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Nacionalinis egzaminų cent-
ras (NEC) primena, kad šiemet 
abiturientai, buvę mokiniai ir 
eksternai apsispręsti, kokius 
brandos egzaminus ketina lai-
kyti, turi anksčiau nei pernai 
– iki spalio 24 dienos. Manoma, 
jog anksčiau pasirinkę egzami-
nus abiturientai galės iš anksto 
tikslingai jiems ruoštis, o savi-
valdybės ir mokyklos turės dau-
giau laiko susiplanuoti ugdymo 
procesą. 

Nuo spalio 1 dienos jau prasi-
dėjo menų, technologijų mokyk-
linių brandos egzaminų (MBE) 
ir brandos darbų vykdymas. Kaip 
„Gimtąją žemę“ informavo rajo-

Šiemet du rajono 
abiturientai pasirinko 

brandos darbus
no savivaldybės administracijos 
Švietimo ir sporto skyriaus vyr. 
specialistas Arūnas Augustinas, 
šiais mokslo metais, kaip ir pra-
ėjusiais, laikyti menų mokyklinį 
brandos egzaminą (MBE) pasi-
rinko 34 rajono moksleiviai, kurie 
mokosi gimnazijose bei Techno-
logijų ir verslo mokykloje. Tech-
nologijų MBE laikyti ketina 129 
rajono abiturientai (pernai – 135).

Pasak A. Augustino, šiais 
mokslo metais brandos darbui, 
kuris pakeičia kelis egzaminus 
ir laikomas alternatyvia gebėji-
mų vertinimo forma, ruošiasi du 
rajono dvyliktokai. Prieš metus 
šį darbą buvo pasirinkęs vienas 
abiturientas.

(Nukelta į 3 psl.)

Švietimo ir mokslo ministerijos nuotr.

Genovaitė KAZIELIENĖ

Kraštotyros muziejuje pra-
ėjusį penktadienį buvo atida-
ryta paroda, skirta Lietuvos 
policijos 100-mečiui paminėti, 
kurią organizavo rajono Po-
licijos komisariatas. Į renginį 
buvo pakviesti ne tik dabar-
tiniai darbuotojai, bet ir po-

Policijos 100-mečio jubiliejui – 
paroda ir istoriniai faktai

licijos veteranai, visuomenė. 
Sulaukta svečių – policijos ve-
teranų iš Utenos bei Elektrėnų.

Pirmasis ministras 
pristatė knygą

Renginys prasidėjo Meno 
mokyklos Muzikos skyriaus au-
klėtinių Augustinos Kerulytės 
ir Rusniaus Garbatavičiaus pasi-

rodymu, kurie akordeonu atliko 
kelis kūrinius.

Visus susirinkusius pasvei-
kino Lietuvos policijos veteranų 
asociacijos valdybos pirminin-
kas Vytautas Navickas, Ukmer-
gės rajono policijos komisariato 
viršininkas Saulius Kazlaus-
kas.

(Nukelta į 5 psl.)

Nijolė STUNDŽIENĖ

Praėjusį penktadienį ir šeš-
tadienį vykusi atkurtos Lie-
tuvos šimtmečiui dedikuota 

„Maisto banko” akcija sulaukė 
plataus šalies geradarių palai-
kymo. Nepasiturintiems pa-
aukota maisto už beveik pusę 
milijono eurų. Ukmergiškiai 

taip pat buvo dosnūs – sunkiau 
gyvenantiems žmonėms jie nu-
pirko maisto prekių beveik už 
6 500 eurų. 

(Nukelta į 3 psl.)

„Maisto banko“ akcijoje 
ukmergiškiai paaukojo prekių 

už 6 500 eurų

Deltuvos miestelio vaikų dienos centro „Delnai“ darbuotojos Irena Maksimovič (dešinėje) ir Birutė 
Skeirienė maistą rinko „Iki“ parduotuvėje. Genovaitės KAZIELIENĖS nuotr. 

Spalio 22-ąją rajono Policijos 
komisariate gautas 30-mečio vyro 
pranešimas. Užsienyje dirbantis 
mūsų rajono gyventojas nurodė, 
kad prieš grįždamas į Lietuvą išsi-
nuomojo automobilį „Audi A6“. Ši 
transporto priemonė spalio 19-ąją, 
apie 22.30 valandą, jo turėjo laukti 
prie Vilniaus oro uosto. Automobi-
lį ukmergiškis nuomojosi interne-
tinėje „Autoplius“ svetainėje prieš 
dvi savaites, o spalio 7-ąją į nuro-
dytą banko sąskaitą pervedė 300 
eurų avansą, kitą dieną – likusią 
nuomos sumą, dar 320 eurų. 

Užsakyto automobilio oro 
uoste nebuvo

Oro uoste sutartu laiku nera-
dęs mašinos, vyras bandė susi-
siekti su „Audi A6“ išnuomojusia 
įmone, tačiau nurodytu kontakti-
niu telefonu nė vienas konsultan-
tas neatsiliepė. Pasak pareiškėjo, 
elektroninis paštas nuoma@anex.
lt , iš kurio jis gavo visus užsaky-
mo patvirtinimo duomenis, yra 
panaikintas. 

Ukmergės rajono gyventojas 
dėl apgavystės patyrė 620 eurų 
žalą. Dėl įvykio pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

„G. ž.“ inform.

Spalio 21-ąją, apie 12.15 va-
landą, į kirpyklą, esančią Vasa-
rio 16-osios gatvėje, atėjo nepa-
žįstamas asmuo. Jis iš kirpėjos 
rankinės ištraukė piniginę ir 
pavogė apie 60 eurų. Tai paste-

bėjusios kirpyklos darbuotoja ir 
klientė bandė vagišių sulaikyti. 
Tačiau bėgdamas jis įspyrė kir-
pėjai į koją ir pasišalino nežino-
ma kryptimi. 

„G. ž. “ inform.

Užėjo į kirpyklą ir iš 
piniginės ištraukė eurus

Renginyje dalyvavo (iš kairės) M. Misiukonis, V. Navickas.
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DIENŲ TĖKMĖJE

Valstybės vaiko teisių apsau-
gos ir įvaikinimo tarnybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Vilniaus apskrities 
vaiko teisių apsaugos skyriaus 
(VTAS) Ukmergės rajone ini-
ciatyva Ukmergės globos centre 
organizuotas tarpinstitucinis pa-
sitarimas. Jo metu kalbėta apie 
globos (rūpybos) organizavimą, 
efektyvesnio bendradarbiavi-
mo galimybes, aptarti kasdieniai 
darbiniai klausimai. Pasitarime 
dalyvavo Vilniaus apskrities 
VTAS Ukmergės rajone patarėjas 
Audrius Petuška, vyriausiosios 
specialistės Rita Grigienė, Elena 
Petuškienė, Romualda Civilkie-
nė, Audronė Jasionienė, rajono 
savivaldybės administracijos So-
cialinės paramos skyriaus vedėja 
Asta Leonavičienė, Globos cent-
ro direktorius Vygantas Kaselis, 

Drauge aptarė svarbiausius klausimus
socialinės darbuotojos Ramunė 
Lisauskienė ir Dovilė Ruzgienė-
Povilaitytė. 

Susitikime aptarti teisės aktai, 
reglamentuojantys globą (rūpy-
bą), jų taikymas praktikoje, bend-
radarbiavimo būdai, laikinosios 
globos (rūpybos) nustatymas, 
laikinas vaiko apgyvendinimas 
ir kiti aktualūs klausimai. Taip 
pat domėtasi, kaip vyksta būsimų 
globėjų mokymai pagal Globėjų 
ir įtėvių mokymo ir konsultavimo 
(GIMK) programą, kaip organi-
zuojamas laikinas atokvėpis glo-
bėjams ir jų savitarpio pagalbos 
susitikimai, ar yra galimybė glo-
bėjams gauti psichologinę pagal-
bą. Globos centro direktorius V. 
Kaselis informavo, jog šiuo metu 
vyksta vienos būsimų globėjų 
grupės mokymai. Jie vyksta Jona-
voje, nes Ukmergės globos cent-

ras dar neturi atestuotų GIMK 
mokytojų. Direktorius taip pat 
informavo, jog buvo organizuoti 
globėjų savitarpio pagalbos susi-
tikimai ir vienam globėjui suteik-
ta laikino atokvėpio paslauga. 

Rajono savivaldybės admi-
nistracijos Socialinės paramos 
skyriaus vedėja A. Leonavičienė 
kėlė klausimą, kaip galima būtų 
sutrumpinti laiką, trunkantį nuo 
vaiko paėmimo iki laikinosios 
globos nustatymo. 

Vilniaus apskrities VTAS 
Ukmergės rajone patarėjas A. Pe-
tuška, apžvelgęs pasitarimo metu 
iškeltus darbinius klausimus, ak-
centavo, kad susitikimas buvo 
naudingas visoms pusėms ir, visų 
pasitarimo dalyvių sprendimu, 
nutarta tokius susitikimus organi-
zuoti kas mėnesį.

„G. ž.“ inform.

Spalio 22-ąją rajone užregist-
ruoti trys techniniai eismo įvy-
kiai, į kuriuos, apvirtus automo-
biliams, buvo kviečiama policija. 

Apie 10.55 valandą praneš-
ta, kad važiuojant nuo Deltuvos 
miestelio link Ukmergės į griovį 
įriedėjo automobilis „VW Pas-
sat“. Apie eismo įvykį, kuriame 
žmonės nenukentėjo, informavo 
pati vairuotoja. 

Tą pačią dieną, apie 18.10 va-
landą, esant slidžiai kelio dan-
gai, greitkelyje Vilnius-Pane-
vėžys, 97-ajame kilometre, ties 
Balelių autobusų stotele, nuo 
kelio nuvažiavo ir atsitrenkęs į 
atitvarus apvirto Pasvalio rajono 

Spalio 20-ąją, apie 17 valandą, 
prie namų, esančių Taujėnų seniū-
nijos Balelių kaime, neblaivi mote-
ris konflikto metu naudojo fizinį 
smurtą prieš savo mamą (g. 1932 

Automobiliai apvirto
gyventojo (g. 1990 m.) vairuo-
jamas automobilis „VW Trans-
porter“. Įvykio metu sužalotų 
asmenų nebuvo, tik apgadinta 
transporto priemonė bei kelio 
elementai. Į eismo įvykio vietą 
buvo iškviestos visos specialio-
sios tarnybos. 

Apie 18.25 valandą pranešta 
apie eismo įvykį kelyje A6, ties 
posūkiu į Deltuvą. Policijai nu-
vykus į nurodytą vietą nustatyta, 
kad automobilio BMW 318 vai-
ruojas, Deltuvos seniūnijos gy-
ventojas (g. 1994 m.), sukdamas 
iš pagrindinio kelio, įvažiavo į 
griovį. Sužeistų taip pat nebuvo. 

„G. ž.“ inform.

Neblaivi dukra mušė motiną
m.). Jai dukra kumščiu sudavė į 
veidą, taip sukeldama fizinį skaus-
mą. Smurtautojai nustatytas sun-
kus – 3,01 promilės – girtumas.

„G. ž. “ inform.

Šeštadienį Kultūros cent-
re vyko iškilmės, kurių metu 
pažymėtas garbingas Antano 
Smetonos gimnazijos 100 metų 
jubiliejus.

Šventėje dalyvavo šalies mi-
nistras pirmininkas Saulius 
Skvernelis, rajono vadovai, daug 
svečių, ne tik dabar besimokančių 
gimnazistų, bet ir buvusių moki-
nių, mokytojų. Taip pat atvyko 
pirmojo Ukmergės gimnazijos 
direktoriaus, miesto burmistro 
Boleslovo Dirmanto anūkai – 

Šventė jubiliejų
ukmergiškė Vijoleta Gudana-
vičienė ir Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ilgus metus gyvenęs 
ir į Lietuvą sugrįžęs Saulius Dir-
mantas. 

Renginį vedė gimnazijos di-
rektorius Adolfas Girdžiūna ir 
pavaduotojos Giedrė Paknienė 
bei Vitalija Žiupkienė.

Šventės metu prisiminta šios 
mokymo įstaigos istorija, kuri 
prasidėjo 1918 metų balandžio 7 
dieną.

Gimnazijos 100-mečio proga 

buvo išleistas leidinys „Ukmer-
gės Antano Smetonos gimnazija: 
atodangos“, kurioje apžvelgta 
mokyklos istorija, pasakojama 
apie joje dirbusius žmones, žy-
miausius auklėtinius.

S. Skvernelis įteikė padėkas 
šio leidinio vienoms rengėjų – V. 
Žiupkienei ir mokytojai Daivai 
Sinkevičienei.

Taip pat padėkota kitiems nu-
sipelniusiems šios mokymo įstai-
gos atstovams.

Koncertavo gimnazijos kolek-
tyvai, Kultūros centre buvo su-
rengta paroda.

„G. ž.“ inform.

Koncertuoja moksleiviai.
Praėjusią savaitę Ukmergės 

priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos ugniagesiai gelbėtojai su-
laukė keturių kvietimų. Vienas 
iš jų nepasitvirtino.

Spalio 16-ąją, apie 15 valandą, 
pranešta, jog viename Sodų gat-
vės gyvenamojo namo bute jau-
čiamas dūmų kvapas. Nurodytu 
adresu nedelsdami išskubėjo du 
gaisriniai automobiliai, taip pat 
greitosios medicinos pagalbos 
ekipažas. Atvykus gaisrininkams 
paaiškėjo, jog jokių dūmų patal-
pose nėra, pavojus gyventojams 
negresia. 

