
Už paliu,
Užpalių seniūnijos bendruomenės laikraštis 2020 m. spalis

2005 metų rugsėjo 1 dieną, prieš 15 metų, Užpalių vidurinė mokykla, vadovau-
jama Giedriaus Indrašiaus tapo gimnazija. Ta proga grupė mokyklos mokytojų ir 
mokinių aplankė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Jono Basanavičiaus 
gimtinę, Lietuvos tautinio Atgimimo Ąžuolyną ir ten pasodino ąžuolą. 

Spalio mėn. 2 dieną grupė mokytojų pakartojo maršrutą. Tik šį kartą važiavo 
aplankyti prieš 15 metų pasodinto ąžuolo, kuris sėkmingai įleido šaknis į derligą 
Suvalkijos žemę (nuotraukoje prie ąžuolo).  

 1989 m. kovo 29 d. buvo pasodinti pirmieji ąžuoliukai. Dabar. Lietuvos 
tautinio Atgimimo Ąžuolyne auga virš 8000 ąžuolų ir jis užima daugiau nei 40 
hektarų plotą. 

Mieli seniūnijos žmonės,
Atėjo ruduo. Nors saulė negailė-

jo šviesos bei šilumos lepindama mus, 
tačiau tuštėjantys laukai, daržai ir sodai 
rodo, kad jau ruduo ant slenksčio. Bus 
vis lėčiau, šalčiau ir tamsiau. Kartu su 
gelstančiais medžių lapais atvertę kalen-
dorių supratome, kad atėjo metas švęsti 
tradicine švente tapusį Rudens Lygiad-
ienį. Šiemet jis buvo kitoks, su COVID 
19 prieskoniu, pakoreguotas ir diktuo-
jantis savo sąlygas. 

Pagerbėme „Metų ūkio 2020“ nu-
galėtojus. Už darbštumą ir ryžtingumą 
kuriant modernų bitininkystės ūkį ir 
garsinant Utenos kraštą geriausiu metų 
ūkiu pripažintas Gedimino Skardžiaus 
ir Gražinos Skardžiuvienės ūkis. Trečio-
ji „Metų ūkio 2020“ nominacija už dar-
bštumą ir ryžtą kuriant ir puoselėjant 
uogininkystės ūkį ir sėkmingai vystant 
produkcijos perdirbimo veiklą paskirta 
Julijos Sinicienės ir Sigito Sinico ūkiui. 
Utenos rajono savivaldybės mero Alvy-
do Katino padėkomis pagerbti užpal-
iečiai ūkininkai Tadas Abukauskas ir 
Kristina Abukauskienė. 

Antrus metus visi  džiaugiamės į 
šį pasaulį atėjusiais    jaunaisiais mūsų 
krašto piliečiais. Nuo 2019 m. rugsėjo iki 
2020 m. rugsėjo mūsų seniūnijoje gimė 
vienuolika naujagimių. Tai  džiugina ir 
teikia optimizmo ateičiai. Prisiminimui, 
kad visa Užpalių bendruomenė džiau-

giasi ir sveikina, naujagimių tėveliams 
buvo įteikti  tautodailininkės Odetos 
Bražėnienės sukurti karpiniai.

Svarbus apsisprendimas laukia 
mūsų spalio 11 dieną – rinkimai į Lietu-
vos respublikos seimą.  Kaip  mes, vy-
resnieji ir jaunimas, ateityje gyvensime 
priklausys nuo to,  kam suteiksime man-
datą atstovauti mūsų interesus seime. 
Rinksime seimo narius tiek vienman-
datėse tiek daugiamandatėse rinkimų 
apygardose.  Nepamirškime, kad mūsų 
pilietinė pareiga pareikšti valią ir nuo 
mūsų valios priklausys, kokios sudėties 
bus Lietuvos parlamentas, nacionalinė 

įstatymų leidžiamosios valdžios in-
stitucija, kurią sudaro tiesiogiai ir slaptu 
balsavimu ketveriems metams išrink-
tas 141 Seimo narys.  Aš suprantu, kad 
apsispręsti ką rinkti iš tokios gausybės 
partijų, o tuo labiau kandidatų sąrašų 
nėra lengva ir paprasta. Nežiūrint nie-
ko kviečiu apsispręsti ir ateiti prie bal-
sadėžių spalio 11 dieną ir pareikšti savo 
valią, nepalikti kitiems už jus nuspręsti.  
Linkiu, kad rinkimų rezultatai nenu-
viltų ir kad naujo Seimo darbus lydėtų 
„šviesa ir tiesa“. O mes būkime laimingi 
– atėjo spalvingas ir šiltas ruduo.

Seniūnas E. Keraminas   
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Užpalių gimnazijai – 15 metų
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Brandos egzaminų sesija ir jos re-
zultatai nenuvylė gimnazijos bendruo-
menės.

72 –oji abiturientų laida buvo išskir-
tinė, nes  patyrė pandemijos, nuotolinio 
mokymo iššūkius, ilgą egzaminų sesiją,  
o ir atestatus gavo  jau rudenėjant. Kla-
sėje mokėsi 12  mokinių, 4 merginos ir 8 
vaikinai.  Sėkmė ir truputis nusivylimo 
nesutrukdė siekti savo svajonių ir tikslų. 
D. Kirdeikytė ir S. Bareikytė tapo VU 
studentėmis ir  jau studijuoja psicholo-
giją ir kūrybines komunikacijas. G. Ma-
linauskaitė – M. Riomerio universitete 
studijuoja socialinę pedagogiką ir teisės 
pagrindus.

72 - oji Utenos r. Užpalių gimnazijos laida 
paliko mokyklą

VGTU studentais tapo L. Vaškelis 
– automatikos inžinerija, A. Kubiliūnas 
– pramogų industrija.Vilniaus verslo ir 
dizaino kolegijoje statinių inžinerijos 
sistemas  studijuos O. Juodelis. Elek-
tros ir automatikos inžinerija sudomi-
no T. Gražį.

D. Kriškanas pasirinko paramediko 
specialybę ir mokosi Kaune, T. Gaučys   
Vilniaus automechanikos ir verslo mo-
kykloje, apskaitos Utenoje mokosi U. 
Gelezevičiūtė. 
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Kol kas padirbėti, o vėliau stoti mo-
kytis nusprendė V.Gaučys.  K. Grušnius 
išvyko į Š.Airija, kur dirbs, o tada studi-
juos, nes jau pavasarį išlaikė anglų kalbos 
egzaminą, kuris reikalingas studijoms už-
sienio universitete.

Džiaugiamės savo mokinių  pirmuoju 
žingsniu tikslo link. Linkime, pirmai ne-
sėkmei ištikus,  keisti planą tikslui pasiek-
ti, bet neatsisakyti savo gyvenimo tikslo.

    Klasės auklėtoja N. Braukylienė

Gyvename sudėtingu laikotarpiu, kai svarbu išlaikyti rimtį ir susikaupimą. Tai padeda kai tu žinai į ką kreiptis pagalbos 
reikiamu momentu. Ar ji bus suteikta niekas negali atsakyti, bet pabandyti verta.

                                                   PAGALBOS TELEFONAI IR NUORODOS 
 
Svarbiausi kontaktai gyventojams:
1808 KORONAVIRUSO KARŠTOJI LINIJA. Kasdien 8–20 val. Registracija į mobiliuosius punktus tyrimui dėl koro-

naviruso infekcijos. Nemokamai     
1809 BENDRA EMOCINĖS PARAMOS LINIJA. Visą parą. Nemokamai. Vienija „Vilties liniją“ (suaugusiesiems), „Pa-

galbos moterims liniją“, „Jaunimo liniją“,  „Vaikų liniją“ ir „Sidabrinę liniją“ (senjorams). Kreiptis pajutus nerimą, vienišumo 
jausmą arba susidūrus su koronaviruso sukeltais sunkumais. Pagalbasau.lt        

+370 5 2649676 NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO (NVSC) KARŠTOJI LINIJA.   
   I–IV   8–17 val. V   8–15.45 val. VI–VII 8:00–17:00 Kreiptis kilus klausimų dėl izoliacijos reikalavimų, izoliacijos vietos 
keitimo, ūkinės komercinės veiklos vykdymo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu.

koronavirusas@sam.lt INFORMACIJA. el. paštu apie koronavirusą. Atsakinėjama I–IV   8–17 val. V   8–15.45 val. Kreip-
tis kilus klausimų apie koronavirusą, galiojančias valstybės lygio ekstremaliosios situacijos sąlygas, ūkinės veiklos vykdymą. 

KoronaSTOP.lt. Apibendrinta informacija apie koronavirusą.       
https://sam.lrv.lt/
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Liepos 6 d. kaip ir kasmet, neboda-
mi lietaus ir prasto oro vilutiškiai gausiai 
rinkosi prie kaimo kryžiaus švęsti vals-
tybės gimtadienio. Plazdant vėliavoms, 
skambėjo mūsų dainos ir poezijos pos-
mai skirti Lietuvai, gimtinei. Skambant 
Tautinei giesmei mintimis ir širdimis bu-
vome kartu su visais pasaulio lietuviais.

 Vilutiškiams liepa ypatingas mė-
nuo, nes liepos 26 d. Duokiškio pa-
rapijoje šv. Onos atlaidai, o kartu ir 
,,Duokiškio baladės’’- šįmet jau 10-os-
ios. Suskubome kepti pyragus, raugti 
girą, slėgti sūrius - reikės gi kaimynus, 
kraštiečius, svečius pavaišinti. Taigi su 
savo krašto kulinariniu paveldu atsto-
vavome bendruomenę Duokiškyje.

O gražuolė vasara jau rugpjūčio 
žvaigždeles skaičiuoja, jau ir Žolinė. 
Per Žolines būtina susitikti su kaimy-
nais, giminėmis ir visais prieteliais 
tam, kad visus metus laimingas būtum. 
Ta proga  su bendruomenės kiemeliu 
važiuojame į Užpalius. Smagu pabūti 
tarp draugų, užmegzti naujas pažintis.

 Rugpjūčio pabaiga. Alyvinės obe-
lys ir ankstyvosios kriaušės linksta 
nuo derliaus naštos. Rytais jau subo-

Savo dienas lyg žemuoges suvėrėme ant smilgos

luoja rūko skraistė, būriuojasi gan-
drai, ruošiasi kelionei. Jūžintuose, 
rugpjūčio 23 d. - šv. Baltramiejaus 
atlaidai, bendruomenės šventė. Esa-
me pakviesti dalyvauti. Važiuojame, 
svetur pasižvalgyti ir save parodyti. 
Šv. Baltramiejaus ,,Gyvųjų Amatų’’ 
kermošiuje pristatėme Vilučių krašto 
kulinarinį paveldą.

Rugpjūčio mėn. Vilučiai švenčia 
,,bičkopį’’. Šįmet bičiulystės medų ko-

pinėjome kartu su Anykščių k. c.  Svė-
dasų skyriaus meno mėgėjų dramos 
teatro ,,Miražas’’ kolektyvu. Svečiai 
suvaidino Kazio Sajos komediją ,,Ke-
purė dega’’. Renginio svečias, romanti-
nės fortepijono muzikos kūrėjas Vasi-
lij Kaliužnyj - džiugino savo sukurtos 
muzikos melodijomis. Kulinarinio pa-
veldo puoselėtojos - Tatjana, Elvyra, 
Laimutė visus susirinkusius vaišino 
savo pagamintais patiekalais. Mikasė 
(M.Šermukšnienė) ir  Darata (N.Pe-
trusevičienė) - porino savo nutikimus, 
esant ekstremalioms situacijoms, taip 
nuotaikingai, rugpjūčio  29 Vilučiai 
palydėjo vasarą.

