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Anekdotai
Žmona – vyrui:
– Eik ir išsilygink marškinius, nes žmonės 

pamanys, kad aš tavim visai nesirūpinu.
888

– Brangusis, ar tu žinai, kad aš tau – 
paties Dievo siųsta?

– Na, tarsi ir žinau, tik niekaip nesup-
rantu, už kokias nuodėmes...

888

– Ar turi tu svajonę?
– Taip.
– Kokią?
– Noriu mesti gerti...
– Tai ir mesk.
– O kaip tuomet gyventi be svajonės?

Saulė teka 5.08, leidžiasi 21.23
Dienos ilgumas 16.15

Mėnulio pilnatis

LAPKRIČIO
3

SEKMADIENISSilvija, Hubertas,Martynas,Vydmantas 

Receptas

Ryžių apkepas su kopūstais
Reikės 150 g fermentinio sūrio, 100 g 

saulėgrąžų, 1 garbanotojo kopūsto, 2 stiklinių 
ryžių, 5 morkų, 1 stiklinės pieno, 3 kiaušinių, 
žiupsnelio tarkuotų muskatų, druskos, pipirų.

Kopūsto lapus išskirstykite po vieną. 
Morkas nuskuskite, supjaustykite plonais 
šiaudeliais, sudėkite į verdantį sūdytą 
vandenį ir virkite 10 min. Morkas sukrėskite 
į elektrinio trintuvo indą, įmuškite kiaušinius, 
supilkite pieną ir sutrinkite. Pasūdykite, pa-
barstykite pipirais ir maltais muskatais.

Ryžius išvirkite sūdytame vandenyje. 
Sūrį stambiai sutarkuokite. Kepimo indą 
ištepkite aliejumi ir išklokite kopūstų 
lapais. Ant jų uždėkite sluoksnį ryžių, tada 
– morkų, dar sluoksnį ryžių ir vėl morkų. 
Paviršių pabarstykite tarkuotu fermentiniu 
sūriu ir saulėgrąžomis. Kepkite 40 min. 180 
laipsnių įkaitintoje orkaitėje.

Saulė teka 5.10, leidžiasi 21.21
Dienos ilgumas 16.11

Mėnulio pilnatis

Saulė teka 5.12, leidžiasi 21.20
Dienos ilgumas 16.08

Mėnulio pilnatis

GEGUŽĖS17
ŠEŠTADIENISPaskalis,

Gailė,
Bazilė 

GEGUŽĖS18
SEKMADIENISErikas,

Rytė,
Julita 

GEGUŽĖS19
PIRMADIENISGilvinas,

Tauras,
Celestinas 

GEGUŽĖS
16

PENKTADIENISAndriejus,
Bitė,

Andrius

Saulė teka 5.13, leidžiasi 21.18
Dienos ilgumas 16.05

Mėnulio pilnatis

          Grojame 
          įvairiuose 

          pobūviuose. 
          Tel. 8 674 01542.

Pre ky ba žmo nė mis nu si kal tė
liams duo da vis di des nį pel ną. 
Sek su a li nio iš nau do ji mo, prie
var ti nio dar bo au ko mis tam pa 
ir su au gu sie ji, ir vai kai. Kaip su
si telk ti įvai rioms ži ny boms, kad 
tam už kirs tų ke lią, tar ta si Uk
mer gė je su reng to je dis ku si jo je.

Vai do tė ŠANTARIENĖ 
Savivaldybėje vykusioje apskri

tojostalodiskusijojekalbėta,kaipat
pažintiprekybosžmonėmisatvejus,
aptartospagalbosgalimybės.Prista
tytas Lietuvos „Carito“ vykdomas
projektas „Pagalba prostitucijos ir
prekybosžmonėmisaukoms“.Apie
veikląpasakojoprojektoKaunosky
riauskoordinatorėJolitaJuškevičie
nėbei projekto prevencijos progra
moskoordinatorėErikaPanova.
Prekyba žmonėmis – ne vien

prostitucija. Tai – ir prievartinis
darbas,organųkontrabanda.„Au
komistampasocialiaiatsilikę,be
darbiai,skurdžiaigyvenantys,pa

Prekeiviaižmonėmissugundopažadais
žeidžiamižmonės,kuriaisgalima
manipuliuoti“,–sakėviešnios.

