
Už paliu,
Užpalių seniūnijos bendruomenės laikraštis 2020 m. sausis

Štai, pradėjome skaičiuoti 2020-ųjų 
metų pirmąsias dienas, taip neseniai 
kartu palydėję 2019-uosius. 

Džiaugiamės, kad praėjusiais me-
tais gimė 15 naujų seniūnijos gyventojų, 
ir liūdime, kad 34 gyventojus palydėjo-
me į amžino poilsio vietą. 

Šiuo metu Užpalių seniūnijoje mūsų 
yra 1585.

Bendruomenėje vyko nemažai ren-
ginių.  Vilutiškių bendrija be kitų rengi-
nių, šventinių dienų minėjimo, surengė 
tradicinę „Bičkopio” šventę. Per ilgą lai-
ką ji tapo Vilučių kaimo vizitine korte-
le – tai nepakartojama šventė ir ji gali 
vykti tik šiame, tokiame gyvame kaime. 
Kaniūkų bendrija taip pat buvo aktyvi 
ir gyvybinga. Būtent šios dvi bendrijos 
kartu su bendruomene „Užpalėnų kri-
vūlė” buvo pagrindinės pagalbininkės ir 
dalyvės organizuojant tradicinius rengi-

Mieli laikraščio 
Užpalių skaitytojai

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!

Iš kunigo Algirdo Toliato  knygos „Sekmadienio SMS Mažieji tekstai“

Turime laiminti vieni kitus. Pirmiausia todėl, kad gerumas išprovokuoja gerumą. Ir ne tik tų, 
kuriuos laimina, bet ir tų, kurie laimina. Tad laiminkime vieni kitus ir drauge kurkime saugią 

kaimimystę, vieningą lietuvių tautą, vieningą pasaulį...

Pradedant trečio tūkstantmečio trečią dešimtmetį
nius Užpaliuose, taip pat atstovaujant 
mūsų kraštą rajone bei už jo ribų.

Svėdasuose vyko šventė „Sveiki 
kaimynėliai”, kurioje puikiai pasirodė 
mūsų Utenos KC Užpalių skyriaus ko-
lektyvai. 

Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“ 
2019 – aisiais organizavo daug renginių, 
paruošė bei įgyvendino naujų projektų ir 
neplanuoja sustoti. Vienas tokių projek-
tų – miestelį papuošusi nauja šimtmečio 
skulptūra. Taip turime ir naują skulptū-
rą „Gerumui“, kuri papuošė gimnazijos 
prieigas.

Ką jau kalbėti apie Kalėdinės eglės 
puošimą ir nykštukų apggyvendinimą 
miestelio skvere. Tai – mūsų seniūnijos 
bendruomeniškumo rezultatas ir išskir-
tinis reginys mūsų rajono kaimuose. 
Vertas pasididžiavimo yra žinojimas, 
jog kiekviena miestelio organizacija, įs-

taiga, klubas ir kiekvienas asmeniškai 
neliko abejingi iniciatyvai įrengti nykš-
tukų slėnį ir ėmėsi darbo pasitelkdami 
visą išmonę ir kūrybiškumą. Noriu pa-
dėkoti, kad visi kartu sukūrėme šventę 
vaikams ir tėvams, miestelėnams ir sve-
čiams.

Taip pat šiemet vyko seniūnaičių 
rinkimai. Iš devynių seniūnaičių šeši 
perrinkti ir trys išrinkti naujai.

Aš džiaugiuosi mūsų visų bendru 
darbu, kuris užaugina vaisius. Nuošir-
džiai dėkoju visiems kartu ir kiekvie-
nam atskirai už supratingumą, paramą, 
geranoriškumą ir už dar vienus pragy-
ventus metus. 2020-aisiais linkiu svei-
katos ir džiaugsmo, kad šie metai vis tik 
pranoktų praėjusius.

Užpalių seniūnas 
Eugenijus Keraminas

AČIŪ UŽPALĖNAMS, KURIE SUKŪRĖ “NYKŠTUKŲ SLĖNĮ” IR VISU 
ŠVENTINIU LAIKOTARPIU DŽIUGINO MAŽUOSIUS SENIŪNIJOS GYVEN-
TOJUS – IKIMOKYKLINUKUS. ŠI ERDVĖ SUTEIKĖ GALIMYBĘ VAIKUČIAMS 
PRISILIESTI PRIE PASAKŲ PASLAPTIES.

PADĖKA

Ikimokyklinio ugd. mokyt. O. Sirvydienė
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Rašytojas Paulo Coelho viename 
savo romanų rašė apie „Gerumo banką“. 
„Kiekvienas mūsų padarytas geras dar-
bas – tarytum indėlis į pasaulyje egzis-
tuojantį „Gerumo banką“ iš kurio vėliau, 
kai mums patiems prireikia, galime to 
gerumo gauti. Gauname tada, kai mums 

to labiausiai reikia, o duodame tada, kai 
galime duoti, kai esame stiprūs ir gerai 
besijaučiantys, kai turime finansinių 
galimybių“, kalbėjo renginio vedančioji, 
gimnazistė Agnė Meidutė. 

Lapkričio 6 dieną Užpaliuose vy-
kusios Gerumo šventės metu prie Už-
palių gimnazijos atidengta „Gerumo“ 
skulptūra. Nuo Gerumo skulptūros 
idėjos iki įgyvendinimo praėjo daugiau 
nei metai. Kęstučio Musteikio sukurtos 
skulptūros pastatymą savo lėšomis fi-
nansavo iš Ilčiukų kaimo kilusi ir dabar 

Gerumo diena Užpaliuose
Vilniuje gyvenanti Elvyra Umaraitė.

Prieškario metais gimusi E. 
Umaraitė skulptūrą pastatė norėdama 
atsidėkoti išskirtinio gerumo moteriai 
Julijonai Kvedarienei, priglaudusiai ją 
kartu su motina savo namuose.  

Skulptorius Kęstutis Musteikis  - 

dalyvaujantis parodose ir simpoziumu-
ose visame pasaulyje, dirbantis su įvairi-
omis medžiagomis: akmeniu, bronza, 
metalu, medžiu, ledu, sniegu, ugnimi, 
moliu  ir sukūrė šią Gerumo skulptūrą, 
kuri neatsitiktinai pastatyta prie Užpalių 
gimnazijos. Tai vieta, pro kurią praeina 
vaikai, jų tėvai kiti bendruomenės nar-
iai. Šioje vietoje formuojamos gerumo 
sąvokos, mokomasi daryti gerus darbus, 
Iš šios vietos sklinda gerumo šviesą. 

