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Vlado Šlaito viešosios bibliotekos
Bibliografi jos-kraštotyros 
skyriaus vedėja

1922 m. kovo 1 d. mūsų mieste 
buvo atidarytas vadinamasis Vals-
tybės centralinio knygyno Ukmer-
gės skyrius, kurį galima laikyti 
viešosios bibliotekos pradžia. 

Pirmąja jos vedėja tapo Emilija 
Lazauskienė. Biblioteka įkurta 
pradžios mokyklų inspektoriaus 
bute, kur jai buvo skirtas vienas 
didelis kambarys. Čia įrengtoje 
skaitykloje stovėjo stalas ir dešimt 
kėdžių, buvo sukauptas 642 knygų 
fondas. Knygos būdavo išduoda-
mos antradieniais, ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais nuo 15 iki 18 val., 
o skaitykla buvo atidaryta kasdien 
nuo 15 iki 20 val. 

Ukmergiškiai turėjo galimybę 
skaityti 18 laikraščių, tarp kurių – 
ir lenkų kalba. Skaitykloje kasdien 
apsilankydavo apie dešimt žmonių. 

Skaitytojų padaugėdavo vasarą 
ar tada, kai į bibliotekoje organi-
zuotus kursus susirinkdavo mo-
kytojai – tomis dienomis kasdien 
ateidavo iki trisdešimt lankytojų. 
Knygas į namus daugiausia imdavo 
moksleiviai, vietos valdininkai, 
kareiviai. 

Apie bibliotekos atidarymo 
vietą tikslių duomenų neturima, 
bet, remiantis senųjų ukmergiškių 
pasakojimais, manoma, kad 1926 
metais skyrius veikė Kauno gat-
vėje (pastatas neišlikęs). Vėliau 
perkeltas į Šaulių namus, esančius 
Kauno g. 40. 

Ukmergės bibliotekos fondai 
buvo negausūs, komplektuojami 
iš Valstybės centralinio knygyno 
dubletų, vietoje rastų knygų ir gy-
ventojų dovanų. 1923 metų biblio-
tekos ataskaitoje apgailestaujama, 
jog biblioteka atsirado per vėlai, 
nes iš apylinkės dvarų bibliotekų 
daug knygų jau buvo susirinkę 
vietos gyventojai. 

Iš darbo išėjus pirmajai biblio-
tekos vedėjai E. Lazauskienei, 
įstaigos vadovu buvo paskirtas 
atsargos karininkas Liudas Micha-
lauskas, o nuo 1927 m. balandžio 1 
d. – Aleksandras Piešina. 

◊◊◊
Nuo 1928 m. kovo 1 d. pradė-

jus vedėjauti Petrui Pukui, daug 
dėmesio teko skirti knygų regist-
ravimo, katalogavimo darbams, 
nes, dažnai keičiantis bibliotekos 
vedėjams, knygos nebuvo tinkamai 
sutvarkytos. 1931 m. liepos mėnesį 
P. Pukas raštu kreipėsi į Valstybės 
centralinio knygyno vedėją, pra-
šydamas leisti vienam mėnesiui 

uždaryti knygyną, kad būtų galima 
atlikti remontą: nudažyti grindis, 
nubalinti sienas, sutvarkyti langus 
bei duris. Sąlygos skaitytojams 
buvo gerinamos ir vėliau. 

1932 metų „Lietuvos aide“ 
buvo rašoma: „Valdžios centrali-
nio knygyno Ukmergės skyriaus 
pirmykštės patalpos buvo tiesiog 
nepakenčiamos. Tame pačiame 
kambaryje tilpo skaitykla, spin-
tos knygoms ir knygyno raštinė. 
Truputį daugiau žmonių priėjus, 
nebuvo kur ir apsisukti. Vedėjo 
pastangomis, nuo rugsėjo mėn. 
vidurio knygynas persikėlė į erdvią 
dviejų kambarių patalpą. Kam-
bariai gražiai suremontuoti. Gerą 
įspūdį daro. Viename kambaryje 
patalpino skaityklą, o antrame – 
biblioteką. Knygyną lanko daug 
vietos inteligentų, o ypač –  moki-
niai gimnazistai.“

