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„Kalbinsime“
Ukmergės
gatves

Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondas puikiai įvertino ir
finansavo laikraščio „Ukmergės
žinios“ parengtą projektą „Kai
miesto akmenys prabyla“.
Įgyvendindami projektą rašysime apie žmones, prisidėjusius
prie mūsų miesto kūrimosi, apie
pirmuosius mūrinius namus, kilusius kartu su 100-metį mininčia
nepriklausoma Lietuva.
Kiekviename Ukmergės miesto gatvių pastate slypi žmonių
istorijos. Juos projektavusių,
stačiusių, juos finansavusių, juose
gyvenusių.
Ketiname aprėpti laikmetį nuo
lietuvybės priešaušrio, Pirmajam
pasauliniam karui besibaigiant,
iki sovietų okupacijos prieš Antrąjį
pasaulinį karą. Įgyvendindami
projektą parinkome naujas, originalias temas, pritraukėme naujų
autorių ir konsultantų.
Rašydami pasirinktomis projekto temomis prisidėsime prie
Ukmergės krašto gyventojų nacionalinės savimonės, etnokultūrinės
tapatybės, istorinės atminties
stiprinimo, puoselėsime vertybinį, kultūrinį ir tautinį tapatumą.
Būtent to ir buvo reikalaujama iš
projekto teikėjų.
Sieksime viešai įprasminti nacionalinės kultūros paveldą, skleisti
etnokultūrines tradicijas, europiniame ir pasauliniame kontekste
pristatyti Lietuvos kultūrą.
Vaida SAMUOLYTĖ

Siesikų gyventojai gali didžiuotis
mūrine renesansine bažnyčia, legendomis apipinta pilimi, taip pat...
varpais. Unikalūs Siesikų Šv. apaštalo
Baltramiejaus bažnyčios varpai – projekto „Gloria Lietuvai“ „dalyviai“. Jų
skambėjimą išgirsti bus galima vasario
16 d. Lietuvos atkūrimo 100-mečiui
skirtame kūrinyje „Gloria Lietuvai“.
Kelis šimtmečius Siesikų miestelio gyventojai girdi skambančius Šv.
apaštalo Baltramiejaus bažnyčios
varpus. Tikėtina, kad seniausias
varpas net vyresnis už pačią bažnyčią. Pirmoji bažnyčia miestelyje
minima 1441 m., o dabartinę mūrinę
bažnyčią Siesikų (Daugailių) dvaro
savininkai broliai Siesickiai pastatė
1537 m. Tuo tarpu manoma, kad
seniausias bažnyčios varpas, tiesa,
dabar jau neskambantis, nulietas
XV a. antroje pusėje ar XVI a.
pradžioje. Taigi, jis yra ir vienas
seniausių varpų Lietuvoje.
Pasak dailės istoriko dr. Gintauto Žalėno, šis varpas gali būti
laikomas ir seniausiu Lietuvoje
egzistuojančiu grafikos kūriniu, nes
jis nulietas naudojant vadinamąją
molio raižinių techniką. Ant varpo
pavaizduoti Švč. Mergelės Marijos
ir šv. Baltramiejaus reljefai.
Labai įdomus ir kitas, XVII–

Gydytojo prisiminimuose – Ukmergės istorija
Ukmergiškis Henrikas Gintautas jau skaičiuoja 96-uosius
gyvenimo metus. Dar žvalus, inteligentiškas vyras, visą gyvenimą
atidavęs medicinai, ir šiandien
domisi Lietuvos ir pasaulio įvykiais, daug skaito, klauso muzikos iš savo fonotekos kolekcijos.
Vilma NEMUNAITIENĖ

H. Gintautas gimė 1922 metų
spalio 30 dieną Siesikų valsčiuje,
Česonių kaime. „Daug gyventa, bet
nedaug liko“, – filosofiškai mąsto
pašnekovas. Apgailestauja, kad
pastaruoju metu „pilasi“ visokios
ligos, bet stengiasi su jomis kovoti,
lankosi pas medikus, sveikai maitinasi, dar pernai skynė obuolius
savo sode. Šiemet sako jau nebe –
pavojinga, saugosi, kad nenugriūtų.
„Rugsėjis buvo kritinis, dabar vėl
neblogai jaučiuosi“, – kalba su
kostiumu ir pasirištu kaklaraiščiu
namuose svečius pasitinkantis
ukmergiškis.

