Sigitas Didžiokas. 
Labai didelėmis pagarbos raidėmis dar 
reikėtų parašyti Liudo Gudelio ir Albi-
no Velučio pavardes. Tai žmonės, kurių 
dėka Užpalių kultūros namų veikloje 
daugelį dalykų priimame lyg savaime 
suprantamus ir dažniausiai nė nepaste-
bime. Darbas, kurio nematome, absoli-
uti priešingybė šokių vedančiojo darbui. 
Niekada finansavimo neturėjęs, dabar 
vadinamas didžėjaus (DJ) darbas, Užpa-
liuose atsirado kartu su užpaliečių kuria-
momis šviesos ir garso technologijomis. 
Kaip Užpaliuose atsirado pirmoji garso 
kolonėlė, žinoma, rankų darbo, manau 
galėtų papasakoti Arūnas Velutis, kuris 
lyg sraigtas sukosi naujovių paieškose. 
Apšvietimas, garsas, muzika, niekam 
nežinomas breikas, video ir kitos nau-
jovės, šiandien tapusios kasdienybe, į 
šokius Užpaliuose viliodavo tris savait-
galio naktis iki paryčių. Salėje netelpan-
tys šokėjai, laukiantys, kol kažkas iš salės 
išeis į lauką, šoko koridoriuje. Iki gais-

Mūsų slaptosios istorijos, kai tariamai niekas nemato
ro šokiai buvo vedami nuo scenos, tad 
laukiant virš 100 šokėjų, reikėjo kas kartą 
į sceną susinešti ir išsinešti įgarsinimo 
aparatūrą bei apšvietimą, kuris buvo nu-
olat papildomas naujais atradimais (pvz., 
dūmai nuo elektrinės viryklės, pučiant 
dviračio pompa). Viską darėme patys. 

Didžėjauti niekada nebuvo leng-
va ne tik dėl nuolatinių naujos muzikos 
paieškų, kurios Lietuvoje, kai nebuvo 
„visagalio“ interneto, oi oi, kaip reikė-
jo ieškoti, bet ir dėl įvairių techninių 
dalykų, kurių šokantieji nė nepastebi. 
Pavyzdžiui, rankomis persukamos ju-
ostos ar kasetės, kaistantis stiprintuvas, 
kalbėjimas mikrofonu tam, kad pakeis-
tum ne tik muziką, bet ir laidą. Beje, DJ 
labai retai pavyksta leisti sau patinkančią 
muziką, bet dažnai tenka stebėti, kai 
muzikinį kūrinį užsisakęs žmogus, jam 
suskambant išeina iš salės. Turi nuolat 
stebėti salės nuotaiką ir eksperimentuoti 
su kiekvienu kūriniu. 

Ilgiausiai muzikines naujoves šokių 
metu Užpaliuose pristatinėjo Arūnas 
Gudelis. Jam teko įveikti nemažą Lino 
Gervės ir Arūno Tarvydo komandos 
konkurenciją. Vardan draugystės buvo 
tariamasi, kuriais vakarais kuri komanda 
ves šokius. Norinčiųjų tęsti Arūno darbą 
buvo nemažai, bet tik keliems bandži-
usiems pavykdavo išsilaikyti ilgiau. 
Kelių metų patirtimi galėtų dalytis Ed-
ita Matačiūnaitė, kiek trumpiau šokėjų 
muzikinį skonį valdė Ignas Kiškis, Egidi-
jus Gudelis, Edvinas Meškauskis.  

Būta ir vienkartinių ar rankų pirštais 
suskaičiuojamų kartų šokių vedančiųjų 
bandymų, bet juos pakeiskime trum-
pu žvilgsniu į tai, kas vyko tarp šokių 
lankytojų - turbūt daugelio šio straipsnio 
skaitytojų. Nesiveliant į smulkmeniškas 
detales žvilgtelkime į tai, kas vyko pasta-
to viduje. O čia būta visko: nuo lytinio 
akto iki mirties - vadinasi, visas mūsų 
gyvenimas, tik gimdymo tetrūko. Salėje 
pabuvojo ir gaidys, ir ožys, ir arklys, ir 
šikšnosparnius gaudėme, ir motociklais 
važiavome, bernvakariai, mergvakar-
iai – kiekviena karta su savo fantazija, 
išradingumu ir nepamatuoto atsipalaida-
vimo nuostoliais. 

