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Pažymėti išnykę
istoriniai vietovardžiai
Šiemet Lietuvoje minimi Vietovardžių metai, o visa informacija
apie tūkstančius įvairiausių vietovardžių yra sukaupta Registrų
tvarkomame Adresų registre. Siekdamas prisidėti prie šio minėjimo
Registrų centras interaktyviame
žemėlapyje sudarė galimybę atrasti
jau išnykusias senelių ar prosenelių
gimtąsias vietas.
Naudodamasis archyviniais
dokumentais Registrų centras REGIA žemėlapyje pažymėjo buvusių
gyvenviečių duomenis kiekvienoje
savivaldybėje: teritorijų ribas,
pavadinimus ir dokumento, pagal
kurį buvo panaikinta gyvenvietė,
duomenis. Iš viso žemėlapyje
pažymėta apie 2,5 tūkst. istorinių
vietovių.
Visas istorines vietoves galima
nesunkiai surasti interaktyviame
REGIA žemėlapyje – atsidarius konkrečios savivaldybės žemėlapį ir dešinėje esančiame turinyje pasirinkus
„Adresų registro objektų ribos“, reikia
pažymėti „Istorinės gyvenamosios
vietovės“. Tuomet žemėlapyje bus
pažymėtos visos toje savivaldybėje
esančios buvusios gyvenvietės, jas

pažymėjus, galima pamatyti dokumento, pagal kurį vietovė buvo
panaikinta, informaciją.
Istorinės gyvenvietės į žemėlapį
buvo įkeltos išanalizavus Registrų
centro archyve saugomus prieš
daugiau kaip du dešimtmečius tuometinio Valstybinio žemėtvarkos
instituto parengtus gyvenamųjų
vietovių teritorijų ribų planus.
Šiuose dokumentuose buvo pažymėtos ne tik šiuo metu įregistruotos
gyvenviečių ribos, tačiau ir sovietmečiu panaikintų gyvenamųjų
vietovių teritorijų ribos.
„Atnaujindamas REGIA žemėlapį ir nuolat pildydamas jame pateikiamų duomenų pjūvius Registrų centras siekia, kad REGIA taptų
ne tik patogiu įrankiu gyventojams,
bet ir atvirų duomenų platforma“,
sako įmonės atstovas Mindaugas
Samkus. Pasak jo, žmonės gali atrasti ne tik šiuo metu esančias, bet
ir išnykusias gyvenvietes – kaimus,
valsčius, miestelius – mūsų, tėvų
ar senelių gimtąsias vietas, kurių
dauguma panaikinta sovietmečiu.
Specialiai mūsų kraštui atrinkti
102 istoriniai vietovardžiai.

Supažindina su
Kosakovskių dvaro biblioteka

Irena Peplovska užrašo S. K. Kosakovskio diktuojamus prisiminimus. Vaitkuškis, 1904.

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune iki
rugpjūčio 25 d. eksponuojama
paroda „Po Naktikovo ženklu:
grafų Kosakovskių biblioteka“.
Muziejui bendradarbiaujant su
Kauno technologijos universiteto

Dalyvavome respublikinėje šventėje Žemaitijoje

Klubo nariai.

Janina BADOKIENĖ

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubas
„Viltis“ penktus metus vykdo tęstinį rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Mano žemė man
– vieninteliai namai!“ Šiais metais
LPS „Bočiai“ dalyvavo Žemaitijos
regiono šventėje, vykusioje Šilutės
rajone, Rusnėje.
Kelionės metu apie žymesnes
pravažiuojamas vietas pasakojo
mūsų nuolatinė gidė, klubo narė
Danutė Gelūnienė.
Anot jos, Šilutė ir Rusnė priklausė Mažajai Lietuvai. „Mažosios Lietuvos“ sąvoka pirmą
kartą paminėta XVI a. pradžioje.
Lietuviai save vadino lietuvininkais ir tuo skyrėsi nuo Didžiosios
Kunigaikštystės lietuvių.
1701–1918 m. vokiečių valdomoje Prūsijos kunigaikštystėje
Mažoji Lietuva buvo tarsi atskira
valstybėlė su skirtingais etninės
kilmės gyventojais. Šis pavadinimas vėl oficialiai įteisintas tik 2014
m., kai Valstybinė lietuvių kalbos
komisija nutarė įrašyti į Lietuvos
vietovardžių sąrašą Mažąją Lietuvą kaip etnografinį regioną.
Pirmasis Šilutės pavadinimas
buvo Šilokarčema. 1551 m. Micha-

