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Sudarius apsaugos sutartį 
apsaugos sistemą įreng-

sime už 1 Eur
UAB „Apsaugos                      

komanda“
saugos tarnyba

Pasiūlymas galioja fiziniams asmenims
J. Basanavičiaus g. 114, Utena
Tel. (8 389) 50 435
Mob.: 8 652 62 900, 8 699 88 243

Trum pai

13 psl.11, 12 psl.5 psl.

Nauja
kryptis
turistams

Stūglių
kaimo
istorijos

Žala
Utenos rajono
gamtai

Išankstinis balsavimas
Tęsiasi pirmadienį prasi-

dėjęs išankstinis balsavimas 
Lietuvos Respublikos Prezi-
dento rinkimų antrajame ture 
ir rinkimuose į Europos Parla-
mentą. Balsuoti iš anksto visų 
šalies savivaldybių pastatuose 
rinkėjai dar gali gegužės 22–
24 d. nuo 8 iki 20 val. Vyks-
tant balsuoti su savimi reikia 
pasiimti tik asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą.

Lankėsi viceministras
Vakar Utenoje lankėsi Lie-

tuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto viceminis-
tras prof. dr. Valdemaras Ra-
zumas. Vizito metu Utenos 
rajono savivaldybės adminis-
tracijoje vykusiame susitiki-
me-diskusijoje kartu su regi-
ono savivaldos, švietimo ir 
mokymo institucijų bei socia-
linių partnerių atstovais buvo 
aptariamos Utenos regionui 
reikalingų specialistų rengi-
mo aktualijos.

Autoriaus nuotr.

NUMERIS 039 (2153)    

TREČIADIENIS
2019 m. gegužės 22 d.

Tęsinys 3 psl.

Geriausia dovana motinai – 
namų nepamirštantys vaikai 

Visvaldas KULAKAUSKAS
visvaldas@utenosdiena.lt

Gegužės 14 dieną Utenos rajono savivaldybės 
administracijoje Daugailių seniūnijos gyventoją 
daugiavaikę mamą Ireną Stanislavą Klibienę pasvei-
kino Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, 
Utenos rajono savivaldybės, Daugailių seniūnijos at-
stovai ir artimieji. Tiesa, šeimai, išsibarsčiusiai nuo 
Utenos iki Marijampolės, iš gausaus būrio sveikinto-
jų atstovavo tik nedidelė dalis.

Gausus sveikintojų būrys
Iš Vilniaus atvykęs LR Pre-

zidento kanceliarijos kancle-
ris Giedrius Krasauskas Pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės 
dekretu apdovanojo aštuonių 
vaikų motiną I. S. Klibienę or-
dino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
medaliu. Perduodamas Prezi-
dentės linkėjimus svečias įtei-

kė valstybės vadovės saldainių 
ir apdovanojimo dokumentą.

Prie kanclerio sveikinimų pri-
sijungė ir Utenos rajono savi-
valdybės meras Alvydas Kati-
nas, pasidžiaugęs, kad jau trečia 
Daugailių seniūnijos daugia-
vaikė mama sulaukė šio gar-
bingo Prezidentės apdovanoji-
mo, kurio neturi galios suteikti 
nei rajono savivaldybė, nei me-

ras. Iš Daugailių seniūnijos ki-
lęs rajono vadovas, įteikdamas 
I. S. Klibienei gėles, sakė: „Pats 
didžiausias nuopelnas yra Jūsų. 
Nuopelnas širdies, kurioje telpa 
tiek meilės gyvenimui, ateičiai, 
vaikams, anūkams.“

Laikinai einanti Utenos rajo-
no savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pareigas Zita 
Ringelevičienė daugiavaikei 
motinai padovanojo angelą 
sargą, kad globotų ir saugotų, 
Socialinių reikalų ir sveikatos 
apsaugos skyriaus vedėja Inga 
Šakalienė įteikė Utenos rajono 
savivaldybės proginius žen-
kliukus, kuriuos prašė perduo-
ti visiems vaikams, o Daugai-
lių seniūnijos seniūnė Giedrė 
Eimutienė palinkėjo I. S. Kli-
bienei puikiausios sveikatos 
ir vaikų bei artimųjų meilės. 
Pastarųjų dėmesys tądien su-

graudino mamą, anytą, uoš-
vienę, močiutę.

Apdovanojama mama, 
įvertinama visa šeima

„Utenos dienos“ kalbintas 
kancleris G. Krasauskas sakė, 
kad pagal įstatymą yra apdo-
vanojama tik ta motina, kuri 
pagimdė ne mažiau nei pen-
kis vaikus ir juos užaugi-
no bei gerai išauklėjo. „Ap-
dovanodami mamą tuo pačiu 
mes (LR Prezidento kancelia-
rija – aut. past.) įvertiname ir 
visą šeimą, – teigė pašneko-
vas. – Vaikai turi gyventi do-
rai, nebūti amoralūs žmonės ar 
nusikaltimų padarę visuome-
nės nariai.“ Prezidento kance-
liarijos Personalo skyriaus ve-
dėja Gražina Urbonienė sakė, 

76-erių Irena Stanislava Klibienė gamtos prieglobstyje gyvena su ištikimu savo sargu Larsu
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Laikraščio „Utenos diena“                                    
prenumerata 2019 METAMS!*  

 
Prenumeruoti – pigiau, nei pirkti

* Užsisakyti „Utenos dieną“ 2019 m. galima redakcijoje  Maironio g. 34, 
Utenoje, kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 17 val. 
arba pas prenumeratos vadybininkus, mobiliuosius paštininkus ar pašte. 
Daugiau informacijos tel. (8 389) 61 460.   

1 mėn. – 3,50 Eur 
3 mėn. – 10,50 Eur
6 mėn. – 21 Eur 

Prenumeratos kainos 
mieste ir kaime:

Europos
Parlamento

rinkimaiSąrašo
numeris16 Gegužės 26 d.

Petras
AUŠTREVIČIUS

nr. sąraše 1

Viktorija
ČMILYTĖ - NIELSEN

nr. sąraše 2

Arminas
LYDEKA
nr. sąraše 4

Eugenijus
GENTVILAS

nr. sąraše 3

Andrius
BAGDONAS

nr. sąraše 5

Liberalų sąjūdis – europietiš-
kiausia politinė jėga Lietuvoje. 
Mūsų vizija paremta laisva, de-
mokratine, verslia ir vieninga 
Europa. Praėjus Lietuvos atkū-
rimo šimtmečio euforijai, jaučia-
me pareigą užtikrinti, kad Lietu-
vos ateities šimtmetis be išimčių 
ir išlygų būtų europietiškas. 

Garantuotos žmogaus 
teisės 

• Faktinis lyčių lygybės užti-
krinimas visoje ES ir kova prieš 
bet kokią diskriminaciją dėl ly-
ties, amžiaus, negalios, seksua-
linės orientacijos, religijos ir įsi-
tikinimų, rasės ir etninės kilmės

• Galimybė turėti dvigubą pi-

Liberalų sąjūdžio svarbiausi 
įsipareigojimai Lietuvai 

Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva susiduria su vis 
naujais išorės ir vidaus politikos iššūkiais. Kad juos 
įveiktume, turime telktis ir dirbti. Kartu ieškosime 
sprendimų, kad užtikrintume daugiau europietiškų 
galimybių Lietuvoje ir visavertišką bei visateisę Lie-
tuvos narystę ES. 

lietybę užsienyje gyvenantiems 
Lietuvos piliečiams

• Geriausias įmanomas 
„Brexit“ susitarimas visiems

Ekonomika, kurianti 
aukštesnes pajamas

• Naujų darbo vietų kūrimas ir 
jaunimo nedarbo mažinimas

• Palankesnė mokestinė siste-
ma visoje ES – geresnės sąlygos 
mažoms ir vidutinėms įmonėms

• Prioritetinė parama vaikus au-
ginančioms šeimoms

Užtikrintas saugumas
• Vieninga ir solidari bendra už-

sienio ir saugumo politika
• Glaudus ES valstybių narių 

bendradarbiavimas karinių įsigiji-
mų srityje

• Tolesnis ES atsparumo hibri-
dinėms grėsmėms ir dezinforma-
cijai didinimas

Naujos galimybės švietime ir 
moksle

• Didesnės galimybės jaunimui 
ir tolesnis „Erasmus+“ programos 
plėtojimas

• Dar didesnės investici-
jos moksliniams tyrimams ir                           
inovacijoms

• Bendros skaitmeninės rinkos 
sukūrimas

Stipri ir vieninga Europa
• Liberali demokratija, užtikri-

nanti žmogaus teises ir laisves
• ES sprendimų priėmimo pro-

cesas, grindžiamas skaidrumu ir 
mažesne biurokratine našta

• Vieninga ES prieglobsčio ir iš-
orinių sienų apsaugos politika

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio rinkimų sąskaitos. Užsk. Nr. 04/0522

Kviečiame laimėti!
Leidykla „Alma littera“ ir laikraštis „Utenos diena“ 

dovanoja Anando Dilvaro knygą „Vergas“.
Istorija prasideda, kai pasakotoją, patyrusį siaubingą avariją, 

ištinka koma. Visas jo kūnas paralyžiuotas, jis niekaip negali 
bendrauti su aplinkiniais. Nepaisant to, jis suvokia ir girdi viską, kas 
vyksta aplink.

Atskirtas nuo šeimos ir draugų, negalėdamas nieko jiems pasakyti 
ir parodyti, kad juos girdi ir supranta, jis pradeda vidinį pokalbį 
su savimi. Pokalbį, kuris veda į kelionę savęs pažinimo link. 
Vyras apmąsto visą savo gyvenimą ir suvokia, jog jis gyveno kaip 
vergas, priklausomas nuo malonumų, svaigalų, adrenalino, vengė 
atsakomybių ir nebrangino to, ką turi. Pamažu jis pasiekia būseną, 
kai visiškai iš naujo, nepaprastai giliai suvokia save ir savo buvimą. 

Knygą dovanosime teisingai atsakiusiam į klausimą, kokia 
šios knygos originalo kalba ir kiek pasaulyje nupirkta jos 
egzempliorių.

Atsakymus siųskite el. p. utenosdiena@gmail.com iki birželio 4 
dienos.

Editos Puskunigytės knygą „Po vidurnakčio“ laimėjo teisingai (lietuvių filologiją ir literatūrą studijavo 
Šiaulių universitete) į klausimą atsakiusi skaitytoja Lina ZABARSKAITĖ. Kviečiame į redakciją per dvi 
savaites nuo paskelbimo dienos atsiimti knygą.

Šventę vainikavo pernai 
įkurto UKC liaudies instru-
mentų ansamblio (vadovė Lo-
reta Liaugaudė) krikštynos, 
kurių metu ansambliui buvo 
suteiktas trumpas skam-
bus vardas UT. Vadovės idė-
ja buvo atgaivinti ansamblinio 

Šeimų šventė Utenoje
suvienijo bendruomenę

Sekmadienį vykusi Utenos kultūros centro (UKC), 
Utenos dekanato ir Utenos miesto seniūnijos reng-
ta Šeimų šventė prasidėjo 11 val. šv. Mišiomis Ute-
nos Dievo Apvaizdos bažnyčioje, o 12 val. persikėlė į 
UKC erdves, kur vyko koncertai ir daugybė žmones 
vienijančių atrakcijų, konkursų, žaidimų. Čia buvo 
renkamasi prie bendro suneštinių vaišių stalo, ben-
draujama, pramogaujama, ragaujama vienuolių iš-
virtos sriubos, lauže keptų bulvių. Šventės svečiai 
galėjo apsipirkti mugėje. Vaikų laukė lėlių teatro pa-
sirodymas, pasakų pasaulio paslaptys, meninės dirb-
tuvėlės, Utenos žirgyno pramogos.

kankliavimo tradiciją Uteno-
je, kurią prieš beveik 90 metų 
(1931 metais) Utenos šaulių 
namuose pradėjo biblioteki-
ninkas Henrikas Raštikis, su-
būręs kanklių ansamblį, pats 
gaminęs kankles, rinkęs kūri-
nius, mokęs groti. Ansamblis 
buvo labai garsus, tačiau ka-
ras nutraukė gražią koncertinę 
veiklą, o pats įkūrėjas netru-
kus išvyko iš Lietuvos. An-

samblis UT, kuriame įvairiais 
instrumentais groja skirtin-
go amžiaus uteniškiai ir kurio 
instrumentinį pagrindą suda-
ro suvalkietiško tipo kanklės, 
gamintos svėdasiškio meistro 
Juozo Lašo, atliko per 10 įvai-
rių kūrinių – nuo svajingo val-

so iki greitos polkos ar tran-
kaus maršo. Vienas kūrinys 
buvo atliktas itin originaliai – 
pritariant paprastais akmenu-
kais. Pertraukose tarp kūrinių 
buvo skaitoma Reginos Kati-
naitės-Lumpickienės bei Al-
fonso Nykos-Niliūno poezija. 
Skaitė R. Katinaitė-Lumpic-
kienė ir renginio režisierė Vida 
Kairienė.

„Utenos dienos“ inf.
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Pradžia 1 psl.

Geriausia dovana motinai – namų nepamirštantys vaikai 
kad 2002 metais įsteigtas or-
dinas šiemet buvo įteiktas jau                                                               
45-ioms daugiavaikėms ma-
moms. „Žmonėms toks apdo-
vanojimas – šventė. Atvažiuo-
ja apdovanojamasis ratukuose 
į Prezidentūrą, bet, kai paskel-
biama jo pavardė, atsistoja ir 
tiesut tiesutėlis nueina atsiim-
ti apdovanojimo, – stebėjosi 
pašnekovė. – Ir nebuvo nė vie-
no atvejo, kad žmonės nusišne-
kėtų. Net ir šimtamečiai. Kita 
vertus, visko būna: išsigąs-
ta, spaudimas pakyla.“ Anot 
viešnios, anksčiau daugiavaike 
mama laikyta moteris, pagim-
džiusi ir dorai išauklėjusi sep-
tynis vaikus, tačiau 2008 metų 
sausio 1 dieną kartelė nuleista 
iki penkių atžalų.

„Tokio lygio apdovanojimas 
mamai yra garbės reikalas ir 
didžiausias įvertinimas, – įsi-
tikinusi I. Šakalienė. – Toks 
ordinas žmogui per visą jo gy-
venimą gali būti suteiktas tik 
vieną kartą. Atkreiptas dėme-
sys, kad užauginti, išauklėti 
aštuoni vaikai. Duomenų ba-
zėse buvo patikrinta, ar nors 
viena atžala nėra padariusi ko-
kių nors nusikaltimų.“ Sociali-
nių reikalų ir sveikatos apsau-
gos skyriaus vedėja sakė, kad 
savivaldybė, seniūnijų teiki-
mu atlikusi atranką, Preziden-
to kanceliarijai teikia tik vieną 
kandidatūrą.

Geriau vyras saujoj nei 
plūgas lauke...

Šiuo metu į gėlių augini-

mą įnikusi moteris prisipaži-
no kolūkyje pradėjusi dirbti 
nuo 15-os metų. Jai tuomet dėl 
jauno amžiaus net darbo kny-
gutės nedavė. „Augom dvi se-
serys, vieną buvo nutarta leis-
ti į mokslus, o kitai teko likti 
kaime“, – atskleidė. Pašne-
kovės mama neteko vyro, kai 
abi dukros buvo dar visai ma-
žutėlės. Moteriai teko nudirb-
ti visus vyriškus darbus, todėl 
ji, puikiai suprasdama stiprio-
sios lyties atstovo svarbą ūky-
je, jaunai dukrai sakė: „Arba 
plūgas rankos, arba ženijies.“ 
Daugiavaikė mama prisipaži-
no tada mokėjusi ir šienauti, 
ir arklį pasikinkyti, tik arti ne. 
I. S. Klibienė, vos devynioli-
kos ištekėjusi už gretimo kai-
mo jaunuolio Leono Klibo, vė-
liau juokėsi, kai šis, sužinojęs 
vestuvių priežastį, sakė: „Tai 
aš tau buvau reikalingas kaip 
plūgas?“

Daugiavaikės šeimos ir 
ištikimas sargas

Iš dviejų vaikų šeimos kilu-
si moteris sakė, kad kaimynys-
tėje augo septynios atžalos. Ji 
su seserimi visada bėgdavo 
pas kaimynus pažaisti, nes bū-
davo gera tokiame dideliame 
būryje siausti. Beje, pašneko-
vės mama buvo kilusi iš devy-
nių vaikų šeimos, vyro mama 
– taip pat.

I. S. Klibienė su vyru susi-
laukė aštuonių atžalų: pen-
kių sūnų ir trijų dukterų, ku-
rios šeimas sukūrė Utenoje, 
Anykščiuose, Kaune, Mari-

LR Prezidento kanceliarijos 
kancleris Giedrius Krasauskas 

apdovanojo Ireną Stanislavą 
Klibienę ordino „Už nuopelnus 

Lietuvai“ medaliu

Irena Stanislava Juodėnaitė ir Leonas Klibas savo jungtuvių dieną

Apsupta artimųjų Irena Stanislava Klibienė buvo apdovanota toje pačioje 
salėje, kurioje 1962 metais tuokėsi su vyru Leonu

Močiutė su pirmaisiais vaikaičiais – dvyniais Tomu (kairėje) ir Andriumi
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jampolėje. Vyriausiam sūnui 
Romualdui – 55-eri, jaunėlei 
Ligitai – 35-eri. Kaune gyve-
nanti viena iš trijų I. S. Klibie-
nės dukterų pasekė mamos pė-
domis – susilaukė šešių vaikų.

Daugiavaikė mama sakė, 
kad ne patogumų (pvz., elek-
tros, vandentiekio) trūkumas, 
o pirmagimio atsiradimas šia-

me pasulyje 1963 metais jau-
nai moteriai buvo didžiausias 
iššūkis. Vėliau, anot jos, kai iš-
moksti vaikus auginti, būna kur 
kas lengviau. Be to, paskui vy-
resnieji vaikai padeda auginti     
jaunesniuosius.

17-ika vaikaičių turinti mo-
čiutė netrukus tikisi sulaukti ir 

proanūkių. Visi jos vaikai gy-
vena Lietuvoje, o du anūkai po 
gimtuoju dangumi neišsiteko 
– išvyko į Londoną. Didžiuo-

damasi močiutė vardijo savo 
vaikaičių pasiekimus: viena, 
baigusi medicinos mokslus 
Kaune, trim mėnesiams išva-
žiavo tobulintis į Italiją, ki-
tas anūkas baigė veterinari-
jos mokslus, dar kiti mokosi               
Vilniuje.

