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Vietoj anglų kalbos žinovo įdarbintas teisėtas Švenčionėlių miesto seniūnas
Nuo praėjusio antradienio (liepos 12 d.) Švenčionėlių miesto seniūnu dirba Algimantas Žeimys. Valstybės tarnautojui, anksčiau buvusiam LR Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos rezerve, ši pagal įstatymus priklausanti vieta atiteko ne taip jau
lengvai. Teko iškęsti visą teismų virtinę, kol Švenčionių savivaldybės administracija, atsižvelgdama į minėto departamento rekomendacijas
ir pačiam A. Žeimiui sutikus, įdarbino jį šioje vietoje. Nes savivaldybė spėjo paskelbti konkursą, jo nugalėtoju paskelbė vieną anglų kalbos
žinovą, nors šis reikalavimas, kaip paaiškėjo nagrinėjant bylą administracine tvarka, visai nebuvo lemiamas įdarbinant seniūną.
Apie Algimanto Žeimio darbo pradžią naujame poste, apie tikrus ir išgalvotus jo įdarbinimą lydėjusius
skandalus – skaitykite interviu su nauju seniūnu kitame šeštadieniniame laikraščio numeryje.
„Žeimenos krantų“ inf.

Du rajono valsčiai bus įamžinti monografijose
„Pabradė“ ir „Kaltanėnai, Labanoras, Reškutėnai“
...Du rajono miestai – Švenčionys ir Švenčionėliai – kol kas lieka „baltomis dėmėmis“,
nes neatsiranda žmonių, norinčių atlikti tokį darbą
Švenčionėlių miesto seniūnu jau daugiau nei savaitę
dirba Algimantas Žeimys.
Galinos Romanovos nuotr.

Rengiama monografija
„Kaltanėnai, Labanoras,
Reškutėnai“
Povilas ŠIMKAVIČIUS
Š. m. vasario mėnesį po šeimos metraščio pristatymo,
pokalbio metu su Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro
(Kaltanėnų UTC) direktoriumi Kęstučiu Lisausku, sužinojau apie planuojamą išleisti monografiją „Kaltanėnai,
Labanoras, Reškutėnai“. Balandžio –
gegužės mėnesiais
Lietuvos centriniame valstybiniame
archyve
suradau
daug įdomios iki
Liepos 19 d. apie 22 val. Lašiol man nežinobanoro miestelyje policijos pamos informacijos
reigūnams nestojo stabdomas
apie savo senelį
automobilis ,,Opel Astra“, kurio
Juozą Šimkavičių
vairuotojas, padidinęs greitį, nuir kitus Pašaminės
važiavo. Persekiojant nestojusį
kaimo kovotojus už
automobilį, Vilniaus aps. VPK
3 psl.
Švenčionių r. PK Viešosios tvarkos skyriaus Viešosios tvarkos ir
kelių policijos poskyrio vyriausiasis patrulis G. B. (gimęs 1974 m.)
iš tarnybinio pistoleto ,,Glock 19“
iššovė du šūvius į viršų ir keturis
šūvius į persekiojamą automobilį
(buvo peršauti automobilio priekinis ir galinis ratlankiai). Automobilį vairavęs A. L. (gimęs 1984
m.) pabėgo, o kartu važiavęs Ž. G.
(gimęs 1973 m.) apklaustas. Įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Parengta pagal
Policijos departamento inf.
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Serijoje „Lietuvos valsčiai“ –
du tomai apie Švenčionių rajoną
Anksčiau trumpai rašėme apie tai, kad Lietuvoje rengiama monografijų serija apie buvusius Lietuvos valsčius, kurias nuo 1994 m. bendru pavadinimu „Lietuvos
valsčiai“ rengia ir leidžia „Versmės“ leidykla. Jau išleisti
25 tomai tokių lokalių monografijų apie 20 skirtingų Lietuvos vietovių, ruošiama išleisti dar 72 monografijas. Iš
viso Lietuvoje buvo 400 valsčių. Šiandien visa tai reiškia, kad maždaug tik ketvirtis Lietuvos teritorijos, su jos
žymiais žmonėmis, bus išsamiai aprašyti, didžioji šalies
dalis, pasak „Vesrmės“ vadovo ir redaktoriaus Petro Jonušo, lieka „baltomis dėmėmis“ šiame plane.
Mūsų Švenčionių rajonas kol kas neturi nė vienos išleistos, bet turės dvi monografijas. Monografijos „Kaltanėnai, Labanoras, Reškutėnai“ rengėja yra Kaltanėnų
miestelyje gimusi Danutė Grigienė. Ir šią monografiją
galima laikyti pusiau parengta, nes jau įvyko ekspedicija,
kurios tikslas buvo parengti mokslinių tiriamųjų straipsnių apie vietoves, įeinančias į monografiją.
Monografija „Pabradė“ ką tik „startavo“, įvyko leidimu susidomėjusių asmenų susirinkimas, kartu suformuota iniciatyvinė monografijos apie Pabradės valsčių
išleidimo grupė, jai vadovauja monografijos sudarytojos
atsakomybės besiėmusi Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktorė Laima Markauskienė. Kaip sakė ponia Laima,
kadangi monografijos turinys apie buvusius valsčius

