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Užpalių seniūnijos bendruomenės laikraštis
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Brangūs Užpalėnai,

tui. Susiruošę kurti
laužą
įsitikinkite,
kad deginsite tik organines medžiagas,
įsitikinkite ar diena
nevėjuota, ir ar jūsų
laužavietė nėra arti
statinių ar kitokio
turto.
Įvertinkite,
kuriuo paros metu
kursite laužą, kad galėtumėte jį prižiūrėti iki kol visiškai užges. Šiukšlių deginti
nevertėtų.
Primenu, jog gegužės 9 dieną Užpaliuose bus surinkinėjamos stambiagabaritės šiukšlės (seni baldai, buitinė
technika ir kt.), tačiau tam reikalinga
registracija. Tą kviečiu padaryti seniūnijoje.
Dar vienas svarbus šio pavasario
įvykis – rinkimai. Statistika parodė, jog
pirmajame savivaldos rinkimų ture,
iš turinčių teisę balsuoti užpaliečių,
balsavusių tebuvo 47 procentai su trupučiu. Mielieji, tai mažuma mūsų renNuotr. Jono Bučelio

Sveiki sulaukę pirmosios pavasario
saulės! Tiesa, būtent ji šilumos pagailėjo
Užgavėnių antradienį, atnešusį į mūsų
kasdienybę gavėnios susikaupimo ir
pasiruošimo didžiąjai Šv. Velykų šventei. Kristaus prisikėlimas – tai meilės
žmonijai šventė. Negaliu įsivaizduoti bendruomeniškesnės šventės. Taigi,
tegu Prisikėlimas įkūnija visuotinį mūsų
pabudimą – darbų, tikėjimo, meilės
vieni kitiems. Juk kaip tik šiuo metu,
ruošiasi busti ir žemė. Tegu su paskutiniu žiemišku įšalu ištirps pykčiai ir nepasitenkinimai. Tegu pavasarinė saulė
sutelkia šeimas, mūsų bendruomenę,
o aš, pasinaudodamas proga, pakviesiu
Jus susitelkti keletui svarbių įvykių.
Pirmiausia, su pavasariu ateinantį norą tvarkytis kviečiu pasitikti
atsakingai. Primenu, jog deginti seną
žolę, šakas, kaip ir šiukšles miestelio
teritorijoje yra griežtai draudžiama, o
tą darydami vienkiemiuose ir kaimuose įvertinkite galimą pavojų tiek jums
patiems, tiek jūsų aplinkiniams ar tur-

Mieli parapijiečiai,
Prasidėjo prasmingas Gavėnios laikotarpis, skirtas
apmąstyti Jėzaus Kristaus kančiai, mirčiai ir prisikėlimui.
Bažnyčia gavėnios laiku ypatingai akcentuoja, atgailą,
pasninką, maldą ir gerus darbus. Tam yra skirtas 40 dienų
laiko tarpas iki Šv. Velykų.
Linkiu parapijiečiams gavėnios metu dvasiškai pasiruošti Kristaus Prisikėlimo šventei.
Šv. Velykų šventė kviečia mus džiaugtis gyvenimu ir
visavertiškai jį gyventi. Kviečia džiaugtis visomis mums
suteiktomis gyvenimo dovanomis: kiekviena diena,
kiekvienu mums duotu žmogumi. Atgimstant gamtai,
keiskimės ir mes, kad dar labiau mylėtume, geriau suprastume vieni kitus, lengviau prisipažintume klydę ir taisytumės. Išgyvenkime šį džiaugsmą savo širdyse ir gyvenime ne tik Velykų rytą, bet ir kasdien vis iš naujo, kad
patirtume mums suteiktą gyvenimo pilnatvę.
Su pagarba kleb. kun. Jonas Bučelis

ka tuos, kurie atstovaus visų interesus!
Vietos valdžia yra arčiausiai žmonių
ir būtent jos sprendimai turi didžiausią įtaką mūsų gyvenimui. Kviečiu jus
nelikti abejingais, prisiminti turint
savo pilietinę atsakomybę būti aktyvia
bendruomenės grandimi ir dalyvati
priimant svarbius sprendimus. Kviečiu
neaplenkti ateinančių kovo 17-osios
Utenos miesto mero bei gegužės mėnesio prezidento rinkimų ir išreikšti savo
valią BALSUOJANT!
Jūsų,Užpalių seniūnas
Eugenijus Keraminas
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Kaip sekasi užpalių gimnazijai?
vieta biologijos olimpiadoje, III g.
klasės mokinė Dominyka Kirdeikytė
pelnė III vietą rajoninėje dailės olimpiadoje ir tapo respublikinio rašinių
konkurso ,,Lietuvos šaulių sąjungos
100-metis“ laureate, Karolis Sirvydis,
I g. klasės mokinys- laimėta III vieta biologijos olimpiadoje. Puikūs ir

