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JAV prezidento atminimas įprasmintas kryžiumi
Sulaikę kvapą stebi-

me įvykius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. 
Pasaulio demokratijos 
lopšys išgyvena tam 
tikras permainas, ku-
rios demonstruoja, kad 
ne viską lemia šimt-
mečius gyvuojančios 
tradicijos. 

Gal ne visi žino, kad 
mūsų rajono žemėje 
stovi kryžius Jungti-
nių Amerikos Valstijų 
prezidentui Ronaldui 
Reiganui. 1993 m. lie-
pos 14 d. jis pastatytas 
Vidiškių seniūnijoje 
esančiame Didžiosios 
kovos apygardos par-
tizanų parke. 

Lentelė prie kry-
žiaus byloja: „Didžia-
jam JAV prezidentui 

Ronaldui Reiganui. Blogio imperi-
jos nugalėtojui. Laisvės kovotojai.“

Ronaldas Vilsonas Reiganas 
– 40-asis JAV prezidentas (1981–
1989 metais) ir 33-iasis Kalifornijos 
gubernatorius (1967–1975 metais). 

Eidamas prezidento pareigas, 
Reiganas įgyvendino naujas drą-
sias politines ir ekonomines inici-
atyvas. Reigano pirmosios kaden-
cijos metu buvo pasikėsinta į jo 
gyvybę. Pirmoji kadencija taip pat 
pasižymėjo tuo, kad prezidentas 
laikėsi tvirtos pozicijos ir nedarė 
nuolaidų profesinėms sąjungoms. 
Reiganas triuškinančiu skirtumu 
buvo perrinktas antrajai kadencijai. 

Antrosios kadencijos metu buvo 
užbaigtas Šaltasis karas. Reiganas 
viešai pavadino SSRS „blogio im-
perija“ ir rėmė antikomunistinius 
judėjimus visame pasaulyje. Jis 
vedė derybas su Sovietų Sąjungos 
generaliniu sekretoriumi Michai-

lu Gorbačiovu. Derybos baigėsi 
vidutinio nuotolio branduolinės 
ginkluotės sutartimi, kuria abi 
pusės įsipareigojo mažinti savo 
branduolinių ginklų arsenalą. 

Kryžiaus atsiradimo šioje vieto-
je istorija labai įdomi. Parko įkūrė-
jas šviesios atminties monsinjoras 
Alfonsas Svarinskas 1989 metais 
buvo susitikęs su JAV prezidentu 
R. Reiganu ir jam pasakė, kad 
už kovą su blogiu Maskvoje bus 
pastatytas paminklas. 

Į prezidento klausimą, kurio-
je vietoje stovės tas paminklas, 
monsinjoras tuomet atsakė, kad 
Kremliaus aikštėje bus didelis 
ežeras, o ant to ežero kranto stovės 
paminklas. Tai labai prajuokino 
JAV prezidentą. 

Monsinjoras taip pat papasako-
jo, kad padovanojo JAV prezidentui 
R. Reiganui lageriuose iš duonos 
padarytą rožančių ir kryžiuką. Kaip 

įprasta, visas dovanas prezidentas 
perduodavo savo padėjėjams, bet 
pasakodamas A. Svarinskas pasi-
džiaugė, kad jo dovaną R. Reiganas 
laikė suspaudęs rankoje ir atsisvei-
kinęs dovanos nepaleido iš rankų.

Maskvoje paminklas nebuvo pa-
statytas. Jis stovi Ukmergės krašte – 
monsinjoro A. Svarinsko tėviškėje.

Šis kryžius tarsi jungia du žemės 
taškus ir sako, kad ten, kur gyvena 
žmonės, nuolat vyksta kovos su blo-
giu. Kiekvienoje aplinkoje blogis 
turi savo formas ir spalvas. Viena-
me istorijos laikotarpyje Amerikos 
prezidentas R. Reiganas kovojo su 
blogiu Maskvoje, o šiuo metu su 
panašiomis problemomis susiduria 
patikrintos šalies demokratija.

Parengė Lina Sukackienė

Tęsinys. Pradžia sausio 15 d. 
„Ukmergės žinių“ priede „Krašto 
turtas – išsaugota atmintis“.

