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Taikos balandis
Taikos balandi, skriski per pasaulį
Ir neški taiką ant baltų sparnų.
Tegul ant žemės žydi margos gėlės,
Palaistytos lietaus lašais, bet ne 
krauju.
Lai iš darbų saugus sutinka kelias,
Jaunųjų poros jungiasi žiedais.
Lovelėse lai krykščia vaikų juokas,
Ramiai užmiega su mamyčių bu-
činiais.
Taikos balandi, skriski per pasaulį,
Malda ir meilė – švyturys vilčių.
Viena padangė, visiems šviečia saulė,
Tad ir pasaulis skirtas dėl visų.

Metų sukaktys
Sukanka 110 metų, kai Andrio-

niškyje, Anykščių rajone, 1912 
m. gegužės 9 d. gimė Domicelė 
Tarabildienė, dailininkė, grafi kė, 
knygų iliustratorė, skulptorė, foto-
menininkė. 1941–1945 m. gyveno 
ir kūrė Ukmergėje. Mirė 1985 m. 
rugsėjo 8 d. Vilniuje.

***
Sukanka 70 metų, kai Laičių 

kaime, Ukmergės rajone, 1952 
m. gegužės 13 d. gimė Stasė 
Ladauskaitė, literatė. Eilėraščiai 
spausdinti Ukmergės literatų 
draugijos išleistoje knygoje „Ties 
Vilkmerge“, rajono spaudoje.

***
Sukanka 90 metų, kai Varei-

kių kaime, Upninkų apylinkėje, 
Jonavos rajone, 1932 m. gegužės 
18 d. gimė Izidorius Ignatavičius, 
dramaturgas, rašytojas. Mokėsi 
Ukmergės gimnazijoje. Grįžęs iš 
tremties kurį laiką gyveno ir dirbo 
Ukmergėje. 

***
Sukanka 95 metai, kai Ukmer-

gėje 1927 m. gegužės 19 d. gimė 
Regina Varnaitė-Eidukaitienė, 
teatro ir kino aktorė. 

***
Sukanka 5 metai, kai Ukmer-

gėje 2017 m. gegužės 19 d. mirė 
Zita Bataitienė, inžinierė, poetė, 
Lietuvos nepriklausomųjų ra-
šytojų sąjungos narė, laikraščio 
„Ukmergės žinios“ bendradarbė. 
Išleido poezijos knygą „Ties durų 
slenksčiu“ (1998), poezijos ir pub-
licistikos knygą „Benamė laimė“ 
(2004), kūrybos rinktinę „Duobu-
ris“ (2012). Gimė 1954 m. rugsėjo 
28 d. Lekėčiuose, Šakių rajone.

***
Sukanka 150 metų, kai Varšu-

voje 1872 m. gegužės 26 d. mirė 
Stanislovas Feliksas (Fortunatas) 
Čėsna Kosakovskis, trečiasis 
Kosakovskių Vaitkuškio dvaro 
valdytojas, Naktikovo herbo bajo-
ras, grafas. 1857–1862 m. supro-
jektavo ir perstatė neogotikinius 
Vaitkuškio dvaro rūmus. Gimė 
1795 m. sausio 4 d. Hamburge.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Bažnyčioje vyksta remonto darbai

Lyduokių bažnyčia.

Vilma NEMUNAITIENĖ
Kultūros ministerija kartu su 

Kultūros paveldo departamentu pri-
stato kultūros paveldo objektų, ku-
rie tvarkomi pagal Nekilnojamųjų 
kultūros vertybių tvarkybos darbų 
fi nansavimo programą, žemėlapį. 

Šiame žemėlapyje Ukmer-

gės rajone nurodytas vienintelis 
objektas – Lyduokių Šv. arkangelo 
Mykolo bažnyčia. Rašoma, kad 
čia atliekami bažnyčios interjero 
tvarkybos (restauravimo, remon-
to) darbai. Pagal planą jų pabaiga 
numatoma šiais metais.

Lyduokių bažnyčios klebonas 

Šarūnas Petrauskas sako, kad šie 
maldos namai remontuojami jau 
bemaž penkerius metus. Fasadas, 
stogas sutvarkyti, tačiau darbai 
tebevyksta viduje. Labai tikimasi, 
kad jie bus užbaigti šiais metais.