„Prie knygų susirinkimas prasmingesnis“, - sakė Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktorė Laima Markauskienė, kuri ėmėsi sunkaus ir atsakingo monografijos „Pabradė“ sudarytojos darbo.

neišeina už dabartinių savivaldybių ribų, tai, nors buvęs
Pabradės valsčius tęsėsi iki Nemenčinės ir dalinai buvo
apėmęs Molėtų rajoną, monografijoje „Pabradė“ bus apimta tik ta teritorija, kuri yra dabartinės Švenčionių savivaldybės dalimi.
2 psl.
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Du rajono valsčiai bus įamžinti monografijose
„Pabradė“ ir „Kaltanėnai, Labanoras, Reškutėnai“

Pabradės
„rašytojų suvažiavime“
Kaip vaizdingai pasakė Laima Markauskienė,
pirmąjį monografijos „Pabradė“ leidimo iniciatorių
pasitarimą, organizuotą Padradės bibliotekoje, galima
pavadinti ir „Pabradės rašytojų suvažiavimu“, nes tai
taip pat istorija. Ir kas žino,
galbūt kada nors bus parašyta ir apie šiuos žmones.
Nors Pabradės bibliotekoje ir renkama medžiaga apie
Ji papasakojo apie tai, kaip
miestą,
tačiau vis tiek šis miestas su jo apylinkėmis rašysutiko imtis šio atsakingo
tiniuose
šaltiniuose aprašytas mažai, ir būsima monogradarbo: pusė metų abejonių
fija
turėtų
užpildyti tas spragas.
ir senų pažįstamų įkalbinėjimų, tarp jų – ir jau išleistų
monografijų sudarytojo Jono Aleknavičiaus.
O darbas laukia iš tikrųjų ne tik atsakingas, bet ir didelis, atimantis daug brangaus laiko. Reikia rasti autorius,
kurie aprašytų Pabradę iš visų pusių, su visais jos kaimais
ir vienkiemiais. Bus aprašyta istorija, apimanti sovietinį
periodą ir jo ūkį; landšaftas, gamta ir augalija; kultūra,
apimanti bibliotekų vystymąsi ir bibliotekininkų likimus;
bažnyčios, dvarai, Pabradės praeitis su jos etnologija (tradicijos, papročiai, kalendorinių ir vietinių įvykių šventimo ypatumai, virtuvė, amatai, žvejyba ir t.t.); kova už
Nepriklausomybę; kalba, šnekta ir folkloras. Bus aprašyti
ir žymūs krašto žmonės, tarp jų – ir išeiviai, emigrantai.
Į monografiją įeis ir šiuolaikinio gyvenimo aprašymas –
verslas, dabar čia gyvenančių žmonių likimai ir juos garsinantys darbai.
Ponia Laima pasidžiaugė, kad ir susirinkimo dieną į
biblioteką atėjo žmonės, padėjėjai arba būsimi monografijų autoriai: abiejų Pabradėje esančių seniūnijų seniūnės
Lucija Tunevič ir Marija Sadovskaja., vietos bendruomenės pirmininkas Vaclovas Jasudas, daug „Ryto“ gimnazijos mokytojų, kurie ir šiame reikale, matyt, bus ištikimi
Cirkliškyje gyvenantis
savo direktorės padėjėjai, broliai Algimantas ir Rimvydas
Bronius
Lazaraitis – vieDaugirdai ir kiti kraštui neabejingi vietiniai gyventojai.
nintelis
visuomenės
veikėBuvo ir „atvykėlių“, tarp jų – žinomas rajone biologas ir
jas,
kuris,
nebūdamas
šių
medžiagos apie žmones rinkėjas, Cirkliškyje gyvenantis
vietų
gyventoju,
atvažiavo
Bronius Lazaraitis, taip pat – jau minėtas „Versmės“ redaktorius P. Jonušas, patirtimi pasidalino J. Aleknavičius į susirinkimą dėl Pabradės
ir Vilimantė Lapeikienė, kurie neseniai išleido monogra- monografijos leidimo.
fiją „Birštonas“.
Nemaža dalis į monografiją įeinančių straipsnių turi
būti moksliniai, todėl susitarta dėl bendradarbiavimo su
atitinkamomis institucijomis – Lietuvos literatūros ir folkloro institutu, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Lietuvių kalbos instituto doktorante pabradiške Joana Gruodyte, mūsų kraštiečiu kraštotyrininku, LR Kultūros paveldo
departamento istoriku Valdu Striužu ir t.t.