užimtumo labai prisideda ir Užpalių
biblioteka. Čia mokiniai ne tik skaito
ar naršo internete, jie turi galimybę
mokytis žaisti šachmatais, dalyvauti
teminėse popietėse ir užsiėmimuose,
bendruomenės siūlomose veiklose.
Po pamokų vaikų laukia Lions klubo dienos centras, meno kolektyvai
UKC Užpalių skyriuje.
Nuo 2018 rugsėjo įvedus etatinį
mokytojų darbo užmokesčio skaičiavimo metodą ( kuris mūsų mokytojų
tikrai neskriaudė: daliai atlygis augo
iki 12 procentų, kitiems- liko nepakitęs), drauge su šiuo dokumentu įsigaliojo ir nauja klasės krepšelio metodika, palanki nedidelėms mokykloms.
Pagal šią metodiką, mūsų mokykloje
yra penkios mažos klasės ( 10- 11
mok.), šešios vidutinės ( iki 19 mokinių) ir viena jungtinė. Norint formuoti vidurinio ugdymo koncentrą
( 11-12 klases) , reikia turėti vidutinio dydžio klasę- ne mažiau kaip 12
mokinių. Tiesa, šiemet turime tik 9
abiturientus ir už šią išimtinę galimybę įgyti vidurinį išsilavinimą savoje
mokykloje
esame dėkingi rajono
savivaldybei, dengiančiai šios klasės
ugdymo išlaidų deficitą.
Jei pasiteirautumėte, kuri erdvė
mokyklos aplinkoje patraukliausia,
neabejodami atsakytume- pirmasis
aukštas, kur įsikūrusios dvi pradinio ugdymo klasės, priešmokyklinio
ir ikimokyklinio ugdymo
grupė.
Nuo rugsėjo mūsų mažieji
auga jaukiai, renovuotoje , šiltoje ir patogioje aplinkoje. Už tai esame dėkingi Utenos r. savivaldybei,
įgyvendinančiai gimnazijos modernizavimo projektą. Gimnaziją palaiko
ir rėmėjai: UAB ,,Vitula“, ,,Žydroji
lapė“, IĮ ,,Medinis milžinas“, Lions
klubas, ūkininkai K. ir T. Abukauskai,
K. ir T. Vaškeliai, V. ir A. Vaškeliai.
Taigi, į klausimą, kas gero Užpalių gimnazijoje, vertėtų atsakyti- nenutoldami nuo šeimų, kvalifikuotų
pedagogų prižiūrimi, perimdami savojo Užpalių krašto tradicijas bei vertybes, auga puikūs vaikai.

Nuotr. Sauliaus Šližio

Į klausimą, kaip sekasi Užpalių
mokyklai, atsakyti lakoniškai- gerai- , ko gero, nepavyks. Utenos r.
Užpalių gimnazija nuo 2019 metų
sausio pradeda įgyvendinti naują
trejų metų strateginį veiklos planą.
Šiame dokumente sakoma, kad esame veikli, atvira pokyčiams gimnazi-

Užpalių g. pradinių klasių mokiniai
ja. Saugioje ir šiuolaikiškoje ugdymo
aplinkoje teikiamas ikimokyklinis,
priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis išsilavinimas. Užpalių gimnazijos bendruomenė sutaria
laikytis šių vertybių: atsakomybė,
kūrybiškumas, bendradarbiavimas,
kiekvieno tobulėjimas. Jei suskaičiuotume mokinius visose pakopose, jų
- 156, drauge su jais - 24 mokytojai
ir 27 aplinkos darbuotojai.
Užpalių gimnazijos mokiniai
sėkmingai dalyvauja įvairiose olimpiadose, varžybose ir džiugina
pasiekimais- turime 12 rajono dalykinių olimpiadų laimėtojų, kai kurie
sėkmingai pasirodę net ne vienoje
olimpiadoje: Marius Pranaitis iš II
g. klasės-I vieta rajoninėje biologijos
olimpiadoje ir III vieta- tarp fizikų,
III g. klasės mokinys Lukas VaškelisIII vieta tarp rajono matematikų ir II

lituanistinių olimpiadų pasiekimaipelnytos dvi pirmosios vietos: III g.
klasės mokinė Sonata Bareikytė pirma tarp 11-12 klasių mokinių, Viktorija Tamulytė iš II g. klasės - pirma
tarp 9-10 klasių mokinių. Labai sėkmingai užpalėnai pasirodė ir meniniuose turnyruose: rajoniniame meninio skaitymo konkurse III g. klasės
mokinys Augustinas Kubiliūnas- II
vieta, penktokė Emilija Tarvydaitė ir
septintokė Kamilė Azarovaitė- III vietų laimėtojos. Jaunieji sportininkai
2019 Utenos r. kaimo mokyklų mokinių krepšinio 3x3 varžybose iškovojo II vietą.
Užpalių gimnazijos mokiniai
turi galimybę lankyti 22 būrelius, įsitraukti į mokinių savivaldos veiklą,
kuriai sėkmingai mokinius telkia
Mokinių parlamento pirmininkas
Augustinas Kubiūnas. Prie mokinių