Laisvos žemės prie namų 
daug, todėl I. S. Klibienė au-

gina gėles, turi katiną Trampą, 
kuris, anot šeimininkės, yra pa-
našus į ekscentriškąjį Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentą, 
o šuo Larsas – ne tik namų sar-
gas, bet ir šeimininkas bei ti-
kras šeimos narys, su kuriuo 
senutė pasikalba. „Jis ne tik te-
ritoriją apibėgdamas visus žvė-

ris išvaiko, sodybą „sutvarko“, 
bet ir iš namų niekur neina, to-
dėl niekada gyvenime nebuvo 
pririštas“, – apie Larsą pasako-

jo I. S. Klibienės žentas, o du-
kra pridėjo: „Jei mamą norime 
kur nors vežtis, šuo užstoja ke-
lią, neleidžia.“

Liepė pakampiuose nerūkyti
I. S. Klibienė teigė, kad do-

rus vaikus padėjo užauginti tin-
kamas tėvų elgesio pavyzdys, 
griežtesnis žodis, kai jo reikė-
jo. „Jei pradėsit rūkyt, tai ne-
sislapstykit pakampiais, pas 
mane ateikit“, – sakė savo vai-
kams L. Klibas. Anot I. S. Kli-
bienės, nė vienas nerūkė – tė-
vas jiems buvo autoritetas. 
„Vaikai, žaisdami smėlio dėžė-
je, pamato, kad tėtė atvažiuoja 
pietų, vadinasi, ir jiems laikas 
eiti pietauti“, – prisiminė tvar-
ką I. S. Klibienė. Taip pat bū-
davo ir su miegu: pasakyta, kad 
laikas miegoti, ir vaikai klauso. 
Žodžio „tuoj“ gausios šeimos 
atžalos nežinojo. I. S. Klibie-
nę atlydėję giminaičiai tvirtino, 
kad anksčiau buvo paprasčiau 
augti, ir vaikai, kaip kad nere-
tai dabar jaunoji karta įsivaiz-
duoja, nebuvo mušami ar kitaip 
skriaudžiami.

Peni vorą
Panorus suskaičiuoti, kiek 

vien artimiausių žmonių per 
šventes susirenka pas I. S. Kli-
bienę, skaičius  viršija 40. „Mo-
čiutė yra gimusi sausio mėne-
sio pradžioje, – sakė viena iš 
marčių. – Gimtadienio žiemą 
nepadarysi – vietos nėra, kur 
visus suguldysi? Todėl šventę 
atidedam vasarai.“ 

„Net ir anksčiau, auginda-
ma gyvulius, mama nieka-
da nepasakė negalinti prižiū-
rėti anūkų“, – gyrė gimdytoją 
dukra. „Pas šią močiutę anū-
kai važiuoja labai noriai, nes 
pas ją viskas galima“, – pridūrė 
marti. „Mano sesuo, gyvenan-
ti Kaune, skundžiasi, kad ne-
susitvarko su viena anūkėle, o 
man bėdų nebuvo ir su penkio-
lika“, – pelnytai pasididžiavo 
susirinkusiųjų nepėsčia pava-
dinta močiutė, kuri su anūkais 
žaidžia ir peni už sofos gyve-
nantį vorą.



SKELBIAMAS VIEŠAS AUKCIONAS
Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia savi-

valdybės nekilnojamojo turto pardavimą viešame aukcio-
ne, aukcionai bus vykdomi informacinių technologijų prie-
monėmis, į elektroninius aukcionus registruojama ir jie 
vykdomi interneto puslapyje www.evarzytynes.lt.

Pastatas – pramoninių prekių parduotuvė (unikalus numeris 
8295-4001-8182, pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos, ben-
dras plotas – 329,75 kv. m, sienos – plytos, aukštų skaičius – 1, 
stogo danga – metalas, centrinis šildymas iš centralizuotų siste-
mų, komunalinis vandentiekis, pažymėjimas plane – 17E1p) ir kiti 
inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (b1 takai, b2 aikštelė) (unika-
lus numeris 8295-4001-8190, naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai 
statiniai) adresu: Aušros g. 38, Utena, (toliau – nekilnojamasis tur-
tas) ir šiam nekilnojamajam turtui priskirtas 0,1148 ha žemės skly-
pas (1148/2854 dalis žemės sklypo) (unikalus numeris 4400-0529-
4034, kadastrinis numeris 8270/0005:88 Utenos m. k. v., bendras 
žemės sklypo plotas – 0,2854 ha, pagrindinė naudojimo paskirtis 
– kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritori-
jos) adresu: Aušros g. 38, Utena, parduodamas. Pradinė pardavi-
mo kaina – 186 127,00 Eur; mažiausias kainos didinimo interva-
las – 3 000,00 Eur; aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis 
– 500,00 Eur; aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis – 18 613,00 
Eur, sumokėjimo terminas – iki registracijos į elektroninį aukcioną.

Aukciono organizatoriaus – Utenos rajono savivaldybės admi-
nistracijos, kodas 188710442, sąskaitos, į kurią turi būti sumoka-
mas garantinis įnašas, aukciono dalyvio registravimo mokestis, 
atsiskaitoma už parduotą nekilnojamąjį turtą (nekilnojamuosius 
daiktus), numeris – LT80 7181 1000 0213 0850, AB Šiaulių banke.

Objektų apžiūra – 2019 m. birželio 25–28 d. nuo 9 val. iki 
16 val. Apie pageidavimą apžiūrėti objektą iš anksto informuo-
ti už viešo aukciono vykdymą atsakingą darbuotoją Utenos ra-
jono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. 
specialistę Sandrą Deveikienę tel. (8 389) 43 519 arba el. p. 
sandra.deveikiene@utena.lt.

Aukcionų dalyvių registravimas – nuo 2019 m. liepos 8 d. 
00.00 val. iki 2019 m. liepos 9 d. 23.59 val. Registracija į aukci-
oną vyksta informacinių technologijų priemonėmis prisijungiant 
interneto puslapyje www.evarzytynes.lt.

Aukciono pradžia – liepos 15 d. 9 val., pabaiga – liepos 18 d. 
13.59 val.

Dėl smulkesnės informacijos kreiptis į Utenos rajono savival-
dybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistę 
Sandrą Deveikienę (Utenio a. 4, Utena, 313 kab.), tel. (8 389) 
43 519 arba el. p. sandra.deveikiene@utena.lt. Aukciono sąly-
gos paskelbtos Utenos rajono savivaldybės interneto puslapy-
je www.utena.lt.

Utenos rajono savivaldybės 
administracijos inf.

AKTUALIJOS 2019 m. gegužės 22 d.
„Utenos diena“4

Už Lietuvos laisvę 
žuvusiems savanoriams – 
gili pagarba ir dėkingumas

2019-ieji – Lietuvos Nepriklausomybės kovų atmini-
mo metai. Pagerbkime savanorius, žuvusius už Lie-
tuvos laisvę. 1919 metų gegužės 21 dieną ties Pakal-
nių kaimu kautynėse su Sovietų Rusijos kariuomene 
žuvo Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko 6-osios 
kuopos kariai savanoriai:

• Kazys Radzevičius, gim. 
1899 m., gyv. Klinavo k., Liubavo 
vlsč., Marijampolės aps., eilinis;         

• Vincas Bruzbartas, gim. 
1893 m., eilinis;                                                                                             

• Petras Didžiulis, gim. 1899 m. 
(1896 m.), gyv. Ožkinių k., Punsko 
vlsč., Seinų aps., eilinis.

1919 metų gegužės 23 dieną 
prie Gudiškių kaimo kautynėse 
su Sovietų Rusijos kariuomenės 
Pskovo divizijos daliniu žuvo 
Lietuvos kariai savanoriai:

• Jurgis Surdokas, gim. 1900 m., 
gyv. Babraunykų k., Simno vlsč., 
Alytaus aps., Lietuvos kariuome-
nės 1-ojo pėstininkų Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Gedimino pul-
ko 5-osios kuopos karys;

• Juozas Jurgelevičius, gim. 
1896 m. Alytaus m., Lietuvos ka-
riuomenės 1-ojo pėstininkų Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Ge-
dimino pulko žvalgų komandos 
vyresnysis puskarininkis.

Pagerbsime žuvusius sava-

norius gegužės 26 dieną Pakal-
niuose ir Leliūnuose:

9 val. – Šv. Mišios Pakalnių Švč. 
Trejybės bažnyčioje;

10 val. – Lietuvos savano-
rių kapų pagerbimas Pakalnių                          
kapinėse;

11 val. – Šv. Mišios Leliūnų šv. 
Juozapo bažnyčioje;

12 val. – Lietuvos savano-
rių kapų pagerbimas Leliūnų                          
kapinėse.

Organizatoriai – Leliūnų seniū-
nijos Pakalnių seniūnaitijos seniū-
naitė Greta Ivanauskienė ir Leliū-
nų seniūnijos Leliūnų seniūnaitijos 
seniūnaitis Remigijus Loginovas.

Idėjos sumanytojas – Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos narys 
Alvydas Malinauskas.

Partneriai – Leliūnų parapijos 
klebonas, Pakalnių Švč. Trejybės 
bažnyčios administratorius kun. 
Stasys Tamulionis, Leliūnų seniū-
nija ir bendruomenė.

Kviečiame atvykti į savanorių 
pagerbimo iškilmes!

Utenos rajono savivaldybės 
administracijos inf.

„Nors šalyje veikia net dvi ža-
liųjų vardą turinčios partijos, 
mano nuomone, tik viena iš jų 
savo veiksmais ir programa re-
aliai atstovauja žaliajai politi-
kai, t. y. Lietuvos žaliųjų parti-
ja, kita greičiau rūpinasi stambių 
žemvaldžių interesais. Deja, tu-
riu pripažinti, kad dažnai esame 
painiojami, tad noriu atkreipti dė-
mesį, kad su valdančiąja Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 
neturime nieko bendro. Esame 
jauna, vakarietiška, darnia plėtra 
ir aplinkos apsauga besirūpinanti 
politinė jėga. Turime labai aiškią 
vertybių skalę – pasisakome už 
daugiau Europos, daugiau soci-
aliai atsakingo verslo ir gerovės 
ekonomikos, daugiau gamtos 
apsaugos ir tolerancijos. 

Manau, galiu teigti, kad esame 
„toliaregiai“. Mūsų siūlymai susi-

Ar Lietuvą pasieks „Žalioji banga“?
Per Europą ritasi „Žalioji banga“ – vis daugiau euro-

piečių būtent žaliesiems patiki formuoti Vyriausybes, 
atstovauti žmonių ir gamtos interesams savivaldos ar 
nacionaliniu lygiu. Šiuo metu žaliųjų partijos yra spar-
čiausiai populiarėjanti politinė jėga Europoje. Susida-
ro įspūdis, kad Lietuvoje žaliajai darbotvarkei atsto-
vauja net dvi partijos. Kodėl dvi? Apie jų skirtumus ir 
partijos prioritetus pasakojo Lietuvos žaliųjų partijos 
pirmininkas Remigijus Lapinskas.

ję su didžiausiu iššūkiu žmonijai – 
klimato kaita. Itin stiprus vartotojiš-
kos kultūros įsigalėjimas nulėmė, 
kad planetos ištekliai beveik išei-
kvoti, o oro, vandenų ir kita tarša 
viršija visus rekordus. Turime su-
prasti, kad ekonomikos augimą, 
pramonės vystymą būtina derin-
ti su aplinkosauga, kitaip tvarių, il-
galaikių rezultatų nepasieksime. 
Mes, žalieji, teigiame, kad Euro-
pos Sąjunga turi skirti didesnį dė-
mesį klimato kaitą sukeliantiems 
reiškiniams šalinti: sparčiai ma-
žinti iškastinio kuro – naftos, dujų, 
anglių – vartojimą, diegti atsinau-
jinančią energetiką, vystant iš-
maniąją pramonės 4.0 principus 
atitinkančią gerovės ekonomi-
ką. Visa tai padės ne tik išsaugo-
ti gamtinius išteklius, bet ir išlaiky-
ti konkurencingumą, kurti naujas 
darbo vietas bei mažinti socialinę 

atskirtį“, – teigė atsinaujinančios 
energetikos ekspertas kandidatas 
į Europos Parlamentą Remigijus 
Lapinskas.

Jam antrina ir teisininkas Vil-
niaus universiteto profesorius ha-
bilituotas daktaras Vytautas Ne-
krošius. „Lietuvos žaliųjų partijos 
prioritetų sąraše ne tik aplinkos 
apsauga. Spręsdami bet kurį politi-
nės darbotvarkės klausimą, kelia-
me sąlygą – priimamu sprendimu 
užtikrinti darną tarp visuomenės, 
verslo interesų ir gamtos. Esame 
europietiškos kultūros, vakarie-
tiškų vertybių šalininkai ir aktyvūs 
demokratijos gynėjai. Būtent ji, 
kartu su teisės viršenybės princi-
pu ir žmogaus teisių apsauga, su-

teikia mums galimybę taikiai sugy-
venti, todėl turime įveikti šiandien 
Europai kylančius istorinės svar-
bos iššūkius ir palaikyti bei puo-
selėti Europos Sąjungos projektą, 
kuris nuo pat pradžių buvo kuria-
mas kaip taikos projektas“, – teigė 
Lietuvos žaliųjų partijos kandida-
tas į Europos Parlamentą Vytau-
tas Nekrošius.

„Subūrėme stiprią ir ambicin-
gą ekspertų komandą. Tarp parti-
jų esame vienintelis sąrašas, ku-
riame visi kandidatai turi aukštąjį 
išsilavinimą, tarp jų – vienas profe-
sorius ir du mokslo daktarai. Euro-
pa vis geriau supranta, koks svar-
bus iššūkis yra klimato kaita ir su 
ja susiję procesai, todėl drįstu teig-

ti, kad atstovaudami tikrai žaliajai 
ideologijai, palaikydami žmogaus 
teises, sveiką gyvenseną ir gero-
vės ekonomiką esame priešaky-
je. Gegužės 26 d. vyksiančiuose 
rinkimuose į Europos Parlamen-
tą savo balsą kviečiu skirti man ir 
mano kolegoms – Lietuvos žalių-
jų partijos sąrašui Nr. 3“, – teigė 
uteniškis inžinierius Albinas An-
čius, Lietuvos žaliųjų partijos kan-
didatų į Europos Parlamentą są-
raše įrašytas 10 numeriu.

Politinė reklama bus 
apmokėta iš Lietuvos 

žaliųjų partijos politinės 
kampanijos sąskaitos. 

Užsakymo Nr. 05/0522
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Atidarymo šventė
Renginio metu veikė amatų 

kiemelis, kuriame buvo susirinkę 
žymiausi Utenos rajono tautodai-
lininkų klubo „Svirnas“ tautodai-
lininkai, buvo galima paskanauti 
„Biovelos-Utenos mėsos“ gami-
namos produkcijos, Sudeikių se-
niūnijos moterų išvirtos tradi-
cinės žuvienės, pasidomėti kai 
kurių prekių ženklų gaminama 
technika.

Kaimo turizmo sezono atida-
rymo šventę šiemet paįvairino 
grupės „el Fuego“ narys antrojo 
„Lietuvos balso“ sezono nugalė-
tojas Paulius Bagdanavičius.

Renginyje netrūko sveikinimų, 
kalbų, palinkėjimų ir kitų šventi-
nių akcentų.

Dėmesys gamtai
Prieš dieną šalies žurnalistai 

dalyvavo viešinimo ture „Pavel-
do sodai“ – aplankė senuosius 
sodus bei parkus Aukštaitijoje. 
Senąsias sodo, daržo ir dekoraty-
vinių augalų veisles kultivuojan-
tys objektai yra gamtinis ir kultū-
rinis paveldas, o pritaikius šiuos 
objektus turistams rinkai siūloma 
nauja kryptis ir idėjos keliavimui.

Kaip aiškino LKTA atstovai, 
Lietuvos agrarinių ir miškų moks-
lo centro (LAMMC) Sodinin-
kystės ir daržininkystės institu-
to Babtuose inicijuotas projektas 
„Senųjų sodo, daržo ir dekoraty-
vinių augalų atgimimas: Pavel-
do sodų turas“ jau artėja prie pa-
baigos. Projekto, kurio partneriais 

Turistams siūloma nauja kryptis ir idėja susipažinti su Lietuva
Vytautas RIDIKAS
redaktorius@utenosdiena.lt

Praėjusios savaitės viduryje poilsio ir renginių cen-
tre „Alaušo slėnis“ (Sudeikių sen.) atidarytas kai-
mo turizmo sezonas. Į renginį „Smetoniškas susiėji-
mas Aukštaitijos sostinėje“ susirinko gausybė svečių 
su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA) pre-
zidentu Linu Žabaliūnu ir direktore Diana Duba-
tauskiene priešakyje. Renginyje dalyvavo ir Utenos 
rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas su mero 
patarėju Henriku Zabiela, LR žemės ūkio ministeri-
jos viceministras dr. Darius Liutikas, LR ekonomi-
kos ir inovacijų ministerijos atstovai, Lietuvos kai-
mo turizmo asociacijos nariai bei kiti svečiai.

yra ir LKTA, tikslas buvo padidin-
ti autentiškų sodo, daržo ir deko-
ratyvinių augalų kolekcijas, didin-
ti gamtinio ir kultūrinio paveldo 
objektų patrauklumą bei prieina-
mumą. Sodininkystės ekspertai iš 
Lietuvos ir Latvijos padėjo atpa-
žinti išlikusių senųjų veislių au-
galus ir kartu su turizmo eksper-
tais atrinko 53 lankomus objektus, 
kuriuose dar yra išlikę tradicinių 
veislių  pavyzdžių.

Lietuvoje identifikuotos 25 is-
torinių sodo, daržo ir dekoraty-
vinių augalų auginimo vietos ir 
augintojai, puoselėjantys senų-
jų veislių išsaugojimą. LAMMC 
Sodininkystės ir daržininkys-
tės institutas padėjo jiems nu-
statyti veislių tapatybę, suteikė 
auginimo ir priežiūros technolo-
ginių patarimų, pasidalijo tradi-
cinių veislių augalų pavyzdžiais. 
Pats institutas taip pat papildė 
savo sodo kolekciją bei pasodi-
no senųjų augalų darželius, kurie 
bus naudojami edukaciniams ir 
mokslo poreikiams. Projekte da-
lyvavusi Tado Ivanausko Obely-
nės sodyba (Kauno r.) su moks-
lininkų pagalba sutvarkė savo 
paveldo sodų kolekciją.

Latvijos ir Lietuvos kaimo tu-
rizmo asociacijos buvo atsakin-
gos už naujo turizmo produk-
to – „Paveldo sodų“ – sukūrimą, 
rinkodarą ir pristatymą rinkai. Pa-
rengti septyni maršrutai, skirti ke-
liautojams, leidžia susipažinti su 
projekto eigoje atrinktais vertin-
gais objektais.

Traupyje – unikali erdvė
Aplankytas ir Traupio botani-

kos sodas, kuriame auga 10 tūkst. 
retų ir unikalių Lietuvos auga-
lų bei gausybė iš įvairiausių pa-
saulio kampelių atkeliavusių 
egzotinių augalų. Mokyklinio bo-
tanikos daržo įkūrėjas ir puoselė-
tojas yra dabartinis Anykščių ra-
jono savivaldybės meras Sigutis               
Obelevičius.

Vienintelis Lietuvoje moky-
klinis botanikos sodas pradėtas 
veisti 1989 metais. Iš pradžių au-
galų kolekcijos buvo sodinamos 
tik penkių arų plote. Per 15 metų 
botanikos daržo plotas išsiplė-
tė penkis kartus. Šalia mokyklos 

yra daugiamečių gėlių kolekcijų, 
alpinariumų, dekoratyvinis ba-
seinas su vandens augalais ir kt. 
Šiuo metu visa mokyklos teritori-
ja paversta botanikos sodu.

