
Už paliu,
Užpalių seniūnijos bendruomenės laikraštis 2021 m. gruodis

Mielieji, prabėgo 2021-ieji metai ir mes tuoj žengsime 2022-ųjų 
taku. Sveikinu visus su artėjančiomis šventomis Kalėdomis ir Naujai-
siais metais. Lai šie metai būna kur kas geresni už praėjusius. Tegul 
visus metus Jus lydi gera nuotaika ir sveikata, išsipildo Jūsų svajonės ir 
lūkesčiai. Per Kalėdas mus aplankantis gerumo jausmas telydi ištisus 
metus. Šie metai tebus pripildyti meilės, darnos, supratimo ir visokerio-
pos šviesos. Tegul šiais 2022-siais   lydi pasisekimas ir sėkmė Jūsų gerus 
darbus ir sumanymus.

Su gražiausiomis metų šventėmis, mielieji.

                                                             Užpalių seniūnas Eugenijus 

Mieli laikraščio skaitytojai, 
Švenčių laukimas – laikas, kada galima atleisti, susitelkti, būti 

dosniais ir  maloniais. Vienintelis toks per visus ilgus kalendori-
nius metus, kada visa seniūnijos bendruomenė dar sykį  susitelkia 

ir sukuria Kalėdi-
nės pasakos ste-
buklą. Tai įvyko 
gruodžio pra-
džioje. Ketvirtą 
kartą uždegėme 
žvakutes ant eglu-
tės, ketvirtą kartą 
papuošėme mies-
telio centrą. Šiais 
metais jis sušvito 
pasakiškai gra-

Šias Kalėdas ir Naujuosius pasitinkame praturtėję. 
Pandemija, vienišos šventės, artimųjų ir šurmulio sto-
ka mus padarė išmintingesnius, išmokė labiau vertinti 
nematerialius dalykus. Todėl dabar Kalėdų dvasia yra 
tikresnė, o Betliejaus žvaigždė ryškesnė. Anot poeto Vy-
tauto Mačernio, išmokome gyventi dūžtančiose formose. 
Pasitikrinome vertybes. Atėjo palengvėjimas – šios 
šventės daug linksmesnės, daugiau atsargios vilties pa-

kviesti, ateiti, apkabinti, dalytis.
Mieli Užpalėnai, tebus pilni Jūsų namai ir širdys tikros šilumos, artimųjų 

draugystės, vilties, nes Kalėdų Stebuklas jau čia, Naujieji teatneša tik gerų per-
mainų. Šviesa sugrįžta į pasaulį, skelbkime ją ir neškime savo širdies žibintus 
ten, kur dar tamsu.

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų! Laimingų Naujųjų metų!

Edmundas Pupinis
Seimo narys

žiais žibintais, kviečiančiais užsukti ir pasigrožėti. 
 O kai mes, uždegę žvakutes ant eglutės ir įžiebę ži-

bintus grįžtame į savo jaukius namus ir už lango palieka-
me tamsą,  baltuojančią snaigėmis, kai vėjas bloškia į šir-
dį saujas praeinančių  metų prisiminimų: bendrų darbų, 
žygių, išvykų, susitikimų, mokymų, kai laimės pažadu 
nušvinta dangaus skliautas, pilnas žvaigždžių,  kad padė-
tų ištverti gruodžio pabaigos tamsą, niūrumą ir šaltį, no-
risi Jums  palinkėti,  kad žiemos šventės visada ir visiems 
būtų kupinos  skaidrios šviesos, kurią ištisus metus kūrė-
me galvodami  vieni apie kitus, tarsi  kaupdami  tinkamas 
dovanėles, kad per šventes galėtume  dalintis jomis tarsi 
prisiminimais.

Gerų ir gražių Jums švenčių.

Laikraščio redaktorė,
bibliotekininkė Vida Juškienė
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Brangūs Užpalių krašto žmonės

Metų sandūroje pačios gražiausios šventės – Kūčios, Šv. Kalėdos, Naujieji me-
tai... Tokiu laiku, kur aš bebūčiau, mintimis visada grįžtu į tėviškę, prisimenu Už-
palių krašto, savo gimtojo Kaimynų kaimo žmones, kurie man artimi ir suprantami. 
Ir niekada nepamiršiu kuklaus vaikystės Kūčių stalo, mamos kepto kalėdinio pyra-
go skonio ir kvapo.....

 Mielieji, sveikindama Jus su artėjančiomis šventėmis, linkiu, kad Jūsų namuose 
netrūktų jaukumo, žmogiškos šilumos, ramybės. Tegul Kūčių vakaro šviesa sušildo 
ir sujungia širdis, pakylėja nuo darbais ir rūpesčiais persmelktos kasdienybės prie 
amžinųjų vertybių. Kad esame ne vien dėl savęs, bet ir dėl kitų. 

Šv. Kalėdos – tai jausmas širdyje, o ne vien šventinis šurmulys. Tad lai neprist-
inga laiko artimiesiems. Įsiklausykime ir išgirskime tuos, kurie yra šalia. 

Iš visos širdies linkiu, kad ateinančiais, 2022 – aisiais metais Jus lydėtų meilė, 
sėkmė, laimė. Ir svarbiausia, būkite visi sveiki,saugokite save.

Linksmų, šviesių, prasmingų švenčių!

   Pagarbiai
   Milda Petrauskienė

Mielieji,
2021 metai visiems buvo sunkių išbandymų, nežinomybės, kai kam net 

baimės metai... Tačiau jau greitai 2022-ieji. Pažvelkit... Kokie magiški skaičiai! 
Išaušus naujųjų rytui sutikime juos – reikšmingus, džiaugsmingus, be didelio 
liūdesio... Nubraukime visi neigiamas emocijas ir toliau ženkime gyvo bendra-
vimo keliu ne tik su savo artimaisiais, bet ir su bičiuliais, bendradarbiais... Pa-
sisemkime iš šių metų geriausių įspūdžių aruodo saują sėkmės ir nusineškime ją 
iki kitus ateinančius... Svarbiausia – būkime sveiki! 

Laikraščių „Utenos diena“, „Ignalinos diena“, žurnalo „Indraja“, 
portalo „udiena.lt“ vyr. redaktorius Vytautas RIDIKAS

Baltu sniegu pabarstytame advente, 
gyvenantys Šventų kalėdų laukimu, 
būkite pasveikinti mano Tėviškės žmonės 
– Už palių ir šiapus palių. 

Ką tik pradžiugino internete rasta 
žinia, kad Užpalių gimnazija yra pirmoji 
Lietuvoje tarp geriausiai mokančių mūsų 
gimtąją, mūsų valstybinę – lietuvių kal-
bą. Nepaprastai didžiuojuosi Jumis visais: 
mokiniais, kurie tą meilę ir pagarbą vien-
ai svarbiausių mūsų vertybių įrodė valsty-
biniuose egzaminuose, mokytojams, kurie 
juos tam parengė, ir tėvams, seneliams, 
kaimynams, iš kurių kalbėjimosi bei 
susikalbėjimo visa tai perimta. Vadinasi, 
Užpaliai yra lietuviškosios atramos taškas. 
O ką pasakė Archimedas? – Duokite man 
atramos tašką, ir aš pajudinsiu žemę!

Jau 25 metus versdami Užpalių 
seniūnijos laikraščio Už palių popierinius 
ar internetinius puslapius, ieškome nuo-
rodų į dalykus, kurie mus stiprina, remia 
beieškant savo tapatybės kartais pasim-
etusiame pasaulyje. Paprastų, bet labai 
brangintinų žinių, kas vyksta seniūnijoje, 
parapijoje, gimnazijoje, bendruomenėse...

besidarbuojantys užpalėnai, tiek kraštieči-
ai kitur, tiek čia, mūsų vyresniosios kartos 
žmonėms dovanotų kalėdines prenumer-
atas? Ar tai nebūtų lašas medaus į mūsų 
gyvenimus? Būtų, tikrai būtų! 

Tad būkime, gyvuokime, dar-
buokimės ir paliudykime tą mūsų bu-
vimą Už Palių.

Gražina Kadžytė

Rašau gruodžio 7-ąją, Šventojo 
Ambraziejaus, kuris beesąs ir bitininkų 
globėjas, dieną, įžvelgdama tame sim-
bolinę prasmę: pirmuosius Už palių nu-
merius sumanė ir sulipdė bitininkas – il-
gametis Užpalių seniūnas, dabar Garbės 
pilietis Vytas Jurka. Regis, iš savojo bi-
tyno semdamasis kantrybės ir kruopštu-
mo jis keliolika metų pats vienas lipdė ir 
lipdė šį informacijos ne tik dabarčiai, bet 
ir ateičiai korį, pripildydamas jį įvairiopų 
žinių medumi. Garbė Jam. Garbė ir ki-
tiems užpalėnams, kurie vienaip ar kitaip 
stengėsi išlaikyti, atkurti, perkurti, sukurti 
atnaujintam gyvavimui šį mūsų bendravi-
mo įrankį. Gal  sutelktomis pastangomis 
pavyktų jį pilnai įteisinti, kad būtų saugo-
mas nacionaliniame registre, įtraukiamas 
į žurnalistikos istoriją? Gal popieriniai 
laikraščiai galėtų sukurti naująją knyg-
nešystę – kuomet gimnazistai grįždami 
po pamokų į savo namus parneštų sav-
iškiams ir kaimynams užprenumeruotą 
laikraštėlį? Gal šiomis aplinkybėmis tai 
sukurtų mecenatystės paskatą –  kuomet 
ne tik vaikai ar anūkai, bet ir sėkmingai 
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SVEIKINIMAI 

Miela Stase,

Už devynių marių supasi vaikystė,
Už devynių jūrų vaikščioja jaunystė,
Už devynių mylių – meilę Tu radai,
Iš devynių laimių – gimė tau vaikai.

Ilgas lemties kelias – nebenusakyt...
Dar lyg vakar gimėm – nebenumatyt,
Kaip tos dienos bėga – bėga lyg vanduo...
Pamatai, kad lieka viskas vien vaikuose.

Tad ar gali laimė būti didesnė?!
Tad ar gali būti gyvenimas gražesnis?!

Kaniūkų krašto bendrija sveikina

Elvyrą Sužiedelienę
Valeriją Morkūnienę
Gražiną Keraminienę
Romą Apokienę
Valę Sirvydienę
Vytautą Indrašių
Juliją Stepanonienę
Aldoną Rutkovskają

       Lai gražiausiais žiedais pasipuoš diena,
       Džiugins širdį ir glostys, ir laimės linkės.
       Tegul ji bus šviesos, šilumos kupina.
      O metus tegul džiaugsmas ir meilė lydės...

Stasę Vygelienę 95–ojo jubiliejaus proga sveikina Vilutiškių 
bendrija

Po Kristaus gimimo, dar savaitė-
lę pavaikščioję įžengsime į Naujuosius 
metus. Vaikai taps paaugliais, jaunuoliai 
– vyrais, senoliams padaugės ligų, o kai 
kurių jau neberasiu. Kas tuomet į mano 
knygas sužers atminimo brangakme-
nius, kas praturtins archyvuose rastas 
žinias?

