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Brėkšta AJOLYTĖ

Vėl brendame pievomis, sekdami 
upės tėkmę...

Kaip ir visi mes, kilę iš Pasva-
lio krašto, augau netoli upės. Kone 
kiekvienas kaimas, kiemas mūsų že-
mėj turi savo upę, upelį, griovį. Nuo 
mažens, būdama mokykloje dažnai 
girdėdavau Bėrelės vardą. Tik gerai 
nesuprasdavau, kas tai – neidavau 
gilyn į parką, kur ji čiurlena, įteka į 
platesnę Bėrę. Kelerius metus min-
tyse tai buvo kažin koks magiškas 
žodis, slaptažodis. Girdėdavau, kad 
prie Bėrelės susitinka, švenčia, lei-
džia vakarus...

Vanduo iš prigimties traukia gy-
vūnus, nuo seno suburia žmones. 
Vieną vakarą važiavau pro lauką pa-
miškėj, kur būta prosenelių sodybos, 
o šalia tyvuliavo prūdas, dabar jau 
užverstas. Toje vietoje vaikščiojo 
vieniša gervė. Paukščiai junta van-
dens gyvybę – čia vis atskrenda...

Įdomu – Bėrele aplink Saločius, 
pasirodo, vadina ne vieną upelį, 
griovį. Sumaišoma ja vadinant ir 
Bėrę, kurios krante – Saločių dva-
ro bei jo kapinių fragmentai. Na, 
mažoji galbūt ir pavadinta pagal 
didesniąją, kurion įteka. O abiejų 
vandenis Bėrė nusineša į Mūšą.

Beieškant legendų, pasakojimų 
apie upelės vardą, akiratyje iški-

Mūsiškiai upių vingiai: Bėrelė

lo kunigaikščių Oginskių istorija. 
Kompozitoriaus Mykolo Kleopo 
Oginskio sūnus Irenėjas (vėliau ir 
jo sūnūs) siekė išsaugoti nykstančią 
žemaitukų veislę, pabrėždamas, jog 
su šiais arkliais lietuviai nugalėjo 
kryžiuočius. Manoma, kad XIX a. 
Oginskiai rėmė ir sukilėlius. Tai, 
kad žemaitukai – Lietuvos stiprybės 
simbolis – carmečiu, spaudos drau-
dimo laiku nebuvo deklaruojama. 
Tačiau lietuvybė buvo išreiškiama 
Oginskių žirgyno žemaitukus vadi-
nant vien lietuviškais vardais: Dro-
binėlė, Berža... Vienas jų – Bėrelė. 
Mūsų upelis su žemaitukais, matyt, 

nesusijęs, tačiau tai – labai gražus 
lietuviškas vardas ir vandeniui, žir-
gui. Bėru vadinamas tamsiai rudo 
arklio plaukas. Tamsi, ruda upė – 
galbūt nešanti dugno žemę, matyt, 
negili ir vis sujudinama.

Bėrelė teka maždaug dešimtį ki-
lometrų, tačiau jos vaga – išskirs-
tyta, pakeista melioracijos. Iškasti 
keli grioviai, daugiausia nesiekian-
tys kilometro ilgio. Viena Bėrelės 
atšaka dabar – už Gudiškių, teka 
pro psichologo Alfonso Gučo gim-
tinę. Čia nuo maždaug 1977(78)-ų 
metų iškastas gan gilus melioracijos 
griovys, skiriantis Pasvalio ir Biržų 

rajonus. Įteka į Bėrę (ištekančią iš 
Kirdonių miško jau Biržų rajone) 
ties Gudiškių kapinėmis. 

Iš Vidugirių kilusi Alma Monke-
vičienė (Kondrotaitė) pasakoja, kad 
upelis prieš melioraciją buvęs gan 
platus, sraunus ir gilus, būta duburių, 
o pavasarį tvindavo iki Vidugirių ir 
toliau. Algirdas Gučas (g. 1934 m.) 
Almai pasakojęs, kad iš polaidžio 
vandens susidarydavo ežeras, už-
tvindydavęs pievas, dirbamus laukus 
– iki pat Gojaus miško.

