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Kviečiame apsilankyti

Pabaiske – ir atlaidai, ir mokyklos jubiliejus

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

Pabaisko miestelyje šiemet 
Žolinė tęsėsi dvi dienas – kartu su 
atlaidais buvo minima ir 245-erių 
metų mokyklos miestelyje įsteigi-
mo sukaktis. Šia proga sukviesti 
mokyklą Pabaiske baigę mokiniai, 

atidengtas stogastulpis.
Šventė prasidėjo sekmadienį 

šventomis Mišiomis Pabaisko Švč. 
Trejybės bažnyčioje. 

Po Mišių prie bažnyčios buvo 
atidengtas mokyklos jubiliejui įam-
žinti skirtas stogastulpis, sukurtas 
22-osios laidos mokinio Valento 
Butkaus. Jau ne pirmas jo darbas 

Jūsų laikraštis

 Ukmergės pašto skyriuose, kaimuose 
prenumeratą priima 10 mobiliųjų paštininkų, 
juos galima išsikviesti telefonu 8 700 55 400, 
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 2022 metų prenumeratos kainos: 
1 mėn. – 4 Eur, 3 mėn. – 12 Eur
 Pensininkams bei sunkaus ir 
vidutinio lygio neįgaliesiems: 

1 mėn. – 3,90 Eur, 3 mėn. – 11,70 Eur 
Tik penktadienio numerių: 

1 mėn. – 2 Eur, 3 mėn. – 6 Eur 
Tik penktadienio numerių 

pensininkams bei sunkaus ir 
vidutinio lygio neįgaliesiems:

1 mėn. – 1,90 Eur, 3 mėn. – 5,70 Eur

papuošė miestelį. Pašventinus 
stogastulpį, padėkota ir jo autoriui. 

Tuomet visi pakviesti į mokyk-
lą, kur susirinkusiųjų laukė orga-
nizatorių paruoštos nostalgiškos 
staigmenos bei meninė programa. 
Joje netrūko ir prisiminimų, ir 
linkėjimų. 

Nukelta į 7 p.

Mero potvarkiu sudaryta darbo 
grupė viešųjų erdvių desovieti-
zacijos veiksmų planui parengti 
praėjusią savaitę rinkosi į pirmąjį 
posėdį. Jo metu nutarta sovietų 
santvarką liaupsinusių veikėjų 
vardais pavadintų gatvių pavadi-
nimų nekeisti. 

Rajono savivaldybės atstovė 
spaudai Daiva Zimblienė informa-
vo, kad šiai darbo grupei pavesta 
parengti planą iš viso dėl trijų 
punktų. 

Gatvių pavadinimų 
nutarė nekeisti

Pirmiausia – skulptūros „Vė-
liavnešiai“ iškėlimo bei Kauno ir 
Deltuvos gatvių sankirtoje esančio 
skvero sutvarkymo. Kitas punk-
tas – kario skulptūros, esančios 
Antrojo pasaulinio karo sovietų  
karių palaidojimo vietoje Pašilėje, 
iškėlimas. Trečias – dėl sovietinę 
santvarką propaguojančių gatvių 
pavadinimų keitimo. 

Klausimus pavesta išnagrinėti 
iki spalio pabaigos.

Nukelta į 11 p.

Stogastulpio autorius Valentas Butkus – buvęs šios mokyklos mokinys. Autorės nuotr. 

Posėdžiauja mero Rolando Janicko potvarkiu sudaryta darbo grupė viešųjų 
erdvių desovietizacijos veiksmų planui parengti. Daivos Zimblienės nuotr. 

Karšti orai kviečia ieškoti at-
gaivos prie upės ar ežerų. Laimei, 
šiuo metu visuose mūsų rajone 
tirtuose vandens telkiniuose gali-
me maudytis drąsiai. Specialistų 
teigimu, vanduo juose švarus. 

Ukmergės rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras infor-
mavo, kad rugpjūčio 10 d. buvo pa-
imti maudyklų vandens mėginiai iš 
Kadrėnų tvenkinio, Šventosios upės 
mieste, ties Vepriais ir ties Šventupe, 
Veprių, Kurėnų, Siesikų, Žirnajų, 
Taujėnų, Lėno, Dirvonų (Pagojės) 
ežerų, Virkščių ir Mateikiškių tven-
kinių, Alaušo, Obelių, Ilgajo, Še-
šuolių, Makių, Žemaitkiemio ežerų.

Nukelta į 11 p.

