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Šv. apaštalų Petro ir Povilo, 
Švč. Trejybės, Pašilės Šv. Barbo-
ros bei kitų Ukmergės dekanato 
parapijų Rožinio draugijos 20-ies 
narių grupelė dalyvavo Panevėžio 
vyskupijos Švč. Mergelės Marijos 
Gyvojo Rožinio draugijos XVII 
kongrese.

Kongresas, kurio tema šiemet 
– „Budėkite ir melskitės“, vyko 
Zarasų rajono Dusetų Švč. Trejy-
bės bažnyčioje. 

Šios bažnyčios centriniame 
altoriuje yra ištaigingais aptaisais 
papuoštas Švč. Mergelės Marijos 
Snieginės paveikslas. 1746 m. 
bažnyčiai jį padovanojo grafai 
Pliateriai. 

Šioje Dusetų bažnyčioje 1931 
m. sukilėlių kapitonė grafaitė 

Tarp kongreso dalyvių – ir ukmergiškiai

Vilma NEMUNAITIENĖ

Veprių Švč. Rožinio Mergelės 
Marijos bažnyčia papuošta uni-
kaliu paveikslu – Maironio ranka 
rašytu „Marijos giesmės“ tekstu.  

Šio sumanymo autorius ir me-
cenatas – vepriškis Romas Petras 
Šaulys. Naujoji maldos namų 
puošmena buvo pakabinta dar bir-
želio mėnesį, o pašventinta per Šv. 
Onos atlaidus, liepos pabaigoje. 
Ją pašventino klebonas  Gintautas 
Naudžiūnas.

Idėjos sumanytojas R. P. Šaulys 
pasakoja šią mintį brandinęs jau 
seniai. Paveikslas skirtas birželio 
14-ąją minimai Gedulo ir vilties 
dienai. Tą dieną sovietai Lietuvo-
je surengė pirmus didelio masto 
trėmimus į Sibirą.

Proga yra ir dar viena – šiemet 
minėsime jubiliejines 160-ąsias 
Maironio gimimo metines.

Pats R. P. Šaulys – tremtinių 
šeimos vaikas, o ši graudi giesmė 
buvo tapusi dramatišku tremties 
simboliu. 

„Marija, Marija, 
Skaisčiausia lelija, 
Tu švieti aukštai ant Dangaus! 
Palengvink vergiją, 
Pagelbėk žmoniją, 
Ją gelbėk nuo priešo baisaus!“ 

Emilija Pliaterytė, vadinama lie-
tuviškąja Žana D‘Ark, paskelbė 
sukilimo pradžią. 

Kongreso diena prasidėjo Švč. 
Sakramento adoracija. Katechezę 
pravedė Marijos radijo programų 
direktorius kun. Saulius Buž-
auskas, kuris taip pat vadovavo 
Rožinio maldai. 

Visi meldėsi eidami procesijoje 
aplink bažnyčią, pagal įrengtas ir 
papuoštas penkias stotis. 

Šv. Mišias aukojo Panevėžio 
vyskupas Linas Vodopjanovas. Jų 
pabaigoje nuskambėjo padėkos 
žodžiai ir plojimai gausiam organi-
zatorių, savanorių ir rėmėjų būriui. 

Tradiciškai kongreso dieną 
užbaigė šventinė agapė ir nuotai-
kingas muzikantų koncertas. 

Ukmergiškiai bibliotekininkai 
dalyvavo kelionėje po Trakų rajo-
ną. Tai – rajono savivaldybės dova-
na, sveikinant viešosios bibliotekos 
100-o metų jubiliejaus proga. 