Patenkairnesavonoru
Į prostitucijos tinklą, anot jų,

papuola jaunos merginos, daž
nai – turinčios protinę negalią,
narkomanės.Taip pat –moterys,
nesugebančios išlaikyti mažame
čiųvaikų.Kaikurios,norėdamos
pasigerintigyvenimosąlygas,tokį
darbą pasirenka sąmoningai. Ki
tosdirbtiišvežamosapgaule.
Pastaruoju atveju, anot J. Juš

kevičienės,susigundomapasiūly
muužsienyjenevadirbtitarnaite,
žemėsūkyjearkitur.Tačiauatvy
kuspaaiškėja,koksdarbaslaukia
iš tikrųjų. „Išnaudojamos aukos
nemoka užsienio kalbos, net ne
žino,kokiameyramieste.Josne
nutuokia, kur kreiptis pagalbos.
Asmens dokumentai atimti, tele
fonupraneštiartimiesiemsnegali,
nespokalbiaikontroliuojami.Kad
nesipriešintų,mušamos,baugina
mos“,–pasakojosunukentėjusio

mislietuvėmisdirbantimoteris.
Perdieną josverčiamosaptar

nauti20–30klientų,ožadėtipini
gaiatitenkasuteneriams.
Žmonių išnaudojimo sekso in

dustrijoje,priverstiniodarboauko
mis taippat tampavyrai,vaikinai.
„Dažniausiai žmonės nesuvokia
papuolę į nusikaltimą“, – teigė J.
Juškevičienė,pasakojusiapievieną
iš atvejų – lietuvių darbą apelsinų
plantacijoje. Tiksliau – vergavimą
tariamiemsdarbdaviams,kurbuvo
išnaudojami,mušamiiresąskolingi
jiems už kelionę, maistą, higienos
priemones...

Fiktyvisantuoka–
nusikaltimas

Teisėsaugos ir kitų institucijų
kova su prekyba žmonėmis nu
sikaltėlius verčia ieškoti naujų
jos formų. Viena jų – fiktyvios
santuokos. „Čia taippat ieškoma
naivių,patiklių,krizėsprispaustų
žmonių,užatlygįsutinkančiųuž
sienyjefiktyviaituoktis,betnesu

vokiančių, kad yra išnaudojami.
Fiktyvūs sutuoktiniai įkalba pri
siimtipaskolų,moterysviskąpra
randa,grįžtaįLietuvąpersekioja
mosskolų“,–sakėviešnia.
Kita forma– vaikų ir suaugu

siųjų išnaudojimas nusikalstamai
veiklai:„Užvisotostovinusikals
tamosgrupuotės:važinėjapokai
mus, globos namus, ieško vaikų,
vežaįužsienį.Mokovogti,verčia
parduoti, pelną pasiima, o vaikui
„atsidėkoja“mėsainiu.Vaikailai
komimašinose,miegapalapinėse,
maistąsauturivogti...“

Tyrimaiužsitęsia
Diskusijoje teisinius problemos

aspektusapžvelgėukmergiškispro
kurorasLiudasŽuklys.Kalbėdamas
apieprostitucijosaukas,minėjo,jog
daugiausia vežama į Jungtinę Ka
ralystę, Ispaniją,Vokietiją, Daniją,
Olandiją – šioje šalyje prostitucija
yralegalusverslas.Taispattikslais
moterysvežamosirįLietuvą.

Nukelta į 6 p.

Jo lan ta MALERONKIENĖ
Moterųchoro„Žemyna“narė

Penkioliktą kartą Kauno įgulos
KarininkųRamovėjevykoTarptau
tinismerginųirmoterųchorųfesti
valis„AveMaria“,skirtasMotinoms
pagerbti.Kasmetgegužęvykstančio
festivalio programoje skamba gra
žiausiosgiesmėsŠv.Marijai,skam
biausiosdainosMamai.

Festivalio organizatorė Kauno
įgulos Karininkų Ramovės moterų
choro„Indraja“vadovėZinaidaGe
rasinakasmetdraugedainuotisubu

Ukmergiškėsįvertintostarptautiniamechorųfestivalyje

riaįvairiusLietuvosmoterųirmergi
nųchorusbeivokaliniusansamblius.

Tarpdaugeliokolektyvųšiemet
vykusiame festivalyje dalyvavo ir
Ukmergės kultūros centromoterų
choras „Žemyna“, vadovaujamas
mokytojosmetodininkėsNeringos
Valinskienės. Mūsų choras atliko
trisdainas.Fortepijonuakompana
voDainaKriaučiūnienėbeismui
ku pritarė vadovės dukra Mantė
Valinskytė.