Priminsime, kad Lyduokių Šv. 
arkangelo Mykolo bažnyčios re-
novacija pradėta 2018 metais. 
Tai – didelis projektas, kuriam 
įgyvendinti jau prireikė ne vienų 
metų ir didžiulių investicijų. Pir-
miausiai buvo pakeistas bažnyčios 
ir varpinės stogas, nutiesti nauji lie-
tvamzdžiai, ištinkuotos ir nudažy-
tos išorės sienos. Taip pat pakeisti 
langai ir durys, remontuoti pamatai, 
pradėti ir vidaus remonto darbai. 

Lyduokių bendruomenės pir-
mininkė ir bažnyčios pastoracinės 
tarybos narė Auksė Pusvaškienė 
pasakojo, kad vidaus remonto 
darbus atliekančios bendrovės 
darbininkai jau spėjo pakeisti dalį 
elektros instaliacijos, dalį grindų. 
Taip pat sutvarkytos lubos, vitra-
žai, perdažytos sienos.

Šiemet darbai tęsiami – bus 
atnaujinta centrinė nava – paklotos 
naujos grindys, taip pat remontuo-
jamos vargonų, zakristijos patal-
pos, perdažomi klauptai. Darbai 
persikels ir į rūsio patalpas.

Projektui iš Kultūros ministeri-
jos šiemet skirta per 90 tūkst. Eur. 
Kasmet, taip pat ir šiais metais, 
prie jo prisideda ir vietos bendruo-
menė. Po 10 tūkst. Eur kasmet ski-
ria Ukmergės rajono savivaldybė. 
Iš viso šių metų darbams skirta per 
114 tūkst. Eur.

Bažnyčios atnaujinimo pro-
jektinius darbus koordinuojanti 
A. Pusvaškienė pasakojo, kad dar 
yra ir ateities planų – jau parengtas 
projektas tvorai atnaujinti, planuo-
jama parengti projektą aplinkai 
tvarkyti.

Lyduokių Šv. arkangelo My-
kolo bažnyčia yra respublikinės 
reikšmės kultūros paminklas, įra-
šytas į valstybės saugomų objektų 
sąrašą, tad jos renovacija pagal 
Lietuvos Respublikos ir Šventojo 
Sosto sutartį remiama valstybės.

Barokinė bažnyčia Lyduokiuo-
se buvo pastatyta 1623 metais. 
Joje be architektūros yra į kultūros 
vertybių registrą įrašytų dailės 
kūrinių. Vieni reikšmingiausių – 
XVIII amžiaus molbertinės tapy-
bos paveikslai „Puota Emause“ bei 
„Marijos ėmimas į dangų“.

Pristatomame kultūros paveldo 
objektų, kurie tvarkomi pagal 
Nekilnojamųjų kultūros vertybių 
tvarkybos darbų finansavimo 
programą, žemėlapyje iš viso – 
pusšimtis objektų įvairiuose šalies 
regionuose. Kartu su objektu pa-
teikiama svarbiausia informacija 
apie jį. 

Skelbiama, kad paveldotvarkos 
programoje dėmesys kreipiamas į 
bažnyčias, tautinių mažumų, dvarų 
bei sakralinį paveldą bei medinių 
sakralinių objektų apsaugos tech-
nines priemones.

Šventupės turtai – mylintys savo kraštą žmonės 

Vytautas A. Marčauskas ir Emilija Vėbrienė. Autorės nuotr.

Lina SUKACKIENĖ
Šventupės gyvenvietės centras 

– dvaras. Pirmą kartą rašytiniuose 
dokumentuose jis minimas 1492–
1506 m. Šventupės dvaras buvo 
įsikūręs šalia Vidiškių miestelio, 

vėliau sodyba buvo perkelta ir 
įkurta apie 2,5 km į šiaurės rytus 
nuo Vidiškių, dešiniajame Šven-
tosios upės krante, ir, spėjama, 
dėl šios priežasties įgavo šį vardą.