Išduoti, apsupti, sušaudyti
Partizanų rėmėjos darbą lydėjo 

ne tik nuolatiniai pavojai, perse-
kiojimas, bet ir žūčių liudijimai. 
Tankisto būrys išretėjo jau 1948 
metais, o tų metų lapkričio 13 dieną 
žuvo ir pats Tankistas. Kartu su juo 
žuvo partizanai Tarzanas, Uosis, 
Radvila ir Siaubas.

„Pas ūkininką klojime šie penki 
partizanai turėjo bunkerį, tame 
bunkeryje jie apsistodavo. Išdavė 
juos kaimynai ar ką žinantys, ap-
supo juos enkavėdistai, kai jie visi 

buvo bunkeryje: „Arba pasiduokite 
gyvi, arba sudeginsime gyvus.“ 
Gyvi pasiduoti nenorėjo, sudegti 
gyvi irgi. Išlindo partizanai ir bėgo 
į visas puses. Ir visus nužudė. Visus 
sušaudė. Kur palaidoti – niekas ne-
žino“, – ir dabar graudinasi Genutė.

Kai Tankisto būrys buvo išfor-
muotas, o pagrindiniai partizanai 
išžudyti, likusieji išėjo į Stiklo 
arba į Žaibo būrius. Vėliau ir Žaibo 
būrys buvo išduotas, o visas bun-
keris sušaudytas. Kurį laiką dar 
slapstėsi Stiklo būrio partizanas 
Fėdia, tačiau ir jis buvo išduotas, 
susisprogdino.

„Bet prieš tai man buvo duota 
užduotis surinkti 500 rublių. Jau 

kolūkiai kūrėsi, kolūkiečiai buvo 
labai biedni, o partizanai neturėjo 
nei pinigų, nei maisto, jiems buvo 
labai sunku. Galima sakyti, žmo-
nės nusisuko nuo jų. O aš rinkau 
tuos pinigus, mano atlyginimas 
irgi nedidelis, nors vedėja buvau, 
bet trise gyvenome. Kiek galėjau, 
aš prisidėjau, kiek galėjau, iš kitų 
surinkau tuos 500 rublių.

Atėjo nebe Fėdia, o kitas iš 
Tankisto būrio vaikinukas. Dieve, 
kam jam reikėjo eiti į mišką? Jis 
gal iš ketvirtos gimnazijos klasės 
išėjo. Vėliau kur jis žuvo – nebe-
žinau. Kai susisprogdino Fėdia, 
jau nutrūko judėjimas, jau atėjo 
1950–1951-ieji. Bet nepasakyčiau, 
kad viskas baigėsi, rūpinomės ki-
tais“, – pasakoja Genutė.

Partizanaujant rasta meilė 
ir nuolatinė baimė

Genutė pripažįsta, kad daugumos 
ryšininkų nežinojo ir patys partiza-
nų rėmėjai. Gauni užduotį nunešti 
paketą kitam ryšininkui ir vykdai 
užduotį. Taip ji susipažino su savo 
vyru – nunešusi paketą, pamatė, kad 
kitas ryšininkas yra orkestre grojęs 
vyras. Taip ši pažintis išliko, o po 
kelerių metų abu sukūrė šeimą.

Moteris atvirauja, kad tokio 
darbo, ką darė anksčiau, dabar jau 
nebepadarytų, o visą laiką lydėjo 
vienas jausmas – baimė: „Dabar 
to nebepadaryčiau. Dabar aš dar 
bijau už tai, ką aš jums kalbu. (...) 
O kas tada klausė? Kaip nebijosi? 
Aš vaikams iki Nepriklausomybės 

nesakiau. Kai sūnus įsitraukė į Są-
jūdį, dar aš jam nesakiau – bijojau 
iki paskutinio. Dabar jau ką darysi? 
Jau daugmaž žino“, – apie iki šiol 
lydintį baimės kalbėti apie partiza-
navimą jausmą pasakoja Genutė.

O baimė tada lydėjo visus – ir 
partizanus, ir jų rėmėjus, ir tuos, 
kurie pasisakė prieš sistemą. Kai 
vyko 1948–1949 metų trėmimai, 
Genutė ir dvi jos sesutės gyveno 
kartu su šeimininkais, kurių sūnus 
dalyvavo „Audros“ gimnazistų 
sambūryje. Šeimininkų sūnų su-
sekė ir nuteisė 10-iai metų – po-
litinis kalinys. Ir jo šeima buvo 
įsitikinusi, kad ir juos gali išvežti. 
Šeimininkų dukra paprastai nakti-
mis nebūdavo namuose, o nakvoti 
išeidavo kitur. Tačiau, kaip tyčia, 
tą naktį ji liko namuose.