elis fon Švabenas, vokiečių ordino
komtūras (pareigos Vokiečių ir
Livonijos ordinuose) Klaipėdoje,
vienam ordino pavaldiniui išdavė
privilegiją nuomoti karčemą, pastatytą šile.
Danutė pasakojo, jog nuo 1594
m. čia veikusioje karčemoje galėjo
būti laikomas pašto arklys. Tai
rodo, kad gyvenvietė buvo įtraukta
į Mažosios Lietuvos pašto sistemą.
Dar gyvenvietė buvo garsi nuo
XVI a. pab. čia vykusiais turgumis.
Čia kanapėmis, linais, medumi,
taukais prekiavo žemaičiai, pamario žvejai siūlė žuvies, Klaipėdos
ir Karaliaučiaus pirkliai – metalo
gaminių, prieskonių, druskos,
tabako...
1525–1701 m. Šilutės seniūnijos teritorija priklausė Prūsijos kunigaikštystei, 1628–1635 m. karo
metu ją valdė švedai, 1701–1871
m. – Prūsijos karalystė.
Po 1707–1711 m. maro Rytų
Prūsijoje mirė beveik pusė visų
gyventojų. Norėdama paskatinti
ūkinį gyvenimą Prūsijos vyriausybė pasikvietė kolonistus, steigė
valstybinius dvarus. Šilokarčemoje
apsigyveno nuo religinių persekiojimų pabėgę škotai.

XX a. viduryje per Šilutę nutiestas geležinkelis, įvestos telegrafo,
telefono linijos, nutiesti plentai.
Gyvenvietės plėtrai didelę įtaką
turėjo dvarininkas Hugo Šojus. Jis
vadinamas Šilutės miesto įkūrėju.
Nuo 2015 m. Šilutės dvaras yra
Hugo Šojaus muziejus.
1913 m. įsteigta Šilokarčemos
evangelikų liuteronų parapija.
1923 m. Šilokarčema pavadinta
Šilute.
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje beveik visi miesto gyventojai
pasitraukė į Vakarų Europą, o atvykę nauji gyventojai iš Lietuvos
pradėjo kurti savo miestą.
Pagrindiniai miesto akcentai
išliko, nes karo metu Šilutėje buvo
sugriauti tik keli pastatai. Miestas
iki šiol išlaikė Prūsijos provincijos
miestelio vaizdą su jam būdinga
architektūra ir išplanavimu. Pernai
gyvenamąją vietą Šilutėje deklaravo 22 731 gyventojas.
Šiandien Šilutė – Mažosios Lietuvos regiono centras. Gaila, bet
dėl kelio remonto darbų skubėdami
ją aplenkėme.
Danutė pasakojo ir apie didžiausią Lietuvos salą Rusnę.
Nukelta į 8 p.

biblioteka ir abiejų institucijų darbuotojoms besižvalgant po jose sukauptus
kultūros ir meno lobynus, kilo mintis
visuomenei pristatyti turtingą grafų
Kosakovskių dvaro biblioteką.
Ekspozicijoje galima pamatyti
Kosakovskių genealoginį medį ant
šilko, rankraštinį fotografijų registrą.
Taip pat parodoje – knygos, antspaudai, fotografijos bei KTU bibliotekos
darbuotojų sukurti filmai, kuriuose
demonstruojami Kosakovskių eskizų, piešinių ir iškarpų albumai.
Paroda paslaptingai pavadinta
„Po Naktikovo ženklu“, nes grafai
Kosakovskiai, teigiama, priklausė
kilmingai heraldinei Naktikovo
giminei, kurios herbe vaizduojamas
paukštis, laikantis snape žiedą ir stovintis ant kryželio, kylančio iš pasagos. Herbo ženklą Kosakovskiai
įkomponavo į ekslibrisą ir antspaudą, naudojo vertingoms bibliotekos

ciurlionis.lt nuotr.

