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Renginių kraitė
Visuomenės sveikatos biure
Gegužės 25 d., ketvirtadienį,
16 val. vyks susitikimas su Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK)
specialistais.
Vaškuose
Gegužės 25 d., ketvirtadienį,
16 val. – miestelio Jaunimo skverelyje vyks „Bitinėlio“ gimtadienis
ir naujų narių krikštynos. Svečiuose
– Linkuvos kultūros centro vaikų
folkloro ansamblis. Esant blogam
orui, renginys vyks Vaškų kultūros
namuose.
Pasvalio rajone
skambės tarptautinis
„Poezijos pavasaris“
Po Lietuvą pasklidę tarptautinio
festivalio „Poezijos pavasaris“ dalyviai gegužės 26 d., penktadienį,
lankysis ir Pasvalio rajone. Eiles
skaitys literatūrologas, kritikas, poetas Vainius Bakas, poetai ir prozininkai Julius Žėkas, Ineza Juzefa
Janonė, aktorė Olita Dautartaitė,
vertėja Nora Strikauskaitė bei poetai iš Norvegijos Inger Elisabeth
Hansen ir Torgeir Schjerven. Programoje: 11 val. – svečių sutikimas Mariaus Katiliškio viešojoje
bibliotekoje (Vytauto Didžiojo a.
7, Pasvalys). Rajono vadovų sveikinimai; 12 val. – poezijos skaitymai
Pumpėnų gimnazijoje (Panevėžio g.
53, Pumpėnai); 12.30 val. – svečių
apsilankymas Vaškų Vandos Zaborskaitės bibliotekoje ir memorialinėje
ekspozicijoje (Vilniaus g. 7, Vaškai);
13 val. – poezijos skaitymai Vaškų
miestelio Jaunimo skvere (Kultūros
g. 1, Vaškai); 15–18 val. – baigiamasis „Poezijos pavasario“ renginys
Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių
memorialinio muziejaus kiemelyje
(Žalgirio g. 42, Krinčinas); nuo 15
val. – „Krinčino verdenės“: rajono
literatų poezijos skaitymai; nuo 16
val. – „Poezijos pavasario“ svečių
skaitymai; 18 val. – vakarojimai
prie poezijos laužo.
Vitalijos Katunskytės ir
grupės koncertas
Gegužės 27 d., šeštadienį, 13
val. – Jurgėnuose, 16 val. – Raubonyse, 19 val. – Saločiuose; gegužės
28 d., sekmadienį, 13 val. – Žilpamūšyje.
Kviečia į šventę
Gegužės 30 d., antradienį, 17
val., Paslaugų ir užimtumo centre
pagyvenusiems ir neįgaliesiems,
adresu Joniškėlio g. 1, Pasvalyje,
vyks šventė „Globoti vaiką – neįkainojama dovana“, į kurią nuoširdžiai
kviečiami visi globėjai (rūpintojai)
ir įtėviai bei jų globojami vaikai,
globa besidomintys asmenys.

Savo vardadienius šiandien
švenčia: Deziderijus, Gertaras,
Gertarė, Gertas, Gertautas,
Gertautė, Gertys, Ivona, Kilmantas,
Kilmantė, Kilmina, Kilminas,
Tautvyda, Tautvydas, Tautvydė,
Žydrūnas, Žydrūnė.
Rytoj: Gerardas, Joana,Vena,
Veneranda, Venė, Ventūra,
Vilimantas, Vilimantė, Vincenta,
Vincentas.
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Daugiau kaip tūkstančio choristų balsų prikėlė senąjį parką
Sigitas KANIŠAUSKAS
Senojo Pasvalio parko istorijoje
2017-ųjų gegužės 20 diena, be abejo,
bus įrašyta ne tik į šio nuostabaus,
žmonių rankomis sukurto gamtos
kampelio metraštį, bet ir į krašto
kultūros istorijos puslapius. Beveik
po dvidešimties metų pertraukos
parkas atgimė – praėjusį šeštadienį
jame suskambo daugiau kaip 1200
choristų iš visos Lietuvos balsų.
Čia vyko antrojo Šiaurės Lietuvos
chorų festivalio ir aštuonioliktosios
berniukų chorų festivalio-akcijos
„Lietuvos berniukai prieš smurtą
ir narkomaniją“ jungtinis koncertas. Jame dalyvavo net 46 chorai:
21 berniukų ir 25 mišrūs. Chorams
akompanavo valstybinis pučiamųjų
orkestras „Trimitas“ ir Vaškų jaunimo muzikos grupė „Marabu Band“.
„Pasvalio senasis parkas ošia iš
džiaugsmo tai matydamas!“ – sakė
koncerto vedėjas, Lietuvos radijo
ir televizijos diktorius Laurynas Janulis. Renginį tiesiogiai transliavo
DELFI TV – žiūrimiausia lietuviška
televizija internete.
(Nukelta į 4 p.)
Vido DULKĖS nuotrauka