Išlydėjom vasarą, nudirbom di-
dumą rudens darbų ir vėl norisi su-
sibėgti į būrį. Rugsėjo 17 d. Vilučių  
bibliotekininkė Rimutė Vaičienė pa-
kvietė į popietę skirtą poeto  P. Širvio 
100-sioms gimimo metinėms paminė-
ti. Prisiminti poeto gyvenimo ir kūry-
bos kelią padėjo G.Bareikienė, R.Vai-
čienė. Skaitovės - Marija, Gražina, 
Tatjana skaitė poeto eiles. Klausėmės 
dainų Pauliaus Širvio žodžiais...

 Už bendruomenės švenčių ir kas-
dienybės vėrinį nuoširdžiai dėkoju vi-
siems prisidedantiems prie bendrijos 
veiklos. Už visokeriopą paramą dė-
koju seniūnaičiui Sauliui Sirvydžiui. 
Tiek naujienų iš Vilučių krašto. Užra-
šiau linkėjimus ant klevo lapo ir siun-
čiu jums rudenio paštu.

Vilutiškių bendrijos pirmininkė 
Nijolė Petrusevičienė
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Užpalių bendruomenė Baltijos ke-
lio dieną, rugpjūčio 23 dieną, paminėjo 
netradiciškai. Vakare rinkosi žiūrėti re-
žisieriaus Nerijaus Kaupinio filmo apie 
kraštietį Kazimierą Pakštą.

Geografas, mokytojas Giedrius In-
drašius susirinkusius supažindino su 
spalvinga ir įdomia Kazimiero Pakšto 
biografija. Lietuvos geografų draugijos 
pirmininkė, kraštietė Genovaitė Kynė 
papasakojo apie kultūrinę-geo¬grafinę 
ekspediciją, Kazimiero Pakšto keliais, 
įprasminant jo idėjų reikšmę pasauliui. 
Ekspedicijos tikslas buvo išsaugoti is-
torinę atmintį, plėtoti diplomatinius, 
geopolitinius ir tarpkultūrinius ryšius, 
ugdyti patriotiškumą. 

Savo kelionę po tarptautinius kino 
festivalius pradėjęs Karlovi Varuose ir iš 
Atėnų „Grand Prix“ apdovanojimą parsi-
vežęs filmas, pelnęs specialų „Cineuropa“ 

Kino vakaras su režisieriumi
apdovanojimą Vilniaus kino festivalyje 
„Kino pavasaris“, Vokietijos Vysbadeno 
mieste vykusiame „goEast“ filmų festi-
valyje, kurį vainikavo apdovanojimų ce-
remonija, kurioje geriausiu režisieriumi 
paskelbtas filmo „Nova Lituania“ kūrėjas 
Karolis Kaupinis... 

Paskutiniuosius prieškario metus 
vaizduojanti „Nova Lituania“ seka Lie-
tuvos geografijos profesoriaus pastangas 
įtikinti šalies vyriausybę kuo greičiau 
sukurti atsarginę valstybę užjūryje ir taip 

gelbėti šalį nuo artėjančios pražūties. Ore 
tvyrančią katastrofos nuojautą jaučia tik 
pagrindinis herojus, kol jo svajone apie 
galimą rojų žemėje patiki dar vienas 
žmogus – tuometinis šalies premjeras.

Filme vaidina Aleksandras Kazana-
vičius, Vaidotas Martinaitis, Valentinas 
Masalskis, Rasa Samuolytė, Eglė Gabrė-

naitė. Filmo gamybą iš dalies finansavo 
Lietuvos kino centras prie LR Kultūros 
ministerijos. Filmo prodiuserė – Marija 
Razgutė („M-films“). 

Po kino vakaro į susitikimą su už-
paliečiais atskubėjęs režisierius K.Kau-
pinis pasakoja apie filmo kūrimo už-
kulisius, vietas kuriose filmavo, aktorių 
pasirinkimą, patirtus finansinius ir kitus 
sunkumus, atradimo džiaugsmus, atsa-
kė į žiūrovų klausimus apie K. Pakštą, 
jo asmenybę, asmeninį gyvenimą ir vei-
klą. Režisierius pasidalino ateities pla-
nais apie kuriamą filmą, kurio veiksmas 

vyksta sausio 13 d. ir po jos. 
Esame dėkingi režisieriui už atrastą 

laiką ir galimybę atvykti į Užpalius, kaip 
sakė Nerijus Kaupinis „Jeigu galėjau 
vykti į Izraelį ir kitas šalis, kuriose buvo 
demonstruojamas filmas, tai į Užpalius 
tuo labiau turėjau atvykti“.

Bibliotekininkė Vida Juškienė
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1990 m. gruodžio 14 d. Jungtinių 
tautų organizacijos Generalinė asamblėja 
paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine pagy-
venusių žmonių diena. Raukšlės ar odos 
lygumas neparodo tikrojo amžiaus, svar-
biausia – nesenti protu ir siela. Išmintis 
įgyjama ne iš vadovėlio, ji nukalama iš 

Gyvenimas tęsiasi nežiūrint į bėgantį laiką...
gyvenimo patirties. Prabėgę metai apdo-
vanojo Jus gausiai gyvenimiška patirtimi, 
bet aš siūlau nesustoti ties pasiektu, bet 
siekti vis toliau ir giliau.

Kad esate aktyvūs ir veiklūs, liudija 
jūsų neišsenkančios idėjos, energija, op-
timizmas, nuolatinis prasmingų darbų 
siekis, iniciatyvos.

Šiandien nuoširdžiai   noriu palinkė-
ti ne tik sveikatos, artimų žmonių meilės 
ir dėmesio, bet ir jaunatviško aktyvumo 
ieškant ir kuriant. 

Jūs visada esate laukiami biblioteko-
je, o visą spalio mėnesį kviečiu Jus į už-
siėmimus, kurie yra pritaikyti šiandienos 
situacijai. 

Nuo spalio 7 dienos iki 18 dienos 
Užpalių bibliotekoje  Jūsų laukia 14 –asis 
tarptautinis dokumentinių filmų festi-
valis, kurį organizuoja „Nepatogus ki-
nas“. Tinklapyje https://nepatoguskinas.
lt/2020/ paspaudę nuorodą filmai, Jūs 
galite išsirinkti norimą žiūrėti filmą ir at-
eiti į biblioteką, kur Jums bus sudarytos 
sąlygos NEMOKAMAI peržiūrėti pasi-
rinktą filmą. Ir taip nuo spalio 7 dienos 
iki spalio 18 dienos nuo 14 val. Filmą Jūs 
galite žiūrėti vienas ar su draugu. 

Jauskitės jauni, būkit laimingi, reika-
lingi ir suprasti. Su švente, mielieji!

Bibliotekininkė Vida Juškienė



Už paliu, 52020 m. spalis

Jonas Galvydis - Bykauskas iškilus 
karininkas, pirmasis Utenos krašto 1920 
m. Steigiamojo seimo narys J. Galvy-
dis-Bykauskas gimė 1864 12 03 Užpalių 
vlsč. Degesių k.  Savanoris, stovėjęs prie 
mūsų ginkluotųjų pajėgų ištakų. Jo var-
das minimas pačiame pirmame Kraš-
to apsaugos ministro įsakyme, pasir-
ašytame 1918 metų lapkričio 23-ąją, Šis 
Užpalių krašto žmogus vadovavo pir-
majam kariniam junginiui. Vėliau vado-
vavo jaunųjų karininkų rengimui prie 
visų prezidentų – Antano Smetonos, Al-
eksandro Stulginskio ir Kazio Griniaus.

Baigęs gimnaziją, J. Galvydis  - 
Bykauskas buvo pasirinkęs visai kitą, 
nieko bendro su karyba neturinčią  
profesiją -  Sankt Peterburgo girininkų 
mokyklą, kurią baigė 1884-aisiais. Po 
metų Novgorode ir  Senojoje Rusoje 
dirbęs girininkas pasirenka kitą gyven-
imo kelią,   įstoja į Rusijos kariuomenės 
86-ąjį pėstininkų pulką, iš čia labai gre-
itai buvo pasiųstas į Peterburgo junkerių 
mokyklą, kurią baigė labai gerais pažy-
miais. Po metų paskirtas tarnauti į 87-
ąjį pėstininkų pulką. Pažymėtina, kad 
jaunasis karininkas labai sparčiai kopė 
karjeros laiptais.  1905-aisiais, vykstant 
Rusijos ir Japonijos karui, tampa kuo-
pos vadu, o vėliau – kapitonu. Pirmąjį 
pasaulinį karą J. Galvydis - Bykauskas  
pasitinka 18-jame Sibiro pulke, kuris 
vėliau buvo permestas į Lenkijos frontą. 
Už narsą kovose su vokiečiais jam buvo 
suteiktas pulkininko laipsnis. Įdomu, 
kaip būtų susiklostęs pulkininko liki-
mas, jei 1916 m. kautynėse prie Lodzės 
jis nebūtų sužeistas ir patekęs į vokiečių 
nelaisvę, kurioje išbuvo net dvejus me-
tus. O per tą laiką ir Europoje, ir Rusi-
joje ir Lietuvoje vyko permainingi įvy-
kiai. Skamba labai įdomiai, bet 1918-ųjų 
pradžioje visiems vokiečių belaisviams, 
kilusiems iš jų šalies okupuotų teritorijų 
buvo suteiktos atostogos. Daugiausiai 
pėsčiomis grįžęs į gimtuosius Degėsi-
us pulkininkas sužinojo apie Vasario 
16-osios aktą. Todėl nedvejodamas 
keliauja į Vilnių stoti į Lietuvos kari-
uomenę. Tačiau jokios kariuomenės dar 
nėra, nes Lietuvoje dar šeimininkauja 
vokiečiai. Tad karininkas grįžta namo ir 
atidžiai seka įvykius Lietuvoje.   Po ke-

lių mėnesių, atvykęs į Vilnių,  įsijungia 
į kariuomenės kūrimo projektą.  Krašto 
apsaugos ministro Augustino Volde-
maro pasirašyto dokumento trečiame 
punkte nurodoma: „Pulkininką Galvydį 
- Bykauską skiriu vadu pirmojo pulko, 

steigiamo Alytuje. Jam įsakau tuojau 
pradėti paruošiamąjį darbą ir pasirink-
ti sau reikalingą kadrą“.  Alytuje pulk-
ininko laukė sunkūs darbai – išeidami 
vokiečiai nepaliko langų, durų ir svar-
biausia – krosnių. Per kelias dienas pulk-
ininko rūpesčiu kareivinės buvo aptvar-
kytos. Tačiau buvo didesnių sunkumų: 
trūko jaunuolių ir lėšų pulko reikmen-
ims.   Todėl savanoriai ateidavo su savo 
drabužiais ir kitais daiktais.  J. Galvydis 
- Bykauskas prašė aplinkinių parapi-
jų kunigų  agituoti vyrus stoti į  kari-
uomenę. Ir dar,  gruodžio mėnesį, pulko 
vadas paskelbė atsišaukimą:  „Piliečiai! 
Kiekvienas iš jūsų žinot, koks svarbus 
yra dabar laikas mūsų Tėvynei, žinot, 
kad mūsų tėvynės nepriklausomybė 
dar tik ant popieriaus, žinot gerai sve-
timą globą – lenkų, rusų ir vokiečių, 
žinot gerai, kad mūsų globėjai rūpinas 
visokiais būdais mus nuskriausti ir dar-
gi išrauti iš mūsų meilę brangios Lietu-
vos Tėvynės, niekino viską, kas buvo 
mūsų. Taigi, turime progą pasiliuosuoti 
iš vergijos pančių. Stokime į darbą visi 
ir kiek galime prisidėkime darbu ir au-
komis atstatymui Lietuvos Tėvynės. 