knygoms žymėti. Jais nurodydavo
knygos savininką ir priklausomybę
kuriai nors iš jų turimų bibliotekų:
Vaitkuškio, Lyduokių, Varšuvos.
Pastarąjį dešimtmetį Lietuvos
ir Lenkijos kultūros institucijos
parodomis, solidžiais leidiniais,
konferencijomis ir kitais būdais primena ir pažindina abiejų valstybių
visuomenę su grafų Kosakovskių
gimine bei turtingu jos rankraštiniu,
dokumentiniu, kartografiniu, bibliofiliniu bei fotografiniu paveldu.
Nacionaliniame M. K. Čiurlionio
dailės muziejuje saugomi net 65 grafų Kosakovskių fotografijų albumai.
Šių metų pradžioje Varšuvoje
išleistas ir pristatytas albumas-katalogas „Stanislovas Kazimieras
Kosakovskis. Myliu fotografiją“,
kuriame panaudota per 150 muziejuje saugomų fotografijų.
UŽ inf.

Veprių kraštas
užaugino garsų šokėją

Lietuvos šokėjas, baletmeisteris,
pedagogas Juozas Gudavičius – Veprių krašto vaikas, palikęs ryškų pėdsaką mūsų šalies kultūros istorijoje.
Gimė jis 1926 m. gruodžio
15 d. Martyniškių kaime, Veprių
valsčiuje.
Šokti pradėjo 1940 m. Vilniaus
III gimnazijos šokių kolektyve.
1946–1967 m. su pertrauka – valstybinio dainų ir šokių ansamblio
„Lietuva“ šokėjas ir baletmeisteris.
1950–1957 m. vadovavo Vilniaus
universiteto studentų dainų ir šokių
ansamblio grupei. 1961 m. baigė
Lunačiarskio teatro meno institutą
Maskvoje, Lietuvoje dirbo Vilniaus
meno mokyklos (Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų
mokykla) dėstytoju, vėliau – Kauno
muzikinio teatro vyr. baletmeisteriu.
J. Gudavičius ugdė Vilniaus pedagoginio instituto Choreografijos katedros, Šiaulių pedagoginio instituto
Klaipėdos fakultetų studentus, ėjo
Lietuvos konservatorijos Klaipėdos
fakultetų dėstytojo bei Choreografijos katedros vedėjo pareigas.
Nuo 1967-ųjų su pertrauka kelis
dešimtmečius vadovavo studentų

ansambliui „Vėtrungė“. Nuo 1995ųjų – Klaipėdos universiteto dėstytojas, nuo 1982-ųjų – profesorius.
J. Gudavičius daug metų ėjo dainų švenčių vyriausiojo baletmeisterio pareigas, 1964–1977 m. jis
– respublikinių moksleivių dainų
ir šokių švenčių baletmeisteris ir
režisierius, 1971–1991 m. – Baltijos šalių studentų dainų ir šokių
švenčių „Gaudeamus“, 1994, m.,
1998 m., 2003 m. – pasaulio lietuvių dainų švenčių baletmeisteris.
Scenai pritaikė ir dainų šventėms sukūrė per trisdešimt lietuvių
tautinių šokių, sukūrė šokių rinkinių, su ansambliais gastroliavo
Europoje, JAV, Madagaskare.
J. Gudavičius mirė 2008 m.
rugpjūčio 1 d. Palaidotas Vilniaus
Antakalnio kapinėse.
Parengė Ala Bušinskienė
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„Užėja tokis vienas pažįstamas. Kaip gieru prietelį pasadinau
stuoncijoj užu stuola. Sėdim, šnekam ape praeitus čėsus. Raikia gi
kuo pamilėt (pavaišint).
Sunešiau un stuola kų tik turėjau:
sviestų, sūrį, kumpį, kindziukų,
duonų su čestnuokais, da ir babkų,
vuokar keptų, kvošelėnų, vinagretų
ir tuortų un stuola padėjau. Teip
seniai muotėmės! Raikia gi kų tik
turi, tų ir duot. Iš mandaguma vis
liepiu vuolgit. Imk šio ir to – vuolgik
visako. Visakas labai šviežia – tik
kų padaryta. Ir kvošelena tik kų
suaušus. Vis prašau, liepiu, siūlinu,
raginu – vuolgik, visakas gardu ir
sveika. A uonas net girdėt nenori.
Tik šaukštais kabina tuortų ir suoka:
„Muon ir šitas gerai.“
Tai – tik vienas trumpas praeities blyksnis iš ką tik pasirodžiusios
antrosios Monikos KalesnikaitėsBlauzdienės tarmiškai parašytos
knygos „Gyvienima vaizdieliai“.
200 egz. tiražu knygą išleido
Kaune įsikūrusi leidykla „Naujasis lankas“, spausdino spaustuvė
„Morkūnas ir Ko“.
Knygoje – kone šimtas vaizdelių
iš autorės gyvenimo, vaikystės ir
jaunystės prisiminimų, linksmos
nuogirdos („Viena boba sakė“),