Festivalio programą vainikavo
septyniosjungtiniochorodainos.

Nors„Žemyna“yralabaijaunas
–šiemetšvenčiantistrečiąjįgimta
dienį–nelikonepastebėtas.Choro
vadovęN.Valinskienęužsėkmingą
debiutąpasveikinoKaunoKarinin
kų Ramovės viršininkas majoras
DonatasMazurkevičius,įteikdamas
padėkosraštąirsimbolinįLietuvos
KarininkųRamovėsšalį.

Festivalis leido mums, mote
rims,patirtikolektyviniomuzikavi
modžiaugsmąbeipasidalintikūry
binepatirtimisubendramintėmis.

Užgalimybęnuvykti į šiąšven

tę esamedėkingiUAB„Ukmergės
keliai“irUkmergėskultūroscentrui.

ŠiąvasarąUkmergėsmoterųcho
rodarlaukiakeletassvarbiųrenginių.

Jauesamepakviestossuprasidė
jusiavasaradainomispasveikintiŠe
šuoliųmiesteliobendruomenęirpri
statytinuotaikingąmeninęprogramą.
Sunekantrumuchoristėslaukia

ir pasirodymo Ukmergės miesto
Dainųšventėje.Osvarbiausiasren
ginys–liepos6d.VilniausVingio
parke vyksianti Pasaulio lietuvių
dainųšventė„Čia–manonamai“.

Uk mer gės ra jo no po li ci jos 
ko mi sa ria tas Lie tu vos Res pub
li kos Pre zi den to rin ki mų die ną 
bei iš va ka rė se bu vo su stip ri nęs 
po li ci jos pa rei gū nų pa jė gas.  
Rinkimųdienąpapildomaidir

bo viešosios ir kriminalinės po
licijos bei Migracijos poskyrio
pareigūnai.Pareigūnaibuvopasi
ruošęnedelsiant reaguoti įviešo
sios tvarkos ir kitus teisėtvarkos
pažeidimusbeinusikalstamasvei
kas,susijusiassurinkimais.Poli
cijospatruliųmaršrutaibuvopri
artintipriebalsavimoapylinkių.
Didesniųincidentųarbandymų

papirktirinkėjusarkaipkitaippa

Perrinkimustriukšmąkėlėneblaivusvyras
veikti rinkimų rezultatus nebuvo
užregistruota.Gautitikdupraneši
maiišrinkiminiųapylinkių.9val.
30min.pranešta,kadrinkiminėje
apylinkėjeKaunog.4triukšmau
janeblaivuspilietis.Pristačiusjįį
policijos įstaigą, išsiaiškinta, kad
tai45metųukmergiškisA.P.Jam
nustatytas2,48prom.girtumas,o
užgirtopasirodymąviešojevieto
jesurašytasadministracinėsteisės
pažeidimoprotokolas.
Išblaivėjęsvyriškisbuvoišleis

tas namo, tačiau apie 16 val. vėl
gautaspranešimas,kadjistriukš
mauja rinkiminėje apylinkėje,
esančiojeKęstučiog.6.
A. P. teko darsyk apsilankyti

policijoje.Šisvyriškispolicijaiži
nomas,užįvairiusviešosiostvar
kospažeidimusšiaismetaisjisjau
yra8kartusbaustas.

PK inf.

ParduodamosBUAB„Betula“medžioapdirbimostaklės
AULERBL100.Kaina100000Lt.Kreiptisadresu

Konstitucijospr.23-519,korpusasC,Vilnius,LT-08105,arba
el.p.irena@bap.ltTelefonaspasiteiravimui(85)2630622.

Parduodauosines,beržines,
juodalksniomalkas
kaladėmis,skaldytas.

Brangiaiperkamemišką.
Tel.863057490.

Medienosapdirbimo
įmoneireikalingas

gAMybOs 
ORgANIzATORIus.
Tel.869831939.

