
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Metų sukaktys
Sukanka 25 metai, kai 1996 m. 

vasario 5 d. mirė Rapolas Sriogis, 
fi zikos mokytojas. Dirbo įvairiose 
Ukmergės rajono mokyklose. Palai-
dotas Ukmergės Dukstynos kapinėse. 
Gimė 1914 m. rugpjūčio 7 d. Vaisgė-
liškio kaime, Vaitkuškio valsčiuje, 
Ukmergės apskrityje. Išleistos kny-
gos „Ukmergė – mano gyvenimas“ 
(2002), „Fizikos konspektai stojan-
tiems į aukštąsias mokyklas“ (2014).

⸙ ⸙ ⸙
Sukanka 45 metai, kai 1976 

m. vasario 14 d. Panevėžyje mirė 
Vladas Sudeika, istorikas, istorijos 
mokslų daktaras, docentas. Nuo 
1966 m. – Kauno politechnikos ins-
tituto Panevėžio fakulteto dėstytojas. 
Paskelbė mokslinių straipsnių Pa-
nevėžio istorijos klausimais. Gimė 
1923 m. spalio 21 d. Ukmergėje.

⸙ ⸙ ⸙
Sukanka 60 metų, kai Ukmergė-

je 1961 m. vasario 27 d. gimė Ni-
jolė Stunskaitė (Vilkė), pedagogė, 
dailininkė, poetė.

⸙ ⸙ ⸙
Sukanka 15 metų, kai Šventojo-

je 2006 m. vasario 28 d. mirė Petras 
Puzaras, kunigas, monsinjoras, 
habilituotas teologijos daktaras. 
Gimė 1929 m. liepos 27 d. Jačionių 
kaime, Pabaisko valsčiuje, Ukmer-
gės apskrityje.

⸙ ⸙ ⸙
Sukanka 45 metai, kai Čikagoje, 

JAV, 1976 m. vasario 5 d. mirė Stasys 
Pilka, aktorius, režisierius. 1942 m. 
Ukmergėje suorganizavo saviveikli-
nį miesto teatrą ir jame pastatė kelis 
veikalus. Gimė 1898 m. gegužės 8 d. 
Sankt Peterburge, Rusijoje.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Įamžintas Aleksandro Zapkaus-Piliakalnio atminimas
Didžiosios kovos apygardos 

partizanų parke įamžintas Alek-
sandro Zapkaus-Piliakalnio atmini-
mas. Su Ukmerge šį Lietuvos par-
tizaną sieja 3 mėnesių gyvenimo 
laikotarpis, kuomet jis buvo atvy-
kęs sustiprinti ryšių tarp rinktinių.

Gyvenimo etapai
Pasak rašytojo S. Abromavi-

čiaus,  Didžiosios Kovos apygardos 
(DKA) partizanų štabo viršininkas, 
vyr. leitenantas A. Zapkus per jam 
skirtus trisdešimt gyvenimo metų, 
iš tikrųjų, išgyveno du trumpus, bet 
garbingus gyvenimus. 

A. Zapkus baigė Mažeikių vals-
tybinę gimnaziją, mokėsi Plungės 
mokytojų seminarijoje, po dviejų 
kursų buvo perkeltas į Šiaulių mo-
kytojų seminariją, tapo mokytoju, 
vedė Florentiną Kondrotavičiūtę, 
gimė sūnus Kęstutis Edvardas. Tai 
buvo įdomus ir prasmingas mokyk-
los, šeimos ir įvykių pasaulis, kai 
mokė vaikus rašyti bei skaityti, my-
lėti savo kraštą, pats grojo įvairiais 
instrumentais ir kūrė dainas.

Atūžus iš Rytų okupacijai, pra-
sidėjo antrasis A. Zapkaus gyveni-
mas. Reikėjo meilę Tėvynei įrodyti 
priešinantis ginklu. Dirbdamas 
Viekšnių mokykloje, buvo įsijun-
gęs į Viekšnių valsčiuje veikusią 
nacionalinio pasipriešinimo or-
ganizaciją. Taip jau atsitiko, kad 
Kaišiadorių apylinkėse sutiko Joną 
Misiūną-Žalią Velnią. Matyt, ir tai 
turėjo įtakos, kad  tapo Didžiosios 
Kovos rinktinės partizanu, buvo 
paskirtas štabo darbuotoju, pasi-
vadino Piliakalnio slapyvardžiu.  