„Dun dun dun paryčiais į lan-
gus. Man lyg nuojauta – aš greitai 
Vandutę iš lovos, nutempiau ant 
pečiaus pas šeimininkę. Ta verkia, 
rėkia iš miegų iššokusi mergytė. O 
šeimininkų dukra į nedidelį tarpelį 
tarp krosnies ir sienos įsmuko. 
Kaip ji ten įlindo ir išlindo?

Atėję žmonės šeimininkę nu-
traukė nuo krosnies – marškiniai 
drobiniai, pečiai nuogi, tokio 
baisumo, o ant aslos rėkia, kaukia 
nesavu balsu. Man liepė aprengti 
ją, sakau: jei jums reikia, tai jūs 
ir renkite patys, aš nevilksiu. O 
Birutė stovi šalia ir galvoja, kaip aš 
taip drąsiai su jais kalbu, kad gali 
ir mus vežti.

O mano skalbiniai visi pamerkti 
– nė rankšluosčio neturėčiau įsidė-
ti. Sakau: matot, kad ji psichinis 
ligonis ir šiaip ligota babūlė? Pa-
vešit iki miško ir išmesit negyvus. 
Paliko tą babūlę. O jei būtų dukrą 
nuo pečiaus nusitempę, tai aišku, 
kad būtų išvežę“, – svarsto Genutė.
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Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanė Albina Bunevičiūtė-Auš-
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Įsiminę vado žodžiai ir 
blėstanti viltis

Partizanų ryšininkė atvira – visur 
vyravo pavojus, niekada nežinojai, 
kas ir kur tave seka. Tačiau, tikriau-
siai, saugojo Dievas arba likimas. 
„Išduota – aiškiai pasakyta tos 
pačios ryšininkės, su kuria dirbome, 
mane tampė, rūsy sėdėjau, iš visų 
pusių sekė, bet už uodegos nepaga-
vo“, – kalba partizanų rėmėja.

Ryškiai atmintin įstrigę ir Tan-
kisto žodžiai: „Ateis nepriklauso-
mybė, bus Lietuva nepriklausoma, 
eisim visi susirikiavę Kęstučio ga-
tve Ukmergėje, Birutė, jauniausioji, 
neš viduryje vėliavą, mes iš kraštų 
eisime, dainuosime visi, džiaugsi-
mės nepriklausoma Lietuva.“

 „Nesulaukė jie, bet sulaukėme 
mes“, – Genutės akyse pasirodo 
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ašaros. Klausiu, ar tada leido Ge-
nutė sau pagalvoti, kad Lietuva bus 
laisva. „Ne. Kai išžudė partizanus, 
kai susikūrė kolūkiai, kai dalis 
žmonių nuėjo paskui juos – ne. 
Tikrai netikėjau. Kartoju ir dabar, 
kad įvyko stebuklas – stebuklų ste-
buklas. Kai gerai žinau, kokia buvo 
priespauda, kokia baimė, tai – tik 
stebuklas – niekas kitas. Arba liki-
mas Dievo rankose ar Dievo ranka 
likime. Nežinau“, – kalba Genutė.

Nors Lietuvos nepriklausomybės 
nebesitikėjo, ryšininkė sako, kad di-
džiausia motyvacija buvo jaunystė 
ir meilė tiems žmonėms, kurių akis 
ir dabar užsimerkusi mato. „Jauni, 
gražūs vaikinai, ūkininkaičiai, gim-
nazistai. Jie gi mato, žino, kad baisu 
bus. Tai kaip juos paliksi? Ne. Iki 
paskutinio. O dabar nepakartočiau. 
To, ką aš tada dariau, nekartočiau. 
Dabar dar labiau bijau.“

Vos išgelbėti partizanai ir 
gražūs santykiai

Paklausta, koks įvykis buvo ryš-
kiausias, partizanų rėmėja kurį laiką 
galvoja ir tvirtina, kad visų suminėti 
neįmanoma. Galiausiai išskiria įvy-
kį prie Siesikų, kai vyko partizanų 
susiėjimas ir jie buvo išduoti.

Genutė ir kita mergina sužinojo, 
kad partizanai išduoti ir jau „rusai 
eina“. Žinią ryšininkės perdavė 
kitiems rėmėjams, kad šie perspėtų 
partizanus. Viskas baigėsi tuo, kad 
partizanų nesušaudė, tačiau įvykis 
labai paveikė.