Nuostolius galima skaičiuoti nuo 
paties pirmojo, čia aprašomo 1986 metų 
šokių vakaro, kai išdužo langas. Atsitik-
tinumas ar likimo pirštas, bet tą pirmąjį 
šokių vakarą langą išdaužė žmogus, kurį 
vienintelį pažinojau atėjusi dirbti į Užpa-
lius. Mus buvo suvedę paauglystės takai. 
Ar to vakaro šukės atnešė laimę, palieku 

spręsti kiekvienam pagal savo filosofiją, 
bet langai dužo, dužo ir dužo... Jaunimas, 
susitaikęs su neišvengiamybe, nusipirko 
atsarginių stiklų, kurie saugiai padėti 
laukė įstiklinimo eilės. Langų dužimas 
sąlyginai baigėsi su tualeto pastato viduje 
atsiradimu. Žvilgtelėjus, kas ten vyksta, 
galima teigti, kad iki šios dienos daugeli-
ui neaiški tualeto paskirtis. 

Mūsų tautinės giesmės autorius 
Vincas Kudirka labai vaizdžiai aprašo 
pirmųjų lauko tualetų atsiradimą Lietu-
voje. Autorius pastebi, kad moterys ten 
užsukdavo pasidėti rankinių ar apsiauti 
atsineštų batelių. Smalsesnieji pro plyši-
us tarp lentų žiūrėdavo, kas vyksta lauko 
būdelėje. Vėliau tie plyšiai buvo užklijuo-
ti laikraščiais, todėl tualetas, pripažintas 
kaip spaudą platinantis ar slepiantis ob-
jektas, buvo žandarų areštuotas. Šiandi-
en tualeto niekas neuždarys, bet panašu, 
kad per šokius į jį užklysta žmonės, 
pirmą kartą savo gyvenime matantys 
tokį objektą, ir, ko gero, dažnokai jo 
išsigąsta, nes kaip kitaip paaiškinti išlauž-
tas duris, išdaužtą elektros jungtuką ar 
klozetą, prikimštą daiktų, kurių tikrai ten 
neturėtų būti. 

Trisdešimt ketveri metai – kiek 
jaunystės kartų pasikeitė!? Nėra buvę 
metų, kad viskas būtų buvę tik sklandu. 
Kiekvieni metai, kiekviena karta turi savo 
istoriją. Šiandien pirmuosius savo gyven-
imo metus skaičiuojantys vaikai apie Už-
paliuose vykusius šokius, vilkimės, kad 
sužinos iš tėvų ar senelių pasakojimų, o 
gal kuris, pavyzdžiui, po 50 metų perska-
itys šį straipsnį. Kiekvienas turime savo 
istoriją, savo prisiminimus. Šioje situaci-
joje gaila tų, kurie, pagauti nežinia kokios 
emocijos, tapo šokių metu padarytų nu-
ostolių autoriais ar autorių bendrininkais 
ir bijojo to pripažinti. Gaila, nes šiems 
žmonėms teks visą gyvenimą vaikščioti 
su paslaptimi ir baime, kad tik neišsitarus 
pačiam ar kas kitas neprakalbėtų. Daugelį 
tų nesklandumų sprendė kiti, prisiiman-
tys atsakomybę net ir nežinodami, už ką. 
Didžiausia pagarba supratusiems, kad 
kaip bus kalbama apie Užpalius, priklau-
so nuo mūsų pačių.

Jaunystės laisvė neužtrunka mūsų 
gyvenime, daug kas joje prasideda ir 
pasibaigia. Su knygos puslapių vertais 
išgyvenimais prabėjo trisdešimt keturi 
Užpalių šokių istorijos metai. Iš 2019 į 
2020 metus naujametinėje naktyje mūsų 
pačių kurta šokių epocha sustojo.