Gerumo popietė tęsėsi Užpalių gim-
nazijos I aukšo fojė, kur visų besidal-

ijančių gerumu laukė karšta arbata ir 
bendruomenės narių sunešti pyragai ir 
Kirdeikių kaimo kapela.

Užpalių bibliotekos Mergaičių skai-
tytojų klubo narės šokiu pasveikino su-
sirinkusius, bibliotekininkė Vida Juškienė 
pristatė Pyragų dienos tikslą ir pakvi-
etė pirmoko Pijaus mamą pasidalinti jų 
šeimą užklupusia  sunkia liga. Renginio 
dalyviai Pijų auginančiai šeimai paauko-
jo 260 eurų. Bet tai dar ne pabaiga, nes 
sergančiam berniukui aukojama ir pasi-
baigus šventei. Dėkojame Kaniūkų krašto 
bendrijai įsijungusiai į Pyragų dieną.

Šventę organizavusi Užpalių ben-
druomenė kartu su Užpalių gimnazijos 
mokinių parlamentu džiaugėsi pavykusiu 
renginiu, kuriame apsilankė net ir tie, kurie 
anksčiau niekur nedalyvaudavo. Nuoširdus 
ačiū už gerumą Kaniūkų bendruomenės 
laisvalaikio salės darbuotojai Rima Vigėlienei 
ir Užpalių gimnazijos mokytojai Onai Sir-
vydienei už pagalbą ruošiant mergaičių 
šokį, Jūratei Juškienei už mergaičių sceninį 
įvaizdį, gimnazistui Jorūnui Janaudžiui už 
įgarsinimą. Gerumo šventę surengti padė-
jo ir Užpalių moterų klubas „Geras skonis” 
bei mergaičių skaitytojų klubas. Kaip sakė 
skulptorius Kęstutis Musteikis gerumas nėra 
apčiuopamas, jis yra visur.

                     
Bendruomenės 

„Užpalėnų krivūlė“ inf. 
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2019 m. gruodžio 14 d. Palangoje, 
miniatiūrų mini galerijoje atidaryta 
užpalietės Alės Šulcienės darbų paroda 
„Spalvotas džiaugsmas”. Užpalių gimnazijos roko grupė „Dar 

light“ mylima gimnazistų, mokytojų, 
miestelio bendruomenės. Kiekvienas jų 
pasirodymas labai laukiamas. 7 klasės 
mokinės Beatrisė ir Gabrielė susitiko su 
grupės nariais Medeina, Gintare, Greta 
ir Jorūnu. Jie maloniai sutiko pasikalbėti 
ir papasakoti apie save.

Beatrisė. Jūsų grupės pavadinimas 
- „Dar light“ , kas sugalvojo tokį  pa-
vadinimą? Ką jis reiškia?

Medeina. Mes kurį laiką buvome 
grupė be pavadinimo, bet vieno kon-

Susipažinkime su roko grupe
certo metu buvo privaloma jį turėti. 
Pavadinimui sugalvoti skyrėme apie dvi 
valandas. Iš visų variantų geriausias ir 
buvo  „Dark light“. Daug kam įdomu, 
ką mūsų pavadinimas reiškia. Jis reiškia 
„Tamsi šviesa“.

Gintarė. Kaip susibūrė jūsų grupė?
Greta. Mūsų grupę subūrė moky-

tojas Aurelijus Janaudis. Jis yra grupės 
vadovas. Mes - ne pirma muzika besid-
ominti grupė, mokytojas jau buvo trijų 
grupių vadovas, mes - ketvirtoji grupė. 

nukelta į 3 psl.
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Lapkričio 13 dieną Užpalių gim-
nazija ir Užpalių biblioteka organizavo 
jubiliejinį renginį-viktoriną, skirtą  fi-
ziko, kilusio iš Užpalių krašto, Antano 
Žvirono 120-osioms gimimo metinėms 

paminėti. Renginio pradžioje buvo per-
skaitytas Antano Žvirono dukros me-
dikės kardiologės prof. habil. dr. Vidos 
Žvironaitės ir anūkės Gintės Konstanti-
navičiūtės sveikinimas. Sveikinime krei-
piamasi į jaunuosius fizikus: „Jaunie-
siems fizikos žinių viktorinos dalyviams 
linkime sėkmės ir laimėjimų - šiandien 
ir ateityje. Bet ypatingai jiems linkime 
to, kas svarbiau už laimėjimus ir pasi-
sekimą: laimės atrasti dominantį dalyką 
ar veiklą, kuri būtų ne vien (ar ne tiek) 
nuoseklaus darbo ir paprasto pragyve-
nimo, bet asmeninių atradimų ir kū-
rybos šaltinis, kas iškeltų už kasdienio, 
buitinio gyvenimo horizonto“.

Laiške prisiminta A. Žvirono bio-
grafija bei gyvenimo kelias. Ypač skaudi 
politinio kalinio dalia. 1945 m. vasario 
10 d. jis, sergantis, buvo suimtas Gali-
niuose, netoli Užpalių ir 10 metų kali-
namas lageriuose Pečioroje ir Abezėje, 
Komijos srityje, mėnesiais laikomas Vil-

Renginys, skirtas Antano Žvirono 120-osioms 
gimimo metinėms

niaus Lukiškių, Kirovo, Butyrkų Mas-
kvoje kalėjimuose. 

Laiško autorės džiaugėsi Užpaliuose 
surengtu Antano Žvirono, Užpaliuose 
gimusio mokslininko,  fizikos profe-
soriaus ir politinio kalinio, minėjimu, 
dėkojo visiems, susibūrusiems pagerbti 
Antano Žvirono atminimą.

Vėliau renginio dalyviai turėjo ga-
limybę apžvelgti A. Žvirono mokslinius 
pasiekimus ir laimėjimus. Pranešimą 

„Antanas Žvironas - eksperimentinės 
fizikos Lietuvoje pradininkų gretose“  
skaitė VU dėstytojas prof. Liudvikas 
Kimčys. Po pertraukos mokiniai iš-
klausė kitą įdomų prof. Juozo Šulskaus 
pranešimą apie šių dienų VU fizikos 
fakultetą - „Fizikos fakultetas šiandien 
– studijos ir studentai“. Svečius į ren-
ginį pakvietė iš Užpalių kilęs Vilniaus 
universiteto mokslų daktaras Feliksas 
Kuliešius, labai noriai prisijungęs prie 
Užpalių gimnazijos ir Užpalių bibliote-
kos ciklo „Sugrįžimai“.