„Visur buvo baimės – susitikimai 
visi, perdavimai, ėjimai. Neši rūka-
lus jiems iš Ukmergės, o jei paklaus 
kas – kur neši? Tu nerūkai, vaikai 
tavo nerūko. Kaip baisu buvo net 
tuos papirosus, rūkalus nešti, nes 
nežinai, kas paklaus. Visur eini ir bi-

jai. Ir eini, ir neši, ir darai. (...) Visur 
išdavystės buvo“, – neslepia moteris.

Nors nuolat tykojo pavojus, 
kartais vykdavo ir šventės – sar-
gyba aplink išstatyta, bet žmonės 
linksminosi.

„O mums svarbiausia, kad galė-
tume dainuoti. Visas dainas, parti-
zaniškas dainas, daug mokėjome. 
(...) Linksmumo didelio nebuvo 
– dainuoji ir verki. (...) Toks ir 
linksmumas buvo – padainuojam ir 
laukiam, kada eisim Kęstučio gatve 
ir žygiuosim, dainuosim. Bet ne visi 
sulaukė. (...) Antanines atšventėme 
birželį, o lapkričio mėnesį jau žuvo 
jie“, – prisimena partizanų rėmėja.

Genutė taip pat pasakoja, kad 
santykiai su partizanais buvo gra-
žūs, juos siejo didelė pagarba ir 
meilė tėvynei.

 „Padorūs partizanai – nei jie 
prie merginų kabinėjosi, pagarba 

buvo mums, kaip ir mes juos 
gerbėme. Didelė pagarba ir didelė 
meilė tėvynei. Laukdavo, kaip toj 
dainoj: „(...) kitas gegužis, gražes-
nis, kitokius lapus mums išskleis“, 
„Neverk motinėle prie kiemo var-
telių, trys sūnūs negrįš niekados“. 
Tiek motinų liko be sūnų, be vyrų. 
Labai daug. Šiandien gyvi, o rytoj – 
nežinia“, – tyliai priduria ryšininkė.

Prakalbusi apie žmones, šmei-
žiančius partizanų gerą vardą, 
tikina, kad „tokių buvo ir bus“. 
Kaip tada partizanus išduodavo, 
taip dabar šmeižia. „Buvo ir kitaip, 
buvo ir nusikaltėlių, juos partizanai 
likviduodavo. Visko buvo. Neigia-
mai į juos žiūriu, bet jie neturi su-
pratimo, jie kito mąstymo žmonės. 
Gal jų tėvai kitaip gyveno, gal prie 
lovio buvo? Kas juos žino? Apie 
šiuos žmones nėra ką kalbėti“, – 
nedaugžodžiauja Genutė.

Šis Domantės Platūkytės pa-
rengtas interviu buvo spausdintas 
portale LRT.lt. Dėkojame portalui 
už galimybe pasidalyti juo su 
mūsų skaitytojais.

Atliekamas tautybės, kalbos 
ir tikėjimo statistinis tyrimas

Statistikos departamentas šiuo 
metu vykdo statistinį tyrimą, kurio 
metu gyventojų bus klausiama, 
kokios jų tautybės, gimtoji kalba, 
kokių dar kalbų moka, kokį tikėji-
mą išpažįsta.

Anksčiau šie rodikliai būda-
vo renkami vykdant visuotinius 
gyventojų ir būstų surašymus. 
Paskutinio tokio surašymo, kuris 
vyko 2011 metais, duomenimis, 
Lietuvoje gyveno 154 tautybių 
žmonės. Kas trečias šalies gyvento-
jas nurodė, kad moka dvi užsienio 
kalbas. Gyventojai priklausė 59-
ioms religinėms bendruomenėms.

Kadangi šiais metais surašymas 
vyks administracinių duomenų 
pagrindu, ši informacija renkama 
atliekant statistinį tyrimą.

Nuo sausio 15 iki vasario 17 

d. vykdoma apklausa internetu. 
Gyventojus raginame prisijungti 
adresu https://surasymas.stat.gaov.
lt ir dalyvauti tyrime. Prisijungti 
prie tyrimo anketos galima suvedus 
tikslius asmens duomenis (asmens 
kodą ir galiojančio dokumento 
numerį) arba per Elektroninius 
valdžios vartus. Atsakyti reikia tik 
į keturis klausimus, todėl anketos 
pildymas trunka vos kelias minutes.