 
 Birutė Minutkienė
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Tokia, gimtine, tu esi
Su pilkapiais, piliakalniais,
Išlikusiais senais vardais,
Palaukėse kapeliais pamirštais,
Kryželiais, svyrančiais nuo laiko,
Kad čia gyventa jų kadais,
Kad vaikščiota šitais keliais...

Šiais Utenos Garbės piliečio, bu-
vusio mokytojo Vytauto Petronio ei-
lėraščio posmais, skaitomais Aušros 
Indrašienės, vasario 22 d. Kaniūkų 
laisvalaikio salėje prasidėjo Vytauto In-
drašiaus knygos „Tarp  Paščio ir Vazajo 
ežerų“ pristatymas. 

Vytautas Indrašius gimė Norvaišių 
kaime. Būdamas 10 metų išvyko gyven-
ti į motinos tėviškę Berniškių kaimą, 
Antalieptės apylinkėje, Zarasų rajone. 
Savo kraštotyrinę veiklą pradėjo sovi-
etmečiu – entuziastingai rinko ir skelbė 
medžiagą spaudoje. Dirbdamas soviet-
inės armijos archyve išaiškino 365 pa-
vardes sovietinių karių, žuvusių 1944 
m. liepos mėn. Antalieptės apylinkėje, 
vėliau perlaidotų Antalieptės mieste-
lio centre. Įvairių paieškų medžiagą 
sutalpino į aštuonis nuotraukomis il-
iustruotus kraštotyros darbus, kurie 
parodose pelnė diplomus, Garbės raš-
tus, pinigines premijas. 2002 – 2015 m. 
buvo enciklopedinio leidinio „Lietuvos 
kariuomenės karininkai 1918 – 1953“ 

Knygos pristatymas Kaniūkuose
redkolegijos narys ir vienas iš autorių. 
Spaudoje paskelbė apie 400 publikaci-
jų, išleido 17 kraštotyrinių – istorinių 
knygų apie Zarasų ir Utenos kraštus ir 
žmones. Apdovanotas dviem Vyriausy-
biniais apdovanojimais: Kultūros (2003 
m.) ir Krašto apsaugos (2009 m.) min-
isterijų padėkos raštais, Tėvynės pažin-
imo draugijos diplomu „Uoliausiam 
istorinės atminties žadintojui“ (2011 
m.), Lietuvos nepriklausomųjų rašyto-
jų sąjungos fondo literatūrine premija 
(2012 m.), Lietuvos nepriklausomy-
bės  atkūrimo III laipsnio medaliu 
(2015 m.). Už Antalieptės krašto ir viso 

Zarasų rajono garsinimą  2015 m. ap-
dovanotas  Lietuvos respublikos min-
istro pirmininko Algirdo Butkevičiaus  
Padėkos raštu. 2017 m. kanauninko 
Stanislovo Krumpliausko  Padėka visų 
Antalieptės parapijiečių vardu. 2018 
m. apdovanotas KAM medaliu „Už 
nuopelnus“.

 Aštuonioliktoji V. Indrašiaus kny-
ga „Tarp Paščio ir Vazajo“ ežerų apie 
penkis Užpalių seniūnijos kaimus : 
Levizarų¸ Traidžiūnų, Kuprių, Mažion-
ių ir Paškonių.  Šią knygą parašyti, kaip 
pats autorius teigė, paskatino dvi mot-
erys kilusios iš Paškonių kaimo, tai 
-  Kaniūkuose gyvenanti Bronė  Rusak-
evičienė – Stepanonytė ir Vilniuje gyv-
enanti Regina Jovaišienė – Paškonytė. 

Labai gaila – R. Jovaišienė šios knygos 
jau nebesulaukė.

