
 

 

 

 

 

 

 

Kviečiame Molėtų r. įstaigas ir organizacijas UŽGAVĖNES 

švęsti kartu !!! 
  

Vasario 9 dieną 18 val. Molėtų kultūros centras, Molėtų Skulptūrų parke, 

kviečia kartu švęsti smagiausią ir žaismingiausią pavasario pradžios 

šventę-Užgavėnes. Prašome prisijungti jūsų įstaigą ar bendruomenę į 

bendrą  persirengėlių būrį ir būti išskirtiniais bei drauge kurti šventę sau 

ir kitiems. 
 

Pirmą kartą Jaunimo aikštėje ketiname surengti parodą ,,Gavėnas 2016“. 

Kviečiame jūsų įstaigą ar bendruomenę sukurti ir pagaminti savo ,,Gavėną‘‘ 

ir sudalyvauti parodoje, kuria visą dieną grožėsis Molėtų miesto 

gyventojai ir svečiai, o vakare su triukšmingu  persirengėlių būriu bus 

perkelti į renginio vietą, kur ,,Gavėnus“ nominuosime ir dar šiek tiek 

pasigrožėję, pagal senąsias tradicijas, sudeginsime Užgavėnių lauže. O 

galbūt tokiu būdu pasieksime ir ,,Gavėnų“ deginimo rekordą! 

 
,,Gavėnus’’ su gamintojų ženklu , reiktų iki vasario 8d. pristatyti į Molėtų 

kultūros centrą, o mes pasirūpinsime kad neliktumėte neįvertinti ir 

nepastebėti. Švęskime šventes kartu! Juk kuo mūsų daugiau tuo smagiau 

dūkti, šėlti ir žiemą išlydėti! 

 
Papildoma informacija telefonu: 

 8 655 24161 - Indrė 

8 612 02908 - Alina 
 

 

 

 

 

 



Apie Užgavėnes plačiau... 

Užgavėnės - tai yra virsmo šventė. Galvojant apie visus kalendorinių 

švenčių papročius, Užgavėnes galima laikyti viena esminių tokių 

švenčių. Tai laikas, kai primenamas žmogaus ir žemės žadinimas. Visi 

papročiai, kurių buvo laikomasi per šią šventę – drebinimas, 

stuksenimas į žemę, šūkavimas, laistimasis vandeniu, baladojimasis,  

– reiškia viena: tai yra pažadinimas paties žmogaus esmės. 

Užgavėnės yra juoko, išdaigų diena. Pagrindinis dėmesys nukreiptas į 

apeigas ir burtus, kurie išvaro žiemos demonus ir pažadina šalčio 

sukaustytą žemę iš miego, suteikia jai derlingumo galią. Čia 

simboliškai išgyvenami įvykiai, susiję su gimimu, atgaja, t. y. perėjimu 

iš maros (žiemos) į gają (vasarą). Todėl šventėje ypač gausu 

žadinimo elementų, o apeigos susijusios su martaujančiais 

jaunavedžiais, tai yra tais, kurie po vedybų dar neturi vaikų. Tačiau 

tokie žaidimai yra ne vien pajuoka, bet ir paskatinimas išeiti iš 

užsitęsusio martavimo, skatinimas siekti naujos kokybės – vaisių 

nešančio gyvenimo būdo. 

Jei per Užgavėnes dirbsi, tai per visus metus nebus poilsio, 

nepabaigsi darbų. Negalima verpti, nes kirmys kumpiai, apsitrauks 

rūdimis linai, siūlai ir drobės, kapos pelės audeklus, negalima ir malti, 

nes vėjas plėšys stogus. O jei tą dieną nešukuosi ir netrinksi galvos, 

tai ji bus švari, gerai augs kasos. Tačiau vienas darbas privalomas: 

reikia išvežti į lauką nors vieną vežimą mėšlo. Šiuo metu, kai mėšlo 

daugelis neturi, šį paprotį galima suprasti taip: tądien reikia 

atsikratyti ko nors nereikalingo, ilgai kaupto. 

 

Per Užgavėnes nedera sėdėti namuose. Pavalgei ir eik į lauką, važinėk 

rogėmis. Buvo tikima: kuo dažniau iš jų išvirsi, tuo geriau. Žmogus 

voliojasi norėdamas perduoti gamtai savo gyvybines jėgas, kad žemė 

atsibustų, sužaliuotų, duotų vaisių. 

 

 

Skirtingose Lietuvos dalyse šis stabas buvo vadinamas ne tik More, bet ir Gavėnu, 

Dėdeliu, Kotre, Boba, Motinėle, Sene Kūniške. Dabar per Užgavėnes jis sudeginamas, o 

anksčiau, pavyzdžiui, Aukštaitijoje – paskandinamas arba apkasamas sniegu. Šiaudinės, 

medinės Morės deginimas reiškia seno sunaikinimą ir pasiruošimą atgimimui.                                       