Pasibaigus apklausai, iš gyven-
tojų registro planuojama atrinkti 
apie 40 tūkst. nedalyvavusių ap-
klausoje internetu gyventojų. Juos 
apklaus klausėjai.

Skelbiama, kad surinkti duo-
menys bus pateikti kartu su 2021 
m. gyventojų ir būstų surašymo 
rezultatais.

UŽ inf.

Ragina deklaruoti 
ūkinius gyvūnus

Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos Ukmergės skyrius 
primena, kad nuo sausio 1 d. reikia 
iš naujo deklaruoti visus laikomus 
ir neženklinamus individualiais 
įsagais ūkinius gyvūnus. 

Deklaruojamos kiaulės, įvairių 
rūšių paukščiai, aptvaruose laikomi 
laukiniai gyvūnai ir kiti neženklinti 
gyvūnai. Taip pat – bičių šeimos.

Kiaules ir jų laikymo vietas pri-
valu deklaruoti ir ketvirčio pirmą 
mėnesį – sausio, balandžio, liepos 
ir spalio mėnesiais – nurodant 
tikslų gyvūnų skaičių. 

Tai padaryti galima pateikiant 
deklaraciją Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos Ukmergės 
skyriui el. paštu ukmerge@vmvt.lt 
arba kreiptis į privačius veterinari-
jos gydytojus ar seniūnijas.

Nepateikus deklaracijos ar ne 
laiku deklaruojant laikomus gyvū-
nus, gali būti netinkamai apskai-
čiuojama parama, išmokos, žymėto 
kuro, skirto naudoti žemės ūkyje, 
kiekis ar pritaikomos sankcijos.

Daugiau informacijos tel. (8 340) 
63541, el. paštu ukmerge@vmvt.lt. 

UŽ inf.

Ragina laikytis saugumo ir žvejybos taisyklių

Daugeliui ežerų pasidengus 
ledu, žvejoti išsirengia poledinės 
žūklės mėgėjai. Aplinkos apsaugos 
departamento pareigūnai primena: 
žvejodami ant ledo ne tik pasirū-
pinkite savo saugumu, bet ir lai-
kykitės mėgėjų žvejybos taisyklių.

Žvejai mėgėjai turi laikytis 
reikalavimo, kad vienos žvejybos 
metu galima naudoti 4 mėgėjų 

žvejybos įrankius, iš jų ne daugiau 
kaip du, kuriais žvejojama masalui 
naudojant žuvelę ar jos gabalėlį.

Poledinės žūklės mėgėjai turi 
būti ypač atidūs ir laikytis saugumo 
reikalavimų.

Mėgėjų žvejybos vidaus vande-
nyse taisyklėse nustatyta prievolė 
žvejojant ant ledo turėti priemones, 
kuriomis pasinaudojus būtų galima 

įlūžus išlipti ant ledo (du lanksčia 
jungtimi sujungtus smaigus). Juos 
privalo turėti visi, žvejojantieji 
ant ledo, nepriklausomai nuo ledo 
storio ar kitų aplinkybių.

Smaigus reikia nešiotis taip, 
kad, netikėtai įlūžus, būtų galima 
jais iškart pasinaudoti. Dažniausiai 
žvejai juos nešiojasi pasikabinę ant 
kaklų. Smaigai privalo būti parengti 
naudoti žengiant ant ledo. Daugelio 
gamintojų smaigai pritaikyti kabinti 
ant kaklo tokiame aukštyje, kad, 
įvykus nelaimei, būtų galima juos 
greitai ištraukti iš įdėklų, todėl smai-
gus būtina laikyti visada lengvai 
pasiekiamoje vietose – ne kišenėse 
ar, dar blogiau, žvejybinėse dėžėse.

Pravartu žinoti, kad ledas pa-
vojingesnis upėse ir vandens tel-
kiniuose su įtekančiais upeliais ar 
šaltiniais.

Tvirtas ledas būna melsvas arba 
žalsvas. Matinės baltos spalvos 
arba gelsvas ledas netvirtas. Prie 
kranto ledas silpnesnis ir jame gali 
būti įtrūkimų.

UŽ inf.