1944 m. vasarą įstojo į Tėvynės 
apsaugos rinktinės kuopą, buvo pa-
skirtas jos vadu. Jis su savo kuopa 

1944 liepos 29 d. kovojo kartu su 
Vermachto pulkininku Hellmuthu 
Maderiu ties Viekšniais, Zaventės 
bei Daubiškių apylinkėse. Rusų 
puolimas buvo sėkmingai sustab-
dytas, o A. Zapkus pažymėtas kartu 
su 1-ojo bataliono dviem kuopo-
mis, papildytomis savanoriais. 

Turėjo galimybę išvykti
Rugsėjo 20 d. pulko įsakyme 

A. Zapkus, iki tol ėjęs 4-os kuo-
pos vado pareigas, paskirtas 8-os 
kuopos vadu. Po pralaimėtos 
kovos prie Sedos 1944 m. rudenį 
kartu su ginklo draugais traukėsi 
Karaliaučiaus link, paskui atsiskyrė 
nuo jų ir į Vakarus keliavo vienas, 
ieškodamas išvykusios šeimos. A. 
Zapkaus žmona buvo JAV pilietė 
ir šios valstybės ginama, todėl 
Aleksandras turėjo galimybę kar-
tu su šeima išvykti į JAV, bet jis 
pasiryžo kovoti už gimtą žemę ir, 
pasirūpinęs šeimos saugumu, grįžo 
į Lietuvą.

Tuo metu buvo manoma, kad 
A. Zapkus žuvo kartu su šimtu 
kitų savanorių 1944 m. spalio 7–8 
d. Sedos ar Barstyčių kautynėse. 
Tą rudenį jis buvo pasitraukęs į 
Vokietiją ieškoti šeimos. Susitikęs 
ir išsiaiškinęs, kad žmona Floren-
tina Zapkienė, kaip JAV pilietė, 
yra anglų kontroliuojamoje zonoje, 
grižo į Lietuvą. Netrukus po to jis 
pateko į sovietų kareivių nelaisvę, 
bet 1944 m. gruodžio pabaigoje 
su keturiais draugais iš belaisvių 
ešelono prie Kaišiadorių  pabėgo. 
Po 1945 m. kovo 27 d. partizanų 
susidūrimo su stribais Čiobišky-
je, kur buvo užpultas apygardos 
štabas ir žuvo štabo viršininkas 
Jonas Markulis-Vaiduoklis, A. 
Zapkus-Piliakalnis paskirtas į štabo 
viršininko pareigas. 

Susitiko su Ukmergės 
kovotojais

Pasak kai kurių šaltinių, 1945 m. 
gruodį partizanų grupė, vadovauja-
ma Piliakalnio, išvyko į susitikimą 
su Ukmergės kovotojais. Daugiau 
nei 3 mėnesius jie gyveno Ukmer-
gės apskrityje, kur bandė sustiprinti 
ryšius tarp rinktinių. 

1946 m. kovo 24 d., grįžtant į 
Žaslių ir Kaišiadorių apylinkes, 
prie Šilonių miško, laukuose prie 
Dubių vienkiemio (dabar Kaišiado-
rių r.), NKVD organizavo čekistinę 
karinę operaciją. Patruliavimas 
vyko pasidalijus į tris grupes. Kovo 
24 d. ties Palomenės tiltu partizanų 
grupė susidūrė su Kaišiadorių gar-
nizonu. Kautynių metu žuvo štabo 
viršininkas A. Zapkus, Aldona Pau-
lavičiūtė-Indyra iš Kaimynėlių k. 
(Musninkų vls.), A. Kavaliauskas-
Papartis iš Valkakiemio k. (Žaslių 
vls.). Julius Junaitis-Vanagas iš 
Marcinkonių vls. buvo paimtas 
gyvas, tačiau kitą dieną nuo sužei-
dimų mirė. Šios operacijos metu 
taip pat buvo sužeista 11 partizanų. 
Žuvusiųjų palaikai buvo niekinami 
Kaišiadoryse. A. Zapkaus ir A. 
Paulavičiūtės kūnai slapta buvo 
palaidoti prie Kaišiadorių kapinių 
tvoros. 

