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Renginių kraitė
Pasvalio kultūros centre
Vasario 20 d., šeštadienį, 9.30
val. įvyks asmeninės šachmatų ir
šaškių varžybos. Maloniai kviečiami
visi norintys dalyvauti.
Vasario 23 d., antradienį, 18 val.
– spektaklis „Beprotiškas savaitgalis“.
Ustukiuose
Vasario 20 d., šeštadienį, 15
val. visi kviečiami atvykti į Ustukių
kultūros centro organizuojamą
respublikinį liaudiškų šokių
festivalį. Šventėje Jums šoks Ustukių
skyriaus vidutinio amžiaus liaudiškų
šokių grupė „Šėltinis“, Latvijos
Respublikos Iecavos miesto šokių
grupė „Iecava“, Panevėžio r. Smilgių
seniūnijos kultūros centro šokių grupė
„Smilgė“, Raseinių r. šokių grupė
„Gynėvė“, Šiaulių m. šokių grupė
„Šermukšnis“, Biržų r. Pabiržės
folkloro ansamblis „Žemyna“,
Šakių r. Girėnų laisvalaikio salės
pagyvenusių tautinių šokių kolektyvas
„Girėnai“, Kupiškio miesto šokių
grupė „Vaivora“.
Organizatoriai
„Bočiams“
Vasario 21 d., sekmadienį, 13
val. visi bendrijos „Bočiai“ nariai
kviečiami į ataskaitinį rinkiminį
susirinkimą, kuris vyks Pasvalio
kultūros centro salėje.
Dienotvarkėje pirmininko
ataskaita, revizijos komisijos
ataskaita, naujos valdybos rinkimai,
pirmo ketvirčio jubiliatų sveikinimas,
koncertas.
Bus renkamas nario mokestis.
Vaišinsimės pačių atsineštomis
gėrybėmis. Kviečiame visus aktyviai
dalyvauti.
LPS „Bočiai“ Pasvalio bendrijos
valdyba
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Džiaugėsi geru derliumi ir buvimu kartu
Viktoras STANISLOVAITIS
Sausio pabaigoje palatvėje
įsikūrusiuose „Pakelės namuose“
šurmuliavo tradicinė ūkininkų
vakaronė.
Susėsti prie bendro vaišių stalo,
pasidžiaugti praeitų metų derliumi,
pasidalinti savo džiaugsmais ir
rūpesčiais žemdirbius sukvietė
Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio
skyrius.
Gausiai nukrauti stalai ir linksmi
bei švytintys susirinkusiųjų veidai
liudijo, jog praėję metai daugumai
buvo puikūs.
Apie tai, kad nei gamtos išdaigos,
nei žemos žemės ūkio produkcijos
supirkimo kainos nesugadino
praeitų metų, kalbėjo ir Lietuvos
ūkininkų sąjungos Pasvalio skyriaus
pirmininkas Vilhelminas Janušonis.
Seimo narys A. Matulas džiaugėsi
darbščiais, mūsų krašto laukus
ir gyvenvietes puoselėjančiais
žemdirbiais. Jam antrino ir vakaronėje
viešėjęs parlamentaras Kazimieras
Starkevičius, susirinkusiesiems
priminęs, kad veiklių ir atkaklių
ūkininkų dėka Pasvalio rajonas
pritraukė daug melioracijai skirtų lėšų.
Pritarimo sulaukė svečio pamąstymai
apie šiuo metu galiojančią sudėtingą
ūkininkų paramos sistemą, kuri yra
sunkiai suprantama bei skatinanti
korupciją.
Seimo narį ypač džiugino prie