Knygelėje – gamtos, buities ir tarmės spalvos
nugirsti pašnekėjimai, juokų kapšelis, atrasti šventi patiešijimai.
Pasak knygos sudarytojo Vytauto
Česnaičio, tai – autorės minčių,
piešinių, koliažų ir supančio pasaulio supratimo kūrybos knygelė. Pirmoji, tarmiškos poezijos „Pa saulas
žiedu“, buvo išleista 2016 m. Jos
abi kupinos atvirumo, gamtos,
buities ir tarmės spalvų, daugybės
pažinimo iliustracijų, įsimenamų
čia ir dabar, deja, iškeliaujančių
laikmečių takais...
Monikutė – taip ją vadina
ukmergiškiai literatai ir bičiuliai – gimė Bajorų kaime Želvos
valsčiuje. Jos gimtąjį kaimą supo
miškai, kalvos, pievos ir pelkės.
Kelias iki Želvos mokyklos buvo
ilgas, tad žingsniuodama mergaitė
mintyse skaitydavo pasakas, gamtos vaizdelius, miniatiūras, eiles.
Pirmąjį eilėraštį sukūrė būdama
penktoje klasėje. Vėliau rašymas
tapo būtinybe – nusiraminimas,
poilsis, paguoda.
„Nebijokite būti žmonėmis,
žvelgti gyvenimui į akis, – teigia Monika, sulaukusi 78-erių
metų. – Negaliu pakęsti apgaulės

Dalyvavome respublikinėje
šventėje Žemaitijoje
Atkelta iš 7 p.

Tai – Nemuno deltos sala. Upė
Rusnė – Nemuno šaka – ties miesteliu dalijasi į dvi upes – dešiniąją
Atmatą ir kairiąją Skirvytę, kurios
apjuosia salą ir įteka į marias.
Salos dydis – 47 kvadratiniai
kilometrai.
Rusnės praeitis buvo susijusi su
plukdoma upėmis mediena.
Po I pasaulinio karo šis verslas
sunyko.
Yra kuriamos legendos apie salos upių pavadinimus. Pasakojama,
kad kadaise Rusnė buvo mylimiausia Nemuno dukra. Bet ją įsimylėjo
Bangpūčio sūnus Vakaris. Kartą
jis Nemunui papasakojo, kad myli
jo dukrą, ir paprašė jos rankos.
Tačiau Nemunas labai nusiminė,
kad teks skirtis su mylima dukrele,
ir neleido tuoktis. Tada Vakaris
slapta išsivežė Rusnę į savo tėvo
Bangpūčio namus. Nemunas ilgai
pyko, bet atsileido, kai sulaukė
anūkių – Atmatos, Skirvytės, Pakalnės, Vorusnės, Vytinės...
Nuo seno per Atmatą rusniečius
plukdydavo keltas, o žiemą jie
eidavo ledu. Tiltas pastatytas 1914
m., bet 1944 m. susprogdintas. Pokario metu vėl veikė keltas. Naujas
tiltas atidarytas 1974 m.
Salą saugo žiemos ir vasaros
polderių sistema (pylimo, kanalo ir
siurblinės sistema, skirta apsaugoti
teritoriją nuo vandens pertekliaus),
tačiau kiekvieną pavasarį tirpstantis ledas sukelia aukšto lygio
potvynius, kurių metu apsemiamas
kelias Šilutė–Rusnė. Tokių potvynių metu beveik visa Nemuno
delta būna užlieta vandeniu kelis
mėnesius.
Daug vilčių dedama į naująją
Rusnės estakadą, kuri pagelbės
gyventojams.
Mūsų lankymosi Rusnėje metu
kelias per estakadą buvo uždarytas, sakoma, kad dar vykdomi
darbai.
Atvykę į Rusnę radome susirinkusius šventės dalyvius iš Šilutės,
Skuodo, Priekulės (Latvija), Pa-
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langos, Mažeikių, Telšių, Klaipėdos bei kitų mietų. Vokalinius
ansamblius keitė kapelos, chorus
– šokėjai.
Mūsų klubo pirmininkė Valerija
Naraškevičienė savo sveikinimo
kalboje džiaugėsi penkių metų
bendryste su Žemaitijos senjorų
regionu.
Pradžią šiai draugystei padarė
Telšių pensininkų sąjungos pirmininkas Kajatonas Šliogeris, pakvietęs į dvi respublikines Žemaitijos
senjorų šventes „Bočių rodos“.
Po to buvom kviečiami į šventes
Šilalėje, Kelmėje.
Šiais metais džiaugėmės susitikimu su Šilutės senjorais, kurie
neseniai lankėsi Ukmergėje, su
Telšių delegacija, kurių organizuotoje Žemaitijos 800-ųjų metų
jubiliejaus šventėje dalyvavome.
Į kitų metų šventę „Skambėk,
Žemaitija!“ jau pakvietė Raseinių
bendrijos pirmininkė.
V. Naraškevičienė Šilutės bendrijos pirmininkui Kostui Buikiui
įteikė ukmergiškės tautodailininkės Vaivos Džėjaitės-Žakavičienės sukurtą medalį Antano Smetonos prezidentavimo šimtmečiui
paminėti.
Koncertavo klubo šokių kolektyvas „Radasta“ (vad. Romualda
Morkūnienė), Ukmergės kultūros
centro moterų „Bočių“ vokalinis
ansamblis „Lyra“ (vad. Birutė Verbickienė), klubo solistas Valmantas
Naraškevičius.
Šeimininkai apdovanojo visų
kolektyvų pirmininkus. Pereinamąją lazdą su užrašu „Sueikem
žemaite i kopeta“ Šilutės bendrijos pirmininkas perdavė Raseinių
bendrijai. Pabaigoje visi kolektyvai
bendrai padainavo dainą „Žemaičių žemė“.
Prieš vykdami į namus apžiūrėjome restoraną-svečių namus
„Prie Peterso tilto“, pabuvome
rekonstruotoje prieplaukoje, pasivaikščiojome po gražiai sutvarkytą
miestelį, daug fotografavomės
prisiminimui.