Į knygos pristatymą susirinko apie 
50 dalyvių, kuriems yra artimas  ir 
brangus  šis kraštas. Autorius išsamiai 
papasakojo apie informacijos rinkimą 
ir knygos rašymą, atsiprašė už klaidas, 
kurias žadėjo pakartotiniame kny-
gos leidime ištaisyti. Savo vaikystės 
ir paauglystės prisiminimais  Kuprių 
kaime dalinosi Rokiškio rajono miškų 
urėdijos urėdas Rimantas Kapušinskas. 

Jonas Juodelė, atvykęs iš Rokiškio 
rajono, pasakojo apie gyvenimą ir nuot-
ykius Mažionių kaime. Smagias melodi-
jas armonikomis grojo Danguolė ir Vil-
ius Seržintai, atvykę iš Rokiškio rajono, 
Jūžintų miestelio.  V. Indrašius padėko-
jo visiems prisidėjusiems prie knygos 
išleidimo dovanodamas po knygą su 
savo autografu ir dovanėlę, o bibliotekai 
padovanojo net keturias  savo knygas. 
Dar ilgai susirinkusieji nesiskirstė, gru-
pelėmis prisėdę prie arbatos ar kavos 
puodelio kalbėjosi, džiaugėsi susiti-
kimu, dalijosi prisiminimais.

Noriu padėkoti Aušrai Indrašienei, 
Bronei Rusakevičienei, Reginai Abu-
kauskienei, Jonui ir Gražinai Kerami-
nams, Reginai  Kubiliūnienei, Virginijui 
Keraminui, prisidėjusiems  prie rengin-
io  organizavimo.

                                      Bibliotekin-
inkė Zita Kaunelienė
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PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA         

 

 ŠVENTOJI JUNGIA 
KAIMYNUS 

Projekto Nr. UTEN-AKVA-8.3.1.Ž-I-9-2-2019 

 

Projekto tikslas - sukurti kultūrinį – pažintinį sielių maršrutą Šventosios 
upe, sutvarkant dvi Užpalių seniūnijos poilsiavietes ir Vyžuonos upės 
atkarpą Vyžuonų seniūnijoje. 

Projektą vykdo: Bendruoemenė „Užpalėnų krivūlė“ 

Projekto partneris: Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“ 

 

 

Projektas įgyvendinamas pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos 
plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016 – 2023 m.“ III 
prioriteto „Inovacijų plėtra, pridėtinės vertės bei darbo vietų kūrimas Utenos 
žvejybos ir akvakultūros regione“ priemonės „Sveikatingumo skatinimas bei 
geresnių galimybių žūklės mėgėjų bei nardytojų veiklai  sudarymas Utenos 
rajone“. 

                 
 

   

Šiuo projektu  įgyvendinsime vieną 
iš VPS priemonės  krypčių: kultūrinių ir 
pažintinių maršrutų, teminių takų,  įren-
gimas. Užpalių ir Vyžuonų seniūnijas 
jungia Šventoji, kuri yra mėgiama bai-
darininkų, vietinių žvejų ir turistų, kurie 
mielai įsikuria prie Šventosios upės.  Se-
niūnijose gausu kultūros, gamtos pamin-
klų, kuriuos lanko Lietuvos ir užsienio 
turistai,  Įgyvendinant šią VPS priemonę 
Užpalių  ir Vyžuonų seniūnijų gyventojai  
bus   integruojami į vietos bendruome-
nės veiklas,  ši priemonė formuos įvai-
raus amžiaus žmonių savimonę, propa-
guos sveiką gyvenimo būdą, leis pajusti 
bendras  dviejų seniūnijų, kurias jungia 
Šventoji, vertybes, taip didės teritorinė 
sanglauda.

Projektas  skirtas Šventosios upės 
panaudojimo istoriniuose laikotarpiuo-
se kaitai, sielininkystės amato ir istorijos 
pažinimui, upės vagos su senvagėmis 

Projektas „Šventoji jungia kaimynus”
kaitos  pažinimui, pritaikymui rekreaci-
jos tikslams, aktyviam poilsiui ir sveika-
tingumo skatinimui. 

