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Remiantis archyviniais doku-
mentais, XVIII a. per upę Ukmergės 
gyventojai kėlėsi keltu. Tilto statyba 
dokumentuose minima 1829 m. 

1834 m. gegužės 19 d. Ukmer-
gės gorodnyčius raportavo Vilniaus 
kariniam gubernatoriui, kad „tilto 
ant Šventosios upės statyba jau 
baigta gegužės 12 d.  ir per jį vyksta 
patogus pravažiavimas“. 

Iš įvairių raštų matyti, kad tiltas 
beveik kasmet nukentėdavo pava-
sario potvynio metu, o dažnai net 
ir labai smarkiai. 

1856 m. lapkričio 27  d. 10 val. 
ryto „ėmė lūžti ledas Šventosios 
upėje ir nunešė dvi lytlaužas bei su-
sigrūdo prie tilto. Po pietų ledas vėl 
pajudėjo ir sulaužė du tilto taurus, 
todėl į juos besiremianti viršutinė 
tilto dalis įkrito į vandenį, todėl 
perkėla per Šventosios upę buvo 
visiškai nutraukta“.

1870 m. liepos 2 dieną įvyko 
pakartotinės varžytinės dėl tilto per 
Šventosios upę statybos. Varžytines 
laimėjo Panevėžio II gildijos pirklys 
Jochelis Gandenas, kuris įsipareigojo 
pastatyti tiltą už 8 865 sidabro rublius.

1876 m. vasario 25 d. potvynis 
nunešė dalį tilto.

1876 m. rugpjūtį įvyko varžytinės 
tiltui pataisyti, naujai pastatant 12 
lytlaužų. Varžytines, pasiūlęs 4 380 
rub. kainą, laimėjo pirklys Šaja Sapira. 
Remonto darbai turėjo būti užbaigti iki 
1877 m. liepos 1 d.

1915 m. traukdamasi rusų ka-
riuomenė sudegino tiltą. Po dviejų 
mėnesių vokiečiai pastatė naują: 
prie jo statybos priverstinai dirbo ir 
vietos gyventojai, medžiagas ruošė 
karo belaisviai. Šis tiltas išstovėjo 
iki 1935 m.

***
1834 m. už persikėlimą per tiltą 

buvo renkamas mokestis.
Paslaugos kainos:
nuo pėsčiųjų, neturinčių kelio-

nės raštų, – 2 varinės kapeikos;

Ukmergės tilto istorija

nuo pakinkyto arklio: karietoje, 
puskarietėje, bričkoje, brikelėje ir ki-
tuose ekipažuose – 8 varinės kapeikos;

nuo jojamo arklio bei pakinkyto 
vežime, su kroviniu ar be krovinio, 
– 6 varinės kapeikos;

nuo prekių, pergabenamų veži-
muose be arklių arba ir be vežimų, 
už pūdą – 1,5 varinės kapeikos;

nuo taukų statinės, pergabena-
mos vežimuose be arklių arba ir 
be vežimų, – 12 varinių kapeikų;

nuo karietų ir puskariečių, kurios 
priklauso neturintiems kelionės raštų, 
kurios pergabenamos be aklių (arkliai 
paliekami viename krante, o kiti gau-
nami kitame), – 20 varinių kapeikų;

nuo bričkų ir brikelių, pergabena-
mų be arklių, – 10 varinių kapeikų;

nuo nepakinkyto arklio, nuo 
karvės ar jaučio, išskyrus kasdien 

varomus į ganyklas, už kiekvieną 
–  3 varinės kapeikos;

nuo tuščių vežimų, pergabena-
mų be arklių, – 3 varinės kapeikos;

nuo smulkių gyvulių, išskyrus 
pervežamus vežimuose bei kasdien 
varomus į ganyklas, – 1,5 varinės 
kapeikos.

***
Už persikėlimą per tiltą mokes-

tis neimamas:
nuo visų valdiškų transportų, 

kurjerių ir tarnautojų;
nuo arklių, ant kurių joja valsty-

bės tarnautojai, ir nuo jų ekipažų, 
gabenamų su arkliais ar be jų;

nuo ekipažų ir vežimų, pergabe-
namų arkliais, nuo žmonių, važiuo-
jančių ekipažuose, vežimuose ar 
jojančių, bei nuo prekių, esančių ve-
žimuose, pergabenamuose arkliais;

nuo praeinančių ar pravažiuo-
jančių to miesto ar kaimo gyven-
tojų, šalia kurio yra tas tiltas.