◊◊◊
Lankytojai bibliotekoje dau-

giausia galėjo rasti grožinės lite-

ratūros. Pagal perskaitytų knygų 
skaičių šalyje Ukmergė 1933 me-
tais pateko tarp lyderių – 705-iems  
bibliotekos skaitytojams buvo 
išduota beveik 18 tūkst. leidinių, o 
pačioje skaitykloje apsilankė dau-
giau kaip 20 tūkst. žmonių. 

Spaudoje buvo džiaugiamasi 
Valstybės centralinio knygyno 
Ukmergės skyriumi, kurio skaityk-
loje nuolat rinkosi daug žmonių, 
tačiau gauti paskaityti laikraštį ar 
žurnalą ne visuomet pavykdavo, 
nes jų buvo užsakoma per mažai. 

◊◊◊
1936 metais Lietuvos Respub-

likos prezidentui A. Smetonai ir 
ministrui pirmininkui J. Tūbeliui 
pasirašius „Valstybinių viešųjų 
bibliotekų įstatymą“, Valstybės 
centralinio knygyno Ukmergės 
skyrius buvo pervadintas Ukmer-
gės viešąja valstybine biblioteka. 

◊◊◊
1937–1938 metais Ukmergės 

viešajai valstybinei bibliotekai cent-

ralizuotai buvo skirta 200 knygų, 
užprenumeruota 12 pavadinimų 
laikraščių. Lietuvos Respublikai 
praradus nepriklausomybę, biblio-
tekininkystės srityje prasidėjo 
pertvarkymai: įvesta cenzūra, 
reikalauta pašalinti veikalus apie 
prezidentą A. Smetoną ir kitą ne-
pageidaujamą literatūrą. Dideliais 
tiražais buvo leidžiami V. Lenino 
veikalai, fondai pildomi literatūra 
apie sovietinę valdžią ir SSRS 
tautų gyvenimą. 

Bibliotekos patalpos buvo įsikūrusios Kauno gatvėje.
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Miško broliai pakvietė į tarpukario kareivines

Klubas „Miško broliai“ įgyven-
dino projektą, kurio metu Kopūs-
tėliuose esančios erdvės buvo 
dar labiau pritaikytos turizmui bei 
edukacijoms. 

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ

Projektas „Švietėjiškos eduka-
cinės programos „Miško broliai. 
Kultūra, istorija, likimai“ kom-
pleksinė plėtra“ įgyvendintas pagal 
Ukmergės rajono vietos veiklos 
grupės strategiją. Bendra jo vertė 
– per 61 tūkst. Eur. Rajono savi-
valdybė skyrė 9,8 tūkst., 2,6 tūkst. 
Eur – klubo indėlis, 48,8 tūkst. Eur 
– Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir valstybės biudžeto lėšos. 

Ekspozicijoje yra autentiškų Ukmergės rajone rastų kariams priklausiusių daiktų.

Nauja ekspozicija „1-ojo pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino pulko istorija“.Nuo 2012 metų savo idėjas 
klubas įprasmina per švietėjišką 
programą „Miško broliai. Kultūra, 
istorija, likimai“. Buveinėje Ko-
pūstėlių miške, buvusioje sovietų 
armijos raketinėje bazėje, rekonst-
ruojami pastatai, pritaikant juos 
partizaninės istorijos edukacijoms, 
čia įrengta Lietuvos partizaninio 
judėjimo ekspozicija, požeminio 
bunkerio imitacija, organizuoja-
mos ekskursijos, lankytojai supa-
žindinami su partizanine atributika, 
to laikotarpio technika. 

Klubas sulaukia daug jaunimo 
iš visos Lietuvos. Čia vyksta vaikų 
stovyklos laisvės kovų istorijos bei 
jaunojo kario parengties pažinimo 
tematika. 

