
20-ieji leidimo metai     KAINA 0,70 EUR VISKAS TIKRA

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

8, 9 psl.6 psl.2 psl.

Savivaldybės
informacija
gyventojams

Utenoje –
išskirtiniai
lėktuvai

Kūdikių
imunitetas
vasarą

Prevencinė priemonė
Iki rugsėjo 3 d. Lietu-

vos miestuose ir miesteliuo-
se veiks 62 saugaus eismo 
stotelės. Viena iš jų – rug-
pjūčio 26 d., kitą trečiadie-
nį, nuo 11.30 iki 13.30 val., 
veiks ir Tauragnuose, prie 
seniūnijos. Saugaus eismo 
stotelėse lauks Kelių direk-
cijos saugaus eismo specia-
listai, kurie lankytojus kon-
sultuos saugaus eismo tema, 
atkreips dėmesį į gatvėje ty-
kančius pavojus ir būdus jų 
išvengti. Saugaus eismo sto-
telėse apsilankę eismo daly-
viai turės progą prisiminti, 
kaip saugiai elgtis gatvėje ar 
kelyje, pasikartoti svarbiau-
sias Kelių eismo taisykles, 
taip pat neatlygintinai gau-
ti saugaus eismo priemonių. 
Saugaus eismo stotelėse lau-
kiami visi.

Ežeruose švaru
Kaip skelbė Sveikatos mo-

kymo ir ligų prevencijos 
centras, šiuo metu visuose 
keturiuose rajono ežeruose 
(Alaušo, Dauniškio, Klo-
vinių ir Tauragno) vandens 
kokybė gera. Kiek didesnis 
žarninių enterokokų kiekis 
Alaušo ir Tauragno ežeruose 
buvo nustatytas liepos 9 d., 
o liepos 16 d. jau atitiko nor-
mas. Maudyklų vandens ko-
kybė vertinama pagal du mi-
krobiologinius parametrus: 
žarninius enterokokus ir žar-
nines lazdeles. Atsižvelgiant 
į higienos normos reikala-
vimus, žarninių enterokokų 
turi būti ne daugiau kaip 100 
kolonijas sudarančių vienetų 
100 ml vandens, o žarninių 
lazdelių – ne daugiau kaip 
1000 100 ml vandens. 

Lankėsi Utenoje
Vakar Nacionalinis visuo-

menės sveikatos centras pa-
skelbė atnaujintą korona-
virusu sergančių asmenų 
maršrutų sąrašą. Išaiškin-
ta, kad Panevėžio gyvento-
jas, kuriam nustatyta CO-
VID-19, rugpjūčio 11 dieną 
lankėsi picerijoje „Charlie 
Pizza“, esančioje PC „Nor-
fa“, J. Basanavičiaus g. 127, 
Utenoje, nuo 22 iki 1 val.

NUMERIS 062 (2276)    

TREČIADIENIS
2020 m. rugpjūčio 19 d.

Skaitykite 3 psl.

Vytauto Ridiko nuotr.

Naujoji muziejininkė 
atrado širdžiai 
mielą Aukštaitijos 
kampelį

Skaitykite 10 psl.

Linas Bražionis: 
„Šiuo metu man 
svarbiausi namai, 
šeima ir kelionės“

Skaitykite 5, 6 psl.

Tauragniškių dėmesys 
hab. dr. Eugenijai Šimkūnaitei 

Šalia buvusių dr. Eugenijos Šimkūnaitės namų iškilo įspūdingas stogastulpis



Tomo Mackaus asmeninio archyvo nuotr.
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Petras POŠIŪNAS 
1941–2020

Petras Pošiūnas gimė 1941 m. sausio 15 d. Švenčionių r., Modžiūnų k. Sėkmingai baigęs Šven-
čionių vidurinę mokyklą su kitais bendraminčiais atvyko dirbti į Naująją Akmenę statybose.

Darbštų ir iniciatyvų jaunuolį greitai pastebėjo statybos tresto vadovybė ir pasiuntė mokytis į 
Kauno politechnikos instituto (KPI) Statybos fakultetą. 

1964 m. baigė KPI ir įgijęs inžinieriaus-statybininko specialybę grįžo dirbti į Naująją Akme-
nę, statybos trestą. 

1970 m. persikėlė į Uteną ir įsidarbino statybos valdyboje. 
Vėliau buvo pakviestas dirbti į Utenos teritorinį statybos trestą, kur dirbo Materialinių resur-

sų skyriaus viršininku.
Prieš išeidamas į pensiją dirbo tuometiniame Radeikių kolūkyje – ėjo inžinieriaus-statybinin-

ko pareigas. 
Petras buvo pareigingas, reiklus, geras vyras bei tėvas, išaugino, išauklėjo ir išleido į mokslus 

dukrą, buvo visuomeniškas ir iniciatyvus visuomeniniame darbe.
Ilgus metus buvo „Liepų“ sodo bendrijos pirmininku, Sodininkų bendrijų susivienijimo tary-

bos nariu. 
Su žmona Eugenija prižiūrėjo savo sodą, ne kartą apdovanoti padėkos raštais, taip pat buvo 

Utenos sodininkų bendrijų susivienijimo Gėlininkų skyriaus nariais.
Velionis Petras saugojo ir mylėjo gamtą – vandens telkinius, ne tik žvejodavo, bet ir aktyviai 

rinkdavo taršą, įspėdavo teršėjus, taip pat rodė iniciatyvą ir prisidėjo įžuvinant sodų vandens tel-
kinius, priklausė Lietuvai pagražinti draugijos Utenos skyriui, aktyviai dalyvavo draugijos vei-
kloje nuo pat jos įsikūrimo. 

Velionis buvo reiklus ne tik kitiems, bet ir sau, pilietiškas, nebijojo pareikšti nuomonę. 
Petras artimiesiems ir jį pažinojusiems visada bus reiklumo sau, jautrumo kito bėdai pavyzdys. 

Jis girdėdavo kiekvieną prašymą, nė vienam neatsakydavo padėti – pagalba kitam buvo svarbes-
nė už asmeninius darbus. 

Petras į gyvenimą žvelgė optimistiškai, jis net sunkiame ligos kelyje išliko savimi iki paskuti-
nės gyvenimo akimirkos, palikdamas kitiems ramybę ir šilumą, o nebaigtus darbus mylimai du-
krai Ritai, kuri, eidama atsakingas gydytojos pareigas, skleis velionio tėvo šilumą, gydydama li-
gonius suteiks jiems optimizmo. 

Gėlės vysta, nubyra jų žiedai, tik darbai ir malda lieka amžinai.
Petras anapus išėjo rugpjūčio 7 d., tačiau per greit nutrūkusį gyvenimą pratęs mylimos dukros 

darbuose. 

Lietuvai pagražinti draugijos Utenos skyriaus vardu pirmininkė D. Eidukynienė

Jame, be mūsų šalies mažosios 
aviacijos entuziastų, dalyvavo 
svečiai iš Estijos, Latvijos, Len-
kijos ir Suomijos. F-1-A sklan-
dytuvų modelių rungtyje varžė-
si 28 dalyviai. Šiaulietis Paulius 
Budovas, Janar Sell (Estija), San-
dis Rošonoks (Latvija) ir Ute-
nos aviamodeliavimo sporto klu-
bo narys Tomas Mackus pasiekė 
maksimalų rezultatą – 1320 taš-
kų. Čempionui ir prizininkams 
išaiškinti vyko papildomas turas. 
Jame P. Budovo modelis ore iš-
silaikė 367 sekundes ir šiaulietis 
nugalėjo. 25 metų Mančesterio 
universiteto absolventas T. Mac-

Uteniškiai vėl čempionai

Tomas Mackus – Lietuvos vicečempionas

Liepos mėnesį Trakų rajono Madžiūnų apylinkėse 
vyko Lietuvos Respublikos atviras laisvojo skridimo 
aviamodeliavimo čempionatas. 

kus (311 sekundžių) iškovojo an-
trą vietą.

F-1-B lėktuvų modelių su gu-
mos varikliu rungtyje T. Mac-
kus užėmė ketvirtą vietą, o Ro-
landas Jasmontas – penktą vietą.

Gerai čempionate pasirodė 
Rolandas Mackus ir Modestas 
Snukiškis.

Komandinėje įskaitoje atka-
klioje kovoje tik paskutinę aki-
mirką Utenos komanda (3530 
taškų) aplenkė varėniškius (3527 
taškai). Trečioje vietoje liko Šiau-
lių komanda (3343 taškai).

„Utenos dienos“ inf.

Pirminę teisinę pagalbą tei-
kiantys asmenys taip pat rengia 
prašymus dėl santuokos nutrau-
kimo abiejų sutuoktinių bendru 
sutikimu, sutartis dėl santuokos 
nutraukimo teisinių pasekmių, 
pareiškimus dėl teismo įsaky-
mo išdavimo, prieštaravimus 
dėl kreditoriaus pateikto pareiš-
kimo, prašymus dėl teismo lei-

Informacija gyventojams apie 
galimybę gauti valstybės 
garantuojamą teisinę pagalbą

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas 
numato galimybę gyventojams gauti valstybės garan-
tuojamą teisinę pagalbą, kurios teikimas finansuojamas 
iš valstybės biudžeto. Valstybės garantuojama teisinė 
pagalba apima pirminę teisinę pagalbą (teisinė informa-
cija, teisinės konsultacijos, teisinio pobūdžio dokumen-
tų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms ren-
gimas, pagalba, kaip spręsti ginčą ne teismo tvarka ir 
taikos sutarties parengimas) ir antrinę teisinę pagalbą 
(procesinių dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavi-
mas bylose, įskaitant vykdymo procesą ir kt.). 

dimo parduoti ar įkeisti nekilno-
jamąjį turtą išdavimo, prašymus 
dėl teismo leidimo priimti pali-
kimą išdavimo ir prašymus dėl 
išankstinių teismo leidimų su-
daryti sandorius, susijusius su 
neveiksnaus tam tikroje srityje 
ar ribotai veiksnaus tam tikroje 
srityje asmens turtu.

Pirminę teisinę pagalbą Ute-

nos rajono gyventojams orga-
nizuoja ir teikia, taip pat prašy-
mus antrinei teisinei pagalbai, 
prašymus dėl mediacijos vyk-
dymo užpildyti padeda Utenos 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos Teisės ir civilinės me-
trikacijos skyriaus specialistai 
(316 kab., Utenio a. 4, Utena, 
tel. (8 389) 48 696). 

Antrinę teisinę pagalbą Ute-
nos rajono gyventojams orga-
nizuoja ir priima sprendimus 
dėl antrinės teisinės pagalbos 
teikimo Valstybės garantuoja-
mos teisinės pagalbos tarnybos 
Šiaulių skyrius (Vasario 16-os-
ios g. 49, Šiauliai). Daugiau in-
formacijos apie valstybės ga-
rantuojamą teisinę pagalbą 
galima rasti www.vgtpt.lrv.lt.

Utenos rajono savivaldybės 
administracijos inf. 
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Vilniaus visuomenės sveika-
tos biuras organizavo renginį – 
praktines dirbtuves „Vaistažolės 
mūsų gyvenime“, skirtą moksli-
ninkei, vaistinių augalų tyrėjai, 
visuomenės švietėjai, sveikos 
gyvensenos populiarintojai ha-
bil. dr. E. Šimkūnaitei. Neseniai 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Kauno botanikos sode vykusia-

Tauragniškių dėmesys hab. dr. Eugenijai Šimkūnaitei 
Vytautas RIDIKAS
redaktorius@utenosdiena.lt

Šiemet per visą Lietuvą – nuo Mažeikių iki Taura-
gnų – nuvilnijo spalvingi Žolinės renginiai, skirti Eu-
genijos Šimkūnaitės 100-mečiui. Visur, kur ji lankėsi 
ir skaitė paskaitas, vyko susitikimai, augalų pažini-
mo pamokos, arbatų degustavimas. 

me moksliniame-praktiniame 
seminare buvo pažymėta dr. E. 
Šimkūnaitės mokslinė, eduka-
cinė šviečiamoji ir gamtosaugi-
nė veikla. Mažeikiškiai per Žo-
linę sukūrė taką iš vaistažolių ir 
gėlių „Kai pakvimpa žolynai“. 

Galima teigti, kad įspūdingiau-
sias renginys vyko Tauragnuo-
se, kur habilituota daktarė pra-
leido savo jaunystę. 

Šiemet visa Lietuva mini jos 
100-metį. LR Seimas tarp kitų 
dešimties nutarimų 2020-uosius 
paskelbė Eugenijos Šimkūnai-
tės metais. Neatsitiktinai Ute-
nos rajono savivaldybėje buvo 

sudaryta komisija, numatan-
ti, kaip minėsime žemietės ju-
biliejų. Viena iš Tauragnų ben-
druomenės idėjų buvo deramai 
įamžinti Gesės, taip ją dažnai 
vadindavo tauragniškiai, atmi-
nimą. Buvo sumanyta jos tėvų 

buvusios trobos vietoje pastaty-
ti stogastulpį, žymintį, kad čia ji 
gyveno, čia praėjo jos basakojės 
vaikystės vasaros, o šalia, Ge-
sės vyšnių sode, jos atminimą 
įamžinti pastatant suolą. Skulp-
torius ir žymus medžio drožėjas 

ukmergiškis Rimantas Zinke-
vičius, prieš kurį laiką išdrožęs 
suolą ir ant jo išraižęs habilituo-
tos daktarės žodžius: „Jeigu pa-
parčio žiedo specialiai neieškai, 
tai žiedas susiras tave būtinai“, 
buvo patenkintas savo darbu. 
Nuo šiol suolas visiems Gesės 
vyšnių sodo lankytojams pri-
mins garsios žiniuonės išsakytą 
mintį ir leis atsipūsti bei pamąs-
tyti apie jos nuveiktus darbus. 
Šalia Gesės sodo bendruome-
nės rūpesčiu pastatytas stogas-
tulpis dr. E. Šimkūnaitei atmin-
ti atvykusiems svečiams bus dar 
vienas traukos centras – šį įspū-
dingo dydžio stogastulpį kūrė 
tauragniškiai. Tauragnų seniū-
nijos seniūnas Alvydas Danaus-
kas Ksavero Stundžios sodybo-
je surado unikalų ąžuolą, o du 
žymūs šio krašto medžio dro-
žėjai Antanas Budvytis ir Ro-
mualdas Šimkūnas per trum-
pą laiką sukūrė šedevrą – kaip 
sakė seniūnas, iš pasakos į visus 
žvelgiančią laumę, raganą, tikrą 
E. Šimkūnaitę. 

Pristatant šį Tauragnų trau-
kos centrą dalyvavo viešnia iš 

Sveikatos apsaugos ministerijos 
Visuomenės sveikatos depar-
tamento patarėja Asta Kandra-
tavičienė, nepamiršusi atvež-
ti ministro Aurelijaus Verygos, 
buvusio dr. E. Šimkūnaitės mo-
kinio, dovanų ir padėkų seniū-
nui A. Danauskui ir Tauragnų 
karšto bendruomenės pirminin-
kei kultūros darbuotojai Dan-
guolei Trimonienei už ilgame-
tį žymios kraštietės atminimo 
puoselėjimą. Tiek bendruome-
nės pirmininkė, tiek seniūnas 
nepamiršo ir stogastulpio auto-
rių – jiems įteikė dovanų.

Dr. E. Šimkūnaitė parašė ne-
mažai knygų, o dar viena knyga 
buvo pristatyta per Žolinę, vyku-
sią Tauragnuose. Knygoje – per 
30 moterų autorių, kurios žolynų 
motyvais sukūrė karpinius. Į šią 
knygą savo kūrinius sudėjo tau-
todailininkės ir karpinių meistrės 
iš visos Lietuvos. Iš 37 karpyto-
jų yra ir kelios uteniškės – Ode-
ta Tumėnaitė-Bražėnienė, Auš-
ra Būgienė, Rasa Slesoriūnienė, 
Giedrė Sudniūtė, Vaida Sviga-
rienė ir tauragniškės – Regina 
Mačienė bei Lina Paukštienė. 

Neliko šiam renginiui abe-
jinga ir Eugenijos Šimkūnaitės 
labdaros ir paramos fondo val-
dybos pirmininkė Birutė Kar-
nickienė, dėkojusi visiems tau-
ragniškiams ir idėjos įamžinti 
žiniuonės atminimą autoriams. 

Pagerbiant dr. E. Šimkūnaitės 
atminimą susitikime su taura-
gniškiais bei svečiais dalyvavo 
žymi Lietuvos žolininkė, Žolin-
čių akademijos vadovė bei svei-
kos gyvensenos propaguotoja 
Danutė Kunčienė. Šventę vai-
nikavo jos keptos duonos raga-
vimas ir tradicinė tauragniškių 
šiupininė su žolelių arbata. Dau-
gelis dalyvių iš šventės namo 
parsinešė ir po žiupsnelį čia pat 
pagamintos D. Kunčienės drus-
kos su žolelių mišiniu. Žymi 
žolininkė sumanė ir tauragniš-
kiams prisižadėjo iš Gesės vyš-
nių lapų pagaminti ypatingą 
prieskonių skanskonį. Pasak žo-
lininkės D. Kunčienės, skans-
koniai – tai sudėtiniai, iš įvairių 
maistinių ir vaistinių augalų su-
komponuoti produktai.