Ūkininkų vakaronės metu buvo pagerbti konkurso „Metų ūkis
2015“ nugalėtojai. Nuotraukoje pirmos vietos laimėtojai Vidmantas ir
Svajonė Janeliūnai.
stalo sėdintys jauni žmonės.
– Verda diskusijos, ar išliks
kaimas, ar bus kas perima dabar
esančius ūkius? Žiūriu į jus ir matau
atsakymą. Kaimas išliks ir bus gyvas.
Tai natūrali kaita, kuri vyksta ir be
politikų įsikišimo, svarbu, kad būtų
sudarytos tinkamos sąlygos dirbti, –
kalbėjo parlamentaras.
– Ar bendradarbiavimas turi
duoti naudos? Visi esame to paties
žemdirbių krašto gyventojai. Verslas

susijęs su žemės ūkiu: perkame vieni
kitų paslaugas, produkciją. Tačiau
svarbiausias vardiklis – ne pinigai,
o Pasvalys, – sakė verslininkų
asociacijos „Verslo žiedas“
prezidentas Antanas Kairys.
Pagrindinis ūkininkų šventės
akcentas – konkurso „Metų ūkis
2015“ nugalėtojų pagerbimas.
(Nukelta į 2 p. )
Vido DULKĖS nuotrauka

Žiemiškas maudynes pamėgo ir jaunimas

ORAI

Ketvirtadienį (02 18)
Saulė teka: 07.40 val.
Leidžiasi: 17.31 val. Naktį
Priešpilnis

-4C

Dieną + 1 C
Vėjas: Pietryčių, 6–8 m/s

Krituliai: Galimas nedidelis sniegas.

Penktadienį (02 19)

Saulė teka: 07.38 val.
Naktį
Leidžiasi: 17.33 val.

-1C

Priešpilnis

+2C

Dieną

Vėjas: Pietryčių, 4–6 m/s
Krituliai: Sniegas.
Artyn braunasi aktyvėjantys Atlanto
ciklonai, anticiklonas tolsta į Rusiją,
todėl artimiausiomis dienomis orai vėl
subjurs.
Šiandien rytą dar pašals, dieną
temperatūra kils iki 2 laipsnių šilumos,
tačiau stiprės nemalonus pietryčių vėjas,
vakarop – vietomis krituliai.
Nuo penktadienio iki antradienio
vyraus daugiausia debesuoti, protarpiais
su krituliais, dažniausiai su šlapdribomis
orai, nes temperatūra naktimis svyruos
apie nulį laipsnių, dienomis bus 1–4
laipsniai šilumos, o nuo sekmadienio
dar pūs ir smarkoki pietvakarių vėjai.
Vasario paskutinė ir kovo pirmoji
savaitės prognozuojamos gerokai
šiltesnės ir lietingesnės nei įprastai.
(parengta pagal www.orai.biz)
Meteorologas Bronius MEDINIS

Žiemos maudynių malonumai: priekyje – Lietuvos sveikuolių sąjungos vadovas Dainius Kepenis.
Toma GIEDRYTĖ
Į jau 29-tą kartą vykusias žiemos
maudynes „Palangos ruoniai 2016“
ir tą pačią dieną rengiamą tradicinę
žiemišką kurorto šventę „Palangos
stinta 2016“ praėjusios savaitės
šeštadienį buvo išvažiavę net trys
pasvaliečių autobusai. Jau daug
metų savo narius ir bendraminčius
į šią smagią šventę kviečia Pasvalio
bėgimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos
klubas „Vėtra“, ne pirmi metai –
Pasvalio visuomenės sveikatos biuras,
o šiemet – dar ir Pasvalio krašto
muziejus.
Į ledinę Baltijos jūrą pasinėrė
per du šimtus sveikuolių, tarp
jų – keliolika iš Pasvalio krašto.
Nesuskaičiuojamai kartų daugiau
buvo žiūrovų, aplipusių garsųjį

Palangos tiltą ir visas jo prieigas. O
Palanga – visai ne žiemiška. Nors
pakeliui, važiuodami Žemaitijos
keliais, matėme nemažai šviežio
sniego, artėjant link pajūrio nušvito
saulė ir pavasariškai šildė visą dieną.
Kurortas trumpam į jį sugrįžusius
poilsiautojus pasitiko sausutėlėmis
gatvėmis, kopose jau išsprogusiais
karklų „kačiukais“. Paplūdimyje
sniego ar ledo nesimatė nė ženklo
ir žiemiškų maudynių mėgėjai į
banguojančią Baltiją bėgo per minkštą
smėliuką.
Oro temperatūra pajūryje tądien
siekė du laipsnius šilumos, vandens
– keturis. Sveikuoliai tikino, kad
jūros vanduo visai nešaltas, tad kai
kurie drąsuoliai nesitenkino vienu
kitu pasinėrimu į Baltijos bangas ir
maudynėmis pasidžiaugė ilgiau. Juk