Apdovanojimą 
atsiėmė sūnus

2009 m. gegužės 8 d. Lietuvos 
Respublikos prezidento dekretu po 
mirties Aleksandras Zapkus  buvo 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordi-
no Komandoro kryžiumi. 

Prezidentas Valdas Adamkus  šį 
apdovanojimą įteikė Aleksandro 
Zapkaus sūnui Kęstučiui Zapkui.  

Kęstutis Zapkus gimė 1938 m. 
Lietuvoje. Būdamas 7-erių kartu 

su mama per patį karą bėgo iš Lie-
tuvos. JAV 1960 m. baigė Čikagos 
meno institutą, vėliau įgijo ma-
gistro laipsnį Niujorko Sirakjuso 
universitete. Po studijų apkeliavęs 
Europą apsistojo Niujorke, kur 
dėstė Parsono meno mokykloje, 
universitetuose, rengė parodas. 

1992 m. K. Zapkus vieną se-
mestrą dėstė Vilniaus dailės aka-
demijoje, sukeldamas čia nemažai 
triukšmo dėl neįprasto mokymo 
požiūrio: ragino ieškoti savęs ra-
šant dienoraščius, posovietiniams 
studentams rodė, kad daug ko ga-
lima pasiekti patiems ir tikino, kad 
laikams pasikeitus valstybė meni-
ninkų nebešelps ir šie privalės patys 
ieškoti ir rasti savo vietą pasaulyje. 

Pagal žurnalisto Karolio Vyš-
niausko pasakojimą, Manhatane 
esantis Noho rajonas nuo seno yra 
menininkų namai. K. Zapkus čia 
gyvena jau daugiau kaip 50 metų. 
„Niujorkas yra puiki vieta, nes čia su-
važiavęs visas pasaulis – iš  Kinijos, 
Afrikos, Japonijos, iš visur. Ir iš Lie-
tuvos. Visi maloniai gyvename kartu. 
Gimiau Lietuvoje, bet esu pasaulio 
pilietis“, – yra sakęs K. Zapkus. 

Sovietams okupavus Lietuvą, 
dailininko dėdė ir teta buvo ištrem-
ti, o senelis pakartas. „Tada buvau 
visai vaikas, bet pamenu senelį. 
Prieš grįždamas į Lietuvą jis gyve-
no Amerikoje, dalyvavo darbininkų 
judėjimuose“, – žurnalistui K. Vyš-
niauskui yra pasakojęs K. Zapkus.  

Šiandienį pasaulį dailininkas 
mato kaip pakrikusį. Ramybę nuo 
kasdienybės naujienų jis randa 
muzikoje, o  tapybą mato kaip mu-
ziką, tik grojamą teptuku. Jo darbai 
kartais primena natas, iš juodos ir 
baltos spalvų penklinės perbėgu-
sias ant sodrių spalvų drobės.

Nukelta į 8 p.

Muziejaus ekspozicija perkels į įvairius istorijos laikus 

Lankytojai galės patekti į atkurtą bunkerį ir pamatyti jame eksponuojamas fotografi jas, partizanų naudotus buities daiktus, ginklus bei uniformas.

Pasibaigus karantinui, Ukmer-
gės kraštotyros muziejus pakvies 
į naujai įrengtą nuolatinę ekspozi-
ciją. Ji pristato Ukmergės miesto 
istoriją ir kultūrą kaip neatsiejamą 
Lietuvos istorijos dalį.

Krašto istorija muziejaus eks-
pozicijoje pradedama pasakoti 
nuo seniausių – priešistorės, vi-
duramžių – laikų ir pažintinės 
archeologijos. 

Ukmergės kraštotyros muziejaus nuotr.

Rūsyje esančios salės suskirs-
tytos į tris laikotarpius, kuriose 
– tam laikui būdingi eksponatai ir 
stilizuoti piešiniai.

Pirmoje salėje lankytojai bus 
supažindinami su krašte rastais 
archeologiniais radiniais – kirvu-
kais, papuošalais, monetomis ir 
buities indų dalimis. Taip pat galės 
išvysti patį seniausią muziejaus 
eksponatą – mamuto ilties dalį su 

pjovimo žyme. 
Stenduose pateikiama informa-

cija pasakoja apie tuomečius vyro, 
moters ir žirgų laidojimo papročius 
ir kokios įkapės buvo rastos. 