Monikos portretas. Autorė – Nijolė Paškauskienė.

ir melo. Pasitikiu Dievu, nes jis
padeda išgyventi ir nešti sunkų
likimo kryžių.“ Visi, pažįstantys
Monikutę, žino: moteris gyvena
dėl kitų, apie save negalvodama,
savęs netausodama.
Polinkis rašyti, dėlioti vaizdelius ir atsakinėti sau į mintyse
kilusius klausimus Monikai atėjo
iš prigimties. Jai tai labai svarbu,
čia jos tvirtybė. Kaip ir tai, jog jos
giminaičiai, kilę iš Bajorų kaimo,
yra Lietuvos kunigas, žurnalistas,

Knygos autorė jaunystėje.

redaktorius, publicistas, teologijos
daktaras Pranas GaidamavičiusGaida, jo brolis – garsus choro
dirigentas Zigmas Gaidamavičius.
O mieliausia Monikai – buvimas
tarp žolynų ir gėlių žiedų savo
daugiabučio namo trečiojo aukšto
kambarėlyje, kuriame kalba atsiminimai apie tautodailininkų parodas,
iš kurių net 50-yje dalyvavo pati
su floristikos darbais, piešiniais,
megztais, nertais, siuvinėtais rankdarbiais. Nesuskaičiuojami jos

kūrybos šaltiniai pasiskleidę eilėraščiais, pamąstymais, nutikimais,
pamokymais, nusistebėjimais
dėlionėse iš gyvenimo ir apie jį.
Knygelėje publikuojami ir autorės bei jos dukters, šviesios
atminties Loretos BlauzdytėsKosteckienės, piešiniai, floristikos
koliažai, asmeninės fotografijos,
portretinės nuotraukos, kurių autorė – ukmergiškė fotomenininkė
Nijolė Paškauskienė.
UŽ inf.