Klubo buveinėje už projektines 
lėšas įrengta tarpukario kareivinių 

patalpa, papildyta muziejaus edu-
kacinė erdvė, įsigytas projektorius, 
skirtas istorinių fi lmų, senų foto-
grafi jų pristatymui, įrengta patalpų 
šildymo-vėsinimo sistema, nupirk-
tas medinių suolų komplektas.

Apie 60 ha plotą užimančioje 
bazės teritorijoje, vaikų stovykla-
vietėje ir šalia partizaninio muzie-
jaus įrengti sanitariniai metaliniai 
konteineriai su dušu ir tualetais, 
pratybų ir aktyvaus laisvalaikio 
zonose – biotualetai.

Klubo vadas Artūras Griguce-
vičius pasakojo, kad partizaninės 
istorijos muziejaus ekspozicija  
neseniai buvo papildyta.

Naujoji ekspozicija skirta 1-ojo 
pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kuni-
gaikščio Gedimino pulko istorijai. 

Joje – keturi stendai su žmonių 
dovanotomis nuotraukomis iš 
asmeninių šeimų albumų, stilizuo-
tas vidinis pulko kiemelis, pilotų 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
legendinę istoriją menanti skrynia.

Širvintiškis tautodailininkas 
Raimondas Šalaševičius padova-
nojo savo keramikos darbus tema 
„Pokario Lietuva“. Tai – penkios 
istorijos, pasakojančios apie žmo-
nių išgyvenimus ir susipriešinimą 
Lietuvos partizaninių kovų metais. 
Kūrinys yra 2021-ųjų respublikinės 
liaudies meno parodos „Aukso 
vainikas“ laureatas.

Pasak klubo vado A. Griguce-
vičiaus, įgyvendinant projektą, 
išplėtota veikla, organizuojant 
išvažiuojamąsias edukacijas – įsi-

gytas specialus transportas. 
Kadangi didelėje teritorijoje 

išsidėstę daug edukacinių erdvių 
su vertingais eksponatais, pagrin-
dinėse veiklos vykdymo zonose 
įrengta teritorijos vaizdo stebėjimo 
sistema. Pasak šeimininkų, ši sau-
gumo priemonė svarbi apsaugant 
ir pačius lankytojus nuo rimtesnių 
nelaimių dėl neapdairumo, sava-
rankiškai vaikštant po apgriuvusius 
raketinės bazės statinius. 

Projekto partneriai – Ukmergės 
rajono savivaldybė ir Ukmergės 
kraštotyros muziejus.

1936 m. Valstybės centralinio knygy-
no Ukmergės skyrius tapo Ukmergės 
viešąja valstybine biblioteka. Pirma-
sis bibliotekos antspaudas.

1932 m. leidinys „Bibliografi jos ži-
nios“ citavo „Rytų Lietuvos“ laikraštį, 
kuris džiaugėsi bibliotekos veikla.

Nors tuo pačiu metu dideliais 
kiekiais buvo išimama draudžia-
ma literatūra, vis dėlto Ukmergės 
bibliotekos fondai greitai plėtėsi. 
Biblioteka susidurdavo ir su įvai-
riomis problemomis: trūko knygų 
bei spaudos, iš skaityklos dingdavo 
laikraščiai.

◊◊◊
Vokiečių okupacijos metais iš 

bibliotekos fondų buvo išimta 6 150 
knygų ir beveik visa 1940–1941 me-
tais gauta politinė literatūra – fonde 
beliko tik 28 leidiniai. Taip pat buvo 
keičiami ir neįtikę bibliotekininkai. 
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Tuomet Ukmergėje dirbo 13 biblio-
tekininkų, iš kurių 11 buvo atleisti. 