Einu gimtojo Norvaišių kaimo ga-
tve. Kur gi tie senoliai – gyvoji kaimo 
praeitis? Pavėluota rasti Povilą ir My-
kolą Kublickus, belikusi didelė kuprota 
daržinė ir dviejų galų troba. Joje gyve-
nančiai anūkei Romualdai Kublickaitei 
praeitis tolimas neįžiūrimas miražas. 

Tvirtai ūkiškai gyveno Povilas Ku-
blickas. Nuo prieškario laikų daugelį 
metų turėjo parduotuvę, kieme buvo 
pastatyta pieninė su separavimo įren-
gimais,  gyveno pienininkas su šeima. 
Pieninės pamatų akmenys mažai ką by-
loja apie šaunią Kublickų giminės pra-
eitį. Mažai kas žinojo, kad Kublickai, 
Rutkauskai, Drizgos buvo pravoslavai 
– unitai, carinės valdžios po 1863 m. 
sukilimo apgyvendinti į Samaros guber-
niją ištremtųjų lietuvių sodybose. Gene-
ralgubernatoriaus Muravjovo įsakymu 
iš Norvaišių kaimo žandarai ištrėmė 
vienuolika valakinių šeimų su vaikais ir 
seneliais. Jų ūkiuose ir apgyvendino ko-
lonistus, po dvi šeimas į kiekvieno trem-
tinio ūkį. Taip atsirado Kublickai, Rut-
kauskai, Drizga, Skarina, Gaidukovas, 
Ušakovas ir dar keletas. 1873 m. duo-

Gimtojo kaimo atmintis ir išmintis
menimis Norvaišiuose gyveno 22 pra-
voslavų šeimos, apie 70 asmenų. Vieni 
usnimis užleido derlingus laukus ir ga-
liausiai pardavė lietuviams. Kiti pabėgo į 
Rusiją nuo Pasaulinio karo ir nebegrįžo. 

Treti tapo konvertitais, perėjo į katali-
kų tikėjimą. Dar kitus mirtis nuvedė į 
pravoslavų kapines Užpaliuose. Dabar 
Norvaišiuose beliko į 90 -  tį žengianti 
Veronika Drizgaitė – Abukauskienė.

Netoliese dar stovi apsamanojęs 
Janonių šeimos namas, tačiau naujasis 
savininkas ruošiasi jį nugriauti ir statyti 
naują. Man gaila Janonių šito namo. Jį 
reikėtų išsaugoti ir pritvirtinti atminimo 
lentą, kad žinotų, jog čia gyveno Pasau-
lio teisuoliai. Karo metais, kai vokiečiai 
naikino žydų tautybės žmones, Janoniai 
rizikuodami gyvybe, globojo iš Kauno 
Žvyronų (Janonienė buvo Žvyronaitė) 
atvežtą Keilsonaitę. Ona ir Antanas Ja-
noniai (po mirties), jų dukra Veronika 
Lėlienė ir sūnus Jonas Janonis 2004 m. 

rugsėjo 17 d. respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus aktu  buvo apdovanoti 
„Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“.   

Likimas man buvo palankus. Prieš 
dešimt metus spėjau pakalbinti Joną Ja-
nonį (1922 – 2012). Jau sirguliavo, gy-
veno garbingo amžiaus žmonių globos 
namuose Vilniuje, bet atmintį turėjo 
puikią. Praėjus pro Norvaišius frontui, 
skirtingai nuo kitų vyrų, nesislapstė 
nuo mobilizacijos ir kaip pats sakė: „ ne 
piemuo buvau, supratau, kad ir miške, 
ir fronte vienodai tyko giltinė. Išėjau ir 
grįžau gyvas. O mano kaimynai iš miš-
kų nebegrįžo“. 

Jonas Janonis daug prisiminė, pa-
dėjo kaimo plane išdėstyti, kur kokia 
Norvaišių kaimo sodyba stovėjo, kaip 
jos metams bėgant nyko kartu su nu-
lydimais į kapus jų šeimininkais. Ilgai 
tyrinėjo kaimo gyventojų 1930 metų 
nuotrauką ir atkūrė didžiąją dalį ten 
įamžintų veidų.

Utenoje, Daukanto gatvėje gyvena 
kita Norvaišių kaimo šviesuolė Alma 
Gabrionytė. Metai ją sulenkė taip, kad 
žiūrėdama į pašnekovę turi atsisėsti. Bet 
išsaugojo fenomenalią atmintį, gyvy-
bingumą, linksmumą. Kažkada ji buvo 
jauna ir graži. 1946 metais baigė Salų že-
mės ūkio mokyklą. Kai buvo lipdomas 
Aukštaičio kolūkis, jos tėvelį Antaną 
Gabrionį paskyrė pirmuoju pirmininku, 
o ją, iš gyventojų suvarytų galvijų fermos 

nuketa į 4 psl.
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Gimtojo kaimo atmintis ir išmintis
vedėja. Vėliau vargo laukininkystėje ir  
visoje apylinkėje garsėjo kaip šauniausia 
šeimininkė. Kur vestuvės, krikštynos, 
pakasynos šeimininkauti kviečiama tik 
Gabrionytė. Skaniai, išradingai, sko-
ningai maistą  paruoš, stalus papuoš, 
pakalbins svečius, pati šmaikštų žodelį 
pasakys. Ir dabar, jos dviejų kambarių 
butuke Utenoje  švaru ir jauku, kiekvie-

nas buities daiktas sudėliotas, taip kad 
kuo mažiau vietos užimtų. Kai užraši-
nėjau jos vaizdingus prisiminimus, neiš-
kentęs paklausiau „miela Almute, kas gi 
taip gražiai tamstą prižiūri?“. O ji man: 
„ar aš laiko neturiu, ar aš noro neturiu, 
ar aš švariai apsirengti nesugebu? Tai kas, 
kad kambarys kaip kišenė, naktį jis man 
miegamasis, o dieną „salionas“. Atsiste-
bėti negalėjau, - šitoje mažytėje, senatvės 
sulenktoje moterytėje tiek gyvybingumo, 

tiek šviesos, kad užtenka ir aplinkiniams. 
O laikas Almai Gabrionytei 2022 m. ge-
gužyje iškukuos 94 gyvenimo metus.

Praeinu visą kaimą, pro mano bran-
gius kaimynus: Genutę ir Joną Stanai-
čius, pro Rimutę ir Rimantą Budreikas, 
pro Genutę ir Rimantą Paškevičius ir 
sustoju kaimo gale prie Abukauskų tro-
bos. Čia 1927 m. sausio 8 d. gimė Jonas 
Abukauskas, „Audros“ partizanų būrio 
vadas, 24 metus išbuvęs sovietiniuose 
Omsko, Taišeto, Mordovijos lageriuo-
se, tačiau nesugniuždytas ir neatsisakęs 

savo įsitikinimų, kad Lietuva turi būti 
laisva, be okupantų. Už tai prezidento 
Valdo Adamkaus aktu buvo apdovano-
tas Vyčio ordino Komandoro kryžiumi, 
„Partizanų šlovės I – jo laipsnio“ ordinu, 
2019 m. sausio 13 d. Seimo iškilmėse 
jam buvo įteikta Laisvės premija.

Nuo 1976 m. Jonas Abukauskas gy-
vena gretimame Remeikių kaime, glo-
bojamas Nijolės Abukauskaitės – Uba-
vičienės ir rūpestingos slaugės Levutės. 
Senatvė Jonui atėmė akių šviesą, bet 
neatėmė dvasinės ir fizinės stiprybės. 
Kai tik susitinkame, kalbos pasisuka į 
partizaninės kovos metus, prisimena 
visų savo būrio vyrų ir būrio ryšininkių 
pavardes. „Ne man to reikia, reikia atei-
nančioms kartoms, kad žinotų kokiomis 
aukomis buvo kovota už brangios Tėvy-
nės laisvę“ – visada pabrėžia Jonas Abu-
kauskas. 2022 m. sausio 8 d. sveikinti 
šio didvyriško vyro suvažiuos, sueis 
giminės, kaimynai - bus didelė šventė,  
garbingai pragyventi 95 metai.

Įžengiame į Naujuosius 2022 metus, 
vieniems jie bus džiaugsmingi, kitiems 
skausmingi, o man kaip visada pilni 
dvejonių – ar dar rasiu gimtojo Nor-
vaišių kaimo senolius - neišsenkančius 
atminties šaltinius. Duok Dieve jiems 
stiprybės ir ilgaamžiškumo.

    
Rašytojas, kraštotyrininkas 

Vytautas Indrašius
Nuotr. iš asmeninio archyvo

atketa iš 3 psl.

Bendruomenė Lietuvių kalbos žo-
dyne apibrėžiama kaip istoriškai susi-
formavusi grupė žmonių, susijusių tarp 

Turtingas Užpalių bendruomenės ruduo
savęs gamybiniais santykiais ir/arba 
kolektyvas, kurį sieja bendri interesai. 
Perfrazuojant: Užpalių bendruomenė 

neabejotinai is-
toriškai susifor-
mavusi grupė 
žmonių, kuriu-
os sieja bendri 
interesai. O šios 
bendruomenės 
brandą ir susi-
telkimą parodo 
gausus jos narių 
įsitraukimas į 
bendruomenės 
veiklas. Apžvel-
giant ruden-
inius Užpalių 

bendruomenės renginius išskirtiniausi 
tie, kuriems reikėjo aktyvaus kiekvieno 
dalyvaujančio įsitraukimo. Tokiems 
renginiams ruošėsi ne tik jų organizato-
riai, bet ir kiekvienas dalyvaujantis ben-
druomenės narys ar svečias. Tad koks gi 
buvo šis ruduo, telkiantis Užpalių ben-
druomenę?

Užpaliečiai noriai mokosi ir ke-
liauja. Kelionės, mokymai ir seminarai 
skirti bendruomenei gausiai lankomi 
ir visų laukiami. Tai neabejotinas 
Giedriaus ir Vidos įdirbis. Ne veltui 
pastarieji yra kultūros ir švietimo at-
stovai. Vos paskelbus planuojamas ke-
liones, keliauninkų sąrašas užsipildo. 
Šį rudenį, pažymėdama totorių metus, 

nuketa į 5psl.
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bendruomenė keliavo pažinti kitos ben-
druomenės gyvenimą. Maršrutas vedė į 
Keturiasdešimt totorių kaimą Vilniaus 
rajone. Mus maloniai priėmė šio kaimo 
bendruomenės pirmininkė. Kelionės 
metu buvo aplankyti Trakai ir Ukmergė. 
Klausytasi polifoninės muzikos Trakų 
piles didžiojoje menėje.