Pavaduotoja ugdymui
Renata Gavėnienė
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Sugrįžimai

Nuotr. Monikos Juškaitės

Užpalių gimnazija kartu su Užpalių
biblioteka pradėjo organizuoti renginių
ciklą „Sugrįžimai...“. Šią gražią iniciatyvą paskatino žinomas Užpalių krašto
žmogus - žurnalistas, redaktoriaus Vytautas Ridikas. Metų pradžioje Utenos r. Užpalių gimnazijos biblioteką
pasiekė vertingų knygų siunta. Tai ne
šiaip knygos, jas gerb. Vytautas rinko
savo kūrybos ir jubiliejaus renginyje,
ragindamas svečius jam dovanų atnešti
knygą, kuri keliaus į ,,gimtosios mokyklos- Užpalių vidurinės mokyklos”-

Utenos Magistrų Trio: Zita Lukošiūnienė,
Renata Buzenaitė, Gediminas Kaušylas

Bendras salės vaizdas
biblioteką. Džiaugiamės ir nuoširdžiai
dėkojame gerbiamam kraštiečiui Vytautui Ridikui už vertingą dovaną ir
jaukų, nuoširdų dėmesį. Smagu, kai šalia- savo krašto nepamirštantys garsūs ir
geri žmonės.
Ši akcija ir paskatino pradėti „Sugrįžimų“... ciklą. Ir pirmas šio ciklo svečias buvo Vytautas Ridikas. Žurnalisto
dovana Užpalių gimnazijai ir bendruomenei buvo jo kūrybos skaitymai, kurie

nuostabiai gražiai pynėsi su Utenos Magistrų Trio atliekamais kūriniais. Utenos
Magistrų trio koncertas - dar viena jo
dovana mūsų kraštui.
Renginio metu Užpalių gimnazijos
direktorius Rimantas Žvirblis ir pavaduotoja Renata Gavėnienė įteikė diplomus įvairių rajoninių ir respublikinių
olimpiadų, konkursų laureatams.
Bibliotekos informacija

INFORMACIJA BENDRUOMENEI
Informacija iš labdaros ir paramos
Užpalių fondo
Labdaros ir paramos Užpalių fondas įsteigtas 2013 metais.
Fondas jungia 17 įvairių profesijų narių, degančiu noru savo lėšomis padėti bendruomenės nariams ištikus nelaimei. Remiama
ir bendruomenės švietėjiška ir kultūrinė veikla. Šių metų kovo 5
dieną įvyko fondo metinis ataskaitinis ir rinkiminis susirinkimas, kurio metu buvo apžvelgta fondo 2018 metų veikla. Pernai
buvo paremta bendruomenės Užpalėnų krivulė veikla, organizuojant Užpalių mažosios kultūros sostinės renginius, taip pat
paremti tradiciniai kultūriniai renginiai: Žolinės šventė, ‘‘Pasakorių ūturka‘‘. Fondo susirinkime buvo išrinkta nauja valdyba ir
fondo pirmininkas. Juo išrinktas Kęstutis Šileikis.
Labdaros ir paramos Užpalių fondas yra atviras visiems norintiems tapti tikraisiais nariais, ar rėmėjais.
Visais fondo veiklos reikalais prašome kreiptis į valdybos
pirmininką, kuris dirba Užpalių seniūnijoje, tel. 8 618 87723.
Kviečiame paremti fondą skirdami 2% sumokėtų pajamų
mokesčių. Fondo sąskaita:
LT077044060007894705, įmonės kodas: 303048722, Labdaros ir paramos Užpalių fondas.

Ūkio naujienos

Nacionalinė mokėjimo agentūra ūkininkams pradeda
mokėti susietąją paramą už 2018 m. laikytus mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas. Išmokos didžiąją daugumą gyvulių laikytojų pasieks
pirmosiomis kovo dienomis.
2018 m. susietosios paramos dydžiai:
susietoji išmoka už mėsinį galviją – 91,70 Eur už vnt.;
susietoji išmoka už mėsinę avį – 10,84 Eur už vnt.;
susietoji išmoka už pieninė veislės bulių – 87,49 Eur už vnt.;
susietoji išmoka už pieninę ožką – 23,78 Eur už vnt.
Nacionalinė mokėjimo agentūra nuo šių metų balandžio 1 d. iki gegužės 31d. priims paraiškas
asbestinių stogų keitimui. Primenu, kad kompensuojama 50%, arba ne daugiau kaip 2000 Eur., tinkamų išlaidų. Dėl paraiškų užpildymo kreipkitės į Užpalių seniūnijos specialistą.