Savo veiklą po pertraukos bibli-
oteka pradėjo 1944 m. rugpjūčio 
mėnesį Kauno gatvėje. Jos patal-
pos užėmė 107,5 kv. m. Po metų 
biblioteka jau turėjo 600 skaitytojų. 
Pastatas veiklai tiko, tačiau patal-
poms buvo reikalingas remontas: 
langų sutvarkymas, spynų pakei-
timas, skaityklai reikėjo daugiau 
suolų, nebuvo jokio apšvietimo. 
Biblioteka dirbo kasdien, išskyrus 
sekmadienius, nuo 14 iki 19 valan-
dos. Knygų fondai tuo metu buvo 
negausūs, jau du kartus „išvalyti“ 
nuo tuo metu nepageidaujamos 
literatūros. Leidiniai į biblioteką at-

keliaudavo iš Valstybinio literatūros 
fondo, buvo sudaromi ir „Knygų 
rinkėjų“ būreliai, rinkę knygas iš 
vietos gyventojų. 1946 metais įkur-
tas viešosios bibliotekos Vaikų lite-
ratūros skyrius. Po kelerių metų šis 
skyrius turėjo apie 800 skaitytojų, 
nuolat buvo organizuojamos knygų 
parodos, susitikimai su rašytojais. 

Nuo pat pirmųjų pokario metų 
įstaigoje pamažu daugėjo bibliote-
kininkų, pradėtas vykdyti ir meto-
dinis darbas: viešosios bibliotekos 
darbuotojai vykdavo į kaimus, 
kur teikdavo metodinę ir praktinę 
pagalbą bibliotekų ir klubų-skai-
tyklų vedėjams. Šiuo laikotarpiu 
Ukmergės bibliotekos vedėjomis 
dirbo Vanda Zajančkauskienė 
(1944–1946), Lėja Chobotienė 

Ukmergės rajono savivaldybės biudžetas socialdemokratų akimis 

Stasys Jackūnas.

Socialdemokratų (LSDP) frak-
cija savivaldybėje savo balsais 
palaikė Ukmergės rajono savi-
valdybės 2022 m. biudžetą. Iki 

biudžeto priėmimo ukmergiškiai 
socialdemokratai daug diskutavo 
skyriaus tarybos posėdžiuose, vyk-
dė apklausas elektroninėje erdvėje, 
teikė rekomendacijas savivaldybės 
LSDP frakcijos nariams. 

Skyriaus pirmininkė Indrė Kižie-
nė skyriaus tarybos posėdžio metu 
apgailestavo, kad šioje kadencijoje 
rajono savivaldybės taryboje soci-
aldemokratų atstovų yra per mažai, 
todėl esą sudėtingiau apginti rajono 
žmonių lūkesčius ir įvykdyti duotus 
pažadus rinkėjams. Taip stipriai 
kylant socialdemokratų reitingams 
ir atgaunant žmonių pasitikėjimą, 
pirmininkė kvietė tarybos narius 
nenutolti nuo rinkimų programos 
ir ginti rajono gyventojų interesus.

Kaip atrodo rajono biudžetas, 
pasakoja socialdemokratas, Ukmer-
gės rajono savivaldybės tarybos 
Biudžeto ir ekonominės plėtros 
komiteto narys Stasys Jackūnas.

Esate ilgametis socialdemokratų 
atstovas Ukmergės rajono savival-
dybės taryboje, nuosekliai dirbate 
Biudžeto ir ekonominės plėtros 
komitete, esate bene geriausiai 
susipažinęs su Ukmergės rajono 

savivaldybės planuojamu biudže-
tu. Koks jis ir kaip jį vertinate? 

Pastaraisiais metais rajono sa-
vivaldybės biudžetas įvykdomas ir 
vis didėja. Šiais metais planuojama 
gauti per 53 mln. Eur pajamų. Ti-
kiuosi, kad planas bus įvykdytas ir 
turėsime galimybę padengti biudže-
to išlaidas pagal numatytas prog-
ramas. Svarbiausia, kad lėšos būtų 
panaudotos efektyviai ir skaidriai 
bei nenuviltų Ukmergės gyventojų.  

2013–2019 metais vadovavote 
Ukmergės r. savivaldybės admi-
nistracijai, buvote valdančiojoje 
daugumoje, tad daugelis soci-
aldemokratų siūlytų, parengtų 
projektų ir programų vis dar 
tęsiasi. Ar biudžeto asignavimų 
programos pateisina gyventojų 
lūkesčius ir kokius pagrindinius 
prioritetus išskirtumėte? 