Kaip „Gimtajai žemei“ sakė 
Ukmergės priešgaisrinės gelbėji-
mo tarnybos viršininkas Dainius 
Vyšniauskas, jei asmuo melagin-

gai kviečia specialiąsias tarnybas, 
gali būti pradėtas tyrimas, o nu-
stačius neteisėtus veiksmus, gre-
sia atsakomybė.

Tą pačią dieną gelbėtojai vyko 
į Vidiškių seniūnijos Šventupės 
kaimą atidaryti A. Vienuolio gat-
vės daugiabutyje duris. 

Spalio 18-ąją pagalbos prirei-
kė Molėtų ugniagesiams gesinant 
Giedraičių seniūnijos Ožkinių 
kaime degusį pastatą.

Spalio 21-ąją, apie 17 valandą, 
gautas pranešimas, kad Šešuolių 
miestelyje dega pirtis. Atvykus 
medinio pastato stogas degė atvi-
ra liepsna. Gaisro metu nudegė ir 
nuardytas pirties stogas, apdegė 
palėpėje buvę baldai.

„G. ž.“ inform.

Dėl melagingo kvietimo 
gresia atsakomybė

Nijolės STUNDŽIENĖS nuotr.Pasitarimas vyko Globos centre. Kvietimas į Sodų gatvę nepasitvirtino.
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Mūsų laikraštyje priima
mi skelbimai ir užsakymai
reklamai į platinamą visoje
Lietuvojelaikraštį„Ūkininko
patarėjas“ (išeina 3 kartus
per savaitę). Taip pat galite
pasiskelbti ir laikraščiuose
„Utenos apskrities žinios“,
„Utenosdiena“,„Panevėžio
balsas“,„MūsųIgnalina“bei
„Anykšta“.

(Atkelta iš 1 psl.)

Rudeninėje „Maisto banko“ ak-
cijoje dalyvavo Ukmergės krašto 
neįgaliųjų sąjunga, Ukmergės ra-
jono neįgaliųjų draugija, Ukmergės 
Šv. apaštalų Petro ir Povilo para-
pijos Caritas, vaiko teisių gynimo 
organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 
Ukmergės vaikų dienos centras, 
Deltuvos miestelio bendruomenės 
vaikų dienos centras „Delnai“, taip 
pat Pabaisko kaimo bendruome-
nės vaikų dienos centras ir Varinės 
bendruomenės vaikų dienos cent-
ras „Spalvingas rytojus“.

Šių organizacijų atstovai bei 
jiems talkinantys savanoriai auko-
jamą maistą rinko penkiuose pre-
kybos centruose „Maxima“ (Žiedo 
g. ir Antakalnio g.), „Lidl“ (Vytau-
to g.). „Rimi“ (Vytauto g.) ir „Iki“ 
(Vilniaus g.). 

Norą dalyvauti „Maisto banko“ 
akcijoje buvo pareiškę ir daugiau 
rajono nevyriausybinių organiza-
cijų, tačiau joms pritrūko parduo-
tuvių. 

Kaip „Gimtąją žemę“ infor-
mavo „Maisto banko“ projektų 
vadovas Tadas Beržonskas, į akci-
ją Ukmergėje įsijungė apie 1 938 
aukotojai, kurie nepasiturintiems 
nupirko 5 558 vienetus maisto 
produktų už 6 458,14 Eur. Rajono 
nevyriausybinėms organizacijoms 
talkino 114 savanorių. Šių metų 
pavasarinėje akcijoje ukmergiškiai 
buvo šiek tiek dosnesni, tuomet jie 
paaukojo 6 364 vienetus maisto 
produktų, kurių vertė – 7 645 Eur. 

Šįkart daugiausia maisto pro-
duktų – 1 257 vienetus – surinko 
Ukmergės krašto neįgaliųjų są-
junga. Jie sulaukė 436 aukojimų, 
nupirkto maisto vertė siekė 1 472 
Eur. Šiai nevyriausybinei organi-
zacijai, akciją vykdžiusiai „Lidl“ 
prekybos centre, padėjo 32 sava-
noriai. 

Puikiai akcijoje sekėsi Ukmer-
gės Šv. apaštalų Petro ir Povilo pa-
rapijos Caritui, kuris per dvi dienas 
surinko maisto produktų už 1 436 
Eur. Organizacijos atstovai dirbo 
Vilniaus gatvėje esančioje „Iki“ 
parduotuvėje, kur sulaukė 120 
aukotojų, bei Antakalnio gatvėje 
esančioje „Maxima“ parduotuvėje, 
kurioje juos sušelpė 118 aukotojų. 
Jie Carito atstovams perdavė apie 
1 200 vienetų įvairių ilgai negen-
dančių maisto produktų. 

Ukmergės rajono neįgaliųjų 
draugija sulaukė 377 aukojimų 
ir surinko 1 254 vienetus maisto, 
kurio vertė – 1 386 Eur. Žiedo gat-
vėje esančiame prekybos centre 
„Maxima“ dirbusiai organizacijai 
talkino 20 savanorių.

Pasak T. Beržonsko, spalio 19-
20 dienomis šalyje organizuota 
akcija buvo sėkminga, jos rezul-
tatai viršijo pavasarinės akcijos 
aukojimus. 

Kaip skelbiama labdaros ir 
paramos fondo „Maisto bankas“ 
išplatintame pranešime, šįkart 
Lietuvoje skurstančiųjų maitini-
mui perduota 432 817 vienetų il-
gai negendančių maisto produktų, 
kurių preliminari vertė sudaro 496 

193 eurus. Tai – geriausias iki šiol 
pasiektas „Maisto banko“ akci-
jos rezultatas. Pavasarį vykusioje 
„Maisto banko“ akcijoje maisto 
buvo paaukota už 460 tūkst. eurų, 
praeitą rudenį – už 420 tūkst. 
eurų. Aukštus aukojimo rodiklius 
pasiekti padėjo geografinė plėtra 
– labdara maistu šįsyk buvo rinkta 
šimte Lietuvos miestų ir miestelių.

Tradiciškai daugiausia šalies 
gyventojai nepasiturintiems pirko 
kasdienio vartojimo ilgo galiojimo 
maisto produktų: įvairių kruopų, 
makaronų, cukraus, aliejaus, mil-
tų, arbatos, konservų.

Surinktas maistas bus išdalin-
tas paketais labiausiai nepasiturin-
čioms šeimoms ir panaudotas or-
ganizuojant maitinimą socialinėse 
įstaigose. Be to, bus paliktas re-
zervas krizes patiriančioms, ypač 
atokiau gyvenančioms, šeimoms 
remti. Pavasarį vykdytos „Maisto 
banko“ akcijos surinktas maistas 
pasiekė 53 590 žmonių.

„Maisto banko“ akcija šįkart 
vyko 443 didžiųjų ir regioninių 
prekybos tinklų parduotuvėse. 
Maistą nepasiturintiems rinkti pa-
dėjo 352 socialinės organizacijos 
ir 8 619 savanorių – moksleivių ir 
jaunimo, socialiai atsakingo verslo 
darbuotojų, socialinių organizaci-
jų aktyvistų ir jų globojamų para-
mos maistu gavėjų. 

Nespėję sudalyvauti „Maisto 
banko“ akcijoje, 2 eurų auką ne-
pasiturinčių maitinimui gali skirti 
skambindami trumpuoju telefono 
numeriu 1343. 

„Maisto banko“ akcijoje 
ukmergiškiai paaukojo prekių 

už 6 500 eurų

Šiemet du rajono 
abiturientai pasirinko 

brandos darbus
(Atkelta iš 1 psl.)

Brandos darbo programa buvo 
patvirtinta 2015-ųjų rugpjūtį, 
o įvesta nuo 2017–2018 mokslo 
metų. Tai – pusę metų atliekamas 
tiriamojo pobūdžio darbas, kurio 
metu abiturientai, padedami dar-
bo vadovo, gilinasi į pasirinktą 
sritį, o pabaigoje turi pristatyti 
darbą vertinimo komisijai. Moki-
nys pats gali rinktis dalyką ir sritį, 
kurioje jaučiasi stiprus, nori gilin-
tis ir tyrinėti. Atlikdami brandos 
darbą moksleiviai gali vykdyti 
tyrimą arba sukurti produktą 
ir tokiu būdu taikyti skirtingus 
tiriamosios, kūrybinės ar kitos 
veiklos metodus.

Galimybė vietoje egzamino 
rinktis brandos darbą buvo su-
kurta įvertinus tai, kad abitūros 
egzaminai neatskleidžia visų 
vidurines mokyklas baigiančių 
jaunuolių gebėjimų. Tuo tarpu at-
liekant brandos darbą galima pa-
demonstruoti ne tik įgytas žinias, 
bet patikrinti ir įvertinti bendrą-
sias ir dalykines kompetencijas, 
kurių neįvertina brandos egzami-
nas.

Kaip skelbia NEC, rugsėjo 28 
dienos duomenimis, šalyje 1 760 
mokinių pasirinko laikyti menų 
MBE, 6 999 mokiniai – technolo-
gijų MBE, 207 mokiniai – rengti 
brandos darbus. Palyginti su praė-
jusių mokslo metų pasirinkimais, 
menų MBE pasirinko daugiau 
mokinių, o technologijų MBE ir 
brandos darbą – mažiau moki-
nių. Šiais metais daugiausia bus 
rengiama biologijos, istorijos ir 
chemijos brandos darbų. Tokios 
pačios pasirinkimų tendencijos 
buvo ir pernai.

„Pagrindiniai brandos egza-
minų sistemos principai nesikei-
čia. Mokiniai gali rinktis laikyti 
ne daugiau kaip 7 egzaminus, iš 
kurių 2 – lietuvių kalbos ir litera-
tūros ir dar vienas dalyko brandos 
egzaminas arba brandos darbas 
– yra privalomi. Anksčiau, dar 
spalio pabaigoje, apsisprendus, 
kokius egzaminus planuojama 
laikyti, mokiniai turės daugiau 
laiko jiems ramiai ir nuosekliai 
ruoštis“, – pranešime spaudai 
cituojama NEC direktorė Saulė 
Vingelienė.

Švietimo ir mokslo ministeri-
jos patvirtintuose minimaliuose 
rodikliuose 2019 m. numatoma, 
jog stojantieji į universitetus ar 

kolegijas turės būti išlaikę lietu-
vių kalbos ir literatūros, užsienio 
kalbos bei matematikos brandos 
egzaminus. Išimtis – menų studi-
jos, į jas stojantiems reikės dviejų 
valstybinių brandos egzaminų – 
lietuvių kalbos ir literatūros bei 
užsienio kalbos.

Savivaldybių ir mokyklų pa-
geidavimu, 2019 m. egzaminų, 
vykstančių šeštadieniais, skaičius 
sumažintas nuo septynių iki dvie-
jų, o likusių egzaminų datos inte-
gruotos į ugdymo procesą.

„Šeštadieniais vykstantys eg-
zaminai sudarydavo nemažai ne-
patogumų tiek abiturientams, tiek 
ir mokytojams, tad šiemet norime, 
kad procesas vyktų sklandžiau, 
jam būtų tinkamai pasiruošta. 
Todėl egzaminų tvarkaraštis pa-
tvirtintas dar rugpjūčio mėnesį, 
o mokyklos antrojo pusmečio ug-
dymo planą jau dabar gali pradėti 
dėlioti taip, kad vykstantys bran-
dos egzaminai netrukdytų kitų 
klasių mokinių ugdymo“, – aiški-
na NEC vadovė.

Lietuvoje 2018-2019 mokslo 
metais veikia 1 115 bendrojo ug-
dymo mokyklų (2017 m. – 1 125), 
dirba 33 tūkst. mokytojų (2017 m. 
– 33 658) ir mokosi 323,6 tūkst. 
mokinių. Abiturientų skaičius 
šalies mokyklose mažėja ir pa-
gal iki šios dienos NEC pateiktus 
mokyklų duomenis šiemet siekia 
28,3 tūkst. (2017 m. – 30 768). 
Ukmergės rajone šiemet yra 352 
abiturientai. Prieš metus jų skai-
čius siekė 392.
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SVEIKATA

Rajono savivaldybės bend-
ruomenės Sveikatos taryba 
kviečia siūlyti labiausiai nusi-
pelniusius sveikatos stiprinimo 
srityje rajono piliečius Svei-
katos ambasadoriaus vardui 
gauti. Pasiūlymų laukiama iki 
lapkričio 1 dienos, juos galima 
teikti Visuomenės sveikatos 
biurui. 

Sveikatos ambasadoriaus var-
do suteikimo tikslas – pagerbti 
rajono piliečius už ilgametę ak-
tyvią veiklą visuomenės sveika-
tos stiprinimo srityje bei įvertinti 

Loreta EŽERSKYTĖ

Šiemet Ukmergės rajone vei-
klą pradėjo Lietuvos išsėtinės 
sklerozės sąjungos (LISS) drau-
gija. Nors ukmergiškiai šioje 
organizacijoje dar naujokai, 
jie buvo pakviesti prisidėti or-
ganizuojant tradicinę aktyvaus 
užimtumo stovyklą. Ji vyko 
rugsėjį Vepriuose. Į Ukmergės 
švietimo pagalbos tarnybos Ve-
prių stovyklą iš visos Lietuvos 
buvo susirinkę per 60 išsėtine 
skleroze sergančių žmonių bei 
medicinos slaugytojų. 

LISS generalinė sekretorė Al-
dona Droseikienė „Gimtajai že-
mei“ pasidžiaugė, jog stovyklau-
tojai Vepriuose labai turiningai 
praleido laiką. Jos žodžiais ta-
riant, tas kelias dienas galima pa-
vadinti tarsi informaciniu, švie-
tėjišku seminaru. Neįgalieji daug 
sužinojo apie savo ligą, klausėsi 
paskaitų, bendravo tarpusavyje, 
su medikais. Taip pat buvo skir-
ta laiko pramogoms, poilsiui, pa-
žintinei veiklai. Šiemet kartu su 
senbuviais stovyklavo ir dešimt 
naujokų.