Antroji salė, skirta viduramžių 
laikotarpiui. Šioje ekspozicinėje er-
dvėje lankytojai pamatys atkurtus 
XV a. Pabaisko mūšyje naudotus 
šarvus, tuometę ginkluotę ir jos 
piešinius. 

Trečioji salė pritaikyta pažin-
tinės archeologijos edukaciniams 
užsiėmimams. Vaikams skirtoje 
erdvėje įrengtas „archeologinių ka-
sinėjimų laukas“, kuriame mažieji 
lankytojai galės patys rasti įvairių 
radinių ir pajusti, ką reiškia būti 
archeologu. 

Pakilus į pirmą aukštą patenka-
ma į muziejaus parodų ir renginių 
salę. Čia įrengta pakabinimo siste-

ma, o 10 skirtingo dydžio ir pločio 
stiklinių vitrinų pritaikytos ekspo-
nuoti įvairios tematikos parodas. 

Virš įėjimo į ekspozicines er-
dves esančioje arkinėje nišoje yra 
pakabinta keraminė senojo Ukmer-
gės herbo kopija. 

Likusioje nišos erdvėje muzie-
jaus lankytojus pasitiks animuota ir 
įgarsinta Ukmergės miesto įkūrimo 
legenda.

Buvusioje „Draugystės“ kino 
teatro žiūrovų salėje įrengtos trys 
ekspozicinės dalys, pristatančios 
skirtingus Ukmergės krašto istori-
jos ir kultūros laikotarpius. 

Pirmasis laikotarpis „XIX a. 
pab. – XX a. pr.“. Ekspozicinėje 
erdvėje čia pristatoma miesto raida, 
amatų ir prekybos įsikūrimas ir 
vystimasis, pašto kelias, religinės 
bendruomenės, Deltuvos mūšis ir 
sukilimai, dvarų kultūra. 

Pateikiamus istorinius tekstus 
papildo tūriniai eksponatai, fo-
tografijos, dokumentų kopijos, 
grafiniai stilizuoti piešiniai ir 
išlikusios žinutės iš to laikotarpio 
miesto žmonių gyvenimo bei vaiz-
do medžiaga.

Nukelta į 8 p.



8 p. 2021 m. vasario 19 d.   

Ukmergės krašto pasididžiavimas – 10 miestelių
KRAŠTO TURTAS – IŠSAUGOTA ATMINTIS

Leidinių dizaino studija „Kopa“ 
1 500 egz. tiražu išleido knygą 
„Ukmergės krašto 10 miestelių“. 

Tai – Ukmergės rajono Vietos 
veiklos grupės fi nansinės paramos 
sulaukęs rajono savivaldybės 
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 
projektas „10 miestelių“.

Bene svarbiausioji jo dalis – 

Ukmergės kraštą vizualiai pristatan-
tis leidinys – gerai žinomo ir popu-
liaraus mūsų krašto fotomenininko 
Dainiaus Vyto fotografi jų albumas.  

Projekto autorė – viešosios bib-
liotekos vyriausioji metodininkė 
Laimutė Kutiščeva. Šioje srityje 
ji – ne naujokė. Ši knyga – nebe 
pirmas jos rengtas leidinys. Tačiau, 

kaip pati pripažįsta, „Miesteliai“ 
pareikalavo daug kantrybės, ati-
dumo, kruopštumo ir meilės, regis, 
tokiam įprastam, bet kiekvieną 
kartą staigmenų ir mielų siurprizų 
kupinam savo kasdieniam darbui.

Istorijos šaltiniai byloja, kad 
1897 m. dabartinės Lietuvos teri-
torijoje buvo 271 miestelis. 

1950 metais kai kurie iš jų tapo 
naujų rajonų centrais, iki 1979 metų 
apie 30 miestelių gavo miesto teises. 

1985 m. 54 miesteliai tapo mies-
tais, 7 – miesto tipo gyvenvietėmis, 
5 – miestų dalimis, 46 – kaimais. 
Tuo pat metu miesteliais tapo 48 
bažnytkaimiai, 22 kaimai ir 3 dvarai. 

Šiuo metu Lietuvos teritorijos 

administracinių vienetų ir jų ribų 
įstatymo duomenimis, Lietuvoje 
yra 245 miesteliai.