Istoriniai šaltiniai byloja, kad 

XVII a. pabaigoje dvaras atiteko 
Marcijonui Dambrauskui ir jo 
žmonai Ievai Komorovskaitei. Po 
jų mirties dvarą paveldėjo sūnūs 
Baltramiejus ir Juozas, kurie dvarą 
nuomojo. 

Vėliau dvaras atiteko Ignui Ta-
dui Dambrauskui, kuris 1761 m. jį 
pardavė Janui Dambrauskui. Iki šių 
dienų išlikę Šventupės dvaro rūmai, 
pastatyti Dambrauskų valdymo lai-
kotarpiu – XVIII a. 1794 m. dvaro 
valdų plane pažymėtos rūmų, ofi -
cinos ir ledainės vietos atitinka iki 
šių dienų išlikusius dvaro pastatus.

XIX a. laikotarpiu keitėsi sody-
bos išplanavimas, buvo perstatyti 
ūkiniai pastatai, pastatytas rūmų 
rytinio fasado portikas – Šven-
tupės dvaras įgijo klasicizmo 
bruožų. Taip pat perplanuotas ir 
dvaro parkas.

1992 m. Šventupės dvaro so-
dyba paskelbta archeologiniu ir 
architektūriniu kultūros paveldo 
objektu. Šiuo metu rūmų pastate 
įsikūrę kultūros namai, biblioteka, 
kaimo bendruomenė.

Stebuklingas šaltinis
Šventupės bendruomenei dau-

giau kaip 10 metų vadovaujantis 
Vytautas Alfonsas Marčauskas 
pasakoja, kad, prasidėjus aktyviai 
bendruomeninei veiklai, gyven-
viečių, miestelių žmonės žymiai 

daugiau bendrauja tarpusavyje. O 
ir patys sulaukia svečių. 

Taip pat jis sako, kad vienas 
įdomiausių Šventupės lankytinų 
objektų yra stebuklingu vadina-
mas šaltinis. Kažkada šis šaltinis 
buvo labai apleistas, nesutvarkyta 
prieiga prie jo. Prieš gerą dešimt-
metį sutvarkyta šaltinio aplinka, 
priėjimas prie jo. Įrengta mini 
poilsio aikštelė. Vyksta gana inten-
syvus judėjimas šioje aplinkoje, 
nes iš šaltinio kasdien įvairiomis 
talpomis žmonės pilasi ir išsiveža 
vandenį.

Legenda apie šaltinį 
„Šventerečių“

Apie tai, kaip ir kada šioje 
vietoje pradėjo trykšti šaltinis, 
sukurta nemažai įvairių istorijų. 
Vieną legendą apie Šventupės 
šaltinį aprašė ir pats pirmininkas 
V. A. Marčauskas.

Pasakojama, kad labai seniai 
ant kalno, apsupto tamsių girių, 
kur dabar yra Šventupės kaimas, 
rymojo kelios sukrypusios lūšne-
lės. Pakalnėje, per didingas šven-
tųjų ąžuolų girias prasiskynusi 
taką, tekėjo srauni upė. Upė buvo 
plati, gili ir išdidžiai nešė vandenis 
į jūrą. Niekas nedrįso jai trukdyti.

Retai, kas ja plaukdavo, nes upė 
buvo labai paslaptinga. 

Nukelta į 8 p.
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Šventupės turtai – mylintys savo kraštą žmonės 

Naujuose pašto ženkluose 
įamžinta lietuvių tautosaka

Pašto ženkluose vaizduojama Eglė žalčių karalienė ir paparčio žiedas.

Lietuvos paštas išleido du nau-
jus pašto ženklus tema „Europa. 
Padavimai ir mitai“. Vienas jų 
sukurtas remiantis lietuvių liaudies 
pasakos „Eglė žalčių karalienė“ 
motyvais, kitas vaizduoja Lie-
tuvoje simbolinę reikšmę turintį 
papartį, o tiksliau – paparčio žiedą.