būdavo žiemų, kai, kol „ruoniai“
pasiekdavo atvirą jūrą, tekdavo įveikti
kelių dešimčių metrų ilgio sniego,
ledo ar ižo atkarpą. Bet anot Lietuvos
sveikuolių vadovo Dainiaus Kepenio,
visų svarbiausia – nusiteikimas.
Pagrindinis žiemiškų maudynių
tikslas – padėti žmogui įveikti
savo baimes, kuriomis atsikratyti
daugeliui mūsų nėra lengva. „Ruonių“
maudynes komentavęs ilgametis
sveikuolis, doc. Kazimieras Ilginis
teigė, jog pradėjęs grūdintis žmogus
greitai pajunta sveikos gyvensenos
pranašumus: netrukus jį aplanko
gera nuotaika ir pozityvios mintys,
tampančios kasdienėmis sveikuolio
palydovėmis.
(Nukelta į 4 p.)
Artūro ŠIRVAIČIO
nuotrauka
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Jei žmogui nors vienam padėjau –
Ne veltui gyvenau.
Jei skausmą numalšint galėjau –
Ne veltui gyvenau,
Ir jei mažai silpnai liepsnelei
Į lizdą kelią suradau,
Tikrai galiu aš teigti drąsiai –
Ne veltui gyvenau.
Emilė Dikinson
Danutė Kauneckienė gimė
Pakuodžiupių kaime, Panevėžio
rajone. Danutės troškimas buvo tapti
mokytoja, tačiau 1958 m. ji baigė
Panevėžio medicinos mokyklą, įgijo
medicinos felčerės specialybę. Dirbo
Kriklinių medicinos punkto vedėja,
vėliau Joniškėlio medicinos punkte
ir ligoninėje. Nuo 1962 iki 2002 m.
ji buvo Raubonių medicinos punkto
felčerė. Už gerą ir nuoširdų darbą
Danutė yra gavusi daugybę pagyrimo
ir padėkos raštų, Garbės ženklo
ordiną, Darbo medalį. Bet turbūt
didžiausią įvertinimą ir padėką šiai
medikei paprastais žodžiais išsakė
kaimo žmonės.
Visus tuos ilgus 40 darbo
Raubonyse metų Danutė buvo
tikra medikė. Lankė ką tik gimusį
kūdikėlį, teikė pirmąją pagalbą
nukentėjusiam, skubėjo pas sergantį,
budėjo prie besirengiančio išeiti...
Danutė niekad neaimanavo
ir nesiskundė. Sąžiningai dirbo
savo darbą, vienodai mylėjo
visus pacientus: senus, jaunus,
pagyvenusius, vaikus. Kiekvienam
gerą, glostantį žodį surasdavo. Už
tai žmonės ją gerbė.
Net ir išėjusi į užtarnautą poilsį,
nesėdėjo rankų sudėjusi. Buvo
ilgametė kaimo bendruomenės
tarybos, moterų seklyčios narė,
saviveiklininkė ir visuomenininkė,
aktyvi „Bočių“ bendrijos Raubonių
skyriaus narė. Ji niekada nepraėjo
pro šalį nepasidomėjusi, kaip
kaimynui sekasi, neliko abejinga kito
nelaimei, bėdai. Tokia ji buvo – mūsų
kaimo Šviesuolė Danutė.
Žmogus išlieka didelis savo
darbais, ryšiais su žmonėmis. Iš
meilės žmogui ir darbui gimsta tos
dvasinės vertybės, kurias saugome
visą gyvenimą. Saitai tarp šiapus
ir anapus nenutrūksta tol, kol lieka
prisimenančių. Visada prisiminsime
Danutę – gerą, nuoširdžią,
pareigingą medikę, mylinčią mamą,
rūpestingą močiutę, dėmesingą
kaimynę, atsakingą bendruomenės
narę. Jos šviesus atminimas dar
ilgai gyvens artimųjų, draugų,
bendradarbių, pacientų ir visų ją
pažinojusių širdyse.
Nuoširdžiai užjaučiame
ir liūdime kartu su Danutės
artimaisiais: sūnaus Artūro ir dukros
Astos šeimomis.
Raubonių kaimo bendruomenė
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Džiaugėsi geru derliumi ir buvimu kartu
(Atkelta iš 1 p.)
Trečią vietą pelnė 73 hektarus
žemės dirbantys ir 120-ies šeimų
bityną prižiūrintys Vilkiškių kaimo
ūkininkai Aida ir Linas Lipnickai.
– Tokių kaip mes yra daug: ir
ūkininkų, ir bitininkų, – kukliai sakė
telefonu kalbintas Linas Lipnickas.
Vyras papasakojo, jog nuo to
laiko, kai 2004 metais perėmė tėvų
ūkį, buvo visko – ir gerų metų, ir
nelabai. Tačiau dėl savo pasirinkimo
nesigaili.
– Esame vidutinis ūkis, kuriame
dirba visa šeima. Auginame tris
dukras. Nors jos dar moksleivės,
tačiau padeda tvarkyti ir grūdus, ir
bites prižiūri. Jei reikia – ir traktorių
vairuoti gali. Ūkį tikrai bus kam
palikti.
„Nuo lauko iki stalo“ – taip būtų
galima apibūdinti antrosios vietos
laimėtojus manikūniečius Ingą ir
Gintautą Aglinskus, kurie ne tik
ūkininkauja, bet ir patys perdirba
savo ūkio produkciją. Iš 40 karvių
pieno jie gamina bei parduoda sūrius.
„Metų ūkio“ konkurse
nugalėtojų laurai atiteko Ustukiuose
ūkininkaujantiems 400 hektarų
augalininkystės ūkio šeimininkams
Vidmantui ir Svajonei Janeliūnams.
– Visiškai neapsidžiaugėme, kai
sužinojome apie šią nominaciją.
Nors padaryta labai daug, tačiau dar
daugiau nerealizuota vizijų ir planų,
– po apdovanojimo sakė Svajonė
Janeliūnienė.
Už šių santūrių žodžių – ilgas ir
sunkus šeimos kelias prasidėjęs 1999
metais, kai Vidmantas (tuo metu dar
ne ūkininkas) kartu su tėvu nusipirko
pirmąjį traktorių „Belarus“. Keturis
metus vyras tvarkė tėvo ir brolio
ūkius, nuo 2004–ųjų ūkininkauja
savarankiškai.
– Tai sunkus ir didžiulės
atsakomybės reikalaujantis darbas.
Tačiau jis man patinka, jaučiuosi
savo vėžėse, todėl esu laimingas, –
„Darbui“ sakė Vidmantas Janeliūnas.

Verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ prezidentas Antanas Kairys
Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyriaus pirmininkui Vilhelminui
Janušoniui įteikė dviejų organizacijų bendradarbiavimą simbolizuojančią
dovaną.
„Metų ūkis 2015“ nugalėtojams
buvo įteikti Lietuvos ūkininkų
sąjungos Pasvalio skyriaus prizai,
LR Seimo nario Antano Matulo ir
rajono Savivaldybės padėkos raštai
bei rėmėjų dovanos.
Pasibaigus oficialiajai daliai,
susirinkusiųjų laukė staigmena –
populiarios klasikinės muzikos dozė,
kurią suteikė „Elegantiškos muzikos
trio“ iš Panevėžio muzikinio teatro.
Tai buvo Lietuvos ūkininkų sąjungos
Pasvalio skyriaus dovana.
Dar viena ūkininkų vakaronių
tradicija – smagios nominacijos –
šiemet taip pat nebuvo pamiršta.
Vilhelminas Janušonis „Pakelės
namų“ šeimininkui Vytautui Mikelėnui
įteikė „sertifikatą“ „Už ištikimybę“,
akcinė bendrovei „Naftėnas“ dėkojo
„Už operatyvumą“, UAB „Pasvalio
agrodileris“ „Už inovacijų taikymą