Neringos Valinskienės vadovaujamas moterų choras „Žemyna“.
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Dan guo lė gA bI NAI TIE NĖ 
VladoŠlaitoviešosiosbibliotekos
Želvoskaimopadaliniovyresnioji
bibliotekininkė

14oji Nacionalinė Lietuvos
bibliotekųsavaitėmūsųmiestelio
bibliotekoje prasidėjo gera žinia.
Bibliotekosfondaspasipildėnau
jomisknygomis,vykonaujųleidi
niųpristatymas.
Už geranorišką paramą esame

labaidėkingiRūtaiŠinkūnieneiir
DonatuiŠinkūnuiišVilniaus.
Kartu su Laumėnų padalinio

vyresniąja bibliotekininkė Nijole
Vernickienepakvietėmesvečiusį
Želvos biblioteką.O tie, kas no
rėjorastisielosramybę,susikurti
šventinę  nuotaiką, pajusti įkvė
pimą, buvo pakviesti į „Poezijos
vaivorykštės popietę“. Jos metu
vyko įdomus ir nuotaikingas su
sitikimas su žinomais Lietuvos
spaudosirliteratūrosatstovais.
30metis žurnalistas, poetas ir

dramaturgas Mindaugas Nasta
ravičius–gzi.lt tinklaraščio,vie
nijančio žurnalistus, siekiančius
aukštesnių žurnalistinės etikos ir
skaidrumo standartų, sumanyto
jas,Lietuvos žurnalistų ir leidėjų
etikoskomisijosnarys.
VasarįvykusiojeVilniauskny

gųmugėjejispristatėsavoantrą
ją eilėraščių knygą „Mo“. Tąsyk
knygos pristatyme mugėje daly
vavusiamvertėjuiirpoetuiGyčiui
Norvilui išgirdus šį nepaprastą
raidžių junginį, „pirmas įspūdis
buvojoks“,irtikvėliaupaaiškėjo,
kad M. Nastaravičiui „ne revol
veriai, o plūgo rankenos iš kiše
niųkyšo“– taipaiškiai jaučiama
kaimeužaugusiopoetokalbėsena.
Panašiaiknygąkomentavo irpo
etas,eseistasRimantasKmita,pa
vadinęsM.Nastaravičių„tuteišių
kaimodainiumi“.
Niekokeisto,kaddaugklausi

mųpoetui,skaičiusiamsavoeiles,
turėjo ir susitikimoŽelvojedaly
viai. Pasak autoriaus, svarbiausia

Poezijosvaivorykštė
Želvosbibliotekoje

gyvenime„yranekaip,okąirko
dėl“.Jisprisipažinovertinantisvi
sasšiuolaikinėspoezijossklaidos
tendencijas – ar tai būtų popieri
nė,arelektroninėknyga,irtone
sureikšmina. Tačiau kalbant apie
formą, jam ypač patinka filosofo
ArvydoŠliogeriomintis apie tai,
kadmes nesistebime, jog upelis,
medis per tūkstančiusmetų savo
formosnekeičia.
Sudominosavokūrybaskaity

tojus ir žurnalistas, poetasAiva
rasVeiknys,jaunebepirmąkartą
besilankantisŽelvosbibliotekoje.
PirmasisAivaropoezijosrinkinys
pavadintas „Raktai“.Autorius šį
pavadinimąaiškinasavitai:taira
šymo aktai arba raktai. Pasak jo,
eilėraštis–intymuspoetobendra
vimassujįsupančiupasauliu.
Susidomėję visi klausėmės ir

šmaikščiųželviškiopoetoAntano
Guzelio eilių, dar ilgai ir jaukiai
diskutuodamiapiepoezijąpriear
batospuodelio.
Viešėdamasmūsų krašte,Min

daugas Nastaravičius aplankė ir
Laumėnų kaimo biblioteką, kur
išvakarėse vyko renginys, skirtas
rašytojoRomualdoGranausko75
ajam gimtadieniui. Žurnalistas ir
poetasdiskutavosuLaumėnųgy
ventojais apie jųkasdieninįgyve
nimą, rūpesčius, mėgstamiausias
knygas, bibliotekos problemas.
Skaitytojai pritarėminčiai, jogR.
Granauskasrašoapietokįpatįkai
mogyvenimą, kuris labai artimas
jiemspatiems–tiepatysdarbai,tie
patys lūkesčiai, tie patys džiaugs
mai ir vargeliai. Žurnalistas pa
rengė pokalbį su bibliotekininke
NijoleVernickiene,čiasutiktaani
matoreGabrieleRamoškiene, ku
riyrasukūrusifilmukąpagalsavo
mėgstamo rašytojo R. Granausko
kūrybą, kalbino bibliotekoje bu
vusius vaikus, lankėsi vietos gy
ventojų sodybose ir apie visa tai
papasakojoLietuvosradijolaidoje
„Literatūrosakiračiai“.