Fizikos žinių  viktorinos klausimus 
sudarė fizikos mokytojas Stasys Kirdei-
kis. Viktorinoje dalyvavo mokiniai iš 
Utenos A. Šapokos, Dauniškio, Saulės,  
Užpalių gimnazijų. Po ilgos kovos vik-
toriną laimėjo Utenos Saulės gimnazijos 

mokiniai, mūsų gimnazijos atstovai už-
ėmė garbingą antrą vietą. Visos koman-
dos buvo apdovanotos saldžiais prizais, 
kuriuos įsteigė IĮ „Pauleta“. Koncertavo 
A. Šapokos gimnazijos mokinės.

Didžiuojamės savo krašto iškiliais 
žmonėmis. Saugome ir gerbiame jų at-
minimą. Džiaugiamės praskaidrinę ru-
denį tokiu puikiu renginiu!

     Medeina Maniušytė, Užpalių 
gimnazijos II g klasės mokinė

Kartu  su juo dirbame jau daugiau nei 
dvejus metus!

Bearisė. Kokiame garsiame festi-
valyje esate dalyvavę?

Jorūnas. Mes esame dalyvavę festi-
valyje „Ant paletės“. Jis vyko šiais me-
tais, rugpjūčio 28 dieną.

Gintarė. Kur dažniausiai Jūs gro-
jate?

Greta. Mes dažniausiai koncertuo-
jame Užpaliuose ir Utenoje.

Beatrisė. Ar padedate Užpalių 
gimnazijai ir Užpalių bendruomenei 
organizuoti renginius?

Gintarė. Taip. Mes savo mokyklos 
ir miestelio bendruomenei labai dažnai 
pasirodome! Grojame per šv. Florijono 
dieną, per kiekvieną Lygiadienį, mokyk-
loje per įvairius renginius.

Gintarė. Kaip jūsų veikla vertina-
ma?

Medeina. Mus visi vertina ir turime 
didelį palaikymą iš mokyklos. Visiems 
patinka mūsų veikla, dauguma skati-
na mus tobulėti. Mums labai patinka, 
kai mokytojai ir mokiniai parodo savo 
meilę plojimais ir prašymu „pakartot“.

Jorūnas. Mus dažnai kviečia kon-
certuoti ir drąsiai prisijungti prie įvairių 
renginių.

Susipažinkime su roko grupe
atkelta iš 2 psl.

nukelta į 5 psl.
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Užpalių  bibliotekoje buvo eksponuojami A. Šulcienės 
darbai, kurie sužavėjo savo spalvomis, neįprasta atikimo tech-
nika. Medeina Maniušytė, Užpalių gimnazijos II g klasės mo-
kinė, susitiko su A. Šulciene, kuri maloniai atsakė į pateiktus 
klausimus.

M. Maniušytė. Bibliotekoje apžiūrėjome Jūsų darbų pa-
rodėlę. Ar tai pirmoji Jūsų darbų paroda?

 
A Šulcienė. Ne. Tai nebuvo pirmoji paroda. Pernai Užpa-

liuose kūrybinėse  dailininko - poeto Vytauto Kuso dirbtuvėse 
prisijungiau prie plenero. Visų dalyvavusiųjų  nutapyti darbai 
keliavo, buvo eksponuojami. 

    
M. Maniušytė. Kas įkvepia Jus kūrybai? Ar kuriate, kai 

apima liūdesys? Ar kai būnate pakilios nuotaikos?

 A Šulcienė. Kai būna slogi ar pakili nuotaika, mėgstu klau-
sytis muzikos. O įkvėpimo kurti turiu visada. Jeigu ne įvairūs 
darbai ir kasdieniniai rūpesčiai, galbūt kurčiau dar daugiau. 
Atradau tokią puikią kūrimo techniką, kuri yra tokia papras-
ta, viskas išeina beveik savaime, nereikia labai daug pastangų, 
todėl taip gera kurti. Žinoma, pats kūrimo procesas užtrun-
ka ilgai, kartais gali užsitęsti ir visą dieną, todėl kurti galiu tik 
tada, kai esu laisva nuo pareigų ir turiu laisvo laiko. Kūryba 
man - puiki meditacija, leidžia užsimiršti, atsipalaiduoti.

M. Maniušytė. Kada pradėjote kurti? Gal koks ypatingas 
įvykis nulėmė Jūsų pasirinkimą?

A Šulcienė. Jau nuo mokyklos laikų mane domino dailė 
ir menas, lankiau piešimo būrelį,  mano pirmoji mokytoja 
paskatino mane piešti ir pasiūlė pabandyti iš žurnalų per-
piešti nuotraukas pieštuku. Taigi jau nuo paauglystės menas 
mane traukė. O štai pernai soc. tinkle  „Facebook“ pamačiau 
pranešimą, kad  iš Palangos atvyksta dailininkas V. Kusas, 
kuris visus norinčius kviečia į savo užsiėmimus. Aš labai 
norėjau kurti, tik nežinojau nuo ko pradėti, o čia pasitaikė 
puiki galimybė. V. Kusas  pasiūlė  man išbandyti dažų liejimo 
techniką.

Atradusi kūrybos džiaugsmą
M. Maniušytė. Įdomi Jūsų darbų kūrimo technika. Ar 

semiatės patirties iš kitų kūrėjų?
 
A Šulcienė. Žnoma, semiuosi. Daug patirties gavau iš  

dailininko V. Kuso, kuris visada skatino kurti, rasdavo gerą 
žodį  ir galima sakyti, kad jo dėka dabar kuriu. Panaršau   
„Youtube“,  gilinuosi į techniką, į  dažų mišinių chemiją, daug 
mokausi savarankiškai. Vieną dieną V. Kusas pasiūlė gruo-
džio mėnesį suorganizuoti personalinę parodą ir  eksponuoti 
mano kūrinius Palangos Dailės galerijoje. Man tai buvo tarsi 
stebuklas.

M. Maniušytė. Kokius netradicinius tapybos įrankius 
naudojate?

 A Šulcienė. Grandinėlę, balioną, įvairius siūlus, puo-
delius, teptukus, pagaliukus, pipetes, šukas... Šioje kūryboje 
fantazijai nėra ribų.

M. Maniušytė. Kokias spalvas labiausiai mėgstate?
 
A Šulcienė. Labiausiai patinka žemės spalvos,  tačiau jos 

ne visada „žiūrisi“, todėl reikia ilgai derinti. Dar man labai 
gražios žalia, melsva, raudona spalvos.

M. Maniušytė. Ar jūsų šeimoje yra daugiau kuriančių 
žmonių?

 
A Šulcienė. Mano mamai pavykdavo padaryti kaukes, 

vėliau ir aš pati savo vaikams kūriau kaukes, įkvėpta mamos. 
Tiesa, mano sūnus įgijo dizaino specialybę. Menas - jo hobis.