Įamžinamas A. Smetonos atminimas
Vilma NEMUNAITIENĖ

Šiuos metus Seimas yra paskelbęs Lietuvos Tarybos Pirmininko,
Lietuvos Valstybės Prezidento
Antano Smetonos metais.
Proga tam šiemet yra išskirtinė – sukanka 100 metų, kai buvo
priimta nauja Lietuvos Valstybės
Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių redakcija, kuria vadovaujantis buvo išrinktas pirmasis
Lietuvos valstybės prezidentas
Antanas Smetona.
Ukmergiškiai jau daug nuveikė
pagerbiant šį iškilų mūsų kraštietį.
Prezidento vardu buvo pavadintas
kelias link jo tėviškės Užulėnyje, o
netrukus bus iškilmingai atidengtas
paminklas.
Asociacijos „Mūsų tautos atmintis“ prezidentas Alfonsas Čekauskas pasakojo, jog jau daug
metų dedantis pastangas, kad būtų
įprasmintas ir pagerbtas pirmojo
šalies vadovo atminimas.
Ypač daug pastangų asociacija dėjo tam, kad 2019-ieji
būtų paskelbti Antano Smetonos
metais. A. Čekauskas sukaupė
visą pluoštą tai patvirtinančių
dokumentų. Šiuo klausimu nuo
2016 metų raštais buvo kreiptasi į šalies prezidentę, Seimą,
Vyriausybę, Vilniaus miesto
savivaldybę.
Taip pat asociacija rinko parašus
iškilių asmenybių, pritariančių ir
palaikančių šią idėją.
Tarp dokumentų – įvairūs pa-

siūlymai, kaip pagerbti pirmąjį
šalies prezidentą jo gimtinėje
Ukmergės rajone, Taujėnų seniūnijoje ir gimtajame Užulėnyje.
Jie teikti Ukmergės rajono savivaldybei.
Pašnekovas pasakojo, kad per
pastaruosius šešerius metus pirmojo šalies prezidento A. Smetonos
atminimui įamžinti yra surengęs 20
renginių Panevėžyje, Anykščiuose,
Vilniuje ir Ukmergėje.
Sako nuolat palaikantis ryšius
su A. Smetonos giminaite Sigute
Smetonaite-Petrauskiene, kuri yra
sudariusi garsiosios savo giminės
genealoginį medį.
Ir paties A. Čekausko šeimoje būta persipynimų su garsiąja
Smetonų gimine. Jo motinos brolis
buvo vedęs A. Smetonos brolio
dukterį. Prisimena, kad vaikystėje
tarp artimųjų labai dažnai girdėjo
kalbų apie šalies prezidentą.
Kai tik apsilanko mūsų mieste,
A. Čekauskas, visada užsukantis ir
į „Ukmergės žinių“ redakciją, siūlo
vis naujų idėjų.
Jo žiniomis ir remiantis istoriniais šaltiniais, prezidentavimo
metais viešėdamas Ukmergėje
A. Smetona mėgdavo apsilankyti
Ukmergės restorane. Sako, jis
stovėjęs Kauno gatvėje priešais savivaldybės pastatą. Tai galėjo būti
nebeišlikęs pastatas, kuriame dabar
yra skverelis. O gal ir tebestovinčio
pastato antrame aukšte. „Gal ir
galima būtų ten įrengti prezidento

restoraną“, – pasvarstymais dalijasi
svečias.
Turi ir gerokai paprasčiau įgyvendinamą sumanymą – Ukmergės
kraštotyros muziejaus salę pavadinti Antano Smetonos vardu.
Daug pastangų sako dedantis,
kad A. Smetonos vardas būtų garsinamas ir mūsų šalies sostinėje,
o šiuo metu rengiantis knygą,
skirtą A. Smetonos atminties
įamžinimui.
Mano, kad didžiausias siekis
būtų į Lietuvą iš JAV atgabenti
tragiškai gaisre žuvusio pirmojo šalies prezidento palaikus.
Kuklesnis sumanymas – atstatyti prezidento gimtąją sodybą
Užulėnyje.
Vyriausybė yra patvirtinusi
Lietuvos Tarybos Pirmininko,
Lietuvos Valstybės Prezidento
Antano Smetonos metų minėjimo
2019 metais planą. Tarp jo punktų
– įamžinant prezidento institucijos
įkūrimą ir A. Smetonos atminimą,
numatyta įgyvendinti įvairius
viešinimo ir leidybos projektus,
surengti konferencijas, minėjimus,
parodas Vilniuje ir Kaune, Ukmergėje ir Palangoje, kitose Lietuvos
vietose.

