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Nemokamas maitinimas 
ir parama mokyklinėms 
prekėms įsigyti Lietuvo-
je priklauso kas penktam 
mokiniui, rajone – dar dau-
giau. Šiais mokslo me-
tais daugiau mokinių gaus 
nemokamą maitinimą ir 
paramą mokinio reikme-
nims įsigyti ir todėl, kad 
padidinus valstybės remia-
mas pajamas nuo 102 iki 
122 eurų, teisę į paramą 
mokinio reikmėms įsigyti ir 
nemokamą maitinimą įgavo 
apie 65 tūkst. mokinių, kai 
tuo tarpu pernai buvo 52,6 
tūkst. Pretenduoti į minėtą 
paramą gali mokiniai, kurių 
šeimų vidutinės pajamos 
vienam asmeniui per mė-
nesį neviršija 183 eurų. 
Ankstesniais metais parama 
galėjo naudotis tik tos šei-

Remiantis Būsto energijos taupymo agentūros  duo-
menimis, šiuo metu šalyje vykdomi 530 daugiabučių 
atnaujinimo projektų, kuriuos įgyvendina apie 150 statybų 
sektoriaus bendrovių.

Didžioji dalis statybinių organizacijų, dirbančių daugia-
bučių renovacijos rinkoje, turi nuo 1 iki 5 projektų, apie 15 
proc. bendrovių – nuo 5 iki 10 projektų, o didesnės šalies 
statybinės organizacijos, turinčios ne vienerių metų patirtį 
šioje rinkoje, įgyvendina po 10, 20 ir daugiau daugiabučių 
atnaujinimo projektų.

Siekdama išsiaiškinti pagrindines renovacijos proceso 
metu iškylančias problemas, Agentūra atliko rangovi-
nių organizacijų, šiuo metu įgyvendinančių daugiausiai 
daugiabučių atnaujinimo projektų, apklausą. Apklausos 
rezultatai parodė, kad viena pagrindinių problemų, turinčių 
realią įtaką renovacijos procesams, yra kvalifikuotos darbo 
jėgos trūkumas. Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumus itin 
jaučiamas paskutinius 2-3 metus, tad neretai tenka pasi-
telkti subrangovines organizacijas, kuriose dirba nemažai 
užsienio šalių piliečių. Jeigu didžiuosiuose šalies miestuose 

dar galima surasti kvalifikuotų specialistų, tai regionuose 
– labai sunkiai, todėl čia daugiausiai dirba specialistai 
iš Ukrainos. Ne visada jų kvalifikacija yra tokia, kokios 
norėtųsi. Gal tai tik sutapimas, bet kaimynai – Utena – jau 
viešai prabilo, kad kaip iš gausybės rago pasipylė renova-
cijos problemos. Pavojaus varpų nevengia ir savivaldybė.

Švenčionių rajono valdžiai, matyt, nelabai galvoje 
renovacija, tad apie problemas nekalbama. Statybininkai 
kaip nori, taip dirba, nenori - nedirba... Turim pavyzdį, kai 
neužbaigę pastato lauko apdailos apsisuko ir išvažiavo. 
Ir niekas jų neieško!... Gyventojai tarpusavyje piktinasi, 
redakcijai skundžiasi, kad mato netvarką: daugiabučių kie-
muose tai kasa, tai užkasa, tai vėl kasa. Tačiau nei žmonių 
pasipiktinimas, nei skundai nieko nekeičia – akivaizdu, 
rajone nėra šeimininkiško požiūrio.

Prie netvarkos statybose prisideda ir tai, kad prie 
renovuojamų ir rekonstruojamų objektų statybvietėse 
neliko informacinių stendų, kuriuose būtų viešai nurodyta 
darbus atliekančios firmos pavadinimas, darbų vykdytojo 
telefonas, darbų pradžios data, numatoma pabaiga ir kt. 

Jaučiamas didelis statybininkų trūkumas

Penktadaliui mokinių reikia 
paramos

mos, kuriose vienam nariui 
teko 152 eurai per mėnesį. 
Kaip ir anksčiau, prašymus 
dėl nemokamo maitinimo ir 
mokyklinių reikmenų prii-
ma savivaldybių socialinės 
paramos skyriai. Dėl para-
mos mokykliniams reikme-
nims įsigyti mokinių tėvai 
ar globėjai turėtų nedelsti, 

informacija. Anksčiau nėra buvę tokių anoniminių objektų, 
kokiais rajone dabar tapo visos statybos. Nelabai turbūt 
rasite tokių dalykų ir dabar kituose rajonuose, kur valdžia 
reikalauja iš rangovų elementarios tvarkos. 

Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programą, 
nuo 2013 m. šalyje atnaujinta beveik 2000 daugiabučių, 
investicijos siekia apie 600 mln. eurų.

Mūsų inf.

Algis JAKŠTAS

Ar buvo toks 
aiškiaregis, ku-
ris galėjo prieš 
dešimt metų, 
žiūrėdamas į 
bebaigiančius 
griūti Paliesiaus 
dvaro pastatus 
pasakyti, kad po 
dešimtmečio čia 
koncertuos pa-
saulinės muzi-
kos žvaigždės? 
Aš  g i  t i k ra i 
tuo nebūčiau 
patikėjęs, nes 
nuo vaikystės, 
matydamas vis 
p r a s t ė j a n č i ą 
buvusio dvaro 
pastatų būklę, 
buvau įsitikinęs, kad ste-
buklų nebūna... Džiaugiuo-
si, kad mano pesimistinės 
prognozės nepasitvirtino ir 
atsirado toks stebukladaris 
Julius Ptašekas, kuris su-
gebėjo ne tik griūnančius 
pastatus prikelti naujam 
gyvenimui, bet ir atvėrė 
vartus muzikos mylėtojams 
į elitinės muzikos pasaulį. 
Aš nežinau, kaip ir kokiu 
būdu pavyksta prisikviesti 
pasaulinio garso muzikan-

Flamenko gitaros virtuozo Juan 
Manuel Canizares vienintelis 
koncertas - Paliesiaus dvare

tus atvykti koncertuoti į 
Paliesiaus dvaro Pasagos 
koncertų salę, bet kiekvieną 
kartą po tokio koncerto no-
risi nusilenkti ne tik muzi-
kantams, bet ir tiems, kurie 
sugeba pakviesti tikras pa-
saulines muzikos žvaigždes 
į Lietuvos pakraštyje esantį 
dvarą... Panašios mintys su-
kosi galvoje ir vėlų penkta-
dienio, rugpjūčio 24-osios, 
vakarą, važiuojant iš nuos-
tabaus flamenko virtuozo 

Juan Manuel Canizares 
koncerto.

Nežinau, ar galima 
žodžiais atpasakoti patį 
koncertą, tas pusantros va-
landos užburiančio gitaros 
skambėjimo mirtinoje ty-
loje, kai susirinkę žiūrovai 
atrodo nė nekvėpuoja... 
Viską galima apibūdinti tik 
vienu žodžiu – fantastika. 
Belieka tik stebėtis, kaip 
po kelionės, ką tik atvykęs 
į koncertų salę muzi-

Juan Manuel Canizares groja Paliesiaus dvaro Pasagos koncertų 
salėje.

nes prašymai priimami iki 
spalio 5 dienos. Dėl nemo-
kamo maitinimo galima 
kreiptis visus metus, kai tik 
sumažėja šeimos pajamos. 

Į vertinamąsias paja-
mas neįskaičiuojami vaiko 
pinigai ir dalis darbo už-
mokesčio. Jei šeimoje yra 
vienas ar du vaikai, į šeimos 
pajamas neįskaičiuojama 
20 proc. darbo užmokesčio, 
jeigu trys ar daugiau vaikų, 
neįskaičiuojama 25 proc. 
darbo užmokesčio. Kai 
vieną ar du vaikus augina 
vienas iš tėvų, į pajamas 
neįskaičiuojama 30 proc. 
darbo užmokesčio, o jei 
vienas iš tėvų augina tris ir 
daugiau vaikų, į vertinamą-
sias pajamas neįskaičiuoja-
mi 35 proc. Pasiskaičiuoti 
pajamas ir išsiaiškinti, ar 
šeimai pagal jas priklauso 
nemokamas maitinimas bei 
parama mokyklinėms pre-
kėms įsigyti, patiems gali 
būti ir sunkoka, ypač, jeigu 
teisė gauti paramą „ant ri-
bos“, todėl reikėtų kreiptis į 
savivaldybės socialinės pa-
ramos skyriaus specialistus, 
kurie apskaičiuos tiksliai.

Seime svarstyta idė-
ja mokyklose nemokamai 
maitinti visus pradinukus, 
tačiau šių metų biudžete 
tam lėšų nenumatyta.