Kita informacija

Balandžio mėnesį Užpalių seniūnijoje bus vykdomos
žemės ūkio technikos apžiūros. Techninių apžiūrų grafikas:
Balandžio 11 d. nuo 10 val. iki 13 val. Vilučių kaime ,
nuo 13 val. 30 min. iki 15 val. Kaimynų kaime
Balandžio 12 d. nuo 10 val. iki 16 val. Užpalių dirbtuvėse
Balandžio 16 d. nuo 10 val. iki 12 val. Kaniūkų kaime
nuo 13 val. iki 16 val. Tervydžių kaime
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Tėvai įsijungia į gimnazijos veiklas
Su pavasariu visus tėvelius nori
pasveikinti naujai susikūręs Užpalių
gimnazijos tėvų komitetas, kurį sudaro po vieną tėvelį iš kiekvienos gimnazijos klasės, taip pat ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupių. Š.m.
vasario 8 d. mokyklos pavaduotojos
ugdymui Renatos Gavėnienės iniciatyva įvyko antrasis susirinkimas, kurio
metu tėvų komiteto pirmininke išrinkta
Rasa Širvienė, pavaduotoja - Vida Juškienė, sekretore - Toma Skubiejė. Pirmą
žingsnį žengėme, įsipareigodami aktyviai prisidėti prie mūsų vaikų kokybiško ugdymo, turiningo laisvalaikio ir
saugumo užtikrinimo.

Noriu pasidalinti mokyklos administracijos išsakytu susirūpinimu dėl
vaikų priklausomybės nuo mobiliųjų
telefonų. Manau mobilieji telefonai ir
internetinė erdvė turėtų pasitarnauti
vaikams siekiant savo tikslų ir turėtume
susirūpinti, kad neįvyktų atvirkščiai
- vaikai netaptų mobiliųjų telefonų ir
interneto tarnais. Susirinkime dalyvavę tėvai vienbalsiai pritarė, kad problema egzistuoja ir pasiūlė riboti pradinių klasių vaikams telefonų naudojimą
mokykloje, kiekvienai klasei pasirenkant jai priimtiniausią būdą.
Dar viena problema, kurią aptarėme,
nesaugus kalniukas prie mokyklos, vai-

kams laukiant autobusiuko. Nesaugų
kalniuką nutarta apželdinti šliaužiančiais spygliuočiais augalais, vaikams
įrengti aikštelę prie Lions dienos centro.
Vaikų turiningam laisvalaikiui
nutarta suplanuoti renginį pradinių
klasių mokiniams su pasirodymais atskleidžiančiais vaikų talentus.
Tuo pačiu noriu priminti, kad artimiausias suplanuotas renginys bendruomenei – kovo 20 d. Lygiadienio
šventė, kur žaisdami, šokdami kartu su
vaikais Lygiadienio ratelius įprasminsime buvimo kartu svarbą.
Tėvų komiteto vardu Rasa Širvienė

Smagu, kai jautiesi savo Tėvynės dalimi
uolės simboliu, leidosi į Užpalių miestelio centrą, kuriame
turėjo galimybę išgirsti gyventojų prisiminimus,
vertinimus apie tragiškąją
Sausio 13-osios naktį.
Daugelis mielai atsakė
į pateiktą klausimą: Ar
šiandien būtų norinčių
ginti Tėvynę? Pradinukai prie mokyklos
supylė sniego kalnelį
ir papuošė jį savo
mažomis rankutėmis
pagamintais
neužmirštuolių žiedais.
Aštuntokai de- Stovi darželio auklėtoja Vaida ...., Viktorija Tamulytė, Sabatininkai
Gre- manta Sidabraitė, Ringailė Geleževičiūtė ir draželio vaikai
ta Šukytė, Monika
Juškaitė ir Jorūnas Janaudis 5-8

Pradinių klasių mokiniai prie supilto kalnelio Sausio 13 d.

Nuotr. Jorūno Janaudžio

Jau tradicija tapo Užpalių gimnazijoje paminėti Sausio 13-ąją, Laisvės
gynėjų dieną. Iniciatyvos, organizuoti istorinės atminties pilietinę akciją „Neužmirštuolė” ėmėsi gimnazijos
mokinių palamentas kartu su Debatų
klubu. Neužmirštuolės žiedą, kaip taikų pagarbos ir padėkos ženklą visiems
Lietuvos Laisvės gynėjams, padėjusiems
galvas už mūsų nepriklausomybę, į atlapą noriai segėsi labai daug užpaliečių,
nes Laisvės gynėjų diena negali palikti
abejingų.
Į šią pilietinę iniciatyvą įsitraukė
ne tik mokiniai nuo ikimokyklinės
grupės iki abiturientų, neliko nuošalyje
ir darželio grupė, mokytojai, gimnazijos
darbuotojai, bet ir kiti Užpalių bendruomenės nariai.
Nuo pat ryto moksleiviai užpalių
gimnazijoje visus papuošę Neužmiršt-