Autoriaus nuotr.

Suolą Gesės sodelyje pristatė (iš kairės) kultūros darbuotojos Loreta Juškėnienė ir Danguolė Trimonienė

Trys koplytstulpio autoriai medžio drožėjai (iš kairės) Romualdas Šimkūnas, Antanas Budvytis 
ir seniūnas Alvydas Danauskas vos spėjo iki Žolinės įgyvendinti savo idėją

Karpytojos gavo dovanų neseniai išspausdintą knygą „Iš Žiniuonės skrynios“ 
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Veiklos organizuotos dviem 
etapais. Vieną etapą sudarė 
motyvacinis renginys „Verslo 
pusryčiai“, neformaliojo švieti-
mo mokymai profesiniams įgū-
džiams įgyti „Verslo pietūs“, po 
jų dalyviams skirtos 3 val. indi-
vidualių konsultacijų, neforma-
liojo švietimo mokymai prakti-
niams įgūdžiams įgyti „Verslo 
vakarienė“, edukacijos ir prak-
tika organizacijose, baigiamasis 
renginys „Verslo skonis“. Po kie-
kvieno etapo penki dalyviai rin-
kosi savanorystę Utenos įmonė-
se ir organizacijose.

Projekto įgyvendinimo pra-
džioje Utenos kolegijoje įkurta 

„Verslo degustacija“ dalyviams: žinios, praktika, 
savanorystės patirtis, naujos pažintys bei darbo vietos 

Šią vasarą baigtas Utenos kolegijos projekto „Verslo 
degustacija“ veiklų įgyvendinimas, kuris tęsėsi 2018–
2020 m. Projektu siekta didinti bedarbių ir ekonomiškai 
neaktyvių darbingų jaunų asmenų galimybes įsitvirtinti 
darbo rinkoje ugdant verslumo įgūdžius ir pasirenkant 
užimtumui didinti skirtas iniciatyvas. Viso projekto metu 
į įvairias veiklas buvo įtraukti Užimtumo tarnybos daly-
viai, studentai ir vaikus auginančios mamos. 

moderni profesinių ir praktinių 
įgūdžių įgijimo erdvė. Joje tiks-
linės grupės dalyviams vyko di-
džioji veiklų dalis: savęs paži-
nimo ir verslumo mokymai, IT 
įgūdžių tobulinimas, supažindini-
mas su sveika gyvensena, indivi-
dualios konsultacijos. Praktinės 
veiklos bei edukacijos organi-
zuotos Utenos miesto įstaigose: 
sporto klube „RL Gym“, tradicinių 
amatų centre „Svirnas“, VšĮ „Taip 
kitaip“ „Pokšt“ erdvėje. 10 daly-
vių savanorystės įgūdžius tobu-
lino Utenos rajono gyvūnų mylė-
tojų draugijoje, Krašto apsaugos 
savanorių tarnyboje, Neforma-
laus ugdymo centre, Maltos or-

dino pagalbos tarnyboje. Iš viso 
projekto veiklose dalyvavo be-
veik 80 jaunuolių.

Dalyvė Judita Ščiukienė džiau-
gėsi, kad turėjo progą sudalyvauti 
mokymuose, kuriuos rekomenda-
vo Užimtumo tarnybos konsultan-
tė. Judita teigė: „Mokymų prane-
šėjai įkvėpė pasitikėti savimi ir 
siekti tikslų. Kol buvo sustabdyti 
mokymai karantino metu, pavyko 
susirasti darbą, į kurį anksčiau dėl 
pasitikėjimo savimi stygiaus tikrai 
nebūčiau pretendavusi. Taip pat 
sutikau daug bendraminčių, su 
kuriais buvo smagu pabendrauti 
mokymų pertraukėlių metu.“

Mokymų dalyvis Paulius Ma-
laiška į šį projektą pateko, kai 
kovo mėnesį neteko darbo. Pau-
lius apibendrindamas savo daly-
vavimą teigė: „Pats projektas la-
bai patiko, nes teko pažinti daug 
naujų žmonių. Mokymai buvo 
naudingi: daugiau sužinojau apie 
sveiką mitybą, iš naujo susipaži-
nau su  socialinio tinklo „Face-

book“ galimybėmis, puslapio kū-
rimu, interneto puslapių dizaino 
taisyklių etika, spalvų kontras-
tais, produkto pateikimu vartoto-
jui. Likusioje šio projekto dalyje 
daugiau kalbėjome apie asme-
nines žmogaus savybes, savęs 
pažinimą bei teigiamą vertini-
mą, siekiant pilnaverčio gyveni-
mo ir savo tikslų. Apie patį pro-
jektą galiu atsiliepti tik teigiamai, 
antrąkart vėl dalyvaučiau.“

Projekto vadovė Vaida Stepo-
nėnienė pastebėjo, kad projek-
to rezultatai pranoko lūkesčius. 
„Džiugu, kad didžioji dalyvių da-
lis, dar nebaigusi dalyvauti pro-
jekte, jau įsidarbino. Keli daly-
viai patys susikūrė sau darbo 
vietas, kiti pradėjo studijuoti. 
Nustebino, kad kai kurie daly-
viai, jau įsidarbinę, panoro tęs-
ti veiklas ir dalyvauti mokymuo-
se bei edukacijose. Visi dalyviai 
labai gerai įvertino Utenos ko-
legijos Verslo ir technologijų fa-
kulteto lektoriaus Sauliaus Kro-
malco mokymus ir individualias 
konsultacijas, kitus mokymus ir 
praktikas bei kolegijos partnerio 
Neformalaus ugdymo centro or-
ganizuotą savanorišką veiklą“, – 
teigė vadovė Vaida.

Projektas parengtas ir įgy-
vendintas atsižvelgiant į Utenos 
miesto veiklos grupės 2016–2022 
m. vietos plėtros strategiją, kuria 
siekiama pagerinti vietines įsidar-
binimo galimybes ir didinti ben-
druomenių socialinę integraciją. 

Projektas finansuojamas Eu-
ropos socialinio fondo ir Lietu-
vos Respublikos valstybės biu-
džeto lėšomis. Projekto trukmė 
– 2018 12 20–2020 06 20.

Utenos kolegijos inf.

Utenos kolegijos asm. archyvo nuotr.

Su dalyviais dirba lektorius Saulius Kromalcas

Praktinė veikla tradicinių amatų centre

Pabaigus mokymus su projekto vadove Vaida Steponėniene
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Aktyvus nuo jaunystės
L. Bražionis prisipažino, jog 

yra tikras uteniškis: čia gimė, 
augo ir iki šiol gyvena. Iš pra-
džių, vyro teigimu, tėvai gyve-
no bute Aukštakalnio mikro-
rajone, vėliau nusipirko dalį 
namo Tauragnų gatvėje. „Man 
savas kiemas yra viskas, – pa-
sakojo pašnekovas. – Lankiau 
netoliese esantį Utenos vai-
kų lopšelį-darželį „Šaltinėlis“, 
mokiausi dabartinėje Utenos 
„Saulės“ gimnazijoje. Mano 
visa vaikystė bei pašėlusi jau-
nystė prabėgo aplink senąją 
Utenos ligoninę.“

Tarybos narys sakė, kad jau 
mokykloje pradėjo vesti disko-
tekas. „Pamenu, mūsų moky-
kloje buvo tradicija, kad dvy-
liktokams baigus mokslus jų 
vykdytas įvairias veiklas (tarp 
jų – ir diskotekų vedimą) per-
imdavo būsimi dešimtokai, – 
prisiminė L. Bražionis. – Gal 
aštuoniese nuėjome pas tuome-
tinį mokyklos direktorių Valen-
tiną Eismantą. Jis pamanė, kad 
norime nemokamai į diskotekas 
vaikščioti, o ne rimtai jas vesti. 
Iš tiesų taip ir nutiko. Kiti klasės 
draugai greit atkrito ir mes liko-
me du–trys aktyviausi.“ 

Linas Bražionis: „Šiuo metu man 
svarbiausi namai, šeima ir kelionės“
Jurgita ULKIENĖ
ulkiene@utenosdiena.lt

„Utenos diena“ tęsia publikacijų ciklą „Politikas iš 
arti“, suteikiantį skaitytojams galimybę iš arčiau su-
sipažinti su Utenos rajono savivaldybės tarybos na-
riais. Atskleidžiame nematomą politikų pusę: kaip 
pasikeičia jų gyvenimas nusirengus kostiumą, ką 
jie veikia po darbo, kokių turi pomėgių, kur leidžia 
atostogas ir pan. Šį kartą pakvietėme pasikalbėti ko-
legą žurnalistą Liną Bražionį.

Renginių vedėjo kelias
Fiziškai aktyvus, visuome-

niškas, už teisybę kovojan-
tis jaunuolis po dvyliktos kla-
sės nusprendė stoti į Lietuvos 
policijos mokyklą. „Pasimo-
kiau tik kursą. Tuo metu trū-
ko eilinių policininkų ir po pir-
mo kurso visus siųsdavo atlikti 
praktiką į policijos komisariatą, 
– sakė pašnekovas. – Po prakti-

Tęsinys 6 psl.

Renginių vedėjo 
gyvenimo tarpsnis 
buvo gana ilgas 
ir ryškus, bet 
aš visą laiką 
svajojau apie 
darbą radijuje.

„

“kos supratau, kad man nelimpa 
policininko profesija.“ Vyro tei-
gimu, jam tuo metu sekėsi ves-
ti renginius, atlyginimas buvo 
neblogas, todėl pasirinko ren-
ginių vedėjo duoną. Taip, pasak 
jo, daugiau nei penkerius me-
tus jis buvo didžėjus (buvo ži-
nomas DJ Trolio pseudonimu) 

ir vedė renginius iš pradžių klu-
be „World of music“, vėliau – 
„Tornado“, privačiuose vakarė-
liuose, vestuvėse, jubiliejuose. 

L. Bražionis prisipažino, jog 
po kurio laiko suprato, kad visą 
laiką nebus tuo žiogeliu, kuris 
vasarą vien groja smuikeliu, to-
dėl rimtai susimąstė apie moks-
lus. Bandė stoti į Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademiją, bet 
nepavyko. Toliau dirbdamas 
renginių vedėju įstojo ir baigė 
teisės bakalauro studijas Utenos 
kolegijoje, vėliau žinias gilino 
Mykolo Romerio universitete, 
Vilniuje, kur įgijo viešojo admi-
nistravimo magistro laipsnį.

Radijo žmogus
„Renginių vedėjo gyveni-

mo tarpsnis buvo gana ilgas ir 
ryškus, bet aš visą laiką svajo-
jau apie darbą radijuje, – sakė 
L. Bražionis. – Važinėjau į 
„Aukštaitijos radiją“, „Ultra Vi-
res“, M-1.“ Pašnekovas prisimi-
nė, kad tik išgirdęs, jog susikū-
rė Utenos radijas (tai buvo apie 
2003 m.), prisistatė pas jo kū-
rėjus ir pradėjo ten dirbti. „Tai 
buvo mano didžiosios svajonės 
įgyvendinimas. Ir šiandien ji 
manęs neapleidžia, aš žaviuosi 
radijo veikla, man patinka vis-
kas, kas su juo susiję“, – su už-
sidegimu kalbėjo tarybos narys.

Po kurio laiko L. Bražionis 
perėmė Utenos radijo valdžią į 
savo rankas ir iki šiol kartu su 
žmona Angele ten dirba. Kadan-
gi vien iš šios veiklos išgyven-
ti sunku – radijas laikosi tik iš 
nedidelio reklamos bei projek-
tų kiekio, jis šiuo metu dar dirba 
Utenos šilumos tinklų darbų sau-
gos ir viešųjų ryšių specialistu. 
Kaip sakė pašnekovas, kasdien 
jo darbas prasideda prieš šešias 
ryto, o tada tenka suktis visą die-
ną iki vėlaus vakaro.

Kurti ir puoselėti
Žinoma, lieka laiko ir sau, 

ir širdžiai mielai veiklai. Kaip 
šypsojosi tarybos narys, pa-
grindiniai laisvalaikio užsiė-
mimai įsikėlus gyventi į sody-
bą – žolės pjovimas ir aplinkos 
gražinimas. Visgi, be pomėgio 
keliauti ir gaminti, L. Bražionis 
sakė atrandantis naują polinkį 
– fotografuoti. Tiesa, nemėgsta 
jis nei peizažų, nei gyvūnų fo-
tografijų, labiausiai jam patin-
ka fotoreportažai arba žmonių 
portretai, bet juose būtinai turi 
būti užfiksuota natūrali emoci-

ja, mintis, veido išraiška. „Spe-
cialiai to niekur nesimokiau, 
bet patarimais man padeda pa-
tyrę fotografai Adolfas Sinke-
vičius, Tomas Dinda, Aureli-
jus Tamulevičius, – pasakojo 
pašnekovas. – Taip pat gelbėja 
„YouTube“, internetas.“

Vasarą, anot L. Bražionio, lais-
valaikis po darbo – tai buvimas ir 
darbas sodyboje. „Grįžti namo, 
išjungi galvą nuo įtemptų, var-
ginančių dienos įvykių, rūpesčių 
ir stengiesi atsipalaiduoti gamtos 
apsuptyje, – sakė tarybos narys. 
– Viskas čia aplink kurta mano. 
Man patinka sodinti augalus, įsi-
vaizduoti, matyti, kaip jie turė-
tų augti.“ Pašnekovas atskleidė, 
kad sodybos kieme turi šiltnamį, 
daržą, kur užsiaugina daržovių, 
taip pat augina šilauogių, ger-
vuogių, braškių, bet labiau do-
misi dekoratyviniais augalais. 
Puoselėdami sodybos krašto-
vaizdį, gėlynus kartais abu su 
žmona dirba iki išnaktų. Po die-
nos darbų prieš miegą turi tradi-
ciją – abu apeina sodybos tven-
kinį. „Kai nusipirkom šį sklypą, 
čia buvo sąvartynas, žmonės čia 
veždavo ir versdavo šiukšles, – 
prisiminė vyras. – Kai sužinojo 
mano tėvai, galvojo, kad aš išsi-
krausčiau iš proto.“ Darbščių ir 
nagingų sutuoktinių pastango-
mis šiukšlynas virto tikru rojaus 
kampeliu.

Keliauti – svarbu
Kalbai grįžus prie pomėgių, 

L. Bražionis tvirtino, jog keliauti 
– reikia, nes tai akiračio praplė-
timas, aplinkos pakeitimas, atsi-
palaidavimas nuo kasdienybės ir 
rutinos. „Visai nesvarbu, keliauti 
Lietuvoje ar užsienyje, yra bega-
lė vietų, kur smagu apsilankyti, 
ir net ne kartą, nes, kol apsuk-
si ratą, po metų kitų ten bus jau 
viskas pasikeitę“, – kalbėjo paš-
nekovas ir prisipažino, kad su 
žmona labiau mėgsta pažintines, 
turistines keliones, bet ne poilsį 
ar gulėjimą paplūdimyje.

Visgi, užsienyje, pasak tary-
bos nario, patiriama daugiau 
nuotykių, emocijų, nes tenka 
pažinti svetimą kultūrą, žmo-
nes, kalbėti ne gimtąja kalba. 
Pašnekovo teigimu, kone visa 
Europa jau išmaišyta, o kelio-
nes kažkur toliau riboja finan-
sinės galimybės. Be to, šiemet 
užklupęs koronavirusas sumai-
šė jau sudėliotus išvykos planus 
ir kelionė į Lvovą Ukrainoje 
neįvyko. Kaip mėgstamiausią, 
įspūdingiausią aplankytą užsie-
nio šalį L. Bražionis įvardijo 
Andorą, o Lietuvoje sakė dievi-
nantis Anykščius, Nidą.

Šeimos žmogus
Paklaustas apie šeimą, L. Bra-

žionis prisipažino, kad ji jam – 
viskas. „Kuo toliau, tuo labiau 
prisirišu... – šiltų žodžių žmo-
nai Angelei negailėjo pašneko-
vas. – Kartais sunku suprasti, 
kaip žmonės vienas kitam pri-
siekinėja meilę, bet neatranda 

Dūzgė – Lino Bražionio numylėtinis

Užteko Angelei užsiminti, kad norėtų tiltuko, ir jis atsirado

Autorės nuotr.
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Pirmieji lėktuvai iš Pociūnų 
(Kauno r.) ir kitų šalies miestų 
Utenos aerodrome leidosi ryte, 
prieš 10 val., kiti – kiek vėliau. 
Kol pilotai ruošėsi skrydžiui, 
atvyko ir Lietuvos aviakons-
truktorių federacijos prezi-
dentė Eglė Paužuolienė, kuri 
„Utenos dienai“ sutiko trum-
pai papasakoti apie šį renginį ir 
savo naujas pareigas.