Pats svarbiausias rudeninis ben-
druomenės renginys – Rudens lygi-
adienis ir Baltų vienybės diena. Tai 
- Užpalių renginių perlas, įtraukiantis 
labai įvairių interesų ir amžiaus grupių 
žmones. Gausėjantis užpaliečių turgaus 
dalyvių skaičius rodo, kad užpaliečiams 
smagu ne tik stebėti, bet ir dalyvauti. 
Užpalių aikštė pripildyta jaunų stiprių 
balsų. Geras pasirinkimas – pakviesti 
Utenos meno mokyklos vokalistus daly-
vauti šventinėje programoje. Jaunųjų 
atlikėjų dalyvavimas renginiuose tampa 
Užpalių skiriamuoju ženklu. Mieste-
lis didžiuojasi turintis savo roko grupę 
„Dark Light“, nacionaliniuose jaunųjų 
atlikėjų konkursuose laiminčią apdova-
nojimus. Visada mielas „Ašvienių fanų“ 
klubo narių dalyvavimas Rudens lygia-
dienio šventėje. Mažieji bendruomenės 
nariai pirmą kartą arklį paglosto ir kari-
eta pasivažinėja tik šio klubo dėka.

Šį rudenį miestelyje pirmą kartą 
vyko Moliūgadienio šventė. Jaunieji dal-
yviai, jų tėveliai ir visi norintys skapta-
vo, virė, žaidė, ieškojo lobių, puošėsi ir 
vaišinosi naminiais siaubo skanėstais. 
Tai pirmas jaunųjų bendruomenės nar-
ių renginys, skirtas šeimoms, kuris gali 
tapti gražia tradicija miesteliui. Šventės 
rezultatai dar savaitę džiugino mies-
telio gyventojus ir svečius skaptuotais 
moliūgais miestelio skvere.

Kitas išskirtinis renginys, kuriame 
galėjo dalyvauti visi aktyviai prie ben-
druomenės veiklų prisidedantys nariai, 
buvo mokymai su lektoriumi psichologu, 
bendradarbiavimo konsultantu Ričardu 
Diržiu „Mokydamiesi ir dalindamiesi 
kuriame stiprią bendruomenę“. Iš tiesų 
svarbu, kad norintys kurti, organizuo-
ti, prisidėti prie bendruomenės veiklų 
nariai mokėtų sutelkti bendruomenę, 
žinotų su kokiomis rizikomis gali tekti 
susidurti, mokėtų šias rizikas valdyti. 
Tai padeda bendruomenei augti ir ap-
saugo nuo perdegimo ir nusivylimų. Už 
mokymų idėją ir jos įgyvendinimą nea-
bejotinas ačiū Užpalių bendruomenės 
pirmininkei. Stipraus lyderio požymis 
yra auginti kitus ir leisti augti kitiems 
lyderiams. Tikriausia čia ir slypi Užpal-
ių bendruomenės sėkmė.

Turtingas Užpalių bendruomenės ruduo
atketa iš 4 psl.

Adventinio vainiko pynimo eduk-
acija Kamenyčioje buvo pati gražiausia 
visų rudeninių renginių ir veiklų tąsa. Į 
Kamenyčią gausiai rinkosi trijų kartų at-
stovai. Jausmas dalyvaujant buvo toks, lyg 
aplinkui šurmuliuotų didelė šeima, tary-
tum visi susirinko ne į svečius, o į namus, 
kai niekam nereikia skirstyti darbų. Visi 
žino ką reikia daryti, kad šalia esantiems 
būtų jauku, miela ir gera būti. Jaunieji 
bendruomenės nariai į bendruomenės 
veiklas įsijungė tik vasarą, o atrodo kad jie 
visada čia buvo, organizavo ir dalyvavo. 

Bendruomenė kaip ir žmogus visada 
yra įdomus ir veiklus tol, kol turi planų. 
Užpalių bendruomenė jų turi labai daug, 
kad tik savaitgalių užtektų. Tad laukia 
tikrai nenuobodi žiema.

Diana Šlapšinskienė

Įsikūrė „Užpaliūkščio klubas“ - norime, kad 
Užpaliuose būtų gera gyventi

Pastarieji metai mums priminė, 
kokia  svarbi yra bendruomenė. Ma-
tydami gerąsias ne tik  mūsų ben-
druomenės, bet ir kitų miestų, miestelių 
patirtis įvertinome, kad gyvenimas ak-
tyvioje bendruomenėje leidžia patirti 
kūrybos, bendrystės, savitarpio pagal-

bos ir kitus džiaugsmus, kuriuos galime 
atrasti veikdami kartu. 

Dažnai girdime apie mažėjantį 
jaunimo skaičių, senstančią visuomenę, 
kultūrinių veiklų stoką ir poreikį. 
Pasižvalgę po  Užpalių miestelį ir 
seniūniją matome  besikuriančias jau-

nas šeimas, grįžtančius kraštiečius, 
veiklų išsiilgusius gyventojus. Šios situ-
acijos įkvėpti, nutarėme įkurti “Užpal-
iūkščio klubą”  ir kartu vienyti šeimas, 
vaikus, tėvus, senelius, visus iniciatyvius 
gyventojus.

nuketa į 6 psl.
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„Biblioteka – tai žmogaus dvasinių 
vertybių lobynas“ (G. Leibnicas)

Antradienį Užpalių gimnazijos 6 
klasės mokiniai per  literatūros užklas-
inio skaitymo pamoką susitiko bibli-
otekoje. Jie aptarė perskaitytą I. Ežer-
inytės knygą „Skiriama Rivai“. Knygos 
aptarime dalyvavo Luko mama Tatjana 
Sirvydienė ir Jokūbo ir Kotrynos mama 
Neringa Šukienė. Mokiniai pristatė kny-
gos veikėjus, diskutavo apie jų poelgius, 
juos vertino, buvo įdomu išklausyti 
ir mamos nuomonę apie perskaitytą 
knygą. Bibliotekininkė Vida Juškienė 
su šeštokais  aptarė Knygų klubo skaity-

Knygų klubo skaitytojai renkasi bibliotekoje

tojų taisykles, siūlė patiems mokiniams 
jas papildyti. Knygų skaitytojai gavo ir 
kūrybinę užduotį sukurti Knygų klubo 
logotipą ir per dailės pamokas jį nupieš-
ti. Mokytoja L. Rožienė pristatė Gin-
tarės Adomaitytės knygą „Žaliojo namo 

paslaptis“. Ši knyga 2015 metais tapo 
antrojo Nacionalinio vaikų literatūros 
konkurso antrosios premijos laimėto-
ja. Mokiniai ir mamos skaitė knygos 
ištraukas, stengėsi sužadinti norą išpai-
nioti pagrindinės herojės istoriją.  Ne 
paslaptis, kad jaunuosius skaitytojus la-
biausiai viliojo keksiukų kvapas, kuriu-
os iškepė Kotryna. Gimė mintis sukurti 
knygų skirtukų su skaniausiais recep-
tais. Ačiū mamoms, kurios surado laiko 
skaityti kartu.                

Užpalių gimnazijos jaunieji 
žurnalistai  

Nuotr. iš bibliotelkos archyvo

Įsikūrė „Užpaliūkščio klubas“ - norime, kad 
Užpaliuose būtų gera gyventi

Miestelyje jau turime veikiančią ak-
tyvią bendruomenę “Užpalėnų krivūlė”, 
tad mažas „Užpaliūkščio klubas“, su nau-
jomis įdėjomis, naujais siekiais nori įsilieti 
į jau pradėtas veiklas. Juk kartu galime 
daugiau! Vieni su patirtimi, kiti su noru 
padaryti Užpalius patrauklia vieta ne tik 
čia gyvenantiems, bet ir besilankantiems.

 „Užpaliūkščio klubo“ veikla prasidė-
jo visai netikėtai – rugsėjo mėnesį. Ly-
giadienio šventės metu susirentėme 

žaismingą palapinę ir pranešėme apie 
naujai besikuriantį klubą. Prisijun-
gti kvietėme visus – mažus ir didelius, 
skelbdami, kad kartu organizuosime 
įvairias veiklas, šventes, gerinsime in-

frastruktūrą, kursime aplinką, kurioje 
būtų mums visiems gera gyventi. 

Tąkart nė nenutuokėme, kad pavyks 
sutraukti didžiulį susidomėjimą. Pas-
tarieji pirmi mėnesiai mums buvo ypač 
aktyvūs. Per šį laikotarpį kartu pavyko 
nuveikti išties nemažai. Ir tikrai neket-
iname sustoti.

Lapkričio pradžioje susibūrėme 
ir sukūrėme smagią „Moliūgiadienio 
šventę“. Jos metu pjaustėme moliūgus, 

mažieji dalyviai ieškojo lobio, vaišinome 
vieni kitus šiurpiais skanėstais ir mieste-
lyje įkūrėme šviečiančių moliūgų parką. 

Vieną lapkričio šeštadienio popi-
etę praleidome kartu su lektoriumi 

psichologu, bendradarbiavimo kon-
sultantu Ričardu Diržiu. Mažais žings-
neliais toliau mokėmės burti stiprią 
bendruomenę. Teorinių paskaitų ir 
praktinių užduočių metu pasikartojome 
stiprios komandos receptą ir išmokome 
bendruomenės vienijimo paslapčių. 
Mėnesio pabaigoje pasitikome ad-
ventinį laikotarpį susitikę Viktorijos 
Jovarienės „Kamenyčioje“. Čia kartu su 
lektore Violeta Buterlevičiene kūrėme 
adventinius vainikus. 

Artimiausiu metu tikimės įtraukti 
vis daugiau užpaliečių, pakviečiant kar-
tu kurti ne tik šventes, jaukius pasisėdė-
jimus, bet ir tvarkyti Užpalių erdves, kad 
jos būtų patrauklesnės. Norime pranešti 
visiems, kad Užpaliuose  –  gera gyventi. 
Kviečiame visus mūsų veiklą sekti atvi-
roje soc. tinklo Facebook grupėje „Už-
paliūkščio klubas“, prisijungti, aktyviai 
dalyvauti veiklose ir jų iniciavime. 

Toma Skubieje, Indrė Zabulytė
Nuotr. iš bendruomenės archyvo

atketa iš 5 psl.
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KANIŪKAI

VILUČIAI

Žiemos pradžią ir adventą pasiti-
kome kaip ir priklauso su sniegu. Per 
keturias susikaupimo savaites ėjome į 
didžiąsias metų šventes - Kalėdas.

Grįžkime  trumpam į rudenį. Išskri-
do gandrai, juos palydėjom šv. Baltra-
miejaus gyvųjų amatų kermošiuje Jūžin-
tuose. Tai buvo nuostabi, pilna šurmulio 
diena. Kerinčiomis  spalvomis pasida-
bino ruduo, kviesdamas į Rudens  Ly-
giadienio  šventę. Tai  diena,  garsėjanti 
Užpalių miestelio turgumi. Užpalėnai ir 
svečiai, aplankę mūsų kiemelį “Kaniūkų 
ūlyčia” galėjo nusipirkti namuose keptų 
saldėsių, džiovintų baravykų ir kitokių 

Kaniūkai laukia švenčių
gėrybių. Kaip sakoma save parodėm ir 
į kitus pasidairėm, pasidžiaugėm nuos-
tabia švente. Sekančią dieną skubėjome 
visi į Kaniūkus. Kaniūkų laisvalaikio sa-

lėje svečiavosi Utenos kamerinis teatras 
pagal bendruomenių “Užpalėnų krivū-
lė” ir Kaniūkų krašto bendrijos projek-
tą. Utenos kamerinio teatro artistai su-
vaidino mums J.Vilkutaičio-Keturakio 
komediją “Amerika pirtyje”, režisierius 
Š. Kunickas.