***
1935 metų birželio 15 d. „Lietuvos 

žinios“ paskelbė žinutę: „Ukmergėje 
per Šventąją statys gelžbetoninį tiltą“. 

Joje rašoma, kad Plentų valdyba 
parengė projektą, pagal kurį susisie-
kimo ministerijos inžinierių taryba 
nutarė prie Ukmergės per Švento-
sios upę pastatyti gelžbetoninį tiltą. 

Žinutėje trumpai pažymima, kad 
tiltas bus 125 metų ilgio ir atsies 
300 000 litų.

Tilto, kuriuo dabar važinėjame, 
statyba truko 15 mėnesių. Statinys 
baigtas 1936 m. spalio 15 d.

Pagal Ukmergės kraštotyros 
muziejaus medžiagą parengė 

Vilma Nemunaitienė

Šį sekmadienį, liepos 15-ąją, 
minima mūsų valstybei itin svarbi 
– Žalgirio mūšio – diena.

1410 m. liepos 15 d. Vytauto 
ir Jogailos vadovaujama Lietuvos 
ir Lenkijos kariuomenė sumušė 
Vokiečių ordino kariuomenę. Šis 
mūšis nulėmė Vokiečių ordino 
galybės galą.

Mūšis įvyko dabartinėje Lenki-
jos teritorijoje, į pietvakarius nuo 
Olštyno, prie Griunvaldo (lietu-
viškai „Žaliagiris“) kaimelio, tad 
lietuviai šį mūšį vadina Žalgirio 
mūšiu, vokiečiai ir kitų vakarų Eu-
ropos šalių žmonės – Tanenbergo 
mūšiu (lietuviškai „Eglių kalno“).

Kryžiuočiai tą dieną turėjo iš 
viso 32 000 karių, Lietuvos ir 
Lenkijos kariuomenė – 51 000. 
Nepaisant to, vokiečiai buvo daug 
geriau ginkluoti. Dauguma lietuvių 
ir lenkų pėstininkų buvo ginkluoti 
vėzdais. Kryžiuočiai turėjo apie 
100 patrankų. Jų kariuomenėje be 
vokiečių buvo anglų, prancūzų, 
vengrų, austrų, bavarų, tiurin-
giečių, čekų, liuksemburgiečių, 
flamandų, olandų.

Manoma, kad Lietuvos ir Len-
kijos kariuomenei pavyko su-
triuškinti Vokietijos kariuomenę, 
suvaidinus, jog traukiasi (o gal iš 
tiesų aplinkybės vertė trauktis ir 
taip padėjo). Tuomet Vokietijos ka-
riuomenė išsisklaidė ir tapo labiau 
pažeidžiama.

Žalgirio 
mūšio diena

Gailutė VĖBRIENĖ
Liepos 6-ąją, karaliaus Mindau-

go karūnavimo dieną, kartu su visa 
Lietuva valstybės himną kasmet 
gieda ir III Antakalnio kaimo ben-
druomenė.

Tik šį kartą šventė buvo ki-
tokia, nes visi norintieji rašė 
laiškus Lietuvai, kuriuose išsakė 
savo pamąstymus, linkėjimus ir 
sveikinimus.

Laiškus sudėjome į kapsulę, ku-
ria pasirūpino akcijos sumanytojas 
Alvydas Padriezas. Kapsulė buvo 

Rašė laiškus Lietuvai

užkasta ir užcementuota prie šiai 
progai sukurto ąžuolinio aukuro, už 
kurį esame dėkingi tautodailininkui 
Valentui Butkui. 

Kalbėjomės apie tai, kokia 
bus Lietuva po 50 ar 100 metų, 
kas pasikeis mūsų valstybėje. 
Linkėjome jai išlikti, nenutautėti, 
išsaugoti prosenelių dainas, šokius, 
papročius...

Aukure liepsnojant ugnelei, 
sugiedojome himną, o po to nu-
ėjome prie paminklinio akmens 
„Lietuvai – 100“. Šį didelį akme-

Ukmergės tiltas apie 1911–1918 metus. Ukmergės kraštotyros muziejaus archyvo nuotr.

nį laukuose jau senokai buvo 
nužiūrėjusi seniūnaitė Irena 
Ožiūnaitė. 