Šiuos žmones, atėjusius į pasitarimą per tokius karščius ir aukojančius savo laisvalaikį, tikrai galima pavadinti savo krašto patriotais. Pirmoje eilėje iš dešinės – vienintelės rajono valdžios atstovės – Pabradės miesto seniūnė Lucija Tunevič ir Pabradės
seniūnė Marija Sadovskaja.

Patirtimi pasidalino monografijos „Birštonas“ sudarytojas Jonas Aleknavičius (kairėje); „Versmės“ vadovas
ir redaktorius Petras Jonušas, rankose laikydamas tomą
su kol kas tuščiais puslapiais, išreiškė viltį, kad knyga
„Pabradė“ bus turininga ir įdomi.
Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokytoja, direktorės
pavaduotoja
Esmeralda
Verikienė domisi vietos
šnekta ir tarme, monografijai parašys straipsnį apie
lenkų kalbos vartojimo
ypatybes Pabradės krašte.

Rašytinis paminklas Lietuvai
Kaip sakė P. Jonušas, šių monografijų leidimas – tai
rašytinis paminklas, dovana Lietuvai jos 1000-mečio
proga. Tokio unikalaus leidinio – savo šalies enciklopedijos – neturi nei lenkai, nei kitos artimos šalys, tai įvykis
Europoje ir pasaulyje. Monografijos išleidimas apie vieną
buvusį valsčių užima nuo 3 iki 5 metų, į foliantą dedami
maždaug 100 autorių straipsniai, o iš viso rengiant vieną
serijos apie valsčius tomą dirba maždaug 150 įvairių profesijų žmonių – istorikai, archeologai, etnologai, folklorininkai, sociologai, kalbininkai ir t.t.
„Kaip matome, realybė tokia, kad ne visi žmonės myli
savo kraštą. Todėl kad sunku rasti žmonių, kurie dirbtų išleidžiant monografiją apie savo kraštą. Daug tokių,
kuriems apskritai nereikia Lietuvos...“ – sakė „Versmės“
vadovas apie tai, kad vietoj 400 tomų (tiek buvo valsčių)
iki 2020 metų pavyks išleisti geriausiu atveju 200 monografijų.