Laukiant Kalėdų stebuklo reikia ir 
pasipuošti. Padėjom papuošti  kalėdinių 
žibintų parką Užpaliuose.

Suspindo žvakučių liepsnelėmis 

eglė Kaniūkuose. Ačiū padėjusiems pa-
puošti mūsų kaimo gražuolę eglę, kuri 
džiugins mus visus per šventes. Ačiū vi-
siems gyventojams už kaimo puošimą, 
gražių erdvių kūrimą savo kiemuose. 
Juk smagu pasigrožėti gražiu seną isto-
riją turinčiu kaimu.

Visi įsisupkime į namų jaukumą 
kaip į minkštą sniego skraistę ir laukime 
švenčių... 

                                        Kaniūkų 
krašto bendrijos pirmininkė

       Aušrė Indrašienė
     Nuotr. R. Abukauskienės

Snieguotą ir baltą  gruodžio 3 dienos penktadienį,   nebijodami  pus-
nynų, bibliotekos darbuotojos Ernestos Šlapelienės pakviesti, vilutiškiai 
rinkosi į bendruomenės salę, kur vyko edukacinė popietė ,,Švenčių belauki-
ant“. Bibliotekininkė  Ernesta supažindino su Kūčių vakarienės patiekala-
is ir kūčių tradicijomis. Bendraujant ir pasakojant apie vaikystės  kūčias, 
vieni kepė kūčiukus, kurie  tapo dovanėlėmis bendruomenės senjorams. 
Kiti šventės dalyviai gamino sveikinimo atvirukus ir kalėdinius žibintus 
Užpalių kalėdiniam  žibintų parkui. Kvapnios kavos puodelis ir bendrystė 
pripildė širdis šventės laukimo. Ačiū Elvyrai Baltakienei, Tatjanai Sirvydie-
nei, Laimutei Velutienei už kūčiukus, Aldonai ir Viliui Vaičiams už žibintų 
idėjas, Aušrai Vaičiutei už dizainerio konsultacijas, Ernestai Šlapelienei už 
bendrystės puoselėjimą. Gražaus  šventės laukimo visiems.

Vilutiškių bendrijos pirmininkė Nijolė Petrusevičienė
Nuotr. iš vilučių bendrijos archyvo

Švenčių belaukiant...
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 Lions organizacijos  šūkis – „Mes 
tarnaujame“. Lietuvoje yra trisdešimt 
penki klubai, kurių veiklą koordinuo-
ja Lions asociacija. Kiekvienais metais 
vyksta Forumas, kurio metu dalinamasi 

Lions  aktyviausia  pasaulinė filantropinė 
klubinė organizacija

palaiko glaudų ryšį su Užpalių gimna-
zija, dalyvauja  renginiuose ir ją   mate-
rialiai paremia. Džiaugiamės mokyklos 
roko grupės muzikavimu.  Reikiamoms  
priemonėms įsigyti, grupei  paskyrėme 
du šimtus eurų. Užpalių gimnazijai  pa-
dovanojom  penkis šimtus  medicininių 
kaukių. Klubas dalyvauja ir seniūnijos 
socialiniam gyvenime,  pagamintas de-
koratyvus žibintas , o šventinę nuotaiką, 
savo koncertu, kūrė klubo narys Dai-

nuketa į 9 psl.

Dar mokyklos laikais, būdama 
penktoje klasėje, lankiau biblioteki-
ninkų būrelį. Pamenu, per ilgąsias 
pertraukas, lėkdavom pas biblioteki-
ninkę Onutę, kuri mums leisdavo pa-
gal abėcėlę sudėti knygas į lentynas, 
jas išduoti skaitytojams. Šis darbas 11-
12 metų vaikui atrodė svajonių dar-
bas. Pradėjau svajoti – apie mažą, bet 
savo biblioteką. 

Bėgant laikui mano svajonė pasi-
traukė į šalį. Sužinojau, kad Vilučių 
bibliotekoje, reikalingas darbuotojas 
- nudžiugau. Ir štai aš čia. 

Pirmos dienos buvo nejaukios, nes 
nežinojau ko tikėtis. Man pasisekė,  
Vilutiškiai labai nuoširdūs žmonės. 

Aš tikiu, kad kiekvienas gyvenimo  įvykis yra 
jau suplanuotas iš anksto...

Pirmus žingsnius padėjo žengti bu-
vusi ilgametė šios bibliotekos darbuoto-
ja Rima Vaičienė, jei galėjau skambinti 
bet kuriuo metu. Prabėgus penkiems 
menesiems po įsidarbinimo aš jaučiuosi 
jau sava, drąsiai galiu vadintis Vilučių 
bendruomenės dalimi. Kiekviena diena 
sulaukiu lankytojų, kurie ateina ne vien 
pasiimti spaudos ar knygos, bet ir pa-
bendrauti. Kartais pokalbis užtrunka ir 
kelias valandas prie puodelio arbatos su 
dar šiltu obuoliu pyragu.

 Aš labai viliuosi, kad šitas sunkus 
laikotarpis neleidžiantis žmonėms lais-
vai bendrauti greitai baigsis ir Vilučių 
biblioteka taps traukos centru, kuriame 
galės visi dažniau susitikti.

klubų patirtimi bei aptariamos pagrin-
dinės veiklos kryptys. Tai įdomus, pras-
mingas renginys, kuriame pranešimus 
skaito  žymūs visuomenės ir mokslo 
atstovai. Šiame forume  inauguruojami 

nauji klubų preziden-
tai, kurie prisiekia, 
kad  savo veikla pri-
sidės prie socialinių 
problemų sprendimo. 
Užpalių klubo pre-
zidente tapo Valerija 
Vaškelienė, kuri dabar 
ir  apjungia bendra-
minčius naujoms vei-
kloms. Darbų tikslas 
- padėti  sergantiems, 
skurstantiems žmo-
nėms bei sveikatos 
problemų turintiems 
vaikams. Preziden-
tė tiki, kad tik  ben-
dromis pastango-
mis, galime nuveikti 
prasmingus darbus. 
Klubas, vadovaujant 
naujai prezidentei, sė-
kmingai vykdo labda-
ringą veiklą ir remia 
tuos, kuriems reika-
linga pagalba.  Klubas 

Bibliotekininkė Ernesta Šlapelienė, 
nuotr. autorės
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nius Maslauskas. 
Pasaulinė    Lions  klubų asociacija, 

kuri yra Čikagoje, paskelbė  tarptauti-
nį Lions taikos plakatų konkursą, to-
dėl pakvietėme Užpalių gimnazijos 5-7 
klasių mokinis  įsijungti į šį konkursą. 
Prezidentės ir dailės mokytojos pastan-
gomis konkurso rezultatai nustebino 
savo minties brandumu, esamos  temos  
pajautimo gilumu. Išrinkti trys geriausi 
plakatai: pirma vieta paskirta Emilijos  
Stanislovėnaitės plakatui, o  antrą ir tre-
čią vietas pasidalijo seserys Aistė ir Viltė 
Adomaitytės. Šie darbai sulaukė ir pre-
zidentės asmeninių piniginių prizų, ku-
rie buvo įteikti įžiebiant kalėdinę eglutę. 
Tačiau svarbiausia yra tai, kad ekspertų 
komisija, kurią sudarė profesionalūs  
menininkai, Emilijos darbą įvertino 
kaip geriausią. Jis, vienintelis iš Lietuvos 
iškeliavo   į Čikagą. Nugalėtojo laukia 
solidus prizas - penki tūkstančiai dole-

atketa į iš 8 psl.

Lions  aktyviausia  pasaulinė filantropinė 
klubinė organizacija

rių. Šis Emilijos plakatas vasario mėne-
sį dalyvaus Seime vykstančioje plakatų 
parodoje. Emilija, jos tėveliai ir dailės 
mokytoja bus pakviesti į LR seimą. Par-
odos iniciatorius Seimo narys, psichote-
rapeutas Linas Slušnys. Jis yra Vilniaus 
Liūtų klubo narys. Malonu žinoti, kad 
Užpalių krašte auga talentingi, kūry-

bingi vaikai, o jų 
gebėjimus pastebi 
ir ugdo kompe-
tetingi mokyklos 
pedagogai.

 Toliau vyks-
ta bendradarbia-
vimas su dviem 
Norvegijos klu-
bais. Spalio mėn. 
sulaukėme liūtų 
Einoro ir jo ko-
legos iš Eidsvoll. 
Jie atvežė labdarą, 
kuri buvo išda-
linta seniūnijos 
žmonėms. Šiemet 

Užpalių Lions klubui -  dvidešimt metų. 
Nuveikta daug prasmingų darbų, suteik-
ta daug paramos žmonėms. Didžiuo-
jamės ir džiaugiamės tuo, kad mūsų 
klubo veikla pozityviai yra vertinama 
Lions klubų asociacijos valdybos. No-
riu padėkoti klubo nariams: prezidentei 
Valerijai Vaškelienei, viceprezidentei D. 
Valančiūnaitei, sekretoriui K. Šileikiui, 
E. Keraminui, L. Kondrašovienei, R. 
Maniušiui, Br. Šliogeriui , V. Keraminui, 
Z. Mackevičienei, D. Maslauskui, V. Ta-
mošiūnui, V. Vaškelienei, V. Riaubienei, 
A. Kukučiui, G. Indrašiui, D. Vitkūnie-
nei, L. Jakštienei, D. Rakauskaitei. 

Tegul, ateinantys 2022  metai, būna 
sėkmingi ir sveiki visiems Užpalių se-
niūnijos žmonėms, tegul  jie būna  bran-
dūs naujais darbais, dosnūs asmenine 
laime, kupini atjautos ir gerumo. 

Užpalių Lions klubo steigėja, 
iždininkė Nijolė Rimkevičienė

Nuotr. iš klubo archyvo  

Lidijos Galvanauskienės iniciatyva, bendruomenė pag-
amino puodelius, skirtus reklamuoti Užpalių kraštą. Piešinio 
autorius svėdasiškis, muziejininkas, upeivis Raimondas Guo-
bis. Puodelių galite įsigyti parduotuvėje “Pauleta”. Jo kaina 6 
Eur. Du eurai patenka į bendruomenės sąskaitą. 

Puodelį perki - bendruomenę remi.
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Profesorius Bronius Vaškelis
(1922-11-14 – 2021-09-03)

Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
Floridoje, eidamas 99 metus, 2021-09-
03 mirė profesorius Bronius Vaškelis – 
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) 
garbės profesorius, buvęs universiteto 
rektorius.