Stovykloje lankėsi ir paskaitas 
skaitė Vilniaus universiteto ligo-
ninės Santaros klinikų Neurologi-
jos centre dirbanti gydytoja neu-
rologė, medicinos mokslų daktarė 
Rasa Kizlaitienė bei dvi slaugy-
tojos, taip pat Ukmergės ligoni-
nės Fizinės medicinos ir reabili-
tacijos skyriaus vedėja, gydytoja 
neurologė Gertrūda Ivanovaitė, 
vadovaujanti rajono draugijai. Su-
laukta ir kitų svečių, kurie vedė 
dekupažo, šokio judesio, kitus už-
siėmimus.

Organizuojant Vepriuose res-
publikinį renginį LISS ypač talki-
no Ukmergės neįgaliųjų draugija, 
kuriai vadovauja Zita Kviklienė.

Pasak A. Droseikienės, LISS 
kasmet organizuojamų užimtumo 
stovyklų, seminarų, kitų tradici-
nių renginių pagrindinis tikslas 
yra padėti pacientams susidrau-
gauti su savo liga, išmokyti jų 
artimuosius pagelbėti sergančiam 
šeimos nariui. „Mes raginame 
ne pagalvę ligoniui padėti, o kuo 
daugiau suteikti jam pagalbos, 
kad jis ilgiau galėtų išlikti sava-
rankiškas“, – pabrėžė LISS gene-
ralinė sekretorė.

Kitas ne mažiau svarbus tiks-
las – kuo plačiau skleisti infor-
maciją apie šią ligą, simptomus, 
kad sergantys žmonės susivoktų 

ir pradėtų kuo anksčiau gydytis. 
Pašnekovė pažymėjo, jog vi-

same pasaulyje išsėtine skleroze 
serga daugiau nei milijonas žmo-
nių, Lietuvoje – apie 2 600. Iš jų 
Vilniaus apskrityje – maždaug 
570. Ukmergės rajone tokių ligo-
nių žinoma aštuoniolika. 

Išsėtinė sklerozė – tai centri-
nės nervų sistemos, t. y. galvos 
ir nugaros smegenų, lėtinė liga. 
Normalias nervines skaidulas ap-
supa daug lipidų ir baltymų turin-
tis dangalas – mielinas. Išsėtinės 
sklerozės metu šis dangalas irsta, 
todėl sutrinka pažeistų nervinių 
skaidulų funkcija. Įvairiose gal-
vos ir nugaros smegenų srityse 
susidaro uždegiminiai židiniai; 
vėliau jų vietose vyksta randėji-
mas (sklerozė), lieka sklerozinės 
plokštelės, todėl liga pavadinta 
išsėtine (daugine) skleroze. 

„Tai jaunų žmonių liga. Susirg-
ti gali ir vaikai, ir paaugliai. Paci-
entų amžius gali būti 16-18, 22-27 
metai“, – kalbėjo A. Droseikienė, 
pridūrusi, jog liga vystosi palaips-
niui, ne visus ligonius ji pasodina 
į neįgaliojo vežimėlį. Pasitaiko 
atvejų, kai žmogus, kuriam diag-
nozuota išsėtinė sklerozė, dirba, 
o apie jo ligą bendradarbiai net 
neįtaria.

Pastebėta, jog šia liga serga 
labiau išsilavinę ir aukštesnio 
ekonominio-socialinio sluoks-
nio asmenys. Moterys serga kiek 
dažniau (sergančių moterų ir vyrų 
santykis yra 3:2). 

Kaip pažymi specialistai, 
dažniausi išsėtinės sklerozės 
simptomai yra galvos svaigimas, 
pablogėjęs regėjimas, galūnių 

nusilpimas, jutimo, elgesio, pu-
siausvyros sutrikimai, greitas 
nuovargis, mąstymo sulėtėjimas, 
depresija, neaiški kalba, nuotaikų 
kaita. Kiekvieno ligonio simp-
tomų kompleksas yra individua-
lus. Liga dažniausiai prasideda 
galūnių nusilpimu, jutimo sutri-
kimais, vienpusiu regos pablogė-
jimu, rečiau – kitais reiškiniais. 
Galimi įvairūs kiti simptomai bei 
jų deriniai, kuriuos atpažins neu-
rologas. 

Kai kurie reiškiniai gali truk-
ti trumpai, kiti ilgiau ar net visą 
gyvenimą. Simptomai gali karto-
tis ir praeiti savaime. Dažniausiai 
pasitaiko besikartojantys paūmė-
jimai (ligos atakos) ir pagerėji-
mai (remisijos). Tuomet atsiradę 
neurologiniai simptomai po tam 

Kviečia burtis sergančius išsėtine skleroze

tuos, kurie savo veikla bendruo-
menėje bei sveiko gyvenimo pa-
vyzdžiu daro aplinkinių žmonių 
gyvenimą sveikesnį, kokybiš-
kesnį, prasmingesnį, puoselėja 
bendruomenių sveikatinimo tra-
dicijas.

Ukmergės rajono bendruo-
menės sveikatos ambasadoriaus 
vardo suteikimo nuostatai buvo 
patvirtinti 2014 metų rugpjūčio 
28 dienos rajono Savivaldybės 
tarybos sprendimu. Konkursas 
Bendruomenės sveikatos amba-
sadoriaus vardo nominacijai or-

ganizuojamas kartą per dvejus 
metus.

Sveikatos ambasadoriais gali 
būti bendruomenės nariai, akty-
viai dalyvaujantys visuomeninė-
je, projektinėje sveikatos stipri-
nimo veikloje, organizuojantys 
sveikatinimo renginius, plati-
nantys žinias apie sveikatos iš-
saugojimą ir stiprinimą, diegian-
tys sąmoningumą, atsakomybę ir 
kitas bendražmogiškąsias verty-
bes, kuriantys sveiką visuome-
nę savo organizacijoje ir rajono 
bendruomenėje.

Siūlyti rajono piliečius gauti 
Sveikatos ambasadoriaus vardą 
turi teisę rajone veikiančios aso-
ciacijos, bendruomenės, įmonės, 
įstaigos, organizacijos.

Pagal Ukmergės rajono bend-
ruomenės sveikatos ambasado-
riaus vardo suteikimo nuostatus 
galima siūlyti du kandidatus: 
vieną iš jaunimo atstovų, iki 29 
metų, kitą – nuo 29 metų.

Pirmąja Sveikatos ambasa-
dore 2014 metais rajone buvo 
išrinkta Nijolė Ona Kaselienė. 
Toks sprendimas priimtas įverti-

Trečią kartą renkamas Sveikatos ambasadorius nus tai, jog moteris aktyviai da-
lyvavo visuomenės sveikatinimą 
skatinančioje projektinėje veik-
loje, ilgus metus vadovavo rajo-
no Sveikuolių klubui, pati propa-
gavo sveiką gyvenimo būdą.

2016 metais Sveikatos amba-
sadorės vardas suteiktas lopše-
lio-darželio „Nykštukas“ papil-
domojo ugdymo pedagogei, kūno 
kultūros mokytojai ir auklėtojai 
Neringai Godliauskienei. 

Siūlymai turi būti pateikiami 
raštu, pristatyti į rajono savi-
valdybės Visuomenės sveikatos 
biurą (Deltuvos g. 19), teirautis 
galima tel. (8 340) 46 526.

„G. ž.“ inform.

tikro laiko visiškai išnyksta, ser-
gančiojo būklė būna gera, tačiau 
gali pasikartoti arba atsirasti nau-
jų simptomų. 

Konkrečios išsėtinės sklerozės 
priežastys nenustatytos. Ligos 
išsivystymo mechanizmai nuolat 
tikslinami. Manoma, kad gali tu-
rėti reikšmės virusinės infekcijos, 
toksinės medžiagos, imuniteto 
pakitimai. Šiandieniniais duome-
nimis, išsėtinė sklerozė nėra už-
krečiama. 

A. Droseikienė pažymėjo, jog 
pacientams konsultacijos taip 
pat teikiamos išsėtinės sklerozės 
centruose, kurie veikia Vilniaus 
universiteto ligoninės Santaros 
klinikų Neurologijos centre, Lie-
tuvos sveikatos mokslų universi-
teto ligoninėje Kauno klinikos, 

Klaipėdos universitetinės ligo-
ninės Nervų ligų ir reabilitacijos 
departamente.

„Mūsų sąjunga įkurta 2000 
metais. Organizacija koordinuo-
ja draugijų veiklą, kurios įregist-
ruotos stambiausiuose Lietuvos 
miestuose – Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevė-
žyje, Alytuje, Telšiuose, kituo-
se, taip pat ir rajonų centruose. 
Veikla apima nuo socialinio iki 
psichologinio konsultavimo, 
tarptautinių projektų vykdymo, 
atstovavimo ligonių interesams 
visose valstybinėse institucijose. 
Organizacija nuo įsikūrimo pra-
džios teikia paraiškas ir vykdo 
Europos Sąjungos įvairių pro-
gramų finansavimo projektus. 
Organizuojami išvažiuojamieji 
posėdžiai, į kuriuos atvyksta ne 
vien pacientai, bet ir kviečiami 
dalyvauti gydytojai, sveikatos 
skyrių ir socialinės paramos ins-
titucijų, teritorinių ligonių kasų, 
darbo biržos atstovai“, – apie 
veiklą pasakojo LISS generali-
nė sekretorė. Ji įsitikinusi, jog 
kiekviena šventė, kiekvienas 
renginys yra labai reikalingi ir 
prasmingi kol kas nepagydoma 
sergantiems žmonėms bei jų arti-
miesiems. Jų metu nors trumpam 
pasimiršta ligos, be to, dalyviai 
įsitikina, jog su savo bėda kovoti 
nėra palikti vieni. 

Rajono gyventojai, sergantys 
šia liga ar tai įtariantys, kurie 
norėtų pasikonsultuoti, gauti 
išsamesnės informacijos apie 
išsėtinę sklerozę, gali kreiptis į 
LISS Ukmergės draugijos vado-
vę, Ukmergės ligoninės Fizinės 
medicinos ir reabilitacijos sky-
riaus vedėją, gydytoją neurolo-
gę G. Ivanovaitę.

Stovyklautojams organizuota įvairi veikla.

Vepriuose stovyklavo per 60 išsėtine skleroze sergančių žmonių, juos palydėjusių artimųjų bei medi-
cinos slaugytojų.
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DIDŽIAUSIA LIETUVOS KRYŽKELĖ – ISTORIJOS SŪKURIUOSE

Policijos 100-mečio jubiliejui – 
paroda ir istoriniai faktai

(Atkelta iš 1 psl.)

Savo knygą „Lemtingi metai“ 
pristatė pirmosios atkurtos Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės vi-
daus reikalų ministras Marijonas 
Misiukonis. Jis taip pat pasidalino 
įžvalgomis apie to meto pareigū-
nų darbo ypatybes, pakomentavo 
įsimintiniausius momentus.

Parodoje – įvairiausi 
eksponatai

Parodoje demonstruojama daug 
eksponatų – nuo tarpukario iki šių 
dienų.

Galima pamatyti, kaip bėgant 
laikui keitėsi apranga, tarnybi-
niai ginklai, transportas, doku-
mentai. Į parodą atvežti Vilniaus 
apskrities vyriausiajame policijos 
komisariate įrengto muziejaus 
eksponatai – greičio matuokliai, 
fotoaparatai, filmavimo kameros, 
daugiafunkcis telefono aparatas. 

Į parodą atgabentas tarpuka-
rio dviratis, net tramdomoji kėdė, 
aparatas pasams naikinti. Taip pat 
demonstruojami tarpukario ženk-
lai-apdovanojimai, leidiniai.

Pranešime – apie 
tarpukario policiją

Pranešimą apie tarpukario 
Ukmergės policijos veiklą skaitė 
Kraštotyros muziejaus muzieji-
ninkas Raimondas Ramanauskas.

Istorikas sakė, kad policija 
nepriklausomoje Lietuvoje (iki 
1924 m. vadinta – milicija) ėmė 
kurtis, kai trukdę tai daryti vo-
kiečiai pradėjo pralaimėti karą. 
Daugelyje Lietuvos vietovių 1918 
metų pabaigoje patys gyventojai 
dažnai gaivališkai kūrė milicijos 
būrius. Visi milicininkai buvo sa-
vanoriai, pradžioje dirbę visai be 
užmokesčio, vėliau – už nedidelę 
ir nereguliariai mokamą algą. Vi-
siems jiems trūko ne tik žinių apie 
savo darbą, bet ir uniforminės ap-
rangos (daugelis nešiojo tik baltus 
raiščius ant civilinių drabužių) 
bei ginklų. 