Turime teisę ir galime didžiuotis 
– Ukmergės savivaldybėje net 10 
miestelių! Tiek pat turi Kėdainių 
bei Radviliškio rajonai, kauniečiai, 
rokiškėnai – po 9, Šilutės, Šakių Pa-
nevėžio, Jurbarko, Anykščių, Utenos 
– po 8. Telšiai yra patys turtingiausi 
– turi daugiausia – 11 miestelių!  

„Sveikindami kaimynus kviesime 
Radviliškio ir Kėdainių bibliotekinin-
kus ateityje dalyvauti bendrame pro-
jekte – išleisti tris rajonus aprėpiantį 
fotoalbumą su gražiausiais vaizdais“, 
– sako Vlado Šlaito viešosios biblio-
tekos direktorė Rasa Griškevičienė.

Pasak jos, spalvingoje knygoje 
– Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, 
Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Veprių, 
Vidiškių, Želvos ir Žemaitkiemio 
miestelių dienos ir naktys. Pava-
sariai ir žiemos. Sėja ir atostogos. 
Ežerai, upės ir kasdieniai dirvo-
žemiai, po kuriuos ne taip jau ir 
lengva braidyti... 

UŽ inf.

Įamžintas Aleksandro 
Zapkaus-Piliakalnio atminimas

Atkelta iš 7 p.

Norint K. Zapkaus paveikslus 
suprasti, reikia susidurti su jais 
akis į akį, nes, kaip rašė menoty-
rininkė Laima Kreivytė, „devynių 
metrų drobė net ir didžiausiame 
albume atrodys it pašto ženklas“. 
Šie paveikslai pribloškia dydžiu 
ir kruopštumu. Kiekviena detalė 
yra todėl, kad ten turi būti. Kai 
kurie darbai tapyti kelerius metus. 
Įdomu, kaip autorius nusprendžia, 
kad  darbas jau baigtas. Dailininkas  
K. Zapkus  paaiškina: „Pavyzdžiui, 
šis – dar nebaigtas. Trūksta poilsio 
tarpelių. Turi būti balansas tarp 
energijos, greičio ir stabdžio.“

K. Zapkaus darbai yra apkelia-
vę prestižines pasaulio galerijas. 
2014 m. jo darbų retrospektyva 
pirmą kartą surengta Nacionalinėje 
dailės galerijoje Vilniuje. „Pame-
nu, kad skendau tuose paveiksluose 
ir negalėjau atsitraukti. Ritmas, 
spalvos, emocinis užtaisas. Buvo 
labai stipru“, – savo įspūdį apie 
parodą feisbuke rašė iliustratorė 
Kotryna Žukauskaitė.

Ne visų reakcija į abstrakčius 
dailininko piešinius būna palaikan-
ti. Po retrospektyvos Vilniuje viena 

kritikė juos pavadino tapetais. 
Tokie jie gali pasirodyti tiems, ku-
riems tapyba pirmiausia yra daiktų 
vaizdavimas. K. Zapkaus požiūris 
į meną radikaliai kitoks. „Daiktų 
piešimas yra sovietinis palikimas. 
Sovietinėje Lietuvoje egzistavo 
bjaurus, menui priešiškas režimas. 
Buvo skatinamas tik realizmas. Jei-
gu žmogus nori kėdės – štai jums 
nutapyta kėdė. O kodėl jis nori tos 
kėdės? Nes nežino, kad gali norėti 
ko nors kita.“ Ir K. Zapkus ir siekia 
parodyti „ką nors kita“ – pasaulį 
už daiktų ribų, arčiau žmogaus 
intelekto. 

K. Zapkus tiki, kad šių dienų 
pasaulyje tapyba gali duoti žmo-
gui šį tą, ko nei garsinė, nei fi lmų 
medžiaga negali. 

Straipsnis parengtas naudojan-
tis rašytojo Stanislovo Abroma-
vičiaus prisiminimais, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro žurnalisto Karolio 
Vyšniausko straipsnių medžiaga.

Parengė Lina Sukackienė

Muziejaus ekspozicija perkels į įvairius istorijos laikus 

Atkelta iš 7 p.

Šioje ekspozicinėje dalyje 
esančiame stende, kuris pristato 
fotografijos gimimą, lankytojus 
pasitiks fotografas, kviečiantis 
nusifotografuoti ir atsisiųsti į elek-
troninį paštą tam laikui būdingą 
stilizuotą fotografi ją. 