Mūsų inf.
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Apie tėvų ir suaugusių vaikų santykius

Algimantas MILAŠIUS

Noriu aprašyti kai ku-
riuos savo pastebėjimus 
apie tėvų ir jų suaugusių 
vaikų santykius.

Argentiniečių rašytojas 
J. L. Borges`as yra pasakęs, 
kad senatvė tikriausiai yra 

pats geriausias gyvenimo 
metas: žvėris jau miręs, 
a rba  beveik  miręs ,  o 
žmogus ir siela – pasilikę. 
Deja, taikosi sutikti atvejų, 
kada žmogus pasensta, bet 
„žvėris nemiršta“.

Esu ne jaunas, turiu 
tris suaugusius vaikus ir, 

tarsi turėčiau ginti vaikų 
skriaudžiamus jų pasenu-
sius tėvus. Deja, daugeliu 
atvejų pastebiu priešingą 
reiškinį: vaikai būna pa-
lankiai nusiteikę savo 
tėvų atžvilgiu, o tėvai – 
atvirkščiai. Tėvams matant, 
kad jų vaikai gyvena ne 

taip, kaip jie jų gyvenimą 
įsivaizdavo, kyla noras 
vaikų gyvenimą pasuk-
ti kita linkme. Prasideda 
nesutarimai ir tėvų-vaikų 
santykiai tampa slogūs. 
Vaikai yra priversti kentėti 
jų atžvilgiu tėvų vykdomą 
šantažą, dvasinį smurtą, ne-

retai tyliai laukti kol visa tai 
pasibaigs. Mūsų visuomenė 
yra taip sutvarkyta, kad, 
pavyzdžiui, vaikams ir 
tėvams bylinėjantis teisme, 
visuomenės akyse vaikai 
jau iš anksto būna pasmerk-
ti. Vienas iš Dievo įsakymų 
liepia gerbti savo tėvą ir 

motiną, tuo tarpu apie kokią 
nors tėvų taurią laikyseną 
savo vaikų atžvilgiu deka-
loge nieko nepasakyta. O 
gaila.

Kartais vaikų atžvilgiu 
tėvų veiksmai įgauna ir 
pačias bjauriausias formas, 
tokias, kaip jų šėtonišką 
norą stengiantis savo vaikus 
kaip nors sukiršinti tarpusa-
vyje. Kalbu čia ne apie 
kokius nors sudėtingus turto 
ar palikimo padalinimo rei-
kalus, kurie visada būna vi-
enaip ar kitaip komplikuoti. 
Kalbu apie paprasčiausius 
buitinius dalykus, kada 
tėvai pasijunta laimingi, 
kuomet dirbtinai tarp savo 
vaikų sukuria įtarumo ir jų 
nepasitikėjimo vieni kitais 
sąlygas.

Ar aš asmeniškai esu 
tai patyręs? Taip, iš savo 
motinos. Deja, panašių 
atvejų aplink ir dabar matau 
nemažai. Gaila, kad tokiam 
tėvui ar motinai ne visada 
gali pasakyti: „Žmogau, 
tau žemė jau obuoliukais 
kvepia ir gyventi tau reikia 
kitaip“. Kartu pamąstau 
ir apie save, sau tyliai 
palinkėdamas – kad ir kas 
bebūtų, išlik orus iki galo.

Ekologiškas 
namų 

kvapas
Papras tus  nev i r tus 

baltus ryžius supilstyti į 
stiklainiukus, į kiekvieną 
įlašinti po 10-20 lašų savo 
mėgstamo eterinio aliejaus, 
pavyzdžiui, citrinų, apelsi-
nų, levandų, pušų, vanilės, 
cinamono ir pan. Stiklainiu-
kus, uždengtus kvėpuojan-
čio audinio skiaute, reikėtų 
išdėlioti visur: drabužių 
spintoje, vonios kambaryje, 
virtuvėje, miegamajame, 
prieškambaryje. Tai ypač 
aktualu, jei namai apstatyti 
senais mediniais baldais, jei 
juose drėgna, mažai šviesos 
arba yra pašalinių kvapų.

Priklausomai nuo drė-
gmės kiekio vienas stiklai-
niukas veiksmingai kvėpins 
namus 3-6 mėnesius. Jei 
namuose itin drėgna ir vėsu, 
jo užteks 1-2 mėnesiams, po 
to reikės keisti.
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Aidas DOLOTOVAS

Šiuo rašiniu noriu padėti pavargusiam 
nuo įtemptų tarpusavio santykių - šeimoj 
ar darbe - tautiečiui susiorientuoti šiame 
klaidžiame laike. Didelę gyvenimišką tiesą 
atskleidžiantį momentą papasakojo man 
žinomas Lietuvoje fotomenininkas Riman-
tas Dichavičius. Sako, būdamas vaikas Sibi-
ro tremty mokykloje rašydavo ant laikraščių 
paraščių. Grįžęs į Lietuvą, turėdamas 
piešimo polinkių, gavo iš tetos užduotį ir 
didelį balto vatmano popieriaus lapą. Sako, 
pusė dienos varčiau, čiupinėjau lyg šventą 
paplotėlį. Berniukui buvo neįtikėtina, kad 
šitame pasaulyje egzistuoja tokie dideli, 
švarūs, tokios didelės kokybės popieriaus 
lapai. Jam po tų laikraštinių paraščių baltas 
vatmanas buvo pranokstantis supratimą – 
„Nejaugi būna toks popierius?!“ Jame tiek 
visko gali nupiešti, tiek padaryti... Štai taip 
gyvenime įvyksta praregėjimo momentai. 

Mes gyvename pertekliaus epochoje, 
pilnos burnos čipsų, jie net krenta lauk, kai 
tingiai prasižiojame užgerti juos įmantraus 
pavadinimo limonadu. Tai tokia šiuolaikinio 
žmogaus būsena, kai nepatenkintu vei-
du pareiškiama: „Noriu naujos laidos 

Orientyras lietuviui, gyvenančiam klaidžiam laike

išmaniojo“. Rimantas Dichavičius neturėjo 
išmaniojo, užtai turėjo didžiulį troškimą 
piešti ir begalinį norą grožiu savy atsverti 

patirtas skriaudas. Šis žmogus tapo garsiu 
menininku. Tiesa, jį išgarsino ne dailė, 
bet puikios estetikos fotoknyga „Žiedai 
tarp žiedų“. Ji buvo išspausdinta 1987 m. 
Maskvos eksperimentinėje spaustuvėje. 
Teko su R. Dichavičiumi bendrauti tele-
fonu, po to lankytis menininko namuose. 
Norėjosi prisiliesti prie to epochinio įvykio, 
- juk knyga „Žiedai tarp žiedų“ Maskvoje 
sukėlė kultūrinę revoliuciją. Subjektyviu 
mano vertinimu, šios knygos ir po to seku-
sios parodos poveikis to meto tarybinei 
visuomenei prilygsta Sąjūdžio poveikiui 
Lietuvoje. Užsienio žurnalistai tada buvo 
nustebę, o „Žiedai tarp žiedų“ parodoje 
spaudos rūmuose Maskvoje dalyvavo JAV 
ambasadorius Metlokas bei kitų užsienio 
ambasadų atstovai.

Kadangi dabartiniame laike aiškiai 
juntamos pasiklydimo nuotaikos, tenka 
grįžti į tą vietą, kurioje mūsų tauta buvo 
pasaulio dėmesio centre, turėjo viltį, 
gyveno pakylėtoje vienybėje. Tai yra į 
1987-tuosius. Laikau knygą „Žiedai tarp 
žiedų“ epochiniu orientyru. Mūsų tauta dar 
nemoka vertinti savo aukščiausių kūrybinių 
skrydžių, nei iššifruoti ypatingam epochin-
iam laike tautai duotų likimo ženklų.

Tai, ką parašiau pradžioje apie baltą 
popieriaus lapą, yra labai svarbus momen-
tas ir netgi raktas į išmintį bei į išeitį. Mes 
šiandien turim visokių gėrybių, o atrodo dar 
vis kažko maža... ir tas klaikus vartotojiškas 
požiūris pragaištingai tolina tautiečių sie-
las nuo sveiko požiūrio į daiktus. Kad tu 
šiandien turėtum mobilų telefoną... kiek 
keistuolių, persekiojamų mokslininkų 
atradinėjo fizikos dėsnius... Po to kiek 
pastangų įdėta išrandant mechanines ir ele-
ktrotechnines sistemas... Vėliau kiek proto 
pastangų sutelkta, kad pastatytų gamyklas, 
išugdytų specialistus, kad galiausiai kaip 
galutinį produktą turėtų mobilų telefoną. 
Automobilį. Kompiuterį. Net baltam pop-
ieriaus lapui pagaminti reikia ištisos indus-
trijos. Ar mes nors kartą gyvenime apie tai 
susimąstėm? Ar nors kartą padėkojom mok-
slo išminčiams ir Dievui už tai, ką turim??? 
Tai ir yra vadinama „nuodėme“, - ta vidinė 
grubi žmogaus charakterio būsena, nema-
tanti tikrosios daikto vertės. Nematanti tos 
DOVANOS, kurią suteikė gyvenimas. Tam, 
kad sukurtum savo tėvynėje kažką gero, 
būtina praregėti. Praregėti, kiek daug tu gali 
nuveikti su baltu popieriaus lapu, kurį tau 
davė maloningasis GYVENIMAS!