klasėse vedė pamokėles, o dešimtokės
Samanta Sidabraitė, Viktorija Tamulytė ir Rimgailė Geleževičiūtė apie
Sausio 13-ąją kalbėjosi su pradinukais
Šios akcijos metu kiekvienas jautėmės
esąs Lietuvos pilietis ir patriotas.
Savo veiklas Sausio 13-ąją
įamžinome video medžiagoje:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
w at c h ? v = X 1 h mw M r 9 w v I & f e a ture=youtu.be&fbclid=IwAR2uoXDCKuXb15BN-o03A_YHNU9gJJClc21YvaY8VhZEev2Zi9efUzd6VqM
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Liko šimtas dienų

buvo skirtas LXXI laidos abiturientams
ir jų auklėtojai R. Gavėnienei.
Šimtadienio vakarą abiturientai ir
visi renginio žiūrovai buvo pakviesti į
televiziją. Renginio pradžioje abituri-

Dainuoja Medeina Maniušytė ir Radvilė Turkutė

III g klasės mokiniai su abiturientais
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entus pasveikino III g klasės specialiai
šiai šventei sukurtas ansamblis “Nutrūkusios stygos”. Dalyvaudami “Auksiniame prote”, “Stiliuje” ir kitose televizijos
laidose, abiturientai vieną akimirką pasijuto tikromis televizijos žvaigždėmis.
Atsakinėdami į klausimus, bandydami
atlikti įvairiausias užduotis, Utenos r.
Užpalių gimnazijos abiturientai įrodė,
jog yra pasiruošę pradėti šimto dienų
iššūkį: pasiruošti brandos egzaminams
bei sėkmingai užbaigti mokslo metus.
Renginį papuošė Užpalių gimnazijos
mokinės Medeinos Maniušytės bei jos
draugės Radvilės daina. Abiturientus
sveikino ir Viktorija Laurinėnaitė –
LXX - os laidos abiturientė, šiuo metu
studijuojanti džiazą. Renginyje dalyvavo ir abiturientų tėveliai, mokytojai, Užpalių bendruomenės žmonės.
III g klasės mokiniai ir jų auklėtoja
džiaugėsi pavykusiu renginiu. Abiturientams renginys taip pat labai patiko, jie
dėkoja III g klasės mokiniams už prasmingą ir linksmai praleistą laiką.

Nuotr. Gintarė Gražienė

Šių metų vasario 15-osios vakarą,
UKC Užpalių skyriuje vyko Utenos r.
Užpalių gimnazijos LXXI laidos šimtadienis “Šimtas dienų televizijoje”, rengiamas III g klasės mokinių. Renginys

Už paliu,

III g kalsės mokinė Sonata Bareikytė
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Pilietiškumas – vertybė
stendus, kuriuos pristatė per Vasario
16-osios minėjimą. Šių metų Vasario
16-oji yra ypač svarbi. Šią dieną, lygiai
prieš 70 metų, 1949 m., buvo įkurtas
Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdis, kuris
mums, lietuviams, išties daug reiškia.

Stendą apie LLKS pristatė dešimtos
klasės mokinės. Mokytojai taip pat
netinginiavo – jų užduotis buvo sukurti po ketureilį apie mūsų gimtąją šalį.
Visą renginį sklandžiai bei įdomiai vedė
aštuntos klasės merginos Greta Šukytė
bei Agnė Meidutė. Taip pat pasirodė
mergaičių ansamblis, kuriam vadovauja
mokytoja Alma Pudymaitienė. Renginį
vainikavo mūsų mažiausiųjų gimnazijos
mokinių pagamintas „Giedantis medis
Lietuvai“. Tokie renginiai puikiai parodo,
kad patriotiškumas ir meilė tėvynei gimsta dar vaikystėje, o mūsų gimnazijos mokiniai yra puikus to pavyzdys.Norinčius
sužinoti apie šį renginį daugiau, kviečiame
pažiūrėti Vasario 16-ąjai skirtą trumpametražį filmuką: https://www.youtube.
com/watch?v=_wuHnEK6pF4

Nuotr. Jorūno Jnaudžio

Niekam ne paslaptis, kad Užpalių
gimnazijoje besimokantiems mokiniams patriotiškumas yra viena iš svarbiausių vertybių. Šiemet Vasario 16-ąją
gimnazijos mokiniai bei darbuotojai
atšventė ypatingai. Užpalių gimnazi-
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jos Mokinių savivalda kartu su Debatų
klubu surengė renginį, kuriame kiekviena klasė turėjo savo užduotį. Renginį
pradėjo raiškiojo skaitymo konkurso
laureatai: Augustinas Kubiliūnas III
g, Kamilė Azarovaitė 7 kl. bei Emilija Tarvydaitė 5 kl. Jie deklamavo eiles
skirtas Lietuvai. Penktos, šeštos, devintos bei dešimtos klasės mokiniai visą
mėnesį ruošė istorines ekspozicijas –