Kaip teigė prezidentė, šalies 
aviakonstruktorių aistra – at-
kurti senovinius orlaivius (daž-
niausiai tarpukario), kuriuos 
demonstruoja ir patiems avia-

Utenos aerodrome leidosi išskirtiniai lėktuvai
Lina NARČIENĖ
udiena.lt@gmail.com

Rugpjūčio 14 dieną Utenos aerodrome nusileido 
keli Lietuvoje pagaminti ir atkurti istoriniai lėktu-
vai. Pripylę pilnus kuro bakus, pilotai vėl kilo į žydrą 
dangų. Jų tikslas – pasiekti Biržus, iš kur oreiviai 
kilo skrydžiui į Rygą, kur vyko šimtmečio aviacijos 
šventė. Tokį reginį danguje ir ant žemės surengė Lie-
tuvos aviakonstruktorių federacija, organizavusi dvi 
dienas trukusį istorinių lėktuvų ralį.

toriams, ir visuomenei. Jie taip 
pat yra atkūrę istorinį garsaus 
to meto aviakonstruktoriaus 
A. Gustaičio orlaivį ANBO. 

Šiemet rinkimus laimėjusi E. 
Paužuolienė tapo pirmąja mo-
terimi, vadovaujančia Lietuvos 
aviakonstruktorių federacijai. 
Pašnekovė teigė, kad ji lėktuvų 
nepilotuoja, o šios federacijos 
nare tapo jau anksčiau. „Pri-
klausiau ir Aviamodelių spor-
to federacijai, nes mano vyras 
yra aviamodeliuotojas. Užė-
mus šias pareigas atsirado dau-
giau renginių, galimybių suda-

lyvauti juose. Labai norėčiau ir 
pati pabandyti pilotuoti, tačiau 
tam nėra laiko. Šios pareigos 
man antraeilės, esu labai užim-
ta“, – kalbėjo E. Paužuolienė.

Į Uteną atvykusi prezidentė 
buvo pakviesta sudalyvauti šia-

me ralyje, susipažinti su avia-
toriais, kartu kilti į dangų ir pa-
siekti Biržus. „Turiu vieną didelį 
norą – aplankyti kuo daugiau ae-
rodromų, pabendrauti su žmonė-
mis. Taip pat noriu pareklamuo-
ti tuos, su kuriais skrendame, ir 

tuos, pas kuriuos nuskrendame“, 
– prisipažino prezidentė. 

Istorinių lėktuvų ralyje šeši 
lėktuvai leidosi ir kilo Pociū-
nuose, Alytuje, Paluknyje, Ute-
noje, Ignalinoje, Rokiškyje ir 
Biržuose.

Eglė Paužuolienė tapo pirmąja 
moterimi, vadovaujančia Lietuvos 

aviakonstruktorių federacijai

Vienas istorinių lėktuvų ANBO modelis sužavėjo renginio 
prezidentę Eglę Paužuolienę

Utenos aerodrome leidosi istoriniai lėktuvai, kurių pilotai 
įsiamžino bendroje nuotraukoje

Lietuviai entuziastai atkūrė 
vieną ANBO lėktuvo modelį

Vytauto Ridiko nuotr.

Linas Bražionis: „Šiuo metu man 
svarbiausi namai, šeima ir kelionės“
vienas su kitu dialogo, nenusi-
leidžia ir tada viršų ima egoiz-
mas. Pas mus taip nėra.“

Jų su šiek tiek vyresne An-
gele pažintis, pasak pašneko-
vo, buvo labai kasdieniška. Abu 
dirbo radijuje ir po nesėkmin-
gų ankstesnių meilių atrado vie-
nas kitą. Dabar – visur kartu ir, 
kaip sakė tarybos narys, papil-
do vienas kitą, be to, sunkiai iš-
būna atskirai. „Mes abu ilgai 
akmens užantyje negalime ne-
šioti. Mums reikia atsiprašyti, 
nusileisti, jei matai, kad kažkas 
ima viršų. Puikiai sutariame, to-
dėl, jei ir kyla konfliktų, jie – 
trumpi ir nearšūs. Tikiuosi, taip 
viskas bus ir ateityje...“ – vylė-
si vyras. Taip ir gyvena su žmo-
na ir katinu Dūzge, kurio atsira-
dimo istorija, beje, labai įdomi. 
Angelė gyvūnų namuose ne itin 
norėjo, bet kartą Linas slapčio-

mis atsivežė katinėlį ir pavadi-
no jį Dūzge, nes galvojo, kad 
tai – katytė. Nepraėjus nė me-
tams paaiškėjo, kad katytė – tai 
katinėlis, bet vardas Dūzgė taip 
ir liko.

Gamta – ne visada draugiška
Kalbai pasukus apie auginti-

nius, L. Bražionis dar prisimi-
nė tvenkinyje auginamas žuvis: 
karpius, karosus, amūrus, pla-
čiakakčius, lynus. Tačiau žve-
joti, pasak jo, šiemet neteko, 
meškerę užmetęs buvo tik jo 
tėtis. Nors vaikystėje žvejyba 
pašnekovui buvo svarbus po-
mėgis ir paauglystėje su drau-
gu kiekvieną ankstų vasaros 
rytą dviračiais mindavo į Ne-
meikščių užtvanką meškerio-
ti, bet dabar laiko tam suras-
ti sudėtinga. „Dabar keičiasi 
gyvenimo prioritetai, – patiki-
no pašnekovas. – Mačiau, kad 
mano žuvys jau nemažos, rei-

kės kažkada įmerkti meškerę.“
Gana nuošalioje Bražionių 

sodyboje lankosi ir laukiniai 
gyvūnai. Be kiškių ir stirnų, 
dažnai nuniokojančių jaunus 
medelius ar krūmus, tarybos na-
rio teigimu, teko kartą varyti iš 
kiemo briedžius, o šalia tvenki-
nio regėti baltąjį ir pilkąjį gar-
nius, iš vandens žuvį išgriebian-
tį vanagą. Iš gretimos pelkės 
atkeliavę bebrai, anot jo, kar-
tą nugraužė visas dekoratyvines 
kalnų pušeles. Beje, apie brie-
džių varymą L. Bražionis papa-
sakojo linksmą istoriją. Anot jo, 
kartą žiemą sodybos kiemo pa-
kraštyje jis pamatė du briedžius 
– vieną mažesnį, kitą dides-
nį. „Nusprendžiau nubaidyti, – 
šypsojosi pašnekovas. – Kažkur 
skaičiau, kad reikia būti dide-
liam, todėl pasiėmiau bei virš 
galvos iškėliau sniego kastuvą 
ir ėjau link jų. Iš krūmų staiga 
išlindo didžiulis briedis ir tie-
siai į mane. Kaip mečiau kas-
tuvą, kaip nešiau kudašių. Pas-
kui kalbėjau su medžiotojais. 
Pasirodo, pakliuvau tuo metu, 
kai ruja, ir ten buvo briedis su 
dviem briedėmis. Matyt, palai-
kė mane konkurentu.“Linui Bražioniui šiuo metu svarbiausia šeima ir namai

Jurgitos Ulkienės nuotr.



KALEIDOSKOPAS2020 m. rugpjūčio 19 d.
„Utenos diena“ 7

Lietuvoje ir pasaulyje...
NULIO RUPIJŲ BANKNOTAI INDIJOJE
Nulio rupijų banknotas nėra išleistas valstybės, 

jo naudojimas nėra reguliuojamas ir už jį nieko 
nenusipirksi. Kam jis reikalingas? 

Nulio rupijų banknotai pasirodė 2007 metais. 
Jie yra sukurti taip, kad savo išvaizda primintų 50 
rupijų kupiūrą. Tiesa, toks piešinys matomas tik 
vienoje banknoto pusėje ir jis neturi jokių saugu-
mo technologijų. 

Turbūt jau supratote, kad šie banknotai nėra 
skirti atsiskaityti. Juos išleido nevyriausybinė organizacija „5th Pillar“, kuri stengiasi kovoti su 
korupcija. Nulio rupijų kupiūromis indai atsiskaito tada, kai tenka mokėti kyšius. 62  proc. indų 
yra mokėję kyšį valstybės tarnautojams. Kyšiai dažnai mokami net tada, kai paslauga apskritai 
yra nemokama. Kasmet Indijos piliečiai sumoka maždaug 5 milijardus dolerių kyšiams, bet tai – 
tik apytikslis skaičius, nes niekas tiksliai nežino.

Taigi, kai valstybės tarnautojas paprašo kyšio, jam ištiesiama nulio rupijų kupiūra. Jei jis ne-
kreipia dėmesio, tai turbūt pamano, kad gavo 50 rupijų. Jei dėmesį visgi atkreipia, supranta, kad 
žmogus užtikrintai atsisako mokėti kyšį ir yra prieš korupciją. Galbūt jums tai atrodo kaip ne-
veiksminga priemonė, tačiau „5th Pillar“ teigia, kad ji veikia – dauguma tarnautojų atsisako min-
čių apie kyšį, suprasdami, kad tas žmogus jo tiesiog nemokės ir gali apie šią veiklą pranešti.

„5th Pillar“ teigia, kad vienas rikšos vairuotojas tokią kupiūrą davė jį sustabdžiusiam polici-
jos pareigūnui. Ir buvo paleistas. Kiti susiduria su biurokratų pasipriešinimu, tačiau dauguma su-
pranta žinutę – žmonės atsisako mokėti kyšius, nes žino, kad yra teisūs.

Panašūs banknotai jau po truputį platinami ir kitose šalyse. Nevyriausybinėms organizacijoms 
svarbu išvengti kaltinimų dėl pinigų padirbinėjimo, todėl kitoje banknoto pusėje visada yra tik 
pranešimai ir informacija, kuri neprimena originalaus banknoto. Be to, patariama nulio rupijų 
banknoto nelankstyti – tinkamai sulanksčius jis iš tikrųjų gali priminti tikrą 50 rupijų kupiūrą.

Parengta pagal įvairių interneto šaltinių inf.

Molėtų rajono viešosioms erdvėms tvarkyti – nauja 
technika 

Molėtų mies-
to ir rajono viešą-
sias erdves prižiū-
rinti savivaldybės 
bendrovė „Molė-
tų švara“ įsigijo 
naują daugiafunk-
cį automobilį su 
drėgno vakuumi-
nio šlavimo įren-
giniu „Multihog“. Jis išbandomas, konsultuojamasi su speci-
alistais ir netrukus išriedės į miesto gatves. Pasak bendrovės 
direktoriaus Laimučio Lapėno, šis automobilis kainavo 116 
tūkst. Eur, juo bus valomi šaligatviai, pėsčiųjų takai, gatvių 
ruožai palei šaligatvių bortelius ir kitos vietos, kurias pasiekti 
ir gerai sutvarkyti esamiems 13 „Molėtų švaros“ gatvių valy-
tojų prireikdavo itin daug pastangų. Bus sutaupyta daug laiko, 
bet be žmonių rankų nebus apsieita, ypač ten, kur šaligatviai 
siauresni, stovi ženklai, auga medžiai. Automobilio galimybės 
gali būti išplėstos papildomai įsigijus daugiau agregatų – snie-
gui stumdyti, smėliui barstyti ir pan. Iš viso rajone šiuo metu 
prižiūrima 153 tūkst. kvadratinių metrų viešųjų erdvių. 

Molėtų rajono savivaldybės administracijos inf.

Išskirtiniai archeologiniai radiniai Zarasų rajone

Lietuvos is-
torijos institu-
to archeologė dr. 
Agnė Čivilytė ir 
doktorantas Vy-
tenis Podėnas, 
įgyvendindami 
Lietuvos moks-
lo tarybos finan-
suojamą moks-
lininkų grupės 
projektą „Vėly-
vojo bronzos am-
žiaus (1100–500 
m. pr. Kr.) eko-
nomika rytinia-
me Baltijos jūros 
regione: naujo 
modelio link“, at-
rado senosios gy-
venvietės vietą ir 
gausybę istorinių radinių Mineikiškių piliakalnyje (Zarasų sen.). 
Mineikiškių piliakalnis, datuojamas I tūkst. pr. m. e.–I tūkst. pr., 
mokslininkų buvo žvalgytas 1949 m., 1972 m. Vadovaujantis 
šiais žvalgybiniais tyrimais buvo spėjama, jog čia būtų galima 
aptikti senosios gyvenvietės pėdsakų. Mokslininkų spėjimai pa-
sitvirtino unikaliais radiniais.

Archeologė dr. A. Čivilytė pasakojo, jog tokio tipo gyvenvie-
tės atradimas, kai archeologinėje aikštelėje matomas aiškus me-
dinės rąstelių tvoros fragmentas, yra retas reiškinys. Mokslinin-
kė supažindino su pristatomojo laikmečio žmonių gyvenimo 
būdu, kai pagrindiniais keliais buvo vandens keliai (šalia Minei-
kiškių piliakalnio teka upė Nikaja, priklausanti Dauguvos ba-
seinui), dominavo gyvulininkystė (auginamos kiaulės, ožkos), 
dirbiniai iš kaulų, ragų, akmens. Kasinėjimų metu Mineikiškių 
piliakalnyje rasti gyvulių kaulai (manoma, jog buvo valgoma ir 
arkliena), kaulinės adatos, raginis vinis, įvairių formų akmeni-
niai kirvukai (vienas baltų smilčių vaikiškas (be paskirties, kaip 
galimas suaugusiųjų veiklos kopijavimas), kauliniai amuletai su 
skylute, žvėrių dantys. Mokslininkai rado akmeninį karo kirvį 
su dviem brūkšniais, kas gali liudyti, jog jis priklauso skandi-
naviškai kultūrai, taip pat rastos formos lieti metalui – visi šie 
radiniai įrodo, jog ir baltų žemėse prieš 3,5 tūkst. metų gyvenę 
žmonės pažino metalo liejimo techniką, palaikė ryšius su Skan-
dinavijos žemių gyventojais, dirbiniai iš metalo buvo lyg ano 
laikmečio pinigai, mainų objektas. Baltijos gentys parduodavo 
gintarą. Kol kas nei gintaro, nei metalo Mineikiškių piliakalnio 
senojoje gyvenvietėje nerasta. 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos inf.

APSKRITIES NAUJIENOS

Puslapį parengė
Aistėja RUDOKIENĖ

Molėtų RSA nuotr.

Zarasų RSA nuotr.

„Stojantiesiems sudaromos 
geresnės galimybės pasiruoš-
ti savo pasirinktai studijų kryp-
čiai. Pavyzdžiui, jei mokinys 
ketina studijoms rinktis chemi-
ją arba fiziką, jis galės koncen-
truotis į intensyvesnį būtent šių 
dalykų mokymąsi“, – sakė mi-
nistras A. Monkevičius.

2022 m. stojantieji į aukštą-
sias mokyklas turės būti išlai-
kę tris valstybinius brandos eg-
zaminus – lietuvių kalbos ir 
literatūros, matematikos ir vie-
ną laisvai pasirenkamą. Mini-
mali valstybinių brandos egza-
minų išlaikymo riba – 16 balų.

Išimtis – menų studijos, į jas 
stojantiems vidurkis bus skai-
čiuojamas tik iš dviejų valstybi-
nių brandos egzaminų – lietuvių 

Patvirtinti minimalūs rodikliai 
stojantiems į aukštąsias mokyklas 2022 m.

2022 m., kaip ir 2021 m., stojant į universitetus ir 
kolegijas vietoj užsienio kalbos valstybinio bran-
dos egzamino bus įskaitomas bet kuris stojančio-
jo laisvai pasirinktas valstybinis brandos egzami-
nas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas 
Monkevičius patvirtino minimalius rodiklius sto-
jant į aukštąsias mokyklas 2022 m.

kalbos ir literatūros bei laisvai 
pasirenkamo.

Kiti reikalavimai išliks tokie 
patys kaip ir 2020 m. Priimant į 
universitetus ir kolegijas bus at-
sižvelgiama ne tik į stojančiųjų 
valstybinių brandos egzaminų 
rezultatus, bet ir į metinių pažy-
mių vidurkį. Į universitetus ga-
lės būti priimami stojantieji, ku-
rių penkių privalomų mokytis 
dalykų įvertinimų vidurkis bus 
ne mažesnis negu 7, į kolegijas 
– ne mažesnis negu 6.

Vidurkis skaičiuojamas pasi-
renkant penkis geriausius įverti-
nimus iš brandos atestato priede 
įrašytų aštuonių dalykų: lietuvių 
kalbos ir literatūros; gimtosios 
kalbos (baltarusių, lenkų, rusų 
arba vokiečių); užsienio kalbos; 

matematikos; istorijos arba geo-
grafijos, arba integruoto istorijos 
ir geografijos kurso; biologijos 
arba fizikos, arba chemijos, arba 
integruoto gamtos mokslų kur-
so; meninio ugdymo srities daly-
ko arba technologijų programos 
krypties dalyko, arba integruoto 
menų ir technologijų kurso, arba 
specializuoto ugdymo krypties 
(dailės arba inžinerinio, arba me-
ninio, arba muzikos) programos 
dalyko; fizinio ugdymo arba pa-
sirinktos sporto šakos, arba speci-
alizuoto ugdymo krypties (spor-
to) programos dalyko.

Minimalūs rodikliai privalo-
mi stojantiems į valstybės fi-
nansuojamas studijų vietas. 
Stojantiems į valstybės nefinan-
suojamas studijų vietas reikia 
būti išlaikius bent vieną valsty-
binį brandos egzaminą.

Kaip nustatyta Mokslo ir stu-
dijų įstatyme, minimalūs reika-
lavimai stojantiesiems į aukštą-
sias mokyklas tvirtinami kasmet 
prieš dvejus metus.

Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos inf.
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LIE TU VOS NAU JIE NOS
Vaistų suvartojimas Lietuvoje 

Privalomojo svei-
katos draudimo fon-
do (PSDF) lėšomis 
pernai, kaip ir anks-
tesniais metais, dau-
giausia buvo kom-
pensuota širdies ir 
kraujagyslių siste-
mą veikiančių vais-
tų, rodo ligonių kasų 
atlikta analizė. To-
liau eina virškinimo 
traktą, metabolizmą 
bei nervų sistemas veikiantys preparatai. Naujausias Vals-
tybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) specialistų atliktas tyrimas parodė, kad per ketverius 
metus – 2016–2019 m. – kompensuojamųjų vaistų vartoji-
mas padidėjo apie 8 proc., kasmet – beveik po 3 proc.

Iš PSDF buvo kompensuota 82 proc. kardiologinių, 36 
proc. virškinimo bei 35 proc. nervų sistemas veikiančių pre-
paratų. Pernai per dieną 1 000 Lietuvos gyventojų teko 632 
vidutinės terapinės kompensuojamųjų vaistų dozės, 2018 m. 
– 591, 2017 m. – 601, 2016 m. – 583. Tyrimo duomenys taip 
pat rodo, kad pernai, palyginti su 2018 m., net 11 proc. padi-
dėjo sudėtinių kompensuojamųjų vaistų, 3,7 proc. – kompen-
suojamųjų generinių vaistų vartojimas. Per ketverius metus 
šių preparatų vartojimas padidėjo apie 14,7 proc. Kompen-
suojamųjų vaistų suvartojimo tyrimas buvo parengtas pagal 
2016−2019 m. privalomojo sveikatos draudimo informaci-
nės sistemos „Sveidra“ posistemio ir Valstybinės vaistų kon-
trolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateik-
tus vaistų (tiek receptinių, tiek nereceptinių) suvartojimo 
duomenis. Vaistų suvartojimas buvo vertinamas remiantis 
Pasaulio sveikatos organizacijos patvirtinta metodika. Šiuo 
metu Kompensuojamųjų vaistų kainyne yra per 2 tūkst. vais-
tų. VLK duomenimis, už kompensuojamuosius vaistus Lie-
tuvos vaistinėse pernai iš viso sumokėta 325 mln. eurų. 

Kreipiasi ne tik sirgdami
Tyrimas parodė, kad Lietuvos žmonės rūpinasi sveikata ne 

tik sunegalavę, nemaža jų dalis lankosi pas medikus profi-
laktiškai ir nuolat stebi savo sveikatos būklę. Dauguma ša-
lies gyventojų į gydytojus kreipiasi tik pajutę ligos simpto-
mus, tačiau beveik penktadalis žmonių pasitikrina sveikatą 
kas pusmetį arba kas tris mėnesius. Dalis žmonių apžiūrai 
pas gydytoją užsuka kartą per mėnesį. Tokias tendencijas at-
skleidė reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa.

Respondentų buvo pasiteirauta, kaip dažnai jie lankosi 
pas gydytoją. Tyrimas parodė, kad keturi iš dešimties mūsų 
šalies gyventojų į medikus kreipiasi sunegalavę. Taip daž-
niausiai elgiasi 20–34 metų žmonės. Apklausos duomeni-
mis, 16 proc. mūsų šalies gyventojų kartą per metus atlieka 
profilaktinį sveikatos patikrinimą, po 17 proc. apklaustųjų 
pas medikus tokiai patikrai vyksta kas pusmetį arba kas ke-
tvirtį. Skaičiai rodo, kad beveik dvigubai dažniau nei kitų 
amžiaus grupių atstovai pas medikus kas ketvirtį sveikatos 
pasitikrinti vyksta 55–64 metų žmonės. Visgi, tyrimo duo-
menimis, 2 proc. Lietuvos žmonių pas gydytojus nesilanko 
niekada. Bendrovės „Nielsen“ Lietuvos gyventojų tyrimas 
buvo atliktas apklausiant 1 600 žmonių.

Atliks serologinius tyrimus
Antakalnio poliklinikai buvo suteikta teisė atlikti serolo-

ginius imunoglobulinų G (IgG) ir M (IgM) COVID-19 ligos 
tyrimus. Serologiniai testai nustato COVID-19 ligos IgM 
ir IgG klasės antikūnus, susidarančius susirgus ar persirgus 
minėta liga. IgM klasės antikūnai susidaro per kelias dienas 
nuo kontakto su infekuotoju, jų buvimas parodo ankstyvą 
infekcijos stadiją. IgG klasės antikūnai susidaro vėliau ir jie 
gali išlikti ilgesnį laiką (tai parodo, ar pacientas turėjo sąly-
tį su infekcija).

Tyrimą atlikti rekomenduojama: jei buvo diagnozuota CO-
VID-19 liga atliekant PGR testą (jei PGR testo atsakymas 
buvo teigiamas, serologinis tyrimas turi būti atliekamas ne 
anksčiau nei po 14 dienų nuo teigiamo PGR); jei manote, 
kad galėjote sirgti COVID-19 liga ar turėjote kontaktą su 
sergančiu šia liga. Rekomenduojama kreiptis tik praėjus sa-
viizoliacijos laikotarpiui ir ne anksčiau kaip 3 savaitės po 
karščiavimo pabaigos.

Vitaminas D – ne tik iš saulės
Pasak specialistės, kūdikio 

mitybos poreikiai skiriasi nuo 
suaugusiųjų. „Dažnai 1–3 metų 
vaikas jau nėra žindomas, todėl 
pagrindines maistines medžia-
gas jis gauna su maistu, kurį 
patiekia tėvai“, – sakė gydyto-
ja dietologė.

Pasak L. Barauskienės, va-
sarą itin svarbu rūpintis kūdi-
kių vitamino D atsargomis. „Jie 
šį vitaminą paprastai gauna su 
mamos pienu, tačiau tikrai ne-
pakankamai, todėl jau nuo 3 sa-
vaitės mamos šio vitamino tu-
rėtų duoti papildomai. Jeigu 
kūdikis maitinamas pieno miši-
niu, kuriame paprastai vitamino 
D būna pakankamai, dėl papil-
domo vitamino D skyrimo būti-
na pasikonsultuoti su vaiko gy-
dytoju“, – patarė dietologė.

Gydytojos teigimu, vitami-
no D Lietuvoje trūksta ir ma-
žiems, ir dideliems. „Kad ga-
lėtų susidaryti pakankamas jo 
kiekis, vasarą saulėje reikia 
būti 15 minučių, atidengus ke-
tvirtadalį kūno, nuo 12 iki 15 
valandos ir nenaudoti kremo 
nuo saulės. Tačiau šiomis va-
landomis saulė yra pavojinga, 
o kūdikiams nerekomenduoja-
ma būti atviroje saulėje, todėl 
gauti reikiamą kiekį vitamino 
D būnant saulėje tampa iššū-
kiu“, – teigė dietologė.

Specialistė atskleidė, kad su 
maistu gauname tik 10 proc. 
reikalingos vitamino D dozės. 
„Šio vitamino gausu vos ke-
liuose produktuose: riebioje žu-
vyje, kiaušinio trynyje – tai pa-
grindiniai vitamino D šaltiniai. 
Kiti produktai, tokie kaip svies-
tas, baravykai, avižos – turi ne-
daug vitamino D. Taip pat į vai-
ko racioną galima įtraukti tuos 
produktus, kurie yra papildyti 
vitamino D, pavyzdžiui – dribs-
niai, sultys, pienas, pieno gė-
rimai ir mišiniai, įvairūs rie-
balai“, – vitamino D šaltiniais 
dalijosi L. Barauskienė.

Pasak dietologės, termiškai 
apdorojant produktus, jie neten-
ka nuo 40 iki 89 proc. vitamino 
D kiekio, todėl gyvenant Lietu-
voje visais metų laikais reikėtų 
valgyti vitamino D papildytus 
maisto produktus ir vartoti vita-
mino D papildus, kuriuos jums 
paskirs jūsų gydytojas.

Vitaminas D padeda vaiko or-
ganizmui įsisavinti kalcį, kuris 
reikalingas augantiems kaulams 

Gydytoja pataria: kaip vasarą 
stiprinti kūdikio imunitetą

Kūdikio mityba kuria pagrindą vaiko sveika-
tai. Maistas, kurį kūdikis gauna pirmaisiais gyve-
nimo metais, svarbus ne tik kūdikystėje. Mityba 
pirmaisiais metais turi įtakos ir vėlesnei vaiko rai-
dai bei jo sveikatai. Vasara – metas, kai kūdikių ir 
vaikų sveikatai vertingų produktų apstu gamtoje, 
todėl gydytoja dietologė Lina Barauskienė ragina 
mamas išnaudoti šį metų laiką ir pataria, kaip su-
stiprinti kūdikių imunitetą.

ir dantims. Todėl L. Barauskie-
nė priminė, kad vaiko mityboje 
labai svarbus yra pienas.

„Vaikams nuo vienerių metų į 
mitybos racioną gali būti įtrau-
kiamas karvės pienas. Jeigu vai-
kas ne taip noriai jį ragauja ir 
naują maistą valgo labai išran-
kiai, jam rekomenduojama vie-
toj paprasto karvės pieno ger-
ti specialų pieno gėrimą, skirtą 
vyresniems vaikams. Jis yra pa-
pildytas maisto medžiagų, vi-
taminų, mineralų, vitamino D, 
kurie svarbūs augimui ir vys-
tymuisi bei imuniteto formavi-
muisi, bet karvės piene jų nėra“, 
– pasakojo dietologė.

Cinko šaltiniai – gyvūninės 
kilmės produktai

Pasak specialistės, mažy-
lio augimui, smegenų ir imuni-
nės sistemos vystymuisi būtinas 
cinkas. Jis taip pat užtikrina vai-
ko atsparumą infekcijoms.

„Šio mažyliams svarbaus mi-
neralo yra gyvūninės kilmės 

maisto produktuose: raudonoje 
mėsoje – jautienoje, ėrienoje ar 
kalakutienoje, įvairiose žuvyse, 
kiaušiniuose. Cinko yra ir pieno 
produktuose, visų grūdo dalių 
kruopose, dribsniuose, miltuo-
se, duonoje. Taip pat – augali-
nės kilmės produktuose, pavyz-
džiui, riešutuose, ankštiniuose 
produktuose, tačiau juose yra 

ir medžiagų, vadinamų fitatais, 
kurie sunkina cinko pasisavini-
mą“, – perspėjo L. Barauskienė.

Anot specialistės, cinko šalti-
nis taip pat gali būti ir specialus 
pieno gėrimas, skirtas vaikams 
nuo vienerių ar dvejų metų. „Su 
pieno gėrimu gali būti gamina-
mi įvairūs kokteiliai, naminiai 
ledai su sezoninėmis uogomis 
ar vaisiais. Reikėtų nepamiršti, 
kad vaikai valgo akimis ir daž-
nai būna atviresni naujam mais-
tui, jei patys dalyvauja maisto 
gaminimo procese“, – kalbėjo 
specialistė.

Geležies atsargos ir vitaminas C
L. Barauskienė pabrėžė, kad 

geležies trūkumas ir su juo su-
sijusi anemija (mažakraujystė) 
yra vis dažniau tarp vaikų pasi-
taikanti liga.

Dietologė patarė, kokie 
maisto produktai, papildyti ge-
ležies, vaikams naudingi. „Ge-
ležies daugiausia randama ir 
ji lengviausiai pasisavinama 

Vaikams nuo vienerių metų į mitybos racioną gali 
būti įtraukiamas karvės pienas
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Išaiškėjo smarvės priežastis
Nemalonų kvapą skleidžiančias pažastis esame paveldėję iš ur-

vinių žmonių, turėjusių tas pačias bakterijas, kurias turi ir šiuolai-
kinis žmogus, teigė ekspertai. Britų mokslininkai išsiaiškino, kad 
esminis kvapą generuojantis baltymas egzistuoja tik nedaugelyje 
pažastų bakterijų – jis susiformavo prieš milijonus metų.

Šį tyrimą atliko Jorko universiteto mokslininkai ir didelė pramo-
nės kompanija „Unilever“. Biologijos profesorius Gavinas Tho-
mas sako, kad šio tyrimo rezultatai „įgalins sukurti tikslinius in-
hibitorius, kurie sustabdys kūno kvapo šaltinį, nesutrikdydami 
pažastyse esančių mikrobų pusiausvyros.“ Nors tyrėjų komanda 
sako, kad „pažastyse yra įvairiausių bakterijų“, bet nemalonų kva-
pą skleidžia būtent staphylococcus hominis rūšis. Tyrėjai aiškina: 
„Šios bakterijos atsirado dar prieš atsirandant homo sapiens rūšiai. 
Tai reiškia, kad kūno kvapas egzistavo dar prieš prasidedant šiuo-
laikinių žmonių evoliucijai ir galėjo atlikti svarbų vaidmenį pir-
mykščių primatų komunikacijoje.“

Atrastas juoko poveikis stresui
Bazelio universiteto moks-

lininkai teigia, kad daugiau 
juoktis reikėtų visiems. Šis ty-
rimas buvo atliktas pasitelkus 
išmaniojo telefono programė-
lę. Ji pati pranešdavo, kada rei-
kia atsakyti į kelis klausimus. 
Tyrimas truko 14 dienų, atsa-
kyti į klausimus tekdavo po 8 
kartus per dieną. Mokslininkai 
klausė apie juoko intensyvumą, dažnumą ir priežastis, kodėl žmo-
gus juokiasi, taip pat ir apie patiriamą stresą bei kitas negatyvias 
emocijas. Kadangi programėlė dėmesio reikalaudavo gana dažnai, 
žmonės neturėjo galimybės tiesiog pamiršti tai, ką patyrė.

Aukštą streso lygį išduoda intensyvus, staiga užplūstantis nuovar-
gis, galvos skausmas, irzlumas, negalėjimas susikaupti. Šiam tyri-
mui mokslininkai pasitelkė žmones, kurie tikrai patiria nemažai stre-
so – studentus. 41 studentas dvi savaites registravo savo juoką ir 
stresą. Mokslininkai pastebėjo, kad dažnas juokas gali būti siejamas 
su silpnesniais intensyvaus streso simptomais. Dažnai besijuokian-
tys žmonės jaučiasi labiau atsipalaidavę. Ir nors jie vis tiek patiria 
stresą, bet su juo tvarkosi geriau. Įdomu ir tai, kad mokslininkai ne-
pastebėjo jokio ryšio tarp juoko intensyvumo ir streso. Kitaip tariant, 
dažnai besijuokiantys žmonės lengviau dorojasi su stresu nei tie, ku-
rie juokiasi rečiau, bet intensyviau. Ir mokslininkai negali patvirtinti 
ryšio – gali būti, kad tiesiog tie žmonės, kurie geriau tvarkosi su stre-
su, gali lengviau atsipalaiduoti ir juoktis dažniau.

iš gyvūninės kilmės produk-
tų – mėsos, žuvies ir kiaušinių. 
Svarbūs augaliniai produktai, 
kuriuose daug vitamino C, jis 
skatina geležies pasisavinimą. 
Su geležies turinčiais produk-
tais derinkite braškes, juoduo-
sius serbentus, šviežias daržo-
ves – pomidorus ir paprikas, 
taip pat kopūstus ir brokolius. 
Norėdami padėti organizmui 
pasisavinti geležį, į valgiaraš-
tį įtraukite žalumynus. Pavyz-
džiui, jautienos maltinukus pa-
tiekite su smulkiai pjaustyto 
pomidoro salotomis ir krapais, 
kurių vasarą rasite kiekvieno-
je lysvėje“, – paprastu receptu 
dalijosi L. Barauskienė.

Pasak dietologės, geležies yra 
ir visų grūdo dalių kruopose, 
žaliose lapinėse daržovėse, že-
muogėse, braškėse, džiovintuo-
se vaisiuose, tačiau organizmas 
ją pasisavina sunkiau.

Specialistė patarė atkreip-
ti dėmesį, kas gali lemti gele-
žies trūkumą. „Jeigu vaikas ge-
ria labai daug karvės pieno ir, 
pavyzdžiui, nevalgo raudonos 
mėsos, yra vegetaras arba la-
bai išrankus maistui, pavyz-
džiui, nevalgo daržovių ar vai-
sių, uogų, tai gali būti geležies 
trūkumo priežastis. Vaikas ne-
gauna pakankamai geležies su 
maistu arba jo organizmas sun-
kiai pasisavina šį mineralą“, – 
perspėjo L. Barauskienė.

Kaip papildyti vaiko mitybą
Pasak specialistės, tėvams 

svarbu prisiminti, kad mais-
to papildai tik papildo maistą. 
Jeigu tėvams neramu, ar vaikas 
gauna pakankamai maistinių 
medžiagų su maistu, specialistė 
pataria atlikti testą ir pasitarti su 
vaiko gydytoju.

„Visos maisto medžiagos ir vi-
taminai bei mineralai geriausiai 

pasisavinami su maistu. Todėl vi-
sas reikiamas maisto medžiagas 
vaikas turėtų gauti su kasdieniais 
maisto produktais. Nebent vaikas 
yra labai išrankus, tuomet reikėtų 
pasitarti su vaiko gydytoju, kokių 
maisto medžiagų jam gali trūkti“, 
– patarė L. Barauskienė.