Dirbo gydytoju
Daugelis ukmergiškių H. Gintautą prisimena kaip rūpestingą
mediką. Būdamas 80 dar priimdavo
pacientus privačiame savo kabinete
Kauno gatvėje. Paskui nutarė – jau
gana. Pastaruosius 15 metų gyvena tikro pensininko gyvenimą,
atsiduodamas savo pomėgiams,
besirūpinantis savo sveikata.
Mintimis pašnekovas grįžo į
gražiausius metus, kai dar dirbo,

H. Gintautas pamena daug prieškario Ukmergės įvykių.

kai gyvenimo keliu lydėjo žmona,
taip pat gydytoja – Elena Gintautienė. Amžinybėn ją sutuoktinis
išlydėjo prieš 9-erius metus. Apgailestauja, kad nors abu – medikai, onkologinė liga žmonai buvo
nustatyta per vėlai.

Ūkininkų šeima
H. Gintautas savo istoriją pradeda pasakoti nuo savo tėvo kelionės
į Ameriką. Tai buvo prieš Pirmąjį
pasaulinį karą. Ta kelionė atvėrė
šeimai pasiturintį gyvenimą „sme-

Į varpų gausmą
įsilies ir Siesikų varpai

Siesikų Šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčios varpai.

XVIII a. sandūrje Dancinge (dabartinis Gdanskas) nulietas varpas.
Originalia technika ant jo išlietas
paveikslas, vaizduojantis šv. Oną
ir Švč. Mergelę Mariją, – vienas
gražesnių baroko epochos kūrinių,
nulietų ant varpų.
Šis varpų unikalumas ir buvo
priežastis, paskatinusi projekto
„Gloria Lietuvai“ komandą apsilankyti Siesikuose.

Skambės 100 varpų
Viso bus įrašyta ir finaliniame
koncerte nuskambės 100 ar net ir
daugiau varpų. Toks skaičius pasirinktas neatsitiktinai – projektas
„Gloria Lietuvai“ skirtas atkurtos
Lietuvos valstybės 100-mečiui pa-

Artiom Myškin nuotr.

minėti. Jo tikslas – atkreipti dėmesį
į Lietuvos varpus – tautos laisvės
ir prisikėlimo simbolį.
„Gloria Lietuvai“ – bus ne tik muzikos kūrinys, paveldo įamžinimas ar
Lietuvos grožį patvirtinantys vaizdai.
Tai ir Lietuvos žmonių vienybės,
džiaugsmo ir ypatingos šventės aidas, skambėsiantis visoje Lietuvoje.
Projekto sumanytojas Dalius
Abaris sako, kad varpų skambėjimas – tarsi gyva istorijos tąsa, kviečianti susitelkti ir ateities kartoms
perduoti jos prasmę.
Projekto „Gloria Lietuvai“ kūrybinė grupė apvažiavo visoje Lietuvoje daugiau kaip 70 varpinių ir
įrašė vertingiausių varpų skambesį.
Nukelta į 8 p.

toniškoje“ Lietuvoje. Pašnekovas
pasakojo, kad dirbdamas JAV jo
tėvas buvo mobilizuotas, kariavo
sąjungininkų pusėse ir patyrė sužalojimą. Vėliau už tai gavo gana
solidžią tais laikais 5 000 dolerių
piniginę kompensaciją.
1920 metais grįžęs į Lietuvą už
šiuos pinigus nusipirko žemės, pradėjo ūkininkauti, vedė ir susilaukė
dviejų sūnų. Pirmagimį pavadino
Henriku.
H. Gintautas pasakojo, kad mokėsi
iš pradžių gimtajame Česonių kaime,

Gedimino Nemunaičio nuotr.

vėliau Ukmergėje. Pradžios mokykla
stovėjusi Vasario 16-osios gatvėje,
kur dabar – parduotuvė „Papartis“.
Vėliau ji buvo perkelta į dabartinį
savivaldybės pastato I aukštą. Baigęs
ten keturis skyrius, tapo gimnazistu.

Išleistuvės ir okupacija
Ukmergėje vienintelė miesto
gimnazija tuo metu veikė dviejuose pastatuose. Pagrindinis buvo
Vytauto gatvėje, dabartinės specialiosios mokyklos pastate.
Nukelta į 8 p.

„Legendų vainikas“ –
Lietuvos 100-mečiui paminėti

Ukmergės senjorai pynė legendų vainiką.