Vandens telkiniai švarūs – 
maudytis galime drąsiai

Karštis ragina ieškoti atgaivos net fontanuose.

Trečiadienį Ukmergės rajono 
vadovai pasitiko iš Ukrainos mies-
to partnerio Korostenio atvykusius 
svečius – šio miesto tarybos narį 
Olegą Golovičiuką ir Komuna-
linių paslaugų tarnybos vadovą 
Leonidą Jakubovskį. Ukrainiečiai 
į Ukmergę atvyko su ypatinga 
dovana. 

Kaip skelbia rajono savival-
dybė, atgabenta dovana – mūsų 
miesto herbo simbolis jautis. 

Laisvojo miesto teises ir herbą 
1792 metais Ukmergei patvirtino 

Ukrainiečiai padovanojo 
Ukmergei raudoną jautį

Lenkijos ir Lietuvos karalius 
Stanislovas Augustas Poniatovs-
kis. Vienas iš herbo elementų 
– raudonas jautis – Poniatovskių 
giminės simbolis. Kadaise gyven-
tojai nupiešė herbą, o karalius jį 
patvirtino.

Iš Ukrainos atgabentas ir Ko-
rostenio miesto Šilumos techno-
loginių įrenginių gamykloje kaip 
2021-ųjų simbolis stovėjęs jautis 
buvo šio miesto puošmena visus 
metus. 

Nukelta į 11 p.

Korostenio gyventojai Ukmergei padovanojo raudoną jautį.

Nuo bet kurios dienos laikraštį užsiprenumeruoti galima:



TIKĖJIMO TIESŲ TILTAI

Per Žolinės šventę Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo bažnyčioje vyko 
ir kunigo Valdo Šidlausko išleis-
tuvės. Jo aukojamose šv. Mišiose 
tikintieji atsisveikino su parapijos 
vikaru, kuris kunigiškai tarnystei 
išlydėtas į Kėdainių Šv. Juozapo 
parapiją.

Daugiau nei ketverius metus 
kunigas V. Šidlauskas praleido 
tarnaujant Ukmergės žmonėms šv. 
Mišių auka, teikiant sakramentus, 
išlydint mūsų mirusiuosius, drau-
ge meldžiantis maldos grupėse.

Apie naujus kunigų skyrimus 
Kauno arkivyskupijos kurija infor-
mavo dar  birželio mėnesį.

Tuomet skelbta, kad kunigas V. 
Šidlauskas atleistas iš Ukmergės Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo parapijos 
vikaro ir Ukmergės ligoninės kape-

Atsisveikino su kunigu

Deltuvoje Žolinės atlaidus 
kasmet lydi gausybė miestelio 
bendruomenei bei svečiams 
skirtų renginių. Tai – didžiausia 
miestelio šventė, apipinta visą 
savaitę trunkančiomis veiklomis. 

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ
Deltuvos miestelio šventė šie-

met švenčiama nuo rugpjūčio 8-os 
iki 19-os dienos. Tiek laiko trunka 
programa, kurioje, kaip ir kasmet,  
– daug skirtingo pobūdžio renginių. 
Tai – ir pleneras, ir spartakiada, ir 
skirtingų muzikos žanrų koncertai. 

Deltuvos miestelio šventė – Žolinė

Pabaiske – ir atlaidai, ir mokyklos jubiliejus

liono pareigų ir paskirtas Kėdainių 
Šv. Juozapo parapijos vikaru.

Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo parapijos vikaru paskirtas 
kunigas Gražvydas Geresionis. Lig 
šiol jis ėjo Dotnuvos Viešpaties Ap-
reiškimo Švč. Mergelei Marijai ir 
Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus 
parapijų klebono pareigas. 

Ukmergės Švč. Trejybės ir 
Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo 
parapijų klebonas kunigas Šarūnas 
Petrauskas, paliekant iki šiol eina-
mas pareigas, paskirtas Ukmergės 
ligoninės kapelionu.

UŽ inf.

Vis tik svarbiausi – Žolinės atlaidai, 
miestelyje turintys gilias tradicijas. 

Švč. Mergelės Marijos ėmimo 
į dangų iškilmės sukvietė gausybę 
parapijiečių. Atlaiduose dalyvavo 
kunigo Gintauto Naudžiūno drau-
gas pranciškonų vienuolis brolis 
Bernardas, sakęs pamokslą ir po 
jo skaitęs savo kūrybos eiles, 
skirtas Švč. Mergelės Marijos 
garbei. Šventos Mišios užbaig-
tos žolynų šventinimu, gausos 
linkėjimu ir iškilminga procesija 
aplink bažnyčią. 