„Lentvarį, esantį Trakų rajone 
labiausiai prisimenu iš studijų 
metų, kai, grįždami namo, trauki-
niu iš Vilniaus riedėdavome pro 
šį miestą į Šiaulius. Bet niekada 
taip ir nebuvau iš to traukinio 
išlipusi Lentvaryje. O, pasirodo, 
be reikalo. Nes traukiniai, garsiojo 
geležinkelio Peterburgas–Varšuva 
statyba turėjo ypač daug įtakos ir 

Apsilankė šventovėje, 
grožėjosi bibliotekininkų angelu

šio miesto augimui“, – pasakoja 
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 
direktorė Rasa Griškevičienė.

Lentvaryje bibliotekininkai ap-
silankė reto grožio šventovėje 
– Viešpaties Apreiškimo Švč. Mer-
gelei Marijai parapijos bažnyčioje. 
Klebonui kunigui Gintarui Petroniui 
liepos 10-oji buvo paskutinė darbo 
diena šioje parapijoje – kunigas pa-
skirtas Santaros klinikų kapelionu. 
Klebonas prisipažino, jog Ukmergė 
jam – itin artimas kraštas. Jis – iš čia 
kilusio monsinjoro Alfonso Svarins-
ko giminaitis, buvusio Ukmergės 

Bažnyčiai padovanojo 
ypatingą dovaną

Piligrimai po šventės dar už-
suko į Zarasus, kur aplankė Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčią bei pasivaikščiojo Zarasų 
ežero pakrantėje įrengtu įspūdingu 
apžvalgos ratu, patenkančiu tarp 25-
ių sudėtingiausių Europos statinių.

„Šventinė diena ir piligriminė 
kelionė baigėsi, tačiau mūsų mal-
dos kelionė tęsiasi. Keliaujame 
su galinga Rožančiaus malda, 
meldžiame Švč. Mergelės Marijos 
užtarimo“, – taip savo feisbu-
ko paskyroje įspūdžiais dalijasi 
Ukmergės tikintieji.

UŽ inf.

– skambėjo į nežinią gyvuliniuo-
se vagonuose vežamų lietuvių  
lūpose... 

Atplėšti nuo tėvynės žmonės 
giesmę giedojo kaip vilties simbo-
lį, prašant Švč. Marijos užtarimo.

Vepriškis pasakojo, kad kunigo 
poeto Maironio ranka parašytą 
eilėraščio, vėliau tapusio giesme, 
tekstą pavyko gauti Kaune, Mairo-
nio lietuvių literatūros muziejuje. 

Paveiksle šalia eilių yra Švč. 
Mergelės Marijos paveikslas ir žo-
džiai: „Švč. Mergele Marija, rožinio 
karaliene, globok tėvynę Lietuvą.“

Poeto, lietuvių atgimimo dai-
niaus, istoriko ir dvasininko, 
Maironio „Marijos giesmė“ pirmą 
kartą kaip eilėraštis publikuota  
jo išleistame eilėraščių rinkinyje 
„Pavasario balsai“. Šis rinkinys 
išleistas 1895 m. 

Muziką eilėms sukūrė Česlovas 
Sasnauskas. Šios giesmės melo-
dija iki Antrojo pasaulinio karo 
automatiškai skambinta ir Kauno 
karilionu.  Lietuvoje ji tapo neofi -
cialiu svarbiausiu Marijos himnu.

Švč. Trejybės bažnyčios klebono 
Petro Purlio pusbrolis.

Projektuota italų architektų 
Milano Santa Maria delle Grazie 
bažnyčios pavyzdžiu, pastatyta 
Lentvario dvaro savininkų grafo 
Vladislovo Tiškevičiaus ir jo žmo-
nos Marijos Kristinos Liubomirs-
kos iniciatyva, bažnyčia sužavėjo 
didingumu, meno kūriniais ir savo 
istorija. Su didele meile ir pagarba 
šventovei ją papasakojo kunigas 
Gintaras, žinantis daugybę įdo-
miausių detalių apie bažnyčios 
statybą, jos sienų dekoravimą, 

skliautus puošiančius piešinius, 
akmenėlių mozaiką, simbolius, 
užrašus, jų prasmę.