žemės ūkyje“, o „Swedbankas“
tituluotas „Metų atradimu“.
Tuo vakaras nesibaigė. Skambėjo
muzika. Kažkas šoko, kažkas dainavo
ar džiaugėsi smagioje viktorinoje
laimėtu originaliu džemperiu.
Tačiau ūkininkai nebūtų
ūkininkais. Net ir pačiam linksmybių
įkarštyje netrūko kalbų apie trąšas,
sėklas, techniką… Nieko keisto, juk
tuoj pavasaris – didžiojo darbymečio
pradžia.
Lietuvos ūkininkų sąjungos
Pasvalio skyrius dėkoja ištikimiems
ūkininkų rėmėjams: akcinėms
bendrovėms „Amilina“, „Linas
Agro“, bankams „Swedbank“,
„Medicinos bankas“ ir DNB,
uždarosioms akcinėms bendrovėms
„Agrochema“, „Pasvalio
agrodileris“, „Konekesko Lietuva“,
„Vaderstad“, „Naftenas“, „Biržų
žemtiekimas“, „Tepalita“,
„Dotnuvos projektai“, „Specagra“,
„Syngenta Agro services AG“,
„Pasvalio laikraštis“, Pasvalio
kredito unijai.
Vido DULKĖS nuotraukos

Mikoliškio „Apynėlis“
„duos garo“!

Lietuvos televizijos laida
„Duokim garo“ šį sezoną keičia
formatą ir kviečia pasigėrėti
Lietuvos etninių regionų perliukais
– muzikantais, dainininkais, šokėjais
ir tiesiog talentingais žmonėmis.
Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos,
Mažosios Lietuvos ir Žemaitijos
atstovai rungiasi netikėtose užduotyse
bei linksmuose konkursuose siekdami
pelnyti kuo daugiau žiūrovų balsų.
Rytoj, penktadienį, laidoje
„Duokim garo“ Aukštaitijai atstovaus
Mikoliškio kapela „Apynėlis“
(vadovė Rasa Andžiuvienė).
Etnografinių regionų kovų
pradžia – 21 val. Mikoliškiečiai
laukia jūsų palaikymo!
„Darbo“ inf.
Daugiau galimybių – geresnis
rezultatas
„Darbo“ redakcijoje priimami
skelbimai ir reklama į kaimyninių
rajonų laikraščius: „Biržiečių žodį“,
„Šiaurės rytus“ (Biržų r.), „Auksinę
varpą“ (Pakruojo r.), „Kupiškėnų
mintis“, „Gimtąjį Rokiškį“ pagal šių
leidinių redakcijų nustatytus įkainius.
Ir patogiau, ir pigiau.
Primename, kad į šiuos laikraščius
bei mūsų „Darbą“ skelbimus galima
užsisakyti ir šeštadieniais nuo 8–11
val. Naudokitės proga!

Renginių kraitė
Kviečia į muzikos pasaulį
Modernaus muzikinio lavinimo mokykla „Conmusica“
vasario 22 d., pirmadienį,
17.15 val. kviečia registruotis į
parodomąją, nemokamą muzikos
pasaulio pamokėlę, skirta 4–6 m.
vaikučiams. Registracija tel. 8 618
89 319.
Joniškėlyje
Vasario 23 d., antradienį,
Lietuvos Laisvės armijos 3-iosios
apygardos partizanų žūties 70-ųjų
metinių paminėjimas: 11 val. – šv.
Mišios Joniškėlio Švč. Trejybės
bažnyčioje; 12 val. – partizanų
pagerbimas prie karininko A.
Stapulionio paminklo; 12.30 val.
– minėjimas kultūros namuose.

Manikūniečiai ūkininkai Gintautas ir Inga Aglinskai.

Pasvalio krašto muziejuje
Vasario 20 d., šeštadienį, 10
val. poezijos ir muzikos valanda
„Prisidengęs vasaros vardu –
vasaris...“ Rengia – literatų klubas
„Užuovėja“.
Muziejaus kelionė
Premjerinė opera „Makbetas“
Rygoje. Registracija muziejuje,
tel. 34 096.
Parlamentarui Kazimierui Starkevičiui (dešinėje) nesvetimos mūsų
žemdirbių problemos.

Prie gausaus vaišių stalo susirinko beveik šimtas Pasvalio krašto
žemdirbių.