Džiaugiuosi, kad yra tęsiami 
mūsų pradėti infrastruktūriniai pro-
jektai, tikrai nemažai teko pavargti 
prie kelių ir gatvių rekonstrukcijos, 
kaimiškų vietovių apšvietimo 
darbų, viešųjų erdvių sutvarkymo, 
daugiabučių namų, kultūros, švie-
timo ir sporto pastatų renovacijos, 

socialinių būstų plėtros, vaikų žai-
dimų aikštelių įrengimo ir kitų  pro-
jektų investicijų derinimo ir derybų 
su finansuojančiomis institucijomis 
bei dokumentų rengimo. Žinoma, 
nemažai pradėta ir naujų projektų 
bei programų, kuriems pritariame, 
jei tai atitinka gyventojų lūkesčius 
ir būtinumą. Mes, socialdemok-
ratai, ypatingą dėmesį skiriame 
žmogui ir jo gyvenimo kokybei, 
todėl nenuostabu, kad palaikėme 
biudžeto asignavimų programas, 
kur didžioji biudžeto išlaidų suma  
yra skirta žinių visuomenės plėtros 
programai, sveikatos apsaugos ir 
socialinės paramos bei viešosios 
infrastruktūros plėtros progra-
moms. Taip pat mes akcentuoja-
me, kad ne mažiau svarbios yra 
kultūros, sporto ir nevyriausybinių 
organizacijų veiklų programos. Ne-
atmetame ir to, kad prie biudžeto 
lėšų panaudojimo sugrįšime dar 
kartą, išklausę gyventojų lūkesčius 
ir prieš tai gerai išdiskutavę savi-
valdybės komitetuose.

Socialdemokratų frakcija sa-
vivaldybės taryboje pateikė Da-

lyvaujamojo biudžeto projektą, 
kuriam buvo pritarta. Kas tai 
ir kodėl tai svarbu Ukmergės 
bendruomenei? 

Dalyvaujamasis biudžetas – bū-
das kartu su bendruomene spręsti, 
kaip panaudoti viešąsias lėšas, kai 
bendruomenės nariai patys siūlo 
idėjas savivaldybei. Socialdemo-
kratų dėka 2021 metais šiomis 
lėšomis pasinaudojo Šventupės 
bendruomenė ir renovavo mies-
telio krepšinio aikštelę. Šių metų 
antrame ketvirtyje bus skelbiamas 
paraiškų teikimo ir atrankos kon-
kursas, kuriame galės dalyvauti ir 
pareikšti savo nuomonę rajono gy-
ventojai, kur ir kaip efektyviau pa-
naudoti lėšas. Tad, naudodamasis 
proga, kviečiu Ukmergės rajono 
bendruomenes aktyviau įsiraukti į 
šį projektą ir kartu puoselėti mūsų 
kraštą. Dalyvaujamojo biudžeto 
iniciatyvoms skirta 20 tūkst. Eur. 
Ačiū už malonų pokalbį.
Sėkmės, dirbant rajono žmonių labui.

Pokalbį aprašė 
LSDP Ukmergės skyriaus 

atstovas spaudai
Politinė reklama bus apmokėta iš LSDP sąskaitos. Užs. Nr 121

UAB „Ukmergės šiluma“ informacija vartotojams
UAB „Ukmergės šiluma“ informuoja apie šilumos ir karšto vandens 

kainas, kurios bus taikomos nuo 2022 m. kovo 1 d.
Ukmergės m., Dukstynos k., Deltuvos mstl. šilumos energijos 

vartotojams:
1. Vienanarė šilumos kaina (be PVM) – 10,87 euro ct/kWh; 
2. Šilumos kaina gyventojams (su 9 proc. PVM) – 11,85 euro ct/kWh;
3. Šilumos kaina kitiems vartotojams (su 21 proc. PVM) – 13,15 

euro ct/kWh.
Ukmergės m., Dukstynos k., Deltuvos mstl. karšto vandens vartotojams:
1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (be 