Pirmas mūsų uždavinys, t. y. tvėrimas 
kariuomenės, nes be kariuomenės nega-
li būti šalyje tvarkos ir ramybės. Geras 
šalies pilietis nusimano apie reikaling-
umą kariuomenės ir privalo padėti ją 
tverti. Kariuomenė palaikys tvarką šaly-
je, ramybę, kariuomenė apgins Tėvynę 
nuo priešų. Norėdami matyti šalį ne-

priklausoma ir jos 
piliečių savivaldą, 
turime tverti ir visi 
geriausieji Lietuvos 
sūnus testoja į kari-
uomenę.“

Po visų kvietimų 
ėmus gausiai pildytis 
savanorių gretoms, 
atsirado karininkų 
trukumas. Kaip vy-
resnis karininkas J. 
Galvydis - Bykauskas 
skiriamas karininkų 
mokyklos viršin-
inku. Čia jis rengia 
mokymo programas, 
formuluoja Karo 
mokyklos tvarką ir 
iškelia pagrindinį 

tikslą:  – „Parengti naujo tipo Lietuvos 
karininką perimant šį tą iš kitų, o svar-
biausia – vertingos patirties semiantis iš 
senovės ir viską taikant pagal situaciją“.  
Mokant jaunuosius karininkus didelis 
dėmesys buvo skiriama ne vien karin-
iam rengimui, bet ir dvasiniam ir mora-
liniam būsimų karininkų ugdymui. Visi 
kariūnai (terminas sugalvotas J. Galvy-
džio - Bykausko kartu su iš kaimyninės 
Dusetų parapijos kilusiu kalbininku K. 
Būga) katalikai kiekvieną sekmadienį 
rikiuote buvo vedami į Įgulos bažnyčią, 
mokykloje švęstos visos religinės 
šventės o ne katalikams buvo sudarytos 
galimybės lankytis savo bendruomenių 
maldos namuose. Ir dar įdomu tai, kad, 
J. Galvydis -Bykauskas busimiems ka-
rininkams įvedė ir privalomas šokių 
pamokas. Ne veltui pulkininkas, gražia 
užpalėniška tarme pabrėždavo: „Žma-
gus be vieras, kara maksla ir nemakąs 
šakt – yra kiaula“. 

1920 m. uolaus, savo gyvenimą 
tėvynei paskirusio karininko gyveni-
me įvyksta dar vienas vingis, jis tampa 
politiku. Balandžio 15-ąją, laikinai ei-

2020-ieji – Lietuvos Steigiamojo 
Seimo šimtmečio metai

Steigiamojo Seimo nariai kariškiai, atstovavę įvairioms parla-
mentinėms frakcijoms . Iš kairės sėdi: Petras Ruseckas, Feliksas 
Mikšys, Jonas Galvydis-Bykauskas, Konstantinas Žukas
Iš kairės stovi: Ladas Natkevičius, Klemensas Vaitekūnas, Vin-
cas Šmulkštys, Antanas Matulaitis (žuvo kovų metu)

nukelta į 6 psl.
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2020-ieji – Lietuvos Steigiamojo 
Seimo šimtmečio metai
damas vyriausiojo kariuomenės vado 
pareigas, gimtojoje Utenos rinkimų 
apygardoje jis Krikščionių demokratų 
bloko sąraše buvo išrinktas į Steigiamą-
jį Seimą. Tačiau politiko gyvenimas 
neilgai truko – spalio mėnesį, atsiradus 
sudėtingai padėčiai kovose su lenkais, J. 
Galvydis-Bykauskas  palieka Seimą, ir  
imasi vadovauti Antrajai pėstininkų div-
izijai. 1921-vasarį, pasibaigus karo veiks-
mams, J. Galvydis-Bykauskas vėl sugrįžo 
į Seimą. Reikia pažymėti, kad mūsų že-
mietis buvo labai aktyvus seimo narys, 
apie tai galime spręsti iš jo pasisakymų 
gausos įvairiausiais aktualiais klausimais. 
Čia keletas jo pasisakymų antraščių:  
      „Aš čia nekalbėsiu apie žemės refor-
mos svarbumą, apie jos reikalingumą, 
apie jos pribrendimą…“ Pasisakymas 
Seimo posėdyje dėl agrarinės reformos ir 
žalos už nusavintą žemę atlyginimo.

„Aš darau skubotą pasiūlymą dėl 
mūsų miškų eksploatavimo panaikini-
mo…“ Pasisakymas Seimo posėdyje dėl 
miškų eksploatacijos.

„Aš kalbėsiu apgynimui antrojo 
pulko…“ Pasisakymas Seimo posėdyje dėl 
antrojo kariuomenės pulko įvertinimo.

„Aš kalbėsiu keletą žodžių kaip tik 
prieš atstovą Bičiūną…“

Pasisakymas Seimo posėdyje dėl 
Valstybės kontrolės etatų.

„Atstovas Kairys, svarstant šį 
įstatymą, puikiai nupiešė mum, kaip eina 
atstatymas kitur…“ Pasisakymas Seimo 
posėdyje dėl Kauno miesto atstatymo.

„Čia atstovas Ralys kalbėjo, kad 
priėmus toj formoj tą paragrafą, mūsų 
šaulių organizacija neturės pasitikėjimo 
visuomenėj …“ / Pasisakymas Seimo 
posėdyje dėl Šaulių sąjungos.

„Iš įvairių įvairiausių šaltinių 
kiekviena tauta ar valstybė turi vieną 
ar kelius gyvenimo šaltinius, kurie 
yra svarbiausi…“  Pasisakymas Sei-
mo posėdyje dėl Lietuvos ekonominės 
padėties ir padėties žemės ūkyje.

Dirbant seime 1921 metų gruodį 
buvo antrą kartą paskirtas Karo mokyk-
los viršininku. Kaip pažymi istorikai, 
sugrįžęs generolas pradėjo naują šios 
įstaigos etapą, iš esmės ją reformuoda-
mas ir pertvarkydamas į tikrą taikos 
meto karininkų kalvę. 

   Sumanus pulkininkas neapsiribojo 
karininko reikalais, jis aktyviai įsitraukė 
į atkuriamos Lietuvos     visuomeninį 
gyvenimą. Kaip liudija jo bendraamži-
ai; jis niekada nepamiršo, kad yra karys, 

išliko tiesus, tvarkingas, linksmas, rit-
eriškas, labai jautrus garbės klausimais, 
pamaldus. Mano tėvas prisimena, kad 
Degėsių vaikai  laukdavo iš laikinosios 
sostinės gimtinėn atvykstančio vasaroti 
generolo, nes kai jis ateidavo prie Dagio 
malūno maudytis, vaikų paprašydavo 
pasaugoti generolišką mundyrą. O už šį 
atsakingą darbą duodavo net vieną litą. 
Tuo metu tai buvo vertingas pinigas. 
Visą gyvenimą domėjosi kariuomenės 
reikalais, ilgą laiką buvo renkamas Ka-
rininkų ramovės garbės teismo nariu. 
Gen. J. Galvydis - Bykauskas domėjo-
si visuomenės ir politikos klausimais, 
jaunimo dorovės reikalais. Buvo labai 
apsiskaitęs, nemažai rašė į Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos, Kata-
likų veikimo centro, Ūkininkų koopera-
tyvų sąjungos veikėjų periodinę spaudą, 
bendradarbiavo su žurnalais „Mūsų 
žinynas“, „Kardas“, „Karys“, „XX amži-
us“, „Laisvoji Lietuva“, „Lietuvos aidas“ 
ir kt. Rašė pėstininkų taktikos, šaudy-
bos ir kitais klausimais. Parašė kny-
gas „Komunizmas Ispanijoje“ (1939), 
„Marksizmas pavojuje: istoriški keliai ir 
kryžkelės“ (1940), „Lietuva pasaulėžiūrų 
kovoje“ (1936)..  Dėl visų šių patriotinių 
veiklų jis nepatiko sovietiniams okupan-
tams, todėl 1940 liepos 4-ąją suimamas. 
Apkaltintas keliais antikomunistiniais 
pasisakymais nepriklausomos Lietuvos 
spaudoje. Tačiau gal per klaidą paleis-
ta, bet neilgam. Antrą kartą karininkas 
suimtas 1941-ųjų birželio 12-ąją. Šį 
kartą padėtis buvo rimtesnė, generolas 
apkaltintas priklausymu organizacijai 
„Lietuvos gynimo gvardija“, planavusi-
ai nuversti Lietuvoje sovietų valdžią ir 
suimtas iki teismo. Be abejo, J. Galvydis 
- Bykauskas būtų atsidūręs kuriame nors  
Rusijos kalėjimų, tačiau likimas lėmė tai, 
kad kitą dieną po NKGV komisaro nuta-
rimo prasidėjo SSRS ir Vokietijos karas ir 
jis birželio mėnesio sukilėlių išlaisvintas. 
Neilgai trukus - 1943 metų liepos 16-ąją, 
eidamas aštuoniasdešimtuosius, šis iški-
lus patriotas, garbingas Užpalių krašto 
karininkas paliko šį pasaulį. Generolas 
palaidotas Raudondvario kapinėse.

     
Mokytojas Giedrius Indrašius

Karo vadai pas Respublikos Prezidentą, 
1920 m. vasara. Sėdi iš kairės: A. Merkys, 
A. Smetona, J. Galvydis-Bykauskas; stovi 
iš kairės: K. Ladiga, V. Skorupskis, J. Var-
iakojis, E. Adamkevičius
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SENIŪNIJOS INFORMACIJA 

Nuo 2020 m. spalio 1 d. , 
kiekvieną trečiadienį, seniūnijos 
patalpose nuo  9 00  iki 1100  val. 
lankysis policijos pareigūnai.

Gyventojai norintys gauti pa-
slaugas gali atvykti į seniūniją arba 
iš anksto registruotis tel.  8 389 
61782,  8 389 31104, ir pareigūnai 
atvyks į namus.
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Utenos raj. Užpalių gimnazija 
6 klasės mokinė Gaivilė Karosaitė
                                                    

Žvaigždūnė                                              

Klasė, kurioje mokėsi Kotryna, 
nebuvo draugiška. Berniukai nuolat 
pešdavosi, o mergaitės buvo tikros pa-
maivos. Tik Kotryna buvo kitokia. Per 
pertraukas ji tyliai sėdėdavo suole ir ty-
rinėdavo žvaigždžių žemėlapį. Berniukai 
ir mergaitės dažnai šaipydavosi iš Kotry-
nos. Vadindavo ją Žvaigždūne, Kosmo-
so karaliene. Mergaitė nepykdavo, po 
pamokų skubėdavo iš mokyklos namo, 
ruošdavo pamokas, kad vakare galėtų 

Katytės Sniegės Kalėdos

Aš buvau dar tokia maža, kai vieną 
dieną negrįžo mama. Aš glaudžiausi sen-
ame apleistame name ir nuolat jaučiau 
alkį. Į apleistą namą dažnai atbėgdavo 
vaikai. Jie lakstydavo po tuščią namą, 
šiukšlindavo. Tarp jų paliktų šiukšlių 
man kartais pavykdavo rasti maisto. Kai 
namas būdavo tylus ir tuščias, aš eida-
vau prie seno veidrodžio ir žaisdavau. 
Tyrinėdama savo atvaizdą, bandžiau 
atsakyti į klausimą, kodėl paliko mane 
mama? Aš buvau keista katytė. Viena 
mano akis buvo raudona, kita – žalia, 
o kailiukas mano buvo baltas, pasišiau-
šęs. Aš nemokėjau jo susišukuoti. Kai 
paaugau, ėmiau medžioti peles. Bijojau 
žmonių. Tik išgirdusi jų balsus, pul-
davau slėptis.

ypatingai dienai, kai susitiks su savo 
žvaigžde. 