M. Maniušytė. Kaip artimieji, kaimynai vertina Jūsų 
kūrybą?

A .Šulcienė. Jie iš pradžių buvo nustebę, nesuprato, kuo aš 
čia užsiimu, bet dabar jau vertina tikrai gerai ir palaiko mane.

M. Maniušytė. Ar pradėjusi kūrinį, jau žinote, koks bus 
rezultatas? Ar tai paaiškėja tik baigus darbą?

 
A. Šulcienė. Štai čia ir pasireiškia liejimo skystu akrilu įdo-

mumas, ypatingumas, nes  kiekvienas kūrinys išeina vis kitoks, 
unikalus ir niekada negali žinoti, koks bus galutinis rezultatas. 
Darbai nepakartojami, antrą kartą toks pat niekada neišeis. 

M. Maniušytė. Ar Jūsų kuriami darbai visi tokie 
„maži“? Ar kuriate ir „didesnius“?

 
A Šulcienė. Kuriu 20 x 20, 40 x 40 formatu, nes dar nesu 

įpratusi kurti ant didesnių drobių, tačiau ateityje planuoju 
kurti ir didesnio formato darbų, jau esu  nusipirkusi drobės, 
tik vis neišdrįstu, tačiau ateityje tikrai išbandysiu. 

M. Maniušytė. Ačiū Jums už įdomų pasakojimą. Nuo-
širdžiai linkime sėkmės kūrybiniuose darbuose.

II g. gimnazistė Medeina Maniušytė
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,,Ne tiktai tie, kurie turi milijonus ir ne 
tiktai tie, kurie milžinais vadinami DARO 
GERA KITIEMS“ M. K. Čiurlionis. 

Šiuos išmintingus mūsų genijaus 
žodžius, atvykusi iš Vilniaus paminėti 
arklio globos dieną, į ,,Ašvienių fanų 
klubo“ organizuotą šventę ir Odetos 
Bražėnienės karpinių parodos atida-
rymą, perskaičiau paveiksle, kuris tarp 
daugelio kitų paveikslų puošia ,,Kameny-
čios“ sienas. Atvykstu trečiąkart į šią kas-
metinę Arklio dienai paminėti šventę, ir 
kiekvienąkart nustembu -  su kokia meile 
kuriama ši šventė, kaip kasmet gražėja 
,,Kamenyčia“... Ir kaip gerumu moka da-
lintis užpalėnai...

Kasmet šventė – vis kitokia, ne for-
ma, bet turiniu: šiemet ji išsiskyrė ne 
žmonių skaičiaus gausumu,  bet nuo-
širdumu ir noru dalintis širdies gerumu 
su kitais. Apžiūrėję naujais eksponatais 
pasipildančias ,,Kamenyčios“ sales: Pir-
mojo Užpalių Viršaičio, Šimto Abrūsų, 
Piliakalnių, Mergelių, Senosios klasės, 
Žolinčių ir Žirgų Ašvienių – klausėmės 
,,Kamenyčios“ prikėlėjos naujam gyve-
nimui, nenuilstančios žirgininkės, 53 
metus Užpaliuose gyvenančios, Viktori-
jos Jovarienės pasakojimų. Viktorija pa-
sakojo apie savo vyro senelį, pirmą Už-
palių viršaitį Joną Tarvydą Tarvydavičių, 
vietinių žmonių vadinamą ,,tėveliuku“. 
Šio šviesaus atminimo žmogaus portre-
tas ir puošia pirmojo Viršaičio salę. Joje 
matėme unikalių tarpukarį menančių 
eksponatų: 1929 metų kooperatininkų 
kalendorių, kuris kone šimtą metų buvo 
paslėptas Vytauto Didžiojo paveikslo 
nugarėlėje, knygų ir paveikslų. Visi šie 

Arklio dienos šventė Užpalių ,,Kamenyčioje“
eksponatai, kaip ir ,,abrūsai“, kabantys 
100 – to Abrūsų salėje. Visi eksponatai 
– su meile dovanoti žmonių. Žmonės iš 
įvairių Lietuvos kampelių atsišaukė į V. 
Jovarienės ir jos dukterų sumanymą at-
statyti ir puoselėti mūsų tautos kultūros 
paveldą susijusį ne tik su žirgais, bet ir 
plačiąja prasme. Daiktai, menantys tėvų 
ir senelių laikus, nuoširdžiai atvežti ir 
dovanoti ,,Kamenyčiai“ byloja įvairias 
savo istorijas. O užpalėnai, susirinkę 
paminėti arklio globos dieną, bylojo 

savąsias...Nenuilstanti Užpalių kultūros 
centro renginių organizatorė  Birutė Mi-
nutkienė, vedusi šią šventę, ragino susi-
rinkusius svečius dalintis prisiminimais 
apie Arklį, Adventą, kt. Svečiai ir dali-
nosi: kas apie tai, kaip pirmąkart paban-
dė joti ant arklio, kas apie jautrią drau-
gystę su juo, buvo menančių visų turėtų 
arklių vardus, buvo ir šiltų prisiminimų 
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apie betarpišką arklio ir žmogaus ryšį. 
Jaukus vakaras neprailgo, besivaišinant 
žolelių arbata, skanėstais bei kertant ne-
paprasto skanumo kopūstienę. Dalintos 
ir dovanos – mažajai Elzytei už puikiai 
padeklamuotą eilėraštį, kitiems – už nu-
veiktus darbus. 

Odetos Bražėnienės karpinių žirge-
lių tema paroda – dar viena gerumo do-
vana visiems susirinkusiems. Languose 
šviečiantys balta -  švarumo ir šviesos 
-  spalva žirgeliai, kiekviename karpiny-
je vis kitokie, kvietė tarsi vykti į sielos 
kelionę drauge. Nepaprasto kruopštu-
mo darbai užbūrė... Beje, žirgai žvelgė 
nuo sienų paveiksluose, nuo palangių, 
lentynų skulptūrėlėse, netgi, nuo staltie-
sės ant gausiai vaišėmis nukloto stalo... 
Vakaras baigėsi jaukiai spragsint ugnelei 
židinyje, rasojant langams nuo susirin-
kusių širdies šilumos. Kiekvienas išsi-
nešė tą mažą kibirkštėlę į savo namus. 
Dalinkimės gerumu su kitais ir 2020 
metais.