Jos svajonę pargabenti jį į 
kaimo parką padėjo įgyvendinti 
Algis Venclovas ir Valentas Sa-
kalis, atskubėję su savo galinga 
technika. 

Ir štai šiandien ant kalniuko, 
visiems gerai matomas,  jau sto-
vi akmuo, priminsiantis kaimo 
gyventojams metus, kada nepri-
klausoma Lietuva šventė savo 
šimtmetį... 

Lietuvos laisvės kovotojų 
atminimo šventė

Liepos 14 d. (šeštadienį) Mūšios Didžiosios Kovos 
apygardos partizanų parke (Vidiškių seniūnijoje, Kadrėnų 
kaime) vyks Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventė.

Partizanų ir visų laisvės kovų dalyvių atminimo 
šventę šiame parke kasmet organizuodavo jo įkūrė-
jas monsinjoras Alfonsas Svarinskas. Šiemet šventė 
sutampa su monsinjoro 4-osiomis mirties metinėmis.

11 val. – gėlių padėjimas, malda prie partizanų 
kapų Dukstynos kapinėse. 

Kalbės kun. Nerijus Vyšniauskas.
11:45 val. – atminimo koplytstulpio, skirto vyskupui 

Pranciškui Ramanauskui, ir atminimo kryžiaus Ka-
drėnų partizanams pašventinimas Partizanų parke. 
Dalyvauja Ukmergės kultūros centro politinių kalinių ir 
tremtinių choras „Tremtinys“ (vadovė Julė Juodienė).

12 val. – šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus, 
aukojamos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, vysku-
pų Jono Kaunecko, Juozo Matulaičio, koncelebruo-
jant atvykusiems kunigams. 

Giedos Vilniaus Gailestingumo šventovės jaunimo 
ansamblis (vadovė Gabija Adamonytė).

13:30 val. kalbės istorikė dr. Aistė Petrauskienė, 
partizanas Jonas Kadžionis, Vilniaus universiteto 
filosofijos magistrantas Vytautas Vyšniauskas.

Koncertuos Vilniaus karininkų ramovės ansamblis 
„Vilnelė“ (vadovė Laima Purlienė). 

Atvykusieji bus vaišinami kareiviška koše ir arbata.

Susirinkusieji giedojo Lietuvos valstybės himną.
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Erika MIKUČIONIENĖ, 
Simona ZVIcEVIČIūtĖ
Birželio 29 – liepos 4 dienomis 

Ukmergės rajone vyko tarptauti-
nis fotografijos pleneras „Fokuso 
taškas – Deltuva“, kurį organizavo 
naujųjų medijų meno klubas „Po-
zityvas“, vadovaujamas Nijolės 
Paškauskienės. 

Idėja rengti plenerą, dedikuotą 
Deltuvos miesteliui ir jo žmonėms, 
inspiravo istorinė data: kitais me-
tais bus minimas 800-asis Deltuvos 
vardo paminėjimo jubiliejus. Be to, 
būtent Deltuvoje prieš 800 metų, 
1219-aisiais, tarp Haličo–Voluinės 
kunigaikštystės (dab. Ukrainos 
šiaurės vakarai) ir lietuvių žemių 
sąjungos buvo pasirašyta taikos 
sutartis. 

Įprasminant bendros istorinės 
praeities momentus, plenere daly-
vavo ne tik fotografai iš Lietuvos, 
bet ir svečiai iš Ukrainos – Kijevo, 
Podolės Kameneco, Odesos bei 
Lenkijos. Kai kurie iš ukrainie-
čių – praėjusiais metais vykusio 
plenero „Fotoodė grafui S. K. 
Kosakovskiui“ dalyviai. Abiejų 
plenerų organizatoriai itin džiau-
giasi užsimezgusiais draugiškais 
santykiais su ukrainiečių ir lenkų 
fotografais, sėkmingai įvykusiais 
kultūriniais mainais ir jau brėžia 
ateities bendradarbiavimo gaires.

Plenere „Fokuso taškas – Deltu-
va“ dalyvavo ir pirmuosius žings-
nius fotografijos srityje žengiantys 
jaunuoliai – rajono moksleiviai, 

Arvydas PĖŠINA

Kultūros centro dailės galerijoje 
eksponuojama tarptautinė paroda 
„Fotoodė grafui S. K. Kosakovs-
kiui“, sukurta praėjusių metų liepos 
3–6 dienomis Ukmergėje vykusio 
tarptautinio fotografijos plenero metu.