Botanikos daržas suskirsty-
tas į kelis skyrius: laukinių auga-
lų sistematinę, svogūninių gėlių, 
vaisinių-uoginių augalų kolek-
ciją, kurioje auginama apie 100 
rečiau auginamų vaisinių-uogi-
nių kultūrų rūšių bei veislių. Tarp 
jų: juodvaisė avietė, karpytala-
pė gervuogė, aviečių-gervuogių, 
braškių-žemuogių, slyvų-vyšnių 
hibridai, abrikosai, persikai, sal-
džiavaisiai putinai ir šermukš-
niai, apie 30 naujausių serben-
tų bei agrastų veislių, šiaurinės 

ir žemuoginės avietės, kultūri-
nės bruknės, amerikinės šilauo-
gės bei stambiauogės spanguolės, 
ankstyviausias valgomas uogas 
brandinantys valgomieji ir kam-
čiatkiniai sausmedžiai, graikinių 
riešutmedžių veislė. Botanikos 
darže yra įrengtos kompaktiškos 
originalios paparčių ir samanų 
kolekcijos, gėlių laikrodis, Ge-
netikos skyrius, kuriame surink-
ta apie 100 margalapių netipiškos 
spalvos žiedais žydinčių, parazi-
tinių bei pusiau parazitinių auga-
lų rūšių. Jame yra ir gausių pla-
čiau aprašytų saugomų augalų, 
prieskoninių, lauko bei daržo au-
galų ir vaistinių augalų kolekcijų.

Prie Anykščių – didžiulis ūkis
Žurnalistai susipažino su uni-

kaliu Aukštaitijoje Audriaus Juš-
kos ūkiu, kuris įsikūręs šalia 
Anykščių. Ūkyje šiuo metu dirba 
apie 180 žmonių, kurių, anot sa-
vininko, visada trūksta, nors atly-
ginimai mokami geri.

Ūkininkas A. Juška savo vei-
klą pradėjo prieš 20 metų. Pirma-
sis šiltnamis tebuvo 2,5 aro, jame 
dirbo tik šeimos nariai, vėliau 
ūkis vis plėtėsi, kol 2006 metais, 
pasinaudojus Europos Sąjungos 
(ES) parama, buvo pastatyti 2 ha 
modernių šiltnamių ir dujų katili-
nė. Auginimo procesas buvo au-
tomatizuotas, įdarbinta apie 30 
darbuotojų. Kaip aiškino A. Juš-
ka, vėliau, siekiant sumažinti iš-
laidas energetiniams resursams, 
su ES struktūrinių fondų parama 
buvo pastatyti dar 2 ha plėveli-
nių šiltnamių bei 2 MW biokuro 
katilinė. 2017 metais buvo pasta-
tyti dar 6 ha šiltnamių ir 6 MW 
biokuro katilinė. 

Šiltnamiuose auginami pomi-
dorai ir agurkai. Per sezoną var-
totojams Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje pateikiama apie 500 t il-
gavaisių, 2 tūkst. t trumpavaisių 
agurkų, apie 1 tūkst. t raudonu-
jų, 300 t avietinių, 60 t geltonųjų 
ir 30 t juodųjų kumato pomidorų. 
Ūkyje auginamos ir braškės, ku-
rių kiekiai, kaip sakė A. Juška, 
Lietuvos rinkos dar nepatenkina.

Aplankytas ne tik Anykščių 
kraštas

Buvo aplankytas A. Baranaus-

ko ir A. Vienuolio-Žukausko me-
morialinis muziejus, kurio te-
ritorijoje išlikusios dvi obelys, 
turinčios istorinę sąsają su žymiu 
rašytoju Antanu Vienuoliu-Žu-
kausku. Prie muziejaus pastato 
yra autentiškas gėlynas bei vais-
tinių augalų ekspozicija.

Rokiškio rajone, Juodony-
se (Kamajų sen.), susipažinta 
su Broniaus Juzelskio kaimo tu-
rizmo sodyba. B. Juzelskio ini-
ciatyva visas kaimas išpuoš-
tas įvairiomis šalies vėliavomis. 
Lankytojus masina sužinoti, kaip 
pavyko visus kaimo gyventojus 
prikalbinti kieme pasikabinti po 
vėliavą. Visai neseniai kaimas 
įgijo ir šmaikštų pavadinimą, nes 
Lietuvoje vargiai kur galima su-
rasti vėliavų kaimą. Tai ir turistus 
masina, ir čia gyvenančius žmo-
nes džiugina.

Žurnalistai buvo sutikti įspū-
dingu reginiu, kurį organizavo 
pats sodybos šeimininkas. 

Dapkų ūkis
Po pietų buvo aplankytas ir res-

tauruojamas Salų dvaras (Ro-
kiškio r.) su vienu iš seniausių 
Lietuvoje parkų, kuriame dar šei-
mininkaujant Radviloms medžiai 
nebuvo kertami, o kai kurie jau 
baigę savo gyvenimą palikti pūti.

Rokiškio rajone yra ir Biru-
tės bei Virginijaus Dapkų ūkis. 
Ūkyje vykdomos edukacijos, ku-
rių metu lankytojai supažindi-
nami su čia gyvenančiais gyvū-
nais, jų priežiūra, veislių kilme. 
Čia galima sutikti Aberdynų-an-
gusų veislės mėsinių galvijų, al-
pakų, įvairių paukščių, žirgų, po-
nių, triušių, ožių ir netgi pamatyti 
kengūrą.

Atvykus į Utenos rajono Su-
deikių seniūniją, jos seniūnas Vir-
gilijus Gaižauskas ne tik su pa-
galbininkėmis išvirė firminės 
žuvienės, bet ir pristatė turizmo 
infrastruktūrą.

Kelionės pabaigoje žurnalis-
tai sustojo poilsio ir renginių cen-
tre „Alaušo slėnis“, kur buvo ap-
rodyta vaizdinga vakarinė Alaušo 
ežero pakrantė ir pristatyti laisva-
laikio užsiėmimai.

Au
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us
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uo
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Traupio botanikos sode auga per 
10 tūkst. retų ir unikalių augalų 

Milicininku prisistatęs Bronius Juzelskis (kairėje) vieną iš žurnalistų sukišo į 
milicijos mašinos bagažinę

Birutės ir Virginijaus Dapkų ūkis garsėja retais gyvūnais ne tik Rokiškio krašte 
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Mero apdovanojimai
Renginio pradžioje parodos 

dalyvius pasveikino tądien Ute-
noje viešėję Seimo nariai Ingri-
da Šimonytė, Monika Navickie-
nė ir Edmundas Pupinis.

Susitikime kalbėjęs Utenos ra-
jono savivaldybės meras Alvy-
das Katinas susirinkusiesiems 
priminė, kad ir jis turi meno kū-
rėjo statusą bei rašo eilėraščius, 
todėl gerai supranta kitus kurian-
čius žmones. Pasak jo, nedaž-
nai kas pasako grožį kuriantiems 
žmonėms, kad jie skleidžia as-
menybių šviesą. Meras kalbėjo 
apie socialinių tinklų ir televizi-
jų labai lengvai bei pigiai „kala-
mas“ žvaigždutes ir apie tai, kaip 
šiais laikais lengvai susimaišo 
žmogaus žinomumas ir jo asme-
nybės skleidžiama šviesa. Anot 
jo, dabar kiekvienas turi galimy-
bę išgarsėti socialiniuose tinkluo-
se gražiomis nuotraukomis. „Štai 
aš guliu paplūdimyje su žmo-
na, štai aš be žmonos vedžio-
ju šunį, – linksmai pamėgdžiojo 
meras populiarius socialinių tin-
klų veidus. – Jeigu žmogus žino-
mas socialiniuose tinkluose ar te-
levizijoje, dar nereiškia, kad jis 
šviečia. Lengvai galima susimai-
šyti.“ Pasak jo, ne kiekviena iš-
garsinta veikla dabar vertinga, o 
žmonės, kasdien besigarsinantys 
masiniuose kanaluose, dažnai įsi-
vaizduoja, jog jie skleidžia asme-
nybių šviesą, nors taip nėra. As-
menybės šviesa, anot mero, yra 
ir tai, kad žmogus viešumoje gali 
nepasirodyti metus ar dvejus, bet 
jaustis, kad yra šalia, kuria šalia. 
„Jūs esate kultūros žmonės, kūrė-
jai, ir todėl skleidžiate asmenybių 
šviesą. Jūs nebūtumėte tautodai-
lininkai, jeigu neskleistumėte as-
menybių šviesos“, – sakė meras 
susirinkusiesiems.

Tautodailininkai sirutėniškis 
Vytautas Šemelis ir tauragniš-
kė Regina Seredžiūtė-Mačienė 
gavo mero padėkas už tautinio 

Utenos tautodailininkų asmenybių šviesa
Aurelija KAIRYTĖ-SMOLIANSKIENĖ

Po šv. Velykų į metinės Utenos rajono tautodailinin-
kų parodos aptarimą Utenos kraštotyros muziejuje 
susirinko meno mėgėjai, tautodailės kūrėjai ir jų ar-
timieji. Beveik visą balandžio mėnesį muziejaus lan-
kytojai galėjo grožėtis mūsų krašto kūrėjų išradin-
gai sukurtais darbais. Utenos meistrams tai svarbus 
bei reikšmingas renginys – susitikimas, įprasminantis 
metų tėkmėje sukurtus kūrinius ir nuveiktus darbus.

paveldo, liaudies tradicijų puo-
selėjimą ir Utenos vardo garsi-
nimą kūrybinių darbų parodose. 
V. Šemelis praėjusiais metais iš-
leido nedidelę mokomąją kny-
gutę „Klumpes nusidrožk pats“, 
o R. Seredžiūtė-Mačienė šiais 
metais savo lėšomis išleido kny-
gą „Karpiniai. Paper cuttings“, 
todėl ir buvo įvertinti rajono       
valdžios.

Gėlėmis ir suvenyrais rajono 
vadovas apdovanojo Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos Vil-
niaus bendrijos (toliau – Vilniaus 
bendrija) pirmininkę Ramutę 
Kraujalienę ir Utenos rajono tau-
todailininkų klubo „Svirnas“ va-
dovę Zitą Indriūnienę. „Aukso 

vainiko“ karūnos meistrė juve-
lyrė Milda Gutauskienė taip pat 
gavo A. Katino padėką. „Aukso 
vainikas“ – garbingiausias Lie-
tuvos tautodailės apdovanoji-
mas, įprasminantis aukščiausius 
kūrybinius pasiekimus. Jį turi 
jau keli uteniškiai. Meras pasvei-
kino ir tautodailininkę Aleksan-
drą Stasytienę, kuri tądien šven-
tė gimtadienį. 

Utenos tautodailininkai – 
vieni produktyviausių

Parodos pristatyme apie tau-

todailininkų pasiekimus kalbė-
jusi Vilniaus bendrijos pirminin-
kė R. Kraujalienė džiaugėsi, kad 
narių iš Utenos rajono vis dau-
gėja (Vilniaus bendrijai priklau-
so ir Utenos rajono tautodaili-
ninkai). Pasak R. Kraujalienės, 
Utenos rajono meistrai yra vieni 
aktyviausių tautodailės padangė-
je tiek Vilniaus bendrijoje, tiek 

Lietuvoje. Šioje parodoje daly-
vavo 80 tautodailininkų, parody-
ta apie 300 darbų. Vėliau paro-
dos kūriniai persikėlė į Lietuvos 
Respublikos Seimo parodų salę. 
Anot R. Kraujalienės, kai Vil-
niaus bendrija surengia jai pri-
klausančių tautodailininkų darbų 
parodas, Utenos rajono autorių 
darbų būna apie pusę. Ji pasi-
džiaugė, kad neseniai viena par-
oda pristatyta vokiečių kilmės 
rusų dailininko ir visuomenės 
veikėjo Nikolajaus Rericho šei-
mos namuose Sankt Peterburge, 
kur Utenos rajono autorių darbai 
sudarė nemažą dalį visų dalyva-
vusiųjų kūrinių. Jau pasibaigu-
si paroda toliau keliaus po Ru-
sijos miestus. Vilniaus bendrijos 
pirmininkė pranešė, kad gegužės 
mėnesį atsidarė paroda ir Vokie-
tijoje, kur uteniškių kūrėjų darbų 
taip pat daug. Anot jos, tai rodo, 
kad Utenos krašto žmonės yra 
darbštūs ir kūrybingi.

Aktyviai dalijasi patirtimi
Bruzdančiame ir gyvame ren-

ginyje Utenos rajono neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Sandra Ra-
gaišytė, rankose laikydama glėbį 

rožių, sveikino dailininkus, pri-
klausančius neįgaliųjų draugi-
jai. Jos teigimu, negalia ne kliūtis 
kurti ir užsiimti mėgstama vei-
kla. Salėje kalbėjusi Utenos rajo-
no savivaldybės administracijos 
Kultūros skyriaus vyr. specialistė 
Zita Mackevičienė džiaugėsi tau-
todailės projektų Utenoje gausa. 
Ji sakė per daugiau kaip 20 metų 

praleidusi tik porą parodų ir šiais 
metais suskaičiavusi net 12 tauto-
dailininkų naujokų, kurie garsi-
na ir garsins Utenos kraštą savo 
kūryba. Pasak Z. Mackevičienės, 
puiku, kai žmonės ne tik kuria, 
bet ir dalijasi patirtimi su kitais. 
„Karpinių meistrė Odeta Tumė-
naitė-Bražėnienė jau gyvena ke-
lionės nuotaikomis – išvykusi į 
tolimą užsienį savo patirtimi da-
lysis su kitais“, – pristatė žino-
mos karpytojos sėkmę Z. Mac-
kevičienė. Ji paminėjo ir drožėjo 
Albino Šileikos vykdomas edu-
kacijas, kurias jis pristato viena-
me iš socialinių tinklų, ir Vytau-
to Valiušio keramikos muziejų, 
kuris sulaukia daug lankytojų. 
„Sunku išvardyti visus žmones 
ir projektus, kurie džiugina...“ – 
sakė Kultūros skyriaus vyr. spe-
cialistė, kuri kvietė neužsisklęs-
ti savyje ir dalytis žiniomis bei 
paragino Vilniaus bendrijos pir-
mininkę atskleisti sąrašą kūrėjų, 
atrinktų į regioninę parodą Igna-
linoje, vyksiančią šių metų spalio 
mėnesį.

Vyksta pasiruošimas parodai
Dar ne taip greitai būsianti 

paroda – didelis įvykis regiono 
meistrams. Kruopštus pasiruo-
šimas vyksta jau dabar – dalija-
mi patarimai, ką dar reikėtų nu-
pinti, nukalti ar patobulinti, kad 
autorius pasirodytų kuo geriau. 
R. Kraujalienė perskaitė sąrašą 
narių, kurių darbai atrinkti šiai 
svarbiai parodai. Į parodą pate-
ko net 49 kūrėjai: Asta Adiklie-
nė, Genovaitė Adiklienė, Anelė 
Araminienė, Dalia Bagočiūnie-
nė, Aušra Banuškevičiūtė, Ade-
lė Bražėnaitė, Angelė Dikmo-
nienė, Regina Eidžiulienė, Irena 
Eitminavičienė, Tadas Gurkš-
nys, Z. Indriūnienė, Gita Juš-
kėnienė, Genadijus Kaminskas, 

Julija Kaminskienė, Zenė Kar-
velienė, Elena Kiškienė, Giedrė 
Kristina Kiškienė, Edita Kuš-
leikienė, Zita Lašinskienė, Joli-
ta Levčenkienė, Jūratė Lukšienė, 
R. Seredžiūtė-Mačienė, Žydro-
nė Mameniškienė, Loreta Mo-
tiejūnienė, Nijolė Nagienė, Lina 
Paukštienė, Vida Paulauskienė, 
Rita Raslanienė, Renata Reinie-
nė, Marija Rinkevičienė, Daiva 
Seibutienė, Rasa Slesoriūnienė, 
Nijolė Smailienė, Julija Stanke-
vičienė, Aleksandra Stasytienė, 
Giedrė Sudniūtė, Stanislava Šin-
kūnienė, O. Tumėnaitė-Bražė-
nienė, Ramutė Tutinienė, Audra 
Udrienė, Valda Udrienė, Alvyda 
Vaiginienė, Eugenijus Vanagic-
kas, Rūta Vanagickienė, Biru-
tė Valiukienė, Vanda Valiušienė, 
Vytautas Valiušis, Eglūnas Žido-
nis, Domantas Žilėnas.

Parodoje – tautodailės darbų 
įvairovė

Aukštųjų meno mokslų nebai-
gę kūrėjai susiranda veiklą, kuri 
juos gelbsti ir džiugesio valan-
dą, ir sunkią minutę, menas nere-
tai tampa ir jų pragyvenimo šal-
tiniu. Daugelio parodos autorių 
žvilgsnis į vaizduojamus objek-
tus truputį panašus – jų piešimo 
įgūdžių bei suvokimo apie meną 
neformavo akademijų profeso-
riai, tad dažnas darbas – tai as-
meninis požiūris į aplinką, sufor-
muotas kiekvieno jų patirties ir 
supratimo apie tai, kas yra estetiš-
ka bei gražu. Dažniausiai autoriai 
rinkosi vaizduoti gamtą ar juos 
supančią aplinką. Parodoje nuo 
sienų žvelgė gėlės, žydintys me-
džiai, puokštės, buitiniai siužetai. 
Kai kurie tapybos darbai nuošir-
džia tapymo maniera ir buitinių 
scenų vaizdavimu priminė legen-
dinio primityvizmo dailės kryp-
ties atstovo Sakartvelo dailininko 
Niko Pirosmani, į kurio paro-
dą Vilniaus paveikslų galerijoje 
veržėsi tūkstančiai, kūrybą. Mi-
nimalaus panašumo į pasaulyje 
pripažinto dailininko kūrinius tu-
rėjo A. Araminienės, T. Gurkšnio 
ir G. Adiklienės darbai. Ant sie-
nų buvo eksponuota ne tik tapy-
ba, bet ir siuvinėjimai, grafikos 
darbai, karpiniai, juostos, pinikai. 
Ant pakylų puikavosi odos gami-
niai, juvelyrika, darbai iš vytelių, 
mezginiai, nėriniai, tekstilės ga-
miniai, keramika, drožiniai, mar-
gučiai, verbos. Ant lubų kabėjo 
šiaudiniai sodai.
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MOLĖTUOSE
Molėtų pradinės mokyklos bendruomenė dalyvauja projekte 

„Atraskime savo šaknis, kad galėtume sukurti bendrą ateitį“. 
Projekto metu vyksta ir projekto dalyvių susitikimai. Pirma-
sis susitikimas vyko Turkijoje, ten dalyvavo ir Molėtų pradi-
nės mokyklos atstovai, o antrasis – Lietuvoje. Molėtiškiai pri-
ėmė Lenkijos, Rumunijos ir Turkijos mokyklų mokinius bei 
mokytojus.

Dalyviai kuria savo projekto tinklalapį, kur dalijasi pamokų 
planais, sukurtais filmukais apie legendas ir tradicijas, atliktas 
veiklas, deda ataskaitas iš susitikimų.

Užsienio šalių delegacijų atstovus maloniai priėmė ir Mo-
lėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika. Susitikimo 
metu svečiams meras trumpai pristatė Molėtų rajoną, o Kul-
tūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistas, vykdantis skyriaus 
vedėjo pareigas, Vytautas Kralikevičius supažindino su rajono 
švietimo sistema, atsakė į gausius svečių klausimus.

VISAGINE
Gegužės 11 dieną Jūrmaloje (Latvija) įvyko tarptautinis dai-

navimo konkursas „Tris zvaigzdes“ („Trys žvaigždės“). Šia-
me konkurse dalyvavo apie 100 dalyvių. Visagino savivaldy-
bei garbingai atstovavo Česlovo Sasnausko menų mokyklos 
IA klasės mokinė Gabriela Konderko (vokalo mokytoja Vera-
nika Konan).