„Lyg norėdama padėkoti už 
gražų pasakojimą ar atsisveikinti su 
visų mylimu dvasininku, 80-metė 
lentvariškė tą rytą atnešė jam į baž-
nyčią pintinėlę braškių... Ukmer-
gietiškų lauktuvių kunigui Gintarui 
atvežėme ir mes – kepalėlį Laičių 
bibliotekininkės Vandutės keptos 
duonos ir kibirėlį medaus“, – įspū-
džiais dalijosi R. Griškevičienė.

Angelų kalva, vadinama Trakų 
„Kryžių kalnu“, atsirado minint 
Lietuvos vardo paminėjimo tūks-
tantmečio bei Trakų Švč. Mergelės 
Marijos Apsilankymo bazilikos 600 
metų jubiliejų. Kalvą puošia beveik 

pusšimtis didingų angelų – iš ąžuolo 
drožtos skulptūros bei koplytstul-
piai. Jie simboliškai įamžina Gyvy-
bę, Taiką, Tiesą, Meilę, Sveikatą, 
Pasiaukojimą, Viltį, Dėkingumą, 
Džiaugsmą, Dvasios ramybę... Savo 
angelą sargą čia turi mokytojai, ka-
riškiai, žurnalistai... Trakų viešosios 
bibliotekos direktorės Danguolės 
Banevičienės iniciatyva ant kalvos 
iškilo ir bibliotekininkus sergėjantis 
angelas. Skulptūrai lėšas rinko visos 
Lietuvos bibliotekos.

Nukelta į 8 p.

Viktoro Urazovo nuotr.

Kongreso dalyviai.

Bibliotekininkai keliavo po Trakus.
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Atkelta iš 7 p.
Neseniai 80-ies metų jubiliejų 

atšventusi Lentvario miesto bibli-
oteka – pati didžiausia ir moder-
niausia Trakų rajone, įkurdinta 
modernizuotame buvusio kino 
teatro pastate. 

Bibliotekos vedėja Dalia Bag-
džiuvienė sudomino projektu 
„Keliauk po Lentvarį su virtualiais 
knygų herojais“. 

Programėlės „Atrask Lentva-
rį“ interaktyvus maršrutas kvietė 
aplankyti grafo Tiškevičiaus 

Apsilankė šventovėje, 
grožėjosi bibliotekininkų angelu

dvarą, miesto užrašą, Graužio 
ežerą, Klampynę, geležinkelio 
stotį, Šeimos parką bei kitus, 
kur keliautojų laukdavo animuoti 
knygų personažai ir įdomios 
užduotys.

Šokoladinėje „AJ Šokoladas“ 
ukmergiškiai dalyvavo saldžioje 
edukacijoje – gamino gardėsius 
iš šokolado, riešutų ir džiovintų 
vaisių, susipažino su įmonės 
gaminama produkcija: daugiau 
nei 150 saldainių rūšių, tortais, 
šokoladukais, keksiukais, ledais... 

„Spėjome susipažinti ir su 
karaimų kulinariniu paveldu, 
ragaudami bene populiariausią 
šio krašto patiekalą – kibinus. 
Viešnagės metu lankėmės ir 
Trakų viešojoje bibliotekoje. 
Širdingai dėkojame jos direkto-
rei Danguolei, Lentvario miesto 
bibliotekos vedėjai Daliai ir vi-
siems kolegoms už svetingumą, 
jaukią bičiulystę ir malonius 
prisiminimus“, – pasakojo bibli-
otekos direktorė.

UŽ inf.

Ukmergiškė Evelina atkreipė 
dėmesį, kad Pivonijos šile, šalia 
sveikatingumo trasos, nėra šiukš-
lių dėžių. Mano, kad jei jos sto-
vėtų, šiukšlių miške būtų mažiau.  