Asmeninio ugdymo mokytoja, 
parapsichologė Elona Petkelienė

 
 

Susipažinkime su roko grupe
Beatrisė. Kokie jūsų tarpusavio 

santykiai?
Greta. Mes visi gerai sutariame ir 

visiems labai linksma kartu mokytis ir 
muzikuoti. Mes jau negalime įsivaizdu-
oti savo gyvenimo vienas be kito. Grupė 
sujungė mus visus, ir mes branginame 
draugystę.

Gintarė. Kokios kitos veiklos ir 
užsiėmimai domina grupės narius?

Jorūnas. Man patinka tikslieji mok-

slai, dirbti su kompiuteriu, lankau muz-
ikos mokyklą. 

Medeina ir Greta. Mus domina ke-
lionės, fotografija, lankome muzikos 
mokyklą.

Gintarė. Man patinka įdomios veik-
los ir bendravimas su draugais. 

Beatrisė. Kiek jūsų grupėje? Ką  at-
lieka per koncertą kiekvienas?

Gintarė. Grupę sudaro keturi nari-
ai, su vadovu esame penki. Per rengin-

ius Jorūnas  sėdasi prie būgnų, per ak-
ustinius kūrinius - prie sintezatoriaus. 
Medeina - solistė, Greta groja gitara, o 
aš groju bosine gitara.

Gintarė. Kas parenka repertuarą?
Greta. Repertuarą renkame visi. 

Pasiklausome dainų ir sprendžiame, 
kokios yra geriausios ir dera prie kitų 
kūrinių, kuriuos jau grojame. O lemi-
amą žodį taria mokytojas Aurelijus.

Beatrisė. Kokie artėjančių metų 
planai? Ko palinkėtumėte sau?

Medeina. 2020 metais sau linkėtume 

atkelta iš 3 psl.

nukelta į 6 psl.
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Užpalių gimnazijos mokinių saviv-
alda, kartu su treneriu Dainiumi Širviu, 
Kalėdų laukimo laikotarpį padarė sma-
giu iššūkiu tiek Užpalių bendruomenei, 
tiek esantiems už jos ribų. Pastebėjus 
sparčiai didėjantį jaunuolių potraukį 
rūkyti, buvo surengtas sporto renginių 
ciklas „All sports together“, skirtas 
jaunimo prevencijai prieš rūkymą. Tris 
gruodžio trečiadienius komandos žaidė 
labiausiai Užpaliuose paplitusius žaidi-
mus. Pirmąjį trečiadienį atidarė krepšin-
io 3 x 3 varžybos, toliau sekė futbolo  4 x 

4 turnyras, na o galiausiai viską vainika-
vo visų pamėgtas tinklinis. Iš viso daly-
vavo keturios komandos: gimnazistų 
komanda, Užpalių bendruomenės, 
gimnazijos administracijos komanda 
bei svečiai iš Vyžuonų. Renginys pr-
itraukė įvairaus amžiaus žmones, su-

Sportas visiems

teikė progą labiau pažinti šalia savęs 
esančius bei praleisti žvarbius žiemos 
vakarus aktyviai sportuojant ir būnant 
bendraminčių būryje. Visi žaidėjai 
buvo apdovanoti ir įvertinti. Uždary-
mo metu turėjo galimybę pabendrau-
ti su svečiais iš BC Utenos „Juventus“ 

komandos ir kartu pasivaišinti Dang-
uolės Vaškelienės dovanotu tortu. Prie 
renginio kokybės taip pat prisidėjo 
Užpalių LIONS klubas, Užpalių gim-
nazija, labdaros ir paramos Užpalių 
fondas, parduotuvė IĮ PAULETA, spor-
to ir sveikatingumo centras RL GYM 
bei kaimo turizmo sodyba Širvynė. 
Džiugu, jog jaunų žmonių iniciatyva 
gali pritraukti ne tik jaunuolius, bet ir 
miestelio bendruomenę bei gimnazijos 
administraciją. Akivaizdu, jog Užpalių 
gimnazijos mokinių savivalda aktyviai 
vykdo veiklas bei yra pilna noro daryti 
gerus darbus ne tik gimnazijai, bet ir vi-
sai bendruomenei.

                      
Užpalių gimnazijos mokinių parla-

mento pirmininkė Samanta Sidabraitė
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„gero“ grojimo, linksmų koncertų, o 
pagrindinis uždavinys - tobulinti muz-
ikinius įgūdžius. Turime daug planų ir 
svajonių, kurių nesakysime, nes pasaky-
tos svajonės neišsipildo. 

Gintarė. Šie metai mokykloje ir 
grupėje man paskutiniai. Labai noriu 
pagroti jau suplanuotuose koncertuose 
ir surasti naują grupės narį - bosistą.

Gintarė. Ačiū Jums už nuoširdžius 
atsakymus. Linkime Jums gražių kon-
certų, puikių akimirkų. Lai išsipildo 
Jūsų svajonės.

Užpalių gimnazijos žurnalistų 
būrelis, mokyt. Loreta Rožienė

atkelta iš 5 psl.

Susipažinkime su roko grupe
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 Gruodžio 28 d. Kaniūkų laisvalai-
kio salėje vyko teatralizuotas šventinis 
vakaras „KĄ MUMS ŽADA 2020-IEJI“. 
Ateinantys metai – metalinės Žiurkės 
metai. Scenoje įsikūrė Žiurkių kara-
lystė. Šeimininkavo žiurkė Karalienė 
su savo patarėjomis meilės, sveikatos, 
kelionių, darbo, finansų srityse. Vakaro 
metu   žiurkės  supažindino susirinku-
sius su ateinančių metų horoskopų pra-
našystėmis  visiems Zodiako  ženklams. 
Žiurkių karalystei dangus dovanojo 
„Žvaigždžių lietų“: scenoje pasirodė Ž. 
Žvagulis, L. Ir P. Kazlauskai, Donata, A. 
Pugačiova, Džordana, Jazzu... Kalėdų 
Senelis apdalino visus dovanėlėmis. Už 
šventę akiai ir dūšiai ačiū vadovei  Rimai 
Vigelienei ir visiems artistams: I. Kau-
linienei, A. Indrašienei, R. Kubiliūnie-
nei, D. Gudelienei, E. Liaudanskienei, R. 
Abukauskienei, I. Bučienei, L. Barausk-
ienei, A. Meidutei, O. Jasiulionytei, V. 
Juškai, A. Kubiliūnui, M. Juškaitei, R. 
Barauskaitei ir J. Keraminui. Visiems 
žiūrovams dėkojame už palaikymą 
šypsena ir plojimais.