Fotografijos maestro Rimantas 
Dichavičius.

kantas randa jėgų sugroti 
koncertą. Tikras profesi-

onalas tą, matyt, gali, o mums, 
žiūrovams, tokie koncertai – tikra 
dieviška mana. Malonu, kad tarp 
žiūrovų vien vakariniame kon-
certe mačiau apie porą dešimčių 
žmonių iš Švenčionių rajono. Ko 
gero, jų buvo ir kitą dieną...

Prieš koncertą, kreipdamasis į 
susirinkusius muzikos fanus, gerb. 
Julius Ptašekas sakė: 

- Šiandieną mūsų laukia kon-
trastų vakaras, nes jau tamsu ir 
vėlokas laikas. Norėčiau padėkoti 
visiems, kurie muziką vertina 
labiau nei komfortą. Džiugu, kad 
sulaukiame vis daugiau svečių, 
kurie pas mus atvažiuoja ir prisi-
deda prie to, kad koncertai tęstųsi. 
Ačiū Jums.

Pristatydamas gitaros virtuozą 
Juan Manuel Canizares muzikan-
tas ir dailininkas Viktoras Paukš-
telis kalbėjo:

- Šiandieną Jums norėčiau pri-
statyti svečią iš Ispanijos, gitaristą 
Juan Manuel Canizares, ir pradėti 
nuo to, kaip su juo susipažinau, o 
susipažinau įsijungęs Mezzo ka-
nalą. Įsijungęs šį kanalą pamačiau, 
kaip su Berlyno filharmonijos 
orkestru groja gitaristas, ir groja 
fantastiškai. Tas susižavėjimas 
baigėsi pažintimi, bet negalvojau, 

Flamenko gitaros virtuozo  
Juan Manuel Canizares vienintelis 

koncertas - Paliesiaus dvare

Apie būsimą koncertą ir atlikėją kalba Julius Ptašekas ir Viktoras 
Paukštelis.

Gitaros virtuozas Juan Manuel Canizares ir jo Mariko.

Žiūrovai atlikėją palydėjo ovacijomis.

kad vieną dieną jis atskris čia ir 
sugros koncertą. Pavyko susitarti, 
susiderinti ir jis šiandieną čia ir 
groja mums. Ką dar galiu pasa-
kyti? Tai yra žmogus, mėgstantis 
skaityti. Turi biblioteką, kurioje 
4 tūkst. knygų. Jis tarp repetici-
jų, tarp visų darbų skaito. Juan 
Manuel Canizares ne tik puikus 
muzikantas, kompozitorius, bet 
ir šachmatų profesionalas. Tai 
žmogus, grojantis širdimi. Aš la-
bai džiaugiuosi, kad jis šiandieną 
čia ir groja mums.

Negali nesutikti su šiais Vik-
toro žodžiais, nes kai nuskam-

bėjo paskutiniai gitaros akordai, 
kai žiūrovai stovėdami plojo 
atlikėjui, pajauti, kad muzikantas 
grojo visa širdimi, kad flamenko 
garsai jaudino giliausias sielos 
kerteles. Beje, per flamenko mu-
ziką, flamenko šokį jis sutiko ir 
savo gyvenimo moterį – japonę 
Mariko. Prieš porą dešimtmečių 
koncertuodamas Japonijoje pa-
matė japonę, šokančią flamenko. 
Taip flamenko suvedė du žmones, 
pamilusius vienas kitą. Dabar 
Mariko ne tik žmona, bet ir puiki 
vadybininkė, pasaulinių koncertų 
organizatorė. Beje, ir Paliesiuje 

prieš koncertą Mariko rūpinosi, 
kad būtų suderinta garso aparatū-
ra, mikrofonas, o koncerto metu 

ji gyveno muzika, kurią ne tik 
gitara, bet ir širdimi grojo Juan 
Manuel Canizares.

Mielieji skaitytojai!
Vyksta „Švenčionių krašto“ prenumerata IV katvirčiui. 

Prenumeratą priima visi rajono paštai,  PayPost skyriai, laiškanešiai, internetu - Lietuvos pašto tinklapyje adresu: prenumerata.post.lt
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Lietuvos šimtmečiui

Povilas ŠIMKAVIČIUS 
Lietuvos žurnalistų  
sąjungos narys

Rugpjūčio 21 d. Nacio-
nalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje atidaryta Leo-
nardo Skirpsto fotografijų 
paroda „1988 m. rugpjūtis: 
Laisvės byla Vingio parke“, 
skirta didžiausio Sąjūdžio 
mitingo Vilniuje 30-mečiui 
paminėti. Renginį vedė 
bibliotekos Dokumentinio 
paveldo tyrimų departa-
mento direktorė Jolanta 
Budriūnienė.

Leonardas  
Skirpstas priminė 
brangias Lietuvos 
istorijos akimirkas

Gintautas Stalnionis 
apie parodos autoriaus kū-
rybą rašė, kad Leonardas 
Skirpstas (g. 1956 m.), 
gimęs ir augęs prie Baltijos 
jūros, pirmąją personalinę 
fotografijų parodą surengė 
Palangoje dar mokydamasis 
vidurinėje mokykloje. 1976 
m. jo darbai kartu su Rai-
mundo Paknio, Romualdo 
Požerskio, Virgilijaus Šon-
tos kūryba buvo eksponuo-
jami sostinės Fotografijos 
meno draugijos salone vei-
kusioje pirmojoje jaunųjų 
fotografų parodoje. Po jos 
L.Skirpstas tapo jauniausiu 
šios draugijos nariu. 1980 
m. baigęs studijas Vilniaus 
universitete L.Skirpstas 
dirbo žurnalistinį darbą.

G.Stalnionis akcentavo, 
kad parodos autorius doku-
mentinę fotografiją vėl pri-
siminė prieš penkerius me-
tus, kai tvarkydamas savo 
archyvą netikėtai aptiko 
gerą šūsnį senų negatyvų. 
Nespalvotų, laiko ir aplin-
kos kiek pakeistų, tačiau 
be galo vertingų. Taip gimė 
nauja paroda – „1988 08 23 
Vingio parke“.

2015 m. pradžioje vei-
kusi fotografijų paroda 
„Dienos ir naktys: būti ar 
nebūti“ grąžino į tolimą, 
bet nepamirštamą 1991-ųjų 
sausio 13-ąją.

„ Š i e m e t  r u g p j ū t į 
L.Skirpstas dar kartą at-
sigręžė į nepamirštamą 

mitingą Vingio parke. Prieš 
30 metų Sąjūdžio pakviesti 
prie dainų šventėms skirtos 
estrados plūdo tūkstančiai 
žmonių. Tam, kad dar kartą 
sau ir visam pasauliui pri-
mintų Lietuvos laisvės bylą, 
Molotovo-Ribentropo pak-
to slaptuosius protokolus, jo 
pasekmes Baltijos šalims ir 
pareikalautų jas panaikinti. 
Tarp tų tūkstančių buvo ir 
Leonardas, tuo metu dirbęs 
vieno žurnalo redakcijoje. 
Žinoma, savo fotokameros 
jis namuose nepaliko. Tą 
pavakarę parke buvo daug 
fotografų – mėgėjų, pro-
fesionalų, jais apsimetusių 
KGB karininkų, milicinin-
kų. Vienų jų fotojuostas 
metų skersvėjai išblaškė, 
kitų – nugulė raportuose, 
ataskaitose... Laimė, savą-
sias Leonardas išsergėjo 
ir dalį tų brangių Lietuvos 
istorijos akimirkų pateikė 
parodos ekspozicijai.

Nespalvota fotografija 
turi savo žavesio. Celiu-
liozinės, laikui ir aplinkai 
neatsparios juostos išbyrė-
jusiais dantukais restauruo-
jamos, atkuriamos, suskai-
tmeninamos. Ir tuomet pra-
eities vaizdais ir veidais jos 
prabyla į mus, padėdamos 
prisiminti, iš naujo patirti, o 
jaunesniems – sužinoti. Kas 
ir kaip buvo, kaip galėjo 
ir kaip neturėjo būti. Leo-
nardas – vienas iš tų, kurie 
padeda mums pasklaidyti 
istorinius mūsų Tėvynės 
puslapius. Džiaugiuosi, kad 
jis grįžo prie savo ištakų, 
didžiuojuosi, kad buvau 
tarp tų, kurie skatino tokiam 
žingsniui“, – užbaigė pasa-
kojimą G.Stalnionis.