Didžioji Broniaus Vaškelio aktyvaus 
gyvenimo dalis yra susijusi su darbu 
universitetuose: išeiviškuoju gyvenimo 
laikotarpiu – Šiaurės Amerikoje, o po 
Nepriklausomybės atkūrimo – Lietu-
voje. Profesorius 1992 metais atvyko į 
Lietuvą ir čia dirbo bei realizavo daugelį 
savo idėjų Vytauto Didžiojo universi-
tete.

B. Vaškelis gimė 1922 m. lapkričio 
14 d. Puodžių kaime, Užpalių valsčiuje, 
Utenos apskrityje. Mokėsi Užpaliuose, 
vėliau neakivaizdiniu būdu Kaune baigė 
progimnaziją. 1944 m. rudenį įstojo į 
Tėvynės apsaugos rinktinę, dalyvavo 
mūšyje su sovietų armija prie Sedos.

Pasitraukęs į Vokietiją, mokėsi Li-
ubeko lietuvių gimnazijoje, ją 1947 
m. baigė eksternu. Tais pačiais metais 
persikėlė gyventi į Kanadą, studijavo 
Toronto, vėliau JAV Pensilvanijos uni-
versitetuose. 1963 m. pradėjo dėstyti 
rusų literatūrą Lafayette College, 1966 
m. tapo Užsienio kalbų fakulteto deka-
nu ir ėjo šias pareigas iki 1981 m. Nuo 
1975 m. tapo profesoriumi. Vėliau Pa-
saulio lietuvių bendruomenei Čikagoje 
Ilinojaus universitete įkūrus Lituanis-
tikos katedrą, profesorius tapo pirmuoju 
šios katedros vedėju, juo buvo nuo 1984 
iki pat 1992 metų, kada sugrįžo į Lietu-
vą, į Lietuvos ir išeivijos mokslininkų 
pastangomis atkurtąjį Vytauto Didžio-
jo universitetą. Jis buvo VDU atkuri-

Netekome žymaus kraštiečio
amojo Senato (1989–1996) ir Senato 
(1996–2010) narys, 1992 m. tapo VDU 
Humanitarinių mokslų fakulteto deka-
nu, vėliau prorektoriumi, 1993–1996 m. 
buvo VDU rektoriumi, nuo 2009 m. – 
profesorius emeritas..

B. Vaškelio mokslinė veikla yra sus-
ijusi su lietuvių literatūros tyrimais bei 
lietuvių išeivijos teatro istorijos gen-
eze. Lietuviškuose leidiniuose, leistu-
ose išeivijoje („Metmenys“, „Akiračiai“, 
„Lituanus“), savo straipsnius B. Vaškelis 
pradėjo skelbti dar 1958 m., pateikda-
mas juose literatūros ir teatro istorijos 
tyrimus, sovietinio laikotarpio lietuvių 
literatūros objektyvius vertinimus.

B. Vaškelio straipsniai apie tarpuka-
rio dramaturgiją, okupuotos Lietuvos 
literatūrą neprarado aktualumo: jo tai-
klios įžvalgos, meninės vertės kriterijų 
prioritetinis postulavimas prieš vien-
adienį ideologizavimą atkuria lietuvių 
literatūros vertybių hierarchiją. Lietu-
vių literatūros ir teatro tendencijas ir 
vertinimus pristatančius straipsnius 

anglų kalba B. Vaškelis yra skelbęs ir 
akademinėje amerikiečių spaudoje, yra 
vienas iš knygų „Baltic Drama“ (1981) 
autorių. Buvo „Lietuvių enciklopedi-
jos“ autorius ir bendradarbis, vienas iš 
akademinio leidinio „Lietuvių egzodo 
literatūra. 1945–1990“ autorių. Lietu-
voje buvo išleistos trys B. Vaškelio kny-
gos, skirtos lietuvių literatūros ir teatro 
tyrimams. Kaip leidinyje „Pasaulio li-
etuvis“ rašo prof. dr. Dalia Kuizinienė 
„Savo straipsniuose apie lietuvių liter-
atūrą B. Vaškelis išryškina vakarietišką 

objektyvųjį vertinimą, užpildo lietuvių 
literatūros istorijos spragas, pristatyda-
mas svarbias lietuvių literatūros figūras 
bei asmenybes, pateikia struktūrinę, 
nuoseklią lietuvių literatūros kūrinių 
analizę. B. Vaškelio literatūros ir teatro 
istorijos darbais, studijomis remiasi Li-
etuvos teatro istorikai, literatūrologai. 
Dabar sunku įsivaizduoti, kaip autoriui 
pavyko sutelkti tiek medžiagos ir atlikti 
šimtmečio lietuvių išeivijos teatro istori-
jos tyrimą, apimantį teatrinius sambūri-
us išeivijoje nuo 1889 metų, išryškinti 
svarbiausias šimto metų veiklos slink-
tis. Teko sudaryti visas tris profesoriaus 
Vaškelio knygas, drauge su juo dirbti ir 
matyti ne tik didelį kruopštumą, atsako-
mybę, bet ir tai, kiek gali nuveikti vienas 
žmogus.“

Profesorius B. Vaškelis savo vado-
vavimo universitetui metais ir vėliau 
palaikė itin glaudžius ryšius su išeivijos 
lietuviais, ieškojo mecenatų, telkė lėšas 
istorinių Katalikų teologijos fakulteto 
rūmų restauracijai, universiteto Svečių 
namų, naujų auditorijų įkūrimui. Tuo 
pačiu metu profesorius dėjo visas pas-

tangas, kad į tuometinį Vytauto Didžio-
jo universitetą atvyktų kuo daugiau 
dėstytojų iš užsienio, kad atkurtasis 
VDU perimtų kuo daugiau vakarietiškų 
patirčių. Siekė, kad „universitetas taptų 
kultūros, švietimo ir humanistinės veik-
los centru Kaune“.

Bronius Vaškelis kartu su žmona 
Stase Vaškeliene aktyviai rėmė VDU 
humanitarinių mokslų plėtrą, prisi-
dėdamas prie doktorantų ir mokslin-
inkų stažuočių finansavimo. 2011 m. 

nuketa į 11 psl.
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jis įsteigė vardinę savo stipendiją, kuri 
kiekvienais metais konkurso būdu skir-
iama trims VDU studentams. VDU 
bibliotekai profesorius padovanojo savo 
gausią biblioteką, o Lietuvių išeivijos in-
stitutui – archyvą. 

B. Vaškelis buvo idealistas, tikėjo 
galimybe daug nuveikti, sujungiant dvi 
lietuviško ir amerikietiško gyvenimo 
erdves. Kaip rašo „Pasaulio lietuvis“ dar 
1995 m. viename iš interviu Bronius 

Netekome žymaus kraštiečio
Vaškelis kalbėjo: „Tuo pačiu gyvenau 
ir tebegyvenu kažkokioje benamystės 
erdvėje: amerikiečiams esu europietis, 
o Lietuvoje – „amerikonas“. Nuo 2012 
m. Bronius ir Stasė Vaškeliai persikėlė 
gyventi į JAV. Visiems, kurie drauge 
dirbo ar studijavo VDU, šie žmonės pa-
liko neišdildomą įspūdį. Nepaprastas 
kuklumas, mecenatystė, liberalumas yra 
šios poros ir šeimos skiriamieji bruožai.

Man teko garbė bendrauti su prof. 
B. Vaškeliu Lietuvos universitetų rek-

torių konferencijoje1994-1996 m. Prof. 
B. Vaškelis 1993-1996 m. būdamas rek-
toriumi rūpinosi neseniai (1989 m.) 
atkurto Vytauto Didžiojo universiteto 
integracija į Lietuvos universitetinio 
mokslo sistemą, matydamas joje ne tik 
VDU, bet ir kitų universitetų vietą bei 
reikšmę stiprinant Lietuvos valstybę. 
Jis puikiai suprato, kad Lietuvai būtina 
turėti kaip galima daugiau gerai išsilav-
inusių ir išsimokslinusių žmonių, kurie 
galėtų sukurti aukštos kultūros valstybę 
su gerai išvystytomis gamybos tech-
nologijomis.

Kraštienis, prof. Albinas Kusta
Nuotr. iš asmeninio archyvo

atketa iš 10 psl.

Albina Garunkštytė (gim. 1934 01 
17) buvo geriausia Užpalių vidurinės 
mokyklos mokinė pirmūnė, visuomen-
ininkė, saviveiklininkė, mokyklos tauti-
nių šokių šokėja. 1951 m. septyniolikos 
metų jau buvo Vilniaus Pedagoginio 
instituto studentė. Dvidešimt viener-
ių metų mergina su instituto baigi-
mo diplomu, 1955 m. atvyko į Dusetų 
K. Būgos vidurinę mokyklą dėstyti 
prancūzų kalbos. Tai buvo pirmoji ir 
vienintelė Albinos darbovietė, kurioje su 
moksleiviais praleido 55 gyvenimo me-
tus. Ir dabar gyvena Dusetose.

Albinos vyras Jonas Čižas (1929 
– 1992) vietinis dusetiškis iš netolimo 
Didžiadvario kaimo, kurį gražiai aprašė 
Jeronimas Girčys knygelėje „Didžiad-
varis“, 2000, psl. 21 – 23. Baigęs Dusetų 
vidurinę mokyklą, Jonas Čižas dirbo 
mašinų – traktorių stotyje, nuo 1950 
m. Dusetų rajono Vykdomojo komiteto 
plano skyriuje. Dirbdamas baigė Buiv-
ydiškių žemės ūkio technikumą, po to 
Lietuvos Žemės ūkio akademiją ir įsigi-
jo ekonomisto organizatoriaus specialy-
bę. 1960 m. skiriamas Vasaknų žuvin-
inkystės ūkio direktoriumi ir šiam ūkiui 
vadovavo net 30 metų. Buvo labai atsi-
davęs darbui, todėl pelnė daug vyriaus-
ybės, žuvininkystės valdybos, Visasąjun-
ginio liaudies ūkio pasiekimų parodos 
Maskvoje medalių ir piniginių premijų, 
LMA Zoologijos ir parazitologijos insti-
tuto, bei kitų įstaigų apdovanojimų.

Provincijos šviesuolių Garunkščių dukrelės
 Albina ir Jonas Čižai užaugino 

dukrą Audronę ir sūnų Ramūną. Dukra 
Audronė Trabutienė (gim. 1959), studi-
javusi mediciną Vilniaus valstybiniame 
universitete, dirba gydytoja Vilniuje. 
Sūnus Ramūnas Čižas (gim. 1964), 
baigęs Lietuvos žemės ūkio akademiją, 
pasiliko Dusetose. Nuo tėvo ir senelių 
perėmė aludario paslaptis, įsteigė Du-
setose visoje Lietuvoje žinomą „R. Čižo 
alinė“, kurio savito, nefiltruoto alaus 
paskanauti važiuoja iš visos Lietuvos 
ir užsienio. Į alų rūgimo metu deda ne 
cukrų, o savo prižiūrimų bitelių medų.