Ji sakė, kad mūsų šalies vai-
kai papildomai turėtų vartoti vi-
taminą D ir žuvų taukus. „Būtent 
žuvyse ir jūrų gėrybėse esan-

čios omega-3 rūgštys pasisavi-
namos greičiausiai. Nors, atrody-
tų, šių medžiagų vasarą gauti yra 
lengva – vitamino D iš saulės, o 
omega-3 riebalų rūgščių į racio-
ną įtraukiant daugiau žuvies – ta-
čiau tyrimai rodo, kad ir vitamino 
D mums nepakanka, ir riebios žu-
vies mes nesuvalgome tiek, kiek 
reikėtų“, – sakė L. Barauskienė.

Parengta pagal įvairių 
interneto šaltinių inf.
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Norint, kad kūdikio organizmas geriau pasisavintų geležį, 
į valgiaraštį vertėtų įtraukti daugiau žalumynų

Kūdikiams ir vaikams nerekomenduojama būti atviroje saulėje, todėl, norint gauti reikiamą kiekį 
vitamino D, į vaiko racioną derėtų įtraukti šio vitamino gausa pasižyminčių maisto produktų
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Neabejinga folklorui
Sostinėje gimusi, paskui su šei-

ma persikėlusi gyventi į Molėtų 
rajoną L. Žalytė džiaugėsi galėda-
ma, kaip ji prisipažino, gyventi ant 
žemės, o ne aštuntajame aukšte. 
„Dabar nesigailime tokio sprendi-
mo, kasdien savame kieme maty-
ti džiūgaujančius vaikus – atgaiva 
širdžiai. Miesto nevengiu, daly-
vauju kultūriniuose renginiuose, 
parodose, mėgstu gerą kiną, mu-
ziką ir labai myliu knygas, kai-
me turiu savo biblioteką, tad kas-
dien esu bibliotekininkė“, – sakė 
molėtiškė. Moteris baigė lietuvių 
kalbos filologiją ir jau studijuoda-
ma pradėjo dirbti bibliotekoje. Vil-
niaus universitete ir iš draugų la-
tvių pramokusi latvių kalbos, vertė 
ir redagavo tekstus įvairiems ver-
timo biurams, literatūriniams lai-
kraščiams, tinklalapiams. 

Jau kurį laiką jauna mote-
ris Utenos ir Molėtų krašte dai-
rėsi darbo, susijusio su kultūra, 
menu. „Taip susiklostė aplin-
kybės, kad dalyvavau konkurse 
Tauragnų muziejininkės parei-
goms eiti ir atitikau reikalavi-
mus. Anksčiau muziejininke ne-
dirbau, man tai – nauja patirtis. 
Ir labai įdomi. Tauragnų kraš-
tas patraukė savo turtinga isto-
rija, ežerais, piliakalniais, pilka-
piais, akmenimis, apie kuriuos 
yra daug padavimų, aktyviais 

Naujoji muziejininkė atrado širdžiai mielą Aukštaitijos kampelį
Lina NARČIENĖ
udiena.lt@gmail.com

Neseniai Tauragnų krašto muziejaus muziejininkę 
Gražiną Grašienę pakeitė nauja darbuotoja molėtiš-
kė Lina Žalytė. Ji – neabejinga kultūrai, mėgsta ge-
ras knygas ir muziką, kaime turi savo biblioteką ir 
domisi vaistažolėmis, jų rinkimu. Anksčiau muzieji-
ninke nedirbusi ir šioje srityje naujoke besijaučianti 
L. Žalytė prisipažino iškart pamilusi vaizdingą Tau-
ragnų kraštą, o rudenį planuoja surengti Eugenijai 
Šimkūnaitei paminėti skirtą muzikinį renginį pagal 
E. Šimkūnaitės užrašytas pasakas ir padavimus.

žmonėmis ir, žinoma, daugy-
be įžymių asmenybių, auginu-
sių ir puoselėjusių šį miestelį ir 
jo apylinkes. Esu susipažinusi 
ir su E. Šimkūnaitės palikimu. 
Muziejuje jai skirta garbinga 
vieta – edukacinė klasė, yra jos 
asmeninių daiktų ekspozicija“, 
– pasakojo L. Žalytė ir prisipa-
žino, kad nėra abejinga lietuvių 
liaudies tautosakai, folklorui. 
Šiuo metu ji dainuoja liaudies 
dainas ir sutartines, dalijasi dai-
nuojamuoju folkloru su kitais, 
Vilniaus dailės akademijoje iš 
Gedimino Žilio išmoko daug su-
tartinių ir liaudies dainų. Uteno-
je kartais veda sutartinių ratus. 
„Sutartinės ir liaudies dainos yra 
mano kasdienybė. Gyvenimo 
malda. Jomis išreiškiu savo die-
ną, semiuosi stiprybės ir išmin-
ties. Lietuvių folkore yra daug 
gelmės“, – prisipažino.

Domisi vaistažolių rinkimu
Naujoji Tauragnų krašto mu-

ziejininkė turi ir kitą pomėgį 
– ji renka vaistažoles. Dar gy-
vendama Vilniuje visą butą iš-
klodavo džiovinamomis vais-
tažolėmis – kambarys virsdavo 
tikra žydinčia ir kvepiančia pie-
va. „Muziejuje vyksta edukaci-
jos E. Šimkūnaitės vaistažoli-
ninkystės temomis, – man visa 
tai nėra svetima. Kaip rašytoja, 

Tauragnų krašto muziejuje pradėjusi dirbti Lina Žalytė jau planuoja įvairias veiklas

gydytoja, žiniuonė, pasakotoja 
ji mane sužavėjo senokai. Bū-
dama gal dešimties metų gavau 
jos knygelę „Gyvačių karalys-
tė“, tuo metu mano tėtis dirbo 
„Mokslo ir gyvenimo“ redak-
cijoje. E. Šimkūnaitė rašyda-
vo žurnalui daug straipsnių, ne 
kartą iš tėčio nugirsdavau įvai-
rių pasakojimų. Tauragnai tikrai 
turi kuo patraukti ir visišką pra-
šalietį“, – apie savo pomėgį kal-
bėjo muziejininkė. 

Vos tik pradėjusi dirbti muzie-
juje L. Žalytė sakė pastebėjusi, 
kad tauragniškiai ėmė vis dažniau 
lankytis ir siūlyti kažką naujo nu-
veikti muziejaus labui: sugal-
voti įdomesnių veiklų, užsiėmi-
mų, išsakydavo savo miestelio 
viziją, netgi išreiškė susirūpini-
mą, kad miestelyje nėra tinkamos 
maitinimo įstaigos, kavinės... 
Darbo pabaigoje susidarydavo 
ilgas lūkesčių sąrašas. Tai džiu-
gina. Akivaizdu, kad visi pasiil-
go naujovių“, – sakė muziejaus 

darbuotoja, kuri jau pirmosiomis 
darbo dienomis susiplanavo nau-
jų veiklų, kurias tikisi įvykdyti ir 
tauragniškiams bei miestelio sve-
čiams pasiūlyti įdomių naujovių.

Ateities planai
„Planuojame sudaryti naujas 

edukacines programas, skirtas 
Tauragnų kraštui pažinti, daugiau 
dėmesio skirti istorijai ir kultūros 
paveldo objektams, gamtai, atnau-
jinti muziejų pirmiausia kaip lan-
kytojų centrą, kur šio krašto gy-
ventojai ir svečiai galėtų išsamiai 
susipažinti su lankytinomis vie-
tomis. Juk sakoma, kad Taura-
gnai yra Aukštaitijos nacionalinio 
parko vartai, jie paskelbti mažą-
ja kultūros sostine, – ateities pla-
nais dalijosi pašnekovė. – Taip pat 
galvojame ir apie išvažiuojamą-
sias ekskursijas, pažintinius žy-
gius, temines vakarones, literatū-
rines popietes ir kitus kultūrinius 
renginius, susijusius su muzie-
jaus veikla. Kas mėnesį atnaujin-

sime meno parodas. Nepamiršime 
ir mažųjų lankytojų, jiems bus or-
ganizuojamos kūrybinės dirbtuvė-
lės, užsiėmimai, skirti geriau su-
pažindinti su krašto vertybėmis, 
žymiais žmonėmis. Muziejus pir-
miausia turi tapti socializacijos, 
komunikavimo erdve ir prisitaiky-
ti prie kintančių visuomenės po-
reikių. Aišku, tam reikia daugiau 
laiko ir finansinių išteklių.“

Rudenį muziejus planuoja 
E. Šimkūnaitei paminėti skirtą 
muzikinį renginį pagal žymio-
sios žolininkės užrašytas pasa-
kas ir padavimus, o vėlai rudenį 
bus organizuojamas žygis „Eu-
genijos Šimkūnaitės atminimo 
keliais“: svečiai ir krašto žmo-
nės, minėdami šią sukaktį, ga-
lės iš naujo pakeliauti ir atsimin-
ti žolininkei svarbias Tauragnų 
miestelio vietas, aplankyti kapą, 
pagiedoti liaudies giesmių. „Visa 
kita tegul būna lankytojams stai-
gmena“, – šyptelėjo L. Žalytė.

Linos Žalytės asm. archyvo nuotr.

„Pasirinkome patikimą vari-
antą. Turėjome daug pasiūlymų, 
daug įvairių žaidėjų, turinčių 
tiek NBA, tiek G lygos patirties. 
Tačiau didžioji dalis šių žaidėjų 
labiau buvo linkę patys pelny-
ti taškus, o mums reikėjo žmo-
gaus, kuriančio progas kitiems. 
Bryantas praėjusį sezoną labai 
gerai valdė komandą puolant bei 
patikimai žaidė gynyboje. Pasi-
rinkę jį mes žinome, ką gausime, 

„Juventus“ atakoms ir toliau diriguos amerikietis
Utenos „Juventus“ klubas, vadovaujamas komandos 

vyr. trenerio Žydrūno Urbono, pirmadienį, rugpjūčio 
17 d., pradėjo ruoštis naujajam Lietuvos krepšinio ly-
gos (LKL) 2020–2021 metų sezonui. Tapo aišku, kad 
klubo vadovai savo gretose išsaugojo vieną itin svarbų 
žaidėją. Kaip pranešama oficialiame „Juventus“ klubo 
tinklalapyje, nauja metų sutartis pasirašyta su 23 metų 
186 cm ūgio atakų organizatoriumi Bryantu Crawfor-
du, kuris Utenoje buvo ir praėjusiais metais.

jis taip pat žino mūsų sistemą. 
Be to, iš praėjusio sezono likę 
lietuviai taip pat norėjo Bryantą 
toliau matyti komandoje, tad šis 
sprendimas buvo palankiai su-
tiktas visų“, – praėjusią savaitę 
sakė „Juventus“ klubo direkto-
rius Eimantas Skersis.

2019 m. vasarą prie koman-
dos prisijungęs gynėjas praėjusį 
„Betsafe-LKL“ sezoną aikštelė-
je praleido po kiek daugiau nei 

„Juventus“ atakas ir toliau 
organizuos puikiai praėjusį sezoną 

žaidęs Bryantas Crawfordas 

Vytauto Ridiko nuotr. 
25 minutes, per kurias pelnė po 
12,3 taško (55,1 proc. dvitaškių, 
23,7 proc. tritaškių, 78,6 proc. 
baudų), atkovojo po 2,8 bei per-
ėmė po 1,5 kamuolio, atliko po 
4,2 rezultatyvaus perdavimo ir 
rinko po 11 naudingumo balų.

Išsaugojęs B. Crawfordą, 
Utenos klubas priartėjo prie ko-
mandos komplektavimo darbų 
finišo. Artimiausiu metu ekipa 
tikisi pasirašyti sutartį su pa-
grindiniu lengvuoju kraštu. Ne-
atmetama galimybė, kad iki 
sezono pradžios dar bus pasira-
šytas kontraktas ir su vienu jau-
nu krepšininku, kuris pagrindi-
nėje ekipos sudėtyje pakeistų 
Arną Beručką. Su 23 m. 195 cm 
ūgio gynėju A. Beručka klubo 
vadovai atsisveikino praėjusią 
savaitę. 2018 m. prie komandos 
prisijungęs gynėjas buvo suda-
ręs sutartį pagal formulę 2+2. 

Krepšininkas kurį laiką buvo 
skolinamas Molėtų „Ežerūno“ 
ekipai, o vilkint „Juventus“ ap-
rangą sužaidė 34 rungtynes.

„Pasakysiu nuoširdžiai – la-
bai skauda širdį priimant tokį 
sprendimą. Tačiau atsitiko taip, 
kad Arnui tiesiog nebeliko žai-
dybinio laiko, o pats krepši-
ninkas nebenorėjo sėdėti ant 
suolelio. Pasitarėme ir nu-
sprendėme atsisveikinti. Linki-
me sėkmės Arnui. Manau, kad 
per tuos porą metų mūsų orga-
nizacijoje jis tikrai paaugo kaip 
žaidėjas, tad linkiu jam surasti 
vietą, kur galėtų atsiskleisti“, – 
sakė „Juventus“ klubo direkto-
rius E. Skersis.

Praėjusiame „Betsafe-LKL“ 
sezone A. Beručka aikštelė-
je praleido vidutiniškai po pu-
saštuntos minutės, per kurias 
pelnė po 2,2 taško bei rinko po 
1,3 naudingumo balo.

„Utenos dienos“ ir 
„Juventus“ inf. 
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Pilnos duobės žuvų
Niekada nuo savo gimtojo 

kaimo nenutolęs Algis Morkū-
nas sakė šiuo metu Dusyniuo-
se leidžiantis vasaras. Pašne-
kovas pasakojo, kad mokyklą 
lankė Vyžuonose. Nuo rudens 
iki pavasario vaikai eidavo tie-
siai per Dusyno ežero ledą. Taip 
sutrumpindavo beveik pusę ke-
lio. „Vaikų kaime buvo daug. 
Vyresnieji pramindavo sniege 
taką, o mažesnieji kaip žąsiokai 
– iš paskos“, – kalbėjo vyras ir 
rodė aplinkinius namus, iš ku-
rių tai penki, tai šeši vaikai ėjo į 
mokyklą. Vyras juokėsi, kad da-
bar nei namų, nei vaikų nebeli-
ko, tik vieni seneliai. 

„Prie ežero buvo daug mau-
dyklų – kur norėjai, ten galė-
jai prieiti, – teigė pašnekovas. 
– Žvejodavom. O dabar visur 
apžėlę.“ Upelis Dusyna, kurį 
A. Morkūnas nuo vaikystės 
žino tik Ešeryno vardu, buvo la-

Ten, kur duso žuvų tuntai, nardė dusių pulkai (IV)
Visvaldas KULAKAUSKAS
visvaldas@utenosdiena.lt

Pabaiga. Pradžia Nr. 58.

Dusynių kaimas yra Vyžuonų ir Leliūnų seniūni-
jų paribyje. Norint jį pasiekti iš Utenos, reikia va-
žiuoti Kupiškio plentu iki Vyžuonų, o už jų pasukti į 
žvyrkelį su nuoroda Vytauto paminklo link. Už maž-
daug keturių kilometrų reikia nepamiršti pasukti į 
kairę, nes priešingu atveju nuvažiuosite į Debeikius 
(Anykščių r.). Jei ieškosite kelio ženklo su nuoroda, 
kad įvažiavote į Dusynius, jo taip pat nerasite, nes 
jo tiesiog nėra. Vis dėlto, jei būsite atidūs, pastebė-
site prie kelio stovinčius Dusyno – vienintelės Dusy-
nių gatvės – medinius žymenis. Kaime yra ne viena 
antrą šimtmetį skaičiuojanti troba, tik keturi nuo-
latiniai gyventojai, neveikiančios kapinaitės, kurio-
se – vos vienas paminklėlis. Su maža dalele šio ka-
daise gausaus kaimo istorijos kviečiame susipažinti 
ir „Utenos dienos“ skaitytojus.

bai žuvingas: „Pavasarį, kai pri-
eidavo žuvies, žmonės kas pen-
kis metrus jame stovėdavo ir 
visiems jos užtekdavo. Mamos 
mums, vaikams, duodavo kokią 
nors seną užuolaidą arba patys 
kartais nuo lango nusikabinda-
vom, pasidarydavom tokį bu-
čioką – į upės duobę ir bučio-
kas pilnas.“ Anot A. Morkūno, 
toliau, aukštupio link, pavasarį 
pievose telkšodavo didelės ištir-
pusio sniego balos, į kurias žu-
vys ir plaukdavo neršti, tačiau, 
kai praėjo melioracija, iškasė 
griovį, nukreipė į upelį šaltą po-
žeminį vandenį, viskas pasibai-
gė – nebeliko nė vienos žuvies. 