Parodos „1988 m. 
rugpjūtis: Laisvės 
byla Vingio parke“ 

atidarymo  
akimirkos

Bibliotekos Valstybin-
gumo erdvėje susirinkusius 
parodos atidarymo dalyvius 
pasveikino šios įstaigos 
generalinis direktorius prof. 
dr. Renaldas Gudauskas. 
Prisiminimais apie tų dienų 
įvykius pasidalijo bibliote-
kos Adolfo Damušio demo-

Atidaryta Leonardo Skirpsto fotografijų paroda „1988 m. rugpjūtis: 
Laisvės byla Vingio parke“

Leonardo Skirpsto nuotr.

Autoriaus nuotr.

Parodos autoriaus kvietimas į renginį.

Leonardas Skirpstas ir Vladas Braziūnas.

Renginio dalyviai.

kratijos studijų centro vado-
vas Vidmantas Valiušaitis, 
kuris susirinkusiems patei-
kė jo redaguoto Sąjūdžio 
laikraščio „Kauno aidas“ 
dviejų numerių pirmuosius 
puslapius. Pirmame iš jų, 
išleistame mitingo Vilniaus 
Vingio parke išvakarėse, 
didžiulio susidomėjimo su-
laukęs Valdo Adamkaus pir-
masis viešas pasirodymas ir 
jo kalba, pasakyta viename 
mokslinių tyrimų institute 
Kaune. Antrame numeryje, 
kuris išleistas 1988 m. rug-
pjūčio 31 d., publikuojama 
stenograma apie Sąjūdžio 
susitikimą su tuometiniu 
KGB viršininku generolu 
Eduardu Eismuntu.

Kalbėdamas apie Sąjū-
džio mitingą Vingio parke 
V.Valiušaitis prisiminė savo 
straipsnį „Ištarti laiku“. Jis 
sakė, kad tuo metu žmonės 
suprato, ko jie nori – tai ne-
priklausomybės ir laisvės. 
Svarbu buvo balansuoti, 
kad tas žingsnis nebūtų per 
greitas ir neiššauktų repre-
sijų, kaip tai nutiko Kau-
kazo šalyse – Armėnijoje 
ir Azerbaidžane. Visą laiką 
tas Damoklo kardas kabojo. 
V.Valiušaitis pasidžiaugė, 
kad tas žodis buvo ištartas 
pačiu laiku, nei per anksti, 
nei per vėlai, nes šiandien 
matome, kokias sunkias 
politines pasekmes patyrė 
tie, kurie pavėlavo.

Pakviestas kalbėti po-
etas Vladas Braziūnas, 
perfrazuodamas Žemaičių 
patarlės žodžius, tarė, kad 
jaučiasi kaip Pilypas iš 
kanapių, nes pradžioje par-
odos autoriaus paprašytas 
kalbėti atsisakė. Poetas, 
prisiminęs savo knygą „Už-
kalbėti juodą sraują“, per-
skaitė du eilėraščius (1988 
m.) – „Sąjūdžio žinios“ ir 
„Balsavimas“. V.Braziūnas 
pasidžiaugė, kad jis, anot 
Arvydo Juozaičio, yra pir-
masis žmogus, viešai pami-
nėjęs Sąjūdžio Informacijos 
agentūros biuletenį „Sąjū-
džio žinios“ („Literatūra ir 
menas“, 1988 m. birželio 
30 d.).

P a r o d o s  a u t o r i u s 
L.Skirpstas, prisiminęs mi-

tingą Vingio parke, sakė, 
kad didžiausią įspūdį pa-
darė žmonių minia – take-
liai, takai, iš visur plūdo 
žmonės, fantastiškas buvo 
vaizdas ir jausmas, jau-
tėsi ryžtas, užsidegimas. 
„Žmonės ne į balių rinkosi. 
Laikotarpis buvo rizikingas 
ir negalėjai nuspėti, kuo 
tuometinė valdžia tame 
„baliuje“ galės pavaišinti – 
ar „bananais“, ar dar kitais 
stipresniais produktais“, 
– tęsė pasakojimą parodos 
autorius. L.Skirpstas, pri-
siminęs prieš keletą metų 
vienoje televizijos laidoje 
duotą pažadą padovanoti 
žmonėms nuotraukas, ku-
rie suranda save istorinė-
se autoriaus nuotraukose, 

tokias nuotraukas įteikė 
Raimundui Jovaišai, Vladui 
Braziūnui, Zigmui Vaišvilai 
ir Romanui Senapėdžiui.

L.Skirpstas taip pat pa-
žadėjo ateityje surengti 

dar vieną dokumentinių 
nuotraukų parodą, kuri su-
jungs įvykius – bado akciją 
Katedros aikštėje, mitingą 
Vingio parke, Baltijos kelią 
ir Sausio 13-ąją.
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Klubo „Bekelės vilkai“ vadovas, kelionių aplink Lietuvą 
organizatorius Darius Čirvinskas su Adutiškio koman-
dos lyderėmis Gabriele Bučelyte ir Daine Rumbutyte.

Eimučio Valiuko nuotr.

Adutiškio miestelio 
bendruomenė gvildeno 

lyderystės temąAtgal į namus

Vasarą kambariniai augalai dažnai leidžia terasose, 
verandose ar balkonuose. Artinantis rudeniui, rugsėjo mė-
nesio pradžioje arba tada, kai nakties temperatūra nukrenta 
žemiau 10 laipsnių šilumos, daugumą jų būtina perkelti 
atgal į namus. Tai: anturiai, kai kurie fikusai, filodendrai, 
kinrožės, gardenijos, fuksijos ir kiti.

Tačiau kitiems augalams rudeninė vėsa ir šviesios die-
nos dalies trumpėjimas skatina krauti žiedus. Tai pasakytina 
apie storlapius, karpažoles, kalankes, zigokaktusus ir pan. 
Minėtus augalus galima palikti gryname ore, kol tempe-
ratūra nakties metu nenukrenta žemiau 7 laipsnių šilumos.

Kietalapiai augalai (oleandrai, alyvmedžiai, fikusai, 
karisos, Libano kedrai, bugenvilijos) į vėsią lodžiją ar 
verandą gali grįžti tik tada, kai oro temperatūra naktį te-
siekia 5 laipsnius. Tam, kad temperatūrų pokytis nebūtų 
per staigus, vertėtų pasirinkti niūresnę dieną. Pageidautina 
augalų lapus ir vazonus nuplauti šiltu muilo tirpalu. Tai 
svarbu ir kenkėjų profilaktikai. Kad namai būtų apsaugoti 
nuo amarų ir baltasparnių, prieš nešant augalus iš lauko į 
namus reikėtų juos du kartus apdoroti insekticidais, lapus 
nuplauti muilo tirpalu, o tada kruopščiai nuskalauti dušu, 
išplauti vazonus ir lėkštutes.

Rudeninis kambarinių augalų laistymas

Dauguma kambarinių augalų (sanpaulijos, paparčiai, 
begonijos, kaktusai, sukulentai) rudenį atsiduria privers-
tinės ramybės būsenoje, kai visi medžiagų apykaitos 
procesai palaipsniui lėtėja, todėl rekomenduojama šiuos 
augalus laistyti atsižvelgiant į viršutinio grunto sluoksnio 
sausumą ir jų netręšti. Jei kambarys gerai šildomas, o oras 
– sausas, žemę vazone reikėtų mulčiuoti. Periodiškai žemė 
vazonėliuose nupurškiama vandeniu, kad ji neperdžiūtų.

Rugsėjį daugiau  
dėmesio laukia kambariniai augalai

Kai kurie augalai ruošdamiesi ramiajam žiemos peri-
odui mažina suvartojamos drėgmės kiekį, tad jų rugsėjo 
mėn. laistyti nereikia.

Žydinčių kambarinių augalų priežiūra

Išskirtinio dėmesio reikia vasaros pabaigoje žydintiems 
kambariniams augalams. Kai ima gelsti ir kristi meilenių 
lapai, vadinasi palaipsniui augalai ruošiasi ramybės perio-
dui, todėl rekomenduojama vazonus perkelti į vėsią vietą.

Ciklamenai priešingai – šiuo metu kaip tik įžengia į 
aktyvaus augimo ir žiedų krovimo periodą. Po vasaros 
ramybės šias gėles reikėtų persodinti į naują substratą apie 
trečdalį šakniagumbio paliekant virš dirvos paviršiaus. 
Reguliarų laistymo ritmą galima atnaujinti nuo antrosios 
rugsėjo mėn. pusės.