Akimirkos iš Vasario 16 dienos renginio

Liūtų darbai – metų bėgyje

Užpalių Lions klubas buvo įkurtas 2001 metais. Jo atsiradimą inicijavo bičiuliai iš Norvegijos. Ir taip, mūsų
klubas tapo tarptautiniu Lions klubu,
didžiausios ir reprezentiškiausios asociacijos nariu. Klubo tikslas yra tarnauti žmonėms, padėti jiems sunkiais
gyvenimo momentais. Klubas Užpalius
garsina savo prasminga labdaringa veikla, nes teikiama parama yra pasiekusi
Vyžuonų, Saldutiškio, Kuktiškių seniūnijas, Utenos ligoninę ir polikliniką, Šv.
Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos
ligoninę ir ugdymo institucijas. Eilę
metų, šv. Kalėdų proga, nuperkamos

Norvegų labdara Užpalių benduomenei

Samanta Sidabraitė IIg.
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dovanėlės keturių seniūnijų vaikams,
paremiamos sunkiai materialiai besiverčiančios šeimos, nepamirštami senoliai ir neįgalus užpalietis Čipkus. Vyksta
glaudus bendradarbiavimas su Užpalių
gimnazija. Iš Norvegijos gautos labdaros dėka, galėjom aprūpinti mokyklos
futbolo komandos narius sportine avalyne ir apranga, o darželio vaikus pasiekė nauji žaidimai, patalynė ir kt.
2017 m. laimėtas projektas sudarė
galimybę įkurti Vaikų Dienos Centrą ir
įdarbinti tris asmenis. Centro tikslas
yra ugdyti vaikų socialinius įgūdžius,
organizuoti kultūringą laisvalaikio praleidimą, įjungti šeimas į bendruomenės
visuomeninį gyvenimą. Vaikai mokomi mylėti gamtą, globoti gyvūnėlius
ir paukštelius, padėti ir užjausti vienas
kitą. Džiugu pažymėti, kad 2017/2019
m. klubo prezidentas Audrius Remeikis,
ėmėsi įvairios prasmingos veiklos. Į jo
iniciatyvas atsiliepė ir kiti klubo nariai,
kurių pastangų dėka buvo įrengta tinklinio aikštelė ir suoleliai žiūrovams,
aplankyta Utenos gyvūnų globos namai,
padarytos dvi lesyklėlės paukšteliams,
atlikta Vaikų Dienos Centro pastato renovacija. Dėka įžymaus krepšininko J.
Valančiūno ir jo mamos Danutės, kuri
yra ir šio klubo narė, įvestas vanduo
ir kanalizacija, atsirado dušas, atliktas
kambarių remontas. Norvegijos Liūtai
atsiuntė dažų stogui ir namo sienoms,
atvežė baldų, žaislų ir kitokių priemonių. Jau eilę metų yra švenčiamas Atvelykis, kuris dar vadinamas Vaikų Velykėlėmis. Šiais metais, klubas padedant
kitoms organizacijoms ir žmonėms,
kartu su parapijos klebonu J. Bučeliu,
organizavo Atvelykio šventę ir pasaulinį
margučių ridenimo konkursą. Daugiau,
kaip dešimt metų yra organizuojami
labdaros koncertai, kurių tikslas padėti
vaikams, turintiems cerebrinį paralyžių,
regėjimo ar onkologinių problemų. Reikia pasidžiaugti, kad gerų žmonių gretos
didėja, todėl surenkama vis daugiau lėšų.
Noriu padėkoti: Užpalių gimnazijos direktoriui R. Žvirbliui už tai, kad
palaiko mūsų iniciatyvas ir teikia reikiamą paramą, skatina vaikus prisidėti
prie savanoriškos labdaringos veiklos,
Užpalių Garbės Piliečiui V.Murnikovui
ir verslininkams Lidijai ir Lidijui Galvanauskams už paramą Vaikų Dienos
Centrui. Nuoširdžius padėkos žodžius
tariu klubo prezidentui A. Remeikiui,
daug metų atsakingą darbą atliekan-
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Tvarkome aplinką prie Vyžuonų bažnyčios