Min dau gas Nas ta ra vi čius (kai rė je) ir Ai va ras Veik nys.                 Autorėsnuotr.

Baigėsi Ukmergės rajono fut
bolo7x7pirmenybės,kuriosežai
dėketurioskomandos.
Nugalėtojų taurę jose laimėjo

Sporto centro stadione vyko
respublikinis „Žalgirio“ futbolo
turnyras,kuriamedalyvavo5ko

mandos išVilniaus, Utenos, Ku
piškio,Pasvalio,Ukmergės.
Laimėjusi 4 susitikimus, I vietą

„Įvarčio“ komanda. Antrą vie
tą iškovojo„Gevara“,o treti liko
„SportocentroI“komanda.
Geriausiais komandų žaidė

jais pripažinti: „Įvartis“ –Dalius
Lukašenka, „Gevara“ – Giedrius
Širvinskas, „Sporto centrasI“ –
MantasTuškevičius.

iškovojoUtena.Laimėję2rungtynes
irvienassužaidęlygiosiomis,IIvie
tą–ukmergiškiai,III–kupiškėnai.

Prekeiviaižmonėmissugundopažadais

Atkelta iš 3 p.

Anot prokuroro, nors faktų
daug, o už organizavimą, vado
vavimą prostitucijai numatyta
atsakomybė, įrodymųneretaipri
trūksta: „Tai – tarptautinis nu
sikaltimas, pradedamas daryti
Lietuvoj, baigiamas kitoj šaly.
Tinklas išplėtotas,pradedantver
buotojais, vairuotojais, baigiant
prekeiviais.Todėlpatysorganiza
toriai dažnai lieka nenustatyti, o
atskleidžiamostikdetalės.“
Tyrimąapsunkinatai,jogdoku

mentai lengvai suklastojami, nu
sikaltimo organizavimo funkcijos
atliekamosinternetu.„Tyrimaiužsi
tęsia,nesbendradarbiaujamasukitų
šalių,kuriosebaudžiamiejiprocesai
skiriasi, teisėsauga.Dauglaikosu
gaištamaparuoštiteisinėspagalbos
prašymą,okoldargaunamasatsa

kymas... Ilgai užtrunka ir vertimų
darymas“,–sakoL.Žuklys.
„Žmogusbūnatraumuotas,jam

teikiama pagalba, laukiama, kol
auka galės kalbėti. Be to, patiria
spaudimąne tik išsavoskriaudi
kų, bet ir artimųjų, kurie nenori,
kadsužinotųkiti.Pertąlaikąsusi
tvarkogyvenimąirnebenorinieko
prisiminti“,–pasakojojis.
Oficialiųžinių,kadapgaulebū

tų išvežtamūsųrajonogyventojų,
nėra.Tačiautai,pasakprokuroro,–
latentinis,t.y.užslėptas,nusikalti
mas:„Galibūti,kadmūsiškiųmer
ginųyrakitaippapuolusiųįtai.“

svarbiirinformacijos
sklaida

Diskusijoje viešėjusių koordi
natorių pristatyto projekto veikla
susijusi sumaterialine ir kitapa

galba nukentėjusiems asmenims.
Jiemsparūpinamassaugusbūstas,
psichologo, mediko, juristo kon
sultacijos. „Esam suinteresuoti,
kad jienebijotųduotiparodymus
ir atskleistų nusikaltėlius. Mūsų
darbuotojai jiems padeda ir viso
tyrimo,irteismoprocesometu“,–
sakoJ.Juškevičienė.
Renginyjedalyvavopolicijos,sa

vivaldybės,kitųįstaigųdarbuotojai.
Aptarta galimybė bendradarbiauti,
dalijantis informacija, vykdant pro
gramas, apie prekybą žmonėmis ir
prevenciją pasakojant jaunuomenei
skirtuosesusitikimuose.
Įgyvendinant minėtą projek

tą, dirbama su asmenimis iš vi
sosLietuvos. Į „Caritą“kreipiasi
vyrai,moterys,vaikai,pakliuvę į
prostitucijos ir prekybos žmonė
mistinkląLietuvojeiružsienyje.