Nuo rugpjūčio 8-osios vykstan-
tys renginiai įtraukė ne tik Deltu-
vos miestelio, bet ir seniūnijai pri-
klausančių kaimų bendruomenes. 

Kūrybai sutelkė pleneras „Žolynų 
šėlsmas lino glėby“. 

Deltuvos kultūros namuose, 
dalyvaujant gėlininkei Eglei Prat-
kelienei, atidaryta kardelių paroda. 
Ji skirta artėjančiai Baltijos kelio 
dienai. Pasak organizatorių, kar-
deliai tapo šios ypatingos Lietuvai 
datos simboliu bei buvo pavadinti 
Baltijos kelio gėlėmis, nes Baltijos 
kelio metu iš lėktuvų biro gausybė 
kardelių.

Nukelta į 12 p.

Atkelta iš 1 p.

Vlado Šlaito viešosios bibliote-
kos specialistės surinko medžiagą 
apie mokyklą, iš kurios matyti, 
kad Pabaisko parapinė mokykla 
minima jau nuo 1777-ųjų. 

Pirmoji mokykla Pabaiske buvo 
pradinė, keturių klasių. Ji pastatyta 
dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, 
apie 1906-uosius. O 1936-aisiais 
pradėta statyti nauja – šiašiaklasė. 
1949-aisiais atidaryta septynmetė 
priaugančioji mokykla. Pirmoji jos 
laida išleista 1951-aisiais. Moki-
nių skaičius mokykloje skirtingais 
metais buvo labai nevienodas. 
1954–1955 mokslo metais čia 
mokėsi 194 mokiniai. Mokinių 
daugėjant, 1957-aisiais mokykla 
išaugo iki vidurinės. Prisiminta, 
kad mokyklos bendruomenė kartu 
dalyvavo talkose, keliaudavo į 
žygius ar keliones, šventė šventes. 

1964-aisiais ir 1976-aisiais pa-
statyta po naują priestatą. Tačiau 
nuo 1990-ųjų mokinių ėmė mažėti, 
mokykla tapo devynmete, o ilgai-

niui buvo prijungta prie Užupio 
pagrindinės mokyklos. Pabaiske 
liko tik pradinio ugdymo skyrius. 

Pernai rajono savivaldybės 
taryba priėmė sprendimą mokyklą 
uždaryti. Tačiau patalpose toliau 
bus tęsiama ugdymo veikla. Pagal 
panaudos sutartį čia įsikėlė bend-
ruomeninė „Tėkmės“ mokykla 
– darželis jau dirba, o nuo rugsėjo 
susirinks ir mokiniai.  

Yra saugomi dokumentai, nuot-
raukos bei kita archyvinė medžia-
ga, liudijanti mokyklos istoriją nuo 
pat jos įkūrimo. Kruopščiai buvo 
renkama, tvarkoma ir saugoma 
mokyklos kronika, kurioje užfi k-
suoti svarbiausi įvykiai, mokslo 
metų pradžios, abiturientų išleis-
tuvių ir kitos šventės. 

Įamžinta ir daugybė mokyklos 
veiklų – kelionių, talkų, susirinki-
mų, minėjimų, projektų. Išsaugoti 
mokyklą baigusių abiturientų bei 
čia dirbusių mokytojų sąrašai. 

Istorija papildyta nuotraukomis. 
Per ilgą mokyklos gyvavimo lai-
kotarpį surinkta medžiaga atspindi  
tradicijas nuo pat XX a. pradžios – 
kaip keitėsi uniformos, mokyklos 
erdvės, šventės. 

Renginio metu mokyklos pir-
mojo aukšto fojė surengtoje do-
kumentų ir fotografi jų parodoje 
kiekvienam buvo smalsu surasti 
save ar pažįstamą, galbūt jau ir iš-
keliavusį anapilin. Antrojo aukšto 
koridoriuje eksponuojamos dabar-
tinių laikų nuotraukos, o atviros 
muziejaus durys kvietė pažvelgti 
į krašto bei mokyklos istoriją. 
Daugiausia dėmesio sulaukė geo-
grafi jos kabinete ant suolų išdėlioti 
atskirų laidų fotografi jų albumai 
– vienų jie buvo vartomi tyliai, 
pasineriant į vidinius apmąstymus, 
kitų aptariami būreliuose, smagiai 
prisimenant mokyklos laikus.