Ramūnas Čižas buvo kulinari-
nio paveldo Zarasų krašte pradin-
inkas. Vasarą pas jį galima paskanau-
ti stirnienos, elnienos, šernienos ir 
patiekalų iš laukinių paukščių. Ramūnas 
gamina ir pilsto alų, žmona Erika 
patiekia įvairiausių patiekalų, pagam-
intų iš stirnienos, elnienos, šernienos 
ir laukinių paukščių pagal senovinius 
lietuviškus receptus. Ramūnas kas me-
tai rengia vėžių festivalį, kai susirinkę 
žmonės varžosi, kas greičiau ir švariau 
suvalgys virtus vėžius.

Zina Zinaida Garunkštytė (gim. 
1938 07 06) baigusi Užpalių vidurinę 
mokyklą, 1956 – 1961 m. studijavo žur-
nalistiką Vilniaus valstybiniame univer-
sitete. „Nuo antro kurso pradėjau dirbti 
„Valstiečių laikraštyje“ ir dirbau visą 
gyvenimą iki 1989 m. Baigusi studijas 
dirbau laikraščio kultūros skyriuje, gau-

davau daugybę laiškų, prašydavo atvaži-
uoti pamatyti kaip gyvename. Išvažinė-
jau visą Lietuvą, po kolūkius, po fermas, 
tik į Žemaitiją nevažiavau, nes ne viską 
suprasdavau ką sako. Daug rašiau apie 
gerus žmones, užtardavau pirmininkų 
nepagrįstai spaudžiamus kolūkiečius, 
nevengiau pakritikuoti kolūkių par-
torgus. Kai Lietuvą užplūdo Sąjūdžio 
banga, dalyvavau sąjūdžio veikloje ir 
renginiuose. Jeigu aprašyčiau viską, 
didelė knyga išeitų, bet jėgų nebeturiu, 
sveikata silpsta. Po atliktos stuburo op-
eracijos negaliu sėdėti, galiu tik stovėti 
ir gulėti. Tai kokia iš manęs rašytoja. Kai 
galėjau rašyti – nerašiau, pasišvenčiau 
anūkų auginimui. Turiu viena dukrą 
Vaidą Butvilienę (gim. 1965) ir tris jau 
suaugusius anūkus: Dominykas ir Greta 
jau baigė ekonomikos studijas, Nora – 
dar gimnazistė.

Mano vyras Egidijus Baleišis (1938 
– 1983) taip pat žurnalistas, Panevėžio 
mokytojo sūnus. Susipažinome studi-
juodami, studentus veždavo į kolūki-
us. Baigėme universitetą kartu, nors jis 
mokėsi vienu kursu aukščiau. Metus 
praleido, buvo išvažiavęs dirbti į Zara-
sus. Baigęs dirbo laikraštyje „Gimtasis 
kraštas“, ELTA ir radijo komitete. Mirė 
staiga infarktu. Statėsi sodo namelį ir 
grįžtant namo nustojo plakusi vyro 
širdis. Dukra Vaidutė tais metais buvo 
abiturientė. Palaidotas Rokantiškių ka-
pinėse“.

Tęsinys. Pradžia rugsėjo mėn. numeryje
Vytautas Indrašius

Iš spaudai rengiamos knygos „Pro nebesamus kaimų langus“
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Norėčiau apžvelgti Užpalių vaikų die-
nos  centro veiklas besibaigiančiais me-
tais. Dabar mes vadinamės Užpalių „Liū-
tų“ – „Lions“ klubo vaikų dienos centru, 
esame akredituota socialinės priežiūros 
paslaugas teikianti įstaiga, turime pasto-
vų, nebe projektinį, finansavimą bent 
trejiems metams į priekį. Tai sąlygoja ir 
didesnę atsakomybę – tiek darbuotojų, 
tiek centro lankytojų vaikų bei jų tėvelių. 
Todėl su vaikų tėvais (globėjais) sudaro-
mos sutartys, tėvai pastoviai informuoja-
mi apie planuojamas keliones, žygius, ki-

tas veiklas. Vertinami vaikų bendravimo, 
tolerancijos, emocijų valdymo įgūdžiai, jų 
bendruomeniškumas, darbas komandoje.

Karantino metu labai išpopuliarėjo 
Užpalių vaikų dienos centro Facebook 
puslapis, padėjęs nuotoliniu būdu užimti 
vaikus, pasidalinti informacija, įvairio-
mis naujienomis. Tačiau geriausi daly-
kai prasidėjo birželio mėnesį, kai vaikai 
betarpiškai susitiko trijų dienų stovyklo-
je Žygeivių slėnyje. Daug vaikščiojimo 
pėsčiomis, maisto gaminimas ant laužo, 
sportiniai žaidimai, maudynės Švento-
joje ir nakvynės palapinėje, dar išvykos 
į Kupiškio rajoną ir prie Alaušo ežero 
Sudeikiuose – tarytum kompensacija 
už skyrium praleistus ilgus mėnesius. O 
rugpjūčio mėnesį mūsų nepailstantis vai-
ruotojas rokiškėnas Egidijus jau gabeno 
keliauninkus link Žemaitijos. Pernai ap-
lankius Dzūkiją, parūpo ir kitos Lietuvos 
vietos, juolab kad užsienis dėl pandemi-
jos tapo nepasiekiamas. Nors beveik vi-
sos kelionės metu pliaupė, tikrai tiesiog 
žliaugė lietus, mūsų vadovas Giedrius 

Užpalių vaikų dienos centro veiklų 
2021metais apžvalga 

nepraleido progos aplankyti garsių Pane-
munės pilių, užkopti į kone visus pakeliui 
esančius piliakalnius. Ir  septyniolikos ki-
lometrų žygis pėsčiomis pelkėmis aplink 
Paršežerio ežerą iš pradžių  atrodė neį-
manomas. Likome sužavėti Varniais, Tel-
šiais. Jeigu pernai dzūkai pakerėjo savo 
nesavanaudiškumu, mokėjimu dalytis, 
tai žemaičiai Telšiuose – didžiule meile 
Žemaitijos praeičiai, svarbioms istorijos 
datoms. Tai  bylojo begalė ženklų miesto 
gatvėse, o juos surasti padėjo  sumanus 
gidas Vitalijus. Visiems patiko ir apsilan-

kymas Šaltojo karo muziejuje, buvusioje 
raketų bazėje Plateliuose, bei pasivaikš-
čiojimas po rezervatą. Grįždami namo 
apėjome garsųjį Kryžių kalną, Balsių 
malūną. Man teko jame lankytis prieš 
penkiolika metų, tai galėjau palygin-
ti didžiulius pokyčius – atsirado naujų 
tvenkinių, tiltelių, pavėsinių, paminklų, 
muziejinių eksponatų. 

Praėjusi vasara buvo dosni ne tik 
įspūdžiais, bet ir rėmėjais. Centro dar-
buotojaVirginija, bendradarbiaudama 
su VšĮ „Vaikų svajonės“, labai praturtino 
mūsų sportinį-turistinį  inventorių: ga-
vome dovanų kamuolių, rakečių, didelę 
palapinę, du dviračius, šalttkrepšį, žai-
dimų stalą  ir kt. 

Kadangi šiuo metu Lietuvoje tapo 
madinga lankytis dvaruose, juose vyks-
tančiose edukacijose, tai ir mes nebuvome 
išimtis. Aplankytos Salos Rokiškio rajone, 
Antazavė ir Antalieptė Zarasų rajone. Prie 
Antalieptės stovėjome ant didžiulių vamz-
džių, kuriais įkalintas tekėjo mūsų Švento-
sios vanduo, pabuvojome atstatytoje par-

tizanų žeminėje. Įvairovės į vaikų dienos 
centro kasdienybę įnešė vadovo Giedriaus 
organizuojami žygiai, apsilankymai Vik-
torijos Jovarienės žirgyne.

Labai intensyviai ruošėmės per Ru-
dens lygiadienį Užpaliuose vykstančiam 
turgeliui. Prigaminome spalvotų kvapnių 
muiliukų ir žiauriai skanaus „tinginio“, 
todėl prekyba pavyko. Lapkričio mėnesį 
kitokių gražių dalykų vaikus mokė šau-
nioji Brigita: tai darbeliai iš modelino ir 
gamtinių medžiagų, adventinės dekora-
cijos. Taip pat su ja vaikai liejo žvakes, jas 
dekoravo, nes iš nenorinčio viešintis rė-
mėjo Užpalių vaikų dienos centras gavo 
dovanų didelį rinkinį žvakių gamybai 
reikalingų priemonių.

O mūsų Kalėdos prasidėjo lapkričio 
17 dienos popietę, kai Utenos regiono 
Vietos veiklos grupės autobusas grupę 
vaikų nugabeno į „Auksinio elnio slėnį“. 
Yra toks Utenos rajone, kur 130 hektarų 
plote laisvai ganosi keli šimtai  elnių ir da-
nielių, jie nėra baikštūs, todėl mes sužavėti 
stebėjome jų bandas pro autobuso langą. 
Vėliau sodyboje su Modestu gilinomės į 
aplinkinių vietovių amatus, su Agne kepė-
me picas, o su Aušra sukirpome ruošinius 
kalėdinėms kojinėms. Iki Kalėdų jos – jau 
vardinės – turėtų pasiekti mūsų vaikus. 
Jau pakeliui pas mus ir naujas ateinančių 
metų kalendorius, kurį labai atsakingai 
sudėliojo mūsų darbuotoja Ingrida.

Baigdama labai noriu palinkėti vi-
siems kantrybės, supratimo, nuoširdaus 
bendravimo, gerų emocijų, sveikatos. 
Ačiū tariu Utenos rajono savivaldybei, 
VšĮ „Vaikų svajonės“, Norvegijos Rame-
dal ir Eidsvoll „Lions“ klubams, Utenos 
RVVG, prisidėjusiems prie įvairios ir 
turiningos mūsų veiklos.

Užpalių vaikų dienos centro 
darbuotoja Valerija Morkūnienė

Nuotr. iš asmeninio archyvo 
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...Yra tavy gerumas
Gražų šventinį rytmetį Mokytojams 

dovanojo Užpalių gimnazijos mokiniai. 
Skambėjo Justino Marcinkevičiaus eilės, 
sklido švelni kanklių melodija... Moky-
tojus pasveikino Užpalių gimnazijos di-
rektorius R. Žvirblis, Užpalių seniūnas 

E. Keraminas. Mokiniai nominavo Metų 
mokytojus. Tik paskelbta nominacija iš-
kart rado savo šeimininką. „Geležiniai 
nervai“ - Stasys Kirdeikis, „Lyderis“ – di-
rektorius R. Žvirblis, „Vyturys“ – R. Ga-
vėnienė, mat ji anksčiausiai ateina į mo-

kyklą, „Naujų žodžių kūrėjas“ - Giedrius 
Indrašius už naujadarus „savagalviškas“, 
„savakojiškas“, „Moodle vergė“ – Aušra 
Karosienė, „Virtuvės šefė“ - Neringa Šu-
kienė, „Griežtuolė“ – Ina Gutaravičienė... 
Neliko nei vieno mokytojo, kuris nebūtų 
nominuotas. Mokiniai, padedant moky-
tojai S. Leleivienei, sukūrė tiesiog meno 
kūrinius, kuriais ir buvo apdovanoti 
mokytojai.   IV g klasės mokiniai mo-
kytojams dovanojo saldžių dovanų, no-
rėdami atpirki padarytas ir dar būsimas 
nuodėmes,  Medeina  Maniušytė  skyrė 
mokytojams dainą. Mokytojai šurmulia-
vo lyg mokiniai. Skubėjo fotografuotis 
mokyklos kieme krintant auksiniam lapų 
lietui...Ir buvo visai nešalta... Sušildė mo-
kytojus mokinių ištartų žodžių prasmė ir 
šiluma. Diena prasidėjo gražiai.