Ekspozicijoje netrūks ir „gyvų“ 
personažų. Savo gyvenimo ir darbo 
istorijas kiekvienoje ekspozicijos 
dalyje lankytojams pasakos erdvė-
se „apgyvendinti“ personažai – žy-
das prekybininkas, geležinkelietis 
ir partizanas.  

Antrasis laikotarpis „I Pasau-
linis karas – tarpukaris“. Krašto 
istoriją pasakojančios pagrindinės 
temos – miesto raida, policija ir 
gaisrinė, medicina, švietimas, 
sportas, teatras ir kino teatrai, 
vyravusios draugijos, atostogos 
ir laisvalaikis, transportas, paštas 
ir ryšiai. 

Stenduose pateikiami statistiniai 
duomenys, to laikotarpio foto-
grafi jų ir dokumentų kopijos bei 
istorijas papildantys eksponatai. 
Mažus ir suaugusius šioje miesto 
istorijos dalyje pasitiks vienas iš 
personažų – geležinkelietis, kuris 
„apgyvendintas“ šalia atkurto 
siauruko vagono maketo. 

Lankytojai galės prisėsti siau-
ruko vagone ir pasigėrėti kelionės 
metu matomais vaizdais bei klau-
syti įdomių istorijų apie siauruko 
gyvavimą Ukmergėje. 

Vaikai galės įmesti žetonus 
į šalia esančią vitriną ir stebėti 
kaip nutiestu geležinkeliu keliauja 
siaurukas. Vitrinoje atkurta tuo-
metė aplinka – geležinkelio stotis, 
aplinkiniai pastatai, galima rasti 
ir kelionės siauruku laukiančius 
žmones. 

Trečiasis laikotarpis „Okupacija 
1940–1990 m.“. Čia vyraujančios 

temos – partizaninis judėjimas, 
tremtiniai ir politiniai kaliniai, 
urbanistika, prekyba ir pramonė, 
kultūra, sportas, švietimas ir Lie-
tuvos atgimimas, Baltijos kelias. 

Stenduose pateikiama daug to 
laikotarpio išlikusios istorinės me-
džiagos – dokumentų, žemėlapių, 
fotografi jų, banknotų kopijų bei 
įvairių pasakojamas temas papil-
dančių eksponatų.

Šios ekspozicinės erdvės lan-
kytojams savo istoriją pasakos dar 
vienas personažas – partizanas. 
Šalia jo yra sukurti keli erdviniai 
medžių maketai, kurie slepia įė-
jimą į atkurtą partizanų bunkerį. 
Lankytojai galės patekti į atkurtą 
bunkerį ir pamatyti jame ekspo-
nuojamas fotografi jas, partizanų 
naudotus buities daiktus, ginklus 
bei uniformas. 

Pagrindinis dėmesys sutelktas 
į kelis dešimtmečius atgal, kai po 

dviejų skaudžių okupacijų ir parti-
zaninio judėjimo Lietuva gyveno 
socializmo idėjomis. 

Į sovietinius laikus sugrąžins 
įrengtas svetainės kambarys. Jame 
eksponuojami sovietmečiu žmonių 
buityje naudoti baldai ir įvairūs 
daiktai – sekcija, televizorius, sofa, 
įvairūs indai ir interjero dekoro 
detalės. Prie svetainės kambario 
įrengtas stendas su vienu iš įdo-
miausiu šio laikotarpio eksponatų 
– odekolono aparatu. Tokie ter-
minalai buvo naudojami Sovietų 
Sąjungoje ir Lietuvoje 6-ame 
dešimtmetyje. 

Dar vienas šioje dalyje svarbus 
Lietuvos ir Ukmergės istorijai eks-

ponatas – tautinė vėliava, kuri buvo 
1988 m. lapkričio 12 d. iškelta 
virš tuomečų kultūros rūmų, Lie-
tuvai dar esant Sovietų Sąjungos 
sudėtyje. 

Pasitelkus interaktyvias tech-
nologijas, istorinę medžiagą ir 
muziejuje saugomus įvairių laikų 
eksponatus, sukurta kultūrinė er-
dvė, kurioje kiekvienas – mažas 
ar didelis – lankytojas galės patirti 
įvairių emocijų, sužinoti naujų 
faktų ir pajausti istoriją per ekspo-
nuojamus daiktus. 

Stendo nuotraukos pasakoja apie tarpukario Ukmergę.