„Ką tik susikūrusios Ukmer-
gės lietuviškos savivaldybės 1918 
metų gruodžio 28 dienos rašte 
minima, kad tvarką mieste kartu 
su dar nepasitraukusiais vokiečių 

kareiviais palaiko „jau suorga-
nizuota milicija, kuriai trūksta 
ginklų“. 1919 metų pradžioje vo-
kiečiams pasitraukus, milicija 
apsiginklavo ir toliau sėkmingai 
palaikė tvarką mieste, bet tolesnį 
jos organizavimą nutraukė bol-
ševikų įsiveržimas. Po 4 mėnesių 
okupacijos išvijus bolševikus, vėl 

Ramanauskas.
Jis taip pat pasakojo, jog mili-

cijai tapus policija, ji buvo pada-
linta į kelias šakas: „Ukmergėje 
veikė viešoji arba tvarkos polici-
ja, pasienio policija, kriminalinė 
ir saugumo policija, priklausiusi 
Valstybės saugumo departamen-
tui, bei vadinamoji savivaldybės 

Pranešėjas kalbėjo, jog Ukmer-
gės miesto viešosios policijos 
nuovadoje 1932 metais dirbo 32 
žmonės: 5 valdininkai (įskaitant 
nuovados viršininką), 2 raštinės 
darbuotojai, 25 eiliniai policinin-
kai. Be to, po vieną policininką 
buvo Pašilės ir Deltuvos policijos 
punktuose, priskirtuose Ukmer-
gės policijos nuovadai. Nuovada 
prenumeravo 5 dienraščius, 10 
savaitraščių ir 6 mėnesinius žur-
nalus, taip pat žinybinį žurnalą 
„POLICIJA“, kurį privalėjo už-
siprenumeruoti visi tarnautojai. 

kiusius siūlė atleisti iš tarnybos ar 
perkelti į pasienio policiją. Be to, kai 
kuriais metais vykdavo policininkų 
kursai. Pavyzdžiui, 1934-aisiais 
jie vyko nuo rugsėjo 24 iki spalio 
2-osios (Policijos dienos). Juos lan-
kė visi policininkai, kursuose buvo 
dėstyta gimnastika, rikiuotė su gin-
klais, ginklų pažinimas, praktiniai 
tarnybos klausimai, baudžiamas 
statutas ir įstatymai, policijos teisė, 
teismo medicina ir švaros priežiūra, 
statybos priežiūra, miestų tvarky-
mas, mokesčių išieškojimo tvarka. 
Neapsiribota tik teoriniais dalykais. 
Policininkai mokyti daktiloskopi-
jos. Vesti praktiniai pratimai orga-
nizuojant plėšikų gaudymą miške. 
Kursų pabaigoje klausytojų žinios 
buvo tikrinamos“, – atskleidė R. 
Ramnauskas.

Anot jo, įvairių rūšių policijos 
Ukmergės mieste ir apskrityje pa-
siekė nemažų laimėjimų kovojant 
su nusikalstamumu bei palaikant 
tvarką. 1924 metų pradžioje areš-
tuoti asmenys, platinę padirbtus 
litus. 1930-aisiais sulaikyta grupė 
lenkų šnipų (vienas jų nusišovė 
sulaikymo metu). 1932 metų spa-
lyje policija Ukmergėje likvidavo 
didelį slaptą žydų banką, kuris 
buvo išplėtojęs savo veiklą visoje 
Lietuvoje, neaplenkiant nė Klai-
pėdos krašto, atlikęs milijonines 
operacijas, padaręs milžiniškų 
nuostolių valstybei. 1936 metų 
balandyje kratyti samanės gamy-
bos ir prekiavimo taškai. Kon-
fiskuotas didelis kiekis naminės, 
surašyti protokolai 6 asmenims. 
Ne kartą buvo sulaikyti asmenys, 
priklausę nelegaliai antivalstybi-
nei organizacijai – Lietuvos ko-
munistų partijai.

Kartais policija turėdavo už-
siimti ir ne visai kriminaliniais 
dalykais. „1925 metais uždraudus 
prekiauti per Šv. Petro atlaidus, 
birželio 29 dieną policininkai 
prievarta vijo žmones iš turgaus 
į bažnyčią. 1931-aisiais įsigaliojus 
draudimui kabinti iškabas skersai 
šaligatvių, įgyvendinant šį įsaky-
mą policijai teko bartis su iškabų 
savininkais. Tais pačiais metais 
įrengus atskirus vyrų ir moterų 
pliažus, buvo uždraustos bendros 
maudynės, tad policijai teko kon-
troliuoti, kaip tai vykdoma. Buvo 
sulaikyti ir 25 litų bauda nubausti 
smalsūs vyrukai, plaukusieji pa-
spoksoti į paneles moterų pliaže. 

(Nukelta į 6 psl.)
AUTORĖS nuotr.

ėmusiai veikti lietuviškai milici-
jai pradžioje ėjosi sunkiai. Nors 
mieste 1919 metų pabaigoje buvo 
28 milicininkai, bet miestiečiai 
dažnai skundėsi siautėjusiais 
vagimis, kurie turguje ne tik iš 
kišenių, bet ir tiesiog iš rankų iš-
plėšdavo pinigus ir pasprukdavo. 
Veikė daug nelegalių bravorų. Ta-
čiau palaipsniui milicininkai (nuo 
1924 metų sausio tapę policinin-
kais) įgavo patirties ir sėkmingai 
kovojo su nusikaltėliais. 1921 
metų gruodžio 1 dieną milicija 
sugavo Širvintų nuovados virši-
ninką, vežantį 16 pūdų kontra-
bandinio sacharino. 1923 metais 
lapkrityje po susišaudymo buvo 
sulaikyta visą Ukmergės apskritį 
šiurpinusi plėšikų gauja, pas plė-
šikus rastas pavogtas turtas buvo 
grąžintas nukentėjusiems“, – su-
pažindino su įdomiais faktais R. 

privati policija (jos pagrindinis 
uždavinys – mokesčių rinkimas, 
šis padalinys buvo mažiausias). 
Pasienio policijos Ukmergės baro 
būstinė pradžioje buvo Širvintose, 
bet nuo 1931 metų sausio 1 dienos 
perkleta į Ukmergę. Skirtingų 
policijos rūšių vadovai kas keleri 
metai buvo kaitaliojami, kartais 
keičiant ir jų vadovaujamas sritis. 
Pasienio policijos baro viršininkas 
neretai tapdavo miesto ar apskri-
ties viešosios policijos nuovados 
viršininku ir atvirkščiai. Ilgainiui, 
esant pastovesnei tvarkai, Ukmer-
gės apskrityje veikė 17 policijos 
nuovadų. Penkios – pirmos eilės: 
Ukmergės, Širvintų, Gelvonų, 
Giedraičių, Taujėnų, dvylika – an-
tros eilės: Kavarsko, Želvos, Pa-
baisko, Musninkų, Žemaitkiemio, 
Siesikų, Kurklių, Pagirių, Panote-
rių, Balninkų, Šešuolių, Veprių.“ 

Nuovados skaitykloje be spaudos 
buvo radijo imtuvas, šaškės, šach-
matai. Skaitykla galėjo naudotis 
ne tik policijos tarnautojai, bet ir 
jų rekomenduoti miestiečiai. Žie-
mą policijos sporto klubas įreng-
davo čiuožyklą, kuria leisdavo 
naudotis miestiečiams: mokslei-
viams – už 10 centų, suaugusiems 
– už 20 centų įėjimo bilietą.

Rūpintasi policininkų tobulini-
musi. Kiekvieną šeštadienį jiems 
vykdavo kelių valandų pamokos, 
kurių metu būdavo mokoma rikiuo-
tės pratybų, imtynių, džiu džitsu, 
aiškinami nauji, policiją liečiantys 
įstatymai, vyriausybės įsakymai ir 
kiti pareigūnams žinotini dalykai. 
Dėstė aukštesniąją policijos moky-
klą baigę valdininkai. „Policininkai 
uoliai lankė šiuos užsiėmimus, nes 
nuovados viršininkas rengdavo eg-
zaminus iš praeito kurso, o neišlai-

Parodos eksponatai.

Pranešimą skaitė R. Ramanauskas.

Archyvinėje nuotraukoje – ukmergiškiai pareigūnai su šeimomis.
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Policijos 100-mečio jubiliejui – 
paroda ir istoriniai faktai

(Atkelta iš 5 psl.)

Policijai teko ir šaudyti mies-
to gatvėse valkataujančius šunis. 
Kadangi tie šaudymai vykdavo 
7-8 val. ryte, ne visus nušautus 
šunis pavykdavo laiku išvežti, 
kad jų nepamatytų į mokyklą ei-
nantys vaikai. Miestiečiai dėl to 
skundėsi ir prašė tuos šunis kaip 
nors nuo vaikų slėpti“, – pateikė 
įvairių detalių apie pareigūnų dar-
bą pranešėjas. 

Jis kalbėjo ir apie tai, kad tik 
policijos dėka pavyko numalšinti 
incidentą tarp vietos socialdemo-
kratų ir jų legalius gegužės 1-ajai 
(tuomet dar valstybinei šventei) 
skirtus atsišaukimus bei plakatą 
norėjusių konfiskuoti kariškių. 
Atsišaukimai ir plakatas buvo 
grąžinti savininkams. 

Muziejininkas pastebėjo, 

kad ne visada partinė, valdan-
tiesiems neįtinkanti, literatūra 
būdavo policijos sugrąžinama: 
„1931 metais Ukmergės krimi-
nalinė policija darė kratą Šv. Ka-
zimiero katalikiškame knygyne 
ir ten konfiskavo nemažai kaip 
tada vadinta „priešvalstybinės 
literatūros“. Tai buvo valdžioje 
atsidūrusių tautininkų ir opozi-
cionieriais tapusių buvusių ben-
dražygių krikščionių demokratų 
nesutarimų rezultatas. Knygyno 
vedėja Zavadskaitė buvo sulai-
kyta ir paleista tik sumokėjusi 
15 000 litų užstatą.“

R. Ramanauskas minėjo ir 
daugiau įdomių faktų: „Kartais 
nuovadose ir šūviai nuaidėdavo. 
1929 metų birželyje paskutinis 
interesantas iš revolverio peršo-
vė Ukmergės policijos nuovados 
viršininką Linkevičių ir pasislė-

pė. Linkevičius ligoninėje mirė. 
Manyta, kad tai plečkaitininkų 
darbas. Nors miestiečiai kartais 
pabambėdavo ant pernelyg uoliai 
tvarką palaikančių policininkų, 
bet 1934-ųjų kovo mėnesį galėjo 
akivaizdžiai pamatyti, kas daro-
si mieste be policijos. Visiems 
Ukmergės policininkams išvy-
kus į didelę arkliavagių gaudy-
mo operaciją miesto apylinkėse, 
skirtingose vietose kilo bent 4 ar 
5 didelės muštynės. Kadangi po-
licijos arti nebuvo, muštynių nie-
kas nestabdė ir į ligoninę pateko 
nemažai sužalotų, sąmonės ne-
tekusių miestiečių. Tuomet jie ir 
suprato policijos reikalingumą.“ 

Už uolų pareigų ėjimą Ukmer-
gės policijos pareigūnai ne kar-
tą pagerbti. 1932 metų Vasario 
16-ąją Didžiojo Lietuvos kuni-
gaikščio Gedimino IV laipsnio 

ordinu buvo apdovanoti Pasienio 
policijos Ukmergės baro rajono 
viršininkai Petras Šekas ir Vla-
das Tallat-Kelpša, Ukmergės 
apskrities policijos nuovados 
viršininkas Petras Vilniškaitis 
ir Ukmergės apskrities policijos 
nuovados viršininkas Bronius 
Usevičius. Didžiojo Lietuvos ku-
nigaikščio Gedimino medaliai 
įteikti Ukmergės apskrities vyr. 
policininkui Mikui Dikčiui, eili-
niams policininkams Pranui Čer-
niui ir Liudui Girdeniui, Pasienio 
policijos Ukmergės baro vyr. 
sargybiniui Kaziui Jankauskui, 
eiliniams sargybiniams Vaciui 
Bešėnui, Antanui Kirvelai ir Fe-
liksui Rickevičiui. 

„Prieš sovietinę 1940 metų 
okupaciją Ukmergės miesto poli-
cijos nuovados adresas buvo Kau-
no g. 13, Valstybės saugumo ir 
kriminalinės policijos Ukmergės 
apygardos – Pilies g. 3, Pasienio 
policijos Ukmergės baro – Vy-
tauto g. 18. Viešas Ukmergės vi-
suomenės tarsi simbolinis atsis-
veikinimas su nepriklausomos 

Lietuvos policija įvyko okupaci-
jos išvakarėse – 1940 metų birže-
lio 14 dieną. Tada pro Ukmergę 
į laidojimo vietas – Uteną ir Pa-
nevėžį, buvo vežami ginkluoto 
apiplėšimo metu Vilniuje žuvusių 
dviejų policijos pareigūnų palai-
kai. Gausiai susirinkę Vilniaus 
gatvėje policininkai, oganizacijų 
atstovai, moksleiviai, aidint or-
kestro garsams, pagerbė žuvu-
sius, padėjo gėlių, buvo pasakyta 
atsisveikinimo kalbų. Kitą dieną 
į Lietuvą įžengė sovietų okupa-
cinė kariuomenė. Tad išvakarėse 
buvo atsisveikinta ne tik su žu-
vusiais policininkais, bet ir pusei 
amžiaus – su nepriklausoma Lie-
tuvos valstybe bei jos policija“, – 
pažymėjo muziejininkas.

Projektą „Didžiausia Lie-
tuvos kryžkelė – istorijos sū-
kuriuose“ remia

Rasa KULIAVAITĖ

Siesikų gimnazijos abiturien-
tai Liveta Grybovaitė, Odeta Ja-
kučiūnaitė, Žaneta Jakučiūnaitė, 
Tomas Razvadauskas, Mantas 
Sakalauskas, Rokas Stankevi-
čius ir Dominyka Stankevičiūtė 
dalyvavo AB ,,Klaipėdos nafta“ 
organizuotame filmukų ir vlogų 
konkurse ,,Independence: kodėl 
man svarbi energetinė laisvė“. 
Siesikiečius lydėjo sėkmė – su-
rinkę 96 balus iš 100 galimų, ra-
jono gimnazistai tapo nugalėtojai. 
Spalio 18 dieną jie džiaugėsi lai-
mėta ekskursija – turėjo unikalią 
galimybę apsilankyti suskystintų 
dujų terminale-saugykloje ,,Inde-
pendence“.