„Nors greta „Šilo“ progimnazi-
jos esančiame miške įrengta puiki 
sveikatingumo trasa, einant sunku 
nepastebėti pavėsinėse besimėtančių 
šiukšlių. Suprantama, dergiančių 
piliečių neperauklėsi, jie ir liks 
bekultūriais šiukšlintojais, tačiau 
pabandyti pastatyti šiukšlių dėžes 
bent greta pavėsinių tikrai reikėtų“, 
– laiške redakcijai rašo moteris, 
situaciją pailiustruodama nuotrauka.

Valstybinių miškų urėdijos 
Ukmergės regiono padalinio vado-
vas Virginijus Šalčiūnas sako, kad 
sveikatingumo tako pradžioje kon-
teineriai yra, tad šiukšles išmesti 
į jį neturėtų būti labai sudėtinga. 

Tiki, kad nuo šiukšlių miške 
apsaugotų šiukšliadėžės

ALIO, REDAKCIJA

Vis dėlto, jei manoma, kad rei-
kėtų šiukšlių dėžių ir tako viduryje 
ar prie poilsio pavėsinių, reikės 
apie tai pagalvoti.

„Esame išbandę ir vieną, ir kitą 
variantą – statyti šiukšliadėžes ir 
nestatyti. Įsitikinome, kad pasta-
čius, jos yra arba suniokojamos, 
arba labai greitai tampa buitinių 
atliekų sumetimo vieta“, – apgai-
lestavo padalinio vadovas.

Tuomet nutarta šiukšliadėžių 
trasos viduryje visai atsisakyti. 
Tačiau vėl, kaip matyti, atsiranda 
poreikis jas pastatyti. „Pagalvo-
sim, bandysim sugrįžti prie šio 
klausimo“, – sakė pašnekovas. 
Priminė, kad mišką tvarko – palei 
taką butelius ir popierius kartas 
nuo karto surenka miškininkai, o 
geranoriškai prie šių darbų prisi-
deda ir savivaldybė.

Prie poilsiavietės – šiukšlynas. 

Ukmergiškė pasakojo nusi-
deginusi pilvą, tačiau norimu 
vaistu žaizdos užgydyti negalėjo. 
Sako žinanti apie tepalą „Sulfar-
gin“ – girdėjusi ir pažįstamų, o ir 
pati buvo išbandžiusi kaip labai 
veiksmingą priemonę. Tačiau 
nuėjus į vaistinę ir pasiteiravus 
paaiškėjo, kad jis receptinis. 
Apėjo bent kelias vaistines, bet 
nė vienoje nepardavė. Siūlė re-
gistruotis pas gydytoją ir ateiti 
su receptu.

Ukmergiškė pasakojo, jog mė-
gino užsiregistruoti, bet pasirodo, 
pas specialistą patektų po pusantro 
mėnesio.

Klausia, kodėl toks tepalas, 
skirtas infekuotų nudegimų žaiz-
dų, opų ar pragulų gydymui ir yra 
reikalingas skubiam naudojimui, 
yra receptinis. Koks to tikslas? 
„Kas galėtų tokį tepalą vartoti ne 
pagal paskirtį“, – retoriškai svarstė 
moteris.

Valstybinės vaistų kontrolės 
tarnybos atstovė Aistė Tautvy-
dienė pažymėjo, kad vaistai, juos 
registruojant, į receptinius ir nere-

ceptinius skirstomi neatsitiktinai. 
Tai daroma remiantis Lietuvos 
Farmacijos įstatyme nurodytais 
kriterijais.

