Uoginiuose iškilmingai atidaryti renovuoti kaimo bendruomenės namai

Kupiškio seniūnijoje Uoginių kaime vyko renovuotų kaimo bendruomenės namų
įkurtuvių šventė, kurioje dalyvavo ne tik uoginiečiai, aplinkinių kaimų gyventojai, kitų kaimo
bendruomenių atstovai, bet ir Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis, kartu su seniūnu
Juliumi Vytautu Semėnu bendruomenei padovanojęs taip reikalingą stalą.
Pasveikinusi susirinkusius kartu pasidžiaugti nuveiktais darbais, Uoginių kaimo
bendruomenės pirmininkė Zita Kaušakienė pristatė svečius ir pakvietė merą, seniūną bei UAB
„Biržų ranga“ atstovą Danielių Matuzevičių kartu perkirpti simbolinės renovuotų namų įkurtuvių
juostelės.
Naujumu ir jaukumu švytinčius namus pašventino Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų
bažnyčios klebonas Rimantas Gudelis, linkėdamas, kad čia susibūrusius uoginiečius lydėtų darna,
tarpusavio supratimas ir Dievo palaima.
Džiaugdamasis aktyvių žmonių pasiekimais, meras J. Jarutis prisiminė bendruomenės
būrimosi pradžią, kai jau nuo pirmojo (steigiamojo) susirinkimo uoginiečiai sąžiningai diskutavo
kaip ir ką daryti, kad kaimas atsigautų ir gyventojai galėtų padėti vieni kitiems.
Dabar šauniai suremontuotą pastatą Savivaldybė nupirko ir bendruomenei atidavė
pagal panaudos sutartį. Buvo tikimasi, kad Uoginių kaimo žmonės čia rinksis, leis laiką, spręs
problemas ir dalysis džiaugsmais.
Uoginiečiai valdžios nenuvylė ir visomis savo jėgomis įrodė esą verti gautų dovanų.
Jie ne tik naudojasi turtu, bet ir jį saugo, galvodami apie ateitį. Meras šios bendruomenės nariams
žadėjo ateityje pagal galimybes pasirūpinti, kad vandentiekio vanduo būtų švarus ir tinkamesnis
vartoti.
Meras šventės metu įteikė du Savivaldybės padėkos raštus – Uoginių kaimo
bendruomenės pirmininkės pavaduotojai Matildai Povilonienei už nuoširdžią ir aktyvią ilgametę
veiklą kaimo bendruomenėje ir šios bendruomenės pirmininkei Zitai Kaušakienei už atsidavimą

kaimo žmonėms, nuoširdų rūpinimąsi jais, sugebėjimą burti bendruomenę ir aktyvią projektinę
veiklą.
Dar porą padėkų uoginiečiams įteikė seniūnas.
Su vienos seniausių Kupiškio rajono gyvenviečių – Uoginių kaimo – istorija trumpai
supažindino muziejininkė Laura Čemerytė, priminusi, kad istoriniuose šaltiniuose kaimas minimas
jau nuo 1585 m. Kaimo kapinaičių koplytėlėje mišias yra laikęs garsus kunigas ir poetas Antanas
Strazdelis. Pastaraisiais dešimtmečiais Uoginius garsina muziejus, kuriuo savo sodybą pavertė
paprastas žemdirbys Adomas Petrauskas.
1975 m., kai Uoginiai buvo prijungti prie Antašavos, iš čia buvo iškelta mokykla,
uždaryta biblioteka, nebebuvo nė vieno kultūros židinio, visuomeniniai pastatai buvo privatizuoti.
Ilgai žmonės norėjo burtis, kol pagaliau 2006 m. liepos 18 d. prie pieninės, buvo sušauktas
susirinkimas. Jame dalyvavo beveik visas kaimas ir Kupiškio seniūnijos seniūnas. Susirinkimo
metu, po ilgų diskusijų, buvo išrinkta valdyba ir pirmininkas. Bendruomenės veikloje dalyvauti
panoro ne tik Uoginių, bet ir Ničiūnų, Tebešiūnų kaimų gyventojai. Netrukus buvo įgyvendintas
pirmasis projektas iš Žemės ūkio ministerijos ir suremontuota dalis iš Savivaldybės gautų
bendruomenės namų patalpų.
Šiuo metu septintus metus gyvuojančioje bendruomenėje yra 84 nariai. Bendruomenė
glaudžiai bendradarbiauja su Prancūzų labdaros fondu, A. Petrausko muziejumi, aktyviai
dalyvaujama talkose. Tradicinė kasmet bendruomenės minima šventė – Šv. Marijos Magdalenos
atlaidai.
Tuomet apie projektą papasakojo bendruomenės pirmininkė Z. Kaušakienė, priminusi,
kad šios šventės priežastis – didžiulis džiaugsmas ir palengvėjimas, kad pagaliau buvo užbaigtas
projektas.
Besidžiaugdama tuo, kad ES investuoja į Lietuvos kaimus, o prie to ženkliai prisideda
ir Kupiškio rajono savivaldybė, Z. Kaušakienė papasakojo, kad pagal Kupiškio rajono vietos
veiklos grupės strategiją bendruomenė pateikė projektą „Jaukūs bendruomenės namai kaimo
žmogui“, kuriam ir laimėjo finansavimą. Projektas buvo pradėtas 2012 m. rugsėjo 12 d., o pabaigtas
– lapkričio 30 d.
Bendra projekto vertė 139 857 Lt. Už šiuos pinigus buvo suremontuotos patalpos:
pakeisti seni langai, palangės, durys, apšiltintos sienos, įrengta virtuvėlė, išklotos plytelės, sudėtos
grindys, pastatytas kaminas, naujas židinys, įrengti ortakiai, į pastatą atvestas vandentiekis, įrengta
kanalizacija, įmontuotas vandens šildytuvas, nupirkti baldai.
Darbus atliko statybos UAB „Biržų ranga“, kurių atstovai Dalė Ulenskienė ir
Danielius Matuzevičius įteikė pirmininkei simbolinį raktą, o Z. Kaušakienė dėkojo už laiku
kokybiškai atliktus darbus.