Net tiltas buvęs per Bėrelę, ar-
kliams pravažiuoti. Kai jau aplūžo 
– padėdavo po baslį abiejose upelės 

pusėse pasiremti. Ir vanduo buvęs 
itin tyras, dugną galėjai regėti. Ši 
atšaka ištekėjo iš Dambynės pelkių, 
netoli Bėrkaltyne vadinamos vietos.

Išsišakojusios Bėrelės viena dalis 
išteka iš miškelio prie Brenčių, kur 
anksčiau, matyt, būta pelkių. Ra-
mužietis Vydas Gabriūnas prisimena, 
kad ir šiapus miškelio tyvuliavo di-
delė pelkė, šiam kraštui tai būdinga. 
Na, o iš pelkių maža upelė turėjo 
susirasti kelią į Mūšą – gyvatėle per 
Ramužius, Puigiškius, Buiviškius 
nuvingiavo į Saločius.

Vandenų romantika išblėso, kai 
krašte pasirodė pirmieji meliorato-
riai, vadinti zimagorais. Jie pradėjo 
kasti griovius, juos vėliau gilinti. 
Dar Smetonos laikais (1936–1937 
m.) iškastas drenažo griovys, o so-
vietmečiu melioracija prasidėjo visu 
pajėgumu – kasimas, platinimas, gi-
linimas... Žemdirbystė be upių sau-
sinimo, vagų keitimo būtų sudėtin-
gesnė, tačiau kitokia būtų ir natūrali 
vandens sistema, gamtos ratas.

Sunku patikėti, kad upė galėjusi 
būti kitokia, kad pakeista vandens 
tėkmė. Išeina prie pirmosios vagos 
gyvenusieji, nyksta ir pirmojo van-
dens ženklas mumyse. Išėję prie 
upės, terandame griovį...

Aidos GARASTAITĖS 
nuotrauka

Bėrelės griovys tarp Vidugirių ir Ramužių.

Andrėja Konstantinovaitė.

Geras emocijas karantino metu 
dovanoja skaitantys vaikai ir jų gyvūnai 

Emanuelė Tari su Trigriu.

Tik prasidėjus karantinui ir pa-
aiškėjus, kad Lietuvoje, kaip ir vi-
same pasaulyje, trūksta apsauginių 
priemonių nuo COVID-19, Pasvalio 
Mariaus Katiliškio bibliotekos dar-
buotojai pradėjo gaminti apsauginius 
skydus tiems, kurie savo darbe turi 
kontaktuoti su užsikrėtusiaisiais ir 
rūpintis sergančiaisiais. Iš viso bi-
bliotekoje per porą savaičių paga-
minta 100 apsauginių skydų, kurie 
išskirstyti po Pasvalio rajoną.  Aišku, 
100 skydų nepakanka visiems rizikos 
zonoje esantiems žmonėms, tačiau 
bibliotekininkai sako, kad tai tik pir-
ma partija. Skydai bus gaminami ir 
dalijami toliau. 

Didžiausia dalis apsauginių 
skydų nusiųsta Pasvalio pirminės 
asmens sveikatos priežiūros centrui 
(poliklinikai ir ligoninei). Skydų taip 
pat skirta Pasvalyje dirbantiems so-
cialiniams darbuotojams, nusiųsta 
Narteikiuose esančiam Panevėžio 
profesinio rengimo centro bendra-
bučiui, kur yra paskirtos patalpos 
karantinuotis panorusiems žmonėms, 
dovanota Saločių–Grenctalės pasie-
nio punktui – tiems žmonėms, kurie 
pasitinka šiame pasienio punkte lai-

kinai izoliuojamus grįžtančius į Lie-
tuvą asmenis, iki kol jais pasirūpina 
jų savivaldybių atstovai. Skydų taip 
pat skirta vairuotojams, kurie veža 
galimai užkrėstus asmenis. 