Šventinę dieną užbaigė projek-
tas „Keliaujantis vasaros kinas“, 

kurio metu mokyklos kieme skam-
bėjo Vytauto Kernagio dainos, 
Arno Pelakausko atliekamos gyvai 
bei iš ekrano, rodant dokumentinį 
fi lmą apie V. Kernagį. 

Kitą dieną vyko iškilmingi 
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į 
dangų atlaidai. Po šventų Mišių 
bažnyčioje koncertavo Ukmergės 
kultūros centro Taujėnų skyriaus 

mišrus vokalinis ansamblis, vado-
vaujamas Nijolės Janulienės. 

Šventę rengė Pabaisko kai-
mo bendruomenė, parapija ir 
seniūnija. 

Su Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru Valdu Šidlausku tikintieji 
atsisveikino jo aukojamose šv. Mišiose.

Organizatorių nuotr.Bažnyčios skliautus virpino vokalinio ansamblio „Klasika“ choristų balsai.

Kolekcijos „Žolynų šėlsmas lino glėby“ suknelės dekoruotos Žolinės puokščių gėlėmis.

Daug dėmesio sulaukė albumai, pažadinę mokyklos laikų prisiminimus.
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Atkelta iš 7 p.

Prieš atlaidus Deltuvos Švč. Tre-
jybės bažnyčioje skambėjo mišraus 
vokalinio ansamblio „Klasika“, 
vadovaujamo Jūratės Martinkutės, 
koncertas. Tai – profesionalios 
muzikos festivalio „Muzikinis 
rugpjūtis Deltuvoje“ dalis. 

Sporto mėgėjams buvo skir-
ta rajono kaimo bendruomenių 
sporto šventė „Deltuvos Žolinių 
spartakiada“. Ji vyko Deltuvos 
pagrindinės mokyklos stadione.

Aikštėje prie kultūros namų 
vieną vakarą vyko atlikėjo Ste-
pono Januškos koncertas. O kitą 
dieną pasilinksminti kraštiečius 
sukvietė šventė, kurioje grojo liau-
diškos muzikos kapelos – „Maga-
ryčios“, vadovaujama Kazimiero 
Piestinio, ir „Vieversa“, kurios 
vadovas – Mindaugas Grainys. 
Šventėje demonstruota suknelių 
kolekcija „Žolynų šėlsmas lino 

Deltuvos miestelio 
šventė – Žolinė

glėby“, sukurta darbščiųjų rankų 
būrelio „Ką akys pamatys – tą 
rankos padarys“, vadovaujamo 
Rasos Laskauskienės, narių.

Būrelyje dalyvauja ne tik del-
tuviškės, bet ir Jakutiškių bei Le-
onpolio bendruomenių narės. Tai 
– pirmoji moterų sukurta dvylikos 
lininių suknelių kolekcija. Sukne-
lės įvairia technika dekoruotos 
Žolinės puokštei rinktais augalais. 

Deja, tradicija tapęs renginys 
– kultūros almanacho „Eskizai“ 
naujo numerio pristatymas ir susi-
tikimas su jo redkolegija – neįvyko. 
Leidinys, daug dėmesio skiriantis 
Deltuvos krašto istorijai ir kultū-
rai, dar lauks susitikimo su savo 
gerbėjais. Jis nukeliamas rudeniui.

Deltuviškiams ir svečiams 
šį penktadienį, rugpjūčio 19 d., 
gros grupė „Subtilus“. Koncertas 
vyks 19 val. Deltuvos kultūros 
namuose. 

Kardelių paroda priminė Baltijos kelią.

Psichologijos studija „Laimės 
namai“ rugpjūčio 24-osios pava-
karę kviečia praleisti su žolynais, 
judesiu, garsu, dalyvaujant vasaros 
pabaigos stovykloje. 

„Vasaros laikas jau beveik iškap-
sėjo. Kasryt sutinkame rasotą žolę ir 
besidraikančius voratinklius. Jie kaip 
pranašai informuoja, kad atėjo metas 
susikaupti ir nuiminėti derlių. Pabū-
kime bendrystėje, kad neskubėdami, 
su šypsenomis veide pasitiktume 
rudenį, jo spalvotus medžių lapus, 
merkiantį lietų ir jaukius buvimus 
apsiklojus pledu“, – kviečia psicho-
logė Jurgita Vasiliauskienė. 

Stovykloje laukia susitikimas 
su ukmergiške menininke Laima 
Dzigaite, kuri pasidalys savo kū-
rybine patirtimi. 