Kaniūkų krašto bendrijos 
informacija

Teatralizuotas šventinis vakaras Kaniūkuose
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Nors dienos trumpėja, bet vilutiškiai 
nestokoja sumanymų ir gražių suėjimų. 
Lapkričio 8 d. dalyvavome  tradicinėje 
trijų bendruomenių Duokiškio, Kalvių 
ir  Vilučių  šventėje ,,Geras kaimynas nuo 
dievo‘‘. Šventė vyko  Duokiškyje. 

Lapkričio 15 d. vilutiškiai jau patys 
kvietė į popietę ,,Rudens mintys“. Vieš-
nios iš UKC Užpalių skyriaus parodė pro-
gramą ,,Esi man viena“. Programa  sujau-
dino  visų žiūrovų širdis. 

Atėjo gruodis. Reikia spėti  pasiruoš-
ti  ateinančioms šventėms, komandiruoti 
nykštuką į  Užpalių nykštukų slėnį ir pa-
sibūti  drauge. Gruodžio 14 d. rinkomės 
bendrijos salėje į popietę  ,,Kalėdų belau-
kiant“. Visi žinome, kad gruodžio 13 d. 
– šv. Liucijos – šviesos nešėjos diena. Šią 

Vilutiškiai rudens – žiemos sandūroje

dieną pagal protėvių papročius jau galima 
įžiebti papuoštą kalėdų eglutę. Susirinkę 
tai ir padarėme - įžiebėme eglutę, kad lai-
kas iki Kalėdų būtų šviesus ir jaukus. Svei-

kinome jubiliatus, kurių buvo net trys. 
Vilučių seniūnaitis Saulius Sirvydis šventė 
50-ies, Ina Beržinskienė – 85-rių, Tatjana 
Sirvydienė – 45-rių metų sukaktis. Šven-
tės svečiai – Rokiškio rajono Kalvių kul-
tūros centro liaudiškos muzikos kapela 
išjudino visus susirinkusius: sukosi vaikų 
rateliai ir šokėjų poros, skambėjo bendros 
dainos, visus jungė artumas ir bendrystė. 

Visiems linkiu sveikatos, sėkmės ir 
geros kloties sumanymuose ir darbuo-
se. Tegul 2020 metai būna sėkmingi. Lai 
būna mūsų namai pilni skalsos ir santar-
vės. 

Vilučių laisvalaikio salės specialistė 
Nijolė Petrusevičienė
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Jau ketvirtus metus, Užpalių para-
pijos klebonas Jonas Bučelis ir Užpal-
ių Garbės Pilietė Nijolė Rimkevičienė, 
organizuoja gerumo akciją, kurios tik-
slas, mokyti vaikus atlikti gerus darbus 
ir prasmingai praleisti laisvalaikį. Pir-
moje išvykoje, vaikai turėjo galimybę 
pamatyti pasipuošusį Kalėdinį Vilnių. 
Grožėjosi Katedros ir Rotušės aikštėse 
papuoštomis naujametinėmis eg-
lutėmis, susipažino su senamiesčio ar-
chitektūriniu paveldu. 

Trečią kartą, vaikai vyko į Laimės 
miestą Uteną, ne tik grižėjosi šventiškai 
pasipuošusia Utena, bet turėjo ir kilnų 
tikslą. Jie aplankė Utenos rajono gyvūnų 
globos namus ir ne tuščiomis rankomis, 
o atvežė beglobiams keturkojams do-
vanų, ėdalo katinėliams ir šuniukams, 
kurių yra daugiau negu du šimtai. Vai-
kai, matydami realią situaciją, įsitikino, 

Prasminga vaikų išvyką į Uteną                                                                                                                                            

kad toks  žmonių elgesys su buvusiais 
gyvūnėliais yra netoleruotinas. 

Centriuką lankantys vaikai, žiemos 
metu lesina paukštelius, o lesyklėles yra 
pagaminęs Liūtų klubo narys Audrius 
Remeikis. Išvyka nesibaigia gyvūnų glo-
bos centro aplankymu. Jau tradiciškai, 

vaikai vyko pažaisti boulingą ir   po 
varžybų, susėdo prie bendro pietų stalo. 
Tokios išvykos moko vaikus bendrystės 
ir skatina juos daryti gerus darbus.   

  
Užpalių Garbės Pilietė

 N. Rimkevičienė                                                                                                                                      
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Užpalių Lions  klubas gyvuoja 
aštuoniolika metų ir vienija 23 narius. 
Klubo veikla paženklinta noru padė-
ti tiems, kuriems reikalinga pagalba. 

Geri, prasmingi darbai  daromi ištisus 
metus nelieka nepastebėti. Labai  malo-
niai pasijunta klubo nariai, kai sulaukia 
padėkų iš Utenos r. savivaldybės mero 
A. Katino, poliklinikos skyriaus vedėjo 
Vidmanto Tamošiūno, užpalietės Vidos 
Puodžiūnienės ir kitų. 

2019/2020 metais klubui vado-
vauja prezidentas, Kuktiškių seniūni-

Užpalių LIONS klubas nuveikė 
daug prasmingų darbų                                                       

jos seniūnas Aistis Kukutis. Lietuvoje, 
šiuo metu, veikia 35 klubai, dauguma 
jų veikia didmiesčiuose. Užpalių Lions 
klubas vienintelis įsikūręs nedideliam 

miestelyje, tačiau jis intensyviai ben-
drauja su Vilniaus, Ukmergės, Panevėžio 
ir kitais klubais. Vyksta bendri susitiki-
mai, dalijimąsi patirtimi apie nuveiktus 
darbus. Mūsų klubas turi tradicijas, ku-
rios apjungia ne tik klubo narius, bet ir 
jų šeimų narius. Tradicinėmis  tapusios 
šventės: Trijų Karalių ir Atvelykio arba 
Vaikų Velykėlių. Džiaugiamės susitiki-

mais su Panevėžio Lions klubu, kurio 
nariu yra ir Panevėžio miesto meras. 
Kasmet,  prieš didžiąsias metų šventes, 
Užpalių Lions klubas surengia tradicinį 
labdaros vakarą, skirtą finansiškai padė-
ti šeimoms auginančioms neįgalius vai-
kus. Šiemet paremta autoįvykio metu, 
nepagydomai sužaloto dviratininko 
Mindaugo, cerebriniu paralyžiumi ser-
gančio Tito, regėjimo problemų ir klau-
sos sutrikimų turinčių vaikų šeimos. 
Parama bendruomenės žmonėms vyks-
ta ištisus metus. Gauta labdara iš draugų 
norvegų pasiekia tuos, kuriems labiau-
siai jos reikia, o medicininė technika 
atitenka Utenos gydymo  įstaigoms. 
Reikia pasidžiaugti tuo, kad mūsų veik-
la yra gerai įvertinta ir Lions klubų Gu-
bernijos valdybos, kurios nariu  yra ir 
mūsų klubo atstovas Audrius Remeikis. 
Eilė mūsų narių yra gavę padėkos raštais 
ir atitinkamus simbolius, nusakančiais 
narių veiklos reikšmingumą. 

