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20-asis „Poezijos pavasarėlis“

2019 m. gegužės 17 d.
Projektą „Dzūkų lobiai” remia

Gegužės 11 dieną Pauosupės kaime, prie vaikų poeto Anzelmo Matučio
Drevės, vyko jubiliejinė 20-oji moksleivių poetinės kūrybos šventė „Poezijos
pavasarėlis“, kurią nuo 2009 m. organizuoja Varėnos viešoji biblioteka

Ugnė Martusevičiūtė
Slėnyje priešais poeto namelį
Drevę rinkosi dalyviai. Juos pasitiko pučiamųjų ansamblio „Varis Varėnoje“ (vadovas Albertas
Tiškus) atliekamos melodijos, akį
traukė spalvinga paroda, atspindinti A. Matučio gyvenimą Pauosupėje, Drevės unikalumą, kūrybos
kelią ir devyniolikos „Poezijos pavasarėlių“ istoriją.
Šventę vedė, eiliuotas A. Matučio mįsles skaitė ir gerą nuotaiką
dovanojo „Keistuolių teatro“ aktorius Dalius Skamarakas. Į susirinkusiuosius jis kreipėsi savo
kūrybos daina „Bėkit vidgiriu tarp
uosių – televizorių jums duosiu“
(žodžiai A. Matučio), pristatė visus „Poezijos pavasarėlių“ laureatus. Tylos minute pagerbti šventės
bičiuliai, kurių jau nebėra mūsų
tarpe, kurie mus stebi iš dangaus
platybių: poetai Martynas Vainilai-

tis, Alma Karosaitė, kompozitorius
Jurgis Gaižauskas, grafikas Algimantas Švažas, aktorė Irena Leonavičiūtė. Dalyvius savo kūrybos
eilėmis sveikino ankstesnių metų
šventės laureatai Zita Gaižauskaitė,
Zenė Sadauskaitė, Violeta Židonytė, Stanislovas Abromavičius.
Vaikų literatūros kritikas, knygos
apie A. Matutį „Po girią vaikščiojo
poetas“ autorius Jonas Linkevičius
prisipažino esąs Drevės žmogus,
nes lankosi čia nuo 1970-ųjų, o
nuo 1985-ųjų, mirus A. Matučiui,
Lietuvos rašytojų sąjungos įpareigotas puoselėti poeto atminimą, tą
darąs iki šiol. Pagarbiai atsiliepė
apie kitus poeto kūrybos puoselėtojus: Jurgį Gaižauską, sukūrusį
per 100 dainų A. Matučio žodžiais,
Ireną Leonavičiūtę, skaičiusią A.
Matučio poeziją daugiau nei dvidešimtyje mokyklų; marijampolietį

Valdą Kubilių, besirūpinantį poezijos leidyba; Birute Švagždiene,
organizavusia penkiolika „Poezijos
pavasarėlių“ ir ilgus metus vedančia ekskursijas „Anzelmo Matučio
takais“; Varėnos rajono savivaldybę ir Varėnos viešąją biblioteką,
puoselėjančias tradicijas, susijusias su poeto palikimo saugojimu.
Birutė Švagždienė, pasveikinusi
visus vaikus nuo trejų iki šimto trejų metų A. Matučio eilėraščiu „Ne
pilka daina“, priminė „Poezijos
pavasarėlių“ istoriją: pirmą kartą
į Drevę susirinko Rudnios, Panočių ir Krivilių mokyklų mokytojai
1985 m., A. Matutis tada sirgo, gulėjo ligoninėje. Kitais metais poeto
jau nebebuvo, mokytojai jautė moralinę pareigą vėl susirinkti, o prie
jų prisijungė Jonas Linkevičius
ir Irena Leonavičiūtė. Per tuos 20
metų buvo visko – 1996 m. į šven-

tę vėlavo svečiai iš Vilniaus, tik po
trijų valandų sužinota, jog sugedo
autobusas, o 18 valandą atvykus
svečiams, laureate paskelbta Alma
Karosaitė. Birutė taip pat pristatė atvykusius poeto sūnus Vytą ir
Valių Matulevičius, gimines. Vytas visų giminaičių vardu pasveikino A. Matučio poezijos mylėtojus: „kur vaikai, ten gyvybė, ten
džiaugsmas, o prieš mėnesį gimė
dar viena poeto proanūkė“, –džiaugėsi svečias. Prasitarė, kad yra išleidęs du savo eilėraščių rinkinius,
perskaitė keletą posmų.
Meninę programą parengė Varėnos rajono vaikai. Literatūros ir
muzikos kompoziciją „Pavasaris
tėviškėje“ A. Matučio kūrybos motyvais atliko Varėnos „Ryto“ progimnazijos antrokai, vadovaujami
mokytojos Laimos Denutienės;
lopšelio-darželio „Žilvitis“ auklėtiniai (mokytojas Nerijus Bakula)