Užpalių miestelio centre yra paplū-

dimys, kurį norime sutvarkyti iš projekto 
lėšų. Sutvarkytame paplūdimyje įrengsi-
me sielių plaustą, remiantis žmonių pri-
siminimais ir istorine medžiaga, pasak 
kurios prieš keletą dešimtmečių Šventą-
ja plaukdavo sieliai.  Sieliai bus rekons-
truojami pagal istorines nuotraukas ir 
brėžinius. Sielius pagamintus iš lengvų 
konstrukcijų  naudotume kaip pantoninį 
lieptą, skirtą  žvejams ir baidarininkams. 
Taip pat sieliai būtų paruošti naudoti 
kaip plaustas pažintiniams maršrutams: 
iš Kaniūkų iki Užpalių ir nuo Užpalių iki 
Vyžuonos upės intako. Plaukiant sieliais, 
vadovas supažindins  turistus, svečius 
ar vietinius gyventojus su sielių istorija, 
upės vagos kaita, hidrologija,  vandens 
paukščių perimvietėmis ir Šventojoje gy-
venančiomis žuvimis. 

Įgyvendindami projektą, sudarysime 
sąlygas žvejams mėgėjams. Jie turės gali-

                                            nukelta į 10 psl.

Naujienos iš Vilučių krašto

Sausy mūsų Juozukui būtų sukakę 95 
- eri. Taip vilutiškiai švelniai vadina choro 
dirigentą Juozą Vanagą. Ta proga Vilučių 
bibliotekoje veikė paroda  ,,Kraštietį Juozą 
Vanagą prisiminus’’. Bibliotekininkės 
surinkta medžiaga, iškarpos iš laikraščių, 
nuotraukos iš R. Sasnauskienės asmeni-
nio albumo priminė dirigento kūrybos ir 
gyvenimo kelią.

Jeigu J. Vanagą daugelis vilutiškių 
pažinojo asmeniškai, tai Utenos krašto 
poetą Antaną Miškinį žinome iš vadovėlių 
ir knygų. Bibliotekininkės R.Vaičienės 
surinkta medžiaga ir surengta paroda 
,,Posmai iš drobių rašto’’ - skirta poeto 
115-osioms gimimo metinėms, mus su-
pažindino su poeto kūryba, biografija.

Vilutiškiai Vasario 16-ąją visuomet 
švenčia bendrame būryje. Šiais metais 
taipogi šventėme su dainomis, poezija, 
palinkėjimais ir šventine nuotaika.

Kovo 10 d. Vilučių bendruomenė 
rinkosi į popietę ,,Dainuoju Lietuvą’’, 
skirtą poeto Justino Marcinkevičiaus 
90-osioms gimimo metinėms ir Kovo 11  
- osios trisdešimtmečiui paminėti. Daug 
įdomių istorijų  iš poeto gyvenimo, pa-
pasakojo buvusi mokytoja Genutė Ba-
reikienė. Skaitovai skaitė eiles, dainos 
mylėtojų kolektyvas dainavo dainas, 
kurioms žodžius parašė poetas. Gėlės 
žiedu buvo pasveikinta Motina - 1990 
m. kovo 11 d. pagimdžiusi ir užauginusi 
sūnų Giedrių - Giedrė Gaigalienė.

Be švenčių yra ir kasdienybė. Kovo 
12 dienos  edukaciniame renginy-
je ,,Būkime gražios’’ kovo 12 d. susi-
pažinome su veido odos priežiūra atė-
jus pavasariui. Už grožio procedūras 
dėkojame Ingai Gudelienei. Džiau-
giamės, kad gyvename draugiškoje ben-
druomenėje, turime daug draugų, ben-

draujame ne tik tarpusavyje, bet ir su 
kaimynais iš kitų kaimų.

Gavau pašto siuntą. Joje linkėjimai 
vilutiškiams nuo Dusetų literatų klubo 
,,Atgaiva’’ moterų ir kraštietės Genutės 
Žilinskienės ir dovana - KNYGA.