Mažasis laiškanešys
„Mūsų kaime buvo devy-

ni Morkūnų kiemai“, – juokėsi 
pašnekovas ir pridūrė, kad an-
tri pagal gausumą kaime buvo 
Guobužai. A. Morkūnas pasa-
kojo, kad jo mama vežiojo paš-

tą. Žiemą jai padėdavo ir jis 
pats. Važiuodavo arkliu, nes 
žmogus per gilų sniegą išbris-
ti jau nebegalėjo. „O žmonėms 
laikraščių tai reikėdavo, – pa-
sakojo vyriškis. – Kiek anks-
čiau jų užsisakydavo! Po pen-
kis–šešis laikraščius imdavo. 
Pensijas irgi pristatydavom. 
Pensija būdavo 13 rublių. Pa-
vasarį motina nupirko man dvi-
ratį. Atveža laikraščius, pensi-
jas iš Vyžuonų, paskirsto, o aš 
išvežioju. Niekam nerūpėjo, 
kad vaikas laiškanešiu dirba, 
svarbiausia, kad viską gauna, 
kas reikalinga. Žmonės dau-
giausia gyveno vienkiemiuose 
– reikėjo apvažiuoti visus. 49 
kiemai buvo Dusyniuose. Kie-
kvieną žinojau.“ 

Anot vyro, per Dusynos upe-
lį tilto nebuvo, tad, kai jis pava-
sarį patvindavo, nuleisdavo virš 
vandens  tėkmės uosius. Pralai-
da atsirado tik vėliau, kai naują 
kelią per kaimą nutiesė.

Pasak A. Morkūno, Dusy-
nių vaikai žaidimų nežaisdavo, 

nes jiems tiesiog nebuvo laiko. 
Pareidavo iš mokyklos, reikėda-
vo daržus ravėti, malkas krauti, 
prie šieno eiti. Pamokas, kol ne-
buvo elektros, ruošdavo prie ži-
balinės lempos.

Nei parduotuvės, nei kultūros 
namų...

A. Morkūnas pasakojo, kad 
sovietmečiu Dusyniuose buvo 
numatyta pastatyti parduotu-
vę, kultūros namus. Melioraci-
jai griaunant Dusynių vienkie-
mius, žmonėms buvo siūloma 
keltis į kaimą. „Kol nenugriovė 
namų, žmonėms nedavė pinigų, 
– porino vyras. – Reikia keltis, 
bet nėra kur. Žmonės nebuvo ti-
kri, ar atsiras kultūros namai, ar 
bus pastatyta parduotuvė. Bū-
simų namų vietoje stirksojo tik 
sukalti kuoliukai. Bet pastatus 
dar reikia pastatyti. Tada žmo-
nės ėmė ieškoti naujų namų: ne-
mažai išsikėlė į kolūkį „Lenino 
keliu“, beveik pusė kaimo išvy-
ko gyventi į naujai pastatytus 

namus Naujuosiuose Elminin-
kuose (Anykščių r. – aut. past.). 
Tenykštis kolūkis pasiūlė ir dar-
bą. Taip visi ir išbėgo. Kaimas 
sunyko. Niekas namų nesista-
tė. Neatsirado ir žadėtieji kultū-
ros namai su parduotuve.“ Anot 
pašnekovo, Vyžuonose kolū-
kis pristatė daug namų, tačiau 
jie dygo vienas prie kito, erdvės 
nebuvo net didesniam daržui. 
A. Morkūno manymu, statant 
naujus individualius būstus Du-
syniuose, to būtų išvengta, nes 
čia daugiau žemės.

Negana to, kad naujos staty-
bos Dusyniuose taip ir nepra-
sidėjo, nyko trobos ir pačiame 
kaime. Pasak A. Morkūno, kito-
je kelio pusėje, prieš kaimo ka-
pinaites, stovėjo keturios tro-
bos. Vieni gyventojai numirė, 
kiti išsikėlė. Jų sodybos buvo 
nuverstos.

Muštynės po trispalve
A. Morkūno teigimu, pagrin-

diniai šokiai Dusyniuose vyk-
davo per Velykas. Šokdavo tai 
pas vieną, tai pas kitą kaimo gy-
ventoją. „Vasarą kiekvieną šeš-
tadienį darydavome gegužines, 
– pasakojo vyras. – Jos vykdavo 
pas mano bobutę, pas O. Vitie-
nę. Ne visi kiemai tiko – reikė-
jo lygios vietos. Sueidavo visas 
kaimas, įkasdavome geguži-
nės vietoje didelį medinį stul-
pą, ant jo pakabindavome vėlia-
vą (beje, kabindavo lietuvišką 
trispalvę; anot A. Morkūno, te-
reikėdavo iš apylinkės gauti lei-
dimą ir kliūčių kelti vėliavą ne-
buvo – aut. past.). Tada nuo 
stulpo viršūnės nuleisdavome 
vainikus iš ąžuolo lapų ir gėlių. 
Juos pririšdavome prie į žemę 
įbestų kuolų, tarp jų prikaišio-
davome berželių, kuriuos suriš-
davome su kuolais – kad niekas 
nesusimokėjęs neįeitų. Padary-
davome pakylą muzikantams. 
Už dalyvio bilietą įeinantieji 
pro bromą turėjo sumokėti po 
20 kapeikų. Bilietą atstojo į at-
lapą segamas lietuviško darže-
lio gėlės žiedas. Privažiuodavo 
žmonių ir iš kitų kaimų.“ 

Šias girnas Algis Morkūnas išgelbėjo iš melioratorių 
sustumtos akmenų krūvos

Algis Morkūnas niekada nebuvo 
nutolęs nuo savo tėviškės

Neblogai išsilaikiusi senoji Morkūnų troba, anot Antano Dubravos, tikrai bus šimtametė

Autoriaus nuotr.
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UTENOS KRAŠTAS – 
KAIMO PAVELDAS IR ŽMONĖS

10 000 Eur

Ten, kur duso žuvų tuntai, nardė dusių pulkai (IV)
Pasak vyro, už pinigus, ku-

rie būdavo surinkti gegužinė-
se, kaimo žmonės rudenį su-
ruošdavo balių. Atvažiuodavo 
jaunimo, dažniausiai su moto-
ciklais, ir iš kitų kaimų. Pašne-
kovo teigimu, tada ir pradėjo 
vieno kaimo jaunimas muštis 
su kito kaimo jaunuoliais: „Pri-
važiuodavo girtų ir daug iki 
muštynių nereikėdavo: kažkas 
kažką užkabindavo, kažkam 
kažkas nepatikdavo... Kaimas 
prieš kaimą, kapela prieš ka-
pelą...“ A. Morkūnas neslėpė, 
kad, nepaisant muštynių, norė-
dami pritraukti į gegužinę kuo 
daugiau žmonių, dusyniškiai 
iškabindavo skelbimus visoje 
apylinkėje. Pašnekovas sakė, 
kad anksti ryte su draugais ei-
davo sutvarkyti šokių vietą. Ir 
ko tik ten nerasdavo: ir pinigi-
nių, ir laikrodžių, ir akinių... 

Ko reikėjo, to ir atveždavo
Pasak A. Morkūno, autobu-

sas iš Utenos į Dusynius kursa-

vo neilgai: „Pamažu visi žmonės 
iš kaimo išvyko, jaunimas, pa-
baigęs mokyklą, taip pat išvažia-
vo. Liko tik senimas. Iš pradžių 
autobusas kursavo per dieną tris 

kartus: ryte, per pietus ir vakare. 
Paskui liko du kartai, dar vėliau 
– kartas, galų gale ir visai nebe-
liko. Tuščias autobusas juk ne-
važinės, o būdavo atvažiuoja la-
zas: susirenka vaikai iš Dusynių, 
Starkų, Zablūdavos (Vyžuonų 
sen. – aut. past.)... Pilnas autobu-
sas nuvažiuodavo į Vyžuonas – 
vaikai pabirdavo kaip žirniai...“

A. Morkūnas sakė, kad likę 
be viešojo transporto dusyniš-
kiai arkliais nuvažiuodavo į Vy-
žuonas, nusipirkdavo maisto 
visai savaitei. Vėliau atsirado 
„lafkės“ (mobiliosios parduotu-
vės), bet ir toms po kurio laiko 
dėl kelių žmonių neapsimokė-
davo važiuoti. Tada prekybinės 
veiklos ėmėsi privatininkai, ku-
rie neretai parduoda prekes, 
kurių galiojimo laikas yra se-
niai pasibaigęs. Dar anksčiau, 
kol kaime buvo daugiau vyrų, 
jie prašydavo draudžiamų pre-
kių: alaus, degtinės, cigarečių... 
Ir, pasak A. Morkūno, gauda-
vo. Netgi cukrų parduoti būda-
vo draudžiama, kad kaime nie-
kas naminukės nevarytų.

Pinigų nereikia – duok 
išgerti!

„Pas tėvus visada būdavo po 
du bidonus samagono. Vykda-
vo talkos – visiems reikėjo duot. 
Atvažiuoja kolchozo traktoris-
tas – be dviejų butelių samagono 
jis nears, nekultivuos: „Man ne-
reikia pinigų. Aš gaunu atlygini-
mą, pinigų aš turiu.“ Jam reikia 
išgerti. Kiekviena gryčia turėjo 
samagono, visi jį varydavo. Be 
samagono jokios talkos neprisi-
kviesi“, – tikino A. Morkūnas.

Vyras pasakojo, kad rudenį vi-
sas kaimas arkliais veždavo kul-
ti javus. Kolūkis duodavo „dam-
pę“ ir visą savaitę visas kaimas 
vargdavo. „Didelė talka būdavo, 
– sakė pašnekovas. – Nuo grū-
dų atskirtus šiaudus kraudavo į 
stirtas, kurias vėliau gabendavo-
si kiekvienas į savo namus. Po 
kūlimo – vėl balius. Kiekvienas 
atsineša ką nors išgerti ir užkąs-
ti.“ Pašnekovas tikino, kad nors 
žmonės ir išgerdavo, bet visi 
darbai būdavo atlikti laiku. 

Pasak A. Morkūno, kai su 
žmona apsigyveno Utenoje, 
dažnai atvažiuodavo į Dusynius 
padėti tėvams. „Oi vargom! Bet 
taip buvom pripratę, kad atrodė, 
jog taip ir turi būt. Juo labiau 
kad viskas einasi, viskas gerai. 
Galvon neimdavom gal dar ir 
todėl, kad visi vienodai vargda-
vo“, – kalbėjo vyriškis.

Pjovimas pusiau miegant
„Ruskio laikais išvis blogai 

buvo. Duodavo tik 60 arų skly-
pelį, o laikydavom bent penkias 
kiaules, dvi karves, jautį. To skly-
pelio tik daržams užtekdavo, o 
iš kur šieno gauti. Pievų kolūkis 
neduodavo, bet leisdavo ravus 
pjauti. Viską darydavome ranko-
mis: pjaudavome, ištempdavo-
me, džiovindavome, su arkliu su-
siveždavome. Laimei, turėjome 
nuosavą arklį – kada nori, tada ir 
pasiimi. Jei neturi savo, eini pra-
šyti kolūkio. Arklio reikėjo ne 
vienam, todėl kas pirmesnis, tas 
ir pasiima...“ – kalbėjo vyras. 

A. Morkūnas prisiminė, kad 
tekdavo eiti į pievas ir po gegu-
žinių, kas nuvargusiam vaiki-
nui buvo itin nelengva: „Grįžti 
iš gegužinės trečią ryto, o penk-
tą tėvas jau kelia: „Sūnau, ei-
nam pievos pjauti.“ Visą vaka-
rą prisišokęs, o dar šiek tiek ir 
išgėręs, kojų nejauti. Stovi ant 
dalgio pasirėmęs ir miegi. Kiek 
galėdavai, tiek ir pjaudavai, bet 
tėvams niekada neatsakydavai.“ 

Kaip fermomis paminklą 
saugojo

Utenoje gyvenantis Antanas 
Dubrava, kaip ir A. Morkūnas, 
vasaras praleidžia Dusynių kai-
me. Nors gimė gretimame Mel-
dučių (Vyžuonų sen.) kaime, 
bet, motinai nupirkus į Sibirą iš-
tremtų Morkūnų sodybą, persi-
kraustė gyventi į Dusynius.  

Vyras pasakojo, kad jo giminai-
tis Petras Dubrava-Stumbras, Vy-
tauto apygardos Liūto rinktinės 
2-osios Beržo kuopos Stumbro 
būrio vadas, kartu su kitais savo 
būrio partizanais žuvo bunkeryje 
tarp Dusynių ir Meldučių kaimų.

A. Dubrava yra girdėjęs, kad 
Dusynių kapinaitėse palaidotas 
Jonas Karvelis buvo nušautas 
skrebų. Apsilankę pas Karvelius, 
„liaudies gynėjai“ rado devynio-
likmetį vaikiną namie. Neturėjo 
prie ko prisikabinti, tai nuspren-
dė, kad dokumentai netvarkingi. 
Liepė bėgti. Bėgantį ir nušovė.

Anot pašnekovo, labai popu-
liarios jo vaikystėje gegužinės 
vykdavo ant prie Vyžuonų esan-
čio Kartuvių kalno: „Į gegužines 
ant Kartuvių kalno atvažiuodavo 
žmonių net iš Utenos, o kai du-
syniškiai ir aplinkinių kaimų gy-
ventojai sužinodavo gegužinę 
vyksiant ant šio kalno, visi su-
gužėdavo – tik bobutės namuose 
likdavo. Tarybiniais laikais gegu-
žines uždraudė, apstatė fermomis 
– neva saugomas paminklas.“

Dviejų pusių Dubravų klėtis

Antanas Dubrava Dusyniuose 
gyvena tik vasarą

Vienintelis aiškus Dusynių kaimo kapinaičių kapas – Jono Karvelio

Dubravų tvartas

Visvaldo Kulakausko nuotr.
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Puslapį parengė
Vytautas RIDIKAS

BENDRASIS 
PABALBOS TELEFONO 

NUMERIS112

Prie vairo neblaivūs vairuotojai 
• Rugpjūčio 11-ą, apie 19.30 val., Zarasų mies-

te moteris (gim. 1986 m.) vairuodama automobilį 
VOLVO S40 atsitrenkė į apšvietimo stulpą ir pa-
sišalino iš įvykio vietos. Toliau vairuodama auto-
mobilį atsitrenkė į vandentiekio šulinį ir vėl pa-
sišalino iš eismo įvykio vietos. Moteris vartojo 
alkoholį iki eismo įvykio aplinkybių nustatymo 
(2,17 prom.). 

• Rugpjūčio 16-ą, apie 22.30 val., Metalo gatvė-
je, Utenoje, nestojo policijos pareigūnų stabdomas 
motociklas. Vėliau nustatyta, kad motociklą vai-
ravo ne tarnybos metu, neuniformuotas, neblaivus 
(2,41 prom.), neturintis teisės vairuoti šios rūšies 
transporto priemonės Lietuvos kariuomenės karys 
savanoris (gim. 1995 m.). Vyras buvo sulaikytas ir 
uždarytas į Utenos apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato (AVPK) areštinę.

• Rugpjūčio 15-ą, po vidurnakčio, vyras (gim. 
1990 m.) būdamas neblaivus (2,47 prom.) kelio 
Molėtai–Pabradė 9 km vairavo automobilį VW 
PASSAT. Vairuotojas buvo sulaikytas ir uždary-
tas į Utenos AVPK areštinę.

• Rugpjūčio 15-ą, po 19 val., Didžiokų kaime (Mo-
lėtų r.) buvo sustabdytas automobilis MAZDA, kurį 
vairavo neblaivus (1,96 prom.) vyras (gim. 1994 m.). 

• Tos pačios dienos vakarą, apie 20 val., Kuk-
tiškėse (Utenos r.) sustabdytas automobilis VOL-
VO, kurį vairavo vyras (gim. 1982 m.). Vairuoto-
jas vengė neblaivumo patikrinimo, neturėjo teisės 
vairuoti, todėl buvo sulaikytas ir uždarytas į Ute-
nos AVPK areštinę. 

• Rugpjūčio 15-ą, apie 20.40 val., kelio Vilnius–
Utena 42 km (Molėtų r.) neblaivi (1,78 prom.) mo-
teris (gim. 1973 m.) vairavo automobilį VW PAS-
SAT. Moteris sulaikyta ir uždaryta į Utenos AVPK 
areštinę.

Avarija Zarasų rajone – su aukomis
Rugpjūčio 15-ą, po 9 val., Strepčiškių kaime (Im-

brado sen.), kelyje Zarasai–Bradesiai–Obeliai, eis-
mo įvykio metu susidūrė du lengvieji automobiliai. 
Jaunuolis (gim. 2002 m.), vairuodamas automobilį 
AUDI A3, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, 
nesuvaldė automobilio, išvažiavo į priešpriešinę 
eismo juostą ir susidūrė su atvažiuojančiu auto-
mobiliu VOLVO V70, kurį vairavo blaivus vyras 
(gim. 1990 m.). Automobilyje AUDI liko prispaus-
tas vairuotojas, kurį išlaisvino tik atvykę ugniage-
siai gelbėtojai. Vairuotojas nuo patirtų sužalojimų 
mirė gydymo įstaigoje. Dar trims eismo įvykyje da-
lyvavusiems žmonėms pagalbą suteikė atvykę grei-
tosios medicinos pagalbos medikai. Jie buvo paleis-
ti gydytis ambulatoriškai.

Žiaurus elgesys
Rugpjūčio 17-ą, apie 13 val., Momėnų kaime 

(Utenos sen.) vyras (gim. 1932 m.) bandė užmuš-
ti moteriai (gim. 1941 m.) priklausantį šunį.

Buvo ieškoma vyro
Rugpjūčio 17-ą, apie 13.40 val., iš namų Kaniūkų 

kaime (Užpalių sen.) išėjo vyras (gim. 1943 m.) ir 
dingo. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tos pa-
čios dienos vakarą, po 21 val., vyras atsirado.