Žengiant į Naujuosius noriu padėko-
ti visiems klubo nariams ir palinkėti, 
būkite dosnūs žmonėms gerais darbais, 
inicijuokite pozityvius pokyčius ben-
druomenėje. Tebūna ateinantys metai 
prasmingi ir laimingi, dosnūs asmenine 
laime.                                                                                                                                                                                          

Užpalių Lions klubo įkūrėja ir narė 
Nijolė Rimkevičiene 

Sakoma kad  kiekvienas žmogus 
turi ne vieną, o keletą  svajonių. Sv-
ajonės  skatina žmogų mąstyti ir im-
tis atitinkamų veiksmų. Todėl, vaikai 
lankantys dienos centrą, kartu su va-
dove Nijole, įkūrė Svajonių kambarėlį, 
kuriame ir buvo išsakytos kiekvieno, 
vaiko svajonės. Taip atsirado net 
dešimt svajoklių, labai norinčių, kad 
Kalėdų senelis jų svajones išpildytų. 
Seneliui į pagalbą atėjo geri žmonės, 

Svajonių kambarys
kurie gyvena Jonavoje, Šiauliuose, Vil-
niuje, Austrijoje,  Olandijoje, Uteno-
je. Svajonės pradėjo keliauti į Užpa-
lius pas svajoklius vaikus: Beatričę, 
Dainių, Luką, Izabėlę, Kamilę, Nojų, 
Diją, Daivydą, Emiliją. Buvau maloni-
ai nustebinta, kad jų svajones su didele 
atsakomybe pildė jauni žmonės. Vai-
kai dėkoja Laurai Macijauskienei, 
Monikai ir Povilui Beniušiams, Indrei 
Ringelevičiūtei, Agnei Šveckutei ir 

kitiems, kurie įprasmino save gerais 
darbais ir suteikė viltį ir tikėjimą, kad 
svajones galima išpildyti. Šie žmonės 
gerais darbais, savo dvasingumu kuria 
gėrį žemėje, geba pastebėti atjausti, 
padėti. Didelis AČIŪ jiems ir sėkmės 
asmeniniame gyvenime.                                                                                                                            

     
Užpalių LIONS klubo narė            

    N.Rimkevičienė                                                                                                                                    
                                                                                                                                               

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ tikslas – padėti gyventojams išmokti efek-
tyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu 
ir jo teikiamomis galimybėmis.

Užpalių biblioteka yra projekto dalyvė ir kviečia Jus dalyvauti mokymuose. 
Jei nori prisijunk, kad pasikartotum ką mokėjai ar išmoktum ką nors naujo! 
Susidomėjai paskambink tel nr. 8 614 52411, rašyk el. laišką juvida47@gmail.
com, pasidalink savo norais FC, užsuk į biblioteką.
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 Prabėgo dar vieni Užpalių vaikų 
dienos centro metai. Pirmiausia norėtų-
si pasidžiaugti tuo, kad Užpalių gim-
nazijos vaikai turėjo puikias sąlygas po 
pamokų turiningai praleisti laisvalai-
kį. Vieni rinkosi įvairius rankdarbius, 
kiti stalo žaidimus ar buities ruošą, 
mėgstantys pajudėti sportavo, dalyva-

vo pažintiniuose žygiuose, o kur dar 
aplankyta Sirvėtos regioninis parkas,  
Adomynės dvaras, Kupiškio muziejus, 
aktyvus poilsis  vasaros stovykloje na 
ir kulminacija - kelionė į Estiją. Me-
tus baigėme Kaniūkų bendruomenės 

Užpalių vaikų dienos centro metai

laisvalaikio salės darbuotojos Rimos 
Vigėlienės paruošta nuotaikinga Kalė-
dine programa.  

Už visą tai turime būti dėkingi cen-
tro steigėjams Užpalių Lions klubui ir 
pagrindiniams rėmėjams: Socialinių 
reikalų ir darbo ministerijai, Utenos 
rajono savivaldybei ir Norvegijos Lions 
klubams. 

Vaikų Dienos centro veiklos nebūtų 
įvykę be jo nuolatinių darbuotojų, kurie 
dirba savanorystės pagrindais arba  už 
simbolinį užmokestį, tai socialinė dar-

buotoja Irena Kaminskienė, užsiėmimų 
organizatorė Nijolė Rimkevičienė, bu-
halterė Valerija Morkūnienė.  Tikiuosi 
ir Naujais metais  toliau galėsime džiau-
gtis galėdami Užpalių krašto vaikams 
pasiūlyti prasmingas laisvalaikio veiklas 
ir įgyvendinti vaikų svajonę aplankyti 
Kalėdų senelio gimtinę - Suomiją. 

 Geros kloties Naujoje Žemės  keli-
onėje aplink Saulę. 

Vaikų dienos centro vadovas 
Giedrius Indrašius

Pagal Kultūrinės veiklos plėtros 
programą „Kraštiečių šventė Užpa-
liuose su jūros prieskoniu“. Projektą, 
kurio vertė  1000,00 Eur. Sudarė dvi 
dalys: tradicinė kultūrinė ir edukacinė 
– pažintinė. Kultūrinė dalis buvo skir-
ta tradiciniam kraštiečių susitikimui, 
kurio metu koncertavo dainų atlikė-
jas  Vygandas Kazlauskas. Edukacinė – 
pažintinė projekto dalis, buvo skirta ke-
lionei po Klaipėdos kraštą, į kurią vyko 
46 bendruomenės nariai. 

Pagal Nevyriausybinių organizaci-
jų veiklos programą „Užpaliai – ne-
praeik pro šalį -2“. Projekto įgyvendin-
imo metu išleidome 250 egzempliorių 
„Užpalių“ laikraštį, kuriame buvo pa-
talpintas Užpalių žemėlapis ir prašy-
mas prisiminti ir pasidalinti Užpalių 
seniūnijos vietovardžiais ir surengėme 
trijų dienų stovyklą, kurios metu vyko 

užsiėmimai su Molėtų observatorijos 
lektoriumi Sauliumi Lovčiku.

Pagal Aplinkos apsaugos rėmimo 
specialiosios programos finansuotą 
projektą „Mes ir aplinka yra viena 
nedaloma visuma“. Projekto suma 
700,00 Eur. Projekto įgyvendinimo 
metu surengta diskusija – paskaita „Ar 
galime palikti švaresnę žemę ateities 
kartoms“, suorganizuotos ekologinės 
dirbtuvės visai šeimai, sutvarkytas 
vienas gėlynas, esantis prie Užpalių 
gimnazijos, išleistas „Už palių“ lai-
kraščio numeris.