Sklaidau ką tik išleistos knygos 
,,ESU’’ (autorė Dusetų literatų klubo 
narė Marija Atkočiūnaitė- Varenberber-
ienė) puslapius. Tai poezija, kurios pos-
mai skambės mūsų renginiuose.

     Ateis pavasaris,
     Ir vėl iš Dievo rankų
     Bersis pumpurai...
    Ir tai kartosis
    Vėl ir vėl....
Su pavasariu mielieji! Būkit sveiki ir 

laimingi!
Bendruomenės pirmininkė 

Nijolė Petrusevičienė
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mybę patogesnei žvejybai kitame seniū-
nijos paplūdimyje   Kaniūkų poilsiavie-
tėje.  Įrengtsime medinį tiltą, kuris būtų 
naudojamas žvejų patogumui ir sielių 
maršrutui, baidarių prieplaukai. 

Užpalių poilsiavietėje esame numatę 
įrengti pavėsinę, kuri reikalinga ne tik 
plaukiantiems upe baidarėmis, sieliais, 
bet ir bendruomenės renginiams. Pavė-
sinėje jie rastų informacijos apie, Šven-
tosios hidrologiją, sielininkystės istoriją, 
legendas. 

Kadangi planuojama organizuoti pa-
žintinius žygius Šventąją, plaukiant sie-
liais – reikalinga priekaba sieliams per-
vežti. Iš projekto lėšų planuojame įsigyti 
priekabą. 

Įgyvendinę projektą suorganizuo-
sime pristatymo renginį „Šventoji iš ar-
čiau“. Renginys bus organizuojamas sa-
vanoriškais pagrindais. Renginio metu 
dalyviai bus supažindinti su  sielių istori-
ja, upės vagos kaita, hidrologija,  vandens 
paukščių perimvietėmis ir Šventojoje 

gyvenančiomis žuvimis, norintys  galės 
išbandyti sielius. Renginyje tikimės su-
laukti 80 dalyvių. Įgyvendinus projektą 
tikimės sulaukti virš 100 lankytojų. 

Pareiškėjo – Bendruomenė “Užpalė-
nų krivūlė – preliminarios projekto vei-
klų ir darbų datos:

1. Paplūdimio, išsaugant ekosistemą 
Užpaliuose tvarkymo darbai 2020 m. ba-
landžio – gegužės mėn. 

2. Sielio -prieplaukos pirkimo ir 
įrengimo darbai 2020 m. balandžio - bir-
želio mėn.

3. Paplūdimio, išsaugant ekosistemą 
tvarkymo darbai Kaniūkų paplūdimyje 
2020 m. balandžio – gegužės mėn.

4. Valčių  tilto prieplaukos pirkimo 
ir įrengimo darbai 2020 m. balandžio – 
birželio mėn.

5. Pavėsinės statymo darbai Užpalių 
poilsiavietėje 2020 m. gegužės – birželio 
mėn. 

6. Priekabos pirkimas 2020 m. birže-
lio mėn.

7. Renginio „Šventoji iš arčiau“ orga-

Projektas “Šventoji jungia kaimynus”
nizavimas ir pravedimas 2020 m. liepos 
mėn. Užpaliuose.

8. Paplūdimio, išsaugant ekosistemą 
Užpaliuose tvarkymo darbai 2020 m. ba-
landžio – gegužės mėn. 

9. Sielio -prieplaukos pirkimo ir 
įrengimo darbai 2020 m. balandžio - bir-
želio mėn.

10. Paplūdimio, išsaugant ekosiste-
mą tvarkymo darbai Kaniūkų paplūdi-
myje 2020 m. balandžio – birželio mėn.

11. Valčių  tilto prieplaukos pirkimo 
ir įrengimo darbai 2020 m. balandžio - 
birželio mėn.

12. Pavėsinės statymo darbai Užpa-
lių poilsiavietėje 2020 m. gegužės – bir-
želio Priekabos, skirtos pervežti sielius 
pirkimas 2020 m. birželio mėn.