Zigokaktusai drėkinami saikingai, neleidžiant perdžiūti 
viršutiniam grunto sluoksniui. Jei nėra būtinybės, vazonų 
geriau nejudinti, kad būtų apsaugoti žiedų pumpurai. Vėsa 
(15 laipsnių temperatūra) ir ribotas laistymas skatina žiedų 
mezgimo procesą.

Rudeninis kambarinių augalų dauginimas 
auginiais

Rugsėjo mėn. galima lapais dauginti tradeskantes, 
sanpaulijas ir streptokarpus. Nupjaunamas motininio au-
galo lapas su lapkočiu, kurio ilgis turėtų siekti apie 1,5 cm. 
Geriau dauginimui tiks senesni lapai, esantys augalo apa-
čioje. Lapas daiginamas jį įbedus į durpių ir smėlio mišinį. 
Lapkotis turėtų būti įbestas ganėtinai giliai, o apatinė lapo 
dalis vos liesti mišinio paviršių. Daiginamus auginius reikia 
laikyti nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje, 
uždengusę juos gobtuvu ar plastikiniu buteliu. Periodiškai 
dirvos paviršių būtina drėkinti purkštuku. Paprastai toks 
daiginimas trunka 3-4 savaites.

Turbūt daug kam žinoma, kad kokosų 
aliejus turi nuostabiai švelnų drėkinamąjį 
poveikį žmogaus odai bei plaukams. Ko-
kosų aliejuje esantys vitaminai puikiai 
praturtina žmogaus mitybą. Tačiau kokosų 
aliejus puikiai tinka ne tik maistui ar gro-
žio procedūroms, jį galima daug plačiau 
pritaikyti buityje.

* Etikečių ir lipdukų pašalinamas nuo 
stiklo. Norint pašalinti seną stiklainio ar 
kito stiklinio indo etiketę, galima pasi-
telkti kokoso aliejų. Unikali tokio aliejaus 
struktūra bei cheminė sudėtis veikia kaip 
puikus klijų pašalintojas. Tereikia nuplauti 
stiklinį indą, jį nušluostyti ir etiketę nutrinti 
su aliejumi.

* Nemalonaus durų vyrių skleidžiamo 
garso pašalinimas. Nesuteptų durų vyrių 
garsas yra itin aukštas ir nemalonus. Terei-
kia užpilti šaukštelį arba du ant durų vyrių 
ir kelis kartus pavarstyti duris – nemalonus 
garsas liausis ir daugiau nebevargins.

* Medinių baldų blizginimas. Kokoso 
aliejus mediniams baldams gali suteikti 
naujai atrodančio blizgesio. Norint, kad 
tokia priemonė ne tik blizgintų, bet ir 
valytų, aliejų galima maišyti su actu arba 
citrinų sultimis.

* Bronzos poliravimas. Šis aliejus pui-
kiai tinka bronzos valymui bei jos spalvos 
atnaujinimui.

* Rūdžių pašalinimas. Surūdijusias 
žirkles arba peilį galima atnaujinti užtepus 
ant jų ašmenų kokoso aliejaus. Praėjus va-

landai, įrankį reikia nuplauti šiltu vandeniu. 
Įrankiai švytės tarsi nauji.

* Vaikiškų piešinių nuo sienos pašalini-
mas. Jeigu mažieji dailininkai savo kūrybai 
pasirinko ne popieriaus lapus, o sienas, 
pavyzdžiui, spalvotas kreideles puikiai 
nuvalys kokoso aliejus.

* Dušo valymas. Tie, kurie nemėgsta 
cheminių valiklių, gali panaudoti natūralų 
kokoso ir sodos valiklį, kuris per 10 minu-
čių pašalins vandens bei muilo nuosėdas. Iš 
šių dviejų sudedamųjų dalių reikia pasiga-
minti pastą, ja padengti dušą ir palikti viską 
10 minučių. Tada telieka pastą nuplauti 
vandeniu.

* Medinės pjaustymo lentos apsaugo-
jimas. Kadangi ant medinės pjaustymo 
lentelės yra ruošiamas maistas, svarbu 
ją tinkamai apsaugoti. Pirmiausia švarią 
pjaustymo lentą reikia dezinfekuoti su 
actu arba citrinos sultimis. Tada ją reikia 
padengti plonu kokoso aliejaus sluoksniu, 
kad mediena būtų drėkinama ir atgautų 
savo spalvą.

* Sodo įrankių apsaugojimas nuo rū-
džių. Prieš naudojant švarius sodo įrankius, 
juos galima padengti plonu kokoso aliejaus 
sluoksniu. Prie tokių įrankių nekibs žemė, 
taip pat jie bus apsaugoti nuo rūdžių.

* Vejapjovės priežiūra. Į vejapjovės 
peiliukus galima įtrinti kokoso aliejaus, kad 
nupjauta žolė neliptų prie jų.

Nuo birželio iki pirmųjų 
šalnų mus džiugins ryškiai 
geltoni medetkų žiedai. Tai 
itin vertingos vaistažolės, 
kurių atsargomis turėtume 
pasirūpinti kiekvienas. Apie 
medetkų gydomąsias savy-
bes žmonės žinojo jau XII 
amžiuje, o šie saulę prime-
nantys žiedai iki šių dienų 
neprarado savo vertės. Me-
detkos labiausiai pasižymi 
antiseptinėmis ir priešuž-
degiminėmis savybėmis, 
skatinančiomis gydyti odos 
uždegimą, žaizdas, įvairius 
odos sudirgimus bei apsau-
ga nuo saulės.

Pasak fitoterapeuto Vir-
gilijaus Skirkevičiaus, me-
detkos – naudingiausios 
sodo gėlės grožiui ir svei-
katai. Šis augalas jau nuo 
seno naudojamas žaizdoms 
ir odos problemoms gydyti. 
Ypač jos mus gelbėja vasa-
rą, kai atvira oda kenčia nuo 
saulės, vabzdžių ar nubroz-
dinimų. Medetkų preparatai 
– efektyvi pagalba pažeistai 
ar sudirgintai odai.

„Medetkos vertinamos 
dėl savo raminamųjų ir 
gydomųjų savybių. Jos turi 
priešuždegiminių savybių, 
kurios slopina nedidelių 
odos žaizdų infekcijas, su-

mažina niežulį, paraudimą, 
patinimą, skausmą, vabz-
džių įkandimų žalą, bėrimą, 
pragulas. Medetkos puiki 
pagalba odos raminimui 
nudegus saulėje, įsipjovus, 
įsibrėžus, išsausėjusiai ar 
suskilinėjusiai odai ar ne-
stipriai nudegus. Mažos 
koncentracijos medetkų 
tirpalai tinka ir burnos ska-
lavimui, esant burnos glei-
vinės pažeidimams“, – apie 
medetkų galią pasakoja 
fitoterapeutas.

Šių sodo augalų, pasida-
binusių oranžinės, geltonos 
ar aukso spalvos žiedais, pa-
slaptis – flavonoidų gausa. 
Jie augalui suteikia ryškią 
geltoną ar oranžinę spalvą, 
o žmogui tai veiksmingos 
gydomosios medžiagos.

Mokslininkai atidžiai 
tiria medetkų flavonoidus, 
taikomus medicinoje ir 
kosmetologijoje. Augali-
niai antioksidantai kovoja 
su aplinkos žala žmogaus 
organizmui, didina atspa-
rumą radiacijai ir saugo nuo 
neigiamo saulės poveikio – 
medetkų ekstraktas veikia 
kaip natūralus ultraviole-
tinių spindulių filtras, tin-
kantis apsaugai nuo žalingo 
saulės poveikio.

Natūralios medicinos 
žinovas ragina medetkas 
auginti savo sode – užten-
ka tik vieną kartą pasėti, 
o džiaugtis jų žiedais bus 
galima keletą metų, mat 
tai daugiametis augalas. 
Įvairių medetkų prepara-
tų galima rasti vaistinėse, 
tačiau galima ir patiems 
prisirinkti nuo birželio iki 
vėlyvo rudens žydinčių 
žiedų, prisidžiovinti jų žie-
mai ar pasiruošti medetkų 
ekstraktų, tinkamų išori-
niam vartojimui – įvairiems 
odos sudirgimams plauti ir 
gydyti. Neturintys galimy-
bės medetkomis pasirūpinti 
patys, neturėtų nusiminti 
– jų tikrai rasite vaistinėse, 
ir jums priimtinomis for-
momis: arbatos, tinktūros, 
ekstraktai, tepalai ar pan.