Pagal nevyriausybinių organizaci-
jų ir bendruomeninės veiklos stiprin-
imo 2017-2019 metų veiksmų plano 
įgyvendinimo 2.3 priemonę “Remti 
bendruomeninę veiklą savivaldybėse”, 
Užpalių bendruomenės „Užpalėnų 
krivūlė“ finansuotas projektas „Kelionė 
+ edukacija + kūryba = vieninga ben-

druomenė“ įgyvendintas. Projekto par-
amos suma 1347,40 Eur. Projekto tik-
slas  – sukurti renginių ciklą, skatinantį 
Užpalių seniūnijos bendruomenių nar-
ių kūrybiškumą ir saviraišką.

Projekto įgyvendinimo metu 
buvo suorganizuotas seminaras 
„Bendruomenės sutelktumas per 
švietėjišką veiklą“, kūrybinis – eduk-
acinis užsiėmimas „Mokomės kurti 
sveikinimo atvirukus“, mokomo-
ji - pažintinė kelionė po Klaipėdos 
kraštą, suorganizuota Rudens Lygia-
dienio šventė. 

   Bendruomenės „Užpalėnų krivūlė“ 
informacija

Bendruomenės „Užpalėnų krivūlė“ Utenos r. savivaldybės 
administracijos finansuoti projektai:
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Laukti švenčių smagiau su draugais. Pradinių klasių mokiniai kartu pasitiko 
vieną iš Advento rytmečių. Gražiais posmais gyrė žiemą, dainomis kvietė Kalėdų 
senelį kuo greičiau aplankyti vaikus. Mokėsi Adventinių žaidimų, ratelių. Rytas 
prabėgo lyg akimirka, nes laukti švenčių smagiau kartu su draugais....

Akimirkos iš Naujametinių švenčių  
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Laikraštį parengė: Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“, uzpalenu.krivule@gmail.com
Laikraščio leidėjas: UAB „Colorita“ Utenio a. 22 (III a.). Tiražas 200 vnt.

Blyneliai iš Tatjanos receptų lobyno

SAUSIS
Šaltas sausis – vėlyvo pavasario lauk.
Koks sausis – tokia liepa.
Jei sausio pradžia ir pabaiga graži, lauk gerų metų.
Sausio mėnesio šiaurės vėjai gerą derlių atpučia.
Jei sausis šiltas, negreit bus pavasaris, o vasara lietinga.
Jei zylė iš pat ryto tupi šešėlyje, naktį lauk šalčio.
Lapė peliaut išėjo – sniegas atodrėkiu pakvipo.
Medžiai miške braška – stiprų šaltį pranašauja.
Jei katės ypač stropiai prausiasi, lauk blogo oro.

VASARIS
Jei per Grabnyčias (vasario 2 d.) šviečia saulė – ims šilti ir snigti.
Jei vasario 2 dieną sninga, sodink bulves ant kalno, jei nesninga – pakalnėje.
Antroji vasario diena parodo pavasarį: jei saulėta – bus gražus pavasaris, jei 

apsiniaukusi – lauk vėlyvų pūgų.
Jei vasario antrąją kyla pūga – žiema ilgai karaliaus; gi saulėta diena pranašauja 

ankstyvą pavasarį.
Jei vasarį pučia šiaurės vėjai – bus derlingi metai.
Jei vasario mėnesį vėjų nėra – bus vėjuotas balandis.
Jei vasarį pastoviai laikosi šalčiai – bus karšta vasara.
Jei vasaris nešaltas – Atvelykis bus baltas.
Jei vasarį pasirodo uodai, pašarus slėpk giliai – vėlyvas būsiąs pavasaris.
Jei vasaris šaltas ir sausas – rugpjūtis bus labai karštas.
Vasaris vandenį paleidžia, tai kovas sutraukia.
Ilgi varvekliai vasario pabaigoje – bus ilgas pavasaris.
Jei virš ledo be atodrėkio pasirodo vanduo, bus lietaus.

(4-5 porcijos)
Tešlai:
2 kiaušiniai,
0,5 l. pieno,
3 šaukštai cukraus, miltų,
0,5 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių,
1 arbatinis šaukštelis cinamono,
3 bananai,
Aliejaus kepimui.
Papuošimui:
3-4 bananai, 200 g. grietinėlės.

Gaminimas:
Iš tešlai skirtų produktų paruošiama grietinės tirštumo tešla. Sudedame 

griežinėliais pjaustytus tešlai skirtus bananus. Blynus kepame gausiai aliejaus 
pripiltoje keptuvėje ant nedidelės ugnies.

Patiekiame papuoštus su plakta grietinėle ir bananų griežinėliais.

SEIMAS YRA PRIĖMĘS 
DEŠIMT NUTARIMŲ DĖL 2020 
METŲ:

Seimo nutarimą Nr. XIII-1151 „Dėl 
2020 metų paskelbimo Lietuvos Steigia-
mojo Seimo šimtmečio metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-1142 „Dėl 
2020 metų paskelbimo Vilniaus Gaono 
ir Lietuvos žydų istorijos metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2143 „Dėl 
2020 metų paskelbimo UNESCO Pa-
saulio paveldo Lietuvoje metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2144 „Dėl 
2020 metų paskelbimo Tautodailės me-
tais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2145 „Dėl 
2020 metų paskelbimo Mokyklų ben-
druomenių metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2272 „Dėl 
2020 metų paskelbimo Eugenijos Šim-
kūnaitės metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2303 „Dėl 
2020 metų paskelbimo Ateitininkų me-
tais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2470 „Dėl 
2020 metų paskelbimo Čiunės Sugiha-
ros metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2769 „Dėl 
2020 metų paskelbimo Vaikų emocinės 
gerovės metais“;

Seimo nutarimą Nr. XIII-2683 „Dėl 
2020 metų paskelbimo Šventojo Jono 
Pauliaus II metais“.

Iš  internetinio www.lrs.lt puslapio

www.meteo.lt/lt/ivairenybes/senoliu-pastebejimai
Adolfo Sinkevičiaus nuotrauka - 

Baltijos kelio trisdešimtmečio minėjimas 

ATITAISYMAS 
2019 m. Nr. 3, spalio mėn. Straipsny-

je „Užpaliečių šiandienos kultūrinės 
veiklos pasilieka istorinėje atmintyje“ 
neteisinga informacija po nuotrauka. 
Turi būti taip.  