Renginio „Šventoji iš arčiau“ orga-
nizavimas ir pravedimas 2020 m. liepos 
mėn. Užpaliuose

Bendruomenės „Užpalėnų krivūlė“ 
informacija

atkelta iš 1psl.

Utenoje išrinktas seimo narys Ed-
mundas Pupinis kreipėsi į Lietuvos auto-
mobilių kelių direkciją prie Susisiekimo 
ministerijos dėl kelio Utena–Pilveliai–
Užpaliai kapitalinio remonto. Skaitytojų 
dėmesiui pateikiame Lietuvos automo-
bilių direkcijos atsakymą Seimo nariui.

„Lietuvos automobilių kelių direk-
cija prie Susisiekimo ministerijos (toliau 
– Kelių direkcija) išnagrinėjo Jūsų 2019 
m. rugsėjo 25 d. elektroninį paklausimą 
dėl rajoninio kelio Nr. 4910 Utena–Pil-
veliai–Užpaliai kapitalinio remonto.

Valstybinės reikšmės rajoninių ke-
lių su žvyro danga kapitalinio remonto 
Lietuvoje įgyvendinimas priklauso nuo 
Kelių priežiūros ir plėtros programos fi-
nansavimo galimybių.

Lietuvoje yra 6359 km valstybinės 
reikšmės kelių su žvyro danga. Kelių di-
rekcija sudarė ir paskelbė interneto tinkla-
lapyje www.lakd.lt planuojamų asfaltuoti 
(kapitaliai remontuoti) 2018–2020 metais 
atrinktų penkių Utenos rajone valstybinės 
reikšmės rajoninių kelių ruožų sąrašą, 

Darbams kelyje Utena– Pilveliai– 
Užpaliai uždegta žalia šviesa

išdėstytą prioriteto tvarka. Šiuo metu 
pagrindinis tikslas – įgyvendinti 2018–
2020 metų valstybinės reikšmės rajoninių 
kelių su žvyro danga asfaltavimo (kapitali-
nio remonto) programą Lietuvoje.

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio 
Nr. 4910 Utena–Pilveliai–Užpaliai ruožai 
nuo 0,85 iki 7,37 km ir nuo 7,98 iki 13,98 
km pateko į minėtą atrinktų kelių ruožų 
sąrašą. UAB „Viaprojektas“ turėjo parengti 
kelio ruožų projektus iki 2019 m. baland-
žio mėnesio, tačiau Kelių direkcijai pateikė 
birželio mėnesį. Šiuo metu vyksta viešojo 
pirkimo konkurso procedūros kapitalinio 
remonto darbams atlikti minėtuose kelio 
ruožuose. Minėto konkurso pasiūlymų 
pateikimo Kelių direkcijai terminas – šių 
metų spalio mėnesį.“

Redakcijos prierašas. Tikėtina, kad 
iš Utenos į Užpalius jau kitais metais 
važiuosime asfaltuotu keliu.

Beje, šiais metais baigiamas ir kelio 
Tauragnai–Šeimatis asfaltavimas.

Laikraščio „Utenis“ inf.

Jūs galite būti ne tik laikraščio 
„Už palių“ prenumeratoriai, 

bet ir straipsnių ir informacijos 
autoriai. Jeigu Jūs ar Jūsų kaimynas 
esate kūrybingi, išradingi ir norite 

pasidalinti su visais – rašykite 
į laikraštėlį. Nenorite rašyti, 
o norite dalintis skambinkite

žemiau nurodytų telefonu,
susisieksime su Jumis 

ir padėsime pasidalinti 
nuostabia Jūsų žinute.

Kviečiame 
PRENUMERUOTI 

LAIKRAŠTĮ Už palių, 
kuris bus leidžiamas vieną kartą 

per ketvirtį. 
Užsiprenumeruoti galite 

Užpalių bibliotekoje – 
pas Vidą  Juškienę arba 

tel. 8 614  52411

PRENUMERUOKITE IR 
SKAITYKITE. 