Li gi ta JuODVALKIENĖ
Į „Ukmergės žinių“ redakciją

paskambinusiukmergiškėAngelė
tarpgausybėsverslininkųsiūlomų
prekių pasigedo vienos, jos įsiti
kinimu, labai reikalingos– stovo
vėliavaipakabinti.
Moteris sako, kad Lietuvos vė

liavųšiuometugalimaįsigytidau
gelyjeparduotuvių,tačiauneistovo,
neilaikikliojamniekurneradusi.
 „Viena pardavėja net pasiūlė

nueitiįmiškąirkotąpačiamišsi
drožti“,–piktinositokiupasiūly
mumoteris.
Ukmergėsrajonovartotojųko

operatyvo direktorė Angelė An
drikonienė patvirtino, kad iš tik
rųjųkooperatyvuipriklausančiose
parduotuvėsetokiosprekėsnėra.
Direktorėprisipažino,jogapiešią

prekęjibuvotiesiog...pamiršusi.
„Vėliavųyra,oštaiapiekotus

kažkaip nepagalvojau. Ir tikrai

dĖLPAREnGToVEPRiŲ
KAdAsTRoViEToVĖsŽEmĖs
REFoRmosŽEmĖTVARKos

PRojEKToViEŠosVARsTYmo
Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Ukmergės

skyriusinformuoja,kadnuo2014m.gegužėsmėn.23d.
iki2014m.birželiomėn.19d.antradieniais,ketvirtadie
niaisnuo10iki12val.patalpose,esančioseVytautog.
30,Ukmergė,busviešaisvarstomasparengtasUkmergės
rajonoVepriųkadastrovietovėsžemėsreformosžemėt
varkosprojektas.
Kviečiamesusipažintisušiuoprojektu.

Užs.Nr.571

vėliavąnusipirko,kotonerado nepelnytai. Jei prekė ir nėra pa
klausi, bet kai žmoguiprisireikia
– problema. Juk ne tik vėliavai,
betirkotuiyratamtikrireikalavi
mai“,–sakopašnekovė.
Jipatikino,kadšispirkėjospagei

davimas–priminimas,jogreikiapa
pildyti ūkinėmis prekėmis prekiau
jančiųparduotuviųasortimentą.
A.Andrikonienėsako,kadtokie

pirkėjų pastebėjimai ir pasidalini
maimintimisprekybininkamslabai
naudingi–neleidžiapamirštiirapie
tasprekes,kuriosnėrapaklausios.

Diskutuota, kaip užbėgti už akių nusikaltimams.      GediminoNemunaičionuotr.
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Vil niaus Ka ro li niš kių mu zi kos 
mo kyk lo je vy ko res pub li ki nis 
pro gra mi nės mu zi kos fes ti va lis 
kon kur sas „Iš mu zi kos lo bių skry
nios“. Ja me da ly va vo pa pil do mą 
in stru men tą for te pi jo ną be si mo
kan tys įvai rių kla sių me no ir mu zi
kos mo kyk lų moks lei viai.
Konkurso tikslas – ugdyti pa

pildomo instrumento fortepijono
dalykogrojimoįgūdžius,atskleis
timokiniųkūrybiniusgebėjimus.
Atskirose kategorijose varžė

simažieji solistai, fortepijoniniai
duetai ir trio, vyresnieji solistai
fortepijoniniaiduetaiirtrio.

„išmuzikoslobiųskrynios“

Lau re a tai, di plo man tai, da ly viai.                 E.Darulionuotr.

ge gu žės 17 d., šeš ta die nį, Mū šios Di džios ko vos apy
gar dos par ti za nų par ke vyks kas me ti nė šven tė. 
Didžiosioskovosapygardospartizanųšventėsdalyviaidė

kosDievuiužmaloneslaisvėskovoseiratgautąLietuvoslais
vę,prisiminsžuvusiusdėltėvynėslaisvės,mirusiusirgyvuo
siuspartizanus,ryšininkus,politiniuskaliniusirtremtinius.
Giedos politinių kalinių ir tremtinių chorai iš Ukmergės ir

Anykščių.
Šv.Mišiosprasidės11val.JasaukosJoEkscelencijaJo

nasKauneckas.
Busdiskutuojamaapiedabartinęšaliespadėtį.Pranešimus

skaitysdaktarasVytautasRubavičiusirdaktarėDaivaTamo
šaitytė.
Šventė–bealkoholiniųgėrimų.