Atėjo lauktasis vakaras. Per dangų 
nusitiesė platus Paukščių Takas. Ėmė 
lyti. Lijo žvaigždėmis. Kotrynai tą va-
karą suėjo dvylika metų. Mergaitė pa-
kėlusi akis į dangų laukė savo žvaigž-
dės, nes jau seniai buvo sugalvojusi 
norą. Staiga pasirodė pati ryškiausia 
žvaigždutė. Ji ir buvo Kotrynos žvaigž-
dė. Kai žvaigždė nukrito, Kotryna buvo 
jau ne maža mergaitė, bet Kosmoso val-
dovė Žvaigždūnė. 

Atėjo pirmoji mano žiema. Snigo ir 
snigo. Kai sniegą supūtė vėjas, jis tapo 
tvirtas. Aš galėjau ant jo stovėti. Jei snie-
gas būtų buvęs purus, tai senas, apleistas 
namas būtų virtęs mano kalėjimu. Vieną 
rytą išėjau pasivaikščioti. Užsižiūrėjau 
į atskridusį paukštelį ir nepastebėjau 
duobės sniege, į kurią ir įkritau. Dras-
kiausi ir garsiai šaukiau, bet iš duobės 
niekaip negalėjau išlipti. Būčiau gal 
taip ir numirusi toje sniego duobėje, 
jei ne maža mergaitė. Ji iškėlė mane iš 
duobės ir tvirtai suspaudė savo glėbyje. 
Aš muisčiausi, draskiausi ir man pavyko 
pabėgti. Mergaitė ėmė mane lankyti. Ji 
atnešdavo man maisto. Aš pripratau ir 
leidausi paglostoma. Mergaitės vardas 
buvo Sandrija. 

Vieną dieną Sandrija mane par-
sivedė į savo šiltus namus. Ji bijojo 

pasakyti tėvams apie mane, nes jiems 
nepatiko katės. Tėvai  nebūtų leidę 
manęs laikyti. Slinko dienos, pilnos 
nežinomybės. Man buvo šilta ir gera, 
pagaliau buvau soti ir Sandrijos myli-
ma. Bet kas bus, kai apie mane sužinos? 
Vieną vakarą virtuvėje kilo triukšmas, 
nes Sandrijos tėvai susipyko. Jie barėsi, 
į grindis nukritusi sudužo lėkštė. San-
drija ėmė verkti. Aš, pamiršusi baimę, 
puoliau į virtuvę, norėjau paprašyti, kad 
jie nesipyktų. Pamatę mane, jie nutilo. 
Sandrijos mama sušuko:

- Iš kur čia toks grožis? 
- Kokia graži katytė, tikra Sniegė, – 

pasakė tėtė.
Sandrijos tėvai susitaikė. Juos sutai-

kiau aš! Kokia buvo laiminga Sandrija. 
Ji mylavo mane ir glaudė prie širdies. Į 
namus atėjo Kalėdos.

Lyg paukštį glostytum
Arba žiūrėtum 
Į baso vaiko pėdsaką
Smėly –
Taip gyveni.
Yra tavy gerumas
Ir mano žodžiai
Auga į tave
Duok nešti šitą vėliavą 
Ir man.
                     Justinas Marcinkevičius

Visada gera kalbėti apie žmogų, 
kuris pastebi mūsų gyvenime daug svar-
bių dalykų, kuris savo buvimu ir rašy-
mu moko tave. Taip noriu kalbėti apie 

Gaivilę Karosaitę, Užpalių gimnazijos 7 
klasės mokinę. Gaivilė -  rajono filologų 
konkursų dalyvė. Jos prozos kūrinėliuose 
Svajonė susipina su   pamatinėmis ver-
tybėmis – Gerumu, Tikėjimu ir Viltimi. 
Koks žmogaus gyvenimas būtų be Tikė-
jimo ir Vilties? O koks jis būtų, jei nes-
vajotume? Gaivilė savo herojų lūpomis 
kalba apie Gerumą, tiki, kad svajonės 
pildosi... Mažas upeliukas, srovenantis 
maža, bet gaivia srovele, lai tampa sraun-
ia upe ir gaivina kiekvieną, kurio širdis 
pasiilgusi Gerumo ir Svajonių. 

Gaivilės lietuvių kalbos ir literatūros  
mokytoja Loreta RožienėN
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Prozos sekcija    

žiūrėti į žvaigždes ir svajoti. Kotryna ti-
kėjo, kad lyjant žvaigždėmis, būtinai vie-
na iš žvaigždžių bus stebuklinga. 

Namuose Kotryna turėjo seną te-
leskopą. Stovėjo jis kambario vidury-
je. Kambario lubos buvo stiklinės, o  
sienas Kotryna buvo išklijavusi spin-
dinčiomis žvaigždudėmis. Kai būdavo 
apsiniaukę ir nesimatydavo žvaigždžių, 
mergaitei nebūdavo taip liūdna. Ji lauk-
davo šviesių vakarų, kad galėtų stebėti 
žvaigždes. Kotryna jau seniai domėjosi 
dangaus kūnais. Mergaitė ruošėsi tai 
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Rugpjūčio kelionė organizuota Už-
palių vaikų dienos centro vaikams – kaip 
„vyšnia ant torto“. Esame buvę Užventyje, 
Rygoje, Saaremaa salose, o šiemet plana-
vome keltis į Suomiją. Deja, pandemija 
pakoregavo mūsų kelionės maršrutą, tad 
vietoj Suomijos trims dienoms vykome 

Užpalių VDC išvyka į Dzūkiją
pasižvalgyti po Dzūkijos nacionalinį par-
ką – 18 vaikų ir 3 vadovai.

Turbūt reikia gimti ar bent širdyje būti 
dzūku, kad pamiltum tą smėlėtą, neder-
lingą, sausros nualintą kraštą. Stabtelėjus 
Trakų kibininėje, iš tolo žvilgsniu nuly-
dėjus garbingą jų pilį, pasiekėme ir Lietu-

vos  pietus. Dzūkija mus pasitiko šamoto 
spalvos grikių laukais, nubalusiais rugiais, 
pilkomis samanomis, dulkėtomis pakelė-
mis ir šilais... šilais. Apsistojome Zervy-
nų etnografiniame kaime prie Ūlos upės. 
Šiemet, kai dėl  sausros nedygsta grybai, 
vietinių gyventojų pragyvenimo šaltinis – 
turizmas, baidarių nuoma. Ūla pamėgta 
turistų dėl aukštų smėlėtų skardžių, gra-
žaus kraštovaizdžio. Upės vanduo – ledi-
nis, nes ją maitina begalė šaltinėlių. Kaimo 
sodybos aptvertos medinėmis tvoromis, 
pasipuošusios langinėmis (papuošti ne 
tik langų šonai, bet ir viršus). Yra ir gėlių 
darželiai, ir daržovių lysvės. Įdomu tai, 
kad senieji gyventojai namus statė po ke-
lis vieną šalia kito, o ūkiniai pastatai buvo 
atskirai. Zervynose matėme tris medinius 
kryžius, visus papuoštus baltais „kvartu-
kėliais“: kad norai išsipildytų, gyvenimas 
sektųsi. Ir kitose Dzūkijos vietose kaimų 
kryžiai taip papuošti.

 Pirmoji mūsų nakvynė buvo Zervy-
nų kluone ant šieno. Bet iki jos dar mau-N
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Artėjant naujajam 2021–2027 m. fi-
nansiniam laikotarpiui, Žemės ūkio mi-
nisterija kuria naują viziją – kitais metais 
turi paaiškėti galutinis planas, kaip ateityje 
Lietuvos ūkininkams bus mokamos Euro-
pos Sąjungos (ES) tiesioginės išmokos. Iš 
viso tam skirta 4,1 mlrd. eurų.

Jei iki šiol Europos Komisija tiesiogi-
nių išmokų skirstymo tvarką reglamenta-
vo gana griežtai, būsimame finansiniame 
laikotarpyje šalims narėms palikta dau-
giau manevro laisvės ir teisių pačioms pri-
imti sprendimus.

Galvodama apie lėšų paskirstymą, 
ŽŪM siekė išanalizuoti ūkių poreikius, atsi-
žvelgti į aktualų kartų kaitos klausimą, kai-
me dirbančių žmonių pajamų užtikrinimą.

Žinodamas šiuos aspektus, Lietuvos 
agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) 
atliko analizę – įvertino šalies ūkius pagal 
veiklą, dydį ir nustatė jų pelningumą.

Remdamasi šia analize, ŽŪM prista-
tė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 
2021–2027 m. strateginio plano tiesiogi-
nės paramos, vadinamojo I ramsčio, prie-
mones. Preliminariame plane išdėstyta, 
kaip bus skirstomos tiesioginės išmokos, 
kaip keisis papildomos susietosios para-
mos dydžiai. Atkreiptinas dėmesys, kad 
tai kol kas tik pirminis tiesioginių išmo-
kų skirstymo pasiūlymas – diskusijos šiuo 
klausimu tęsis dar pusmetį, o gal ir ilgiau. 
Dar nėra patvirtintas ir ES bendrosios že-

Kaip bus ateityje skirstoma tiesioginė parama žemės ūkiui
mės ūkio politikos 2021–2027 m. strate-
ginių planų reglamentas, kuris vienaip ar 
kitaip gali paveikti tiek išmokų dydžius, 
tiek kitas sąlygas joms gauti.

Nacionaliniame strateginiame plane 
dalis tiesioginių išmokų priemonių yra 
privalomos – bazinė pajamų palaikymo 
išmoka, „ekoschema“, taip pat  perskirs-
tymo išmoka, o dalis laisvai pasirenkamos 
- smulkių ūkių paramos schema, jaunųjų 
ūkininkų išmoka, susietoji parama.

ŽŪM siekia, kad didesnė finansinio 
voko dalis atitektų smulkiajam ir viduti-
niam ūkiui.

Aktyviai ketinama skatinti jaunuosius 
ūkininkus – jiems siūloma išmokas mo-
kėti ne 5, o 7 metus ir skirti tam daugiau 
nei 2 proc. I ramsčio voko lėšų.

Perskirstymo išmoka naujajame fi-
nansiniame laikotarpyje bus remiami ne 
pirmieji 30 ha (kaip yra dabar), o pirmieji 
50 ha. Pagrindinis perskirstymo išmokos 
tikslas – maži ir vidutiniai šeimos ūkiai iki 
100 ha turi dirbti pelningai. Šie ūkiai turi 
ne tik išgyventi, bet ir gaminti produkciją. 
Kaip rodo LAEI analizė, pelningesni buvo 
ūkiai iki 10 ha. Turint daugiau kaip 10 
ha, ūkių pelningumas jau krenta, jie dir-
ba nuostolingai. Mažas pelnas atsiranda 
tik ūkiuose nuo 100 iki 150 ha, o labiau 
pelningi – valdantys virš 150 ha. Tą patį 
atspindi ir produkcijos kreivė – iki 10 ha ji 
aukšta, vėliau mažėja ir vėl pradeda didėti 

nuo 150 ha.
ŽŪM tikslas perskirstant išmokas 

ir yra užpildyti nišą iki 100 ha, kad tokie 
ūkiai galėtų dirbti pelningiau, būtų labiau 
gyvybingi ir neatsisakytų žemės ūkio vei-
klos. Apie 96 proc. ūkių Lietuvoje valdo 
iki 108 ha žemės ūkio naudmenų, būtent 
šie ūkiai gautų naudos iš perskirstymo iš-
mokų skaičiavimo pasiūlymo.