Vagystė Utenoje
Nuo šių metų rugpjūčio 12-os 21 val. iki rug-

pjūčio 14-os 9 val. vagys įsilaužė į garažų ben-
drijoje, Palijoniškio gatvėje, esantį garažą ir pa-
vogė motociklą SUZUKI (padaryta 1 462 eurų 
žala), du dviračius (žala – 300 eurų) bei 12 vnt. 
automobilio padangų (padaryta žala tikslinama). 

Dėl beveik visų įvykių Utenos AVPK pradėti 
ikiteisminiai tyrimai.

Parengta pagal Utenos AVPK inf.

Utenos policija ieško įtariamo 
asmens, kuris Visagine peiliu 
sunkiai sužalojo vyrą

Rugpjūčio 13 d., apie 3 val., 
Visagino mieste, laiptinėje, ras-
tas peiliu sužalotas vyras (gim. 
1983 m.). Sunkios būklės su-
žeistasis su durtine žaizda per-
duotas medikams. 

Galimas įtariamasis Arūnas 
Markun (gim. 1976 m.) šiuo 
metu ieškomas. 

Pažįstančius įtariamą asme-
nį ar žinančius jo buvimo vietą 
policija prašo nedelsiant skam-
binti į Utenos apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
(AVPK) Operatyvaus valdymo 
skyrių tel. 8 700 60 200 arba 
skubios pagalbos tel. 112.

Utenos AVPK Kriminalinės 
policijos nusikaltimų tyrimo 
skyriuje pradėtas ikiteisminis 

tyrimas pagal LR BK 135 str. 1 
d. (sunkus sveikatos sutrikdy-
mas). Papildomos aplinkybės 
tikslinamos.

Utenos AVPK inf.

Kaip veikia sukčiavimo 
schema? 

Sukčiai skambina iš įvai-
rių šalių mobiliojo ryšio opera-
torių abonento numerių. Daž-
niausiai skambinantys asmenys 
bendrauja rusų kalba. Į skambu-
tį atsiliepusiajam paaiškina, kad 
dirba didelėse investicijų kom-
panijose, kurios vykdo investi-
cijų politiką, ir siūlo investuoti 
pinigus bei gauti didžiulį pelną. 
Susidomėjusiesiems sukčiai pa-
teikia nuorodas į įvairias finan-
sines platformas, kuriose pri-
valoma registracija. Tariamieji 
finansų ekspertai siūlosi padėti 
įvykdyti sėkmingą registraciją 
investicijų platformoje ir nuro-
do asmenims savo kompiutery-
je įdiegti kompiuterinę progra-
mą „AnyDesk“, per kurią įgyja 

Policija įspėja: gavę pasiūlymą praturtėti investuojant, būkite budrūs!
Šiandieniai sukčiai veikia agresyviai ir drąsiai siū-

lydami lengvą ir greitą būdą praturtėti investuojant. 
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
(AVPK) Kriminalinės policijos nusikaltimo tyrimo 
skyriuje tiriamas antras sukčiavimo atvejis, kai suk-
čiai veikia pagal panašią veiksmų schemą. Žmonės, 
patikėję apgaule ir tikėdamiesi uždirbti pelno, skoli-
nasi didžiules pinigų sumas ir jas praranda. 

nuotolinę prieigą prie susido-
mėjusiųjų kompiuterio. 

Žmonės, nieko neįtarda-
mi, atlikę sėkmingą registraci-
ją platformoje perveda pinigus 
į nurodytą sąskaitą. Finansinės 
platformos paskyroje apgaulin-
gai parodoma, kad iš investuo-
tos sumos jie uždirbo pelno. Pa-
tikėję lengvu uždarbiu žmonės 
skolinasi dideles pinigų sumas 
ir toliau investuoja siekdami už-
dirbti dar daugiau. Tačiau, kai 
nori atsiimti pinigus iš finansi-
nės platformos, sukčiaujantie-
ji pradeda reikalauti sumokėti 
įvairius mokesčius, tokiu būdu 
išviliodami dar daugiau pinigų. 

Dažniausiai nukentėjusieji, nu-
rodant sukčiams, atsidaro sąskai-
tas kitose finansų įstaigose arba 
kriptovaliutų keityklose ir į šias 

bendroves perveda asmeninius pi-
nigus manydami, kad investuo-
ja. O sukčiai, padėję atsidaryti šias 
paskyras ir žinodami prisijungi-
mo prie šių paskyrų slaptažodžius, 
visas lėšas kriptovaliutų pavida-
lu perveda į kitas sąskaitas. Atlik-
tų tokių finansinių pavedimų daž-
niausiai atsekti nėra galimybės. 
Utenos AVPK Kriminalinės poli-
cijos nusikaltimų tyrimo skyriuje 
atliekamuose ikiteisminiuose ty-
rimuose sukčiai naudojo swiss-
market.net, investingcapital.com, 
https://gfbroker.com/ neregistruo-
tas finansines platformas. 

Kaip atpažinti ženklus, 
rodančius, kad siūlomas 
investicinis uždarbis yra tik 
būdas išvilioti pinigus?

• Sukčiai dažnai naudoja ne-
registruotas finansų platfor-
mas. Patartina, prieš atliekant 
bet kokias finansines operaci-
jas, patikrinti, ar mokėjimų, in-
vestavimo platformos yra fi-
nansų rinkų dalyvės. Lietuvos 
bankas, siekdamas apsaugo-
ti vartotojų interesus, skelbia 
sąrašą subjektų, neturinčių tei-
sės Lietuvoje teikti finansinių 

(įskaitant investicinių) paslau-
gų, tačiau jas siūlančių ir suda-
rančių galimybes šias paslau-
gas gauti (įskaitant galimybes 
prekiauti finansinėmis priemo-
nėmis) jų administruojamo-
se interneto svetainėse https://
www.lb.lt/lt/subjektu-sarasas.

• Dažnai nusikaltėliai naivuo-
lius vilioja pažadais per trum-
pą laiką uždirbti kelis kartus, o 
kai kuriais atvejais net ir kelio-
lika kartų daugiau. Be to, žada-
ma, kad nėra jokios tikimybės 
prarasti pinigus, nors bet ku-
ris finansų ekspertas įspėtų, kad 
šimtaprocentinių garantijų in-
vestuojant nebūna.

• Nusikaltėliai bando spausti 
kuo greičiau priimti sprendimą 
ir investuoti.

• Patartina kritiškiau vertinti 
abejotinus skambučius. 

• Gautą informaciją galima 
patikrinti internete. 

• Prieš investuojant būtina 
konsultuotis su finansų eksper-
tais ar pasitarti su artimaisiais. 

Utenos AVPK inf.



Įmonei reikalingas darbuotojas administruoti 
autodalių pardavimo internetu procesą: foto-
grafuoti prekes, dėti skelbimus.  
 Tel.: 8 650 10 307, 8 698 46 945                    UD-091

PERKA

Skubiai ir greitai nupirksiu sodybą ar 
namą. Sumokėsiu grynaisiais. Įdomus 

kiekvienas pasiūlymas. Tel. 8 608 44 340 
UD-007

Galiu skubiai nupirkti butą. Atsiskaitau iš 
karto. Svarbus kiekvienas pasiūlymas.  
Tel. 8 622 67 994                                                  UD-008

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

Nupirkčiau 1 k. butą. Tel. 8 629 92 282       UD-083

Nupirktume namą Utenoje (Naujasodžio 
g., Vyžuonėlių g., ar kur netoliese). Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 631 88 097 UD-093 

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje per-
ka miškus su žeme, gali būti ir iškirsti. 
Laukiame pasiūlymų ir iš tarpininkų.                

Tel. 8 635 77 777 UDS-556 

Įmonė brangiai perka galvijus, atsiskai-
to iš karto, išsiveža. Tel.: 8 686 54 826,                           

8 684 40 534 UDS-499 

NAUJA LENTPJŪVĖ! Geriausiomis kainomis 
superkame medžio rąstus, parduodame 
statybinę medieną. Tel. 8 687 87 266     UD-027 

Superkame menkaverčius krūmynus iš 
apleistų pievų nuo 1 ha, sutvarkome doku-
mentus. Perkame kirtimo atliekas iš kirta-
viečių ir išsitraukiame patys.  
 Tel. 8 645 88 807                                                                       UDS-567

Brangiai nupirksiu jūsų BMW 3 serijos auto-
mobilį (važiuojantį, sugedusį ar po avarijos). 
Gali būti be draudimo, TA ar išregistruotas. At-
siskaitau vietoje, išsivežu pats.  
 Tel. 8 675 71 226                                                  UD-092

MALKŲ SUPIRKTUVĖ. Superku įvairias mal-
kas, pjaunu, skaldau malkas jūsų namuose. 
Tel. 8 601 12 351                                                UD-942

Superkame automobilius! Važiuojančius, 
nevažiuojančius, daužtus. Su defektais 

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

Tel. 8 672 03 225 UD-802 

PARDUODA

SB „Žuvėdra“ parduodamas sodas su namu ir 
kitais pastatais. Strazdakalnio kaime parduo-
dama negyvenama sodyba su 1,21 h žemės, 
0,5 ha miško ir 3,36 ha lapuočių miško.  
Tel. 8 676 21 164                                                   UD-093

Šlepečių k., Daugailių sen., parduodama 
12,73 ha ž. ū. žemė su pastatais.   
Tel. 8 620 87 455                                                  UD-092

Parduodu mišrias skaldytas, rąsteliais malkas. 
Tel. 8 621 67 830                                                  UD-020

Parduodu nebrangiai malkas: skaldytas, rąste-
liais, kaladėlėmis, alksnines, beržines, uosines. 
Tel. 8 612 29 623                                                   UD-021

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

PERKAME MIŠKUS, KONSULTUOJAME. 
UDS-914

Parduodu automobilį NISSAN PRIMERA be TA, 
2,2 l., 102 kw., 2004 m. taip pat bulvių kasamąją 
prie motobloko MTZ 05. Tel. 603 64 029     UD-098

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

Išnuomoju vieno kambario butą su baldais 
minimaliam vienerių metų laikotarpiui. Kai-
na 150 Eur už mėn. Tel. +31654375357 UD-088

Išnuomojamas dviejų kambarių butas Dauniš-
kyje. Tel. 8 678 65 375                                        UD-096

PASLAUGOS

LANGIMA. Plastikinių langų, durų, remon-
tas, reguliavimas, montavimas. Langai, 
„roletai“, tinkleliai nuo uodų. Dirbame ir 
savaitgaliais. Tel. 8 684 05 526                  UD-813

Stalių dirbtuvės Utenoje. Tel. 8 699 47 904 UD-082

Kokybiški mūro ir medžio paviršių dažymo 
darbai. Kreiptis tel. 8 622 38 503 UD-077 

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

Gyvatvorių karpymas ir priežiūra.  
Tel. 8 627 25 612                                                 UDS-618 

Kapaviečių dengimas granito plokštėmis. 
Akmens plokštės kapams. Didelis natūralaus 
akmens plokščių pasirinkimas mažiausia kai-
na. Tel. 8 683 54 388                                          UDS-616

Įtempiamos lubos! Gera kokybė! Super akci-
jos + dovanos! Paskubėkite užsisakyti. Pro-
fesionalus montavimas be dulkių. 25 metų 
garantija. Nemokamas konsultavimas. Tel. 8 
636 96 714; www.asteila.com                      UDS-663

Įtempiamos lubos: geriausios pasaulinių 
gamintojų kainos, didelis spalvų pasirinki-

mas. Garantija 25 metams. Konsultanto 
iškvietimas nemokamas. Tel. 8 677 83 837 

UDS-562

Arboristų paslaugos: pavojingų 
medžių pjovimas, genėjimas, surišimas.                          

Tel. 8 627 25 612 UD-234 

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

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

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

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

UD-895 

DARBAS

Anykščių vyno gamykloje ieškome gamybos 
meistro ir operatoriaus-įrengimų derintojo. 
Susisiekite tel. 8 613 99 447 arba el. paštu 
cv.anyksciuvynas@mvgroup.eu                   UDS-659

Reikalingi E kategorijos vairuotojai.                      
Tel. 8 686 23 411 UDS-670

UAB Antalgės paukštyno konditerijos 
cechui reikalingi darbuotojai (-os).
Telefonai pasiteirauti: 8 614 44 718,                                                 

8 600 12 692 UDS-668

Reikalingas ekskavatorininkas.  
 Tel. 8 698 46 745                                                  UDS-671

UAB AGRO ieško darbininkų statinių, patalpų 
griovimo darbams Vokietijoje. Atlyginimas 
nuo 1700 Eur, su tendencija didėti. Tel. 8 681 
76 762. Skambinti nuo 10 iki 16 val.           UD-092
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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

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 2020 m. rugpjūčio 25 d.

ŠILUMOS SIURBLIAI: „oras-vanduo“ - „oras-oras“
KONDICIONIERIAI

PARDUODAME – MONTUOJAME
Prekyba išsimokėtinaiIĮ „Utenos montuotojai“

Tel. 8 687 76 000

Sąžiningai 
išnešiojame skrajutes.

Tel. 8 657 67 375

UAB BALTICSOFA, danų 
kapitalo minkštų baldų gamy-
bos įmonė, plečia savo veiklą ir 
kviečia prisijungti prie drau-
giško Anykščių kolektyvo siu-
vėjus (-as) bei minkštų baldų 
specialistus ar norinčius išmok-
ti šį darbą: karkasų surinkėjus, 
minkštų baldų apmušėjus ir pa-
kuotojus, komplektuotojus, krau-
tuvų vairuotojus-krovėjus ir kt.

  SUSISIEKITE: 
+370 694 74 037, 

hr@balticsofa.com
Daugiau informacijos 
http://www.balticsofa.

com/lt/karjera/

NAUJIENA! PDR BEDAŽIMINIS LYGINIMAS!

OBUOLIŲ SULČIŲ 
spaudimas ir pasterizavimas 
Dirbame kiekvieną dieną                          
8.00 – 20.00 val. 
Užpalių g. 83D, Utena.  
Tel.: 8 681 42 902, 
8 654 73 840 

www.utenossultys.lt

BALDŲ GAMYBA IR 
PREKYBA

virtuvės baldai, biuro baldai, 
slenkančios sistemos, stalai, 

komodos, spintos, kėdės, kiti baldai

Naudoti baldai
Parduotuvė persikėlė adresu:

Molėtų g.72, Utena
Tel.: 8 650 78754, 8 699 53909

info@vaineka.lt, www.vaineka.lt

arra@arraservis.lt 

Parduodu AUDI A4, juoda spalva, 1999 m., 1,6 
benzinas, TA iki 2021.10, važinėjo pagyvenęs 
vyriškis, laikyta garaže. Tel. 8 611 66 171    UD-081

Parduodu profiliuotą skardą, tinkančią ir 
sienoms, ir stogui. Tel. 8 674 32 016       UD-070 

Parduodu šviežią medų, 1 kg – 4 Eur, per-
kant daugiau atvežame. Kaina derinama. 
Tel. 8 679 43 090                                                  UD-055

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS. Rugpjūčio 23  d. (sekma-
dienį) prekiausime Kaišiadorių paukštyno 
vakcinuotomis 3–4–5–8 mėn. rudomis, rai-
bomis, dėsliosiomis vištaitėmis bei kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 4 Eur). 
Turėsime gaidžiukų. Spec. lesalai. Prekiausime 
kiaušiniais, 10 vnt. – 1 Eur. Jei vėluosime, pra-
šome palaukti. Tel. 8 608 69 189. Užpaliai 7 val., 
Vyžuonos 7.15 val., Utena 7.30 val. (ūkininkų 
turgus), Vaikutėnai 7.50 val., Radeikiai 7.55 val., 
Daugailiai 8.05 val., Juknėnai 8.15 val., Taura-
gnai 8.35 val., Sėla 8.45 val., Kirdeikiai 8.55 val., 
Saldutiškis 9.10 val., Kuktiškės 9.25 val.      UD-094

Parduodame kiaulienos skerdieną puselėmis: 
lietuviška svilinta – 2,85 Eur už kg, lenkiška – 
2,60 Eur už kg. Atvežame.   
Tel. 8 607 12 690                                                  UD-084 

UAB Antalgės paukštynas Sidabrinės 
kaime, Molėtų rajone, parduoda mėsines 

dedekles. Tel. pasiteirauti 8 616 48 503 
UDS-668

Parduoda miežius, kviečius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, įv. miltus; daugiamečių žolių sėklą, 
atveža. Tel. 8 682 36 692                                   UDS-567

Nebrangiai parduodu žieminius kviečius Ute-
nos r. Tel. 8 612 00 218                                      UD-083 

Parduodame beržo ir ąžuolo briketus be 
žievės ir priemaišų. Kaina 110 Eur už t. Mo-
kate už kilogramus, o ne paletę!  
 Tel. 8 625 26 651                                                 UDS-635

UAB „Utenos gelžbetonis“ parduoda vie-
tinės gamybos pjuvenų briketus ir 8 mm 
diametro pjuvenų granules. Pristatymas 
Utenos mieste nemokamas. Tel. pasiteirau-
ti: (8 389) 69 666, 8 614 59 869                 UDS-522 

Pristatau į vietą pjuvenų briketus. Vienas 
padėklo kaina 100 Eur. Perkant 5 padėklus 
kaina 95 Eur už padėklą. Tel. 8 618 06 393 

UDS-618 

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

Parduodu pjautas, nepjautas, skaldytas mal-
kas. 1 m – 20 Eur. Tel. 8 678 42 646               UD-079 

MALKOS Į NAMUS. Parduodu malkas kala-
dėlėmis ir skaldytas. Pristatau į vietą. Išra-
šau sąskaitas. Tel. 8 616 86 018                   UD-941 
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Spausdino
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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.