Po neprailgusios kelionės Sie-
sikų gimnazistus Centriniame 
Klaipėdos terminale, kur įsikūru-
si dalis ,,Klaipėdos naftos“ biurų, 
pasitiko komunikacijos specia-
listė Milda Ancevičė. Ji aprodė 
,,Klaipėdos naftos“ administraci-
jos biurą ir vienoje iš įmonės po-
sėdžių salių mokiniams surengė 
įdomiųjų faktų apie laivą ,,Inde-
pendence“ viktoriną. Netrukus 

prie kompanijos prisijungė iš 
specialiųjų tarnybų pratybų, kur 
buvo imituojamas gaisras naftos 
terminale, grįžusi komunikacijos 
skyriaus vadovė Orinta Barkaus-
kaitė. Ji pasidalino vykusių praty-
bų įspūdžiais, parodė mokiniams 
nuotraukas. Tuomet konkurso 
nugalėtojai prie pietų stalo bend-
ravo su AB ,,Klaipėdos naftos“ 
generaliniu direktoriumi Min-
daugu Jusiumi, kuris komandai 
įteikė apdovanojimą ir laimėtas 
apyrankes su išgraviruotu užrašu 
,,Independence“. Charizmatiš-
kasis vadovas ne tik papasakojo 
apie įspūdingą savo karjerą, bet 
ir įkvepiančia kalba skatino Siesi-
kų gimnazistus nebijoti svajonių, 
drąsiai apie jas kalbėti, nes gal-
būt šalia yra žmonių, kurie padės 
jų siekti. M. Jusius pabrėžė, kad 
jam gyvenime buvo svarbu ne 
tik dirbti mėgstamą darbą ir ge-
rai uždirbti, bet atsirado poreikis 
dirbti Lietuvos žmonėms. Todėl 
,,Klaipėdos naftos“ generalinis 
direktorius Siesikų gimnazistams 
patarė rinktis tokią profesiją, kuri 
ne tik atvertų plačius perspekty-
vų horizontus, bet teiktų vidinės 

Siesikų gimnazijos abiturientai 
lankėsi ,,Independence“

pilnatvės. 
 Papietavę su generaliniu di-

rektoriumi, mokiniai išklausė 
instruktažą, apsirengė specia-
liuosius drabužius ir susitikę su 
suskystintų gamtinių dujų termi-
nalo eksploatacijos direktoriumi 
Rimu Rusinu, kuris šioje ekskur-
sijoje buvo gidas, kateriu pasiekė 
laivą ,,Independence“. Kadangi 
tai – sustiprinto saugumo objek-
tas, gimnazistai visur privalėjo 
rodyti asmens dokumentus. Jiems 
buvo liepta išjungti mobiliuosius 
telefonus, o neeilinės ekskursijos 
akimirkas galėjo įsiamžinti tik 
tam tikrose laivo vietose, kurias 
nurodė gidas. ,,Klaipėdos naftos“ 
generalinis direktorius pabrėžė, 
kad laive-saugykloje lankosi ne 
bet kas, net jo žmonai, nors ji ne 
sykį prašė vyro padėti aplankyti 
laivą, nebuvo suteikta tokia gali-
mybė, todėl mokiniai išties jautė-
si ypatingi. Siesikų gimnazistus 
sužavėjo kapitono iš Singapūro 
įgulos paprastumas ir svetingu-
mas. ,,Independence“ įgula pavai-
šino gimnazistus, noriai bendravo 
ir pasakojo apie gyvenimą laive. 
Darbuotojų pamaina jame pralei-
džia dešimt savaičių, tačiau inter-
netu bendrauja su šeimomis. ,,In-
dependence“ įgula turi galimybių 
pailsėti nuo darbo ne tik laive 
įrengtame sporto klube, baseine 
ar denyje esančioje futbolo aikš-
telėje, bet, jei pasirūpina vizomis, 
aplankyti Klaipėdos miestą. Mo-
kinius sužavėjo ir darbo suskys-
tintų gamtinių dujų terminale 
specifika, apie kurią išsamiai, 
suprantama kalba papasakojo R. 
Rusinas, todėl kai kurie Siesikų 
gimnazijos abiturientai pradėjo 
svajoti apie galimybę ateityje įsi-
darbinti ,,Klaipėdos naftoje“.

Ši unikali ekskursija moki-
niams paliko neišdildomų įspū-
džių, todėl jie jaučiasi dėkingi ne 
tik AB ,,Klaipėdos nafta“, kelione 
besirūpinusios agentūros ,,1323“ 
darbuotojoms, bet ir Petronių kai-

mo ūkininkei Danutei Kudlienei, 
kurios ūkio dovanotas gėrybes 

įteikėme kaip lauktuves iš mūsų 
krašto.
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DIDŽIAUSIA LIETUVOS KRYŽKELĖ – ISTORIJOS SŪKURIUOSE

Projektą remia

Elena LIUTKUTĖ

Šeštadienį Kaune iškilmingai 
buvo paminėtos Lietuvos politi-
nių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos (LPKTS) trisdešimtosios 
įkūrimo metinės. Į renginį buvo 
išvykę ir būrelis ukmergiškių, 
rajono filialo narių.

LPKTS Ukmergės filialo pir-
mininkė Aldona Kalesnikienė 
„Gimtajai žemei“ papasakojo, 
jog jubiliejinės iškilmės visiems 
jos dalyviams paliko malonius ir 
šventiškus įspūdžius.

Minėjimas prasidėjo mišiomis 
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
arkikatedroje bazilikoje. Po jų ku-
nigas Robertas Grigas pašventino 
atminimo lentą su užrašu: „Šia-
me pastate 1988 m. buvo įkurtas 
„Tremtinio“ klubas, 1990 m. pava-
dintas Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga“. Ji pritvirtinta 

Per visą gyvenimą neša meilę ir pagarbą Tėvynei

joje salėje ir vyko iškilmingas 
minėjimas su gausiais svečių svei-
kinimais, pasisakymais, smagia 
koncertine programa.

Kaip ir prieš penkerius metus, 
minint LPKTS 25-metį, renginyje 
dalyvavo šalies prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, taip pat atvyko Sei-
mo pirmininkas Viktoras Prans-

kietis, Seimo narių, kitų garbių 
svečių. 

„Šiandien čia atvykome ne tik 
švęsti reikšmingo jubiliejaus pro-
ga, bet ir pasidžiaugti, kad jau 30 
metų esame kartu, pabūti su savo 
likimo broliais, pasidalinti savo 
džiaugsmais ir rūpesčiais. Svar-
biausia parodyti ir įrodyti visiems, 
kad mes ir dabar stiprūs, reikalingi 
ir vieningi kilniems Lietuvos lais-
vės ir nepriklausomybės išsaugo-
jimo ir įtvirtinimo darbams“, – į 
susirinkusiuosius kreipėsi LPKTS 
pirmininkas Gvidas Rutkauskas. 

Pasak jo, jei nuo pat Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo 1918 
m. iki dabar Lietuva būtų buvusi 
laisva, nebūtų patyrusi tremties 
ir okupacijos, tauta būtų kitokia: 
„Mūsų būtų žymai daugiau nei 
trys milijonai, o ir dabar senatvėje 
gyventumėme oriai ir pagarboje.“ 

LPKTS pirmininkas apgailes-
tavo, kad tremtinių ir politinių 
kalinių gretos pastaraisiais metais 
sparčiai retėja. Jo žodžiais tariant, 
per metus jų prarandama nuo 600 
iki 3 000. „Kalbu ne tik apie sąjun-
gos narius – apie visus lietuvius, 
kurie buvo ištremti ar kalinami 

dėl politinių priežasčių“, – sakė G. 
Rutkauskas. 

Sveikinimo žodį iš visos šalies 
gausiai susirinkusiems minėjimo 
dalyviams tarusi prezidentė D. 
Grybauskaitė pažymėjo, jog mei-
lė ir pagarba Tėvynei, kurią šalies 
tremtiniai ir politiniai kaliniai nešė 
per visą gyvenimą, iki šiol išlieka 
didžiausiu pavyzdžiu.

Šalies vadovė atkreipė dėmesį, 
kad pasaulis dar per mažai žino 
apie stalininį genocidą, ir ypač 
tai, kas vyko Baltijos šalyse, todėl 
aukšti valstybės svečiai būna nu-
stebę, girdėdami apie mūsų tautos 
patirtį. Tačiau būtent šie mūsų li-
kimo faktai labai daug paaiškina, 
kodėl mums iki šiol taip skauda, 

prie senamiestyje, Vilniaus ga-
tvėje, esančio Lietuvos architektų 
sąjungos Kauno skyriaus pastato.

Iš čia šventės dalyvių kolona, 
kurios priekyje žygiavo Lietuvos 
kariuomenės orkestras ir buvo 
nešamos filialų vėliavos, pajudėjo 
iki Vytauto Didžiojo universiteto 
rūmų Daukanto gatvėje. Didžio-

kodėl taip reaguojame į kaimyną. 
Prezidentė prisiminė jaudinantį 

Popiežiaus Pranciškaus apsilan-
kymą KGB kalėjimo kamerose ir 
tai, kad Šventasis Tėvas labai daug 
suprato apie Lietuvą, kurioje ir 
Bažnyčia dalyvavo pasipriešinimo 
judėjime. 

Anot prezidentės, tas skausmas, 
kurį patyrė tremčių karta, tai pali-
kimas, suteikiantis jėgų ir įprasmi-
nantis mūsų šiandienos veiksmus. 
Iš šios patirties įkvėpimo semiasi 
gražus jaunimas, dalyvaujantis 
„Misijoje Sibiras“ ir saugantis tau-
tos atmintį. 

Iš viso per 1940–1953 metų lai-
kotarpį iš Lietuvos į tremtį ir Gu-
lago lagerius buvo išvežta daugiau 
nei 280 tūkstančių žmonių. Lietu-
vos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga šiuo metu vienija apie 30 
tūkstančių narių.

Jubiliejų švenčiančios patriotinės organizacijos narius pagerbė daug garbių svečių.

Iškilmės prasidėjo Kauno senamiestyje.

Minėjime dalyvavo ir būrelis ukmergiškių tremtinių. Antra iš kai-
rės – A. Kalesnikienė.

Garbė nešti Ukmergės filialo vėliavą buvo patikėta Aleksandrui 
Gražiui.
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KELIONĖS

Genovaitė KAZIELIENĖ

Viena pigių skrydžių bend-
rovė rudenį, žiemą ir pavasarį 
organizuoja tiesioginius skry-
džius iš Lietuvos į Izraelį, Ovdos 
oro uostą, esantį prie sienos su 
Egiptu. Šįmet skrydžiai atnau-
jinti spalio mėnesį. Tai yra tikra 
aukso gysla išradingiems ir ne-
mėgstantiems išlaidauti lietuvai-
čiams: jie skrenda į Ovdos oro 
uostą, tuomet kerta už apie 60 
kilometrų esančią Egipto sieną 

užpuolikai?
Tačiau ten lankęsi keliautojai ti-

kino, kad tai – labai ramios vietos. 
Tad nuogąstauti nereikėtų ir vertė-
tų pasinaudoti puikiomis galimy-
bėmis, nes skrydžių ir apgyven-
dinimo kainos – palankios, oras 
– puikus, o metus pradėti naujais 
įspūdžiais – nuostabu. 

Keisti izraeliečių 
muitininkų klausimai

Po keturių su puse valandos 
skrydžio nusileidome Ovdoje. Prieš 

Lietuvoje tuomet buvo 14 laipsnių 
šalčio (pastarojo kovo pirmoji sa-
vaitė buvo neįprastai šalta), Ovdoje 
– 28 laipsniai šilumos. Jau tai pui-
kiai nuteikė.

Nusigauti iki Egipto sienos ga-
lima keliais būdais: pasiekti taksi, 
keliaujant per agentūras – užsisa-
kius jų transporto paslaugas, arba 
paprasčiausiai sėsti į maršrutinį 
autobusą ir juo nuvažiuoti iki pat 
sienos. Mes, trys keliautojos iš 
Ukmergės, pasinaudojome pasta-
ruoju variantu, nes vykome sava-

Atostogų vieta, iš kurios gali matyti tris 
valstybes ir girdisi automatų šūviai

ir apsistoja artimiausio Tabos 
miesto viešbučiuose. Nauda aki-
vaizdi: jie Egipte pigesni, vienos 
kelionės metu galima aplankyti 
net kelias šalis, tarp jų – ir Jorda-
nijos Karalystėje esančią naujuo-
ju pasaulio stebuklu vadinamą 
Petrą. Mes šia galimybe pasinau-
dojome kovo mėnesio pirmąją 
savaitę, tačiau įspūdžiai neišdilo 
iki šiolei…

Baiminamasi atostogauti 
pasienyje

Egipte, anksčiau buvusiame 
itin populiaria poilsio vieta vė-
siais rudens mėnesiais ar šaltomis 
žiemomis, po kelių pastaraisiais 
metais įvykdytų teroristinių aktų, 
taip pat dėl komplikuotų santykių 
su kaimynine Izraelio valstybe, tu-
ristų srautas žymiai sumažėjo. Kai 
kurie pažįstami, išgirdę, jog ruo-
šiamės poilsiauti Egipto ir Izraelio 
pasienyje, traukė pečiais: ką, jums 
gyventi atsibodo? Juk tarp tų šalių 
didžiulė konfrontacija, negali ži-
noti, kada įvyks koks konfliktas… 
O jeigu į viešbutį įsiverš ginkluoti 

paliekant oro uostą, pirmiausia teko 
pereiti patikrą. Keliavome su ranki-
niu bagažu, o jauna žydaitė buvo la-
bai įtari. Paėmusi pasą kelis kartus 
žvelgė į nuotrauką, po to tyrinėjo 
veidą, tada vėl – nuotrauką. Galop 
pradėjo klausinėti, mūsų manymu, 
absurdiškų klausimų. Tačiau jau iš 
ankstesnių kelionių į Izraelį žinojo-
me, kad teks atlikti šią procedūrą, 
ir rimtais veidais atsakinėjome į 
klausimus, kas sukrovė mums la-
gaminą, ar nebuvome jo palikę be 
priežiūros, ar jame nėra bombos, 
kitokių ginklų, ką veiksime, kur 
gyvensime. Muitininkė, išklausiu-
si visus atsakymus, vis dėlto rado 
prie ko prikibti: jai užkliuvo kos-
metinės žirklutės, pareigūnė paaiš-
kino, kad turi jas konfiskuoti. Bala 
nematė tų žirklučių (beje, lagamine 
buvo dar vienos, tačiau jų tikrin-
toja nepastebėjo ir šios žirklutės 
sėkmingai sugrįžo į Lietuvą), svar-
biausia, kad galų gale ji mostelėjo 
judėti pirmyn...