„Užsiėmimų metu įsiklausysime 
į savo kūnus, kartu mokysimės 
streso įveikos būdų, pažinsime ką 
kiekvienam sako jo sielos augalas, 
išgirsime sielos virpesius per var-
pelių skambėjimą, dubens aidėjimą, 
atsigersime šaltinio vandens su jo 
gydančiomis savybėmis“, – sako 
organizatoriai. Numatyta judesio ir 
kvėpavimo praktika, meno terapija, 
atpalaiduojanti meditacija su garsais. 

Stovykla yra tęstinio projekto 
„Fizinės ir psichinės sveikatos 
stiprinimas per aktyvią veiklą ir 
meno terapiją“, prasidėjusio žygiu 
į gamtą, skirtu Motinos dienai, 
dalis. Tai – baigiamasis renginys. 
Projektą remia Ukmergės rajono 
savivaldybė Visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos 

Pasisemti energijos kviečia stovykloje

lėšomis, tad dalyvavimas sto-
vykloje nemokamas. Norintieji 
galės paaukoti projekto iniciatorių 
ateities veikloms.

Vietų skaičius stovykloje ribo-
tas, todėl būtina registruotis tel. 8 
601 77064.

UŽ inf. 

Atkelta iš 2 p.

Jeigu susirgusio žmogaus ar-
timoje aplinkoje yra patvirtintas 
COVID-19 ligos atvejis arba jeigu 
asmuo gauna teigiamą parduotuvėje 
arba vaistinėje įsigyto savikontrolės 
greitojo antigeno testo rezultatą, 
šeimos gydytojas galės patvir-
tinti COVID-19 ligos diagnozę, 
nekviesdamas paciento atvykti į 
polikliniką. Tokiu atveju gydytojas 
galės susisiekti su pacientu ryšio 
priemonėmis ir įvertinti jo sveikatos 
būklę nuotoliniu būdu. Ši tvarka 
įsigalios nuo rugpjūčio 16 dienos.

Ministerija skelbia, kad, pajutus 
COVID-19 ligai būdingus simpto-
mus, gyventojai gali kreiptis į arti-
miausią šeimos medicinos paslaugas 
teikiančią gydymo įstaigą, net jeigu 
nėra prie jos prisirašę. Jeigu asmuo 
yra apdraustas privalomuoju svei-
katos draudimu, mokėti už gydytojo 

konsultaciją ir tyrimą nereikės. Tai 
gali būti aktualu atostogaujantiems 
ir dėl kitų priežasčių iš gyvenamo-
sios vietos išvykusiems žmonėms.

Dar vienas svarbus pokytis yra 
tai, kad, COVID-19 ligą integra-
vus į bendrą per orą plintančių už-
krečiamųjų ligų valdymo sistemą, 
šios ligos rodikliai buvo įtraukti į 
epidemijų skelbimo kriterijus, o 
savivaldybėms suteikta galimybė 
operatyviai ir lanksčiai reaguoti į 
epidemiologinę situaciją.

Savivaldybės, pasiekusios nu-
statytą suminį gripo, COVID-19 
ligos ir ūmių viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijų sergamumo rodiklį (1 
500 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 
savaitę), galės paskelbti epidemiją 
savo teritorijoje ir imtis infekcijų 
plitimą ribojančių priemonių: laiki-
nai riboti masinius renginius (juos 
atšaukti arba riboti dalyvių skai-
čių), organizuoti nuotolinį ugdymą 

klasei, srautui arba visai mokyklai, 
jeigu joje stebimas intensyvus CO-
VID-19 ligos, gripo ar kitų ūmių 
virusinių kvėpavimo takų infekcijų 
plitimas, rekomenduoti nuotolinį 
darbą viešajam ir privačiam sekto-
riui, stiprinti infekcijos plitimo val-
dymą gydymo ir socialinės globos 
įstaigose, stiprinti rekomendacijas 
dėl bendrųjų, jau visiems žinomų in-
fekcijos plitimo priemonių taikymo.

Visoje šalyje išaugus sergamu-
mui ar ligonių lovų užimtumui 
ir pasiekus nustatytus rodiklių 
kriterijus, epidemija galės būti 
skelbiama visoje Lietuvoje.

Mūsų rajono savivaldybės 14-
os dienų sergamumo COVID-19 
liga 100 tūkst. gyventojų rodiklis 
šiuo metu – 435, Lietuvos serga-
mumo rodiklis –  595.

Per parą Ukmergės rajone nu-
statoma po keliolika naujų atvejų.

UŽ inf.

COVID-19 valdymui – naujos priemonės