PVM) – 8,39 Eur/m3;
2. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose 

(su 9 proc. PVM) – 9,15 Eur/m3;
3. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (be PVM) – 8,21 Eur/m3;
4. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (su 21 proc. PVM) – 

9,93 Eur/m3.
Šventupės gyvenvietės šilumos energijos vartotojams:
1. Vienanarė šilumos kaina (be PVM) – 11,34 euro ct/kWh; 
2. Šilumos kaina gyventojams (su 9 proc. PVM) – 12,36 euro ct/kWh;
3. Šilumos kaina kitiems vartotojams (su 21 proc. PVM) – 13,72 

euro ct/kWh.
Šventupės gyvenvietės karšto vandens vartotojams:
1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (be 

PVM) – 8,63 Eur/m3;
2. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose 

(su 9 proc. PVM) – 9,41 Eur/m3;
3. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (be PVM) – 8,45 Eur/m3;
4. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (su 21 proc. PVM) – 

10,22 Eur/m3.
UAB „Ukmergės šiluma“ administracijaUžs. Nr. 128

(1946–1947) bei Elena Auglienė 
(1947–1951). Nuo 1949 metų lėšos 
viešųjų bibliotekų knygoms pirkti 
buvo gaunamos iš šalies biudžeto. 
Respublikinis bibliotekų kolekto-
rius ėmė siųsti knygas kas ketvirtį 
metų, vėliau – ir dažniau. Tais 
pačiais metais pradėtas inventorinti 
bibliotekos knygų fondas.

◊◊◊
Bibliotekos įsikūrimas ir veiklos 

pradžia nebuvo lengvi. Didelį 
nuostolį biblioteka patyrė karo 
metais – pasikeitė visi įstaigos 
darbuotojai, prarasta dalis leidinių. 
Savo veiklos pradžioje biblioteka, 
remdamasi to meto įstatymais, 
pirmiausia vykdė tiesiog knygų 
saugojimo bei kaupimo funkciją, 
tik vėliau pradėta rūpintis kultūri-
niu darbu, metodine veikla. 

Surinkta medžiaga iš periodinės 
spaudos ir kitų leidinių atskleidžia, 
kad miesto gyventojai gausiai lan-
kėsi bibliotekoje: skaitė knygas, čia 
mėgo leisti laisvalaikį.  

Informuoju žemės sklypo (kad. 
Nr. 8170/0007:140), esančio Sodų 
g. 9, Ukmergės m., bendraturtį A. R., 
kad UAB „Aterra“ matininkas Egidijus 
Kamarauskas (kvalifikacijos pažymė-
jimo Nr. 2M-M-578) 2022-03-07 10.00 
val. vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 1), 
esančio Sodų g. 7, suprojektuoto for-
mavimo ir pertvarkymo projektu (www.
zpdris.lt ZSFP-69398), ženklinimo 
darbus. Dėl išsamesnės informacijos 
prašome kreiptis į matininką Egidijų 
Kamarauską adresu Statybininkų g. 
8, Molėtai, el. p. kamarauskas@gmail.
com arba tel. 8 656 57800. Užs. Nr. 134

Informuojame, kad 2022-03-10 nuo 
10:00 val. bus atliekami žemės sklypo 
(kad. Nr. 8135/0001:17, proj. Nr. 28), 
esančio Ukmergės r. sav., Siesikų sen., 
Briedžiūnų k., kadastriniai matavimai. 
Gretimų sklypų (kad. Nr. 8135/0001:83, 
8135/0001:84, 8175/0003:1) savinin-
kai, paveldėtojai, naudotojai ar įgalioti 
asmenys kviečiami dalyvauti numa-
tytų darbų metu. Irmantas Valančius, 
Kementos g. 9-3, Giedraičių sen., 
Giedraičių mstl., Molėtų r. sav., tel. 8 
611 16520, el. p. irmantas.matavimai@
gmail.com. Užs. Nr. 129