Iki sienos – autobusu
Išėjus į lauką užplūdo šiluma – 

rankiškai, be to, viena mūsų čia 
lankėsi ne pirmą kartą. 

Autobusų maršrutai pritaikyti 
prie skrydžių, tad lėktuvui nusilei-
dus mažulyčiame oro uoste, kele-
tas jų jau laukė keleivių.

Į viešbutį – kaip į lėktuvą
Nuvažiavus iki Egipto sienos 

ir išlipus, laukė gal penkios patik-
ros: ėjome iš vieno punkto į kitą, 
pirmiausia – Izraelio pusėje, to to 
– Egipto, kol galų gale lengviau at-
sidusome – niekur neužstrigome... 

Keliaujant iš Izraelio į Egip-
to Sinajaus pusiasalį reikia pirk-
ti vizą, kainuojančią 30 dolerių. 
Tačiau Taba yra tarp kelių kuror-
tų, kur būnant ne ilgiau kaip dvi 
savaites galioja bevizis režimas. 
Mūsų viešbutis buvo apie tris šim-
tus metrų nuo patikros punkto, tad 
šio mokesčio išvengėme. 

Be to, nereikėjo samdyti ir au-
tomobilio – nuėjome pėstute. Beje, 
viena šios išvykos dalyvių iš Lie-
tuvos išskrido su 39 laipsnių tem-
peratūra, nepaisydama perspėjimų 
likti namuose, tad tuos kelis šim-

tus metrų, kaip pati vėliau prisi-
pažino, žengusi lyg kančios keliu. 
Beje, po poros dienų – moters ligos 
lyg nebūta...

Pasiekus viešbutį, į jį patekti 
nebuvo taip paprasta – pirmiausia 
buvo patikrintos rankinės, po to 
– tokiu pat būdu, kaip oro uostuo-
se, ir keliautojai, lagaminai. Taip 
klientai tikrinami ne tik prieš ap-
gyvendinimą – kiekvieną kartą, 
palikę viešbučio teritoriją, sugrįžę 
turėdavome pereiti tokią patikrą. 
Turistų saugumu rūpinamasi ir 

jiems poilsiaujant prie jūros – bu-
dintys apsaugininkai visą dieną 
stebėdavo pakrantę.

Matosi trys valstybės
Teigiama, kad Taboje, ko gero, 

pati gražiausia jūros pakrantė vi-
same Egipte. Taip pat ji iš vienos 
pusės apsupta kalnų, kitoje – Aka-
bos įlanka. Iš mūsų viešbučio teri-
torijos matomos ir trys kaimyninės 
šalys: Izraelis, Jordanija ir Saudo 
Arabija. Ypač mistiškas vaizdas – 
naktį žvelgiant į už vandenų mir-
gančias įvairiaspalves švieseles.

Pažadino patrankų šūviai
Viešbutis, kuriame apsistojo-

me, yra Izraelio ir Egipto sienos 
teritorijoje, tad nenuostabu, kad 
joje buvo nemažai apsiginklavu-
sių pasieniečių, ten vaikštinėdami 
sulaukdavome tiriančių kariškių 
žvilgsnių. 

Taba daug kartų ėjo iš rankų 
į rankas. 1949 metais ji atiteko 
Egiptui, Sueco krizės metu ją oku-
pavo Izraelis. 1957 metais miestas 
grąžintas Egiptui, o 1967 metais 

po šešias dienas trukusio karo jį 
vėl okupavo Izraelis ir joje pastatė 
400 kambarių viešbutį. Galiausiai 
1988 metais tarptautinė komisija 
Tabą pripažino Egiptui, teritorija 
buvo grąžinta 1989-aisiais. 

Nors vietovė alsavo ramybe, 
vis dėlto vienu metu teko patirti 
įtampos. Vieną naktį prabudino 
keistas garsas – lyg kas šaudytų 
iš patrankų. Bumbsėjo kalnuose. 
Akimirksniu pervėrė nerimas: 
negi prasidėjo karas? Prišokus prie 
lango, viešbučio teritorijoje nebu-
vo jokios sumaišties: raibuliavo 
baseino vanduo, švytėjo naktiniai 
žibintai, kieme nesimatė nė gyvos 
dvasios... Teko gerokai pasivartyti 
lovoje laukiant išauštančio ryto ir 
vis pasvarstant, ką reikės daryti, 

jei kils koks karinis konfliktas, 
kaip pasieksime namus?

Tačiau ryte viešbutyje vėlgi 
tvyrojo ramybė: tarškėjo pusry-
čiams ruošiami indai, darbuotojai 
laistė augalus, šlavinėjo takelius.

Pasidalinus nakties įspūdžiais 
su bendrakeleivėmis, šios tikino 
nieko negirdėjusios. Matyt, pa-
galvojo, kad kažkam kažkas pri-
sisapnavo. 

Tačiau jų skepticizmas greitai 
išgaravo, kai būnant pliaže iš kal-
nų atsklido panašus į automato 
tratėjimas. Pliūpsniai vis kartojosi. 
Tada sukluso ir kiti buvusieji pa-
plūdimyje. Vis dėlto po kiek laiko 
šūviai nutilo. 

Užplūdus įvairioms mintims 
norėjosi žinoti, kas gi vyksta. Ir 
čia pagelbėjo visažinis internetas. 
Gerokai paklaidžiojus jo platybėse 
paaiškėjo, kad už kelių kilometrų 
esančiame Izraelio mieste Eilate 
yra dislokuotos šalies karinės pa-
jėgos. Per kalnus ir atskriejo šau-
dymo pratybų aidai...

B. d.
AUTORĖS nuotr.

Vaizdas iš viešbučio. Tabos gatvės.

Norintys gali pajūriu pajodinėti kupranugariais.Vietinės moterys maudosi su drabužiais.



Gimtoji žemė. 2018 m. spalio 24 d., trečiadienis, Nr. 81 9

SPORTAS
Sportinių šokių klubo „Vėtra“ 

šokėjai pradėjo naują varžybų se-
zoną. Lietuvos reitingo varžybos 
spalio 13 dieną vyko Vilniuje, 
Tauro sporto mokykloje. Spalio 
14 dieną mažieji sportininkai var-
žėsi Radviliškio sporto arenoje.

Labai intensyvus savaitgalis 
atnešė daug malonių akimirkų bei 
pergalių.

Elzė Jačionytė ir Juozas Lobi-
nas laimėjo pirmą vietą, Ieva Lo-
binaitė užėmė antrą vietą, Kamilė 
Kudirkaitė, Austėja Lidakevičiūtė 
ir Smiltė Sipavičiūtė buvo trečios.

Austėja Paškevičiūtė varžėsi 
net dviejose grupėse ir visur buvo 
nenugalima.

Patys mažiausieji šokėjėliai, 
Jonas Stankevičius su Emilija 
Adomavičiūte bei Neila Savickai-
tė su J. Stankevičiumi, labai sten-
gėsi pasirodyti ne blogiau už savo 
vyresniuosius draugus ir jiems tai 
pavyko, iškovotos pirmosios vie-
tos.

„G. ž.“ inform.
E. Adomavičiūtė, 

J. Stankevičius, ir N. Savickaitė.

Šokėjai pradėjo varžybų 
sezoną

PR

Ekrano dužimas yra viena 
dažniausių išmaniųjų gedimo 
priežasčių, o jo keitimas – ir vie-
na brangiausių telefono remonto 
paslaugų. Šių išlaidų nepadengia 
garantija, todėl vienintelis už-
tikrintas būdas apsaugoti savo 
piniginę – iš anksto apdrausti 
ekraną.

Nuo šiol tai padaryti ir itin pa-
prasta – užtenka vos kelių myg-
tukų paspaudimų nemokamoje 
„Mano Tele2“ programėlėje. Beje, 
joje apdrausti galima ne tik naujo, 
bet ir jau naudoto telefono ekraną.

„Siekiame pasiūlyti tokius 
sprendimus, kurių labiausiai reikia 
mūsų klientams. Todėl programė-
lę papildėme funkcija, padedančia 
jiems iš anksto apsisaugoti nuo iš-
laidų dėl ekrano dūžio – joje pato-
giai ir greitai galima apdrausti net 
ir ne naujo telefono stiklą, svar-
biausia, kad jis būtų nepažeistas“, 
– sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ 
prekybos vadovė.

Be to, ekrano draudimo pa-
slauga pasinaudoti gali visi 
„Tele2“ klientai, nesvarbu, ar tele-
foną įsigijo iš operatoriaus, ar kito 
įrenginio gamintojo autorizuoto 
pardavėjo.

Ekrano draudimas – 
nuo 1,50 Eur/mėn.

Apdrausti telefono ekraną gali-
ma bet kuriuo metu – tereikia į iš-
manųjį atsisiųsti nemokamą savi-
tarnos programėlę „Mano Tele2“. 
Be to, klientas, turintis prisijungi-
mą prie šios aplikacijos, apdrausti 
gali neribotą kiekį įrenginių – tai 
ypač aktualu norintiems nuo ne-
pageidaujamų išlaidų apsaugoti ir 
savo artimuosius.

Programėlės meniu skiltyje 
pasirinkus paslaugą „Draudimas“ 
ir paspaudus mygtuką „Drausti 
šį įrenginį“, aplikacija patikrina, 
ar telefono modeliui gali būti tei-

Telefono ekrano draudimas: vos 
per kelias minutes ir tik nuo 1,50 Eur/mėn

kiamos „Tele2“ ekrano draudimo 
ir autorizuoto remonto paslaugos, 
ar nėra susidariusi skola už ryšio 
paslaugas. Jei viskas gerai, toje pa-
čioje programėlėje galima atlikti 
ekrano įvertinimo testą.

Dviejų etapų testas trunka tik 
keletą akimirkų. Iš pradžių, brau-
kiant pirštu per telefono ekraną, 
reikia pažymėti visą jo plotą, o 
po to – atsukti ekraną į veidrodį ir 
stabiliai laikyti, kol sistema jį nu-
fotografuos. Kaip tiksliai abu šiuos 
veiksmus atlikti, yra paaiškinama 
ir animuotuose programėlės vaiz-
do įrašuose. 

Jei po šio įvertinimo nustato-
ma, kad ekranas nėra pažeistas – 
klientui iš karto yra pateikiamas 
ekrano draudimo pasiūlymas. Šiuo 
metu jie itin patrauklūs – vos nuo 
1,5 Eur/mėn. Jie galioja visiems 
„Tele2“ (išskyrus „Pildyk“) klien-
tams, kurių įrenginys, atlikus tes-
tą, atitinka reikalavimus. Įrenginio 
ekranas yra draudžiamas nuo ne-
tyčinės žalos, kai pažeidimas turi 
įtakos įrenginio veikimui. 

Mėnesinė draudimo įmoka yra 
pridedama prie „Tele2“ paslaugų 
mėnesio sąskaitos. Įvykus drau-
džiamajam įvykiui, taikoma išskai-
ta nuo 15 Eur. Draudimo sutartį 
nutraukti galima bet kada, paskam-
binus nemokamu numeriu 117.

„Tele2“ ekrano draudimu gali 
būti apdrausti visų telefonų ga-

mintojų modeliai, kuriems „Tele2“ 
Telefonų priežiūros centras teikia 
autorizuoto remonto paslaugas: 
„Huawei“, „Samsung“, „Sony“, 
„Nokia“ bei „LG“. 

Žalos registravimas 
telefone: greita ir patogu

Sudaužius ekraną, įvykį užre-
gistruoti galima svetainėje drau-
dimas.tele2.lt . Gavus patvirtinimą 
iš draudimo kompanijos, apdraus-
tasis savo telefoną turėtų atnešti į 
artimiausią, bet kuriame mieste 
esantį „Tele2“ saloną. Darbuotojai 
pasirūpins, kad įrenginys pasiektų 
„Tele2“ Telefonų priežiūros centrą 
sostinėje.

Standartiniu atveju klientas at-
gauna savo telefoną per 3–5 darbo 
dienas nuo atidavimo taisymui, 
nesvarbu kokioje vietovėje Lietu-
voje begyventų.

Po pirmo atlyginto ekrano kei-
timo – jo draudimo paslauga lieka 
galioti. Tiesa, per 12 mėnesių lai-
kotarpį galima registruoti tik vieną 
draudžiamąjį įvykį. Pirmasis lai-
kotarpis yra pradedamas skaičiuo-
ti nuo sutarties pasirašymo dienos.