Laikraščio „Utenos diena“ redakcijoje 
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 3040

Tokiu šriftu 
išspausdinti straipsniai yra 

užsakomieji.
Redakcija už reklamos 

ir užsakomųjų straipsnių turinį 
bei klaidas neatsako.

UTENOS KRAŠTAS – 
KAIMO PAVELDAS IR ŽMONĖS

10 000 Eur
Projektą administruoja

Deimantė KAZOKAITĖ

TELELOTO
Lošimas Nr. 1271
Data: 2020-08-16
Skaičiai: 13 16 10 74 07 68 27 24 56 75 69 21 22 03 38 11 52 39 46 59 19 72 31 20 
08 48 58 15 43 06 73 40 42 61 65 01 36 37 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 09 60 
64 35 02 12 49 29 32 14 66 51 18 Užbraukus visą lentelę 15,277,00 Eur – 1 Užbrau-
kus įstrižaines 21,50 Eur – 422 Užbraukus eilutę 1,50 Eur – 10055 Užbraukus ke-
turis kampus 1,00 Eur – 27793
Papildomi prizai
0250233 Automobilis OPEL CORSA
006*603 Dviratis AZIMUT CLASSIC 28
0268613 Elektrinis paspirtukas XIAOMI
0066432 Elektrinis paspirtukas XIAOMI
0185430 Elektrinis paspirtukas XIAOMI
0289310 Elektrinis paspirtukas XIAOMI
0198246 Elektrinis paspirtukas XIAOMI
032*223 Hamakas O. E. CAMP
023*778 Hamakas O. E. CAMP
019*075 Hamakas O. E. CAMP
035*666 Hamakas O. E. CAMP
002*654 Išmanioji apyrankė XIAOMI
007*859 Išmanioji apyrankė XIAOMI
009*267 Išmanioji apyrankė XIAOMI
018*188 Išmanioji apyrankė XIAOMI
0027612, 0048293, 0027802, 0027696, 0027789, 0058776, 0028028, 0027878, 
0058497, 0028107, 0027558, 0058774, 0027686, 0061750, 0027617, 0027564, 
0058597, 0027529, 0028075, 0027599, 0058765, 0048281, 0061758, 0027815, 
0027609, 0027739, 0027547, 0027442, 0061754, 0027679, 0027996, 0027682, 
0027729, 0027552, 0027659, 0027638, 0027732, 0061757, 0027902, 0027469, 
0028163, 0027822, 0027436, 0027464, 0028155, 0058768, 0027522, 0027850, 
0028147, 0048292, 0027539, 0027859, 0027474, 0027737, 0058616, 0027912, 
0028041, 0058600, 0048285, 0027934, 0058778, 0027519, 0027928, 0048275, 
0027922, 0027791, 0027692, 0027699, 0027532, 0027999, 0027664, 0027893, 
0028169, 0058610, 0058603, 0027800, 0027812, 0027588, 0028032, 0027422, 
0027570, 0027516, 0061746, 0027507, 0027956, 0028098, 0027455, 0027897, 
0061748, 0061760, 0027845, 0058615, 0027689, 0061752, 0027871, 0027674, 
0058771, 0027798, 0058777, 0058764 Laiminga vieta prizas 50 Eur
000*435 Lauko kepsninė MUSTANG
009*910 Lauko kepsninė MUSTANG
030*981 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO
018*196 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO
021*784 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO
030*068 Ledų gaminimo aparatas DELIMANO
002*723 Pakvietimas į TV studiją
010*444 Pakvietimas į TV studiją
027*810 Pakvietimas į TV studiją
033*323 Planšetė Lenovo TAB M-7
0237820 Pretendentas į VW TOUAREG
0249045 Pretendentas į VW TOUAREG
036*294 Siurblys-robotas SEVERIN
024*073 Telefonas SAMSUNG GALAXY A20E
002*427 Tinklinio rinkinys DUNLOP
036*173 Tinklinio rinkinys DUNLOP
033*186 Tinklinio rinkinys DUNLOP
018*819 Tinklinio rinkinys DUNLOP
028*585 Trintuvas BOSCH MMBM401W
011*592 Trintuvas BOSCH MMBM401W
010*681 Trintuvas BOSCH MMBM401W

Renginiai

Tęsinys 16 psl.

Utenos kultūros centre
Rugpjūčio 19 d. 20 val. – IV 

jaunimo muzikos grupių fes-
tivalis „Ant paletės“. Grupė 
„Atonal“ (Vilnius) (kieme sce-
noje, lyjant – didžiojoje salėje)

Rugpjūčio 20 d. 18 val. 
– Literatūriniai pavakariai. 
Vakaras su muzika ir Eriko 
Druskino poezija. Muzikuoja 
Mindaugas Aleknavičius (mu-
zikinėje galerijoje)

Rugpjūčio 21 d. 16 val. – 
Kardinolo Vincento Sladkevi-
čiaus 100-ųjų gimimo metinių 
minėjimo renginys. Dalyvauja 
kardinolas Sigitas Tamkevičius

Rugpjūčio 22 d. 15 val. – IV 
jaunimo muzikos grupių festiva-
lis „Ant paletės“. Dalyvauja gru-
pės „Yomi“ (Latvija), „Mood“ 
(Kaunas), „Vostok-7“ (Vilnius), 
„Begėdžiai“ (Utena), „Over 
cast rain“ (Latvija), „Dark light“ 
(Utena), „Pasiklydę“ (Utena), 
„Planewzeck“ (Latvija), „Cigar-
sukis“ (Utena), „Vanilė“ (Šilutė), 
„Atonal“ (Vilnius), „Promised 
flight“ (Vilnius) (kiemo scenoje, 
lyjant – didžiojoje salėje)

Rugpjūčio 24 d. 16, 18, 22 
val. – Kino diena. Kino filmas 
„Džentelmenai“ (didžiojoje sa-
lėje, įėjimas nemokamas)

Rugpjūčio 25 d. 15 val. – Va-
saros išdaigos vaikams. Lėlių 
teatro popietė – kūrybinis už-
siėmimas (lėlių teatro studijoje 
„Zuikis Puikis“)

Rugpjūčio mėn. – Susitiki-
mai su kapitonu Laimiu Laimės 
saloje. Antradieniais–penkta-
dieniais – 10–19 val. (prie kul-
tūros centro)

Iki rugsėjo 30 d. – Laimos 
Kiškienės keramikos darbų par-
oda (stiklo galerijoje)

Prie Dauniškio ežero
Rugpjūčio 21 d. 19 val. – 

Romantiniai vakarai. Liaudiš-
kos muzikos kapela „Vyturiai“ 
(Utena), vokalinis ansamblis 

„Vidrė“ (Saldutiškis) ir folklo-
ro ansamblis (Tauragnai) (prie 
ežero fontano)

Rugpjūčio 23 d. 13 val. – 
Ežero koncertai. Česlovo Sas-
nausko menų mokyklos for-
tepijono klasės auklėtiniai 
(Visaginas) (prie ežero fontano)

Rugpjūčio mėn. – Pasiplau-
kiojimai vandens dviračiais ir 
irklente. Antradieniais–penk-
tadieniais – 15–19 val. Šešta-
dieniais–sekmadieniais – 14–
20 val.

Utenos kraštotyros muziejuje
Rugpjūčio 22 d. 12 val. – 

Ekskursija „Utenos sinagogos ir 
žydų tradicijos“ (pradžia – prie 
muziejaus)

Rugpjūčio 29 d. 12 val. – 
Ekskursija „Utenos senoji pašto 
stotis. Sankt Peterburgas–Var-
šuva trakto vidurys!“ (pradžia – 
prie muziejaus)

Iki rugpjūčio 31 d. – VII Ma-
rianos Veriovkinos simpoziumo 
dalyvių darbų paroda

Vytauto Valiušio 
keramikos muziejuje

Iki rugsėjo 8 d. – Keraminių 
skulptūrų paroda „Anagama LT 
2020“ (žr. afišą 1 psl.)

Tauragnų krašto muziejuje
Iki rugsėjo 14 d. – Linos 

Paukštienės, Justinos Kulba-
čiauskaitės-Žebelienės, Jūratės 
Lukšienės ir Jolantos Bondzins-
kienės darbų paroda (žr. afišą)

Utenos A. ir M. Miškinių 
viešojoje bibliotekoje

Iki rugpjūčio 21 d. – Rimu-
čio Lauciaus personalinė foto-
grafijų paroda (pirmame aukšte)

Aukštakalnio bibliotekoje
Iki rugpjūčio 21 d. – Onos 

Viburytės-Snukiškienės rank-
darbių paroda



Dukra prašo mamos:
– Mamyte, pasek man pasaką.
Mama atsako:
– Palauk, ryte grįš tėvelis ir 

paseks pasaką mums abiem.

Mergina, pasižadėjusi sau 
nevalgyti po 18 val., išgėrė tris 
kotletus.

Kai žmona grįžo namo su 
alum, įjungė krepšinį ir nusiren-
gė, vyras suprato, kad mašinos 
jau nesuremontuos...

Sūnus atsivedė namo tris mer-
ginas ir sako mamai:

– Spėk, kuri yra mano būsima 
žmona?

Mama:
– Ta, stovinti kairėj pusėj.
– Kaip tu atspėjai?
– Tik ji įėjo ir iškart pradėjo 

mane nervinti.

Močiutė sakydavo, kad, jei-
gu vyras maunasi skirtingas ar 
skylėtas kojines, reiškia batus 
jis nusiauna tik namuose. O tokį 
verta branginti.

Prieš ką nors sakant reikia vi-
sada pasitikrinti, ar liežuvis sti-
priai surištas su smegenimis.

– Brangioji, kas vakarienei?
– Nieko...
– Bet juk vakar jau buvo 

„nieko“...
– Na, aš pagaminau dviem 

dienom...

Pradžia 15 psl.

ORAI UTENOJE

Saulė teka 06.01
Saulė leidžiasi 20.43
Dienos ilgumas 14.42 
Jaunatis (iki rugpjūčio 25 d.)

Rugpjūčio 19 d.

ŠIANDIEN RYTOJ PORYT

+24
+13

+22
+13

+24
+13

PRAMOGOS 2020 m. rugpjūčio 19 d.
„Utenos diena“16

Renginiai

Puslapį parengė
Aistėja RUDOKIENĖ

Kepti cukinijų užkandžiai
Reikės:
1 nedidelės cukinijos, 50 g ryžių, indelio konservuoto tuno, 

2 šaukštų lydyto sūrelio, 2 pomidorų, 50 g fermentinio sūrio, 
druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminimas:
cukiniją supjausty-

kite 1 cm storio grie-
žinėliais. Pabarstykite 
druska ir pipirais. Ry-
žius išvirkite ir kiek 
atvėsusius sumaišy-
kite su lydytu sūreliu 
ir tunu. Lipdykite ne-
didelius kotletukus ir 
dėkite ant kiekvieno 
cukinijos griežinėlio. 
Ant viršaus uždėkite po vieną pomidoro griežinėlį, užbarsty-
kite tarkuoto fermentinio sūrio. Sudėkite paruoštus užkandžius 
ant kepimo popieriumi ištiestos skardos ir dėkite kepti į iki 200 
laipsnių įkaitintą orkaitę. Kepkite apie 20 minučių.

DIENOS RECEPTAS

2020 08 19–2020 08 21

ŽUVYS Galimos emocinės problemos, nesusiprati-
mai darbo santykiuose. Jums atrodys, kad kažkas ki-
tas kaltas dėl praleisto šanso, neįvykusio susitikimo, 
nuostolio ar pan. Problemų gali kilti ir kelionėje. 

VANDENIS Galite sulaukti netikėtos žinios, praneši-
mo. Tikėtina, kad susidursite su etine ar teisine dilema. 
Kažkas vertins jūsų poelgius arba jūs turėsite nuspręsti, 
kas pasielgė tinkamai, o kas – ne. 

OŽIARAGIS Būsite susirūpinę savo materialinė-
mis galimybėmis. Bus išties neramu, jei turite skolų – 
antstoliai nesnaus. Jei pasirodysite smulkmeniški, pa-
tys to nenorėdami galite atstumti svarbų asmenį. 

ŠAULYS Būsite emocionalūs. Išbandymą gali patirti 
asmeniniai santykiai. Regis, nežinosite, ko norite, iš-
sigalvosite nebūtų dalykų. Nieko keisto, kad sulauksi-
te atitinkamo atsako. Saugokite sveikatą. 

SKORPIONAS Galimos keblios situacijos, susidūri-
mai su sukčiais, technikos gedimai ar sveikatos sutri-
kimai. Nemažai jėgų išeikvosite neproduktyviam dar-
bui, dalis pastangų nueis šuniui ant uodegos. 

SVARSTYKLĖS Yra tikimybė, kad per draugus, gi-
minaičius patirsite nuostolių arba ims atrodyti, kad jie 
jumis naudojasi. Gali strigti komercinė veikla, nusima-
to rūpesčiai, susiję su finansiniais dokumentais. 

MERGELĖ Bus daug darbo ir jausitės pajėgūs tin-
kamai atlikti. Stigs palaikymo iš kolegų ir iš artimųjų. 
Vieniems atrodys, kad jūs stengiatės išsisukti nuo parei-
gų, kitiems – kad per daug reikalaujate.

LIŪTAS Galite prisidaryti rūpesčių, ypač darbe, vers-
le. Į keblią situaciją galite pakliūti grubiai bendrauda-
mi su įtakingais veikėjais, kreditoriais. Vargu ar nudžiu-
gins žinia, kurios laukiate iš užsienio. 

VĖŽYS Tikriausiai teks spręsti svetimus finansinius 
reikalus. Galbūt neapdairiai elgėtės su dokumentais, 
projektiniais pinigais ir dabar ryškėja pasekmės. Sek-
sis meilės srityje, bendraujant su vaikais.

DVYNIAI Gali būti, kad susikirs jūsų ir antrosios pu-
sės arba verslo partnerių interesai. Nesileiskite išveda-
mi iš pusiausvyros. Raminamai veiktų buitiniai užsiė-
mimai, namų ruoša ir pasivaikščiojimai gamtoje. 

JAUTIS Jaudins gyvenimo perspektyvų klausimai. 
Turbūt jausitės neužtikrinti dėl savo profesinės pa-
dėties. Išgirstos kalbos apie įvairias negandas nuolat 
skambės ausyse ir kels prieštaringų jausmų. 

AVINAS Šiomis dienomis tikėtina jausmų sumaištis, 
nerimas dėl vaikų, verslo. Galbūt mėginsite kažkam 
kelti sąlygas, siekti aiškumo. Pasitarkite su panašią si-
tuaciją išgyvenusiais draugais ar pažįstamais. 

Šia informacija tikėti nebūtina

HOROSKOPAI

Reikšmingos dienos

Rugpjūčio 19 d. – Pasauli-
nė fotografijos diena

Rugpjūčio 20 d. – Estijos 
nepriklausomybės atkūrimo 
diena

Smėlio bibliotekoje
Iki rugpjūčio 22 d. – Ute-

nos vaikų ir jaunimo užimtumo 
centro dizaino studijos mokinės 
Karolinos Stundžytės fotografi-
jos darbų paroda „Keistumas“

Prekybos centre „Aušra“
Rugpjūčio mėn. – Fotografo 

Zoran Dordevic iš Serbijos nuo-
traukų paroda

Kuktiškių Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčioje

Rugpjūčio 21 d. 13 val. – 
Kardinolo Vincento Sladkevi-
čiaus 100-ųjų gimimo metinių 
minėjimo renginys. Dalyvauja 
kardinolas Sigitas Tamkevičius 

Utenos Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje

Rugpjūčio 29 d. 18.45 val. – 
Trečiasis koncertų ciklas „Var-
gonai skamba vasarą“. Pasirodo 
Steponas Peteraitis

Daugailiuose
Rugpjūčio 21 d. 13 val. – Edu-

kacinis užsiėmimas. Vikingų apy-
rankių pynimas (seniūnijos salėje)

Kuktiškėse
Iki rugpjūčio 31 d. 8–17 val. 

– Sigitos Žilienės asmeninė ko-
lekcija „Miau“ (parodų salėje 
„Kukutis“)

Iki rugsėjo 15 d. – Alos Maigi-
enės tapybos darbų paroda „Pake-
liui...“ (parodų salėje „Kukutis“)

Šuminų kaime (Tauragnų sen.) 
Rugpjūčio 22 d. 12 val. – 

Šventė kaimo 100-mečiui pa-
minėti (pradžia prie kaimo kry-
žiaus) (žr. afišą 2 psl.)

Vyžuonose
Iki rugsėjo 15 d. – Vyžuo-

niškės Birutės Diržienės darbų 
iš popieriaus paroda „Spalvotas 
popieriaus gyvenimas“, skirta 
Tautodailės metams

Organizatoriai pasilieka 
teisę keisti programą

www.udiena.lt