Valstybės atkūrimo dieną vos Pusamžį vyrą tvatino lazdomis
Vasario 14-osios naktį į Pasvalio Vakar rajono policijos komisariato
išvengta tragedijos
ligoninės priimamąjį pristatytas Kriminalinės policijos skyriaus
Antradienį vakare, apie pusę
dešimtos, Priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos budėtojams buvo pranešta,
kad Valakėliuose dega gyvenamasis
namas. Į nelaimės vietą atskubėjus
ugniagesiams, iš mūrinio vienaaukščio
48 kv. metrų ploto namo rūko dūmai.
Patekus į vidų paaiškėjo, kad viename
iš kambarių dega sofa-lova. Namo
savininką – 50 metų amžiaus G.
R. – į kiemą jau buvo išvedę gaisrą
pastebėję kaimynai. Vyriškis buvo
gerokai įkaušęs, sunkiai orientavosi
aplinkoje, tačiau medikų pagalbos
jam nereikėjo.
Pradėjus gaisro gesinimo darbus,
į lauką teko išnešti du virtuvėje
buvusius propano dujų balionus.

Degęs baldas maždaug po 20 minučių
buvo užgesintas. Kadangi liepsna
kambariuose nespėjo išplisti, namo
savininkas didelių nuostolių išvengė:
šiek tiek apsmilko sienos ir lubos,
apdegė sofa-lova, o gesinant gaisrą
sulieta dalis baldų ir patalpų.
Gaisro priežastis dar nenustatyta.
Kaip teigė įvykį tiriantys
Priešgaisrinės apsaugos pareigūnai,
baldas galėjo užsidegti ir nuo
šalia buvusio galbūt netvarkingo
dūmtraukio, ir dėl neatsargaus elgesio
su ugnimi. Aiškiau bus apklausus
namo savininką. Trečiadienį priešpiet
namuose jo dar nebuvo.
„Darbo“ inf.

sužalotas Joniškėlio apylinkių
seniūnijos Vildūnų kaimo gyventojas
A. G. (g. 1961 m.). Medikai jam
nustatė rankos alkūnės ir šonkaulio
lūžius bei kojos žaizdą. Vyriškis buvo
šiek tiek išgėręs – į alkoholio matuoklį
pripūtė 0,22 prom. Sužeistasis kurį
laiką praleido reanimacijos skyriuje.
Aiškėja šio kriminalo siužetas
ir atomazga. Praėjusio sekmadienio
vakarą, apie 23.30 val. A. G., einantį
Vildūnų kaimo Klevų gatve, užpuolė
trys lazdomis ginkluoti asmenys.
Policija netruko išsiaiškinti, kad
penkiasdešimt metų perkopusį vyrą
apkūlė kaimyninio Norgėlų kaimo
gyventojai – du 23 metų vyrai ir
vienas – dešimčia metų vyresnis.

viršininkas Darius Indrišiūnas sakė,
kad kol kas ikiteisminis tyrimas
atliekamas pagal Baudžiamojo
kodekso 284 str. „Viešosios tvarkos
pažeidimas“. Už šią nusikalstamą
veiką skiriama viena iš šių bausmių:
viešieji darbai, bauda, laisvės
apribojimas, areštas arba laisvės
atėmimas iki dvejų metų. Tačiau
ikiteisminio tyrimo metu aiškėjant
naujoms aplinkybėms ir detalėms,
nusikalstamos veikos kvalifikavimas,
be abejo, gali keistis. Juolab kad
savo versijas turi ir įtariamieji. Beje,
nukentėjęs Vildūnų kaimo gyventojas
policijai žinomas asmuo.
„Darbo“ inf.

Po gandro sparnu
Vasario 8–14 dienomis Pasvalio
ligoninės Gimdymo skyriuje
pasaulį išvydo keturi naujagimiai:
trys mergaitės ir vienas berniukas.
Šįkart visais jais – dukrelėmis ir
sūnumi – džiaugiasi Pasvalio krašto
šeimos.
Sveikiname laimingus tėvelius,
linkime, kad jų atžalėlės augtų stiprios
ir linksmos.

Šiandien sveikiname:
Bernadetas, Gendres, Lengvenius, Kamiles, Karigailas,
Simeonus.
Rytoj: Butmantus, Butmantes, Butminas, Butmines,
Butmintas, Butmintus, Butmintas, Konradus, Nidas,
Šarūnus, Zuzanas.