Užpalių Lions klubo nariai

Dienos centro namo renovacija
čiam klubo sekretoriui K. Šileikiui ,Užpalių parapijos klebonui J. Bučeliui ir
visiems klubo nariams už atliktus prasmingus darbus. Džiaugiuosi, kad suradau tiek daug bendraminčių, su kuriais

diskutuodami ir dirbdami įgyvendinome daug prasmingų sumanymų.
Užpalių Lions klubo įkūrėja
Nijole Rimkevičienė
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2018 m. Kaniūkai paminėjo 355 m. jubiliejų!
Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Užpalių Švč. Trejybės bažnyčioje. Pamokslo metu iš klebono Jono Bučelio lūpų
pagarbius žodžius išgirdo darbštuoliai,
karališkojo kaimo palikuonys, kurie iki
šiol kuria, gražiai gyvena ir primena,
kad Kaniūkai dar gyvi. Po mišių skambėjo klasikos kūriniai, kuriuos mums
dovanojo kraštietė, operos solistė, tarptautinių konkursų laureatė Vilma Kurpytė. Tai buvo atgaiva mūsų sieloms.
Palaiminti, lyg naujai atgiję, kupini
ilgesio, laukdami mažo stebuklo, tėviš-

kės keliu skubėjome į Kaniūkus, kur
laisvalaikio salės kieme papuolėme į
mugę. Čia visi norintys galėjo įsigyti ko
tik širdis geidžia. Prekiavo amatininkai,
rankdarbių meistrai ir skanėstų kepėjai.
Gardžia koše vaišino mūsų šeimininkė
Jūratė Vaškelienė ir bendrijos moterys.
O mūsų susirinko beveik du šimtai!
Norintys galėjo pasidžiaugti nuotraukų paroda “100 stabtelėjimų!”,
pasigrožėti Onos Zabulienės austais

rankdarbiais, Monikos Kubiliūnaitės
surinktais eksponatais apie žirgus “Ką aš
suradau Kokie jautėmės pakylėti ir išdidūs giedodami Kaniūkų kaimo himną,
kuriam žodžius parašė Užpalių Garbės
pilietė, mokytoja P. Sirvydytė.
Bendrijos pirmininkas Virginijus
Keraminas pasidžiaugė, kad bendruomenė gyvuoja jau 17 metai.
Daug gražių sveikinimų ir palinkėjimų sulaukėme iš šventės svečių ir
kaimynų. Kaniūkų kaimo vaikai, vado-

vaujami Onutės Sirvydienės, sukakties
proga padovanojo floristinį kilimėlį.
Muzikinę dovaną skyrė Užpalių
klebonas, jaunosios kaimo dainininkės
Ermina ir Monika, šventės viešnia, kraštietė Vilma Kurpytė. Žiūrovus labiausiai
nustebino Kaniūkų krašto ansamblis,
vadovaujamas Astos Motuzienės, koncertavęs prieš 15 metų ir šia proga vėl
uždainavęs. Pritarė visa salė ir plojimų
negailėjo.
Šventėje pagerbtas seniausias kaimo
žmogus Pranas Kuosa, kuris jau skaičiuoja 94- uosius. Jam įteikta atminimo
juosta. Pasveikinti šiais metais gimę vaikučiai - Amelija, Toras ir Aronas, kurie
pavadinti Kaniūkų krašto šimtmečio
mažyliais. Švenčiant kaimo 355 metų
sukaktį, linkint sveikatos ir ilgiausių
metų buvo sveikinami sukaktuvininkai.
Bendrijos nariai padėkojo ilgamečiam
bendrijos pirmininkui Virginijui. Šventės organizatoriai dėkojo rėmėjams ir
visiems žmonėms, geranoriškai prisidėjusiems rengiant šventę.
Skambias ir širdį virpinančias dainas dovanojo Utenos kultūros centro
Sudeikių skyriaus moterų vokalinis
ansamblis “Aušrinė”. Šitokio šurmulio ir tokio susibūrimo Kaniūkai seniai
nematė. Ilgai dalinomės prisiminimais,
bet saulei artėjant prie laidos pamažu
skirstėmės linkėdami vieni kitiems vėl
susitikti. Iš ašarotų akių, tačiau veide neblėstančių šypsenų, galima buvo suprasti, kaip žmonėms trūko to pasibuvimo.
Ir sušilo mūsų širdys, tai tikroji dvasinė
renginio vertė.
Irena Bučienė
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Vilutiškių metai
Pasibaigė 2018 m. tad norisi prisiminti nuveiktus darbus. Kadangi praėjęmetai Lietuvos šimtmečio metai tai
ir vilutiškiai prisidėjo prie įvairių iniciatyvų, skirtų šiai datai paminėti. Bene
svarbiausias įvykis Vasario 16 - osios
šventė, kuriai ruoštis pradėjome nuo
pirmųjų sausio dienų. Trispalviais atributais puošėme kaimo erdves, ruošėme
šventinę programą. Prisijungdami prie
šiai datai skirtų iniciatyvų įsipareigojome visiems padovanoti ,,100 ir daugiau skanių malonumo akimirkų’’. Kas
gali būti maloniau, ypač moterims už
apsipirkimą turguje. Mes nepirkome,
mes prekiavome savo iškeptais pyragais,
išaugintomis daržovėmis, medumi ir
kitais dalykais. Net blusturgis kuo puikiausiai pavyko. Taip mūsų maršrutas
vingiavo į Užpalių lygiadienį, Žolinės
šventę pas . V. Jovarienę, Kaniūkų kaimo šventę , Utenos miesto šventę ir
net į Panevėžio apskritį -,,Duokiškio

balades’’ .Dar vienas labai svarbus įvykis Tautinės giesmės giedojimas prie
Vilučių kaimo kryžiaus. Tai jau tradicinis kasmetinis renginys. Kartu su
Vilučių biblioteka rengėme popietes,
skirtas knygnešio dienai , uteniškių
poetų ir rašytojų įvairioms sukaktims
paminėti, šventėme ir bendruomenės
narių jubiliejines šventes. Pavasarį pasitikome „Blovieščiais“, spalio 23d.
dėliojom “Rudens mozaiką“, lapkričio