Vadovaujantis jais, recepti-
niams vaistiniams preparatams 
priskiriami tie, kurie atitinka nors 
vieną iš šių kriterijų:

– vartojami be gydytojo prie-
žiūros (netgi laikantis nurodymų) 
gali kelti tiesioginį ar netiesioginį 
pavojų sveikatai;

– dažnai ir labai dideliu mastu 
vartojami netinkamai ir todėl gali 
kelti tiesioginį ar netiesioginį pa-
vojų sveikatai;

– jų sudėtyje yra medžiagų ar 
jų darinių, kurių veikimą ir (ar) 
nepageidaujamas reakcijas reikia 
tirti toliau;

– paprastai skiriami gydytojo 
vartoti parenteriniu būdu;

– dėl farmacinių savybių, nau-
jumo arba visuomenės sveikatos 
interesais vartotini gydymui, kurį 
galima taikyti tik ligoninėje;

– skirti gydyti ligoms, kurios 
turi būti diagnozuojamos ligo-
ninėje arba įstaigoje, turinčioje 

ALIO, REDAKCIJA

Reikalingo tepalo įsigyti nepavyko
atitinkamą diagnostikos įrangą 
(nors jie gali būti vartojami ir pa-
cientas gali būti stebimas kitomis 
sąlygomis);

– skirti ambulatoriniam gy-
dymui, tačiau galintys sukelti 
labai sunkius nepageidaujamos 
reakcijos padarinius, dėl kurių 
reikia gydytojo recepto ir speci-
alaus paciento stebėjimo gydymo 
metu.

„Atsitikus jūsų aprašytai ne-
laimei, nebūtina laukti vizito pas 
šeimos gydytoją, visada galima 
kreiptis į gydymo įstaigos sku-
bios pagalbos skyrių, kuriame 
dirbantys medikai tikrai pagelbės 
ir paskirs tinkamą gydymą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 
žaizdų priežiūrai ir gydymui yra 
naudojamas ne tik paminėtas 
vaistas, bet ir daugiau dezin-
fekcijos ir žaizdos priežiūros 
priemonių – nereceptinių vaistų, 
medicininės paskirties preparatų 
(tepalų, tvarsčių, žaizdos prie-
žiūros priemonių)“, – informavo 
Valstybinės vaistų kontrolės tar-
nybos atstovė.

Norinčių modernizuoti savo 
individualius namus, pasitelkus 
valstybės paramą, gyventojų kas-
met daugėja.

APVA gavo beveik 1 300 pa-

Privačių namų modernizavimui – 
finansinė parama

raiškų už daugiau kaip 11 mln. 
eurų. Iš Aplinkos ministerijos 
administruojamos Klimato kaitos 
programos lėšų šiai priemonei 
skirta 10 mln. eurų.

Privataus būsto modernizavimui iš Ukmergės gauta 21 paraiška.

Praėjusio kvietimo metu buvo 
gautos 653 paraiškos. 

Paraiškų skaičius, gautas iš 
trijų didžiųjų šalies savivaldybių, 
sudaro beveik 30 proc. visų gautų 
paraiškų skaičiaus. Daugiausia 
paraiškų gauta iš Kauno miesto 
bei rajono (80 ir 77 paraiškos), Vil-
niaus miesto bei rajono (86 ir 52). 

Iš Ukmergės gauta 21 paraiška, 
o tai –  per vidurį tarp kitų mažųjų 
savivaldybių.

Pirmavo tarp mažųjų savival-
dybių šiuo požiūriu Mažeikiai – 
pateiktos 47 paraiškos, iš Kėdainių 
gautos 35, Kaišiadorių bei Šilutės 
rajonų – po 32 paraiškas.

Daugiausia vieno ir dviejų butų 
namų, kuriems prašoma finansavi-
mo, yra F energinio naudingumo 
klasės. 

Skaičiuojama, jog šiandien 
gyvenamosios paskirties pastatai 
sudaro 64 proc. viso šalies pastatų 
fondo ploto. Individualūs namai, 
vertinant pagal plotą, sudaro 34 
proc. Net 75 proc. šių pastatų 
statyti iki 1993 m. ir yra žemes-
nės nei C energinio naudingumo 
klasės.

UŽ inf.

Gedimino Nemunaičio nuotr.

Skalbimo mašinų, el. orkaičių, džiovyklių, šaldytuvų 
remontas, prijungimas, konsultacija 

Vykstame į rajonus. Tel. 8 616 33611, 8 672 00867 