Ąžuolų lapų vainikai chorų festivalio organizatoriams Robertui Lavickui ir Rimvydui Mitkui.

Jaunųjų rankininkių triumfas Garliavoje
Sigitas KANIŠAUSKAS
Gegužės 12–14 dienomis Kauno
rajono Garliavos miesto sporto centre
finišavo Lietuvos vaikų (U13) rankinio čempionatas R. Jansono taurei
laimėti. Trenerės Gintos Kairienės
vadovaujama Pasvalio sporto mokyklos jaunųjų rankininkių komanda
pateisino favoričių vardą ir iškovojo
čempionių taurę! Finaliniame čempionato etape pasvalietės 16:14 įveikė
Kauno rajono Sporto mokyklos ekipą, 27:16 – Druskininkų sporto centro rankininkes ir 15:14 – Klaipėdos
„Viesulo“-SC komandą. Pastarasis
rezultatas byloja, kad rungtynės buvo
itin atkaklios. Iki finalinės sirenos
likus 3,4 sek., Rugilė Bitinaitė uždirbo 7 metrų baudinį. Rankininkė
šaltakraujiškai nuginklavo varžovių
komandos vartininkę ir mūsų komanda šventė pergalę. Trenerė G.
Kairienė minėjo, kad ją ir komandą
nustebino geras uostamiesčio ekipos
žaidimas. „Pogrupyje klaipėdietes
buvome nugalėję ryškia persvara.
Matyt, mergaitės prieš šias rungtynes
neįvertino varžovių, tad jas pradėjo
pernelyg atsipalaidavusios“, – sakė
Pasvalio sporto mokyklos komandos
vadovė.
Aukso medaliais pasidabino
Paulina Židonytė, Auksė Pilypaitė,
Vestina Vilimaitė, Arėja Rimkūnaitė,
Justina Dabužinskaitė, Otilija Gailiūnaitė, Oresta Balčiūnaitė, Danielė
Tunikaitytė, Rugilė Bitinaitė. Naudingiausia finalinio turnyro žaidėja buvo pripažinta O. Balčiūnaitė.
Komandos geriausios žaidėjos prizą
pelnė O. Gailiūnaitė, rezultatyviausiai žaidėjai skirtas prizas atiteko
R. Bitinaitei. Geriausiomis finalinio
turnyro pusiau kairiojo krašto ir kairiojo krašto žaidėjomis pripažintos R.
Bitinaitė bei A. Rimkūnaitė.
Antrąją vietą užėmė Kauno rajono sporto mokyklos rankininkės,
trečiąją – Druskininkų sporto cento

komanda. Berniukų grupėje pergalę
šventė klaipėdiečiai.
Šalies vaikų rankinio čempionatas startavo praėjusių metų spalio
mėnesį. Per visą rungtynių maratoną
pasvalietės skynė vien tik pergales.
G. Kairienės auklėtinėms U 13 čempionato nugalėtojų taurė – jau nebe
pirmas jų iškovotas solidus trofėjus.
Mūsų šauniosios rankininkės laimėjo
dvylikamečių – U 12 čempionatą,
taip pat tapo šalies mini rankinio
čempionėmis. Trenerė minėjo, kad
viena iš sėkmės priežasčių – rankininkių tėvelių palaikymas ir rūpestis,

kad jų atžalos garsintų Pasvalio vardą. „Už tai esu labai dėkinga“, – sakė
G. Kairienė.
Gegužės 16 d. Kaune sužaistos lemiamos, trečiosios Lietuvos
rankinio lygos čempionato mažojo
finalo rungtynės. Bronzos medaliais
pasidabino Kauno „Granitas-Karys“,
28:21 (12:9) įveikęs Vilniaus VHC
„Šviesą“. Prizininkų gretose žaidė
net keturi pasvaliečiai: Lukas Gurskis, Karolis Dambrauskas, Manvydas Lazauskas ir G. Kairienės sūnus
Marius Kairys.
Vido DULKĖS nuotrauka