Trijų Ukrainos ir trijų Lenkijos 
fotografijos klubų bei Ukmergės 
naujųjų medijų meno klubo „Pozi-
tyvas“ nariai pernai Lyduokiuose, 
Vepriuose, Vaitkuškyje, Ukmergėje 
fiksavo gamtą, pastatus, žmones ir 
Vaitkuškio dvaro rūmų griuvėsius. 

Dabar parodoje 30 fotomeni-
ninkų iš Ukrainos, Lenkijos ir 
Lietuvos pristato 50 darbų.

Susirinkusius į parodos atidarymą 
sveikino plenero organizatorės Regina 
Škuropad ir Varinės kaimo bendruo-
menės pirmininkė Regina Černiaus-
kienė, rajono meras Rolandas Janickas, 
plenero rėmėjas Valdas Petronis.

Deltuvos kultūros almanacho 
„Eskizai“ redaktorius Vytautas Čes-
naitis pasakojo apie Deltuvos žemę, 
Lietuvos ir Ukrainos žemių sąsajas, 
kuriantis Lietuvos valstybei. Apie 
plenerą ir parodą papasakojo naujų-

Fotografijos klubų 
susibūrimas baigėsi paroda

jų medijų meno klubo „Pozityvas“ 
vadovė Nijolė Paškauskienė. 

Fotografai buvo pakviesti į 
Deltuvą, į Vilkmergės (Deltuvos) 
mūšį. Čia vyko naujas tarptautinis 
fotografijos pleneras „Fokuso taš-
kas – Deltuva“. 

Paroda „Fotoodė grafui S. K. 
Kosakovskiui“ baigsis liepos 21 
dieną. Po to parodų salė bus užda-

roma, o rudenį duris atvers „atjau-
nėjusi“ ir pagražėjusi.

Deltuvoje – tarptautinis fotografijos pleneras
kurių dalis gyvena socialinės ri-
zikos šeimose, Ukmergės vaikų 
globos namuose ar turi specialiųjų 
poreikių, ribotas galimybes daly-
vauti kultūrinėje veikloje. 

Deltuvą ir jos žmones moks-
leiviai daugiausia fiksavo mobi-
liaisiais telefonais, jų fotografijos 
taip pat buvo peržiūrimos ir ap-
tariamos. 

Kai kuriems jaunuoliams plene-
ras netgi suteikė įkvėpimo įsilieti ir 
į klubo „Pozityvas“ veiklą.

Plenero metu vyko paskaitos 
fotografijos tema. Kijevo fotogra-
fijos klubo „9×12“ pirmininkas 
Andrejus Čekanovskis pasakojo, 
jog Ukrainoje didelį įspūdį darė 
XX a. 8 deš. fenomenas – Lietu-
vos fotografijos mokykla, didžiąja 
dalimi suformavusi lietuviškos 
fotografijos stilistiką – polinkį į 
reportažiškumą, humaniškumą, 
psichologiškumą. 

Fotografijos entuziastas ukmer-
giškis Valdas Petronis dalijosi 
asmenine patirtimi kelionių foto-
grafijos tema. Nacionalinės pre-
mijos laureatas, Vytauto Didžiojo 
universiteto Šiuolaikinių menų 
katedros profesorius, fotografas 
Romualdas Požerskis pasakojo 
apie reportažinę fotografiją. 

Vilniaus technologijų ir dizaino 
kolegijos Dizaino fakulteto dėsty-
toja Vėtrė Antanavičiūtė gvildeno 

emocijų perteikimo portretinėje 
fotografijoje temą. Fotografė iš 
Odesos Iryna Kozlova dalijosi pa-
tirtimi, kaip spausti fotografijas pa-
sitelkus aliejinių dažų technologiją. 

Dalies ukrainiečių pažintis su 
fotografu R. Požerskiu prasitęsė 
Kaune – profesorius aprodė Kauno 
senamiestį, jame įsikūrusias Vy-
tauto Didžiojo universiteto Menų 
fakulteto erdves, Kauno fotogra-
fijos galeriją, pasikvietė ir į savo 
fotostudiją. 