Dalinkitės naujienomis, skelbkite 
įvykius ir būkime kartu!

MIELI LAIKRAŠČIO 
UŽ PALIŲ SKAITYTOJAI
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Laikraštį parengė: Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“, uzpalenu.krivule@gmail.com
Laikraščio leidėjas: UAB „Colorita“ Utenio a. 22 (III a.). Tiražas 70 vnt.

Lašiša internetinio psl. La Maistas

RECEPTAI

Šviežiais burokėliais natūraliai dažyti margučiai
Autorius apie receptą: Šis margi-

nimo būdas gana taupus, nereikia virti 
jokių dažų, o varijuojant burokėlių su-
tarkavimo stambumą ir laikymo su jais 
trukmę raštus galima išgauti įvairiausius. 

INGREDIENTAI:
PORCIJŲ SKAIČIUS: 6 
4 vienetai  burokėlių (vidutinio 

dydžio, nevirtų) 
2 šaukštai acto 9% 
PARUOŠIMO BŪDAS:
PARUOŠIMO LAIKAS: APIE 20 MIN. 
1. Burokėlius nuploviau ir sutar-

kavau (tarkavau su visomis žievelėmis, 

skusti nebūtina). Nuo tarkavimo stam-
bumo priklausys raštas, kurį paliks bu-
rokėliai ant margučio. Kuo smulkiau 
tarkuosite, tuo vientisesnis raštas bus 
ir margutis greičiau nusidažys. Nuo-
traukoje esančiam rašui išgauti aš pusę 
burokėlių tarkavau stambiau (vadinama 
“burokine” tarka), o pusę - smulkia tar-
ka. Tada abi tarkuotas mases sumaišiau 
tarpusavyje, supyliau actą ir vėl išmai-
šiau.

2. Ėmiau virtą kiaušinį (naudo-
jau baltu lukštu), jį nestoru sluoksniu 
apdėliojau tarkuotais burokėliais, taip 

kad niekur neliktų tarpelių ir nesima-
tytų lukšto, standžiai apspaudžiau ir šį 
kiaušinį “burokėlių patale” įvyniojau į 
celofaninį maišelį (tinka ir maistinė plė-
vėlė). Šio burokėlių kiekio man užteko 6 
kiaušiniams.

3. Suvyniotus kiaušinius padėjau į 
šaldytuvą. Pirmoje nuotraukoje esantį 
margutį laikiau parą, kadangi norėjau 
stipresnės spalvos (palaikius per naktį 
spalva ir raštas jau buvo, bet tokie gana 
švelnūs).

4. Tada margutį išvyniojau ir labai 
atsargiai, švelniai nuėmiau burokėlių 
likučius. Jokiu būdu margučio neplau-
kite, nes kol jis neišdžiūvęs, spalva nuž-
sifiksavusi, tad plaudami galite pašalinti 
dažo plėvelę. Nesirūpinkite jeigu liks 
prilipęs vienas kitas burokėlio trupinu-
kas, jie tik paįvairins raštą :)

5. Margučius padėjau ant popieri-
nių rankšluostėlių ir palikau nudžiūti 
(jeigu skubate, džiovinimą galite pa-
spartinti plaukų džiovintuvu). Nudžiū-
vusius margučius švelniai pablizginau 
truputyje aliejaus suvilgyta medžiagos 
skiautele, taip spalva dar labiau išryškė-
jo. Tik blizginimui nenaudokite kokosų 
aliejaus, nes jis suteikia balzganumo.

6. Naudingos pastabos:
• Tarkuojant burokėlius ir vyniojant 

bei išvyniojant margučius labai praver-
čia pirštinės :)

• Jeigu visus burokėlius tarkuosi-
te per “burokinę” tarką, raštas bus dar 
stambesnis, pridėjau tokio margučio 
nuotrauką komentaruose (jis buvo lai-
kytas per naktį, palaikius parą spalva 
tikriausiai būtų šiek tiek stipresnė).

Autorius Dovilė, BeDietu.lt