14d. rinkomės į nuotaikingą A.Vilčinsko koncertą. Džiaugiamės turėdami
daug ir gerų draugų kurie pakviečia į organizuojamas ekskursijas, o mes noriai
dalyvaujame. Už kelionių įspūdžius esame dėkingi duokiškėnams, Kamajų klebonui A.Šukiui ir, žinoma užpaliečiams
.Už edukacines makiažo paslapčių
pamokas esame dėkingi konsultantei Ingai Gudelienei, už šukuosenų įvaizdžio
kūrimą- kirpėjai Ingai iš Utenos, kuri
bendrijos salę kartais paverčia
tikru grožio salon. Tad taip
atrodo Vilutiškių šventinis ir
kasdienybės darbų vainikas
skirtas, Lietuvos šimtmečiui
paminėti.
Bendrijos pirmininkė
Nijolė Petrusevičienė

AKIMIRKOS IŠ RENGINIŲ
„Gero skonio“ klubo narė Alė Šulcienė pakvietė klubo
moteris į edukacinį užsiėmimą „Liedami spalvas - kuriame
paveikslus“.

Mažosios kultūros sostinės estafetės perdavimo Zarasų
r. Dusetų bendruomenei. Renginys vyko Viktorijos Jovarienės Kamenyčioje.

Nuotr. Vidos Juškienės

Nuotr. Jobo Bučelio

Už paliu,

10

Siūlo TATJANA SIRVYDEINĖ

VELYKINIAI KREPŠELIAI
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KVIEČIAME

paremti bendruomenę
„Užpalėnų krivūlė“
skirdami 2% sumokėtų
pajamų mokesčių.
Bendruomenės sąskaita:
LT05 5014 5000 1400 0713
įmonės kodas:300110389
Bendruomenių Lietuvoje priskaičiuojama apie 2 tūkstančius. Jos kuriasi
savo socialinių, ekonominių problemų
spręsti, stengiasi gerinti infrastruktūrą,
plėsti kultūrinę veiklą. Vienos yra aktyvios, kitų veikla nurimusi.
Būti bendruomenėje — tai ne tik
susirinkti išgerti arbatos. Būti bendruomenėje reiškia mąstyti apie savo krašto
išlikimą, savo istorinių ženklų, tautos papročių ir tradicijų išlaikymą vis labiau
globalizacijos veikiamame pasaulyje.
Tą padaryti mes galime, nes bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“ atvira visiems
norintiems prisidėti darbais, mintimis,
idėjomis. Kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį 16 val. renkamės Užpalių bibliotekoje. Aptariame nuveiktus darbus,
kuriame planus ateičiai.

Kovo 20 d. trečiadienį

PAVASARIO LYGIADIENIO ŠVENTĖ UŽPALIUOSE:

17 val. Vilniaus universiteto Molėtų astronomijos observatorijos lektoriaus Sauliaus Lovčiko paskaita
„Apie pasaulį ir jo ribas“. /Užpalių gimnazijos aktų salėje/
18 val. Pavasario Lygiadienio žaidimai ir lietuvių liaudies šokiai ir rateliai. /Užpalių dvaro kieme/
19 val. Prie Lygiadienio laužo Dusetų kultūros centro – Dailės galerijos dainininkų trio koncertas. /
Užpalių dvaro kieme/
Kitos veiklos: žvakučių piramidės kūrimas, šešėlių žaidimai, skanios arbatos gėrimas su uogiene ir baltu
pyragu.
Sveikindami visus šios gražios šventės proga, kartu norime priminti, jog Pavasario Lygiadienis – Pasaulinė
Žemės diena - mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie gamtinės aplinkos puoselėjimo ir
saugojimo.
Kviečiame nuo šios dienos, bendruomenės švenčių metu atsisakyti plastikinių vienkartinių indų. Į šventę
atsineškime savo puodelius arbatai. Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi, kiekvieną dieną.
P. S. Esant blogoms oro sąlygoms šventė vyks Užpalių gimnazijos patalpose.
Šventės rėmėjas UAB „Vitula“, organizatoriai
Laikraštį parengė: Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“
Laikraščio leidėjas: UAB „Colorita“ Utenio a. 22 (III a.). Tiražas 250 vnt.