Konkursantų pasirodymą vertino kompetentinga tarptautinė 
komisija dainininkė ir televizijos projekto „Ukrainos balsas“ 
finalistė Jana Kliavina, kompozitorė ir prodiuserė Olga Palk 
(Estija), choreografė Tatjana Bakšutova (Latvija), dainininkė 
Lera Štein (Latvija), dainininkas Alekss Silvers.

G. Konderko atliko dvi estradines dainas. Už vieną dainą 
pelnė I laipsnio laureato diplomą 4–6 metų atlikėjų kategori-
joje, už antrą dainą – II laipsnio laureato diplomą.

Kompozitorė ir prodiuserė O. Palk pakvietė G. Konderko į 
festivalį „Balt prix 2019“, kuris vyks Taline–Stokholme spa-
lio mėnesį.

ZARASUOSE
LRT televizijos užsakymu VšĮ „Pilietinė medija“ kuria dvie-

jų dalių dokumentinį filmą Nepriklausomybės kovų 100-me-
čiui „1919-ųjų karas su bolševikais. Šimtmečio kovų didvy-
riai“. Viena dokumentinio filmo dalis bus skirta Kėdainių 
kautynėms, kai manevrinėse kautynėse Lietuvos kariuomenė 
ir vokiečių savanorių pajėgos sulaikė Kauno link besiveržian-
čius bolševikus.

Antra filmo dalis bus skirta labai svarbiam Zarasų mūšiui 
(1919 08 23–1919 08 30). Zarasų operacija – didžiausio masto 
savarankiška Lietuvos kariuomenės surengta karinė operacija 
Nepriklausomybės karo metu. 1919 m. rugpjūčio mėnesio pa-
baigoje, sutelkus reikiamus techninius resursus bei esminę vi-
sos Lietuvos kariuomenės dalį – kelis tūkstančius karių, kava-
leriją bei artileriją – buvo pradėtas lemiamas puolimas trimis 
kryptimis. Bolševikai galutinai išstumti iš Lietuvos.

Parengta pagal savivaldybių tinklapių inf.

Lietuvoje ir pasaulyje... APSKRITIES NAUJIENOS
ORO ERDVĖ NĖRA GUMINĖ: KAIP JOJE TELPA VIS DAUGIAU LĖKTUVŲ?

„Prieš kelias dešimtis metų besileidžiančių lėktuvų Lietuvoje buvo nedaug, todėl pakakdavo vie-
nam lėktuvui nusileisti ir galėdavo kilti kitas. Kai kylančių ir besileidžiančių lėktuvų srautas yra iš-
augęs, smarkiai padidėjęs per Lietuvą tranzitu (su persėdimu) skrendančių lėktuvų skaičius, norint 
visa tai suvaldyti, pagreitinti nusileidimo ir pakilimo procedūras, aptarnauti daugiau orlaivių, ieško-
ma daugiau galimybių, geresnės įrangos, tobulinamos ir automatizuojamos koordinavimo procedūros 
su kitais skrydžių valdymo centrais. Viskas turi būti sustyguota kaip šveicariško laikrodžio mechaniz-
mas“, – pasakojo VĮ „Oro navigacija“ generalinis direktorius Mindaugas Gustys.

Ir lėktuvai turi savo kelius
Jeigu ant žemės mes turime kelių raizgalynę, tai 

oro erdvėje viskas vyksta daug tvarkingiau. Virš Lie-
tuvos yra 29 oro keliai, kiekvieno iš jų plotis – 10 jū-
rmylių (18,52 km). Kiekvienas oro kelias turi savo 
koridorius. Dažniausiai naudojamas oro koridorius – 
beveik 160 km ilgio – driekiasi pietrytinėje Lietuvos 
dalyje: prasideda ties Lietuvos ir Lenkijos siena, ker-
ta Alytų bei Vilnių ir pasibaigia ties Lietuvos bei Bal-
tarusijos siena. 

Per tris pirmuosius šių metų mėnesius tranzitu Lie-
tuvos oro erdvę kirto 40,9 tūkst. orlaivių, kovo mėne-
sį per Lietuvą praskrido kiek daugiau nei 14,2 tūkst. 
lėktuvų. Daugiausia kovo mėnesį buvo skrendama į 
Rusijos Federaciją – 3 376 skrydžiai, Vokietiją – 2 597 skrydžiai, Latviją – 1 001 skrydis, Suomiją – 
896 skrydžiai, Kiniją – 696 skrydžiai. Šalių, iš kurių buvo tranzitu skrendama per Lietuvą, sąrašas pa-
našus – Rusijos Federacija, Vokietija, Latvija, Suomija ir Prancūzija. 

Kokios taisyklės galioja orlaiviams ore?
Orlaiviai oro erdvėje yra saistomi įvairių taisyklių, įspėjimų ir draudimų. Pavyzdžiui, vykdyti skry-

džius be specialaus leidimo gali būti neleidžiama virš valstybės valdymo institucijų, pasienio ruožuo-
se, aviacijos sporto veiklos erdvėje ar karinėms pratyboms ir mokymams skirtose teritorijose. Oro 
erdvės rezervacija rūpinasi atskiras „Oro navigacijos“ padalinys – Oro eismo vadybos skyrius. Skry-
džių vadovai yra atsakingi, kad tarp lėktuvų būtų išlaikomas nustatytas saugus atstumas.

Pasak „Oro navigacijos“ Operacinės veiklos departamento vadovo Nerijaus Malecko, jeigu orlai-
viai rengiasi tūpti ir artėja prie aerodromo ar jo prieigų, minimalus atstumas tarp orlaivių privalo būti 
mažiausiai 3 jūrmylės (apie 5 km). Aukščiau 3 km aukščio ribos atstumas tarp orlaivių turi siekti ma-
žiausiai 5 jūrmyles (8 km). Atstumas priklauso nuo naudojamos radiolokacinės ir skrydžių valdymo 
įrangos.

11–12 km aukštyje virš jūros lygio skrendantis orlaivis, kuris į Lietuvą atskrenda per Baltijos jūrą 
ir leisis Vilniaus oro uoste, Lietuvos oro erdvėje gali palaikyti ryšį net su keturiais skrydžių vadovais. 
Įskrisdamas į Lietuvos oro erdvę per Baltijos jūrą pilotas pirmiausia kontaktuoja su Regiono skrydžio 
valdymo centro viršutinės oro erdvės skrydžių vadovu. Lėktuvui pasiekus žemesnį aukštį jis jau ben-
drauja su žemutinės oro erdvės skrydžių vadovu.

„Netrukus pagal sudėliotas procedūras žemėjantis orlaivis patenka į Vilniaus oro uosto prieigas 
valdančio skrydžio vadovo jurisdikciją. Jis pasirūpina, kad neliesdamas kitų erdvių orlaivis būtų tin-
kamai nukreiptas į Vilniaus oro uosto kilimo ir tūpimo taką. Tuo atveju, jeigu leistis ar kilti panašiu 
metu planuojančių orlaivių yra daugiau, prieigų skrydžio vadovas juos išrikiuoja saugiu atstumu vie-
nas paskui kitą. Tik tada jų valdymas perduodamas aerodromo bokšto skrydžių vadovui, kuris seka 
orlaivį tūpimo, riedėjimo ir įvažiavimo į aikštelę manevrų metu“, – aiškino N. Maleckas.

Oro erdvė nei didėja, nei mažėja, tačiau pasitelkus moderniausią įrangą, turint profesionalius tech-
ninės įrangos specialistus, profesionalius skrydžių vadovus, kitus aviacijos srities profesionalus, net ir 
tokioje mažoje Lietuvos oro erdvėje galima užtikrinti vis didesnį lėktuvų srautą, tad orlaivius, sklen-
džiančius aukštai danguje, matysime vis dažniau.

Parengta pagal įvairių internetinių tinklapių inf. 

Puslapį parengė
Aistėja KRASNOVAITĖ

Visagino savivaldybės nuotr.

Sodininkystės ekspertai pa-
dėjo atpažinti išlikusių senųjų 
veislių augalus, o turizmo spe-
cialistai pasiūlė rinkai naujie-
ną – Paveldo sodų turą. Projek-
tas apima ne tik senųjų veislių 
populiarinimą, bet ir užaugintų 
produktų perdirbimą, sukuriant 
naujų skonių gaminius.

Latvijos ir Lietuvos kaimo 
turizmo asociacijų parengta-
me atostogaujantiesiems skir-

Rinkoje naujas turizmo 
produktas – Paveldo sodų turas

Lietuva ir Latvija kartu įgyvendina naują ambi-
cingą kaimo turizmo projektą. Bendro abiejų šalių 
projekto, finansuojamo Europos Sąjungos lėšomis, 
tikslas yra išsaugoti istorines tradicines sodo ir dar-
žo augalų veisles, skatinti jų paplitimą ir sodinin-
kystės tradicijų puoselėjimą.

tame abiejų šalių pasienio te-
ritorijos žemėlapyje yra 109 
lankytini veikiantys sodai, įskai-
tant 53 Paveldo sodus. Pasta-
ruosiuose puoselėjamos seno-
sios augalų veislės – ten galima 
pamatyti tradiciškai auginamus 
vaisius, daržoves, prieskoninius 
ir vaistinius augalus, dekoratyvi-
nius medžius, krūmus bei gėles, 
susipažinti su augalų veislių is-
torija, jų pritaikymu.

Paveldo sodai parodo skirtin-
gų laikotarpių ir kultūrų poveikį, 
nes jie dažniausiai buvo sodina-
mi šalia dvarų, muziejų ar sody-
bų ir yra susiję su jų istorija.

Šiuos nemokamus turisti-
nius žemėlapius galima rasti vi-
suose informaciniuose turizmo                     
centruose.

Žemės ūkio ministerijos inf.

ŽŪM nuotr.
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Licencijavimo tvarka tampa patrauklesnė
Gydytojams, slaugytojams ir akušeriams bus paprasčiau 

gauti licencijas. Tai padės mažinti administracinę naštą, tau-
pyti specialistų ir gydymo įstaigų laiką bei išteklius, kartu 
užtikrinant gydymo paslaugų kokybę.

To pasiekta Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros 
veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Akre-
ditavimo tarnybos) iniciatyva įsigaliojus papildomiems slau-
gos, akušerijos bei medicinos praktikos licencijavimo taisy-
klių pakeitimams.

Nuo balandžio 26 d. įsigaliojo slaugos, akušerijos bei me-
dicinos praktikos licencijavimo taisyklių pakeitimai, kurie 
papildomai palengvina gydytojams, slaugytojams ir akuše-
riams dokumentų teikimo sąlygas.

Atitinkamose praktikos licencijavimo taisyklėse atsisakyta 
reikalavimo medikui kartu su dokumentais, patvirtinančiais, 
kad atsiskaitomuoju penkerių metų laikotarpiu jis laikėsi li-
cencijuojamos veiklos sąlygų, pateikti medicininį pažymė-
jimą, patvirtinantį, kad licencijos turėtojas neserga ligomis, 
trukdančiomis verstis atitinkama praktika. Taip pat suma-
žinama administracinė našta kolegoms, išrašantiems tokius 
pažymėjimus, jie galės daugiau laiko skirti pacientui.

Be to, kiek anksčiau gydytojams, slaugytojams ir akuše-
riams jau buvo sumažinta įpareigojimų našta. Iš pareiškėjų ir 
licencijos turėtojų nebereikalaujama tų dokumentų ir infor-
macijos, kurie yra valstybės registruose ar kitose valstybės 
informacinėse sistemose.

Vyriausybė siūlo dalį medicinos pagalbos priemonių 
pardavinėti ne tik vaistinėse

Vyriausybė pasiūlė Seimui priimti pataisas, leidžiančias 
dalimi valstybės kompensuojamų medicinos pagalbos prie-
monių prekiauti ne tik vaistinėms, bet ir kitoms mažmeninės 
prekybos įmonėms.

Valdžia tikisi, kad tai leis padidinti medicinos pagalbos 
priemonių prieinamumą ir sumažinti jų kainą. Pagal patai-
są prekybos įmonėms būtų leidžiama parduoti vadinamąsias 
pirmos klasės medicinos priemones, jų yra apie 20 rūšių, 
įskaitant sauskelnes, įklotus, tvarsčius ar pleistrus. Šiomis 
priemonėmis naudojasi apie 50 tūkst. žmonių Lietuvoje. Pa-
taisą pateikusios Sveikatos apsaugos ministerijos duomeni-
mis, padidėjus konkurencijai medicinos priemonių kaina tu-
rėtų mažėti apie 10–20 proc., o šalies pacientai sutaupytų 
apie 90–180 tūkst. eurų per metus. Siūloma, kad naujovė įsi-
galiotų nuo 2020 metų liepos mėnesio.

Lietuvoje populiarėja netradiciniai akiniai
Šiandienės technologijos leidžia akinius pritaikyti kiekvie-

nam žmogui individualiai – pagal jo darbo specifiką, laisva-
laikio pomėgius ir kasdienius įpročius. Pavyzdys – visame 

pasaulyje pripažinti, o Lietuvoje vis labiau populiarėjantys 
daugiafunkciai akiniai, kitaip vadinami „išmaniaisiais“, lei-
džiantys patogiai matyti įvairiu atstumu. Tarptautinio kon-
cerno „Essilor Group“ iniciatyva 2019 metų vasario mėne-
sį Lietuvoje buvo atlikta Lietuvos gyventojų apklausa, kuri 
parodė, kad 41 proc. apklaustųjų turi vieną porą įprastai ne-
šiojamų akinių, 6 proc. nešioja dvejus akinius (vieni skaity-
mui, kiti – žiūrėjimui į tolį) ir 4 proc. asmenų naudoja išma-
niuosius akinius (Vakarų Europos šalyse šis skaičius siekia 
30 proc.).

Normalumas tampa svarbiu 
kriterijumi

„Klausėme, kas darbuoto-
jams atrodo normalus vadovas, 
normalus bendravimas su ko-
legomis, kiek darbas turi būti 
prasmingas ir kaip jame jaus-
tis yra normalu. Tyrimo rezulta-
tai rodo, kad labiausiai žmonės 
pasigenda pagarbos, įgalinimo, 
lankstumo ir atsakomybės“, – 
sakė draudimo bendrovės „If“ 
Žmogiškųjų išteklių departa-
mento vadovė Jurgita Banytė.

Tik trečdalis žmonių sakė, 
kad jų darbo vieta atitinka jų 
pačių įvardytus normalumo kri-
terijus. Apie 40 proc. apklausos 
dalyvių sakė, kad jų darbovietė 
nėra pakankamai normali, o dar 
30 proc. – kad nenormali. Pras-
čiausia situacija – Latvijoje, kur 
36 proc. respondentų teigė, kad 
jų darbo vieta yra nenormali.

Beveik pusė apklausos dalyvių 
teigė, kad svarstytų palikti šian-
dien dirbamą darbą, jei sulauk-
tų labiau jų normalumo kriteri-
jus atitinkančio 
p a s i ū l y m o . 
48 proc. keis-
tų darbą Lietu-
voje, 47 proc. 
– Estijo-
je, 55 proc. –                               
Latvijoje.

„Paklausus, 
kokios pagrin-
dinės priežas-
tys skatina pa-
likti darbą, 
žmonės įvardi-
ja didesnį kitur 
siūlomą atlygį 
ar nepakelia-
mas darbo są-
lygas einamose 
pareigose. Šiuo 
atveju kalba-
me apie gero-
kai subtilesnius, sunkiau pastebi-
mus niuansus, tačiau darbuotojai 
vis tiek teigia svarstantys dėl jų 
keisti darbo vietą. Skaičiai rodo, 
kad „normalumas“ – reikšmingas 
kriterijus, renkantis kur dirbti“, 
– rezultatus komentavo apklau-
są atlikusio KOG tyrimų instituto 
ekspertė Agnė                        Am-
brazevičienė.

Svarbiausios savybės, pri-
skiriamos normaliam darbui, 
skiriasi: lietuviai rinkosi gerą 
mikroklimatą (46 proc.) ir ga-
limybes tobulėti (41 proc.); la-
tviai prioritetą skyrė saugumui 
ir stabilumui (51 proc.) bei pa-
garbiems vadovams (50 proc.); 
estams svarbiausi normaliame 
darbe atrodo draugiški bendra-
darbiai (50 proc.) ir lanksčios 
darbo valandos (49 proc.).

Tik kas trečias darbuotojas 
savo darbą laiko normaliu

Tik kas trečias darbuotojas Baltijos šalyse savo 
darbo sąlygas laiko normaliomis, atskleidė atlikta 
visuomenės nuomonės apklausa. Jos autoriai siekė 
išsiaiškinti, kas dirbantiems žmonėms atrodo nor-
malu jų darbo aplinkoje.

Diskusija su darbuotojais iškėlė tris svarbiausias darbo savybes: komandiškumą, gerovę 
ir darbo prasmingumą

Visuomenės nuomonės tyrime dalyvavo 1 505 dirbantys 
žmonės, kurie gyvena Vilniuje, Rygoje ar Taline ir kuriems 
yra nuo 18 iki 60 metų.

Prasčiausiai vertina vadovus
Paklausti apie nenormaliau-

sias šiandienio jų darbo savy-
bes, daugelis visuomenės nuo-
monės apklausos dalyvių visose 
trijose šalyse įvardijo savo gero-
vę; komandiškumas ir santykis 
tarp darbo bei asmeninio gyve-
nimo taip pat priskirti mažiausiai 
normaliems aspektams. 30 proc. 
Estijos gyventojų, 19 proc. Lie-
tuvos gyventojų ir 10 proc. La-
tvijos gyventojų mano, kad rei-
kia gerinti vadovavimo kokybę.

Iš visų dabartinio darbo sa-
vybių vadovavimas ir vado-
vai apskritai yra visose trijose 
šalyse prasčiausiai vertinama 
ypatybė (6,6 balo iš 10). Ge-
riausiai Baltijos šalyse dir-
bantys žmonės įvertino savo 
atliekamo darbo prasmingumą 
(7,5 balo).

Pradeda garsiai kalbėti apie 
normalų darbą

Baltijos šalių apklausa at-
likta, siekiant išsiaiškinti, ko-
kias sąlygas darbuotojai laiko 
normaliomis. Įmonė ne tik ap-
klausė trijų šalių sostinėse dir-
bančius žmones, bet ir surengė 
šešias grupes, į kurias pakvie-
tė savo darbuotojus.

Bendrovė ėmė diskutuoti su 
darbuotojais apie normalų dar-
bą – pradėjo kampaniją „Norma-
lus darbas“, taip tikėdamasi išsi-
aiškinti, ko iš darbo vietos tikisi 
dauguma darbuotojų, ir kurti dar 
geriau dirbančių žmonių reikala-
vimus atitinkančias sąlygas bei 
dar sveikesnę darbo aplinką.

„Pastebėjome, kad darbdavių 
požiūriui į darbuotojus šiandie-

nėje rinkoje reikia esminių po-
kyčių. Vyraujanti nuolat sie-
kiančio įveikti naujus iššūkius 
superherojaus mada jau sukū-
rė pernelyg daug su darbu su-
sijusios įtampos ir profesinio 
perdegimo, ypač – tarp jaunų ir 
vidutinio amžiaus profesiona-
lų. Turime kurti ilgalaikę svei-
kos darbo vietos strategiją, kuri 

leistų darbuotojams jaustis lai-
mingiems, motyvuotiems bei 
realizuoti savo potencialą“, – 
teigė įmonės atstovė.