Fitoterapeutas pasakoja, 
kad medetkos įdomios ir 
tuo, jog iš jų žiedų galima 
spėti orus – jei medetkų 
žiedai susiskleidžia, reiškia, 
kad artinasi lietus, o jeigu 
žiedai neprasiskleidė iki 9 
val. ryto – panašu, kad die-
na bus lietinga. Galbūt tai 
padėtų nuspręsti, ar išeinant 
iš namų vertėtų pasiimti 
skėtį, ypač kai Lietuvoje 
būdingos lietingos vasaros.

Medetkos – pats laikas jomis 
apsirūpinti 

Kokoso aliejus – ne  tik grožio 
procedūroms, bet ir buityje
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Tel.: 8 605 19401

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią 
sunkią netekties valandą.

Nuoširdžiai užjaučiame Laimutę GUMOVS-
KAJĄ dėl mylimo tėvelio mirties.

Zigmo Žemaičio gimnazijos I a klasės  
gimnazistai

Nuoširdžiai užjaučiame Mariną MILKO dėl 
mylimo vyro mirties.

UAB „Jolada“ kolektyvas

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui 
priglaudė mylimą vyrą. Dalijamės skausmu ir 
nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame Marijai 
MILKO ir jos vaikams.

UAB „Švenčionių vaistažolės“ kolektyvas

Už pagarbą, pagalbą ir užuojautą, buvimą 
šalia sunkią ir skaudžią netekties valandą 
nuoširdžiai dėkojame Adutiškio bažnyčios 
klebonui Deimantui Braziuliui, giedotojoms, 
seserims vienuolėms, kaimynams, giminėms ir 
artimiesiems, bendradarbiams, bendramokslėms, 
Adutiškio seniūnijos bei laidojimo namų „Šviesa“ 
darbuotojams, pažįstamiems ir visiems kitiems, 
padėjusiems atsisveikinant su mama ir seserimi 
Regina URBELIENE.

Nuoširdžiai dėkoja sūnus Gintautas ir  
brolis Medardas

Lietuvos žemei atsisveikinant su 
vasara, margaspalvės gėlės barsto savo 
žiedlapius, lyg atsisveikindamos su ja ir 
garbia Ignalinos žemių dukra, Nepriklau-
somos Lietuvos kultūros pamatų kūrėja 
Irena Seliukaite. Nuo žmogaus valios 
nepriklausantis laikas anksčiausiai saulę 
pasitinkančio krašto dukrą puošusias spal-
vas ir šilumą išsivedė brėkštant rugpjūčio 
26-os rytui. Vilniuje į buto langus besi-
beldžiantis klevas nebespėjo jai pasekti 
rudeninės sakmės, nebepradžiugino savo 
žaižaravimu...

Ilgus metus Lietuvos regionų kultūri-
ninkai Kultūros ministerijoje turėjo tvirtai 
jų interesus atstovaujančią skyriaus vedėją 
Ireną Seliukaitę. Paskutiniaisiais metais 
ji dirbo Meno ir kūrybinių industrijų 
politikos departamento vadove, bet Regi-
onų kultūra buvo ir, net ligai paguldžius 
į patalą, liko jos rūpinimosi objektu. Ji 
pažinojo daugybę kultūrininkų, kraštoty-

In Memoriam
Atsisveikinant su Irena Seliukaite

1954 05 21 – 2018 08 26

Irenai Seliukaitei rūpėjo Lietuvos regi-
onų kultūra.

Kraštotyros draugijos signatarai Libertas Klimka ir Irena Seliukaitė.

rininkų, tautodailininkų, 
institucinė atmintis jai 
leido aiškinti, dėl kokių 
priežasčių net regionuose 
buvo priimtas vienas ar 
kitas sprendimas, kas tai 
iššaukė, kas po ko sekė. 
Ji buvo labai tvirta siena, 
sauganti nuo neapgal-
voto politikų kišimosi į 
tai, ko nesupranta, kas 
įtvirtinama per ilgus me-
tus, o sugriaunama vienu 
sprendimu... Jos nuopel-
nas ir gebėjimas matyti 
globaliai, noras telkti kul-
tūrininkų pajėgas atski-
ruose rajonuose šiandien 
yra sukūręs tvirtą pamatą 
valstybei būti ir tobulėti, 
sukaupė didžiulius regio-
nuose saugomos tradicinės 
kultūros lobynus.

Utenos apskrities regi-
ono žmonės didžiuojasi, 
galėdami Ireną Seliukaitę 
vadinti savo kraštiete. Ji 
gimė 1954 m. gegužės 21 
d. Lingėniškio k. Prienų 
r. Ten praleido tik pora 
vaikystės metų. Tikroji I. 
Seliukaitės žemė – Tve-
rečiaus kraštas, tiksliau 
– vienkiemis prie Erzvėto 
ežero, suteikęs erdvės ir 
laisvės pojūtį. Šeimoje 
augo 5 vaikai – brolis ir 4 
seserys, Irena buvo ketvir-
toji. Tverečiaus kraštą ji 
vadino įstabia žeme, pilna 
dar neatskleistų paslapčių. 
Šio krašto istorija, žmonės 
ir jų likimai atsiskleidė 
ekspedicijų metu, į vienti-
są vaizdą susidėliojo kny-
goje „Tverečiaus kraštas“.

1972-1976 m. studija-
vo Vilniaus valstybiniame 

pedagoginiame institute, 
tapo lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytoja. A.a. 
I. Seliukaitė pasakojo, 
kad dėl savo pasirinki-
mų ji yra dėkinga laisvos 
dvasios, skatinusiems kū-
rybiškumą ir laisvą mintį 
Tverečiaus mokytojams 
ir instituto dėstytojams. 
Institute tapo Kraštoty-
ros draugijos nare. 1976-
1981 m. dirbo Skiemonių 
mokykloje (Anykščių r.) 
lietuvių kalbos mokytoja, 
užklasinio darbo organiza-
tore, aktyvino kraštotyros 
veiklą joje. 

1981-1986 m. I. Seliu-
kaitė dirbo Lietuvos kraš-
totyros draugijos pirmi-
ninko pavaduotoja, 1989-
2005 m. - jos pirmininkė 
visuomeniniais pagrin-
dais. I. Seliukaitei vado-
vaujant, Draugija atsikratė 
ideologinių suvaržymų ir 
instrukcijų, tapo besiku-
riančių kraštiečių klubų 
globėja, naujų iniciatyvų 
skleidėja, ėmė bendradar-
biauti su visuomeninėmis 
organizacijomis. I. Seliu-
kaitė tapo Tautos namų 
tarybos, Etninės kultūros 
globos tarybos nare, ak-
tyviai dalyvavo Lietuvos 
kultūros kongreso darbe.

Nuo 1996 m. iki 2017 
m. dirbo Kultūros minis-
terijoje – etninės kultūros 
specialiste, vėliau Regionų 
kultūros skyriaus vedėja, 
departamento vadove. Jai 
pradėjus dirbti ministeri-
joje nebuvo Regionų kul-
tūros skyriaus. Ji – jo su-
manytoja ir darbo turinio 

kūrėja. Darbas ministeri-
joje ir atviras, nuoširdus 
bendravimas su kultūros 
žmonėmis regionuose ją 
padarė etninės kultūros 
gaivinimo simboliu. Joks 
didesnis judėjimas ar reiš-
kinys, programos ar kultū-
ros politikos šioje srityje 
bei jos tarpinstituciškumo 
kūrimas be jos nebūda-
vo įsivaizduojamas. Dar 
prieš porą savaičių ji per-
davė sveikinimus Tradi-
cinio muzikavimo kursų 
klausytojams ryčiausiame 
Lietuvos pakraštyje... I. 
Seliukaitė Lietuvos kul-
tūrai ir istorijai nuveikė be 
galo daug. 

1989-2004 m. laikotar-
piu I.Seliukaitės iniciatyva 
organizuotos 25 komplek-
sinės ekspedicijos. Ji joms 
ir vadovavo (1998-2004 
m. – 8 ekspedicijos). Jai 
įtakojant buvo sugrįžta 
į lietuvių etnines žemes 
– kartu su Etninės kultū-
ros draugija organizuo-
tos ekspedicijos į Mažąją 
Lietuvą, Punską, Seinus, 
Pelesą. Ekspedicijos vyko 
ir Lietuvos paribiuose 
– Tverečiuje ir Aukštaiti-
jos nacionaliniame parke 
(Ignalinos r.), Adutiškyje 
(Švenčionių r.), Dieve-
niškėse (Šalčininkų r.), 
Ylakiuose (Skuodo r.), 
pradėtas nuosekliai tyri-
nėti Šiaulių rajonas (kom-
pleksinės ekspedicijos 
įvyko visose seniūnijose). 
Kartu su „Valstiečių lai-
kraščio“ redakcija orga-
nizuoto kaimų istorijų 
konkurso rezultatas – dvi 

knygos (1995, 1997), o 
rankraštinių kaimų istorijų 
parengta per tūkstantį.