Mokiniai nuoširdžiai dėkoja moky-
tojoms V. Rudokienei ir S. Leleivienei už 
pagalbą organizuojant renginį.

Užpalių gimnazijos jaunieji 
žurnalistai    

Nuotr. iš gimazijos archyvo 

Gruodžio 11-ąją dieną LITEXPO 
kongresų ir parodų rūmuose įvyko 
tradicinė „Lietuvos Junior Achieve-

Kalėdinių žvakių šviesa ir kvapas 
LITEXPO rūmuose

ment“ kalėdinė mugė. Joje mokomosi-
os bendrovės pirmą kartą šiais mokslo 
metais pristatė savo sukurtas paslau-

gas ir produktus. Tarp 3000 
mokinių dalyvavo ir mūsų 
Užpalių gimnazijos mokinių 
komanda „Kokosinė egzoti-
ka“. Komandą sudarė šaunūs 
mūsų gimnazijos devinto-
kai: Beatrisė Vinokurova, 
Gabrielė Vilimaitė, Gabi-
ja Špokevičiūtė, Tautvydas 
Vaškelis ir Paulius Baravy-
kas. Juos į LITEXPO rūmus 
palydėjo mokytoja Virginija 
Rudokienė. Mokiniai pag-
amino ekologiškas žvakes 
kokoso kevale. Mokinius 
konsultavo kaimo turizmo 
„Širvynė“ savininkė Rasa 
Širvienė. Už konsultacijas ir 
patarimus mokiniai „Širvy-
nės“ savininkei nuoširdžiai 
dėkoja. Kvepiančios kokosu 
žvakės – puiki kalėdinė do-
vana. Malonu, kad mokinių 
rankų darbo žvakės sulaukė 
susidomėjimo. Jie pardavė 

75% produkcijos – ekologiškų ir ne-
taršių žvakių. Žvakės ypatingos tuo, kad 
yra kokoso kevale. Pats vaškas taip pat 
ekologiškas (sojų vaškas). Lydydami 
jį mokiniai pylė ir eterinio kokosų al-
iejaus. Mokiniai džiaugėsi, kad praeid-
ami žmonės aikčiojo: „ach, kaip kvepia 
kokosais...“. Mokiniai ne tik pardavinėjo 
savo produktą, bet ir atsakinėjo į pačius 
įvairiausius vertinimo komisijos klausi-
mus apie idėją, finansus, reklamą, verslo 
galimybių plėtrą... Džiaugiamės mūsų 
jaunaisiais verslininkais, linkime jiems 
kūrybinės sėkmės. 

Užpalių gimnazijos jaunieji 
žurnalistai    

Nuotr. iš gimazijos archyvo 
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Minėdami tarptautinę Tolerancijos 
dieną – lapkričio 16-ąją, Užpalių gimna-
zijos 5-12 klasių mokiniai per etikos ir 
dailės pamokas „statė“ savo įsivaizduo-
jamus Gėrio ir Ramybės kupinus namus, 
nes šių metų Tolerancijos dienos simbo-
lis – Tolerancijos miestas. Tolerancijos 
miestas gali būti tas, kuriame gyvename, 
tačiau gali būti kuriamas miestas, apie 
kurį svajojame, kuriame norėtume gyven-
ti. Per etikos pamokas mokiniai diskuta-
vo, ar mes gyvename tolerantiškoje visuo-
menėje, ko mums dar trūksta, kad tokia 
visuomene galėtume būti... Tolerancija 
– tai pakantumas, mandagumas, pagar-
ba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus 
gali skirtis nuo mūsų, galiausiai – pripa-
žinimas, kad kiekvienas turi teisę būti 
kitoks nei mes. Per dailės pamokas moki-
niai sukūrė bendrą „Tolerancijos miesto“ 

Tolerancijos miestas Užpalių gimnazijos 
mokinių akimis

kompoziciją. Piešti, aplikuoti, grafinėmis 
priemonėmis sukurti darbai byloja, kad 
esame labai skirtingi, bet galime susikal-
bėti ta pačia kūrybos kalba, būti pakantūs 
ir geri kitokiems. Mokiniai sukūrė gražų 
miestą, kuriame norėtų gyventi. 

Gražų šventinį rytmetį Mokytojams 
dovanojo Užpalių gimnazijos mokiniai. 
Skambėjo Justino Marcinkevičiaus eilės, 
sklido švelni kanklių melodija... Moky-
tojus pasveikino Užpalių gimnazijos 
direktorius R. Žvirblis, Užpalių seniū-
nas E. Keraminas. Mokiniai nominavo 
Metų mokytojus. Tik paskelbta nomina-
cija iškart rado savo šeimininką. „Gele-
žiniai nervai“ - Stasys Kirdeikis, „Lyde-
ris“ – direktorius R. Žvirblis, „Vyturys“ 
– R. Gavėnienė, mat ji anksčiausiai 
ateina į mokyklą, „Naujų žodžių kūrė-
jas“ - Giedrius Indrašius už naujadarus 

„savagalviškas“, „savakojiškas“, „Moodle 
vergė“ – Aušra Karosienė, „Virtuvės šefė“ 
- Neringa Šukienė, „Griežtuolė“ – Ina Gu-
taravičienė... Neliko nei vieno mokytojo, 
kuris nebūtų nominuotas. Mokiniai, pa-
dedant mokytojai S. Leleivienei, sukūrė 
tiesiog meno kūrinius, kuriais ir buvo ap-
dovanoti mokytojai.   IV g klasės mokiniai 
mokytojams dovanojo saldžių dovanų, 
norėdami atpirki padarytas ir dar būsimas 
nuodėmes,  Medeina  Maniušytė  skyrė 
mokytojams dainą. Mokytojai šurmulia-
vo lyg mokiniai. Skubėjo fotografuotis 
mokyklos kieme krintant auksiniam lapų 
lietui...Ir buvo visai nešalta... Sušildė mo-
kytojus mokinių ištartų žodžių prasmė ir 
šiluma. Diena prasidėjo gražiai.

Mokiniai nuoširdžiai dėkoja moky-
tojoms V. Rudokienei ir S. Leleivienei už 
pagalbą organizuojant renginį.

Užpalių gimnazijos jaunieji 
žurnalistai    

 

Utenos rajono savivaldybės admi-
nistracija pagal pasirašytą Dotacijos 
teikimo sutartį su Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 
valdymo agentūra įgyvendina projektą, 
kuriuo vėl tęsiamas iš individualių gy-
ventojų ir visuomeninės paskirties pas-
tatų (toliau – atliekų turėtojas) nemo-
kamas asbesto turinčių gaminių atliekų 
(toliau – asbesto atliekos) surinkimas 
apvažiavimo būdu, transportavimas ir 
saugus pašalinimas (toliau – asbesto su-
rinkimo paslauga).

Utenos rajono savivaldybės admini-
stracija su UAB ,,Utenos komunalinin-
kas“ pasirašė viešojo pirkimo ,,Asbesto 
turinčių gaminių atliekų surinkimas 
apvažiavimo būdu, transportavimas ir 
šalinimas“ sutartį. Jos vykdymo metu 
Utenos rajono savivaldybės teritorijoje 
planuojama nemokamai surinkti apie 
47 tonas asbesto turinčių gaminių atlie-
kų (toliau – asbesto atliekos) iš atliekų 
turėtojų.

Paslauga finansuojama Atliekų 
tvarkymo programos ir savivaldybės 
aplinkos apsaugos rėmimo specialio-
sios programos lėšomis. Asbesto atliekų 

Kviečiame Utenos rajono savivaldybės gyventojus pasinaudoti gal-
imybe nemokamai ir saugiai sutvarkyti asbesto turinčias atliekas

surinkimo paslauga bus teikiama iki š. 
m. lapkričio 1 d. arba surinkus sutartyje 
numatytą asbesto atliekų kiekį.

Utenos rajono savivaldybės gyven-
tojus kviečiame pasinaudoti suteikta ga-
limybe nemokamai ir saugiai sutvarkyti 
asbesto turinčias atliekas. Gyventojai, 
norintys pasinaudoti šia galimybe, turi 
registruotis UAB ,,Utenos komunali-
ninkas“ tel. (8 389) 63 800 (spausti 4) 
arba el. paštu info@utenoskom.lt ir pa-
teikti šiuos duomenis:

- vardą, pavardę, gyvenamąją vietą 
(asbesto atliekų susidarymo vietą), pre-
liminarų asbesto atliekų kiekį, kontak-
tus (telefoną ir el. paštą);

- asbesto atliekos iš jų susidarymo 
vietos (gyventojo nurodytos vietos) bus 
paimamos 1–3 savaičių laikotarpiu pra-
nešus UAB ,,Utenos komunalininkas“ 
ankščiau nurodytu telefonu pagal suda-
rytą asbesto atliekų surinkimo–apvažia-
vimo grafiką, apie kurį gyventojai bus 
informuojami telefonu, taip pat UAB 
,,Utenos komunalininkas“ informuos 
apie asbesto atliekų transportavimo 
(sandėliavimo/paruošimo perdavimui) 
sąlygas.

Sudaręs užsiregistravusių atliekų 
turėtojų surinkimo–apvažiavimo gra-
fiką, UAB ,,Utenos komunalininkas“ 
informuos apie atliekų paėmimą iš gy-
ventojo nurodytos vietos arba turinčius 
galimybę patiems nuvežti atliekas, nu-
kreips gyventoją asbesto atliekas pri-
statyti į Utenos regioninio nepavojingų 
atliekų sąvartyną adresu Sąvartyno g. 5, 
Mockėnų k., Utenos r.

Perduodant UAB ,,Utenos komuna-
lininkas“ ar pristatant asbeso atliekas į 
sąvartyną, reikės pateikti asmens do-
kumentą, taip pat užpildyti deklaraciją, 
kurioje reikia nurodyti asmens vardą, 

nuketa į 15 psl.
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Nuo gruodžio 1 d. keičiantis priva-
lomo darbuotojų testavimo ir Galimy-
bių paso išdavimo tvarkoms, mobiliuo-
se punktuose nebebus atliekami greitieji 
antigeno testai. Asmenų, kurie greita-
jam antigeno testui atlikti mobiliuose 
punktuose yra užsiregistravę po gruo-
džio 1 d., registracijos bus atšaukiamos.