Komandiškumas, gerovė ir dar-
bo prasmingumas yra trys geriau-
siai bendrovės darbuotojų verti-
namos kasdienio darbo savybės. 
Jie įvertinti nuo 8 iki 9 balų iš de-
šimties. Paklausti, kas jiems atro-
do normalu, įmonės darbuotojai 
teigė turintys laisvę ir atsakomy-
bę patys priimti sprendimus, be-
sijaučiantys išklausomi visais su 
darbu susijusiais klausimais, tu-
rintys įgalinančius vadovus, sti-
prias bei vieningas komandas ir 
prasmingą misiją – padėti žmo-
nėms, atsidūrusiems nelaimėje.

Parengta pagal įvairių 
interneto šaltinių inf.

Jurgita Banytė atskleidė, jog tyrimo 
rezultatai rodo pagarbos, įgalinimo, 

lankstumo ir atsakomybės 
trūkumą darbe
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Ištirtas tikrasis vitaminų poveikis

Tikriausiai vaikystėje tekdavo vartoti, anot tėvų, labai naudin-
gus vitaminus. Jei nemėgote to daryti, jūsų pasipriešinimas šiam 
ritualui, atrodo, buvo pagrįstas, bent jau pagal Amerikos kardio-
logijos koledžo leidinyje paskelbtą tyrimą. Tyrime apžvelgti duo-
menys ir klinikiniai tyrimai, atlikti 2012–2017 m. Atrasta, kad 
daugelis vitamino C ir kalcio papildų nėra naudingi širdies bei 
kraujagyslių ligų, širdies priepuolio ar insulto prevencijai. Tyri-
mas taip pat parodė, kad sintetinių maisto papildų vartojimas taip 
neužtikrina geresnės sveikatos ir ilgaamžiškumo, kaip natūralūs 
vitaminai, gaunami su maistu.

Dar vienas 2017 m. tyrimas, paskelbtas Amerikos medicinos 
asociacijos leidinyje, taip pat kritikavo daugelį vitaminų ir papil-
dų veiksmingumo įrodymų. Mokslininkai nerado jokio skirtumo 
tarp žmonių, vartojusių kalcį bei vitaminą D, ir tų, kurie jų nevar-
tojo. Buvo peržiūrėta daugybė tyrimų, kuriuose dalyvavo dau-
giau kaip 50 tūkst. suaugusiųjų, sulaukusių 50 metų. Paaiškėjo, 
kad kai kurioms žmonių grupėms vitamino D papildų vartojimas 
netgi padidino klubų kaulų lūžių riziką. Išvados padarytos, atsi-
žvelgus į lytį, įprastą suvartojamo kalcio dozę ir esamus D vita-
mino kiekius kraujyje. 

Mokslininkai pranešė blogą žinią žmonėms be apendikso
Naujausias tyrimas, kurio rezultatai buvo pristatyti šiųmetės 

Virškinimo ligų savaitės metu San Diege, Kalifornijoje, JAV, pa-
rodė, kad pašalinus apendiksą Parkinsono ligos rizika gali padi-
dėti net 300 procentų. Ne taip seniai apendiksas laikytas nerei-
kalingu audiniu, evoliuciniu atavizmu ar rudimentiniu organu. 
Jo paskirtis buvo sunkiai suprantama, o buvimas žmogaus kūne 
mokslininkams buvo mįslė.

Tačiau neseniai biologai pradėjo rimtai aiškintis, kas yra apen-
diksas ir kokią paskirtį jis atlieka mūsų organizme. Dabar šis or-
ganas laikomas savotišku rezervuaru ar gerųjų žarnyno bakterijų 
veisykla, leidžiančia joms atsinaujinti, kai ištekliai sumažėja. Ši 
asociacija su žarnynu galimai sieja apendiksą (arba jo trūkumą) 
su Parkinsono liga, plačiai laikoma neurodegeneraciniu ar mo-
torinės sistemos susirgimu. Naujos įžvalgos leidžia manyti, kad, 
kaip ir daug kitų sveikatos sutrikimų, tarp jų – depresija, ši liga 
gali būti specifiniais bruožais susijusi su žarnyno bakterijomis. 
Šiuo atveju – alfa-sinukleino baltymu. 

Mokslininkų komanda išnagrinėjo per 62,2 mln. medicinos įra-
šų, surinktų iš 26 skirtingų sveikatos sistemų. Duomenys atsklei-
dė, kad iš 488 190 pacientų, kuriems buvo pašalintas apendiksas, 
4 470 (0,92 proc.) vėliau buvo diagnozuotas Parkinsonas. Iš li-
kusių 61,7 mln. pacientų, kuriems apendiksas pašalintas nebuvo, 
Parkinsono liga diagnozuota 177 230 (0,29 proc.) žmonių. 

Urologas perspėjo vyrus
Dažnam vyrui penio suma-

žėjimas ar erekcijos praradi-
mas turbūt būtų vienas bai-
siausių dalykų, tačiau dėl 
rūkymo kaip tik taip gali ir 
nutikti. Urologas Marcas La-
niado atskleidė, kaip rūky-
mas veikia vyrų erekciją ir 
patį penį. M. Laniado paaiški-
no: „Erekcijos sutrikimai yra 
svarbus dalykas. Kad erekci-
ja būtų, reikalinga gera krau-
jo apytaka. Rūkantiems vy-
rams dažnai pasitaiko visų 
kraujagyslių, taip pat ir tų, ku-
riomis kraujas patenka į penį, 
aterosklerozė. Dūmuose esan-
tys chemikalai taip pat veikia 
penio stangrumą. Dėl nikoti-

no kraujagyslės susiaurėja. Taip gali nutikti laikinai, bet galų gale 
gresia, kad taip liks visam laikui.“

Maža to, rūkydami cigaretes vyrai rizikuoja, kad su laiku jų pe-
nis sumažės. „Kartais žmonės skundžiasi, kad jų penis su am-
žiumi sutrumpėjo. Kadangi rūkymas sutrikdo kraujo pratekėjimą 
peniu, dingsta spontaniškos naktinės erekcijos, kurių reikia, kad 
penis išsitemptų ir būtų palaikomas pakankamas ilgis. Taigi išva-
da tokia – dėl rūkymo jūsų penis gali imti atrodyti mažesnis arba 
net ir iš tiesų tapti trumpesnis“, – įspėjo M. Laniado. Moterys taip 
pat neturėtų rūkyti, nes, anot gydytojo, šis blogas įprotis neigia-
mai veikia ir jų seksualinį gyvenimą.
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Svarbi ankstyva diagnostika
„Kodėl sergamumo kepenų li-

gomis rodikliai didžiosiose Lie-
tuvos miestų savivaldybėse di-
desni? Manau, kad čia atliekama 
daugiau profilaktinių tyrimų, 
tikslesnė diagnostika, žmonės, 
gyvenantys didesniuose miestuo-
se, labiau rūpinasi savo sveikata, 
didesnis jų sąmoningumas ir dė-
mesingumas sau“, – žemėlapio 
rezultatus komentavo Lietuvos 
antsvorio ir nutukimo prevenci-
jos asociacijos prezidentė dieto-
logė dr. Rūta Petereit. 

Jai pritarė ir Nacionalinio vėžio 
instituto Bendrosios ir abdomi-
nalinės chirurgijos ir onkologijos 
skyriaus gydytojas pilvo chirur-
gas Rimantas Baušys.

„Palyginti visas Lietuvos sa-
vivaldybes, sergamumo rodi-
kliai labai skirtingi. Dažnu atve-
ju didžiuosiuose šalies miestuose 
sergamumo rodikliai didesni nei 
rajonuose – didžiųjų miestų gy-
dymo įstaigose atliekama tiks-
lesnė diagnostika, nes, norint nu-
statyti kepenų ligas, atliekama 
daugiau tyrimų, o ne tik bendra-
sis kraujo tyrimas. Taip pat gali-
ma daryti įžvalgas, kad didžiųjų 
miestų gyventojai labiau rūpina-
si savo sveikata – greičiau ir dė-
mesingiau reaguoja į savo svei-
katos problemas ir kreipiasi į 
specialistus“, – pastebėjo gydyto-
jas R. Baušys. 

Jo teigimu, kepenų ligos pra-
dinėse stadijose nepasireiškia sti-
priais simptomais, o kai jų atsi-
randa, dažnai jau būna per vėlu.

„Kalbant apie kepenų ligas, 
ankstyva diagnostika yra ypač 
svarbi. Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos duomenimis, visame 
pasaulyje nuo kepenų ligų kas-
met miršta apie 2 mln. žmonių ir 
šie rodikliai kasmet auga, kai ku-
riose šalyse sergamumas kepenų 
ciroze gali siekti net kelis proc. 
populiacijos, taip pat viena daž-
niausių ligų – nealkoholinė su-
riebėjusių kepenų liga (NASKL). 
Lietuvoje NASKL kasmet nusta-
toma 6 tūkst. moterų ir 4,6 tūkst. 
vyrų, kepenų cirozė aptinka-
ma 1,5 tūkst. moterų ir 1,7 tūkst. 
vyrų. Su NASKL siejami tokie 
sveikatos sutrikimai kaip nutuki-
mas, metabolinis sindromas, pa-
didėjęs kraujospūdis, kartais pa-
didėjusių kepenų per nutukimą 
tiesiog nesimato“, – statistika 
apie kepenų ligas dalijosi gydyto-
jas R. Baušys.

Didžiausias sergamumas 
kepenų ligomis – Klaipėdoje, 
Panevėžyje, Kaune ir Šiauliuose

Pirmą kartą Lietuvoje sudarytas sergančių kepenų ligo-
mis žemėlapis atskleidė, kad daugiausia sergančių žmo-
nių yra Klaipėdos, Panevėžio, Kauno ir Šiaulių savival-
dybėse. Mažiausias sergančių kepenų ligomis gyventojų 
skaičius nustatytas Kauno r., Kalvarijos, Alytaus ir Vilka-
viškio rajonų savivaldybėse. Sveikatos specialistai įspėja, 
kad nealkoholinė kepenų suriebėjimo liga – nebyli, todėl 
simptomų nebuvimas dar nereiškia, kad ligos nėra.

Specialistų teigimu, NASKL 
paplitimas Vakarų Europoje, JAV 
yra apie 25 proc., todėl tikėtina, 
kad ir Lietuvoje yra labai daug 
gyventojų, kuriems ši liga yra dar 
nediagnozuota.

Kepenų ligos – tylios ir 
klastingos

Pasak gydytojos dietologės 
dr. R. Petereit, kepenų skausmo 
žmonės nejaučia, laiku nesikrei-
pia į gydytojus, todėl kepenų li-
gos yra nebylios ir klastingos. 

„Kai kurie pacientai skundžia-
si maudimu dešinėje pošaunkau-
linėje srityje ar nuovargiu, bendru 
negalavimu. Įprastai padidėja ke-
penys, bet dėl nutukimo gali būti 
sunku tai pastebėti. Tačiau dau-
geliui net ir šie simptomai neat-
rodo tokie rimti ir į juos tiesiog 
nekreipia dėmesio, todėl tikrin-
tis neskuba. Visgi, kalbant apie 
kepenų ligas, simptomų nebuvi-
mas dar nereiškia, kad ligos nėra. 
Būtent dėl vangaus dėmesio savo 
sveikatai sergamumo kepenų li-
gomis rodikliai Lietuvoje nėra 
tokie aukšti palyginti su kitų Va-
karų Europos šalių gyventojais, 
tačiau sergančių kepenų ligomis 
skaičius gerokai auga“, – teigė 
gydytoja.

Fizinis aktyvumas ir 
subalansuota mityba

Gydytojos dietologės teigimu, 
pagrindinės nealkoholinės kepe-
nų suriebėjimo ligos atsiradimo 
priežastys – tai ne tik nesubalan-
suota, nevisavertė mityba, bet ir 
fizinio aktyvumo stoka, stresas, 
netinkamas gyvenimo būdas, per 
didelis cukraus ir sočiųjų riebalų 
vartojimas.

„Visi žinome, kad turime 30 
min. per dieną bent jau penkis 
kartus per savaitę užsiimti ak-
tyvia fizine veikla, tačiau ar lai-
komės šios taisyklės? Nors re-
komenduojama paros cukrų 

(esančių ir vaisiuose, ir pieno 
produktuose) norma yra šeši ar-
batiniai šaukšteliai, suvartojame 
net keturis kartus daugiau – net 
apie 24 šaukštelius per dieną“, – 
sakė dr. R. Petereit.

Jos teigimu, kepenų ligų pre-
vencijai būtina subalansuoti savo 
mitybą ir didinti fizinį aktyvumą, 

kontroliuoti stresą, atkreipti dė-
mesį į miego kokybę.

„Pabandykite į savo mitybą 
įtraukti daugiau gerųjų riebalų, 
kurių gausu avokaduose ir ne-
rafinuotame alyvuogių aliejuje, 
taip pat skaidulinių medžiagų, 
kurios teigiamai sąveikauja su 
gerosiomis žarnyno bakterijo-
mis ir padeda virškinimui. Jeigu 
rūpinatės savo kepenimis, rei-
kėtų pasistengti kasdien skirti 
apie 30 min. aktyviai fizinei vei-
klai arba nueiti apie 9–12 tūkst. 
žingsnių. Tačiau statistika Lie-
tuvoje liūdna ir rodo, kad žmo-
nės iki 29 m. kasdien nueina tik 
apie 3–4 tūkst. žingsnių“, – ne-
rimavo gydytoja dietologė dr. 
R. Petereit.

Anot jos, sužinojus nepalankią 
diagnozę, nereikėtų pulti į neviltį, 
nes suriebėjusios kepenys ir neal-
koholinė suriebėjusių kepenų liga 
– grįžtami procesai, aišku, jeigu 
laiku susirūpinsime ir pakeisime 
savo gyvenseną.

„Neseniai sulaukiau vienos iš 
savo pažįstamų skambučio su 
prašymu padėti pakeisti gyve-
nimo būdą. Žinia apie kepenų 
suriebėjimą ją tiesiog sukrėtė 
ir išgąsdino, todėl privertė su-
simąstyti apie netinkamus gy-
venimo būdo įpročius, kurie per 
daug metų gali sukelti kepenų 
cirozę, vėliau – ir kepenų onko-
loginių ligų. Šis pavyzdys pa-
rodo, kad ankstyvoji diagnosti-
ka – svarbu, tačiau dar svarbiau 
pačių žmonių sąmoningumas, 
dėmesingumas savo sveikatai, 
įsitraukimas ir noras keisti savo 
maitinimąsi, pradėti daugiau ju-
dėti, gebėti valdyti stresą“, – pa-
tarė Lietuvos antsvorio ir nutu-
kimo prevencijos asociacijos 
prezidentė gydytoja dietologė 
dr. R. Petereit.

Parengta pagal įvairių 
interneto šaltinių inf.
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susitikimą – kaip susitvarkysi-
me su įtampa. Žaidėme išvykoje 
su „Rytu“ lemiamas rungtynes, 
reikia pripažinti, kad neturėjome 
tokios svarbos mačo, kuris lemia 
patekimą į pusfinalį. Tikrai daug 

Žydrūnas Urbonas: „Būtų labai smagu 
su tokia komanda pradėti kitą sezoną“

Dažnai klydusi Utenos „Juventus“ komanda se-
kmadienį išvykoje patyrė nesėkmę (63:84) žūtbūtinia-
me „Betsafe-LKL“ ketvirtfinalio mūšyje su Vilniaus 
„Rytu“ ir baigė sezoną. Po pralaimėjimo spaudos 
konferencijoje kalbėjęs „Juventus“ vyr. treneris Žy-
drūnas Urbonas per daug nesielvartavo, priešingai – 
džiaugėsi per sezoną padaryta auklėtinių pažanga.

Žūtbūtiniame mūšyje „Juventus“ 
ekipoje rezultatyviausiai rungtyniavo 

17 taškų pelnęs Dovis Bičkauskis

lėmė ir tai, kad žaidėme varžo-
vo teritorijoje, kadangi namuose 
galime tą blogesnę atkarpą kom-
pensuoti energija, o čia to pada-
ryti nepavyko. Žinoma, jautėme 
palaikymą, atvyko nemažai ute-
niškių. Mes viską „Rytui“ atida-

vėme pirmoje pusėje, jie nubėgo 
ir sumetė viską „iš eilutės“. Man 
buvo keista matyti savo žaidėjus 
taip klystančius, anksčiau jie taip 
nedarė, lyg ir stabdžiau, ėmiau 
minutės pertraukėles, dariau kei-
timus, bet šiandien jautėsi toks 
bendras nervingumas. Kai nu-
stojome klysti, pradėjome žaisti 
po vieną, bandėme tapti tais di-
dvyriais, tas pats Kenny Gaine-
sas persistengė. Galiu pasakyti, 
kad šiose rungtynėse mes visai 
nežaidėme savo žaidimo“, – api-
bendrino susitikimą Ž. Urbonas.

„Būtų labai smagu su tokia 
komanda pradėti kitą sezoną, 
mes užaugome. Aš labai gerai 
atsimenu, kai sezono pradžioje 
sėdėjau čia ir rungtynes „Rytui“ 
pralaimėjome trisdešimties taš-
kų skirtumu, neturėjome jokių 
variantų. Šiandien vis tiek ka-
binomės, tris kėlinius buvo in-
triga, gal tik ketvirtasis kėlinys 
– formalumas, net ir nežaidus 
mūsų gero žaidimo“, – džiaugė-
si komandos pažanga „Juven-
tus“ vyr. treneris.

„Juventus“ inf.

Moterų krepšinio varžybose nu-
galėjo Utenos seniūnija (Sinilga 
Bartaševičiūtė, Laura Celiešiūtė, 
Jūratė Kvietinskaitė), antra vieta 
atiteko Užpalių, trečia – Leliūnų 
seniūnijos krepšininkėms.

Veteranų varžybose taip pat nu-
galėjo Utenos seniūnija (Eval-
das Norkūnas, Irmantas Vilū-
nas, Nerijus Vilūnas, Aurelijus 
Kazlauskas), antri liko Užpa-
lių, treti – Kuktiškių seniūnijos                     
krepšininkai.

Tarp vyrų pajėgiausi buvo Sal-
dutiškio seniūnijos krepšininkai. 
Šios seniūnijos garbę gynė šių 
metų krepšinio varžybų „Utenos 
rajono miestelių taurė 2019“ nu-
galėtojai Kirdeikių sportininkai 
(Aurimas Guiga, Remigijus Gui-
ga, Žilvinas Varna, Ignas Jacke-
vičius). Antra vieta atiteko Ute-
nos, trečia – Daugailių seniūnijos    
sportininkams.

Seniūnų trikovės varžybose 
(smiginis, šaudymas iš pneumati-

Žaidynių nugalėtojos – Leliūnų ir Daugailių seniūnijos
Krepšinio ir seniūnų trikovės varžybomis baigėsi 

2019 metų Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynės, 
kurių tikslas – skatinti sporto visiems plėtrą, puose-
lėti kūno kultūrą ir mėgėjų sportą, didinti fizinį ak-
tyvumą bendruomenėse ir tarp seniūnijų gyventojų.

nio pistotelo ir šautuvo) nugalėjo 
Tauragnų seniūnijos seniūnas Al-
vydas Danauskas, antra vieta ati-
teko Užpalių seniūnijos seniū-
nui Eugenijui Keraminui, trečia 
– Utenos seniūnijos seniūnui Sau-
liui Gaižauskui.