– dainas „Repeticija“, „Džerška lėkštės“
(žodžiai A. Matučio); lietuvių
liaudies dainas „Kieno ciej rakteliai“, „Kad aš turėtau“ – Saulė Miškinytė (mokytoja Vaida
Naruševičiūtė);
Jadvygos
Čiurlionytės menų mokyklos
ansamblis „Mažieji virtuozai“:
Neitonas Alekšiūnas, Vakaris
Tamulis, Motiejus Miškinis,
Jokūbas Bakula, Mykolas Bakula, vadovė Renata Bakulienė – Duke Ellington kūrinius
„C Jam Blues“, „Arkliukas“
Dominykas Barčiukas (mokytojas Albertas Tiškus) – anglų
liaudies dainą „Bingo“; eiliuotos pasakos „Drevinukas“
ištrauką „Drevinukas atsibunda“ deklamavo Panočių pagrindinės mokyklos ketvirtokė
Skaiva Matijoškaitė (mokytoja Virginija Černiauskienė).
Gaižauskų šeimos ansamblis,
kurio gretose net trys kartos,
padainavo dainas „Ošk, girele“, „Linksma dainelė“ (žodžiai A. Matučio).
Šiemet eilėraščių apie Tėvynę,
Žemę, Gamtą konkurse dalyvavo
84 jaunieji poetai iš Vilniaus, Kaišiadorių, Trakų, Varėnos rajono,
atsiuntę net 93 poezijos kūrinius.
Laureatėmis tapo Filomena Krikščiūnaitė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos 6a klasės mokinė, už eilėraštį „Šilo garsai“, mokytoja Rasa
Speteliūnienė ir Ugnė Martusevičiūtė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos ketvirtokė, už eilėraštį „Savastis“, mokytoja Stasė Grambienė.
Literatūrinės A. Matučio premijos, įsteigtos Varėnos rajono
savivaldybės tarybos, laureatu paskelbtas Jonas Endrjaitis, rašytojas,
žurnalistas, dainuojamosios poezijos atlikėjas, poetas, literatūrinės
Jono Aisčio premijos laureatas, už
septintąjį poezijos rinkinį vaikams
„Viešnagė Vorynėje“, kurį jau suspėjo pristatyti Senosios Varėnos ir
Žilinų bibliotekų skaitytojams.
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Smulkiems ūkiams gauti paramą – palankios galimybės
Atsisakyta projektų kontrolės
laikotarpio, reikalavimo apdrausti
paramos lėšomis įgytą turtą, prievolės paskutiniais verslo plano
įgyvendinimo metais pasiekti 2
proc. grynąjį pelningumą. Žinoma, veikla privalės būti pelninga,
sugadintas ar sunaikintas paramos
lėšomis įgytas turtas – atkurtas, o
prisiimtų įsipareigojimų bus privalu laikytis iki galutinio paramos
lėšų išmokėjimo.
Parama pagal šią veiklos sritį
pareiškėjui galės būti teikiama tik
vieną kartą per 2014-2020 m. laikotarpį.

Iki gegužės 31 dienos
priimamos
paraiškos
pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014-2020 m.
programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiems
ūkiams“. Šiaulių rajone ūkininkaujanti Asta
Lengvenienė sako, kad ši
parama buvo didelė paspirtis, plėtojant ūkinę
veiklą.
Ragina bandyti
A. Lengvenienė puikiai prisimena, kur panaudojo gautą
paramą. „Įsigijau sėjamąją. Tai
– pagrindinė technika, kurios
man tuo metu reikėjo, visa kita
galėjau nuomotis“, – sako ūkininkė, auginanti mėsinius galvijus ir javus.
Šiupylių kaimo seniūnaičio
pareigas einanti A. Lengvenienė
teigia, jog gauti paramą nebuvo
sudėtinga. „Galbūt todėl, kad
jau buvau rašiusi panašius projektus. Aišku, tiems, kurie nėra
susidūrę, teks nemažai skaityti.
Ir ne tik pačias įgyvendinimo

Pasinaudoti parama dabar ypač pravartu, nes šiais metais buvo patvirtintos naujos priemonės veiklos srities įgyvendinimo taisyklės, kuriose – nemažai smulkiesiems ūkininkams naudingų pakeitimų.
taisykles, bet ir jose nurodytus
susijusius dokumentus. Laiko
kainuoja, bet bandyti verta. Man
ši parama buvo puiki pradžia“, –
džiaugiasi A. Lengvenienė.
Smulkiesiems ūkininkams –
naudingi pakeitimai
Pasinaudoti parama dabar ypač
pravartu, nes šiais metais buvo
patvirtintos naujos priemonės
veiklos srities įgyvendinimo taisyklės, kuriose – nemažai smul-

kiesiems ūkininkams naudingų
pakeitimų.
Pavyzdžiui, šiuo paraiškų teikimo laikotarpiu nebebus reikalaujama teikti komercinių pasiūlymų
tinkamoms finansuoti išlaidoms
pagrįsti. Taip pat atsisakyta finansinės atskaitomybės dokumentų,
kuriuos anksčiau reikėdavo pateikti kartu su paraiška. Tiesa,
smulkaus ūkio buhalterinė apskaita turės būti tvarkoma nuo pat paraiškos pateikimo datos.

Paramą gaus per du kartus
Šiam paraiškų priėmimo etapui
skirta 10 mln. Eur paramos lėšų.
Didžiausia išmokos suma vienam
pareiškėjui išlieka ta pati – 15
tūkst. Eur.
Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos
išmokos sumos, paramos gavėjui

išmokama po sprendimo skirti
paramą priėmimo. Mokėjimo
prašymo pateikimo šiuo atveju nereikia. Likusioji 20 proc.
išmokos dalis mokama kitais
metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Tinkamas
įgyvendinimas – tai visų verslo
plane numatytų investicijų atlikimas, produkcijos standartine
verte išreikštos valdos ekonominio dydžio padidinimas ne
mažiau kaip 20 proc., pelninga
veikla ir pan. Beje, reikalavimas pradėti įgyvendinti verslo
planą per 9 mėn. nuo sprendimo
skirti paramą priėmimo dienos
išlieka. Jeigu verslo planas įgyvendintas netinkamai, išmoka
nemokama. Jeigu jau išmokėta
išmokos dalis, ji susigrąžinama.
Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto.
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