„... sveikas elgeta iš
tikrųjų yra kur kas laimingesnis už sergantį
karalių…“
/Artūras Šopenhaueris/

Būkite sveiki ir
laimingi kartu su
„Darbu“!
ORAI
Antradienį (05 23)
Saulė teka: 04.56 val.
Leidžiasi: 21.42 val. Naktį
Delčia

+8C

Dieną + 19 C
Vėjas: Besikeičiančios

krypties, 2–4 m/s.

Krituliai: Galimas trumpas
lietus.

Trečiadienį (05 24)
Saulė teka: 04.54 val.
Naktį
Leidžiasi: 21.44 val.

+7C

Delčia

+ 18 C

Dieną

vakarų,
Vėjas: Šiaurės
1–3 m/s.

Krituliai: Nenumatomi.

Lietuvos vaikų (U13) rankinio čempionė – Pasvalio sporto mokyklos
komanda. Pirmoje eilėje iš kairės: Arėja Rimkūnaitė, trenerė Ginta
Kairienė, Auksė Pilypaitė, Danielė Tunikaitytė. Antroje eilėje iš kairės:
Rugilė Bitinaitė, Otilija Gailiūnaitė, Vestina Vilimaitė, Paulina Židonytė,
Justina Dabužinskaitė, Oresta Balčiūnaitė.

Šį ketvirtadienį – Šeštinės.
Senoliai sakydavo: tris dienas iki
Šeštinių nesėk, nesodink, nes augalas
vietoj stovės (neaugs), per Šeštines
lietsargį pasiimk, o po jų sodink.
Artėjant Šeštinėms iš tikrųjų
didės trumpalaikio lietaus tikimybė.
Šiandien ir rytoj pavakariais vietomis
galimas trumpas lietus. Didžiausia
lietaus tikimybė – ketvirtadienį
vakare. Vėliau vėl vyraus saulėtesni
ir sausi orai.
(parengta pagal www.orai.biz)
Meteorologas Bronius MEDINIS

2 p.
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Iš teismo salės

Aistė BIRŽYTĖ
Už pavogtus pinigus
nusipirko alkoholio
Pumpėniečiui Nerijui Staškevičiui skirta galutinė pusantrų metų
laisvės atėmimo bausmė, atliekant
pataisos namuose. Ji subendrinta
su 2015 metų balandžio 27-osios
Panevėžio miesto apylinkės teismo
nuosprendžiu paskirta bausme.
Vasario 14 dieną girtas Nerijus
Staškevičius, atėjęs pas pumpėnietę
į namus, atvirai iš piniginės pavogė
30 eurų. Jis savo kaltę pripažįsta visiškai ir prisiminė, kaip apsvaigęs
nuo alkoholio neįgalios moters prašė
paskolinti pinigų. Ji nutarė paskolinti
penkis ar dešimt eurų.
Tačiau vyriškis prisipažino piniginėje pamatęs daugiau pinigų, griebęs kupiūras ir tuoj išėjęs. Vėliau
suskaičiavo, kad paėmė 30 eurų. Už
šiuos pinigus nusipirko alkoholio.
Nerijus Staškevičius teigė, kai
jam buvo pranešta apie įtarimus, pats
nukentėjusiajai atlygino visą žalą,
atsiprašė ir susitaikė.
Vis dėlto teismas konstatuoja,
kad Nerijus Staškevičius teisiamas
trečią kartą, anksčiau teistas už panašius turtinius nusikaltimus, vėl nusikalto bausmės vykdymo atidėjimo
laikotarpiu.
Taigi kaltinamasis nepadarė reikiamų išvadų dėl savo elgesio, jo
nekeičia ir nėra pagrindo manyti,
kad ateityje nedarys naujų nusikaltimų. Todėl negalima atleisti Nerijaus
Staškevičiaus nuo baudžiamosios
atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjusysis susitaiko.
Pumpėnietis anksčiau teistas už
panašaus pobūdžio nusikaltimus, vėl