Taisyklių nesilaikymas kelia grėsmę saugumui. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Vaikų išlaikymo kaina didėja

Vilma NEMUNAITIENĖ

Socialinės globos kaina vaikui 
per mėnesį šiemet siekia 1 635 eu-
rus. Paskaičiuota, kad tiek kainuoja 
išlaikyti vaiką Ukmergės globos 
centre bei bendruomeniniuose 
vaikų globos namuose. 

1 635 eurų socialinės globos kai-
na vaikui per mėnesį nustatyta rajo-
no savivaldybės tarybos sprendimu. 

Iš šios sumos pastovioji dalis, 
skirta globos centro veiklai, – 1 
362 eurai, o kintamoji dalis, skirta 

vaiko išlaikymui, – 273 eurai. Per 
metus vieno vaiko išlaikymas pa-
brango – pernai buvo nustatyta 1 
550 eurų kaina.

Ji apskaičiuojama vadovaujantis 
patvirtinta apskaičiavimo metodi-
ka, Valstybės ir savivaldybių įstaigų 
darbuotojų darbo apmokėjimo įsta-
tymu. Taip pat viena iš šios sumos 
dedamųjų – savivaldybės tarybos 
patvirtinti mitybos, medikamentų, 
asmens higienos priemonių, apran-
gos ir avalynės fi nansiniai normaty-
vai Ukmergės globos centre. 

Politikų šiems metams patvir-
tinta mitybos iki 3-ejų metų vai-
kams kaina – 5,31 Eur; 4–6 metų 
vaikams – 5 Eur; 7–14 metų – 6,43 
Eur; 15–18 metų ir vyresniems – 
6,99 Eur.

 Nustatytas medikamentų asme-
niui per mėnesį normatyvas – 3,50 
Eur, aprangos ir avalynės  – 25 Eur, 
asmens higienos priemonių – 4 Eur.

Teikiant kainų projektą savi-
valdybės tarybos svarstymui, pa-
žymėta, kad prieš metus nustatant 
socialinės globos kainą nebuvo 
įskaičiuotas socialinių paslaugų 
srities darbuotojų pareiginės algos 
pastoviosios dalies koeficientų 
didinimas. Didėjo išlaidos ir mai-
tinimui.

Vaikų, augančių vaikų globos 
institucijoje, išlaikymo kaina kas-
met didėja. Antai, 2017 metais ši 
suma buvo 870 Eur: iš savival-
dybės biudžeto lėšų buvo skirta 
718 Eur, iš valstybės biudžeto 
specialiųjų dotacijų – 152 Eur. Tais 
metais Ukmergės vaikų globos na-
muose, šeimynose augo 50 vaikų.

Per pastaruosius 5-erius metus 
išlaikomų valstybės vaikų skaičius 
gerokai sumažėjo. Padidėjus vals-
tybės paramai, atsirado daugiau 
globėjų.

Ukmergės globos centro direk-
torius Vygantas Kaselis sako, kad 
sausio pradžioje globos centro 
šeimynose gyveno 34 vaikai. Dar 
šešiems vaikams, kurių amžius nuo 
4 iki 17 metų, suteikta laikinoji 
globa. Jie laikinai apgyvendinti 
Vilniaus gatvėje esančiuose buvu-
siuose vaikų globos namuose. 

Iš Vilniaus gatvėje esančio 
buvusio didžiulio ploto patalpų 
dabar Ukmergės globos centrui 
priklauso tik dalis. Kituose ap-
gyvendinti „Ryto“ specialiosios 
mokyklos auklėtiniai – čia įkurtas 
mokyklos bendrabutis. Pirmame 
pastato aukšte patalpas nuomo-

jasi žemėtvarkininkai, o šalimais 
įrengti savivaldybei priklausantys 
socialiniai būstai.

Ukmergės globos centro šeimy-
nos šiuo metu įsikūrusios Siesikuose 
bei dviejuose joms nupirktuose na-
muose Vaižganto ir Bugenių gatvėse.

Dvi Siesikuose gyvenančios šei-
mynos, remiantis naujais teisės ak-
tais, bus apgyvendintos geresnėmis 
sąlygomis. „Ukmergės žiniose“ jau 
rašėme, kad savivaldybė šeimy-
noms nupirko du namus. Namas 
Lazdynų gatvėje dar remontuoja-
mas, o naujam namui Vėjų gatvėje 
tvarkomi pirkimo dokumentai.

UŽ inf.

Vaikų, augančių vaikų globos institucijoje, išlaikymo kaina kasmet didėja.
Gedimino Nemunaičio nuotr.