1989-2004 m. kom-
pleksinių ekspedicijų 
medžiaga apibendrinta 
ir išleista 15 lokalinių 
monografijų, 14 alma-
nacho „Mūsų kraštas“ 
numerių (vyr. redaktorė 
– I.Seliukaitė). Dirbdama 
Kultūros ministerijoje I. 
Seliukaitė kartu su bendra-
minčiais visuomeniniais 
pagrindais organizavo 7 
knygų parengimą ir lei-
dybą: Norbertas Vėlius 
(1999), Tverečiaus kraštas 
(2001), Veliuona (2001), 
Adutiškio kraštas (2003), 
Kuršėnai (2003), Lietuvos 
kalvystė (2004), Šiaulėnai 
(2004). Vadovaujant I. 
Seliukaitei Lietuvos kraš-
totyros draugija tapo viena 
svarbiausių visuomeninių 
organizacijų, dirbančių 
ir praplečiančių etninės 
kultūros srities sampratą, 
plačiai išvysčiusių vei-
klą visoje Lietuvoje. Iki 
paskutinių dienų ji buvo 
procese, sekė visas kultū-
ros naujienas, skaitė do-
kumentus ir dėl jų turinio 
diskutavo su kolegomis, 
dalyvavo ekspertiniame 
darbe. Nors ir labai blogai 
besijausdama, dar šią va-
sarą Respublikinėje kraš-
totyrininkų konferencijoje 
skaitė pranešimą, 2018 
m. pasirodė jos ir J. Šo-
rio paruošta solidi knyga 
apie Jono Basanavičiaus 
premijos laureatus.

Už savo veiklą ji apdo-
vanota daugybe padėkų, 
2004 m. jai įteikta Jono 
Basanavičiaus premija, 
2014 m. - Kultūros minis-
terijos ženklas „Nešk savo 
šviesą ir tikėk“ ir Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Ge-
dimino ordinas. 

Tverečiaus kraštas 
Lietuvai dovanojo daug 
iškilių žmonių. Čia pleve-
nanti gyvenusių ir Lietuvą 

kūrusių žmonių aura, ne-
nugrims į istorijos gelmes, 
bet taps krašto pasidi-
džiavimu, legendomis ir 
sektinais gyvenimo pavyz-
džiais. Išėjusiųjų panteone 

jau ir Irena Seliukaitė... 
Rugpjūčio 28 d. garbią 
savo dukrą priglaudė Tve-
rečiaus kapinaitės.

Parengė Dalia  
SAVICKAITĖ
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Iš mano fotoalbumo

Savo fotografijas siųskite adresu: 

sk.redaktorius@inbox.lt

Turite ką pasiūlyti,  
bet trūksta klientų?  

Galbūt jie apie Jus nežino? 

ČIA VIETA JŪSŲ 
REKLAMAI!

KALENDORIUS

ODONTOLOGINĖ KLINIKA, 

teikia kvalifikuotų specialistų paslaugas šiuolaikiškiausiais  
metodais ir kokybiškomis medžiagomis. Pacientus priima pagal  

IŠANKSINĮ REGISTRAVIMĄ dantų gydymo,  
estetinio plombavimo ir protezavimo paslaugoms.

Dirbame valstybės nustatytomis kainomis  
ir su Ligonių kasomis.

Švenčionys, Vilniaus g. 10. Tel. 8 640 37824.

Minkštų baldų gamybos įmonė  
UAB SK DESIGN  

ieško įvairių specialybių darbuotojų:  
apkalėjų, baldų karkasų surinkėjų,  

pakuotojų ir kt.

Taip pat laukiame siuvėjų arba norinčių išmokti siūti.
Darbas nepamaininis. Atlyginimas visada mokamas laiku.
Susidomėjusius kviečiame kreiptis mob. telefonu 8 659 60025 

/ darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

SIŪLO DARBĄ
Reikalingas VAIRUO-
TOJAS Švenčionyse be 
žalingų įpročių. Reika-
lavimai: C1, C kat. 95 k.

Tel. 8 684 41641.

Reikalingi: VAIRUOTO-
JAS-EKSPEDITORIUS 
(-Ė) – B kategorija; dujų 
degalinės operatorius 
(-ė).
Tel. 8 612 14258.

PAMESTA
Kelyje Švenčionys-Vil-
nius iš transportuojamo 
automobilio kabrioleto 
buvo pamestas metalinis 
automobilio STOGAS. 
Radusius prašome pra-
nešti. Atsilyginsiu.

Tel. 8 612 67133.

Kadastriniai matavimai
IĮ „Busolė“ atlieka žemės sklypo, esančio Šven-

čionių r., Labanoro sen., Baroniškės k., 3A Kad. Nr. 
8630/0004:0055 kadastrinius matavimus, kuris ribojasi 
su žemės sklypu Kad. Nr. 8630/0004:0083. Kviečiame 
šio sklypo savininką (atstovus/paveldėtojus) atsiliepti dėl 
bendros sklypų ribos suderinimo. IĮ „Busolė“ adresas: 
Vilniaus m., Vytenio g. 6-102 kab. tel. +370 699 46645. 
Matininkas M.Kaniušėnas.

Rugpjūčio 29 d., trečiadienis

Saulė teka 6.17 val., leidžiasi 20.22 val., dienos 
ilgumas 14.05 val. Pilnatis. Mėnulis – Avine.

*** Rugpjūčio 29, 30 d. - vaisių dienos. Geras metas 
ravėti, tinka skinti, sandėliuoti, konservuoti, šaldyti 
vaisius ir uogas.

Rugpjūčio 30 d., ketvirtadienis

Saulė teka 6.19 val., leidžiasi 20.19 val., dienos 
ilgumas 14.00 val. Pilnatis. Mėnulis – Avine.

Rugpjūčio 31 d., penktadienis 
Laisvės diena.  

Interneto dienoraščių (blogų) diena.

Saulė teka 6.21 val., leidžiasi 20.17 val., dienos 
ilgumas 13.56 val. Pilnatis. Mėnulis – į Jautį 4.30 val.

*** Šaknų diena. Geras metas sėti ir sodinti 
šakniavaisius, rinkti ir sandėliuoti derlių, konservuoti 
šakniavaisius.

ORAI

Tykią trečiadienio naktį bus palanku kilti rūkams. 
Naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali 
sugriaudėti perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 
silpnas. Temperatūra naktį vyraus apie 10–13 laipsnių, 
pajūryje bus 14–16, dieną kils iki 20–23 laipsnių.

Ketvirtadienio naktį lyti neturėtų, vietomis nusi-
drieks rūkas. Temperatūra naktį svyruos tarp 9–14 
laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 16 laipsnių. Diena bus 
gana graži, gausesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra 
kils iki 21–24 laipsnių. Vėjas nepastovios krypties, 
silpnas.

Paskutinę vasaros dieną daug kur palis, dieną kai 
kur su perkūnija. Papūs stipresnis pietvakarių, vėjas. 
Temperatūra naktį nuo 12 iki 16 laipsnių, dieną – apie 
20–24 laipsnius.

Ištuštėjo gandralizdžiai, o per Baltramiejų 
išskrido ir pagrindinė gandrų masė. Dar liks 
vienas kitas, kuris išskris vėliau... Onutės K. 
nuotr.
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Įmonė perka arklius. 

Moka PVM. Atsiskaito iš karto. Kaina iki 2 Eur už kg.
Tel. (8 5) 2320360, 8 699 92554, 
8 685 53045 – kasdien nuo 7 iki 22 val.

UAB „IGNALINOS GIRIOS“

* Perka mišką su žeme arba išsikirsti.
* Atlieka miško iškirtimo ir ištraukimo darbus.
* Teikia miškovežio paslaugas.
* Perka medieną.
* Rengia miškotvarkos projektus 
ir konsultuoja visais miškininkystės klausimais.

Tel.: 8 609 98 021; 8 609 98 022.

Šaldytuvų ir skalbimo mašinų  
remontas jūsų namuose.

Parduodu naudotas skalbykles „Miele“, „Siemens“  
ir kitą buitinę techniką. Atvežimas, prijungimas  
nemokamas, garantija iki 2 m. Galima išsimokėtinai. 
Meistras Rimas – tel. 8 682 21091.

Skelbimai priimami:  
Švenčionyse gėlių parduotuvėje (Vilniaus g. 12a) ir 
L.Guobienės vet. vaistinėje (Vilniaus g. 12-2).
Švenčionėliuose redakcijoje (Švenčionių g. 2, pašte) 
el. p.: svencioniukrastoredakcija@gmail.com ir visuose rajono paštuose.