Mon sin jo ras Al fon sas sva rins kas

Ukmergės meno mokyklai at
stovavo II klasės mokinė Gustė
Rusovič (mokyt. Rūta Driukienė),
II klasės mokinė Smiltė Baublytė
(mokyt.OnaValeišienė),IVklasės
mokinys Jeronimas Darulis (mo
kyt.O.Valeišienė) irfortepijoninis
duetas–RugilėKalibataitė(mokyt.
VaivaDaunoravičienė) irDeividas
Iredale(mokyt.R.Driukienė).
GustėRusovičbeiRugilėsirDei

vidoduetastapokonkursolaureatais,
oJ.Darulistapokonkursodiploman
tu.Visikonkursodalyviaibuvoap
dovanotidiplomaisirprizais.
Apie renginį informavo forte

pijonodalykovyr.mokytojaRūta
Driukienė.

Jo lan ta zgIRsKIENĖ
Senamiesčiopagrindinėsmokyklos
Laičiųpradiniougdymoskyriaus
mokytoja

Biblioteka–taisielosvaistinė.
Neretai čia žmonės ateina pra
skaidrinti kasdienybės, pagilinti
žiniasartiesiogpabendrauti.
Skaitytojus, aktyvius kaimo

bendruomenininkus į Nacionali
nės bibliotekų savaitės renginius
neseniai sukvietėUkmergėsVla
do Šlaido viešosios bibliotekos
Laičiųskyriausdarbuotojai.
Savaitė prasidėjo K. Donelai

čio „Metų“ skaitymu.Virtualioje
kelionėjevisi sužinojo apie svar
besniuspoetobiografijosmomen
tus,kūrybinįpalikimą.
MinintPasaulinęknygosirau

torinių teisių dieną, mokiniams
surengta diskusija ,,Atrask lietu
viškąknygą“. Jaunieji skaitytojai
dalijosi įspūdžiais apie perskai
tytas knygas, pristatė mėgstamų

nacionalinėbibliotekųsavaitėlaičiųpadalinyje

rašytojųV.Račicko,K.Kaspara
vičiaus, SigutėsAch,V. Palčins
kaitės,V.V.Lansbergiokūrinius.
LankytojusnudžiuginoirSena

miesčio pagrindinėje mokykloje
vykęs susitikimas su rašytojuVy

SigitosUrbonienėsnuotr.

tautu Račicku. Jis pasakojo apie
savokūrybą,skaitėkūriniųištrau
kas, vaikai ir suaugusieji uždavė
svečiuinevienąklausimą.Rengi
niodalyviaigalėjoįsigytiV.Račic
koknygų.

Vil niaus ap skri ties vals ty bi nė 
mo kes čių ins pek ci ja (AVMI) in for
muo ja, kad šie met Uk mer gės ra
jo no gy ven to jai pa tei kė per 10,5 
tūkst. gy ven to jų pa ja mų mo kes
čio de kla ra ci jų, dau giau kaip 600 
tur to de kla ra ci jų bei per 3 tūkst. 
pra šy mų skir ti pa ra mą or ga ni
za ci joms ir par ti joms. Dau gu ma 
uk mer giš kių de kla ra ci jas tei kė 
elek tro ni niu bū du.
NepateikusiemsdeklaracijųVMI

išsiuntėpriminimusapiejųmokesti
nesprievoles.
Deklaracijasreiktųpateiktikuo

skubiau. Nuo deklaravimo ir su
mokėjimo termino pabaigos, ge
gužės2d.,užkiekvienąpradelstą
dieną skaičiuojami delspinigiai –
0,03proc.
Primenama, kad deklaracijas

privalopateiktivalstybėsarsavi
valdybių įstaigų vadovai, jų pa
vaduotojai, padalinių vadovai ir
jų pavaduotojai bei išvardintas
pareigas einančių asmenų šeimų
nariai.Kaipirkasmet,pajamasir
turtą privalo deklaruoti politikai,
tarnautojai, valstybės įstaigų ir
įmoniųvadovaibeikitiasmenys,
išvardytiLietuvosRespublikosgy