Svarbiausi kriterijai ŽŪM skirstant 
susietąją paramą – apsirūpinimas vietine 
produkcija, sektoriaus svarba maisto per-
dirbimui, taip pat sunkumai, su kuriais 
susiduria konkretus sektorius ir dėl to 
silpnėja. Kai kuriems sunkumų patirian-
tiems žemės ūkio sektoriams numatoma 
išmokas didinti (pvz., už pienines karves, 
daržoves, vaisius), kitiems palikti kokios ir 
buvo (už mėsinius galvijus, mėsines avis, 
pienines ožkas, uogas, cukrinius runke-
lius, sėklines bulves). Siūloma mažinti iš-
mokas už baltyminius augalus, uždarame 
grunte auginamas daržoves. Nebemokėti 
už pieninių veislių bulius, taip pat sertifi-
kuota sėkla apsėtus javų plotus. Nauja – 
išmokos už riešutmedžių plotus.

Tačiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, 
kad pasiūlytos susietosios paramos išmo-
kos nėra galutinės - jos tik nusako galimas 
kryptis ir skirtos viešoms diskusijos su že-
mės ūkio subjektais.

https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/
kaip-bus-ateityje-skirstoma-tiesiogine-pa-
rama-zemes-ukiui
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dėmės Ūloje, ant laužo virėme košę, pasi-
vaišinome nerealaus skonio varškinėmis  
spurgomis, ėjome į naktinį žygį iki ežero, 
kuriame vėl maudėmės. Oras visos ke-
lionės metu buvo puikus, tad gyvenimas 
gamtoje nesukėlė ypatingų nepatogumų.

Antroji diena prasidėjo pasivaikščio-
jimu po kaimą su vietiniu gidu Algiu. Jo 
pomėgis – drevinės bitininkystės išsau-
gojimas, nes kiekviena drevė su bitėmis 
senovėje turėjo savo šeimininką ir buvo 
perduodama iš kartos į kartą. O kaip  „ko-
pinėti“ medų, galėjo išbandyti ir visi no-
rintys, nes Algis virvių ir lentelių pagalba 
pademonstravo, kaip iki drevės užlipti ir 
vėliau saugiai nusileisti. 

Važiuodami link  Marcinkonių stab-
telėjome prie šaltinio „Ūlos akis“. Tiesa, iki 
jo dar reikėjo nulipti 125 laiptelius ir kaž-
kiek paėjėti, bet buvo verta. Versmė juodo 
dumblo fone kunkuliuoja žiemą vasarą ir 
yra gamtos paveldo objektas. 

Tą dieną apsilankėme  ir Dzūkijos na-
cionalinio parko lankytojų centre Marcin-
konyse  bei mokomuoju taku nukeliavo-
me iki Čepkelių raiste įrengtos apžvalgos 
aikštelės. Vietomis kelionė po Dzūkijos 
šilus labai priminė Kuršių Nerijos vaizdus, 
nes ir vienur, ir kitur vyrauja negyvosios 
kopos. Marcinkonyse aplankėme ir vie-

nintelę atvirą, mišku neužaugusią kopą, 
vis dar pustomą vėjo ir vadinamą Klonių, 
arba Gaidžių kopa.

 Kitai nakvynei vadovas Giedrius už-
sakė „1000 žvaigždučių“ viešbutį, t.y. poil-
siavietę  po atviru dangumi. Vėl vakarienė 
gaminama ant laužo, vėl maudynės Ūlo-
je, tik jau kitoje vietoje, vėl komandiniai 
žaidimai ir vėl naktinis žygis ... į nežinią. 
Jau temo, kai visu būriu, palikę telefonus 
autobuse, išjudėjome Ūlos pakrante. Žygis 
mišku nebuvo sunkus, nors kartais teko 
kyboti ties pačiu aukšto upės skardžio 
kraštu. Po kokių trijų kilometrų grįžti į 
stovyklavietę tuo pačiu keliu būtų lyg ir 
negarbė, tad nusileidome iki upės ir ne-
bodami jos ledinio vandens perbridome 
į kitą krantą. O kol brovėmės pro dilgėly-
nus ir kitokius sąžalynus, sutemo.  Gerai, 
kad telefonai liko stovyklavietėje, nes jau-
tresni tėvai turbūt būtų iškvietę gelbėtojų 
sraigtasparnį. Galop turiu pasakyti, kad 
žygis baigėsi pergalingai, vaikams energi-
jos užteko iki paryčių.

Įdomi buvo ir trečioji diena. Po ry-
tinės košės susikrovę mantą pajudėjome 
namų link. Pakeliui dar laukė grikinės 
bandos kepimas Kapiniškių kaimo tu-
rizmo sodyboje pas Liną. Siauros, gilios 
kaimo gatvelės, mediniai tilteliai  nepri-
taikyti rimtam eismui, todėl nei traktoriai, 

nei kombainai čia neįvažiuoja. Sodybos 
šeimininkė grikius kulia spragilais, mala 
girnomis. Elektra kaime įvesta tik 1984m., 
kas mums atrodo neįtikėtina. Tuo  metu 
pasirodė ir pirmieji traktoriai. Buvom pa-
vaišinti grikių koše, obuolių kompotu, o  
kol vaišinomės, sodybos duonkepyje iške-
pė ir pačių gamintos „bapkos“. Jų skonis 
tikrai nenusakomas.

 Dar vienas sustojimas mūsų laukė 
Merkinėje. Daug daug laiptelių kopėme 
iki piliakalnio viršaus, dairėmės po gražias 
žaliuojančias apylinkes, matėme Merkio ir 
Nemuno santaką. Pakilom  ir į Merkinės 
apžvalgos bokštą.        

Visos kelionės po Dzūkiją metu pa-
stebėjome itin jautrių, džiugių dalykų. Ke-
liose vietose palei tvoras matėme  padėtus 
vasarinius obuolius su užrašu „Skanaus!”  
Ant  kaimo  kapinaičių vartelių sukabinti 
trys laistytuvai tarsi bylojo, kad ilgapirščių 
tai pas mus nėra. Arba dailutis knygų mai-
nų namelis – prie pat kelio, tolėliau nuo 
sodybų!?        

Ačiū už kantrybę autobuso vairuo-
tojui Egidijui, kelionės vadovams ir daly-
viams. Mūsų Vaikų dienos centro projek-
tą remia LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija, Utenos rajono savivaldybė bei 
Norvegijos Lions klubai. 

Užpalių vaikų dienos centro 
darbuotoja Valerija Morkūnienė

Užpalių VDC išvyka į Dzūkiją
atkelta iš 8 psl.

Rugsėjo viduryje Užpalių vaikų dienos centro vaikai išsiruo-
šė į pažintinę - edukacinę ekskursiją po Biržų kraštą. Aplankėme 
Sodeliškių dvaro sodybą, kurioje nesuskaičiuojamas kiekis seno-
vinių buities rakandų, žemės dirbimo padargų. Sodybos gryčioje 
šeimininkė papasakojo apie  XX a. pr. žmonių gyvenimo būdą, 
to meto papročius, bei ryšius su kaimynais latviais. Paskanavo-
me naminės duonos, sūrio, degustavome žvėrienos užkandžių. 
Daug džiaugsmo vaikams sukėlė sodyboje auginami gyvūnai: 
asilas, alpakos, elniai, danieliai ir  muflonai. 

Senovinės technikos muziejuje  visus nustebino gausa seno-
vinių  automobilių, motociklų, dviračių, spec. paskirties techni-
kos, traktorių, sunkvežimių, autobusų. 

Kelionę pratęsėme aplankydami Kirkilų  apžvalgos bokštą ir 
Biržų evangelikų reformatų  bažnyčią, kurios  kunigas papasa-
kojo apie parapijos bendruomenę,  evangelikų tikėjimą,  kartu 
su vaikais palygino kuo skiriasi katalikų ir evangelikų reformatų 
bažnyčios. 

Kelionę baigėme prie Astravo dvaro, kurį pasiekėme perei-
dami ilgiausią tiltą. Ekskursija suteikė vaikams ne tik daug gerų 
emocijų, bet ir nemažai istorinių bei geografinių žinių.

 
Vaikų dienos centro darbuotoja Ingrida Azarovienė

Išvyka į Biržus
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Straipsnio pavadinime kaimą rašau 
sunormintu pavadinimu Likančiai, tek-
ste – negaliu prisiversti rašyti sudarkytą 
pavadinimą, tad visur rašau Likunčiai, 
taip kaip įamžinta archyviniuose doku-
mentuose,  taip kaip tardavo mūsų se-
noliai.

Likunčiai – 10 km į šiaurę nuo Už-
palių miestelio išsidėstęs kaimas, kurio 
didžioji dalis, pagal 1960 m. adminis-
tracinį suskirstymą priklauso Utenos 
rajono Užpalių seniūnijai. Keletas sody-
bų ir kaimo kapinaitės  atiteko Zarasų 
rajono Dusetų seniūnijai ir ši dalis vadi-
nama Paduvėnėmis, - nes jos teritorijoje 
yra Duvėno ir Duvėnėlio ežerai.

Vargu ar Lietuvoje rastume kitą tokį 
kaimą, taip pasipuošusi ežerais, kaip 
Likunčiai. Pačiame kaime tarp kalvų ir 
kalnelių įkritę spinduliuoja: Dumblys – 
10,7 ha, Ilgys – 12,8 ha, Duvėnas – 11,5 
ha su Duvenėliu – 5,3 ha, Žvirgždys – 6,2 
ha su Žvirgždeliu – 2,5 ha. Šiaurinį kai-
mo šoną skalauja Paščio 
ežeras, iš kurio ištekėjusi 
Šventoji Likančius atid-
alina nuo Traidžiūnų, 
rytine puse kaimas 
glaudžiasi prie Pilašiaus 
- 14,6 ha ežero. Šio ežero 
rytiniame krante stūkso 
aukšta vaizdinga kalva, 
Piliakalniu vadinama.

Padavimas liudi-
ja, kad „Toj vietaj, kur 
dabar in Pilašiaus ažera 
krašta stovi Likunčių 
piliakalnis, kadai saniai 
buvus didela ir graži pi-
laite. Čia gyvenis narsus kunigaikštis su 
sava sūnum. Jaunuoliui labai patikdavus 
muzika ir patsai grodavis, ir kitų graji-
ma klausytis ukvatija.

Teip jau buva, kad pikti priešai vėl 
užpuola šitų kraštų. Žmones, kunigai-
kščia vedami, labai drųsiai kariava su 
atajūnais. Gal būt ir laimėjį šitų karų, 
kad ne kunigaikščia sūnus. Anas, matai, 
išdaviku tapa. Užpalikai kaip tik dažino-
jį ape ja silpnybį muzikai, tai ir papirka 
jį. Davė jam cimbolus ir da kų tai dau-
giau. Ažtat anas ir parodįs atajūnam 
slaptų inėjimų pilin. Te ir suburbėja 

KAIMŲ ISTORIJOS

LIKANČIAI – šešių ežerų kaimas
vidun. Baisiai mušes, daugybe krauja 
tekėja – ir savų, ir atajūnų. Labai daug 
pilalas gynėjų tadu galvas padėja. A iš-
davikas sūnus su sava žirgu perbegįs 
prieša pusan.