Pasibaigus visoms seniūnijų 
žaidynių rungtims A grupėje žai-
dynių nugalėtoja tapo Leliūnų se-
niūnija (seniūnas Renaldas Būga, 
sporto organizatorius Vytautas 
Kirka), antra vieta atiteko Utenos 
seniūnijai (seniūnas S. Gaižaus-
kas, sporto organizatorius Jonas 
Vilkas), trečia – užpaliečiams (se-
niūnas E. Keraminas, sporto orga-
nizatorius Remigijus Maniušis).

B grupėje nugalėjo Daugailių 
seniūnija (seniūnė Giedrė Eimu-
tienė, sporto organizatorius Deivi-
das Gavėnas), antroje vietoje liko 
Saldutiškio (seniūnas Bronius Šli-
ogeris, sporto organizatorė Reda 
Šliogerienė), trečioje – Tauragnų 
seniūnija (seniūnas A. Danaus-

kas, sporto organizatorė Jūratė                       
Šinkūnienė).

Pajėgiausios seniūnijų koman-
dos rugsėjo mėnesį dalyvaus XII 
Lietuvos seniūnijų sporto žaidy-
nių zoninėse varžybose Utenoje ir 
finalinėse Gargžduose.

Utenos DSC inf.

Moterų krepšinio varžybose nugalėjo Utenos seniūnijos atstovės (centre) Sinilga Bartaševičiūtė (dešinėje), Laura 
Celiešiūtė (kairėje) ir Jūratė Kvietinskaitė

A grupėje žaidynių nugalėtoja tapo Leliūnų seniūnija (seniūnas Renaldas Būga – antras iš dešinės)
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Sunku prakalbinti
Stūglių žmonės – nešnekūs 

ir sunkiai prakalbinami. Ša-
lia senosios ir jau apleistos 
Jurkų sodybos įsikūrusi Ona 
Musteikienė buvo itin nekalbi 
– anot moters, ji negali nieko 
papasakoti, nes yra nevietinė, 
nors jau per 50 metų gyvena 
Stūgliuose. Sibire gimusi ir 
užaugusi stūgliškė pasakojo, 
kad jos tėvai buvo kilę iš gre-
timo Alksniškių kaimo, o vy-
ras buvo tikras stūgliškis – čia 
gimęs, augęs, gyvenęs ir mi-
ręs. Iš jo pasakojimų moteris 
prisiminė, kad Stūgliai anks-
čiau buvo didelis kaimas, su-
sitelkęs viename plote, Sme-
tonos laikais išskirstytas į 
vienkiemius, vėliau meliora-
cijos iškeldintas.

Kai pašnekovė atsikėlė gy-
venti į Stūglius, čia jau buvo 
kolūkis, kuriame jai teko dirbti 
įvairius darbus – melžėja, lau-
kų darbininke. Didelių pramo-
gų, anot pašnekovės, kaime ne-
buvo, bet veikė kultūros namai, 
į kuriuos kartais atveždavo pa-
rodyti kokį nors kino filmą. 
Kaip prisiminė O. Musteikie-
nė, artimiausia ugdymo įstaiga 
buvo septynmetė mokykla Ba-
joruose. Baigę šią mokyklą stū-
gliškiai, pasak jos, toliau mo-
kydavosi Tauragnuose. 

Stūglių kaime – tykios gyvenimo istorijos
Jurgita ULKIENĖ
ulkiene@utenosdiena.lt

Pabaiga. Pradžia Nr. 37

Maždaug penkis kilometrus į šiaurės rytus nuo 
Tauragnų, apsisiautęs kupliomis liepomis, senais ap-
samanojusiais sodais, apsibarstęs akmenimis, ap-
sistatęs kryžiais ir senovinėmis pakrypusiomis tro-
bomis, svirnais bei kluonais, plyti nedidelis Stūglių 
kaimelis. Kažkada dideliu buvęs, šiandien kaimas 
gali pasigirti tik keliais gyvenamais kiemais, todėl 
galima apgailestauti, kad įžymybėmis tapę Stūglių 
dubenuotieji ir ženklintieji akmenys greit bus vie-
ninteliai jo gyventojai.

Būta didelio kaimo
Už kairėje kelio pusėje ply-

tinčių kaimo kapinaičių iš kar-
to prasideda Bajorų kaimas, 
kurio pačioje pirmoje troboje 
susitikome Stūglių kaimo se-
nolį Antaną Vaškelį ir sodybos 
savininkę Vilę Žaunierienę. 
Pradėjome kalbėtis apie Stū-
glių kaimą, kokį jie prisiminė 

Buvusiuose kultūros namuose anksčiau rodydavo filmus

Šalia buvusios kolūkio pieninės įsikūrė gandrų porelė

Vilė Žaunierienė papasakojo, kad jai 
teko filmuotis Stūgliuose statytame 

lietuviškame filme

iš vaikystės ir jaunystės.
Pasak abiejų senolių, dide-

lis kaimas sovietmečiu, ma-
sinės kolektyvizacijos laikais 
(1947–1953 metais), sparčiai 
pradėjo nykti – kai žmonės 
buvo keliami į gyvenvietes, 
daugelis Stūglių gyventojų iš-
sikraustė į Tauragnus ir kitus 
didesnius miestelius ar mies-

tus. „Seniai išgriuvo, jaunimas 
išvažiavo mokytis, – apgai-
lestavo A. Vaškelis. – Vienu 
žodžiu – tuštuma, liko keli               
žmonės...“

Tiesa, būta ir linksmų aki-
mirkų, švenčių, gegužinių. 
Seniausias kaimo gyventojas 
pasakojo, kad gegužines stū-
gliškiai rengdavo kurioje nors 

kaimo pievoje, o jei lydavo – 
įsiprašydavo į kurią nors tro-
bą. Šokėjus, senolio teigimu, 
paprastai linksmindavo vieti-
niai muzikantai su „ruskom ar-
monikom“. Anot jo, Stūgliuo-
se gyveno paprasti žmonės.

Akmuo ant akmens
Gausybę akmenų laukuo-

se pasėjęs ledynmetis, anot 
A. Vaškelio, čia paliko ir kitų 
pėdsakų. Jis prisiminė, kad 
kartą viename klonyje kasda-
mi žemę stūgliškiai rado už-
sikonservavusių, suanglėjusių 
ąžuolų, kurie buvo taip gerai 
išsilaikę, jog juos panaudojo 
statyboms. Pašnekovo nuomo-
ne, matyt, kažkada šiomis vie-
tomis tekėjo stipri potvynio 
srovė, vertusi medžius, sune-
šusi krūvas akmenų.

Visą gyvenimą traktorinin-
ku dirbęs vyras pasakojo, kad 
akmenuotus laukus ir dirbti 

būdavo sunku. „Iš pradžių ar-
davo arkliukais, tai kančia – 
žmonės net ir pašones pramuš-
davo, plėnis duoda akmenin, 
net pakyla, būdavo, – pasa-
kojo senolis. – Paskui ardavo 
traktoriais, tai technika lūžda-
vo... Prasta čia žemė, Lietuvoj 
gal nėr „biednesnio“ kampo 
kaip čia.“ Anot vyro, stūgliš-
kiai iškrapštydavo akmenis iš 
dirvos, taip ir sukdavosi. Sė-
davo rugius, kviečius, mie-
žius. Kaip juokėsi A. Vaškelis, 
jei užaugdavo koks kuokš-
tas akmens pašonėje, tai ir 
džiaugdavosi. Užtat bulvės la-
bai mėgo šią žemę – augdavo 
kaip rūtos.

V. Žaunierienė pasakojo, 
kad akmenų aplink buvo tiek 
daug, jog juos veždavo, krau-
davo krūvomis, sprogdinda-
vo. Moteris atsiminė, kaip 
kartą skaldant akmenis kilo 
toks baisus garsas, jog pievo-
je prie namų besiganiusi kar-
vė tik subliovė ir iškart gulė 
ant žemės. „Maniau, kad ko-
kia skeveldra perskėlė, – bėrė 
žodžius senolė. – Priėjau, žiū-
riu, kad gyvulys baisiai išsi-
gandęs, o namo langai išbyrė-
jo visi – neliko nė vieno.“

V. Žaunierienė prisiminė, 
jog toje vietoje, kur dabar su-
versti iš kaimo laukų suvežti 
akmenys, kolūkių laikais riš-
davo savo gyvulius. Moteris 
sakė, kad tarp akmenų gyven-
davo labai daug lapių, todėl jei 
palikdavo arkliui kibirą van-
dens, rasdavo jį tuščią – tik la-
pių aplink pripėduota.

Karo aidai
Aštuoniasdešimt vienerių 

metų bajoriškė sakė, kad jos 
vyras pasakojo, kaip karo me-
tais su mama ir jaunesniu bro-
liu slapstėsi (tėtis tuo metu ka-
lėjo lageryje) miškuose, o jų 
namuose tuo metu šeimininka-
vo vokiečių kariuomenės dali-
nys. „Parėjį namą rada kūrinta 
– kaip da nama nesudegina“, – 
stebėjosi senolė.

Pokariu Stūgliuose, kaip ir 
visoje Lietuvoje, buvo nera-
mu. A. Vaškelis minėjo, kad 
vietovės aplink Tauragnus 
miškingos, todėl čia būdavo 

Stūglių kaime daug senovinių pastatų
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Stūglių kaime – tykios gyvenimo istorijos
„Neišsimt šitas versmes“

PAVASARIS AŽU TAURAGNŲ
Gerves glaustas dirvelaj, gandras lizdų plačiai apskabinis, 

beržynai kasnykais gelsvais pasdabini – saula krutina viskų, 
kas tik gyvas. Išsigundis kiškiokas lyg rusva kupetėla praskrie-
ja lauka šoni, pakalnaj žilvičiai šakas išpureni gelsvutėliais ku-
tosais – vis mazgoja sava basas kojas. Puriena insrietus giliai 
pieveliūkštėn – kuntriai laukia šilta lietaus, kaiša lapų tik vienų, 
kitų. Grait žalumu auksu užlies.

Kaima senoji liepa-močia, kadais naravijas dungun inlipt – 
bais padėt narėja žmogui, kad apskabinus žaliu glabiu sodžių 
galėt gerybių ku daugiau išmelst. Inlipt neinlipa, ale pasilype-
ja naraviai – dabar plikam šakam vis da pamoja, sauga kaimu, 
išnykt nevelija ir dairas iš aukštai. Pasena liepa-močia... Nebe-
išlaika jau sveikatas, pa biski irsta kūnas ir galias minksta – ale 
vis tiek da neaplaidžia šitą žemes kumpą kur užauga, ale vis 
tiek da laika šakas išskėtus ir kiek tik gali viskų sauga, sauga.

Tuoj sužaliuos da liepa-močia, iš žemes gilumas da pasisylis, 
da padabins ir sodu gelsvais žedų sparniokais ir pakvepins pa-
šones medumi, papenes da bitį lakiančių pra šal, pasleps na vėja 
šakų senas abels.

Konstancija MATULIONYTĖ Šalia Antano Vaškelio sodybos stovi 
rankų darbo kryžius

Stūglių kaime yra daug liepų, viena jų, sutrūnijusiu kamienu, auga šalia 
Jurkų sodybosBuvusi Jurkų sodyba negyvenama jau bene 30 metų

Senieji stūgliškiai aiškino, kad pusė kapinaičių priklauso Bajorų kaimui, pusė – Stūgliams

itin daug partizanų. „Naktį 
vieni, dieną – kiti, – sakė vy-
ras. – Čia jau kaip diena, taip 
naujiena. Ir kaltų buvo, ir ne-
kaltų. Dabar vienus išaukšti-
nam, kitus žeminam. O visko 
buvo...“ V. Žaunierienė prisi-
minė, kad tais neramiais lai-
kais dar su tėvais gyveno ne-
tolimame Kalvių kaime, kai 
vieną vakarą išgirdo bel-
džiant į langą. „Matas, su šau-
tuvu aina – partizanas. Die-
ve, saka, jūs valgat bulbas, 
a aš dvi dienas nieka burnoj 
neturėjau, – atsiminė mote-
ris. – Tai tėvas vidun insišau-
ke, sviesta su bulbam pavalge 
gal visai savaitei. Išeja padė-
kavajis. Nei mes ja pažinam, 
nei kų.“

Kaimo senoliai prisiminė, 
jog, kai traukėsi vokiečiai, 

keliu nuo Balčių į Stūglius 
riedančius tris sunkvežimius 
su šaudmenimis užpuolė ir 
subombardavo rusų naikintu-
vai. Dar ir dabar toje vieto-
je randama susprogusių šau-
dmenų. A. Vaškelis dėstė, kad 
vokiečiai buvo atkirsti nuo 
fronto ir užpulti, todėl netoli 
kaimo buvo pasilikę sudegin-
ti tankai. V. Žaunierienė prisi-
minė, kad visai neseniai kaž-
koks atvažiavęs žmogus prašė 
parodyti sudegusių tankų vie-
tą, tai su metalo detektoriu-
mi ten surado apie kilogramą             
šovinių.

Filmavimo aikštelė
Senolė prisiminė, kad Stū-

glių kapinėse buvo filmuo-
jamas lietuviškas kino fil-
mas „Virto ąžuolai“ (sukurtas 
1976 metais), kuriame vaidi-
no aktoriai Vladas Bagdonas, 

Nijolė Lepeškaitė, Juozas Ja-
ruševičius, Kostas Smorigi-
nas ir kiti. Pašnekovė sakė, 
kad ir jai bei jos sūnui teko 
atlikti vaidmenis. „Kapinėse 
buvo iškasta duobė, ten įkel-
tas karstas – herojaus sūnų at-
seit laidoja, – prisiminimais 
dalijosi bajoriškė. – Mano sū-
nus tuo metu buvo penkerių, 
jį norėjo apvilkti kokiu tai 
rūbu, tai tas atkirtęs, kad ne-
sivilks svetimais. Apsirengęs 
tada buvo tokiu „kleckuotu“ 
paltu, tai pasakė, kad tiks ir 
toks. O aš buvau apsupta ska-
rom ir vaidinau kaimo mo-
terį.“ V. Žaunierienės sūnus 
tada pasakė, kad nebesifil-
muos, eis namo, nes bijo ak-
toriaus V. Bagdono, maža to, 
nori valgyti.

Paklausti apie Stūglių ka-

pines senoliai prisiminė, kad 
viena jų pusė priklauso Stū-
glių, kita – Bajorų kaimui. 
Anot jų, jose jau kurį laiką 
nelaidojama, nebent kažkas 
prisiprašo palaidoti mirusį-
jį šalia giminių. Monografi-
joje „Lietuvos valsčiai. Tau-
ragnai“ rašoma, kad šiose 
kapinėse iki XX a. pradžios 
ir anksčiau laidodavo tik vai-
kus: „Kunigo nekviesdavo, 
maldas vesdavo išmanesnis 
kaimo žmogus. Kapelių nie-
kas netaisydavo ir kryžių ne-
statydavo. Galop kapelis su-
smegdavo ir apaugdavo žole.“
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Nugvelbė traktoriuką
Gegužės 14 dieną, apie 11 val., uteniškis (gim. 

1967 m.), gyvenantis Žemaitės gatvėje, pastebė-
jo, kad iš jam priklausančio garažo, esančio Va-
siuliškės kaime (Ignalinos r., Linkmenų sen.), pa-
vogtas traktoriukas-žoliapjovė HUSQVARNA. 
Žala – 1 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Atsidūrė ligoninėje
Gegužės 14 dieną, apie 11.42 val., Utenos ra-

jone, kelio Gečiai–Kuktiškės–Tauragnai 25 km, 
sunkiasvoris automobilis IVECO ML80EL16, 
kurį vairavo blaivus panevėžietis (gim. 1984 m.), 
žvyrkelio vingyje susidūrė su priešpriešiais va-
žiavusiu visureigiu NISSAN TERRANO, prie 
kurio vairo sėdėjo uteniškis (gim. 1972 m.), gy-
venantis Vaižganto gatvėje (paimta kraujo dėl 
girtumo). Eismo įvykio metu nukentėjo NISSAN 
TERRANO vairuotojas. Dėl kelio plėštinės žaiz-
dos, šonkaulio lūžio jis paguldytas į Utenos ligo-
ninės Traumatologijos skyrių. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas.

Skriaudė senelį
Gegužės 15-ą, apie 19.40 val., gyvenamajame 

name, esančiame Utenėlės kaime (Leliūnų sen.), 
neblaivus (3,09 prom.) anūkas (gim. 1991 m.) 
smurtavo prieš senelį (gim. 1943 m.) ir sukėlė 
jam fizinį skausmą. Asmuo sulaikytas ir uždary-
tas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Neramumai plovykloje
Gegužės 16 dieną, apie 12.20 val., automo-

bilių plovykloje H2AUTO, esančioje Utenoje, 
Vaižganto gatvėje, moterį (gim. 1998 m.), gy-
venančią Utenoje, Rožių gatvėje, sumušė buvęs 
draugas (gim. 1987 m.) iš Sudeikių. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Miškelyje – kūnas
Gegužės 17 dieną, apie 11.20 val., miškelyje 

šalia savo namų, esančių Drąsėnų kaime (Dau-
gailių sen.), rastas moters (gim. 1958 m.) kūnas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Apvogė dukrą
Gautas uteniškės (gim. 1981 m.), gyvenančios 

Smėlio gatvėje, pareiškimas, kad gegužės 17 die-
ną, apie 11.30 val., Utenos Vyturių progimnazi-
joje, esančioje Sėlių gatvėje, iš jos nepilnametės 
dukros pavogtas mobiliojo ryšio telefonas SAM-
SUNG GALAXY A5. Žala – 200 eurų. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.

Rado minų
Gegužės 17 dieną, apie 13 val., Paberžės kaime 

(Daugailių sen.), laukuose, rasta daiktų, panašių 
į karo laikų sprogmenis. Įvestas planas SKY-
DAS. Atvykę Lietuvos kariuomenės išminuoto-
jai vietoje nustatė, jog rastos 99 Antrojo pasauli-
nio karo rusiškos minosvaidžio minos (82 mm ir 
50 mm). Minos sunaikintos žvyro karjere, esan-
čiame Kiauliupio kaime (Kuktiškių sen.).

Parengta pagal Utenos AVPK inf.
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Puslapį parengė
Deimantė KAZOKAITĖ

Atliekant ikiteisminį ty-
rimą nustatyta, kad 2011–
2016 metais Vilniuje regis-
truotos, bet realią veiklą 
Utenos rajone (Dičiūnuose – 
„Utenos diena“) vykdžiusios 
bendrovės vadovai surink-
davo (supirkdavo) iš įvai-
rių tiekėjų atliekas tolesniam 
jų tvarkymui, tačiau galimai 
tinkamai jų netvarkė. Surink-
tos (supirktos) pavojingos 
atliekos ne tik nebuvo lai-
ku utilizuotos – dalis jų buvo 
kaupiama ir laikoma galimai 
pažeidžiant teisės aktų reika-
lavimus, neleistinai buvo su-
kauptas didelis kiekis pavo-
jingų ir nepavojingų atliekų. 
Tūkstančiai litrų panaudotų 
pramoninių dažų likučių, kli-
jų, tepalų ir kitokių pavojin-
gų atliekų nebuvo nei tinka-
mai laikomos, saugomos, nei 
utilizuojamos, dėl to pateko 
į aplinką, užteršdamos sun-
kiaisiais metalais ir naftos 
produktais gruntą.