Mokytoja
Danguolė
Grincevičienė yra surinkusi daug kraštotyros
medžiagos (dalis atiduota
Švietimo skyriaus specialistui P. Slabadai), kuria
ji žadėjo pasidalinti su leidėjais, o taip pat kartu su
vaikais pareiškė norą dalyvauti ekspedicijoje.

Visus suvienijantis darbas
Laima Markauskienė pabrėžė: rengiama „Pabradės“
monografija nėra nukreipta nei prieš lietuvius, nei prieš
lenkus, nei prieš bet kokias kitas čia gyvenančias tauteles,
atvirkščiai – tai visus, net eilinius gyventojus ir politikus
suvienijantis darbas. Jis suaktyvės po vasaros atostogų,
t.y. – rudenį, o visi dalyvavę pirmame pasitarime perkel-

tine prasme buvo pavadinti „naujos Pabradės istorijos“
signatarais. Tomą leidžiantys žmonės nuo šiol turės itin
prasmingą (ir dalinai honorarais apmokamą) laisvalaikį.
Visa išsami informacija apie seriją „Lietuvos valsčiai“
– internetinėje svetainėje www.versme.lt, jau išleistų monografijų sąrašas - http://www.versme.lt/isleistos_knygos.htm.

V i e t o s
bendruome nės pirmininkas Vaclovas
Jasudas pasidalino savo mintimis,
kokius faktus
iš Pabradės
istorijos reikėtų apšviesti
būsimoje monografijoje.

Kol kas dar tuščia knyga,
kurios puslapiai bus užpildyti
per artimiausius metus.

Svetinga ir dalykiška Pabradės bibliotekos vedėja Gražina Dargytė „Versmės“ redaktoriui Petrui Jonušui pristato turimą medžiagą.
Autorės nuotr.
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Rengiama monografija „Kaltanėnai, Labanoras, Reškutėnai“
Atkelta iš 1 psl.

Naujai įsteigtas
Lietuvos Respublikos
liberąlų sąjūdžio
Švenčionių skyrius
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Vytauto Bulkos narystė partijoje sustabdyta, skyrius kreipsis į
partijos Etikos komisiją bei Valdybą dėl Vytauto Bulkos pašalinimo iš LR LS narių