Čia vietinių žmanių likį labai 
nedaugelis, tiktai likučiai. Na ta čėsa šitų 
vietų ir pramine Likunčiais. Apgriauta 
pilaite nugrimzda pa kalnu. Ir dabar, 
saka, vakarais tes Pilašiaus ažeru girdis 
žirga žvingimas ir kanopų bildėjimas 
– išdavikas ir numirįs neturi ramybes“ 
(Pasakojo Ona Miškinytė - Sirutienė, 
gim. 1898 m. Likunčių k. Monografija 
„Užpaliai“, 2013, II dalis, psl. 1744).

Gražus ir prasmingas padavimas, 
taip ir norisi tikėti, kad taip nutiko. 
Nors nėra istorinių žinių kada pirmieji 
žmonės apsigyveno Likunčiuose, tačiau 
gynybiniu požiūriu jiems ši vietovė buvo 
labai patogi; iš vakarų pusės saugojo 
Šventosios upė, šiauriau – didelis Paščio 
ežeras ir dar 6 ežerėliai. 

Likunčiai (Likuncie) – gilią senovę 
menantis kaimas, tačiau Užpalių dvaro 
valdų inventoriuose pradedamas minėti 
tik nuo 1663 metų. Tais metais kaimo 
dirbamos žemės plotas buvo 14 valakų 
ir 20 valakų miško. Jau gyveno 10 žem-
valdžių, turėjusių po 1,4 valako žemės 
su daržais. Tai Stanislovas Žemaitėlis, 
Vienslavas Arelis, Stanislovas Nargelis, 
Steponas Baukis, Andrius Masiulionis, 
Jurgis Masiulionis, Romanas Brovkilo, 
Stanislovas Cviekis, Povilas Žvironis ir 
Kasparas Žvironis.  (Likunčių kaimo 
1663 m. aprašymo kopija)

Kaimas nuo senų senovės tarmiškai 
vadinamas Likunčiai, tik  sovietmečiu, 
1972 m. naikindami tarmes, Lietuvių 
kalbos institute susirinkę kalbos darky-
tojai, sumanė į bendrinė kalbą paversti 
keliasdešimt Lietuvos kaimų pavad-
inimų; jų tarpe Likunčius į Likančius, 
Trumpalius į Trumpelius, Drūsenus 
į Drąsenus, Lungelius į Langelius ir 
panašiai. Apie tokius vietovardžių dar-
kytojus poetas Paulius Širvys rašė: „Dir-
ba kalbą Kalbukonis, bet ne taip, kaip 
kalba žmonės“. Pavadinimus sudarkė, 
tačiau sodiečių lūpose, iš senovės atneš-
tas kaimų skambesys tarmiškai tariamas 
skambės kol bus gyvas bent vienas jų 
gyventojas.

Žurnalistas, monografijos „Užpa-
liai“ (2013) vyriausiasis redaktorius 
Stanislovas Balčiūnas, ne kartą disku-
tavęs su kalbininkais apie Trumpalių ir 
Likunčių vietovardžių kilmę ir norėjęs 
atstatyti senuosius pavadinimus, rašė: 
„Visi mūsų krašto žmonės žino, kad Li-
kunčiai vardą gavo nuo likučių, nuo tų 
žmonių, kurie 1433 m. priešams sudegi-
nus Šeimyniškių pilį ir išžudžius daugelį 
jos gynėjų, likusieji pasislėpė, o paskui 
ten įsikūrė.  Apsigyveno likutis ir ta 
žmonių sambūrį vadino likučiais, kuris 
per keletą amžių tarmiškai Likunčiais 
pavirto.  Kai kuriems filologams pa-
sirodė, kad to kaimo pavadinimas kilęs 
nuo žodžio liekana, bet pabandyk mūsų 
krašto žmogų „liekana“ pavadinti, tai 
tektų ir su odontologais pabendrauti“.

Po šimto metų, 1765 m. Užpalių 
dvaro inventoriaus duomenimis, Li-
kunčių kaime jau buvo 15 žemvaldžių, 
kurie dvaro iždui, atitinkamai nuo turi-
mos žemės, mokėjo duoklę nuo 59 iki 
113 auksinų. (1765 m. Likunčių kaimo 
gyventojai ir jų duoklė Užpalių dvarui 
zlotais (auksinais) bei grašiais)

1897 m. Likunčių kaime buvo 192 
gyv., 1923 m. – 156 gyv. (30 kiemų), 
1959 m. – 105, 1970 m. – 83, 1979 m. 
– 48, 1989 m. – 25, 2001m. – 25, 2011 
m. – 8 gyventojai.

Kaimo gyvenvietės (ulyčios) 
pastatai iki 1914 m. buvo susitelkė  
Šventosios upės krante, prie Užpal-

nukelta į 11 psl.
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ių – Dusetų vieškelio, o dirbami laukai 
ilgais rėžiais nusitiesė pietryčių krypti-
mi. Tokia sistema išsilaikė iki 1914 m. 
kol kaimo ūkininkai iš ulyčios išsikėlė į 
viensėdžius. Ir sutūpė jų gražios sody-
bos  išvardintų ežerų krantuose.

Ramiai ir taikingai gyveno Li-
kunčių kaimo ūkininkai tarp vaizdingų 
ežerėlių. Bet vėl, kaip ir senovėje, mūsų 
kraštą  užplūdo atėjūnai, šį kartą iš rytų 
sovietiniai okupantai. Jų okupacijos 
padariniai buvo siaubingi,  pokaryje 
Likunčių kaimas neteko 36 gyventojų. 
1948 m. gegužės 22 d. į Sibirą ištrėmė 
Oną Viliūnienė su sūnumi Vytautu, 
1949 m. kovo 26 d. ištrėmė Motiejaus 
Baukio 8 asmenų šeimą, 1951 m. spal-
io 2 d. Jono Bislio 6 asmenų ir Alekso 
Didžioko 9 asmenų šeimas. Mobilizuo-
tas į frontą nuo distrofijos mirė Anta-

atkelta iš 10 psl.

Baigėsi vasaros viešnagė. O Rude-
nio laiškai iš medžių lapų  rašyti jaukio-
mis spalvomis: geltonai, rusvai, rudai, 
raudonai, žaliai krenta į žemę. Kvepia 
rudeniu.

Per užpaliečių Rudens lygiadienio 
šventę,  kad  mūsų namai vis dar kvepė-
tų vasara – svečiavosi linų tradicijų puo-
selėtoja Irena Leikauskienė ir rudens 
vakarus kvepiančius arbata mums siūlė 
žolynų ir jų produktų žinovė Aleksan-
dra Stasytienė. Jų edukacines programas 
parėmė Utenos r. savivaldybės adminis-
tracija.

O šventės dalyviai tuo tarpu ap-
žiūrėjo mūsų svečio, lenkų fotografo 
Michalo Adamskio, kuris Užpaliuose 
svečiavosi 2018 metų rugsėjį  fotografi-
jų seriją „Vėl dažiausi plaukus“. Parodą 
mums dovanojo  VšĮ „Šviesos raštas“, 
pagal projektą „ReziPro“. Galbūt jo fo-
tonuotraukos truputį kitokios, nes jis 
mūsų kraštą, žmones, įvykius matė savo 
akimis, kurios pirmą sykį regėjo Švento-
sios slėnyje įsikūrusį miestelį. Apžiūrėti  
Michail Adamskio parodą „Vėl dažiausi 
plaukus“, galite Užpalių bibliotekoje.

Renginyje lankytojai pasigedo tra-
dicinio Rudeninio užpaliečių turgaus. 
Tokios gyvenimo realijos saugome 
save ir kitus ir tikimės, kad kitais me-
tais Rudeninis užpaliečių turgus grįš su 
treksmu, papildytas naujomis idėjomis: 
gražesnis, spalvingesnis, kvepiantis tra-

Tradicinės šventės keičiasi, bet išlieka...

dicijomis. Tai mūsų šventė ir mes tai ga-
lime padaryti.

O dabar apie tai kas buvo. Facbo-
ok puslapiai mirgėjo įvairiomis šventės 
akimirkas įprasminančiomis nuotrau-
komis, įvairiais komentarais. Šiame 
straispnyje aptarsiu pagrindinius šven-
tės akcentus ir būtinai paminėsiu rėmė-
jus.

Šventę pradėjo mūsų Užpalių gim-
nazijos jaunosios muzikantės Greta 
Šukytė ir Medeina Maniušytė. Sveikino-
me jaunuosius užpaliečius, ūkininkus, 
bet apie tai minėjo seniūnas. Aš noriu 
priminti, kad pasveikinome ir jaunąjį 
sportininką, kartingų varžybų „Briggs 
station“ Italijoje pirmos ir antros vietų 

nugalėtoją, turintį apdovanojimų ir Lie-
tuvoje – Tautvydą Vaškelį.

Prieš pasirodant grupei „Husarai“ 
nuostabią šokio kompoziciją atliko 
penktokė Žemyna Vaškelytė. Šventės 
įžangoje buvo visko džiaugsmo naujagi-
miais, pasididžiavimo ūkininkais, gro-
žėjimosi jaunaisiais atlikėjais ir nuosta-
bos jaunuoju sportininku, garsinančiu 
Užpalius. Tai tik įžanga po kurios nuo-
taikingą „Husarų“ koncertą dovanojo 
Žemė ūkio ministerija, pagal bendruo-
menės „Užpalėnų krivūlė“ parengtą 
projektą „Užpalių krašto šventė: sueiki-
me ir bendraukime“. Po koncerto šven-
tės dalyviai patraukė prie Šventosios 

nukelta į 12 psl.

nas Jakšys, Povilą Janušką 1945 m. sau-
sio 29 d. nušovė apgirtę stribai, Teofilę 
Nenėnaitę (1915 – 1946) nužudė ban-
ditaujantis M. Paškonis, jos sesuo Anelė 
Nenėnaitė (1912 – 1957) po tardymų į 
kaimą grįžo sužalota, Veronika Leikaitė 
– Ramanauskienė (1921 – 1952) mirė 

sovietiniame kalėjime, 
jos sesuo Elena grįžo iš 
kalėjimo, Julius Siru-
tis (1931 – 1952) žuvo 
partizanaudamas Mar-
tinčiūnų kaime, Balys 
Sirutis ir Ona Viliūnaitė, 
grįžo iš sovietinių kalė-
jimų praradę sveikatą.

Senoliai nulydė-
ti į kapines, jų vaikai 
išsiblaškė po Lietuvą, 
anūkai gal ir pravažiuoja 
pro sunykusias sodybas, 
bet jiems keletas likusių 

trobelių nesukelia jokios nostalgijos. Jie 
jau nebeturi giminės šaknų, kurias gal 
tik retas besidomintis istorija bando dar 
ieškoti...