Be to, įtariama, kad didelės 
vertės bendrovės turtas – dalis 

Utenos rajone – didelė 
žala gamtai ir aplinkai

Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji 
byla, kurioje, remiantis ikiteisminio tyrimo metu parei-
gūnų surinktais duomenimis, bankrutavusi atliekų tvar-
kymo veiklą vykdžiusi bendrovė ir jos vadovai kaltinami 
tuo, kad sistemingai pažeidinėjo teisės aktų nustatytas 
aplinkos apsaugos taisykles netinkamai tvarkydami 
žmonių sveikatai ir gamtai pavojingas atliekas Utenos 
rajone esančioje bendrovės atliekų tvarkymo aikštelėje, 
dėl to galimai buvo padaryta didelė žala aplinkai.

Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje kaltinama 
bankrutavusi bendrovė ir jos vadovai

bendrovės lėšų – galėjo būti 
iššvaistytas.

Ikiteisminio tyrimo duo-
menimis, ši atliekų tvarkymo 
bendrovė kelerius metus gali-
mai teikė neteisingus duome-

nis mokesčių administratoriui, 
dėl to į valstybės biudžetą ga-
lėjo būti nesumokėta daugiau 
kaip 25 tūkst. eurų pelno mo-
kesčio. Bendrovės vadovai taip 
pat kaltinami apgaulingai tvar-
kę bendrovės buhalterinę aps-
kaitą bei, sąmoningai blogai 
valdydami bendrovę, nulėmę 
jos bankrotą, dėl to padaryta 
didelė turtinė žala kreditoriams 
(nusikalstamas bankrotas). 

Iš viso tyrimo metu buvo 
nustatyta 11 galimai padary-
tų nusikalstamų veikų, kurios 
apima tiek veikas aplinkai ir 

žmonių sveikatai, tiek finansų 
sistemai, ekonomikos ir verslo 
tvarkai, tiek nuosavybei, tur-
tinėms teisėms ir turtiniams                 
interesams.

FNTT inf.
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„Pastebime, kad 2019-uosius 
sukčiai pradėjo intensyviai – fik-
suojame išaugusį įvairių sukčia-
vimo atvejų skaičių. Pastarasis 
sukčiavimo būdas yra išskirtinis 
tuo, kad pasinaudodami žinomo 
žmogaus vardu sukčiai bando 
sukurti patikimumo įspūdį. Visgi 
žinomo žmogaus vardu pasako-
jama neįtikėtinos sėkmės istorija 
turėtų sukelti įtarimų, paskatin-
ti pagalvoti, ar tikrai šis žmogus 
dalytųsi tokiais patarimais“, – 
sakė „Swedbank“ atstovas spau-
dai Saulius Abraškevičius.

Savo ruožtu laidų vedėjas 
A. Tapinas asmeninėje socia-
linio tinklo paskyroje paskel-
bė jau kelis įrašus, kuriuose 
praneša, kad dėl tokių sukčia-
vimo veiksmų pasinaudojant 
jo vardu jau kreipėsi į polici-
ją bei Nacionalinį kiberneti-
nio saugumo centrą.

Žinomas žurnalistas prane-
ša gavęs atsakymą, kad dėl 
klastojamo turinio naudojan-
tis jo vardu bus kreiptasi į už-
sienio partnerius, nes atakos 
yra vykdomos iš užsienio.

„Aš neprekiauju kriptova-
liutomis, televizijoje nepa-
sakoju, kaip greitai pratur-
tėjau, ir negąsdinu didžiųjų 
bankų. Tai yra sukčiai – nu-

„Swedbank“ įspėja: 
sukčiai nusitaikė į 
gyventojų santaupas

„Swedbank“ saugumo ekspertai fiksuoja naują 
sukčiavimo būdą, kuris įgauna pagreitį. Pasinau-
dodami žinomo laidų vedėjo Andriaus Tapino var-
du sukčiai ragina investuoti į kriptovaliutas. Patikė-
ję tokia suaktyvėjusia melaginga reklama interneto 
erdvėje, raginančia gyventojus pasinaudoti automa-
tine kriptovaliutų prekybos programa, klientai rizi-
kuoja patirti finansinių nuostolių.

sikaltėliai, kurie nori išvilio-
ti iš jūsų pinigus. Tai, ką jūs 
matote naujienų portaluose, 
„YouTube“ ar „Facebook“, 
yra nusikalstama veika, apie 
ją reikėtų pranešti. Nežinau, 
kaip galima tuo patikėti, bet 
labai prašau, dabar jau tur-
būt labai labai prašau – įjun-
kit smegenis ir netikėkit“, – 
sakė A. Tapinas.

Supratusius, kad užkibo 

ant sukčių jauko, gyventojus 
„Swedbank“ saugumo eks-
pertai ragina nedelsiant kreip-
tis į banko darbuotojus, kurie 
patars, kokių veiksmų reikėtų 
imtis. Apie sukčiavimo atve-
jus taip pat svarbu pranešti     
policijai.

„Swedbank“ inf.
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Nemokamo asmeninio skelbimo kuponas
Užpildykite šį kuponą (iki 10 žodžių) ir mes atspausdinsime Jūsų skelbimą nemokamai 
per 2 savaites. 
Skelbimo tekstas:...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Kontaktinis tel.......................................................................................................................

Užpildytą skelbimo kuponą atsiųskite paštu arba atneškite į redakciją (Maironio g. 34, Utena) iki 2019 m. gegužės 28 d.

Matininkai - Geodezininkai
ŽEMĖS 

INŽINERIJA
MATININKAI 

GEODEZININKAI
Žemės sklypų geodeziniai 
matavimai; Topografinės 
nuotraukos; Kontrolinės 
geodezinės nuotraukos; 

Statybinė geodezija; Žemės 
sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektai; Kaimo plėtros projektai; 
Statinių kadastriniai matavimai 

(inventorizacija); Statinių statybos 
techninė priežiūra, statybos 

užbaigimo dokumentų parengimas.
8 600 22 490

Aušros g. 47-201, Utena
info@zemesinzinerija.lt 
www.zemesinzinerija.lt

zemesinzinerija

Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis 
centras priima vaikus į mišrią 
ikimokyklinio ugdymo grupę.

KITOKS VAIKŲ DARŽELIS
• vaikai ugdomi jaukioje gamtos 

prieglobstyje įsikūrusioje įstaigoje;
• čia kartu su vaikais gyvena, 

žaidžia ir moko EŽERAS, PIEVA, 
MIŠKAS – veiklos vyksta lauko 

erdvėse įvairiais metų laikais;
• vaikus ugdo gamta,
auklėtojai tik padeda;

• nedidelėje, ramioje grupėje – didelis, 
individualus dėmesys kiekvienam vaikui;

• darželio darbo laikas – 7.30–18 val.

Prašymai priimami Sudeikių 
daugiafunkciame centre (Aukštaičių g. 

22, Sudeikiai, Utenos r.) iki birželio 28 d.
Tel. pasiteirauti (8 389) 34 332.

TĖVELIŲ 
DĖMESIUI!

Tel. 8 678 00 255 

perka veršelius 
ŽEMĖS ŪKIO

 KOOPERATYVAS 

be tarpininkų

ŠILUMOS SIURBLIAI SU VYRIAUSYBĖS 
IR EUROPINIŲ FONDŲ PARAMA

Pardavimas-Montavimas 
IĮ „Utenos montuotojai“
Tel. 8 687 76 000

Darbas tolimųjų 
reisų vairuotojams – 

2 550 Eur per mėnesį. 
UAB „Saurusa“. 
Tel. 8 604 08 988

PASLAUGOS

Medinių pastatų renovacija. Tel. 8 651 35 160 
UD-749 

Pasidaryk vandens gręžinį ir pamiršk rūpesčius 
dėl vandens visam laikui. DAROME VANDENS 
GRĘŽINIUS. Utena. Tel. 8 610 66 699              UD-470

Kasa, valo-dezinfekuoja, gilina šulinius, 
renovuoja senus. Su savo medžiagomis. 
Vakare. Tel. 8 612 92 573                               UD-742

Mini ekskavatoriaus (3,5 t) paslaugos. Visi že-
mės kasimo, lyginimo darbai. Tel. 8 603 77 107 
UDS-216

LIETUVA–ANGLIJA–LIETUVA. Keleiviai, 
siuntiniai, kroviniai, perkraustymai ir kt.              

Tel.: 8 606 25 995, +44 7460 011 646 UD-151

Paminkluose pigiai kalu raides, tvarkome ka-
pus. Tel. 8 674 82 656                                        UD-392

Karkasinių namų, pavėsinių, terasų, stogų 
statyba. Tel. 8 645 18 335 UD-762

Vidaus darbai: gipskartonio, durų, langų, 
grindų montavimas. Tel. 8 645 18 450 

UD-761

Mūrijame „pečius“, židinius, kaminus. 
Atvežame medžiagas. Konsultuojame.               

Tel. 8 672 28 989 UD-757

Šulinių kasimas, valymas, gilinimas adata, van-
dens suradimas. Rentiniai.   
Tel. 8 678 01 014                                                                           UD-731 

Karkasinių pirčių statyba. Kiti medžio apdailos 
darbai. Tel. 8 610 29 974                                    UD-696 

Tvarkau įmonių buhalterinę apskaitą, fi-
nansines ataskaitas. Tel. 8 673 04 788 UD-667

Siuvu ir taisau drabužius. Mane rasite miesto 
centre – Maironio g. 34, I aukšte.   
Tel. 8 645 58 857                                                    UD-673

Išvalysiu Jūsų krūmus ir medžiais apaugu-
sias pievas NEMOKAMAI, išsivežu.  
Tel. 8 676 82 388                                                                      UD-315

Tvenkinių kasimas, valymas, didinimas, terito-
rijos prieš ir po kasybų sutvarkymas.  
Tel. 8 624 43 296                                                  UD-550

Apdailos darbai. Fasadų šiltinimas, dažy-
mas, gipsas, plytutės, durys, grindys, pavė-
sinės ir t. t. Tel. 8 614 37 131                       UD-459

Perkraustome, pervežame įvairius krovi-
nius. Gaminame baldus, surenkame.  
Tel. 8 687 37 750                                                    UD-184

Kokybiškai atlieku vidaus apdailą: dedu la-
minatą, klijuoju plyteles, tapetuoju, glaistau, 
dažau ir kt. Tel. 8 610 39 267                            UD-500

ŠALDYTUVŲ IR SKALBIMO MAŠINŲ RE-
MONTAS. Atvykstame į namus. Naudota 
buitinė technika. Rimas. Tel. 8 682 21 091 

UD-895 

Skalbyklių, šaldytuvų, orkaičių ir kitos bui-
tinės technikos remontas. Tel 8 603 04 885 
UD-735

Greitai ir kokybiškai betonuojame grin-
dis, atliekame paruošiamuosius darbus.           

Egidijus, tel. 8 694 40 735 UDS-027 

DARBAS

Ieškome CE vairuotojų, darbas kadencijomis, 
atlyginimas 85 Eur už kalendorinę dieną.  
Tel. 8 655 18 736                                                  UD-750

Reikalingas taksi vairuotojas, darbas įmo-
nės automobiliu. Tel. 8 673 72 429           UD-765

UAB MARINO PROJEKTAI darbui užsieny-
je ieško mėsininkų. Tel.: 8 675 19 837,                          

8 609 16 223, Klaipėda UDS-436

Reikalingi elektrikai ir plataus profilio sta-
tybininkai dirbti Vokietijoje. Siūlom kon-
kurencingą atlyginimą, nemokamą apgy-
vendinimą, kelionės išlaidų kompensavi-
mą. Visa informacija tel. 8 652 20 003 UDS-435

„Foodstop pizza bar“ ieško virtuvės dar-
buotojų. Patirtis nebūtina. Apmokome. 
Daugiau informacijos tel. 8 606 44 911     
UDS-431

Siuvimo įmonei reikalingas siuvimo tech-
nologas, adresas: Utena, Užpalių g. 83 tel.: 
8 655 74 745; 8 615 21 430                          UDS-422

Siuvimo įmonei reikalingos siuvėjos, siuvė-
jai. Adresas: Utena, Užpalių g. 83. Tel.: 8 655 
74 745, 8 615 21 430                                       UDS-423

Baldų salonui Utenoje reikalinga pardavė-
ja-konsultantė visai darbo dienai. CV siųsti 
el. paštu elda.baldai@gmail.com           UDS-422

Reikalingi darbininkai ir darbininkės dirbti bi-
tyne Utenos rajone. Tel. 8 610 27 698          UD-745

Siūlome patikimą darbą namų tvarkytojoms 
(-ams) Anglijoje, be jokių įdarbinimo mokes-
čių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina. Tel. 
8 672 41 083; www.superdarbas.com          UDS-352

PERKA

Ieškau pirkti 1 kambario buto Utenoje, 
pageidautina I–III aukštas, renovuotame 
name, siūlyti visus variantus.   
Tel. 8 657 67 375                                               UD-600

Perku sodybą, namą, pamatus, taip pat 
žemės ar miško sklypą nuo 3 ha. Žinantys 
siūlykite, atsilyginsime. Tel. 8 684 44 444 

UD-736

Tvarkinga ir dirbanti šeima išsinuomotų 
2 kambarių butą su galimybe per 5 metus 
išsipirkti. Tel. 8 600 20 671                          UD-759

PERKU MIŠKĄ, ŽEMĘ, APAUGUSIĄ MIŠKU.  
Tel. 8 676 82 388                                                 UD-637

Brangiai perku įvairų mišką Užpalių seniū-
nijoje. Tel. 8 617 72 960                                   UD-721

Superku sraiges. Girių g. 11, Utena.   
Tel. 8 682 59 051                                                  UD-756 

Superku sraiges. Ateities g. 20, Utena.  
Tel. 8 607 17 366                                                 UD-750

Visoje Lietuvoje perkame galvijus, išvežame į 
ES šalis. Pasiimame skubiai. Tel. 8 616 24 730 
UDS-034

Perka važiuojančius, nevažiuojančius auto-
mobilius, visureigius. Atsiskaitome iš karto, 
sutvarkome dokumentus. Tel. 8 628 07 656 
UDS-935

Superkame automobilius! Važiuojančius, 
nevažiuojančius, daužtus. Su defektais 

ar be jų. Sutvarkome dokumentus, 
atsiskaitome iškart. Pasiimame patys.                             

Tel. 8 672 03 225 UD-802

Superkame visų markių automobilius, visurei-
gius, motociklus, traktorius, mikroautobusus. 
Tel. 8 604 55 326                                                  UD-711 

PARDUODA

Parduodu baltos spalvos OPEL INSIGNIA 
2010 m., 2 l, dyzelis. Tel. 8 657 67 375 

Parduodu 2 aukštų mūrinį namą Vyžuonė-
lių k. Yra mūrinis pastatas, namų valda 0,28 
ha ir 1,8 ha žemės. Tel. 8 656 27 559      UD-766 

BE TARPININKŲ parduodamas 1 k. 28,66 
kv. m butas Dauniškio mikrorajone, IV 
aukštas, yra rūsys, atliktas remontas, lan-
gai pietvakarių kryptimi, mažos sąskaitos 
už šildymą. Kaina 28 500 eurų.   
Tel. 8 657 67 375                                                  UD-701

Parduodu gyv. namą Jovaro g., Utenoje.  
Tel. 8 616 48 778                                                  UD-751

Parduodu naudotas dujines virykles (4 ir 2 de-
giklių), virtuvinį staliuką su 4 taburetėmis.Tel. 
8 699 62 561

Parduodame juodos spalvos OPEL MERIVA. 
2005 m., T. A. iki 2021 m. vasario mėn.  
Tel. 8 656 11 888

Parduodu kolektyvinį sodą SB „Stumbras“.  
Tel. 8 684 43 339                                                 UD-752

Parduodu 1 kambario bendrabučio tipo 
butą. 17,53 kv. m, V aukštas.   
Tel. 8 695 54 876                                               UD-764

Parduodamas žemės ūkio paskirties sklypas. 
Plotas: 2.5000 ha. Žemės ūkio naudmenų na-
šumo balas: 24.8. Esantis Utenos r. sav., Vyžuo-
nų sen., Zablūdavos k. Kaina 4500 Eur. Kontak-
tinis tel. 8 602 42 289                                        UD-718 

Gauta nauja siunta naudotų baldų iš Vo-
kietijos adresu: Vytauto g. 5, Rokiškis. Tel.: 
8 606 32 095, 8 685 20 550; www.rokbaldai.
lt. Baldus pristatome.                                       UD-765 

Parduodu ekologiškas bulves: VINETA, 
LAURA, ADORA, sėklines (2 atsėlio, yra 
daigintų), maistines, pašarines, kaina nuo 
0,15 Eur, raudonuosius burokėlius, juo-
duosius ridikus. Tel. 8 616 42626,  
Ukmergės r.                                                              UDS-435

Parduoda miežius, kviečius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, įv. miltus; daugiamečių žolių sėklą 
atveža. Tel. 8 682 36 692                                 UDS-359

PARDUODU SKALDYTAS MALKAS – ilgis ir 
stambumas derinamas individualiai. Atvežu. 
Tel. 8 676 82 388                                                     UD-114 

PARDUODAMOS SAUSOS SKALDYTOS 
MALKOS. Tel.: 8 698 19 008, 8 612 43 733. 

PERKAME MIŠKUS, KONSULTUOJAME. 
UDS-914

ZARASAI

Parduodama sodyba 30 km nuo Utenos ant 
Antalieptės marių kranto. Namas, ūkinis pas-
tatas, lauko virtuvė, pirtis. Tel. 8 698 04 260 
UD-757

MOLĖTAI

Parduodu 2,3 ha žemės sklypą Ažubalių k., 
Molėtų r., nuo Molėtų 0,8 km. Sklypas ribo-
jasi su upeliu. Tel. 8 654 04 581                  UD-741

ANYKŠČIAI

Parduodame sodybą Anykščių r., Šventu-
pio kaime. Utena – 15 km. Teirautis  
tel. 8 601 33 557                                                      UD-758 

Parduodama sodyba su ūkiniais pastatais 
Anykščių r., Juškonyse, 2 km nuo pagrin-
dinio kelio Utena–Ukmergė. Atstumas iki 
Utenos 22 km, iki Anykščių 25 km. Namas 
medinis, apmūrytas plytomis. Namų valda 
15 a. Tel. 8 686 10 491                                       UD-765
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Be UAB „Utenos diena“ sutikimo 
laikraščio informaciją naudoti draudžiama. 

Prenumeratos vadybininkas atvyks 
pas Jus į namus Jums patogiu laiku ir 

užprenumeruos laikraštį „Utenos diena“, 
skambinkite tel. (8 389) 61 460.
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arba el. p. reklama@utenosdiena.lt                                

priimame skelbimus į šiuos laikraščius: 
„Valstiečių laikraštis“, „Ūkininko 

patarėjas“, „Lietuvos rytas“, „Gimtasis 
Rokiškis“, „Zarasų kraštas“, „Anykšta“, 

„Šilelis“ (Anykščiai), „Žeimenos krantai“ 
(Švenčionys), „Švenčionių kraštas“, 
„Ukmergės žinios“, „Gimtoji žemė“ 

(Ukmergė), „Vilnis“ (Molėtai), „Mūsų 
Ignalina“, „Kupiškėnų mintys“, „Šiaurės 

rytai“ (Biržai). 

UAB „Utenos diena“ yra 
Nacionalinės rajonų ir miestų 
laikraščių leidėjų asociacijos 

narys.