Ugnės Gudelytės nuotr.
Ekspedicijos dalyviai ir Kaltanėnų miestelio bendruomenės nariai, 2011-06-19, Kaltanėnai.
lietuvybę. Nutariau pateikti surinktą medžiagą monografijos vyriausiajai redaktorei Danutei Grigienei. Vieno susitikimo metu su vyriausiąja redaktore buvau pakviestas
prisidėti prie monografijos rengimo ir dalyvauti š. m. birželio mėnesį vykusioje monografijos autorių mokslinėje tyrimų ekspedicijoje Kaltanėnuose. Rinkdamas medžiagą apie
Pašaminės pradžios mokyklą daug sužinojau apie ilgametį
mokyklos vedėją (1930 – 1939 m.), labai energingą ir kūrybingą mokytoją Aleksandrą Karužą. Apie šį mokytoją labai
gražiai atsiliepdavo mano tėvai ir geru žodžiu mini daugelis jo mokinių: Vytautas Ažušilis, Birutė Ažušilienė (Petkūnaitė), Teklė Didenkienė (Ankėnaitė), Marytė Pladienė
(Gimžauskaitė), Leonas Miežėnas ir kiti. Labai džiaugiuosi, kad pavyko surasti Pašaminėje gimusią, dabar Vilniuje
gyvenančią Aleksandro dukrą Giedrę Karužaitę-Juodišienę. Giedrės pasakojimai apie to meto įvykius, išsaugotos
nuotraukos ir kita medžiaga nuspalvins monografijos puslapius ir suteiks gyvybiškumo.
Lankydamas Aleksandro Karužo ir jo žmonos Sofijos
kapą Saltoniškių kapinėse Vilniuje, prisiminiau to meto
laikraštyje „Vilniaus Žodis“ perskaitytą žinutę apie 1930
m. birželio mėnesį Aleksandro organizuotą ekskursiją Pašaminės „Kultūros” mokyklos vaikams, kurios metu ant dr.
Jono Basanavičiaus kapo buvo padėtas iš sodžiaus atvežtas
žalias vainikas. Kaip gražu būtų, jeigu A. Karužo mokinių anūkai nupintų ąžuolo vainiką ir pagerbtų savo senelių
mokytoją.
Monografijos autorių
mokslinė kompleksinė lokalinių tyrimų ekspedicija
Kaltanėnų krašte
Kaltanėnų UTC 2011 m. birželio 13 – 19 d. dirbusios
ekspedicijos tikslas – rinkti autentišką informaciją, patikslinti turimą medžiagą bei parašyti straipsnius „Versmės“
leidyklos rengiamai monografijai „Kaltanėnai, Labanoras,
Reškutėnai“. Š. m. sausio 22 d. Kaltanėnų UTC vyko monografijos rengėjų ir bendruomenės susitikimas. Renginyje
dalyvavo ne tik Kaltanėnų miestelio, bet ir Labanoro, Reškutėnų, Kretuonų kaimų atstovai.
Didelį įspūdį paliko mokytojo Izidoriaus Kazakevičiaus
įkurtas Reškutėnų „Ryto“ draugijos pradinės mokyklos
muziejus. Labai nuoširdus ir šiltas muziejaus vedėjos Viktorijos Lapėnienės pasakojimas apie Reškutėnų kraštą ir
žmones suteikė geros energijos būsimiems straipsniams.
Buvo malonu išgirsti apie reškutėniškių bendradarbiavimą
su Krašto apsaugos bičiulių klubu (KABK), kurio nariai,
vadovaujami dimisijos majoro Antano Buroko, parėmė paminklo Lietuvos tūkstantmečiui Reškutėnų kaime statybą
ir dalyvavo 2009 m. birželio 29 d. paminklo atidengime.
Reškutėnų muziejuje teko matyti KABK narės Birutės
Daugelavičienės atsiųstus Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos žurnalą „Varpas“ ir kitus leidinius.
Birželio 18 d. lankėsi malonūs svečiai iš Kauno. Atvyko
Kazimiero Butaučio, keletą metų dirbusio Pašaminės pradinės mokyklos mokytoju, dukra Daiva Brazdžiūnienė su
vyru. Daivos mama Ona Gimžauskaitė (Pašaminėje vadinamų Mykoliokais), kilusi iš Pašaminės. Daiva atvežė keletą vertingų nuotraukų, kurios bus panaudotos monografijos
straipsniuose.
Tikiu, kad visų mūsų pastangomis bus surinkta vertinga, išsami, teisinga ir įdomi informacija apie mūsų kraštą,
kuri guls naujos monografijos puslapiuose.
2011-06-23, Vilnius

Iš kairės: Rimgaudas Brazdžiūnas, Daiva Brazdžiūnienė ir Povilas Šimkavičius.
Gabrielės Vielavičiūtės nuotr.

Giedrė Karužaitė-Juodišienė, 2011-06-02, Vilnius
Autoriaus nuotr.

Bankų klientus
atakuoja sukčiai
Pastarosiomis dienomis platinamas el. pašto pranešimas
yra sukčių bandymas gauti slaptus klientų bankininkystės
slaptažodžių kodus. Bankai perspėja klientus, kad tokių
laiškų jis nesiuntė, ir prašo klientų būti budriais.
Dalis „Swedbank“ ir „Snoras“ klientų gavo pranešimą,
informuojantį apie interneto banko blokavimą. Pranešime prašoma pateikti kliento slaptažodžių kortelės kodus.
Bankai primena, kad tokio pobūdžio pranešimų savo klientams niekada nesiunčia. Bankai taip pat nori pabrėžti, kad
klientai turi patikimai saugoti savo slaptus kodus, nes visi
inerneto banko prisijungimo rekvizitai (vartotojo ID, slaptažodžiai ir kt.) yra raktas nuo klientų sąskaitų banke.
Jungiantis prie interneto banko reikia nurodyti tik vieną
iš kortelėje esančių slaptažodžių. Bankas niekuomet neprašo nurodyti visų ar keleto slaptažodžių iš slaptų kodų
kortelės.
Jungiantis prie interneto banko, visuomet būtina įsiti-