Privalomai testuotis turintiems as-
menims tyrimai nebebus finansuojami 
valstybės biudžeto lėšomis, todėl jiems 
mobiliuose punktuose nebebus atlieka-
mi greitieji antigeno testai, o Galimybių 
pasą bus galima gauti tik turint neigia-
mą PGR tyrimo atsakymą.

pavardę, gyvenamąją vietą (adresą), 
atliekų susidarymo vietą. Atkreipiame 
dėmesį, kad atliekų turėtojas privalės pa-
tvirtinti parašu, kad asbesto atliekų tvar-
kymas nėra susijęs su prašomu ar paskirtu 
finansavimu, panaudojant valstybės ar sa-
vivaldybių biudžetų ar išteklių, ES Struk-

Kviečiame Utenos rajono savivaldybės gyventojus pasinaudoti gal-
imybe nemokamai ir saugiai sutvarkyti asbesto turinčias atliekas

tūrinės paramos ar kitų fondų bei progra-
mų lėšomis finansuojamais projektais.

Kilus klausimams teirautis Utenos ra-
jono savivaldybės administracijos Aplin-
kos apsaugos saugos skyriuje tel. (8 389) 
43 520, (8 389) 61 609.

Utenos rajono gyventojai, nesinau-
dojantys anksčiau aprašyta galimybe, gali 

saugiai pašalinti asbesto atliekas, prista-
tydami jas į Atliekų priėmimo ir laikino 
saugojimo aikštelę, esančią prie Utenos 
regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno 
(Sąvartyno g. 5, Mockėnų k., Utenos ra-
jonas). Vienas Utenos rajono gyventojas 
nemokamai gali perduoti 200 kg atliekų 
turinčių asbesto per metus.

atketa iš 10 psl.

Nuo gruodžio 1 d. keičiasi testavimas 
mobiliuose punktuose

Taip pat nuo gruodžio 1 d. mobi-
liuose punktuose nebebus tiriami asme-
nys, vykstantys į užsienį. 

Nemokamai mobiliuose punktuo-
se testuotis ir toliau galės nėščiosios ir 
asmenys, turintys medicininių kon-
traindikacijų skiepui, kartu pateikdami 
papildomus dokumentus (nėščiosios 
kortelę ar išrašą iš ESPBI IS dėl kon-
traindikacijų), jiems bus atliekami PGR 
tyrimai.

Be šių asmenų valstybės biudžeto 
lėšomis mobiliuose punktuose tyrimai 
ir toliau bus atliekami: simptomų tu-
rintiems asmenims, sąlytį turėjusiems 

asmenims, asmenims prieš hospitaliza-
cijas, iš užsienio grįžusiems asmenims, 
asmenims, gavusiems teigiamą greito-
jo antigeno testo rezultatą, asmenims, 
kuriems rekomenduojama išsitirti po 
aplinkos paviršių tyrimo.

SAM Spaudos tarnyba

2021 m. rugsėjo mėn. Utenos rajono 
socialinių paslaugų centras pradeda teik-
ti asmeninės pagalbos teikimo paslaugas.

Asmeninio asistento paslaugą gali 
gauti visi neįgalieji, neatsižvelgiant į am-
žių, negalios pobūdį ar sunkumą.

Minėtai paslaugai gauti pateikiamas 
nustatytos formos prašymas - paraiška, 
asmens tapatybę ir negalią patvirtinantys 
dokumentai, pažymos apie asmens gau-
namas pajamas (jei tokių duomenų ne-
turi savivaldybės administracija), pagal 
poreikį kiti dokumentai.

Pirmiausia socialinis darbuotojas 
įvertins asmeninės pagalbos asmeniui po-
reikį, nustatys paslaugos teikimo trukmę 
(valandų skaičių per dieną ir per mėnesį), 
veiklas, kuriose asmeniui reikia asmeni-
nio asistento pagalbos. Po to bus priima-
mas sprendimas ir sudaroma paslaugos 
teikėjo ir paslaugos gavėjo sutartis.

Asmeninis asistentas, atsižvelgda-

Asmeninės pagalbos teikimo paslaugos neįgaliesiems
mas į asmens poreikius ir galimybes:

• teiks pagalbą namuose ar viešojoje 
erdvėje, skatindamas savarankiškumą;

• teiks individualią diskretišką pa-
galbą, susijusią su asmens higiena (padės 
apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pa-
sinaudoti tualetu ir kt.);

• palydės asmenį į sveikatos prie-
žiūros ir kitas valstybės ar savivaldybės 
institucijas, įstaigas, organizacijas, užim-
tumo įstaigas, darbą, laisvalaikio pralei-
dimo vietą ir kt.;

• teiks pagalbą maitinimosi procese 
(paruoš stalo įrankius, padės juos pakelti 
ir palaikyti valgymo metu, planuoti mi-
tybą ir kt.).

Svarbiausias asmeninio asistento už-
davinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, 
o atlikti kartu su juo.

Jeigu neįgaliojo pajamos yra mažes-
nės negu 256 eurai per mėnesį, paslau-
ga teikiama nemokamai. Jeigu pajamos 

didesnės, asmuo turėtų sumokėti nuo 5 
proc. iki 20 proc. gaunamų pajamų.

Utenos rajone asmeninio asistento 
paslaugas teikia Utenos rajono socialinių 
paslaugų centras, t. y. šio centro paskirtas 
socialinis darbuotojas. Paslaugas gali teik-
ti ir asmens su negalia nurodytas žmogus, 
turintis individualios veiklos pažymą. Bet 
šis žmogus su neįgaliuoju negali būti susi-
jęs artimais giminystės ryšiais. Asmeninis 
asistentas, prieš pradėdamas teikti pagal-
bą, turi būti išklausęs įžanginius indivi-
dualios priežiūros personalo mokymus, 
jeigu nėra įgijęs socialinio darbuotojo pa-
dėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeni-
nio asistento kvalifikacijos.

Utenos rajono gyventojai, norintys, 
kad jiems būtų teikiama asmeninės pagal-
bos paslauga, kviečiami jau dabar kreiptis 
į Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos 
skyrių, 111 kab. tel. Nr. 8 389 64045 arba 
el. paštu akvile.ragauskiene@utena.lt.

www.utena.lt
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Rugsėjo 1 d. Mokslo metų Užpalių gimnazijoje pradžia. 
Po pirmos pamokos atidaryta 6 klasės mokinių Viltės Ado-
maitytės ir Kotrynos Šukytės kūrybos darbų paroda Užpalių 
bibliotekoje “Kai vasara nuspalvina sapnus”. Paroda veikė iki 
rugsėjo paroda veikė iki rugsėjo 30 d.

Rugsėjo 18 d. Užpalių miestelio aikštėje švenčiamas ly-
giadienis – Baltų vienybės dienas. Šventėje koncertavo Utenos 
rajono Neįgaliųjų  draugijos kapela, Utenos meno mokyklos 
mokiniai, Baisiogalos kultūros centro folkloro ansamblio 
„Dainoriai“. Į nuotaikingas sportines  estafetes  vaikus ir ne 
tik vaikus kvietė klubo  „4 x 4 Purvini ratai“ nariai. Kūrybines 
edukacijas organizavo  Violeta Buterlevičienė. Smagiai pažais-
ti kvietė  Užpalių Lions klubas, vaikų dienos centras ir Žygei-
vių slėnis, Užpalių gimnazijos mokinių parlamentas. Įdomias 
veiklas siūlė JK “Ašvienių fanai”. Į savo kiemelius užeiti kvietė 
užpaliečių rudeninis  turgus. 

Rugsėjo 19 d. Užpalių Švč. Trejybės bažnyčioje vyko 
XXV Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Už-
paliečiams ir miestelio svečiams koncertavo operos solistas 
Vladimiras Prudnikovas (bosas), Robertas Beinaris (obojus), 
Gediminas Kviklys (vargonai).

Rugsėjo 19 d. Kaniūkų laisvalaikio salėje buvo parodytas 
Utenos kamerinio teatro spektaklis J.Vilkutaičio-Keturakio 
komedija “Amerika pirtyje”.

Rugsėjo 24 d. Užpalių bibliotekoje įvyko susitikimas - 
mokymai su sodininku, bitininku Algirdu Amšiejumi.

Spalio 5 d. Užpalių bibliotekoje atidaryta Užpalių gimna-
zijos 8 kl. mokinės Vakarės Jurelytės kūrybinių darbų paroda. 
Paroda veikė iki spalio 29 d.

Spalio 14–31 d. 15–asis tarptautinis dokumentinių filmų 
festivalis „Nepatogus kinas“ rodomas Užpalių bibliotekos lan-
kytojams.

Spalio 20 d. Užpalių bibliotekoje vyko Užpalių gimnazi-
jos 6 klasės mokinės Kotrynos Šukytės fotografijos darbų par-

Užpalių bendruomenės įvykiai
oda “Surask juos visus”.

Spalio 24 d. Užpalių bendruomenės ekskursija „Totorių 
keliais su polifonine improvizacija“. Aplankyta Keturiasde-
šimt totorių kaimas (Vilniaus r.), Trakai, Ukmergė. Dalyvauta 
Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncerte Trakų salos pi-
lyje „Ant sidabro tilto“

Spalio 30 d. Moliūgadienis Užpaliuose. Jaunieji Užpalė-
nai, kartu su suaugusiais, Skaidrės Žilienės vadovaujami iš-
pjaustė moliūgus, kuriais papuošė Užpalių miestelio skverą. 
Renginio metu buvo žaidžiama, verdama moliūgienė, žiūri-
mas filmas Užpalių bibliotekoje.

Lapkričio 20 d. Įgyvendinant Utenos regiono VVG pro-
jektą „Mokydamiesi ir dalindamiesi kuriame stiprią ben-
druomenę“ Užpalių bendruomenės nariai kartu su lektoriumi 
psichologu, bendradarbiavimo konsultantu Ričardu Diržiu 
mokėsi kurta stiprią bendruomenę.

Lapkričio 23 d. ekskursija po Panevėžio r. Liūdynių 
kultūros centre veikiančią parodą Gamtos stichijos. Paroda 
įkvėpė kūrybiniams potyriams “Gero skonio” klubo moteris 
ir joms prijaučiančias. Grįžtant aplankytas kalėdinių žaislų 
muziejus Miežiškiuose.

Lapkričio 27 d. Įgyvendinant Utenos regiono VVG pro-
jektą „Mokydamiesi ir dalindamiesi kuriame stiprią bendruo-
menę“  Adventinio vainiko pynimo edukacija Kamenyčioje. 
Edukaciją vedė lektorė Violeta Buterlevičienė. Sausainius de-
koruoti mokė Tatjana Sirvydienė. Susirinkusiems grojo Tajus 
Skubiejus.

Gruodžio 10 d. Gražiai penktadienį sužibo Užpaliai, pa-
sipuošę puikia eglute ir dailiais žibintais, kurie kiekvienam 
ieškančiam tamsoje nušvies kelią. Kalėdinės miestelio eglės 
įžiebimo šventė ir kalėdinio Žibintų parko atidarymas

Gruodžio 15 d. Įgyvendinant Utenos regiono VVG pro-
jektą „Mokydamiesi ir dalindamiesi kuriame stiprią ben-
druomenę“ vyko kūrybinis užsiėmimas.

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. 
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