 „Eglė žalčių karalienė“ yra vie-
na populiariausių lietuvių liaudies 
pasakų. Nors skaičiuojama daugiau 
nei šimtas šios pasakos variantų, 
pagrindinė visų linija tokia pati 
– Eglės ir Žilvino, kitiems pasiro-
dančio žalčio pavidalu, nelaiminga 
meilės istorija, pasibaigusi Žilvino 
atplaukimu kraujo puta, o Eglės ir 
jos vaikų – Ąžuolo, Uosio, Beržo 
ir Drebulės – virtimu medžiais. 
Pasak tautosakininkų, tai – viena iš 
nedaugelio lietuviškų pasakų, pasi-
baigiančių nelaimingai. Šaltiniuose 
rašoma, kad pirmą kartą „Eglė žal-
čių karalienė“ publikuota 1837 m. 
Nuo to laiko pasaka ne kartą virto 
dar ne viena knyga ar spektakliu. 
Palangos botanikos sode iki šiol 
stovi šiai legendai skirta skulptūra.

Simbolinis paparčio žiedas – 
taip pat svarbus įvaizdis lietuvių 

Atkelta iš 7 p.

Bet vieną kartą ta upe dideliu 
plaustu plaukė maldininkai. Ir 
staiga pakilo labai stiprus vėjas, 
prasidėjo didžiulė audra. Ji pradėjo 
blaškyti ir mėtyti į visas puses 
plaustą, kol tas visai subyrėjo. Vie-
ną iš plaukusių maldininkų tiesiog 
prarijo upė ir nunešė net iki jūros...
Kitus leisgyvius bangos išmetė į 
krantą kalno papėdėje.

Kaip audra netikėtai kilo, taip 
netikėtai ir pasibaigė. Upė atsi-
traukė nuo kalno ir dideliu lankstu 
nuskubėjo tolyn.

Tuo metu per kaimą keliavo 
senelis, lydimas mažos mergai-
tės su ąsočiu, į kurį rinko gėles. 
Kalno papėdėje išvydę vos gyvus 
maldininkus, abu suskubo prie jų. 
Sužinojęs, kad vieną maldininką 
pasiglemžė upė, o kiti vos liko 
gyvi, senelis čiupo ąsotį su gėlė-
mis, sumurmėjo tik jam vienam 
žinomus žodžius ir sviedė žemėn. 
Šioji prasivėrė, ąsočio šukės ir 
gėlės subyrėjo į žemę ir iš jos 
ištryško šaltinis. Pasėmė senelis 
šaltinio vandens, visus juo pagirdė 
ir šie atgavo jėgas. Šaltinį pavadi-
no Šventerečiumi ir pasakė, kad jis 
tekės tol, kol čia gyvenantys žmo-
nės rūpinsis kaimu ir padės vienas 
kitam. Senelis su mergaite kaip 
netikėtai atsirado, taip ir pradingo. 

Saugojo žmonės šaltinį, slėpė 
nuo svetimų, nes vanduo buvo ne 
tik skanus, bet turėjo ir gydomųjų 
savybių: juo nuplautos žaizdos 
užgydavo greičiau, sergantieji 
sveikdavo lengviau, o pavargusieji 
greičiau atgaudavo jėgas...

Patys pilsto į butelius
Legendoje apdainuotas šaltinis 

teka iki šių dienų. Jo vanduo iš tiesų 
labai skanus, truputį salstelėjęs ir 
kvepia laukų gėlėmis. V. A. Mar-
čauskas pasakoja, kad bendruo-
menė atliko tyrimus šio vandens 
kokybei nustatyti, kurie patvirtino, 
kad vanduo labai kokybiškas. 

Šventupiečiai, vertindami šią 
labiausiai lankomą gyvenvietės 
vietą, įsigijo taros, į kurią supila 
šaltinio vandenį ir dalija atvyks-
tantiems svečiams kaip suvenyrus. 

Koplytstulpis Šventerečiaus šaltiniui. Šventerečiaus šaltinis.

Ant indų užrašyta „Šaltinio „Šven-
terečius“ tyras vanduo“.

