Kaimo bendruomenė „Miliūnai“ šventė įkurtuves 2011-11-26

Kaimo bendruomenė „Miliūnai“ penktadienį šventė įkurtuves po rekonstrukcijos
atnaujintuose ir sunkiai beatpažįstamuose bendruomenės namuose. Šventėje dalyvavo ne tik
aplinkinės kaimo bendruomenės, miliūniškiai, bet ir Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas
Jarutis, Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis, UAB „Dailista“ atstovai, Kupiškio VVG
pirmininkė Neringa Čemerienė ir kiti suinteresuoti asmenys.
Kaip ir dera, šventė prasidėjo nuo simbolinės įkurtuvės juostelės perkirpimo. Šioje
ceremonijoje dalyvavo bendruomenės „Miliūnai“ pirmininkas Jonas Makštelė, meras J. Jarutis ir
seniūnas V. Paliulis. Tuomet į vakaro padangę nuskriejo fejerverkų kekės, jas palydėjo miliūniškių
plojimai.
Pagal strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija
gyvenimo kokybei kaime gerinti“ I prioriteto „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir
konkurencingumo stiprinimas“ 1 priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra bendruomenė „Miliūnai“
vykdė projektą ,,Miliūnų kaimo buvusios mokyklos pastato pritaikymas vietos bendruomenės
poreikiams“ (paramos suma – 244 891,6 Lt).
Projektas buvo pradėtas vykdyti 2011 metų spalio 12 d., o baigtas – 2012 m. spalio 31
d. Iš ankstesnio projekto miliūniškiai buvo pasikeitę nauju pastato stogą, langus ir duris, o dabar
erdves išdėliojo, kaip norėjo, įsirengė ne tik dvi sales, koplytėlei tinkančią patalpėlę, virtuvėlę, dušą,
tualetą, pagalbines patalpas. Patogų šilumos paskirstymą garantuoja naujas židinys. Patalpos
šviesios, kvepia naujumu, o išpuoštos balionais ir kvepiančios įkurtuvių gardumynais, masino
susirinkusiųjų akį.
Sveikindamas aktyvią, vos penkerius metus gyvuojančią bendruomenę ir jos
pirmininką P. Makštelę, meras džiaugėsi, kad kaimui reikia tokių namų: „Ši vieta ir tarybiniais
laikais traukė žmones, čia buvo mokykla, kolūkio kontora, Jūs ir iki šiol čia renkatės noro burtis

vedini.“ J. Jarutis juokavo, kad mielai pats apsigyventų tokiose moderniose, patogiose ir jaukiose
patalpose, ir gyrė organizaciją už sugebėjimą turėti viziją ir siekti jos įgyvendinimo susitelkus.
Seniūnas V. Paliulis pabrėžė, kad šie namai miliūniškiams – ypač artimi ir jaukūs, nes
jų pačių rankomis sutvarkyti visi kampeliai, viskas prižiūrėta, puoselėta, neabejotinai ir ateityje bus
saugoma.
Subačiaus klebonas Albertas Kasperavičius prisipažino, kad pirmąkart atvykęs į šiuos
kraštus buvo išgąsdintas „Sodybų tuštėjimo meto“, tačiau Miliūnų kaime jį visuomet pasitinka geri
ir geranoriški, optimistiški žmonės, kuri tiki ateitimi ir ją turi.
Rekonstrukcijos darbus atlikusios UAB „Dailista“ vadovas Jonas Marcišauskas įteikė
bendruomenei simbolinį įkurtuvių raktą ir linkėjo, jog šie namai niekuomet nebūtų užrakinti.
Dovanas dovanojo visi miliūniškių pasveikinti atvykę svečiai – pradedant meru ir seniūnu, baigiant
kaimyniškai sugyvenančiomis Subačiaus seniūnijos kaimo bendruomenėmis, o ir pačiais
miliūniškiais, kurie už iniciatyvą dėkojo pirmininkui P. Makštelei.
Miliūnų kaimas pirmąkart buvo paminėtas dar XVIII a. 2007 m. lapkričio viduryje
susibūrusi bendruomenė, dabar jau vienija 50 narių iš Miliūnų, Varaniškių, Šaltenių kaimų.
Šventės metu skambėjo bendruomenės himnas, kurį sukūrė čia gyvenęs a. a. Liudas
Šeštokas. Bendruomenės pirmininkas įteikė padėkas merui, seniūnui, rangovų atstovams, VVG
darbuotojoms bei valdybos nariams: Jonui Kirdai, Marytei Balčiūnaitei, Valdui Aleknai ir Eugenijui
Šeštokui. Už aktyvią visuomeninę veiklą ir pagalbą įgyvendinant projektus organizacijos
padėkomis ir simboliniais varpeliais apdovanotas gausus būrys kaimo žmonių, kurių nemažą dalį
sudarė jauni miliūniškiai.
Vėliau susiburta prie vaišių stalo, o skambant linksmoms Panevėžio rajono
Paliūniškio kaimo kapelos melodijoms, miliūniškiai smagiai pasišoko vakaronėje.
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