Draudimo paslaugos teikėjas – 
„Canopius Managing Agents Li-
mited“. 

Daugiau apie „Mano Tele2“ 
programėlę sužinoti galima čia: 
https://tele2.lt/privatiems/progra-
mele-tavo-telefone .

 VYRIAUSYBĖ iš interneto ištrynė visus savo viešų posė-
džių vaizdo įrašus. Anksčiau visuomenė galėjo susipažinti su se-
nais įrašais socialiniuose tinkluose, nuo šiol – gali stebėti tik viešų 
posėdžių tiesiogines transliacijas. Posėdžiams pasibaigus, įrašai 
yra iš karto ištrinami ir tampa nebeprieinami. Pasak Vyriausybės 
kanceliarijos, taip buvo pasielgta dėl to, kad viešų Vyriausybės po-
sėdžių vaizdo įrašų saugojimas internete nėra reglamentuotas.
 SUSISIEKIMO ministerija siūlo 2019–2021 m. laikotarpiui 

nustatyti vidutiniškai 30 proc. mažesnius, nei galioja dabar, perio-
dinių leidinių pristatymo kaimo vietovių prenumeratoriams tarifus. 
Laikraščių ir žurnalų pristatymas kaimo vietovėse kainuoja kelis 
kartus brangiau nei mieste, todėl prenumeratos pristatymo tarifų 
sumažinimas ypač svarbus vietinių ir regioninių leidinių leidėjams. 
Tikimasi, kad palankesnės prenumeratos kainos leis pristabdyti pe-
riodinių leidinių prenumeratos mažėjimą kaime, užtikrinti galimybes 
informacijos sklaidai.
 SEIMAS pritarė pasiūlymui leisti užsienio šalių piliečių įvai-

kintiems Lietuvos piliečiams išsaugoti savo pilietybę. Parlamentarai 
balsavo dėl dvi situacijas reguliuojančių įstatymo projektų – miš-
rių, Lietuvos piliečio ir užsienio šalies piliečio, šeimų įvaikintų vaikų 
teisinės padėties bei atvejų, kuomet abu Lietuvos pilietį įsivaikinę 
asmenys yra ne Lietuvos piliečiai. Siūloma įtvirtinti, kad įvaikinimo 
metu dvigubą pilietybę įgiję vaikai teisę į dvigubą pilietybę turėtų 
visą gyvenimą, o ne tik iki 21 metų. 
 EKONOMISTAI teigia, kad bendrasis vidaus produktas 

Lietuvoje auga 9 metus iš eilės, vartotojų pasitikėjimo indeksas – 
beveik atitinka 2007-uosius. Per pastaruosius 10 metų, nuo 2008 
iki 2018-ųjų, vidutinis darbo užmokestis padidėjo 46 proc., vidutinė 
pensija – 48 proc., kainos pakilo 22,1 proc. Per dešimtmetį Lietuvos 
gyventojų skaičius sumažėjo 12,5 proc., skurdo rizikos lygis padidė-
jo nuo 20,9 proc. iki 22,9 proc., o bedarbių skaičius išaugo 17 tūkst., 
iki 86 tūkst. asmenų. 
 LIETUVOS kariuomenės mechanizuotoji pėstininkų bri-

gada „Geležinis Vilkas“ priskirta Vokietijos divizijai. Tokį susitarimą 
Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) pasirašė brigados generolas 
Valdemaras Rupšys ir generolas leitenantas Jorgas Vollmeris. Lie-
tuvos kariuomenės mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis 
Vilkas“ šiais metais pradėjo vykdyti bendrą karinį rengimą su Vo-
kietijos sausumos pajėgų vienetais. Anot KAM, priskyrus Lietuvos 
brigadą Vokietijos divizijai, mokymų ir pratybų programa tik intensy-
vės: be štabo lygmens mokymų, bus organizuojami specialistų kur-
sai, patirties pasidalinimo seminarai. Taip pat planuojamas Lietuvos 
karininkų skyrimas tarnauti į Vokietijos divizijos štabą. Tarptautinis 
NATO batalionas Lietuvoje yra integruotas į „Geležinio Vilko“ briga-
dą. Ši brigada iki 2018 metų mokymo tikslais buvo daugiau nei de-
šimtmetį priskirta Danijos divizijai. Nuo šių metų bendradarbiavimą 
su danais perėmė kita Lietuvos kariuomenės brigada „Žemaitija“. 
 STATISTIKOS portalo „statista.com“ duomenimis, Lietu-

va užima 20-tą vietą pagal atsiskaitymus banko kortelėmis Europos 
Sąjungos (ES) šalyse. 2017 m. Lietuvoje banko kortelėmis buvo 
atsiskaityta 505,5 mln. kartų. Vidutiniškai ES šalyse 2017 m. buvo 
atsiskaityta 4,8 mlrd. kartų. Pirmaujanti ES šalis, pagal atsiskaitymų 
skaičių be grynųjų pinigų, yra Jungtinė Karalystė, joje per metus 
kortelėmis buvo pasinaudota beveik 300 mlrd. kartų. 
 EUROPOS Sąjungos aukščiausias teismas nutarė, kad 

Lenkija privalo nedelsiant sustabdyti savo politiškai motyvuotų įstaty-
mų pataisų, susijusių su šalies Aukščiausiojo Teismo teisėjų pensinio 
amžiaus mažinimu, taikymą. Šiuo sprendimu Lenkija yra įpareigota į 
darbą sugrąžinti tuos Aukščiausiojo Teismo teisėjus, kurie buvo pri-
versti išeiti į pensiją, sulaukę 65 metų. Šį pakeitimą Europos Teisin-
gumo Teismui (ETT) apskundusi Europos Komisija tvirtino, kad šia 
reforma buvo pažeistas įstatymo viršenybės principas. Teismas taip 
pat nutarė, kad sprendimas sustabdyti teisėjų privalomą išėjimą į pen-
siją „yra taikomas atgaline tvarka“, nes keli teisėjai jau buvo priversti 
atsistatydinti. ETT savo galutinį sprendimą šiuo klausimu paskelbs 
vėliau. Jis gali skirti Lenkijai baudą, jeigu nuspręs, kad ji pažeidžia ES 
įstatymus. Liepą Lenkijoje įsigaliojęs daug aistrų sukėlęs įstatymas 
numato teisėjų pensinio amžiaus mažinimą nuo 70 iki 65 metų. 
 KINIJA planuoja iki 2020 metų paleisti dirbtinių mėnulių, at-

spindėsiančių Saulės šviesą į Žemę ir turinčių pakeisti gatvių žibin-
tus bei sumažinti elektros kainas urbanizuotose teritorijose. Pirmasis 
toks palydovas turėtų startuoti iš Sičuane veikiančio Čengdu paly-
dovų leidimo centro. Jeigu viskas klostysis kaip planuota, dar trys 
palydovai turėtų būti iškelti 2022 metais. Saulės šviesą atspindintys 
palydovai, galintys apšviesti 50 kv. km teritoriją, galėtų pakeisti dabar-
tines gatvių apšvietimo žibintų sistemas miestuose ir padėti sutaupyti 
1,2 mlrd. juanių (170 mln. JAV dolerių arba 150 mln. eurų). Kosminis 
šviesos šaltinis taip pat galėtų būti naudojamas per gelbėjimo opera-
cijas stichinių nelaimių zonose, kai jose dingsta elektra.
 SENTENCIJA. „Protingi žmonės neįsižeidžia – jie daro 

išvadas“ (Viljamas Hazlitas).
 ANEKDOTAS. Kodėl jūs, vyrai, taip retai mums dovano-

jate gėles?
 – O jūs mums alaus iš viso nedovanojate.



Gimtoji žemė. 2018 m. spalio 24 d., trečiadienis, Nr. 81 10

Elektroninė „Gimtosios žemės“ 
laikraščio prenumerata 

(PDF formatu) – 
3 EUR vienam mėnesiui

ISSN 1392 – 8090
Re dak ci jos ad re sas:
P. Cvir kos g.12, 20131 Uk mer gė.
El. paštas 
gzeme@gzeme.lt
Lei dė jas UAB „Gim to ji že mė“
Vyr. re dak to rė 
Ge no vai tė Ka zie lie nė, tel.: 63 474, 
8 682 37 317, genute@gzeme.lt
Vyr. redaktoriaus pavaduotoja 
Lo re ta Ežers ky tė, tel.: 63 158, 
8 656 53 122, loreta@gzeme.lt
Korespondentė
Ni jo lė Stun džie nė, tel.: 63 630, 
8 682 11 361, nijole@gzeme.lt
Skel bi mai, reklama 
Vi da Če čio tie nė, tel./faks. 63 553,
reklama@gzeme.lt
Vyr. fi nan si nin kė
Egi di ja Ju rie nė, tel.: 63 546, 
8 682 37 320, egidija@gzeme.lt
Laik raš tis įkur tas 
1944 m. spa lio 12 d.
Lei džia mas trečia die niais, 
šeš ta die niais. 
Re dak ci jos nuo mo nė ga li 
ne su tap ti su au to rių nuo mo ne.
Už re kla mos ir skel bi mų tu ri nį 
re dak ci ja ne at sa ko, kalbos netaiso.
Spaus di no 
„Media Regionalne Sp. zo.o.“
Ti ražas 2 900. 3 sp. lan kai.

PER KA
UAB „Raskafas“ brangiai – 

veršelius nuo 2 iki 8 savaičių 
auginimui. Moka 6 ir 21 proc. 
PVM. Sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: 8 675 55 520, 
8 642 26 202.

PER KA
Dainiaus firma – veršelius 

auginimui iki 2 mėn. Sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis. 

Tel.: 8 670 80 384, 
8 650 46 919.

PERKA
Agentas Algirdas – verše-

lius. Moka 6–21 proc. Atsiskaito 
iš karto, sveria elektroninėmis 
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Daiva ZIMBLIENĖ
Savivaldybės administracijos 

Informacinių technologijų 
ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. 

specialistė

Šią savaitę rajono savivaldy-
bėje pasirašyta Kęstučio aikštės, 
Draugystės skvero ir Pilies par-
ko su prieigomis rekonstravimo 
rangos darbų sutartis. Planuoja-
ma, kad šių erdvių atnaujinimo 
darbai prasidės kitąmet, kai tik 
bus gautas šio į Vilniaus regiono 
integruotų teritorijų vystymo pro-
gramą įtraukto projekto finansa-
vimas.

Pagal Panevėžyje registruotos 
UAB „Panprojektas“ parengtą 
techninį projektą, šias viešąsias 
miesto erdves (9 hektarų ploto se-
namiesčio teritorijoje) sutvarkys 
atvirą konkursą laimėjusi UAB 
„LitCon“ iš Vilniaus.

Su savivaldybės administraci-
jos direktoriumi Stasiu Jackūnu 
spalio 22-ąją rangos darbų sutartį 
pasirašęs įmonės „LitCon“ direk-
toriaus pareigas laikinai einantis 
Gintas Bliuvas patikino, kad „jūs 

Kitąmet bus tvarkomas miesto centras 

gausite gražų objektą, o mes į 
savo įmonės „portfelį“ įsidėsime 
gerą rekomendaciją.“

Bendrovė „LitCon“ per 18 mė-
nesių nuo minėtos sutarties įsiga-
liojimo įsipareigojo į keturias zo-
nas (Kęstučio aikštė, Draugystės 
skveras, Pilies parkas ir Pilies gat-
vė) suskirstytame objekte įrengti 
automobilių stovėjimo aikšteles, 

pravažiavimus, reprezentacines 
aikštes, pėsčiųjų takus, apžvalgos 
aikšteles, viešąjį tualetą, informa-
cinį paviljoną, teritorijos apšvieti-
mo, stebėjimo ir lauko nuotekų 
tinklus.

Šios rangos darbų sutarties 
vertė – 3 mln. 165 tūkst. 330 eurų. 
Didžiąją dalį – 85 procentus šios 
sumos, sudarys Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšos (pagal 
investicijų veiksmų programos 
įgyvendinimo priemonę „Miestų 
kompleksinė plėtra), likusią – po 
7,5 procento – valstybės ir savi-
valdybės biudžetų lėšos. 

UAB „LitCon“ – viena di-
džiausių Lietuvos statybos ir in-
žinerinių darbų įmonių. Pasak G. 
Bliuvo, bendrovei buvo patikėta 
sutvarkyti sostinės Sereikiškių 
bei Kauno Santakos parkus, šiuo 
metu įmonė atlieka Vilniaus Rasų 
kapinių tvarkymo darbus, netru-
kus pradės Mažeikių sporto cent-
ro statybas ir kt.

„Mūsų įmonės politika griežta 
– stengiamės visus darbus pabaigti 
laiku. Užsitęsusios statybos mums 
yra nuostolis“, – teigė G. Bliuvas.

Po sutarties pasirašymo būsi-
mus darbus G. Bliuvas aptarė su 
savivaldybės administracijos di-
rektoriumi S. Jackūnu, Viešųjų 
pirkimų skyriaus vedėja Diana 
Gervinskiene, Investicijų ir už-
sienio ryšių skyriaus vedėja Rima 
Boškevičiene bei Statybos ir inf-
rastruktūros skyriaus vedėju Ge-
diminu Narbutu.

Sutartį pasirašė S. Jackūnas (kairėje) ir G. Bliuvas.

Šiomis dienomis, jei bus tam 
palankios oro sąlygos, mūsų ra-
jone numatyta vykdyti laukinių 
gyvūnų (lapių, usūrinių šunų) 
oralinę vakcinaciją nuo pasiut-
ligės. Ši profilaktinė priemonė 
kartojama du kartus metuose, 
pavasarį ir rudenį.