Sambūrio „Prie židinio“ vadovė
Zuzana Stunžėnienė pasidalijo
mintimis apie surengtą šventę
sausio pradžioje Ukmergės kraštotyros muziejuje Lietuvos valstybės
100-mečiui paminėti.
„Ukmergės „Bočių“ bendruomenės darbštuolės moka pinti
vainikus – kasmet Miesto šventės
vartams papuošti jų pripina dešimtis metrų. Sambūrio „Prie židinio“
savanoriai jubiliejaus proga supynė
ypatingą – legendų – vainiką gimtajai Ukmergės žemei. Programa
ypač nudžiugino Deltuvos senelių
namų gyventojus. Viena senutė
dėkojo, kad atvežėme Lietuvą,
Nepriklausomybės jubiliejų“, –
džiaugėsi Z. Stunžėnienė.
Kaselio kalnui Laičių apylinkė-

je, Tatkūnų kaimo lobiams padėjo
atgyti Juozo Stunžėno (Vanago)
ir Aldonos Vilkelienės (Stimburienės) scena. Apie Siesikų pilies
kunigaikščio žmonos Halškos
meilės tragediją, Daumantiškių ir
Taujėnų vaiduoklius pasakojo Danutė Darulienė, A. Vilkelienė, Zofija
Navalinskienė, Onutė Žiedelienė.
Bronislovas Kaselis (Skerdžius)
perteikė savotišką senosios visuomenės ganytoją, žinantį, kaip apsisaugoti nuo blogio. O. Žiedelienė
žavėjo iš kasdienybės vulkano
ugnimi išsiveržusia ragana.
Spektaklis baigėsi simboliškai
– Prūdbalio versmė Pageležių apylinkėse užpilama žvyru – visiems
nutiesiamas kelias į šviesų rytojų.
UŽ inf.
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Gydytojo prisiminimuose –
Ukmergės istorija
Atkelta iš 7 p.

Gimnazijai taip pat buvo išnuomotas
„Meškų namas“ Vytauto gatvėje. Ten
mokslai buvo iki to laiko, kol buvo
baigtos dabartinės Antano Smetonos
gimnazijos statybos. Ši gimnazija
iškilmingai atidaryta 1938-aisiais.
H. Gintautas puikiai atmena, kaip į
jos atidarymą atvyko pirmasis šalies
Prezidentas Antanas Smetona.
Drauge su kitais bendramoksliais persikėlė ir baigė šią gimnaziją. Mokėsi joje dvejus metus, iki
1940-ųjų. Puikiai mena – greta dar
tebevyko kitos mokymo įstaigos
– pradžios mokyklos – dabartinės
Jono Basanavičiaus gimnazijos
– baigiamieji statybos darbai. Iki
tol pradžios mokykla tebeveikė
savivaldybės pirmame aukšte.
Vėliau mieste iškilo dabartinės
Senamiesčio pagrindinės mokyklos
pastatas.
H. Gintautas mokslus Ukmergėje
baigė labai sudėtingu šaliai laiku –
prieš pat sovietų okupaciją, 1940ųjų birželį. Prisimena išleistuvės
buvo kupinos įtampos – be linksmybių. Prisimena nerimo kupinas
pedagogų kalbas, direktoriaus Jono
Švobos, vėliau emigravusio į JAV,
pasisakymą. Šalį slėgė nežinomybė,
mokinai svarstė, kokį kelią rinktis.

Studijos – siaučiant karui
H. Gintautas pasakojo po gimnazijos bandęs stoti į Kauno universiteto chemijos fakultetą. Bet
nebuvo priimtas – esą iš buožių
ūkio. Vėliau įstojo į Veterinarijos
akademiją. Baigus pirmą kursą
prasidėjo Antrasis pasaulinis karas.
Prisimena, kad bendramoksliui
Hiršai Pekeliui patarė trauktis į Rytus.
Šis pabėgo ir liko gyvas. Net aštuoni
draugai iš klasės vėliau emigravo į
Vakarus. Gintautų šeima pavėlavo
– liko Ukmergėje. H. Gintautas tęsė
studijas, dekano patartas vėliau perėjo
į medicinos fakultetą – antrą kursą.
Mena, tai buvusi didelė laimė.
Karui ritantis į antrą pusę Vokietija pradėjo mobilizuoti gyventojus
darbams į Vokietiją. Pašnekovas
prisimena, jog jam pavykę kažkaip
išsisukti. Žandarui įdavė lašinių
ir šis trumpam palikęs ramybėje.
Matydamas, kad kaime bus ramiau,
sako, sprukęs pas tėvus.