Apsauginių skydų gamybą Pas-
valio bibliotekoje inicijavo Lietuvos 
nacionalinė biblioteka ir Vilniuje vei-
kianti „Robotikos mokykla“. Dviem 
bibliotekoje esančiais 3D spausdin-
tuvais liejami rėmeliai, vėliau prie jų 
pritvirtinami skaidrūs skydai, kuriuos 
išpjausto „Robotikos mokykla“. Pas-
valio Mariaus Katiliškio bibliotekos 
direktorė ir Lietuvos savivaldybių 
viešųjų bibliotekų asociacijos pre-
zidentė Danguolė Abazoriuvienė 
sako, kad prie šios iniciatyvos iš 
viso prisideda 54 viešosios Lietu-
vos bibliotekos. „Bibliotekininkai 
džiaugiasi šiuo sudėtingu metu galė-
dami padėti žmonėms ir savo pagalbą 
teikia įvairiais būdais: nuo skydų 
gamybos iki nuotolinių bibliotekų 
paslaugų teikimo internete“, – sakė 
Danguolė Abazoriuvienė.

Mariaus Katilškio 
bibliotekos informacija

Asmeninio albumo nuotrauka

Lietuvoje esant karanti-
nui, Pasvalio Mariaus Kati-
liškio viešosios bibliotekos 
Vaikų erdvės darbuotojos 
nusprendė visus namuose 
liekančius vaikus, jų tėvelius 
ir senelius suburti į feisbu-
ko grupę „Vaikai 
skaito savo augin-
tiniams“. Grupės 
idėja paprasta: kel-
ti į grupę filmukus 
su mėgstamų knygų 
ištraukų skaitymais 
mylimiems auginti-
niams gyvūnėliams. 
Bibliotekininkės 
tikisi, kad ši ak-
cija ne tik skatina 
rengti skaitymus 
namuose, bet drau-
ge atlieka biblio-
terapinę funkciją 
– padeda dalintis 
džiugiomis ir šil-
tomis emocijomis 
neramiu karantino 
metu. O kaip sakė 
filmuką grupei su 
skaitančiais vaikais 
ir gyvūnais kūrusi 
viena mama, vaikai čia taip 
pat išmoksta kantrybės. Juk 
jie turi skaityti ne tada, kai 
patys to panori, bet kada jų 
gyvūnai teikiasi jų klausytis!

Grupė „Vaikai skaito 
savo augintiniams“ buvo 
sukurta kovo 23 d. Per porą 
savaičių prie grupės prisi-
jungė per 70 narių, įkelta 12 
filmukų, o kiekvienas filmu-
kas sulaukė per 40 peržiūrų, 
daug patiktukų ir komentarų. 
Grupės skaitymus pradėjo 
dešimtmetė Emanuelė Tari, 
savo katinui Trigriui paskai-
čiusi ištrauką iš rašytojos 
Annos Lott knygos „Pašėlęs 
Liucės pasaulis“. Prie skai-
tymų prisijungė ir bibliote-

kos vaikų teatro studijos „Kaukutis“ 
aktorės: dvylikmetė Laura Tamo-
šiūnaitė savo triušiukams Morkai 
ir Silkei perskaitė eilėraštuką apie 
vasarą, o dešimtmetė Andrėja Kons-
tantinovaitė savo katytėms Pumai 
ir Belai paskaitė ištrauką iš Ilonos 

Ežerinytės knygos „Šunojaus diena“. 
Grupės vaikai taip pat skaitė šuniu-
kams, papūgėlėms ir netgi pelytei. 
Vieni skaitė vakaro pasakas iš savo 
miegamųjų, kiti – pavasarėjančios 
gamtos fone.

Bibliotekininkės tikisi, kad gru-
pė išliks populiari pasibaigus ka-
rantinui, kad prie jos prisijungs dar 
daugiau narių. Grupė atvira visiems 
skaitytojams. Prie jos prisijungti ga-
lima pagal paiešką feisbuke „Vai-
kai skaito savo augintiniams“ arba 
adresu https://www.facebook.com/
groups/205604483997966/ 

Kviečiame prisijungti visus, my-
linčius knygas ir gyvūnus!

Mariaus Katilškio 
bibliotekos informacija
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Laura Tamošiūnaitė.

Bibliotekininkų pagaminti 
skydai pasiekė dirbančius 
COVID-19 rizikos zonoje

Įspūdis