Tel./faksas: 31796 
Tel.: 8 605 19401

PERKAME MIŠKĄ IR APVALIĄJĄ MEDIENĄ  
su žeme arba išsikirsti.  

Mokame iš karto. 
Atliekame sanitarinius kirtimus, miškų retinimus, 
Konsultuojame, rengiame miškotvarkos projektus. 

Tel. 8 698 55325, tel./faks. (8 315) 22897. 
„Dzūkijos mediena“;  

el. p.: info@dzukijosmediena.lt

Šaldytuvų ir skalbimo mašinų pardavimas ir remontas.  
Raktų gamyba.  
Parduodu naudotus šaldytuvus „Snaigė“,  
„Liebherr“ ir skalbimo mašinas „Bosch“ ir „Siemens“.  
Garantija 2 m.

Tel. 8 686 07635 – Leonas.

Gėlių parduotuvėje 
Vilniaus g. 12A, Švenčionyse, prekiaujame įvairiomis skin-
tomis, dirbtinėmis gėlėmis, puokštėmis, vazonais, suvenyrais, 
laidojimo reikmenimis, vainikais, krepšeliais, žvakėmis, gėlių, 
daržovių sėklomis, svogūnėlių sėjinukais, vienmečių gėlių sodi-
nukais.
Priimame išankstinius užsakymus, pristatome puokštes į namus.
Dirbame kiekvieną dieną.

Teirautis tel. (8 387) 51580, 8 682 40784.

L.Guobienės veterinarinė vaistinė

Prekiauja kombinuotaisiais pašarais, ėdalu mažiems ka-
čiukams, šuniukams, alergiškiems gyvūnėliams, katinams po 
akmenligės ir kitais pašarais, specialia druska arkliams. Yra 
pašarų šunims: 20 kg kaina 21 Eur. Labai efektyvūs milteliai 
nuo skruzdžių; vaistai nuo varozės.

Vilniaus g. 12/2, Švenčionys. Tel. 52734, 8 675 47665.
SPAUDŽIAME obuolių sultis.

Tel. 8 629 83379, 8 626 53816; Partizanų g. 47, Švenčionys.

UAB „GRYBORA“  
BRANGIAI SUPERKA  

MIŠKO GRYBUS BEI UOGAS. 

SUPIRKIMO VIETA: ŠVENČIONYS, LENTUPIO G. 49.
TELEFONAS PASITEIRAUTI DĖL KAINŲ +370 652 82675.
DARBO LAIKAS NUO 08.00 IKI 21.00  
DIRBAME 7 DIENAS PER SAVAITĘ.
• ŠVIEŽIAS MĖLYNES
• ŠVIEŽIAS BRUKNES
• ŠVIEŽIAS VOVERAITES
• ŠVIEŽIUS BARAVYKUS

Naudotų ir naujų prekių 
parduotuvė  
(drabužiai, avalynė ir kt. prekės) 
Švenčionyse Vilniaus g. 12A-5,  
gėlių parduotuvės patalpose.

Taikomos nuolaidos.
Yra prekių, skirtų labdarai.
Darbo laikas:  
9.00 – 17.00 val.  

Poilsio diena – sekmadienis.

Viena didžiausių užsienio 
įmonių Lietuvoje perka 
MIŠKUS su žeme, gali 
būti ir iškirsti.
Tel. 8 635 77777.
Skubiai nupirksiu SODY-
BĄ, NAMĄ, VILĄ, ŽE-
MĖS-MIŠKO SKLYPĄ. 
Sumokėsiu grynais. Tar-
pininkams atsilyginsiu.
Tel. 8 608 44340.
Perka be tarpininkų: AR-
KLIUS, karves iki 1,40 
Eur/kg, bulius iki 1,70 
Eur/kg, telyčias iki 1,50 
Eur/kg.
Tel. 8 622 09326.
Superkame senus, trau-
muotus ARKLIUS ir gal-
vijus. Išsivežame patys.
Tel. 8 641 03389, 8 613 
95120.

Parduodame LIETUVIŠ-
KĄ kiaulienos skerdieną 
puselėmis – perkant 2 
puseles, visa kiaulė kai-
nuoja 2.18 Eur/kg. Par-
duodame: sprandinę, nu-
garinę, šoninę, lašinius, 
kumpį, kotletinę, mentę ir 
kt. Minimalus pristatymo 
kiekis 15 kg.
Tel. 8 607 12690.

Parduodu 2 veršelių 
KARVĘ. Veršiuosis rug-
sėjo pradžioje. Dvi pa-
dangas 195R14C M+S 
su diskais.
Tel. 8 678 51552.

Parduodu žieminius kvie-
čius SCAGEN, maistines 
ir pašarines bulves. Di-
desnį kiekį pristatome į 
namus.
Tel. 8 622 73855, 8 621 
69050.

Parduodu STATYBINĘ 
MEDIENĄ – dvigubo 
arba viengubo pjovimo, 
pagal jūsų pageida-
vimą. Galime atvežti. 
Vežu ŽVYRĄ – si jo-
tą ir nesijotą, skaldą. 
Parduodu sausuol ių 
MALKAS.
Tel. 8 696 97331.

PARDUODA
Parduodu sausas eglines 
LENTAS viengubo pjovi-
mo, storis 3 cm, ilgis 6 m, 
kub. m kaina – 70 eurų. 
Avižų ir vikių mišinio šie-
nainį. Rulono kaina 25 
eurai.
Tel. 8 679 52200.
Gaminame plastikinius 
langus ir duris – nuo-
laidos iki 60 %, vidaus 
ir lauko palangės. Mon-
tuojame ir atliekame ap-
dailos darbus. Balkonų 
stiklinimas aliumini-
nėmis-plastikinėmis 
konstrukcijomis. Prekyba 
visų rūšių žaliuzėmis, 
roletais, tinkleliai nuo 
uodų – nuolaidos iki 20 
%. Atvykstame į namus 
su pavyzdžiais. Ypač 
geros kainos. Garantijos. 
Prekyba išsimokėtinai. 
Švenčionyse, Švenčio-
nėliuose, Pabradėje, 
Ignalinoje.
Tel. 8 615 56130.
Švenčionėlių mieste sku-
biai parduoda 1 kambario 
BUTĄ be patogumų me-
diniame daugiabučiame 
name pirmame aukšte. 
Yra virtuvė, apkūreni-
mas krosnimi, yra plyta. 
Įėjimas atskiras. Kaina 
2000 eurų.
Tel. (8 387) 31070.

NUOMA
Ūkininkas IŠSINUOMOTŲ žemės ūkio paskirties 
ŽEMĘ Švenčionių ar Ignalinos rajonuose.
Tel. 8 621 29167.

OBUOLIŲ BAZĖ
NAUJA, MODERNI SULČIŲ SPAUDYKLA.

SPAUDŽIAME, PASTERIZUOJAME, IŠPILSTOME!

DARBO LAIKAS:
Dirbame kiekvieną dieną 

10.00 – 20.00 val.

Telefonai: Sulčių spaudimas 8 681 23223.
Adresas: Centro g. 11, Strigailiškio kaimas, Ignalinos r.

www.obuoliubaze.lt

PASLAUGOS
VEŽU juodžemį, skaldą, smėlį, žvyrą. Savivarčio su 
kranu ir greiferiu, teleskopinio krano, vikšrinio buldo-
zerio ir ratinio ekskavatoriaus NUOMA.
Tel. 8 612 14258.
MOBILIU juostiniu GATERIU kokybiškai pjauname 

medieną Jūsų pasirinktoje vietoje. Dirbame 
su trifaze ir benzinu. Kokybę ir gerą kainą 
garantuojame!!!
Tel. 8 603 97608.
PADĖSIU sėkmingai nusipirkti ar parduoti 
sodybą, namą, butą, paežerę, žemės-miško 
sklypą bei kitą NT. Mano profesionali ilgametė 
patirtis – Jums! Antanas Laurinavičius.
Laukiu skambučio tel. 8 606 75981.
Mūriju, valau KAMINUS su visa įranga.
Tel. 8 626 09499.

PERKA
SUPERKAME VISŲ 
MARKIŲ automobilius, 
visureigius, mikroauto-
busus, motociklus, trak-
torius.

Tel. 8 604 55326.

Brangiai superkame įvai-
rius AUTOMOBILIUS, 
gali būti daužti ar ne-
važiuojantys, pasiima-
me patys, atsiskaitome 
vietoj.

Tel. 8 646 17715.

Perku  į va i r i ų  rūš ių 
OBUOLIUS perdirbti, 
padedu pasikrauti, aprū-
pinu maišais.

Tel. 8 686 30440.