Laikraštis išeina 
trečiadieniais ir šeštadieniais.

Tiražas 3050

Tokiu šriftu 
išspausdinti straipsniai yra 

užsakomieji.
Redakcija už reklamos 

ir užsakomųjų straipsnių turinį 
bei klaidas neatsako.

TELELOTO
Lošimas Nr. 1206
Data: 2019-05-19
Skaičiai: 53 39 45 57 36 65 48 35 70 10 29 51 27 31 46 09 37 23 13 17 47 24 49 
22 55 41 05 75 11 20 14 44 71 18 15 33 60 62 (keturi kampai, eilutė, įstrižai-
nės)  64 03 69 59 40 67 73 32 04 54 42 (visa lentelė)
Užbraukus visą lentelę 13,079,00 Eur – 2
Užbraukus įstrižaines 24,50 Eur – 630
Užbraukus eilutę 1,50 Eur – 15745 Užbraukus keturis kampus 2,00 Eur – 
10008
Papildomi prizai
04**002 100 EUR piniginis prizas
02**937 100 EUR piniginis prizas
01**251 100 EUR piniginis prizas
05**826 100 EUR piniginis prizas
02**197 100 EUR piniginis prizas
0150107 1000 EUR piniginis prizas
0609188 1000 EUR piniginis prizas
0567367 1000 EUR piniginis prizas
0005067 1000 EUR piniginis prizas
0409869 1000 EUR piniginis prizas
0489528 1000 EUR piniginis prizas
05**365 200 EUR piniginis prizas
03**189 200 EUR piniginis prizas
03**410 200 EUR piniginis prizas
00**358 200 EUR piniginis prizas
0020642 2000 EUR piniginis prizas
0612105 2000 EUR piniginis prizas
0005227 50 000 EUR piniginis prizas
014*697 500 EUR piniginis prizas
002*891 500 EUR piniginis prizas
043*054 500 EUR piniginis prizas
051*231 500 EUR piniginis prizas
057*820 500 EUR piniginis prizas
029*408 500 EUR piniginis prizas
010*442 500 EUR piniginis prizas
040*580 500 EUR piniginis prizas
025*459 500 EUR piniginis prizas
048*243 500 EUR piniginis prizas
0369681 5000 EUR piniginis prizas
0342081 5000 EUR piniginis prizas
0016083 Automobilis „Citroen C3“
0121786 Automobilis „Nissan Juke“
027*043 Pakvietimas į TV studiją
059*824 Pakvietimas į TV studiją
008*142 Pakvietimas į TV studiją
050*176 Pakvietimas į TV studiją

RenginiaiDOVANOJA

Už dyką atiduodu Utenos mieste statybinį 
plytų betono grūzą. Tel. 8 672 18 791   UD-729

PRAŠYMAS

VšĮ krizių centro „Angelų pieva“ labdaros val-
gykla Utenoje labai prašo gerų žmonių paau-
koti daržovių (bulvių, burokėlių, morkų). Parsi-
vežti galime patys. Tel. 8 670 13 356 

NUOMA

Išsinuomočiau 1 kambario butą Krašuonos 
mikrorajone. Tel. 8 684 83 383                         UD-760

Išsinuomosiu butą su baldais Utenoje arba 
Utenos r. Mokėsiu iki 250 EUR per mėn.  
Tel. 8 611 33 133                                                 UD-755 

Ūkininkas brangiai išsinuomotų žemę Utenos 
rajone. Tel. 8 695 72 478                                    UD-765

Ūkininkas išsinuomotų pievas šienavimui Ute-
nos rajone Kuktiškių ir Tauragnų seniūnijose. 
Moku nuo 50 Eur už ha (gali būti apleistos). 
Tel. 8 686 34 396                                                      UD-763

Utenos kultūros centre
Gegužės 22 d. 18.30 val. – 

Misterijų teatro šokio ir voka-
lo spektaklis „Meilė“ (didžiojo-
je salėje)

Gegužės 22 d. 19 val. – Gru-
pių „No Longer Music“ ir „Nu-
teki“ koncertas (žr. afišą 10 psl.)

Gegužės 24 d. 12 val. – UKC 
lėlių teatro „Zuikis Puikis“ spek-
taklis. Marcelijaus Martinaičio 
„Pelenų antelė“ (Kultūros paso 
kultūros ir meno paslauga. Už-
sakomasis renginys. Tel. regist-
racijai 8 616 74 433) (didžiojo-
je salėje)

Gegužės 27 d. 12 val. – UKC 
mokytojų senjorų choro „Sva-
ja“ bei šokių ir dainų ansamblio 
„Vieversa“ vaikų programa „Iš 
senolių skrynios“ (Kultūros paso 
kultūros ir meno paslauga. Už-
sakomasis renginys. Tel. regist-
racijai 8 616 12 790) (didžiojo-
je salėje)

Iki gegužės 31 d. – Esperanto 
kalbos kūrėjui Liudvikui Lazarui 
Zamenhofui skirta paroda (fojė)

Iki birželio 7 d. 17.30 val. – 
Vidmanto Petraičio tapybos dar-
bų paroda (dailės galerijoje)

Nuo gegužės 9 d. – Grupės 
„Individualistai“ skulptūrų paro-
da (stiklo galerijoje)

Utenos kameriniame 
teatre (Maironio g. 8)

Gegužės 31 d. 18 val. ir bir-
želio 1 d. 18 val. – Utenos ka-
merinio teatro premjera – Juozo 
Vilkutaičio-Keturakio „Ameri-
ka pirtyje“ (režisierius Šarūnas                
Kunickas)

Utenos A. ir M. Miškinių 
viešojoje bibliotekoje

Gegužės 23 d. 13 val. – VšĮ 
Raganiukės teatro spektaklis 
„Raudonkepurė“ (konferencijų 
salėje) 

Gegužės 24 d. 16.30 val. – 
Laimos Gimbutienės knygos „Jū-
ros pieva“ pristatymas. Dalyvau-
ja autorė (konferencijų salėje)

Iki gegužės 30 d. – Utenos ra-
jono ikimokyklinio ir priešmo-
kyklinio amžiaus vaikų piešinių 
paroda „Žiedai Motinai“ (erdvė-
je „Viskas vaikams“)

Iki gegužės 31 d. – Jurgitos El-
mentienės ir Kornelijos Gogely-
tės tapybos darbų paroda „Gam-
tos spalvos“ (galerijoje)

Iki birželio 8 d. – Spaudinių ir 
nuotraukų paroda „Pėdos, liku-
sios girios take“, skirta kraštiečio 
žurnalisto rašytojo gamtininko 
Leonardo Grudzinsko 80-mečiui 
(parodų galerijoje)

Aukštakalnio bibliotekoje
Iki birželio 17 d. – Dailinin-

kės Ramunės Ulevičienės tapy-
bos darbų paroda

Smėlio bibliotekoje
Iki birželio 3 d. – Bibliotekos 

lankytojos Loretos Motiejūnie-
nės keramikos darbų paroda „Po-
kalbis su tyla“

Prekybos centre „Aušra“
Iki gegužės 25 d. – Tauri-

mos Bunkutės fotografijų paroda 
„Stebuklas šalia mūsų“

Utenos kraštotyros muziejuje
Gegužės 24 d. 16 val. – Susiti-

kimas su parodos „Baltų minčių 
– baltas pavasaris“ autorėmis (žr. 
afišą 15 psl.)

Vytauto Valiušio 
keramikos muziejuje

Iki birželio 22 d. – Džiuljetos 
ir Gvido Raudonių retrospektyvi-
nė keramikos kūrinių paroda

Antalgėje
Iki gegužės 31 d. – Utenos 

specialiosios mokyklos-dau-
giafunkcio centro gyventojo Au-
rimo Jasiulionio raižinių paroda 
(bibliotekoje)

Kuktiškėse
Gegužės 25 d. 14 val. – Poezi-

jos šventė „Ir vėl pavasario sulau-
kėm...“ (E. ir A. Čiužų sodyboje)

Leliūnuose
Iki birželio 5 d. – Sudeikietės 

Elvyros Skšenskienės kolekcijos 
paroda „Kelionė po Anglijos kai-
melius“ (bibliotekoje)

Pakalniuose
Iki gegužės 24 d. – Utenos Ra-

polo Šaltenio progimnazijos Pa-
kalnių skyriaus ikimokyklinukų 
piešinių paroda (bibliotekoje)

Saldutiškyje
Nuo gegužės 14 d. – Angelės 

Dikmonienės tapybos darbų par-
oda „Gamtos magija“ (UKC Sal-
dutiškio skyriuje)

Sirutėnuose
Iki gegužės 28 d. – Astos An-

drašiūtės karpinių paroda „Tie-
siog žodis...“ (bibliotekoje)

Sudeikiuose
Iki birželio 15 d. – Sudeikietės 

Stefanijos Treinienės kalendorių 
rinkinių paroda „Prabėgę metai“ 
(bibliotekoje)

Tauragnuose
Iki gegužės 30 d. – Paroda 

„Mano močiutės skarelė“ (UKC 
Tauragnų skyriuje)

Užpaliuose
Kiekvieną ketvirtadienį nuo 

11.30 val. – „Mokomės žaisti 
šachmatais“ (bibliotekoje)

Iki gegužės 29 d. – Įvairių ša-
lies regionų tautiniais drabužiais 
pasipuošusių molinių lėlyčių par-
oda „100 lietuvaičių“ (UKC Už-
palių skyriuje)

Iki birželio 2 d. – Konkur-
sas „Geriausiai skaitanti klasė“                  
(bibliotekoje)

Vaikutėnuose
Gegužės 31 d. 17 val. – Sporti-

nės rungtys vaikams (laisvalaikio 
salės aikštyne)

Organizatoriai pasilieka 
teisę keisti programą



Vyras iš komandiruotės grį-
žo namo anksčiau. Iškart bėgo 
prie spintos, ją atidarė, pažiūrėjo, 
o ten – nieko. Pažiūrėjo po lova, 
žvilgtelėjo už užuolaidos – irgi 
nieko. Iššniukštinėjo visą butą, 
bet nieko nerado. Tada atsisėdo 
prie stalo, išsitraukė butelį su pra-
bangiu gėrimu, įsipylė sau, įpylė 
žmonai ir tarė:

– Na, ką, brangioji... Sensti? 

Jauna šeima persikėlė gyventi 
į naują butą Vyturių mikrorajone. 

Po savaitės artimas šeimos 
draugas klausia vyro:

– Na, Airidai, kaip jaučiatės 
naujoje vietoje?

– Žmona iš pradžių labai ner-
vinosi, bet dabar jaučiasi gerai: ji 
jau susipyko su visais kaimynais. 

Pokalbis telefonu:
– Labas, Daiva, ar Audrius                   

namie?
– Namie, o ką?
– Norėčiau 30 eurų iš jo               

pasiskolinti.
– O tu manai, kad jis, turėda-

mas 30 eurų, sėdėtų namie? 

Utenos turguje susitiko du se-
niai nesimatę draugai:

– Sveikas, kaip sekasi? Mies-
te žmonės kalba, kad žmona jau               
pagimdė...

– Labas. Taip, aš jau tėvas. 
– Sveikinu, o ko susilaukėt?
– Dvynukų...
– Sveikinu. O į ką panašūs jūsų 

dvyniai?
– Vienas į kitą. 

ORAI UTENOJE

Saulė teka 05.05
Saulė leidžiasi 21.26
Dienos ilgumas 16.21 

Pilnatis (iki gegužės 25 d.)

Gegužės 22 d.

ŠIANDIEN RYTOJ PORYT

+24
+13

+25
+10

+21
+8
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Puslapį parengė
Aistėja KRASNOVAITĖ

Moliūgo ir varškės keksiukai
Reikės:
200 g varškės, 400 g moliūgo, 2 kiaušinių, 150 g miltų, 100 g 

cukraus, 50 g grietinės, šaukštelio kepimo miltelių, 0,5 šaukš-
telio vanilės ekstrakto.

Gaminimas:
cukrų išsukite su 

kiaušiniais. Varš-
kę sutrinkite šaku-
te ir sumaišykite su 
kiaušiniais. Sudėki-
te tarkuoto moliūgo 
tyrę ir grietinę, ge-
rai išmaišykite. Mil-
tus sumaišykite su 
kepimo milteliais ir 
suberkite į tešlą, įpil-
kite vanilės ekstrakto ir gerai išmaišykite. Tešlą sukrėskite į 
sviestu išteptas kepimo formas ir kepkite iki 180 laipsnių įkai-
tintoje orkaitėje apie 40–45 minutes. Leiskite kiek atvėsti ir tik 
tada išimkite iš formų.

Dienos receptas

2019 05 22–2019 05 24

ŽUVYS Norom nenorom teks imtis reikalų, susijusių 
su darbu ir asmeniniu ūkiu. Nuotaiką gali pakelti išgirs-
ti komplimentai, intriguojami pasiūlymai. Laikas žada 
daugiau įspūdžių ir geros nuotaikos.

VANDENIS Šiomis dienomis jausite didelį poreikį 
kaupti ir skleisti informaciją. Galite teikti ar imti inter-
viu. Vis dėlto jums reikėtų pasisaugoti, kad neišsiveržtų 
netinkami žodžiai, nes turite slaptų priešų.

OŽIARAGIS Būsite smalsūs, išradingi. Jus trauks iš-
laidauti, o mintys suksis apie lengvą praturtėjimą. Su 
tokiomis nuotaikomis lengva užkibti ant sukčių kabliu-
ko arba staiga išleisti visas santaupas. 

ŠAULYS Šiomis dienomis nuotaika turėtų būti paki-
li, stimuliuojanti nuotykiams, avantiūroms. Tikslių ap-
skaičiavimų ir techninio išmanymo reikalaujantys dar-
bai dėl to gali šiek tiek nukentėti.

SKORPIONAS Šiomis dienomis seksis veikla, rei-
kalaujanti kūrybinio įkvėpimo, intuicijos. Jus kamuos 
nerimas dėl daugybės neatsakytų klausimų ir neaiškių 
perspektyvų, tačiau stengsitės to niekam neparodyti.

SVARSTYKLĖS Šiomis dienomis gausūs kontaktai 
trukdys rimtam darbui. Rimtam sprendimui subrandinti 
reikėtų nuošalumo, ramybės. Pravartu pasitarti ir su an-
trąja puse, patikimais draugais. Rūpinkitės sveikata.

MERGELĖ Būsite darbštūs, planuosite naujus darbus. 
Panašu, kad padaugės kontaktų su senais pažįstamais, 
draugais arba verslo klientais. Neskubėkite mėtytis pa-
žadais. Galite įsigyti menišką daiktą.  

LIŪTAS Šiomis dienomis aktyviai darbuositės, jei 
jūsų veikla susijusi su užsieniu, mokslu, kultūra, tei-
se ar politika. Galimi svarbūs pranešimai. Akivaizdu, 
kad neatsisakysite romantiško meilės pasimatymo. 

VĖŽYS Regis, teks skubiai tvarkyti finansinius bei 
verslo reikalus. Tačiau gana lengvai pasiduosite kitų 
įtakai ir vilionėms. Būkite kuklesni ir nesistenkite pa-
daryti daugiau, nei šiuo metu galite. 

DVYNIAI Palanku tvarkyti juridinius, bendradarbia-
vimo reikalus, tik reikia būti atidiems. Prieš sudaryda-
mi sutartis gerai išanalizuokite jose apibrėžiamas są-
lygas. Neignoruokite antrosios pusės nuomonės.

JAUTIS Aktyvus laikas, tad neverta sėdėti sudėjus 
rankas. Pasistengus pavyktų kai ką išspręsti, sau ar 
kažkam kitam padėti įsidarbinimo arba įvaizdžio for-
mavimo klausimu. Nusimato nuotykis. 

AVINAS Palanku užsiimti kūrybiniais projektais, 
skirti romantiškus pasimatymus, rodyti dėmesį patin-
kantiems ir reikalingiems asmenims, siekti jų palan-
kumo. Seksis švelninti santykius šeimoje.

Šia informacija tikėti nebūtina

Horoskopai

Reikšmingos dienos

Gegužės 22 d. – Tarptau-
tinė biologinės įvairovės 
diena

Gegužės 23 d. – Tarptau-
tinė akušerijos fistulės diena

Gegužės 24 d. – Europinė 
kaimynų diena

Kviečiame išrinkti šauniausią
BENDRUOMENĖS

PIRMININKĄ
Vasara jau kvėpuoja į nugarą... Netrukus prasidės kaimų, bendruo-

menių, kraštiečių ir kitos šventės, kurių metu bus sveikinami sukaktu-
vininkai, naujakuriai, mažylių susilaukę tėvai, skambės muzika, lieps-
nos laužai, kaimynai, susėdę prie vaišėmis nukrauto stalo, džiaugsis 
bendryste. Ne paslaptis, kad tokių švenčių organizavimo rūpesčiai pa-
prastai gula ant bendruomenių pirmininkų ir jų pagalbininkų pečių. 
Gegužės mėnesį „Utenos diena“ kviečia įvertinti, Jūsų manymu, dėme-
sio vertą bendruomenės pirmininką ir suteikti laikraščio skaitytojams 
galimybę jį pažinti artimiau. Pažadame Jūsų išrinktą šauniausią ben-
druomenės pirmininką pakalbinti ir apdovanoti prizu.

Kviečiame balsuoti!
......................................................................................
(Bendruomenės pirmininko vardas, pavardė)

…...................................................................................
(Bendruomenės pavadinimas)

..….................................................................................
(Balsuotojo vardas, pavardė)
P. S. Daugiausia kartų balsavusiojo laukia prizas

IŠKIRPĘ šį kuponą atneškite arba atsiųskite į redakciją 
adresu: Maironio g. 34, 28144 Utena, iki birželio 1 d.

Jau balsuojama už Giedrę Lukauskienę (Radeikiai) 
ir Danguolę Trimonienę (Tauragnai).

T a r p T a u T i n i s 
jaunimo simfoninis orkesTras 

Baltosios naktys
Dirigentas – Aleksejus Vasiljevas, Sankt Peterburgas 

Solistai: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentas Jokūbas Švamberis
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivė Agnė Gečaitė

Koncerto programa:
Pirma dalis 

 • V. A. Mocartas – uvertiūra iš operos „Figaro vedybos“ 

• V. A. Mocartas – koncertas smuikui su simfoniniu orkestru 
Solistai:  Agnė Gečaitė I dalis, Jokūbas Švamberis  II–III dalys   

Antra dalis  
• L. van Bethovenas – simfonija Nr. 4

•••
Gegužės 25 d. (šeštadienis) 17.00 val. Alantos kino teatre „Virinta“.
Gegužės 26 d. (sekmadienis) 13.30 val. Pašilės Šv. Barboros bažnyčioje.
Gegužės 27 d. (pirmadienis) 14.00 val. Vilniaus universitetinės ligoninės 
Santaros klinikos koncertų salėje. 
Gegužės 28 d. (antradienis) 18.30 val. Leliūnų Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje.
Gegužės 29 d. (trečiadienis) 19.00 val. Molėtų Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. 

         Projekto vadovas prof. Gintautas Želvys 

Visus vaikus kviečia ATRAKCIONAI!
Batutai, traukinukai, oro kalnas, šuo Gufis, 

užsiveriančiais nasrais, ir dar daugiau
Gegužės 24–birželio 2 d. (imtinai)

Prie PC „Rašė“, Vaižganto g. 17, Utenoje. 