Kraštotyrininkas Vytautas Indrašius
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Tradicinės šventės keičiasi, bet išlieka
upės. Atėjusius pasitiko UKC Užpalių 
ksyriaus kanklininkų ansamblio „Pasa-
gėlė‘ kanklininkės. Nuostabiai skambė-
jo jų sutartinės atliekamos ant plausto 
– sielių, kurį pristatė idėjos autorius 

Giedrius Indrašius. Tai Utenos Regiono 
vietos veiklos grupės finansuotas vietos 
projektas „Šventoji jungia kaimynus“. 
Pagal šį projektą sutvarkyta pakrantė, pa-
statyta pavėsinė ir Kaniūkų paplūdimy-
je  pastatytas lieptas. Sėkminga projekto 

eiga (jis dar nebaigtas) džiaugėsi mūsų 
viešnios iš Utenos regiono vietos veiklos 
grupės: Jolita Umbrasienė ir Edita Ruk-
šytė. Prieš didyjį išbandymą – palukima 
plaustu – sieliais mūsų laukė  laukė Lidi-
jos Galvanauskienės virta žuvienė ir Už-
palių medžiotojų šiurpė, kurią tradiciškai 
nuostabiai skanią verda Saulius Meidus. 

Skambat kanklių muzikai išlydėjo-
me Giedriaus suburtą komandą į žygį, 
kuris baigėsi sėkmingai. Dabar plaustas- 
sieliai sandėliuojami ir laukia pavasario 
ir vasaros, kada galėsime pasiūlyti naują 
pramogą užpaliečiams ir turistams. 

 Rugsėjis – ypatingas mėnuo, kai žy-
dinti vasara užleidžia vietą darganotam, 
bet dar šviesiam, saulėtam rudeniui. 
Ypač svarbi rugsėjo 21-oji, rudens lygia-
dienis, pasižymintis itin stipria gamtos 
energija. Pasisemkime iš gamtos stipry-
bės, pajuskime žmogų ir visatą vienijan-
čią harmoniją.

Bibliotekininkė Vida Juškienė

atkelta iš 11 psl.

Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė”, 
įgyvendindama projektą „Mokydami-
esi ir dalindamiesi kuriame sąmon-
ingą ir stiprią bendruomenę“ , pagal 
Utenos regiono vietos veiklos grupės 
VPS priemonę „Mokymų, skirtų žinių 

atnaujinimui ir įgūdžių formavimui, vy-
kdymas, edukacinių programų, Utenos 
krašto gamtos ir kultūros savitumo 
išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei 
įgyvendinimas“ vasarą pakvietė ben-

Prisiminus vasarą
druomenę į dvi mokomą-
sias – pažintines išvykas. Pirmoji buvo 
į Kauno botanikos sodą. Ji tiesiogiai 
siejosi su mokymais tema „Sodas, daržas 
ir sodyba“. Mokymų dalyviai buvo prak-
tiškai supažindinti su naujovėmis aug-

inant sodus, sodo augalų genetine įvai-
rove, panaudojimu maisto ir farmacijos 
pramonėje kuriamomis naujomis sodo 
augalų veislėmis.  Į Kauno botanikos 
sodą vyko 44 žmonių grupė. Laisvu laiku 

aplankėme ir Pažaislio vienuolyną.
Rugpjūčio mėn. suorganizavome  

praktinį - informacinį seminarą Pakruo-
jo rajono bendruomenėse “Geroji patir-
tis Lietuvos bendruomenėse ir jos pritai-
kymas”. Seminaro metu apsilankėme 
trijose skirtingose bendruomenėse: Pa-
kruojo kaimo bendruomenėje, Sigutėnų 
ir Pamūšio bendruomenėse. Pažintis su 
šių bendruomenių veikla, užmegzti ben-
dradarbiavimo ryšiai - padės mūsų ben-
druomenei toliau įgyvendinant įvairius 
projektus ir bandant kurti bendruomen-
inį verslą. Laisvu po seminarų metu 
aplankėme Pakruojo dvaro sodybą.

Vasaros mokomosios išvykos baigė-
si, bet projektas tęsiasi. Spalio mėnesį 
mūsų laukia kūrybiniai užsiėmimai su 
tautodailininke Odeta Bražėniene, lap-
kričio 14 d. į svečius atvyks sodininkas, 
bitininkas Algirdas Amšiejus. Lapkričio 
pabaigoje kartu su edukatore Viole-
ta Buterlevičiene kursime adventinius 
vainikus.

Saugokimės patys ir saugokime 
vieni kitus, kad planai taptų realybe.

     
Bendruomenės „Užpalėnų krivūlė“ 

informacija
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Rugsėjo 18 dieną Užpalių gimnazi-
joje vyko Sporto ir muzikos šventė, skir-
ta Užpalių gimnazijos 15 metų sukakči-
ai paminėti. Nuo 13 val. prasidėjo 1-4, 
5-6, 7-8 klasių ir I-II, III-IV gimnazinių 
klasių sporto turnyrai. Visos klasių ko-
mandos rungėsi draugiškose sporto 
rungtyse. Sporto salėje buvo žaidžiamas 
stalo tenisas, stadione – kvadratas, lauko 
tenisas ir kt. sporiniai žaidimai. Po spor-
to varžybų visi atgavo jėgas, ragaudami 
vaišes, kurias paruošė buvę gimnazistai 
Ž. Laurinėnas ir M. Poderytė, dabar tu-
rintys nuosavą restoraną!  Vakare gražią 
šventę vainikavo Užpalių gimnazijos 
muzikos grupės „Dark Light“ ir svečių 
iš Utenos grupės „Begėdžiai“ nuotaikin-
gas koncertas. 

Gražus renginys, skirtas Užpalių 
gimnazijos 15 metų sukakčiai, ne vieną 
įkvėpė naujiems darbams, suteikė ryžto 
mokytis ir puikiais pasiekimais garsinti 
savo mylimą gimnaziją.

Renginį parėmė Lietuvos kaimo 
sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“.

Medeina Maniušytė, III g. 
klasės mokinė

Sporto ir muzikos šventė, skirta Užpalių 
gimnazijos 15 metų sukakčiai

SIŪLOME ĮSIGYTI

Neužtenka pasakyti, kad kiekvien-
as galime būti kūrėju, norint sukurti ką 
nors gražaus ir praktiško reikia mokytis, 
reikia  lavinti ranką, regėjimą, mąstymą, 
kad jie galėtų kurti. Visai nesvarbu kiek 
tau metų: mokaisi mokykloje, esi stu-
dentas ar jau dirbi, o gal augini vaikus ir 
turi laisvo laiko įgyvendinti savo idėjas, 

o gal tavo vaikai jau užaugę  ir šis tavo 
laikas skirtas atskleisti talentams, kurie 
ilgai glūdėjo tavyje, prispausti darbų ir 
rūpesčių. Kūrybiniai gebėjimai reika-

lingi ne tik būsimam menininkui, bet 
ir kiekvienam žmogui. Bendruomenėje 
norime sudaryti galimybę kurti ir dal-
intis savo kūryba, padėti  išsaugoti norą 
ir sugebėjimą drąsiai ir laisvai kalbėti 
įvairiais kūrybinės raiškos būdais. Ka-
dangi mūsų laikraštis leidžiamas vieną 
kartą per ketvirtį, kitas bus išleistas jau 
2020 m. gruodžio pabaigoje – 2021 m. 
sausio pradžioje, tai šiame numeryje 
kviečiame malonias šventines smulk-
menas įsigyti pas užpalietes moteris.

Alė Šulcienė – kuria abstrakčias 
miniatiūras rėmeliuose, formatai 
20×20cm. Su ja galite susisiekti per FC 
paskyrą arba kreiptis į biblioteką  tele-
fonu: 8 614 52411

nuketa į 14 psl.
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Elena Butavičiūtė - kuria mer-
gaitėms įvairius plaukų papuošalus: 
segtukus, lankelius. Su ja galite su-
sisiekti Facebook paskyroje arba 
skambinti ir užsisakyti telefonu 8 671 
30751

Jūratė Gaučienė gamina pasakiškas 
dirbtinių gėlių kompozicijas. Jei norite 
nuspalvinti savo namus dirbtinių gėlių 
puokštėmis, papuošti interjerą daili-
omis orchidėjomis, nustebinti artimu-
osius kvapniais muilo rožių žiedais ar 
miegančiomis rožėmis – kviečiame už-
sisakyti telefonu: 8 626 50050

   

 

 

  

Plačiomis šypsenomis sutikome 
rugsėjį, mat jis lyg ketvirtas vasaros 
mėnuo, nepašykštėjo saulės ir šiltų 
vakarų. Šiandien, rudeniui įsibėgė-
jus, mane susisukusią į jaukų „pledo 
lavašą“ vėsiame bute, šildo vasaros 
prisiminimai. Mąstau,  kaip „nuskilo“, 
kad šiemet šiltąjį metų laiką nutariau 
praleisti gimtuose Užpaliuose. Čia ran-
du tai, kas vadinama „prabanga“ tri-
ukšmingame didmiestyje – ramybę ir 
harmoniją. 

Paskendę savo kasdienybėje 
dažnai nesusimąstome apie mus su-
pantį triukšmą. Kalbu ne apie bir-
biančius automobilius, ankstyvą se-
kmadienio rytą kaimyno užkurtą 
žoliapjovę ar lojančius kiemsargius. 
Šie triukšmautojai skamba lyg malo-
ni melodija ausims, lyginant su in-
formaciniu triukšmu, sklindančiu iš 
televizorių, telefonų ar kompiuterių 
ekranų. 

Skaitmeniniai įrenginiai tapo 
mūsų šiuolaikinės kasdienybės paly-
dovais, todėl rasti ramybę  – nėra 
lengva. Pastarieji nepaliaujamai mus 
„bombarduoja“ naujienomis, reklam-
omis, gandais, atradimais, naudingais 
ir klaidingais patarimais. Informaci-
jos gausoje darosi vis sunkiau atskirti 
„gerą nuo blogo“. 

Suprasdama, kokia šiandien yra 
svarbi informacijos atranka, noriu 

Informacinis triukšmas ir kaip nepaklysti 
melagingų naujienų sraute. 

pasidalinti įžvalgomis ir patarimais, 
kurie padės „neužkibti“ ant melagingų 
straipsnių, istorijų, žinučių ar filmukų 
internete.

• Jeigu perskaitę antraštę pajuntate 
stiprią emociją (pyktį, baimę, nerimą), 
gali būti, kad naujiena yra netikra.

• Jeigu turinio tekstas nerišlus, 
o kalboje apstu gramatinių klaidų, 
tikėtina, kad šaltinyje pateikiama mel-
aginga informacija. 

• Jeigu turinio autorius nežino-
mas, o panaršius internete daugiau jo 
vardu skelbiamos informacijos taip 
pat negalima rasti, gali būti, kad nau-
jiena išgalvota.

• Jeigu kyla abejonių dėl infor-
macijos tikrumo, pasidomėkite, ką 
ta tema kalba kitos žiniasklaidos 
priemonės.

Norėdami atitrūkti nuo informac-
inio triukšmo, turime išlikti budrūs 
ir kritiški. Svarbu ne tik įvertinti in-
formacijos patikimumą, bet ir neleis-
ti melagingoms naujienoms sklisti iš 
lūpų į lūpas. Pagalvokite prieš daly-
damiesi su savo artimaisiais, draugais, 
pažįstamais ir kitais internautais.

Pabaigai, rekomenduoju, mano 
manymu, patikimus lietuviškus inter-
neto šaltinius, pasižyminčius infor-
macijos nešališkumu, objektyvumu ir 
skaidrumu. Tikiuosi, kad juose rasite 
įdomios ir naudingos informacijos, 

turiningiems rudens vakarams. Link-
iu saugaus naršymo ir malonių at-
radimų! 

www.bernardinai.lt – internetinis 
dienraštis, kuriame apstu įdomių 
skaitinių apie visuomenę, kultūrą, 
šeimą, politiką, religiją ir pasaulį.  

www.lrt.lt/mediateka – inter-
netinis portalas, kuriame talpinami LRT 
televizijos ir radijo įrašai. Čia rasite dau-
giau nei 70 000 laisvai prieinamų filmų, 
serialų, koncertų, spektaklių ir knygų. 

www.verslozinios.lt – internetinis 
dienraštis, kuriame skelbiamos verslo 
ir politikos aktualijos, ekspertų komen-
tarai, prognozės.