Perrašė „Vienybei“
Savo žmoną Eleną H. Gintautas
sutiko studijuodamas mediciną.
Sako abu buvę pirmūnai. 1946 metais atšoko studentiškas vestuves.
H. Gintautas sako tuo metu jau
daug žinojo apie sovietų politiką –
buvo aišku, kad jų šeima priskirta
buožių klasei ir už tai gali sulaukti
represijų. Grįžęs į Ukmergę pradėjo
įkalbinėti tėvą atsisakyti viso turto
ir kraustytis į miestą. Nors ir labai
skaudama širdimi tėvai ūkį gera valia
atidavė – arklius, karves, keliasdešimt
hektarų žemės aktu perrašė „Vienybės“ fabrikui, o patys atsikraustė į
Ukmergę ir prisiglaudė pas P. Cvirkos
gatvėje gyvenusius uošvius.
Baigus studijas – vėl klausimas,

kur dėtis, kaip gyventi, matė, kad
bando „siurbti“ partija ir to labai bijojo – baugino net mintis tapti partiniu.

„Čiupinėjo“ saugumas
Grįžus iš Kauno į Ukmergę gydytojai Gintautai įsidarbino Ukmergės ligoninėje. Vyras vidaus ligų
gydytoju, žmona – akušere-ginekologe. Jauna šeima gyveno kartu su
tėvais, vėliau pradėjo statytis namą
Kauno gatvėje, kuriame dabar, likęs
vienas, gyvena H. Gintautas.
Vyras pasakojo, kad jo šeimai
pavyko išvengti tremties. Nors visą
turtą valdžiai atidavė sava valia, sako,
ne kartą sovietų buvo „čiupinėjami“
ir net mantą susikrovus laukdavo
blogiausio. Labai gerai prisimena susitikimus su saugumu. Išsivedę vieną
vakarą saugumiečiai tardė, liepė prisipažinti, jog padeda partizanams. Net
buvo liudininką radę, kuris patvirtino,
kad daktaras vežė vaistus banditam.
Dėl laimingo atsitiktinumo,
sako, buvęs paliktas ramybėje – kaip tik tuo metu partizanai
nušovė kažkokį svarbų viršininką,
o gydytoją tardęs KGB-istas už
tai pats buvo nubaustas. Tačiau
ramybė truko ne ilgai. Atmintin
įsirėžė kiek vėlesnis susitikimas su
saugumiečiu. Kai būdamas mediku
skubiai nepadarė jo viršininko motinai rentgeno nuotraukos. Labai
greitai gavo „pavestką“ – buvo
apklausiamas, nuolat bauginamas.

Dėstytojavo Kaune
Po 1956-ujų sovietų režimas
ėmė kiek laisvėti, medikų šeima
galiausiai buvo palikta ramybėje.
1962 metais pora buvo išvykusi
gyventi į Kauną.
Tuometiniame Kauno medicinos
institute H. Gintautas dėstytojavo
Radiologijos katedroje, apsigynė
disertaciją, įgijo docento laipsnį.
Daktarė Elena Gintautienė taip
pat apsigynė disertaciją – „Ultragarsinė diagnostika esant normaliam ir
patologiniam nėštumui“. Daktarė 54
metus pradirbo akušere-ginekologe,
ji pirmoji Lietuvoje susitarė su radiogamyklos inžinieriais, kad pagamintų
ultragarso aparatą, kurį vėliau plačiai
naudojo klinikinėje praktikoje.
Vis dėlto 1987 metais medikų
pora grįžo į Ukmergę. H. Gintautas
vertėsi privačia praktika, pacientus priėmė savo name įrengtame
kabinete. Ukmergiškius gydė jau
būdamas garbaus amžiaus, o tikru
pensininku tapo tik sulaukęs 80-ies.
Medicinai H. Gintautas paskyrė 62
metus. Ir šiandien jo darbo kabinetas iškilęs toks, koks buvo, – su
daugybe lentynose sustatytų knygų.