„Fokuso taškas – Deltuva“ or-

ganizatoriai dėkoja partneriams: 
Deltuvos seniūnijai ir seniūnui 
Gintarui Radzevičiui, Deltuvos 
bendruomenei ir jos pirmininkui 
Dovilijui Serapinui, Ukmergės 
kultūros centro Deltuvos skyriui 
ir jo vadovei Daivai Stimburienei, 
Deltuvos pagrindinei mokyklai 
ir jos direktorei Daliai Žuklienei, 
Ukmergės technologijų ir verslo 
mokyklai bei jos direktoriui Jonui 
Cesevičiui, Ukmergės globos cen-
trui, Ukmergės nestacionarių soci-
alinių paslaugų centrui, Ukmergės 

kultūros draugijai ir Kosakovskių 
institutui. 

Nuoširdi padėka skiriama rė-
mėjams: Ukmergės rajono savi-
valdybei, Valdui Petroniui (UAB 
„Statybos montavimo darbai“), 
Valdui Mikalajūnui ( UAB „Valdo 
leidykla“), UAB „Gudobelė“, Ne-
rijui Kriaučiūnui („Vyrų duona“), 
Genovaitei Sakalauskienei („Ge-
nutės uogainė“), Rokiškio pieninės 
Ukmergės filialui, Dariui Varnui, 
Loretai Burokienei, Salvijui Stim-
buriui, Justei Pavasarytei.

Daiva ZIMBLIENĖ
Rajono savivaldybės atstovė spaudai

„Valio Ukmergei!“, „Mylim 
Ukmergę!“, „Šaunuoliai!“, „Pa-
garba ukmergiškiams!“ – liepos 
6-ąją skandavo Vilniaus gatvėse 
susirinkę žmonės Lietuvos šimtme-
čio Dainų šventės dalyvių eisenoje 
žygiavusiems ukmergiškiams.

Prieš šventės baigiamąjį koncertą 
„Vienybė težydi“ per visą sostinės 
centrą iki pat Vingio parko estrados 
nusidriekusioje šventės dalyvių iš 
visos Lietuvos ir pasaulio lietuvių 
eisenoje Ukmergė buvo ryški ir išskir-
tinė – tarpukario laikų, „smetoniška“.

Visų dėmesį patraukė jos priekyje 
važiavęs vintažinis, 1935 metų laidos, 
automobilis „Merceds Benz“, kuria-
me sėdėjo pirmasis šalies Prezidentas 
Antanas Smetona ir jo žmona Sofija. 
Prezidentą „įkūnijęs“ Taujėnų teatro 
„Bičiuliai“ aktorius Algis Padolskis, 
o prezidentienę – Ukmergės kultūros 
centro režisierė Laima Jančiauskaitė 
neabejotinai tapo tikromis šio reginio 
„žvaigždėmis“. Juos filmavo, fotogra-
favo, ėmė interviu.

Šventės eisenoje Ukmergė 
buvo ryški ir išskirtinė

Ukmergiškių „prezidentinis“ 
automobilis turėjo ir patikimą ap-
saugą užtikrinančią palydą – klubo 
„Miško broliai“ atstovus.

Paskui automobilį ėjo Ukmergės 
rajono savivaldybės meras Rolan-
das Janickas, vėliavas nešantys 
rajono seniūnijų atstovai, pagrindi-
niai Dainų šventės koordinatoriai, 
joje dalyvavusių kolektyvų vado-
vai ir, aišku, vieningi, draugiški ir 
gerai nusiteikę Ukmergės kraštą 
garsinantys: Ukmergės Kultūros 
centro (KC) liaudiškų šokių ko-
lektyvas ,,Eglūnas“ (vad. Virginija 
Butvilavičienė), mišrus choras 
,,Vyturys“ (vad. Antanas Pocius) 
ir moterų choras ,,Žemyna“ (vad. 
Neringa Valinskienė), Antano Sme-
tonos gimnazijos mišrus jaunimo 
choras (vad. Jūratė Martinkutė), 
Dukstynos pagrindinės mokyklos 
jaunių choras (vad. Vilma Retienė), 
Ukmergės meno mokyklos Muzi-
kos skyriaus jaunių choras (vad. 
Giedrė Karklelytė) ir pučiamųjų 
instrumentų orkestras (vad. Ričar-
das Kamarauskas).

Dainiaus Vyto nuotr.

Plenero dalyviai.

Parodos atidaryme.

Įamžinti Vaitkuškio dvaro rūmų griuvėsiai.

Ukmergės atstovai eisenoje.