Po savivaldos rinkimų
LR Liberalų sąjūdžio (LR
LS) Švenčionių skyrius pirmininkui Vytautui Bulkai
padarius precedento neturintį ir sveiku protu nepaaiškinamą žingsnį, partijoje
vyko skilimas. Grupė išsilavinusių, sąžiningų ir iniciatyvių partijos narių su Kęstučiu Savicku priešakyje liko ištikimi savo ideologijai
ir rinkėjams. Iš karto buvo
imtasi aktyvių veiksmų ir
rezultatas pasiektas – Vytautas Bulka atsistatydina iš
partijos pirmininko posto.
Šių metų birželio 29 dieną Lietuvos Respublikos
Naujuoju LR Liberalų
liberalų sąjūdžio valdyba, sąjūdžio Švenčionių skyvadovaudamasi
partijos riaus pirmininku išrinkįstatų 66.10, 10, 32, 34 ir tas naujos kartos politikas
35 punktais, priėmė spren- Kęstutis Savickas.
dimą dėl Švenčionių skyriaus reorganizavimo. Sprendimu Nr. 3 nutraukė partijos
Švenčionių skyriaus veiklą ir įtraukę partijos Švenčionių
skyrių į steigtinų skyrių sąrašą. Už Švenčionių skyriaus
steigimą atsakingu paskirtas Kęstutis Savickas, kuris buvo įpareigotas iki š.m. rugpjūčio 1 d. sušaukti steigiamąjį
Švenčionių skyriaus susirinkimą, kuriame būtų patvirtinti skyriaus nuostatai ir išrinktos skyriaus institucijos bei
atstovai partijos organuose.
Steigiamasis susirinkimas įvyko 2011 liepos 15 d., jame, be partijos narių, dalyvavo svečiai: Algirdas Gricius,
Vincas Jurgutis ir Algirdas Radušys. Susirinkime patvirtinti nauji partijos nuostatai, išrinkti sekretorius, iždininkas, skyriaus kontrolierius, valdyba.
Naujuoju pirmininku išrinktas naujos kartos politikas
Kęstutis Savickas, jo pavaduotoja tapo Milda Gustienė.
Paskutiniu klausimu buvo vienas opiausių partijos problemų sprendimas. Regina Mikštaitė – Čičiurkienė iškėlė
klausimą dėl Vytauto Bulkos pašalinimo iš partijos narių
sąrašų. Nuspręsta: Vytautui Bulkai pažeidus partijos įstatų punktą Nr.8 „Partijos nariu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis <...> savo veiklą grindžiantis teisės ir
moralės normomis“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžio Švenčionių skyriaus nuostatų 3 dalies
(Skyriaus nariai. Įstojimo į Partiją ir išstojimo, pašalinimo iš jos sąlygos ir tvarka) poskyriu 3.11., nuo 2011 m.
liepos 15 d. 18 val. sustabdyti Vytauto Bulkos narystę
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Švenčionių skyriuje. Įpareigoti skyriaus tarybą kreiptis į partijos Etikos
komisiją bei Valdybą dėl Vytauto Bulkos pašalinimo iš
partijos narių.
LR LS Švenčionių skyriaus inf.
kinti, ar jungiamasi tinkamu adresu. Interneto banko adresą klientams rekomenduojama įrašyti patiems interneto
naršyklėje. Niekuomet nereikėtų spausti įtartinų nuorodų,
esančių el. laiškuose ar interneto tinklalapiuose.
Jeigu slapti bankininkystės kodai buvo suteikti ar nurodyti pašaliniams asmenims, būtina nedelsiant skambinti
bankui.