Ukmergės valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos vyriau-
siasis veterinarijos gydytojas–
inspektorius Algimantas Ka-

Laukiniai gyvūnai vakcinuojami nuo pasiutligės

lesnykas papasakojo, kad šalyje 
oralinė laukinių gyvūnų vakci-
nacija pradėta vykdyti 2006 me-
tais. Vakcinacija atliekama mė-

tant jaukus iš orlaivių. Pradėjus 
laukinių gyvūnų vakcinaciją nu-
statomi tik pavieniai pasiutligės 
atvejai. Mūsų rajone paskutinį 
kartą ši užkrečiama liga buvo 
registruota 2008 metų balandžio 
mėnesį.

Valstybinė maisto ir veterina-
rijos tarnyba įspėja gyventojus, 
kurie randa jaukus su pasiutligės 
vakcina, kad jų neliestų. Jeigu 
jaukai su vakcina aptinkami arti 

gyvenamųjų namų, apie tai reikia 
pranešti privačiam veterinarijos 
gydytojui arba teritorinei valsty-
binei maisto ir veterinarijos tar-
nybai. A. Kalesnykas pažymėjo, 
kad vakcina atitinka visus sau-
gumo reikalavimus ir grėsmės 
nei žmonių, nei gyvūnų sveikatai 
nekelia.

„G. ž.“ inform.
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„Gimtąją žemę“ 
galite užsiprenumeruoti visuose rajono paštuose, 

„Perlo“ terminaluose 
ir „Gimtosios žemės“ redakcijoje 

REKLAMA, SKELBIMAI

Greitai ir koky-
biškai gaminame 
ir įstatome nerūdi-
jančio plieno įdėk-
lus. Pristatomi ap-
šiltinti kaminai.
Tel.: 8 634 64 490, 

8 610 85 100.

UAB „AGRO“ ieško 
darbininkų statinių, pa-
talpų griovimo darbams 
Vokietijoje. 

Atlyginimas į rankas – nuo 
1 100 eurų, po bandomojo lai-
kotarpio atlyginimas didinamas.

Tel. 8 681 76 762.
Skambinti nuo 10 iki 16 val.

Gamybos įmonei
ieškome 

SUVIRINTOJO.
Atlyginimas į rankas – nuo 

850 Eur.
Tel. +370 602 58 660.

Gamybos įmonei
ieškome 

GRĘŽĖJO.
Atlyginimas į rankas – nuo 

1 000 Eur.
Tel. +370 602 58 660.

UAB „Ukvaista“ veterinarijos gydykla 
(Vasario 16-osios g. 35, prie įvažavimo į turgų). 

Nuo spalio 22 d. iki lapkričio 1 d. akcija gyvūnų kompleksinei 
vakcinacijai – 15 proc. nuolaida.

Nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 11 d. akcija nagų karpymui ir 
akių valymui – 15 proc. nuolaida.

Nuo lapkričio 12 d. iki lapkričio 25 d. akcija gyvūnų kastraci-
jai – 15 proc. nuolaida.

Tel. 8 674 65 520.

REIKALINGI
Raseinių rajone, ūkyje – 

darbuotojai, moterys ir 
vyrai. Apgyvendiname, maiti-
name. 

Tel. 8 618 32 040.

UAB „CESTA“ firminėje 
mėsos gaminių parduotuvėje 
Ukmergėje 

REIKALINGAS(-a) 
pardavėjas(-a)-
kasininkas(-ė). 

Darbas slankiuoju grafiku (4 
darbo dienos ir 4 poilsio die-
nos). 

Kreiptis tel. 8 686 89 094.
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Šiandien Saulė tekėjo 8.03 
val., leisis 18.03 val. Dienos il-
gumas 10.00 val. 

X.23–X.30 pilnatis.

Zodiakas – 
Skorpionas 
(X.23–XI.22).

Vardadienius švenčia

Šiandien: ANTANAS, DAUGAILAS, ŠVITRIGAILĖ, RAPO-
LAS, GILBERTAS.

Ketvirtadienį: KRIZANTAS, ŠVITRIGAILA, VAIGEDĖ, DA-
RIJA, INGA, KRIZAS.

Penktadienį: LIUDGINAS, MINGINTĖ, EVARISTAS, LIAUD-
GINAS, VITA.

 X.24. Jungtinių tautų organizacijos diena. 
Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena. 
Tarptautinė klimato kaitos diena. 
 X.25. Konstitucijos diena.
 ORAS. Prasidėjo itin nemalonus laikotarpis, kuomet 

guostis galėsime tik šiltos bobų vasaros prisiminimais. Šio-
mis dienomis orai subjuro kaip reikiant: vėjuota, šlapia ir 
vėsu. Trečiadienį Lietuvą turėtų pasiekti, teigia sinoptikai, 
virš Pietų Skandinavijos užsimezgęs ir greitai besisukantis 
gilus ciklonas. Jis ant mūsų šalies gali išlieti 10 ir daugiau 
milimetrų kritulių (kai kur net su šlapdriba) ir taip pabaigti 
užsitęsusį sausringą laikotarpį. Tačiau tai, pažymi sinopti-
kai, ne atšalimas, o tiesiog normalių šiam metų laikui orų 
įsitvirtinimas. Naktimis pragiedrėjus susidarys šalnos, pūs 
vidutiniškai stiprus vėjas, dangus bus debesuotas ir kartais 
iškris šlapdriba – tai yra normalu spalio trečiam dešimtadie-
niui. Šiuo laiku vidutinė oro temperatūra nukrinta žemiau 5 
laipsnių Celsijaus, baigiasi augalų vegetacijos laikotarpis, 
galutinai „apsinuogina“ lapuočiai medžiai. Tolimesnėje 
perspektyvoje, lapkričio pirmoje pusėje, nusimato didesnis 
už normą kritulių kiekis ir beveik normali tam sezonui vi-
dutinė temperatūra (0,5 – 2,5 laipsnių Celsijaus). Todėl dar 
turime laiko deramai pasiruošti žiemai: pasirūpinti apranga 
ir avalyne, automobiliu, sandariais būsto langais ir kt. Tre-
čiadienį vyraus niūrūs ir lietingi orai. Pūs smarkus vakarų, 
šiaurės vakarų krypties vėjas, jo gūsiai svyruos tarp 14–19 
metrų per sekundę. Dieną Ukmergėje oras šils iki 6–7 laips-
nių šilumos. Ketvirtadienio naktį tik kai kur pasirodys kritu-
liai, vietomis mišrūs, temperatūra smuks žemyn ir svyruos 
tarp 0–3 laipsnių šilumos. Dienos metu vakarų, šiaurės va-
karų krypties vėjas silps. Numatomas nepastovus debesuo-
tumas, dar daug kur iškris krituliai, tačiau jau bus truputį 
šilčiau. Įdienojus vyraus 7–8 laipsnių šiluma. Penktadienį 
debesų šydas virš šalies bus plonesnis, tad protarpiais jau 
galime ir saulės spindulių sulaukti. Visgi, protarpiais pasi-
rodys ir krituliai, tačiau jie nebus tokie gausūs. Pūs vidu-
tinio stiprumo vakarų krypties vėjas, ne toks stiprus kaip 
praėjusiomis dienomis, tad atsikvėpsime lengviau. Nakties 
valandomis suboluos rūkai, temperatūra svyruos nuo 1 iki 3 
laipsnių šilumos. Dienos metu oras turėtų sušilti iki 9 laips-
nių.

„Regitra“ jau nuo 2001 metų 
suteikia galimybę vairuotojams 
savo transporto priemonę pa-
ženklinti vardiniais numeriais. 
Ir kaip rodo statistika, norinčių 
išsiskirti kelyje kasmet daugėja. 

Vardinio numerio žen-
klo užrašą pasirenka pats 
asmuo. Viena esminių są-
lygų – vardiniai numeriai, 
kurie yra skirti automobi-
liams, turi būti sudaryti ne 
daugiau kaip iš 6 simbolių, 
kurių vienas privalo būti 
skaičius. 

Vertinant vardinio nu-
merio užrašą, atsižvelgia-
ma į raidžių ir skaičių bei 
jų derinių reikšmes, san-
trumpų atitikmenis. Pavyzdžiui: 
skaitmuo 1 gali būti skaitomas 
kaip raidė I, 2 – kaip skiemuo DU, 
skaitmuo 5 gali būti skaitomas 
kaip raidė S. Taip atsiranda tokie 
užrašai ant automobilių, kaip PA-
5AS arba L4PAS. 

Užrašuose – nuo vardų 
iki svarbių datų

Kaip pastebi „Regitros“ Veik-
los departamento direktorius 
Darius Jurgutis, pirmiausia nu-
merio ženklai yra skirti tam, jog 

Žmonės vis dažniau renkasi 
vardinius numerio ženklus

automobilį atpažintų kiti eismo 
dalyviai bei teisėsaugos institu-
cijos, vis dėlto kiti tai traktuoja 
kaip saviraiškos priemonę. Kitaip 
tariant, vairuotojai nori kažkaip 
išsiskirti iš minios, tad būtent var-

šymus, pastebėjome, jog neretai 
žmonės renkasi ir gimimo ar ki-
tas svarbias datas, automobilio 
markės ar modelio pavadinimą, 
o kartais tiesiog savo laimingąjį 
skaičių“ – teigia D. Jurgutis. 

Be to, pastebima ten-
dencija, jog vardiniuose 
numerio ženkluose popu-
liarėja ir angliški žodžiai. 

Turi atitikti 
nustatytus 

reikalavimus
Norintys užsisakyti var-

dinius numerio ženklus 
pirmiausia turi pateikti 
prašymą su pageidaujama 
skaičių ir raidžių kombi-

nacija. Jei pasirinktas užrašas 
neprieštarauja taisyklių reikalavi-
mams, jis yra patvirtinamas ir po 
apmokėjimo pagaminamas. 

„Siekiant išvengti įvairių 
dviprasmybių ir nesusipratimų, 
esame numatę taisykles, kurios 
nusako, ko negalima naudoti pasi-
rinktoje skaičių ir raidžių kombi-
nacijoje. Pavyzdžiui: vardiniuose 
numeriuose negali būti naudojami 
vulgarūs, žargoniniai bei neigia-
mas asociacijas keliantys žodžiai, 
keiksmažodžiai, taip pat sąvokos, 

diniai numeriai ir leidžia tai pada-
ryti. Tokius numerius dažniausiai 
renkasi Lietuvos didmiesčių gy-
ventojai. Juos užsisako ir juridi-
niai, ir fiziniai asmenys. 

„Juridiniai asmenys reklamos 
tikslais dažniausiai vardiniams 
numeriams renkasi savo įmonės, 
teikiamos paslaugos ar prekės 
pavadinimus. Fiziniai asmenys 
pageidauja savo transporto prie-
mones paženklinti paprasčiausiai 
savo vardu ar inicialais. Taip pat, 
analizuodami pateikiamus pra-

 Asta KROGERTIENĖ

Sveiko maisto gaminimo sto-
vykla subūrė kelias dešimtis sen-
jorų ir neįgaliųjų. Tris dienas jie 
praleido Veprių stovykloje. 

Užsiėmimus vedė Lietuvos 
sveikuolių sąjungos pirmininkė 
Lukrecija Augustaitytė ir lektorė 
Kristina Bondar. Pranešėjos dės-
tė sveiko maisto gamybos teo-
riją, o vėliau perteikta informa-
cija buvo pritaikoma praktiškai. 
Kiekvienas rytas prasidėdavo 
mankšta, vykdavo fizinio akty-
vumo pratybos. Smagų sociali-
nės bendrystės jausmą sukūrė 
buvimas kartu – pašnekesiai, 
bendri užsiėmimai. Be to, sto-
vyklos metu senjorai ir neįgalieji 
buvo konsultuojami širdies-krau-
jagyslių ligų, psichinės-fizinės 
sveikatos gerinimo klausimais. 
Vyko paskaitos apie sveiką gy-
venseną.

Stovyklą organizavo rajono 

savivaldybės Visuomenės svei-
katos biuras, vykdantis Sveikos 
gyvensenos skatinimo Ukmer-
gės rajone projektą. Anot biuro 
direktorės Vaidos Puodžiūnie-
nės, pagrindinis vykusios stovy-

kurios gali būti suvokiamos kaip 
niekinimas, neapykantos skatini-
mas ar kurstymas diskriminuoti 
žmonių grupes“, – sako „Regit-
ros“ Veiklos departamento direk-
torius D. Jurgutis. 

Kaip numato taisyklės, užrašas 
taip pat negali sutapti su nacisti-
nės Vokietijos, SSRS valstybių, 
nacistinių ar komunistinių orga-
nizacijų pavadinimais, nacistinių 
ar komunistinių vadovų pavardė-

mis, jų santrumpomis. 
Skaičiuojama, jog nuo 2001 

metų iki šių metų spalio pagamin-
ta 1 366 vardiniai numerio ženklai. 
Remiantis duomenimis, 2001 me-
tais tokių numerių per metus buvo 
užsakoma tik 14, o 2017 metais – 
jau 143. Taigi, nuo paslaugos teiki-
mo pradžios šių numerių poreikis 
išaugo daugiau nei 10 kartų.

„G. ž.“ inform.
„Regitros“ nuotr.

Sveikuoliškas senjorų savaitgalis

klos tikslas – formuoti senjorų 
ir neįgalių asmenų sveikos gy-
vensenos vertybines nuostatas 
bei skatinti jų amžiui priimtiną 
fizinį aktyvumą. Organizatoriai 
sulaukė šiltų dalyvių atsiliepimų.

Stovyklavimo metu vyko įdomūs pašnekesiai.

Užsiėmimų metu dalyviai mokėsi sveiko maisto gamybos subtilybių.