Pajamasdeklaravobeveik
11tūkstančiųukmergiškių

ventojų turto deklaravimo įstaty
me.Nesvarbu,arišvykdytosveik
losgyventojasgavopajamų,arne,
arveikląvykdėvisusmetus,arvos
kelias dienas, jis privalo pateikti
2013metųpajamųdeklaraciją.
Šiaismetaispajamasdeklaruoti

privaloiržemėsūkioveikląvyk
dęgyventojai:irpridėtinėsvertės
mokesčiomokėtojai, ir tie, kurie
nebūdamimokėtojai2013metais
iš žemės ūkio veiklos gavo dau
giau kaip 10 tūkst. litų pajamų.
Deklaruotituriirpajamųišžemės
nuomosgavęgyventojai.
Su deklaravimu susijusią in

formaciją galima gauti telefonu
1882, svetainėjewww.vmi.lt arba
užsukus įVilniausAVMIUkmer
gėsposkyrį(Kaunog.16).Bendro
pobūdžiokonsultacijasspecialistai
gyventojamsteikiair„Facebooke“
esančiameVMIsistemosprofilyje.
Vilniaus apskrities valstybi

nė mokesčių inspekcija taip pat
primena, kad juridiniai asmenys
Valstybinei mokesčių inspekcijai
turipateiktimetinespelnomokes
čiodeklaracijasuž2013m.irpel
nomokestį sumokėti iki birželio
2d.TaigalimapadarytiperVMI
elektroniniodeklaravimosistemą.

uŽ inf. 

Uk mer gės „Bo čių“ ben dri jos 
na riai su ren gė šven tę, skir tą 
Mo ti nos die nai. Jos me tu ne tik 
svei kin tos ma mos, bet ir pri im ti 
nau ji or ga ni za ci jos na riai.
Visas į šventę susirinkusiasma

mas,močiutesšiltaipasveikinoben
drijos pirmininkasAlgimantas Ka
cevičius, saviveiklininkai dovanojo
gražiausiusposmus,šokius,dainas.
Salė aidėjo nuo aplodismentų

Madosstudijos,vadovaujamosR.
Kazėnienės,mažiesiemsmodeliu
kams, pristačiusiemsV.Delkutės
madųkolekciją„Tukširdelė“.
Koncertavo Ukmergės me

no mokyklos Muzikos skyriaus
moksleiviai.
Šiltussveikinimusirskambias

dainasukmergiškiamsatvežėVil
niaus Šeškinės skyriaus bočiai,
šoko Ukmergės kultūros centro
tautinių šokių kolektyvas „Ru
denėlis“, linijinių šokių šokėjos,
kurių vadovė – D. Lukšienė, ei
lesskaitėZ.Stunžėnienė,dainavo
kultūros centro choras „Bočiai“,
vadovaujamasZitosKviklienės.
Šventės dalyviai apžiūrėjo

bendrijos sambūrio „Darbštuolė“
surengtą rankdarbių parodą „Tu
numegzkman,mama,kelią“.Vi
si pasigrožėjo akcijos „Spalvotas
pavasaris“ dalyvių mezginiais –
kepuraitėmis, kojinaitėmis. Šie
rūbeliaiskirtionkologinėmisligo
missergantiemsmažyliams.
Parodagrožėjosiirkaiptiktuo

metu Ukmergėje viešėjusi Lie
tuvos Seimo pirmininkė Loreta
Graužinienė,SeimonariaiArtūras
Paulauskas,VydasGedvilas.
Daugiau nei po penkis darbe

lius parodai pateikė Genutė Tro
jeckienė, Zofija Navalinskienė,
AugutėRafinbergienė,IrenaVito
nienė,ViktorijaBanevičienė.
Bendrijospirmininkopavaduo

toja Genovaitė Navikienė mote
rimsįteikėpadėkas.
Renginiometubuvopasveikin

ti jubiliatai ir iškilmingai priimti
naujiorganizacijosnariai.
„Darbotvarkei išsekus šventė tę

sėsi. Iš peties plėšė armonikininkai
Juozas Stunžėnas ir Jonas Petraus
kis, koncertavo svečiai išVilniaus,
skambėjobendrosdainos,sukosipo
ros.Tikvisaipavakarįdalyviaipri
siminėnamus.Žmonėsskirstėsi iš
sinešdami šilčiausius prisiminimus,

Ukmergėsbočiairinkosiįšventę

pajutę, kad jie čia svarbūs ir reika
lingi“,–laiškeredakcijaiapierengi
nįpasakojobočiųbendrijosnarėšio
renginiovedėjaAldonaVilkelienė.

Už didžiausią paramą organi
zuojantrenginįvisųorganizacijos
narių vardu ji dėkojo pirmininko
pavaduotojaiG.Navikienei.

Mažieji skaitytojai.

Renginio akimirkos.