V. Šlaitas – bendraklasis
H. Gintautas labai gilinosi į savo
specialybę. Medicininę literatūrą
skaitė vokiečių, anglų, lenkų, rusų,
lietuvių kalbomis. Yra išugdęs ne
vieną medikų kartą.
Papūtus Lietuvoje laisvesniems
vėjams H. Gintautas buvo vienas aktyviausių Sąjūdžio veikėjų
Ukmergėje – kaip pats sako – neoficialus pirmininkas. Tvirtina dėl
savo antitarybinių pažiūrų niekada
nedvejojęs. O dirbant dėstytoju tai
nebuvę labai lengva nuslėpti.
Pašnekovas džiaugiasi, kad ir
sovietmečiu, ir Lietuvai atkūrus
nepriklausomybę daug keliavo. Iš
pradžių su žmona išmaišė Tarybų

Sąjungą, pastaruosius dešimtmečius
– Europą. Lankėsi ir už Atlanto –
viešėjo pas emigravusius klasės
draugus. Tokių buvo net septyni.
Vienas iš H. Gintauto bendraklasių – į Londoną artėjant sovietams
emigravęs poetas Vladas Šlaitas.
Pasakojo, kad kas dešimt metų
savo namuose rengia bendraklasių
susitikimus. Tik į juos susirenka vis
mažesnis būrelis.
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Į varpų gausmą
įsilies ir Siesikų varpai

Sūnus – tėvų pėdomis
Užaugino sūnų ir dukrą. Doc. dr.
Vladas Gintautas vadovauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės Kauno klinikų Akušerijos
ir ginekologijos klinikos Akušerijos skyriui.
Dukra Elena pasuko muzikos
keliu – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje fortepijono
metodinėje grupėje Elena Baltrėnienė dirba fortepijono dėstytoja.
H. Gintautas taip pat aistringas
muzikos mylėtojas. Nors pats sakė
kadaise tik bandęs groti smuiku,
klausytis muzikos jam didelė sielos
atgaiva. Turi sukaupęs klasikinės
ir estradinės muzikos plokštelių,
kasečių, diskų kolekcijų nuo 1980
metų. Sako, jog ligi šiol labai
mėgstantis klausytis muzikos.

Sveikatos paslaptys
Ką H. Gintautas galėtų patarti
sveikos senatvės norintiems sulaukti žmonėms? Patarimų turi
daug, bet sako – ne jo paties, o
pasaulio mąstytojų sugalvotų. Tarp
jų – nerūkyti, negerti, saikingai ir
sveikai maitintis, vartoti ne per
daug angliavandenių, daug judėti,
patirti kuo mažiau streso.
Labai patinka viena mintis, jog
„menas pailginti gyvenimą yra
menas jo netrumpinti“.
Pats senjoras daug juda. Didžiulį,
daugiau kaip 30 arų, sklypą prie namų
dar visai neseniai prižiūrėjo pats,
rudenį net lipdavo į obelis obuoliauti.
Kiekvieną savaitę keliauja į turgų nusipirkti mūsų rajono ūkininkų
parduodamų pieno produktų. Jau
keliasdešimt metų sviestą, grietinę ir varškę perka iš tos pačios
ūkininkės. Tačiau pieno produktais
nepiktnaudžiauja – savaitei užtenka 250 gramų varškės bei grietinės
ir puslitrio pieno. Mėsos valgo ne
daugiau nei tris kartus per savaitę.
Labai neigiamai vertina rūkytos
mėsos gaminius. Sako, kad Suomijoje jie uždrausti kaip sveikatai
nuodingo kancerogeno šaltinis.

Apie mirtį – logiškai
Neslepia, kad pagalvojantis apie
mirtį. Bando tai daryti realiai ir pyksta
dėl naujų laidojimo taisyklių dėl kapo
duobės gylio. Pagal naują tvarką turi
būti ne mažesnis kaip 2 metrai. H.
Gintautas sako, kad jų šeimos kape
Dukstynoje guli artimiausieji žmonės:
tėveliai ir žmona Elena. Kai jau trys
karstai suguldyti, ketvirtam šeimos
nariui kape vietos gali ir nelikti. Reikėtų kremuoti. „Manau, kad šis sprendimas visiškai „lobistinis“, palankus
kremavimo įmonei Kėdainiuose“, –
labai analitiškai svarsto ukmergiškis.
Kartais sako pagalvojantis kaip
bus, kai jo jau nebeliks.
Labai norėtų, kad šeimos namas,
pro kurio langus atsiveria nuostabi
Ukmergės panorama, nebūtų parduotas, o liktų Gintautų giminei.

„Gloria Lietuvai“ komandos darbas įrašinėjant varpus priminė ir aukštalipių,
ir nešikų darbą.

Atkelta iš 7 p.