Užpalietė, 
Marketingo agentūros „Sėkmingi“ 

socialinių tinklų specialistė 
Indrė Zabulytė
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Ar žinai kokie gamtos ženklai pade-
da nuspėti orą? Juk mėgstantiems sodo, 
daržo ar gėlyno darbus, itin svarbu 
žinoti koks bus oras artimiausiomis di-
enomis. Tad, ką gali išduoti pati gamta?

Nuo seno žmonės bando nuspėti ry-
tojaus ar artimiausių dienų orus, ir tam 
yra daug liaudiškų gamtos pastebėjimų, 
kuriuos tuo netikintieji, šiais laikas ima 
ir pavadina netgi prietarais.

Kadangi gamta veikiama labai 
daug įvairių išorinių faktorių, juk civ-
ilizacija nestovi vietoje, tad tai ir yra 
TIK spėjimai.

Norint nuspėti koks bus oras ar-
timiausiomis dienomis, galima stebėti 
daug ką: augalus, dangų, debesis, garsus, 
gyvūnus, paukščius, vakarus, žvaigždes, 
saulę mėnulį, vėją, voratinklius ir net 
varveklius.

    
Kadangi mūsų laikraštis Jus 

aplanko tik kartą į ketvirtį, siūlome 
susipažinti su orų stebėjimais rudenį 
ir žiemą. O gal Jūs turite savo stebė-
jimų kalendorių, mielai juo pasidalin-
tume kitame laikraščio numeryje.

Jei rudenį pradeda labai anksti snig-
ti ir šąla - tai žiema bus nesnieginga ir 
anksti baigsis.

• Vėlyvas lapų kritimas būna prieš 
gilią ir rūsčią žiemą.

• Jei daug lazdynų riešutų prisirpsta 
- bus gili ir rūsti žiema.

• Kai daug šermukšnių uogų - bus 
lietingas ruduo.

• Klevai auksu pasidabino - už mė-
nesio lauk darganų ir šalčių.

• Jei rudenį perkūnas griaudi - tai 
žiemos nebus.

• Jei rudenį lyja lietus ir medžių 
šakos apšąla - tai bus blogi metai.

• Jei ruduo sausas, be lietaus - žiema 
irgi bus sausa.

• Paukščiai skuba išskristi - lauk 
ankstyvos žiemos.

• Rudenį anksti žemę apklojantys 
voratinkliai - pranašauja gerą bei ilgą 
rudenišką orą.

• Jei putinas pilnas uogų - ruduo 
bus šlapias, žiema šalta.

• Jei ant lazdynų daug riešutų - 
ruduo bus šlapias, žiema šalta.

Liaudies išmintis padeda 
nuspėti orą

• Jei antys vėlyvą rudenį maudosi 
atsigręžusios į šiaurę - ims šalti.

Žiemą malkos krosnyje šnypščia 
- blogai dega prieš atodrėkį. Jei ugnelė 
cypia, bus vėjas.

• Jeigu žiemą aplink medžius 
susidaro tušti ratai, tai rodo, kad bus ilga 
žiema ir ilgas šaltas pavasaris.

• Jei žiemą žvaigždėta naktis – šals.
• Jei Kalėdos ant sniego, Velykos ant 

vandens, o jei Kalėdos ant vandens, Ve-
lykos ant sniego.

• Jeigu žiemą dieną geras oras ir 
vakare aptraukia dangų sluoksniniai 
debesys, išsisklaidantys ryte - gero oro 
požymis.

• Jei per plikledį sninga stambiais 
kąsniais - tikėtina, kad netrukus atšals.

• Jei žiemos naktį žvaigždės blizga 
skaisčiai - bus gražus oras, o jei jos yra 
blausios – bus sniegas.

• Žiemą ryto žara aiški - prieš šaltį.
• Jei žiemą gryčioje vištos šėlioja ir 

laksto - bus vėjo.
• Vištos žiemą gryčioje kutenasi 

prieš atodrėkį.
• Kada varnos žiemą garsiai kranksi 

- tikėtina prieš sniegą.
• Jei genys žiemos metu pradeda 

parpt - pusė žiemos jau praėjo.
• Prieš šlapią žiemą skruzdėlynai 

smailūs, prieš šaltą – statūs.
• Jei antys žiemą krapštosi - bus 

šalčio ir sniego.
• Kai žiemą arkliai pradeda šertis – 

didelio šalčio nebus.
• Žiemą gaidys vakare gieda prieš 

atodrėkį.

Iš internetinio puslapio http://www.
walnuts.lt/liaudies_pastebejimai.

Dėl COVID-19 pandemijos ban-
kams pradėjus daugiau paslaugų teikti 
nuotoliniu būdu, padaugėjo ir telefo-
ninių sukčių, apsimetinėjančių banko 
darbuotojais.

 Žmonėms prisiskambinę telefoni-
niai sukčiai dažniausiai bando sužinoti 
banko klientų duomenis - išvilioti in-
ternetinės bankininkystės prisijungimo 
informaciją, „Smart-ID“ prisijungimo 
kodus ir kitą konfidencialią informaciją, 
suteikiančią prieigą prie klientų finansų. 
Tam, kad nepatektume į spąstus, „Lu-
minor“ banko ekspertas Linas Sadeckas 
dalijasi paprastais patarimais, padėsian-
čiais atpažinti finansinius sukčius.

 „Per COVID-19 krizę tiek bankai, 
tiek kitų paslaugų teikėjai prisitaikė prie 
susidariusios situacijos ir klientams pa-
siūlė aktyviau naudotis nuotolinėmis 
paslaugomis, perkeliant jas į telefonus 
ar kompiuterius. Tačiau sukčiai taip pat 
greitai prisitaikė prie pasikeitimų ir vis 
dažniau ieško naujų būdų, kaip išvilioti 
pinigus iš klientų.

Pavyzdžiui, paskambinę klientams 
banko vardu įtikina padiktuoti prisijun-
gimo duomenis prie elektroninės ban-
kininkystės. Tad labai svarbu informuo-
ti klientus apie tai, kaip atskirti tikrąjį 
banko darbuotoją nuo sukčiaus - ypač 
kalbant telefonu, kai skambinančiam 
asmeniui nereikia įrodyti savo tapaty-
bės pateikiant darbuotojo pažymėjimą“, 
- pabrėžia Linas Sadeckas. 

Svarbiausi patarimai, padėsiantys 
atpažinti, jog skambinantysis nėra ban-
ko darbuotojas: 

Žinokite, ko niekada neprašytų 
banko darbuotojas. Svarbiausia at-
siminti tai, jog bankas niekada ne-
skambina klientui, norėdamas išgauti 
sąskaitos numerį, mokėjimo kortelės 
duomenis (kortelės numerį ar saugu-
mo kodą (CVC) esantį kitoje kortelės 
pusėje). Taip pat, banko darbuotojas 
nebandytų išsiaiškinti kortelės PIN 
kodo, internetinės bankininkystės 
prieigos slaptažodžių ir panašiai. Jei 
skambučio metu prašoma pasakyti šią 
informaciją, akivaizdu, kad skambina 
ne banko atstovas.

Kaip apsiginti nuo 
sukčių? Pataria 
bankas

VersloSavaite.lt  
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RECEPTAI

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

INGREDIENTAI: 
PORCIJŲ SKAIČIUS: 6
TEŠLAI:
350 gramų cukinijų (tarkuotos, 
nusunktos) 
300 gramų miltų 
250 gramų cukraus  
3 vienetai kiaušinių 
100 mililitrų saulėgrąžų aliejaus 
50 gramų sviesto 
2 šaukštai citrinų sulčių 
2 šaukštai aguonų 
2 šaukšteliai citrinos žievelės (tarkuotos) 
2 šaukšteliai vanilinio cukraus 
1.5 šaukštelio kepimo miltelių 
0.5 šaukštelio sodos 
1 žiupsnelis druskos 

GLAJUI:
200 gramų cukraus pudros 
šiek tiek citrinų sulčių
 
PARUOŠIMO BŪDAS:
 PARUOŠIMO LAIKAS: APIE 1 VAL.
1. Cukiniją sutarkuoti morkų tarka, lengvai nuspausti susidariusį skystį.
2. Kiaušinius, cukrų, tirpdytą sviestą, aliejų išmaišyti kartu iki vientisumo. 

Sodą sumaišyti su spaustomis citrinos sultimis ir įmaišyti į kiaušinių plakinį.
3. Miltus sumaišyti su kepimo milteliais ir įmaišyti į tešlą, berti cukinijas, 

druską, vanilė, aguonas ir citrinos žievelę. Permaišius iki vientisumo suversti 
į kekso formą. Kepti 170 C apie 1val. Patikrinti mediniu iešmeliu. Atvėsinti.

4. Glazūrai išmaišyti cukraus pudrą su citrinų sultimis, citrinos sulčių pilti 
tiek, kad glazūra būtų tinkamos konsistencijos ir aplieti kepinį...

https://www.lamaistas.lt/receptas/

INGREDIENTAI: 
PORCIJŲ SKAIČIUS: 2
120 gramų grikių
4 šaukštai miltų (grikių ar paprastų)
2 vienetai kiaušinių
1 vienetas morkų
1 vienetas svogūnų
šiek tiek druskos, šiek tiek pipirų

PARUOŠIMO BŪDAS:
PARUOŠIMO LAIKAS: APIE 20 MIN.
1. Grikius išverdame ir paliekame atvėsti. Galite drąsiai išvirti iš vakaro, 

tada kotletukus pasiruošite labai greitai.
2. Keptuvėje ant trupučio aliejaus pakepiname smulkiai pjaustytą svogūną ir 

tarkuotą morką. Galima daržoves dėti ir nekepintas, bet su kepintomis man skaniau.
3. Atvėsusius grikius sumaišome su pakepintomis daržovėmis, kiaušini-

ais ir miltais. Pagal skonį pagardiname druska ir pipirais, galima dar įdėti mė-
giamų prieskonių (labai tinka provanso žolelės ar žiupsnelis paprikos). Masė 
turėtų gautis tokia rankomis formuojame. Jeigu būtų per biri, įdėkite dar šiek 
tiek miltų.

4. Drėgnomis rankomis formuojame kotletukus ir kepame įkaitintoje 
keptuvėje ant šiek tiek aliejaus, gražiai apkepdami iš abiejų pusių.

5. Labai tinka valgyti su graikišku jogurtu arba šiuo varškės padažiuku.
https://www.lamaistas.lt/receptas/

„Už palių“ laikraščio pagalba gal-
ite pasveikinti draugus, pažįstamus ar 
kaimynus jubiliejaus ar kita proga ar pa-
prasčiausiai pasidžiaugti sėkme. 

Jeigu norite paskelbti kokią nors 
informaciją – kreipkitės, pagelbėsime. 
Galite kreiptis į seniūną tel. 8 612 46389 
arba į biblioteką tel 8 61452411, rašyti 
el. laišką su pasiūlymu adresu uzpalenu.
krivule@gmail.com  

Siūlome  naujas  rubrikas 
„PASVEIKINK“, 
„INFORMUOK“

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