Padėkomis bendruomenės pirmininkė atsidėkojo tiems, kurie prisidėjo prie projekto
įgyvendinimo: Kupiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkei Neringai Čemerienei ir projektų
vadovei Rimai Aukštikalnienei, merui J. Jaručiui, kuriam buvo skirta specialiai Uoginių kaimo
vaikų paruošta dainelė apie kapitoną Joną.
Padėkos skirtos ir UAB „Biržų ranga“, Noriūnų bendruomenės pirmininkei Daivai
Bubulienei, uoginienei Daliai Tamošiūnienei, renginį kartu su Z. Kaušakiene vedusiai L. Čemerytei.
Nuoširdžiai padėkota rėmėjams, kaimo bendruomenės aktyviesiems, draugams ir visiems, kurie
palaikė ir padėjo.
Uoginiečiams dovanėles, gėles ir gražiausius žodžius skyrė kandidatai į Seimo narius
Nijolė Šatienė ir Aleksandras Zeltinis, AB „Rokiškio sūrio“ atstovė, kaimo bendruomenių atstovai
iš Šimonių, Migonių, Noriūnų, Puponių, Palėvenės, Salamiesčio, Antašavos, Juodpėnų,
Palėvenėlės, Bakšėnų. Visi džiaugėsi jaukiais ir šiltais namais, kuriuose kiekvienas uoginietis jausis
esąs tikrasis jų šeimininkas, dėkojo aktyviajai bendruomenės pirmininkei.
Jai padėkas ir suvenyrus skyrė ir patys kaimo bendruomenės nariai, džiaugdamiesi
švente ir didžiuodamiesi įgyvendintu projektu.
Iškilmingai pasveikinti buvo visi jubiliejinius gimtadienius švenčiantys uoginiečiai:
Mindaugas Anikevičius, Jonas Guštautas, Zita Rudienė, Sigitas Tamošiūnas, Stasys Čemerys,
Alvyra Montvilienė, Dalia Tamošiūnienė, Nijolė Pranceliauskienė, Povilas Pranceliauskas, Vladas
Anikevičius, Genė Švederskienė, Auustinas Vaičiūnas, Ksavera Vanagienė ir Matilda Povilonienė.
Taip pat šventės metu skambėjo sveikinimai jaunavedžiams ir neseniai naujagimių
susilaukusiems kaimo bendruomenės nariams. Z. Kaušakienė linkėjo bendruomenei ir toliau būti
vieningai, ir prieš toliau kimbant į naujųjų metų darbus atsipūsti bei kartu pasilinksminti.
Vakarą papuošė ne tik Uoginių kaimo vaikų dainos ir šokiai, bet ir Šepetos
laisvalaikio centro kultūros specialistės Vaivos Mališauskienės pasirodymai.
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