Įamžintas seniausias Lietuvoje
Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios varpinės varpas, saugomas
Laisvės kovų istorijos muziejuje
Obeliuose (Rokiškio r.), taip pat
vienas naujausių – Trakų Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo
bazilikoje pernai pašventintas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio varpas. O taip pat – daugybė
kitų varpų, ištvėrusių karus ir
trėmimus (taip, buvo ištremti ne
tik Lietuvos žmonės, bet ir varpai),
slėptų žemėje, keliavusių iš vienos
bažnyčios į kitą.

Premjera – vasario 16-ąją

Visų šių 100 varpų skambėjimas
ir jų įrašinėjimo metu nufilmuoti

Lietuvos vaizdai susilies į vieną Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui skirtą kūrinį. Jo premjera – 2018-ųjų vasario 16-ąją
Lietuvos nacionaliniame operos ir
baleto teatre.
Projektą „Gloria Lietuvai“
globoja Lietuvos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Projekto
„Gloria Lietuvai“ idėjos autorius
– Dalius Abaris, bendraautoriai:
Kipras Mašanauskas, Romas Lileikis, Edita Mildažytė. Projekto
konsultantai: istorikai Gintautas
Žalėnas, Liudas Jovaiša, Aurimas
Švedas.
Projektą koordinuoja VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“. Naujienos – feisbuko profilyje „Gloria
Lietuvai“.

Iškilmingai paminėsime
Lietuvos šimtmetį

Lietuvos valstybės 100-mečio proga mūsų rajone vyks daug įspūdingų
renginių, kuriuose kviečiami dalyvauti visi ukmergiškiai ir miesto svečiai.

Vasario 15 d.

Užugiryje, Prezidento A. Smetonos dvare, 15 val. renginys,
skirtas Vasario 16-ąjai paminėti
„Užugirio kraštas, išauginęs Prezidentą Antaną Smetoną“.

Kraštotyros muziejuje

15 val. konferencija ir parodos
„Krašto šimtmečio istorija audinių
raštuose, fotografijose ir architektūroje“ atidarymas.

Kultūros centre

17 val. monospektaklis „Lietuvą ir lietuvius mylėjau“, skirtas
Lietuvos Respublikos Prezidentui
Antanui Smetonai. Režisierė Natalija Kovarskienė.

Vasario 16 d.

Prie paminklo ,,Lituania Restituta“ 9 val. šiaurietiško ėjimo ir
pėsčiųjų žygio „Pabaiskas–Ukmergė“ startas.

Pabaiske

12 val. respublikinio bėgimo
„Pabaiskas–Ukmergė“ startas.
Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčioje 12.30 val. Lietuvos
bažnyčių varpų sąšauka „Gloria
Lietuvai“. Šv. Mišios.
13.30 val. Valstybingumo eisena nuo Šv. apaštalų Petro ir Povilo
bažnyčios iki paminklo „Lituania
Restituta“.
Prie paminklo „Lituania Restituta“ 13.15 val. bėgimo „Pabaiskas–Ukmergė“ prizininkų
apdovanojimai.

14 val. Valstybinės vėliavos
pakėlimas. Gėlių padėjimas. Akcija
„Skleiskis, Lietuva, ir klestėk“.

Prie kultūros centro

14.30 val. maršruto „Ukmergės
balandžių skulptūros kviečia švęsti
Laisvę su daina“ pradžia.

Kultūros centre

14.30 val. edukacinis užsiėmimas „Etno ženklai audinyje“.
Dokumentų paroda „100
Ukmergės krašto datų“.

Prie piliakalnio

16 val. akcija „Jaunimo sveikinimas Lietuvos šimtmečiui“.
Akcija „Nusifotuografuok prie
Nepriklausomybės akto ir siųsk į
fb.com/ukmergeskc“.

Kultūros centre

17 val. šventinis koncertas. Dalyvauja: Ilona Pliavgo (sopranas) ir
Dainotas Varnas (baritonas), styginių kvartetas „Chordos“ (meno
vadovas Robertas Bliškevičius).
Apdovanojimų „Mero padėkos
ženklas“ ir „Pilietiškiausia rajono
mokykla“ įteikimas.
19.30 val. kino filmas „Pelėdų
kalnas“. Bilieto kaina – 3 EUR.

Kraštotyros muziejuje

Paroda „Krašto šimtmečio istorija audinių raštuose, fotografijose
ir architektūroje“.

„Big Stone“ viešbutyje

14.30 val. Šimtmečio patiekalo
pristatymas ir degustacija, gyva
muzika. Būtina išankstinė registracija tel. 8 677 73284.

„Piliakalnio“ bare

Lietuviško kino diena, karšta
arbata ir kitos staigmenos.