Šventupiečių kasdienybė
Bendruomenės pirmininkas 

pasakoja, kad, nors Šventupės 
gyvenvietė maža, čia gyvena labai 
bendruomeniški ir kūrybingi žmo-
nės. Jie nuosekliai ir išradingai 
kuria visą gyvenvietės infrastruk-
tūrą. Tvarkydami šaltinio aplinką, 
bendruomenės nariai pastatė Mal-
dininko skulptūrą. Jos autorius yra 
drožybos meistras Pranas Petronis. 
Senosios upės vagos tvenkinį puo-
šia čia apgyvendintas Uodas. Šio 
kūrinio autorius – metalo plastikos 
meistras Andrius Janulis. Juokau-
dami Šventupės žmonės dabar 
savo Uodą visų uodų karaliumi 
vadina.

V. A. Marčauskas pasakoja, kad 
šventupiečiai paramai gauti rašo 
projektus ir juos laimi. Jų pro-
jektai – skulptūrų statyba, parko 
alėjų atkūrimas – turi didelę išlie-
kamąją vertę. Daug veiklų vyksta 
dvare. Nėra tokių mecenatų, kurie 
investuotų asmenines lėšas į jo 
remontą, tad patys šventupiečiai, 
panaudodami projektines lėšas, 
„lopo“ jį. Kadangi čia įsikūrusi 
biblioteka, kultūros namų salė, 
edukacijų kambarys, dvaras išlie-
ka veiklos centru.

Dainuoja romansus
Pasak bendruomenės pirmi-

ninko, jų romansinio dainavimo 
ansamblis turi šaltinio pavadinimą 
„Šventerečius“.

Šis kolektyvas daug koncertuo-

ja, dalyvauja įvairiuose konkur-
suose ir laimi aukštas vietas. Mu-
zikantai yra paruošę nuotaikingą 
teatralizuotą muzikinę programą 
„Komarynės paslaptys“. Joje 
susipina dainos, eilės, krašto isto-
rija ir švelnus humoras. Tremčiai 
atminti „Šventerečius“ yra paren-
gęs programą „Neišsiųsti laiškai“. 
Programos jau rodytos daugelyje 
renginių ne tik Ukmergės rajone, 
bet ir kitose Lietuvos vietovėse.

Tikrai ne kiekvienos gyven-
vietės žmonės gali pasidžiaugti 
turį apie juos parašytą knygą. O 
Šventupė tokią turi.

Pagal fi nansuotą  projektą prieš 
ketverius metus jie išleido šven-
tupiečių kūrybos rinktinę „Ant 
Šventosios upės kranto“, kurios 
sudarytojos yra šventupietės Genė 

Vaitkūnienė ir Emilija Vėbrienė. 
Knygutė gausiai iliustruota V. A. 
Marčausko ir E. Vėbrienės nuo-
traukomis.

Visada laukiami svečiai
V. A. Marčauskas pasakoja, 

kad bendruomenė sulaukia daug 
svečių. Iš anksto susitarusius 
atvykti svečius dažnai pasitinka 
Šventupės dvaro ekonomė ir dvaro 
ponių ansamblis.

Dvaro terasoje svečiai vaišinami 
tradiciniu troškiniu, Komaro dvaro 
bulviniais blynais ar kiaušiniene, o 
dvaro ponios linksmina romansais.

tautosakoje. Nors iš tiesų paparčiai 
nežydi, nuo seno žiedo paieška Jo-
ninių naktį apipinta ne vienu mitu. 
Pasak daugelio sakmių, paparčio 
žiedas pražysta tik stebuklingą 
naktį, vieną kartą per 100 metų, 
ir tai įvyksta tik trumpiausią me-
tuose naktį, per Rasų šventę. Rasti 
paparčio žiedą reiškia didžiulę 
sėkmę – žmogus tampa visažinis 
ir labai laimingas. 

Pašto ženklų autorė – Greta 
Gruzdaitytė. Kiekvieno pašto ženk-
lo nominalas – 0,95 euro, tiražas – 
40 tūkst. vnt. Kartu su pašto ženklais 
išleistas ir pirmos dienos vokas. 

Pašto ženklų laida „Europa“ 
kasmet leidžiama visose ES ša-
lyse. Pernai pašto ženklų laida 
„Europa“ buvo dedikuota nykstan-
tiems gyvūnams. Lietuvos paštas 
tą kartą išleido du pašto ženklus, 
kuriuose pavaizduoti į Lietuvos 
raudonąją knygą įrašyti pilkasis 
ruonis ir lūšis.

UŽ inf.