nusikalto neišnykus teistumui, baustas administracine tvarka.
Neblaivus atėjo į policiją
ir pavogė grąžtą
Pasvaliečiui Vaidui Paliuliui
metus ir dešimt mėnesių apribota
laisvė, įpareigojant būti namuose
nuo 22 iki šeštos valandos, o per
pusę metų neatlygintinai išdirbti 120
valandų sveikatos priežiūros, globos
ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi
neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais
pagalbos reikalingais žmonėmis.
Be to, Vaidas Paliulis įpareigotas
per mėnesį užsiregistruoti Darbo biržoje, o iki birželio 6-osios atlyginti
2015 metų rugsėjo mėnesio teismo
nuosprendžiu nurodytą turtinę žalą,
kuri nukentėjusiajam nėra atlyginta,
taip pat įpareigotas iki 2018 metų
sausio 8-osios nebendrauti su Ž.
Zubavičiumi, A. Barzdonu ir E.
Gasiūnu.
Kovo 13 dieną Vaidas Paliulis,
būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,
Pasvalio rajono policijos komisariato pastato trečiame aukšte iš pagalbinių tarnybinių patalpų pavogė elektrinį gręžtuvą. Vyriškis prisipažino
atėjęs į Policijos komisariatą ieškoti
savo paso, nes 2015 metais jam buvo
paskirta kardomoji priemonė – dokumento paėmimas. Pasvalio teisme
nurodė kreiptis pas tyrėją. Išėjęs iš
jos kabineto, pasikalbėjo su iš matymo pažįstama Renata.
Vaidas Paliulis prisipažįsta pastebėjęs praviras vieno kabineto
duris. Jame nieko nebuvo. Kilo
mintis pavogti ant kėdutės padėtą
grąžtą. Jį įsuko į savo striukę ir išėjo.

Buvo girtas, ir tai turėjo įtakos jo
elgesiui. Suprato, kad grąžtas policijos, taip pat žino, jog komisariate
yra stebėjimo kameros, bet į nieką
nekreipė dėmesio. Labai gailisi dėl
šios vagystės. Po kelių dienų, kai
atvyko policijos pareigūnai, jiems
tą grąžtą grąžino.
Kaltinamasis anksčiau teistas,
bausmės neatlikęs, baustas administracine tvarka, niekur nedirba.
Vaidui Paliuliui bausmė subendrinta su Pasvalio teismo 2015 metų
rugsėjo 21-ąją paskirtos ir neatliktos
bausmės dalimi.
Girtas įvažiavo į Svalią
Pasvalietis Eimantas Trybė įpareigotas per pusę metų sumokėti
beveik 565 eurų baudą. Jam skirtos
ir baudžiamojo poveikio priemonės
– trejus metus uždrausta naudotis
teise vairuoti transporto priemones
ir konfiskuotas automobilis „Opel
Zafira“. Be to, priteista 32,48 euro
automobilio nuvežimo ir saugojimo
išlaidų.
Kovo 18-osios vakare girtas (2,23
prom.) Eimantas Trybė Pasvalyje vairavo automobilį „Opel Zafira“. Jis
pripažino savo kaltę ir teigė šventęs,
nes sužinojo, kad greitai susilauks
sūnaus. Švęsdamas gėrė nestipraus
alaus, kurio išgėrė apie pusantro litro. Jautėsi apsvaigęs. Vakare nutarė
nuvažiuoti iki bankomato. Gali būti,
jog viršijo saugų greitį, nesuvaldė
automobilio ir nuvažiavo į Svalios
upelį. Automobilį apgadino, bet pats
nesusižalojo. Išbrido iš upelio ir ant
kranto laukė policijos pareigūnų. Dėl
savo netinkamo elgesio nuoširdžiai
gailisi.

Judėjimo sveikatos labui diena

Jaunuoliai sužinojo, kaip sumaniai judant sportą paversti naudinga
ir malonia pramoga.
Gegužės 10 dieną pasaulyje mi- Karaša – dviračių sporto entuziastu,
nima Judėjimo sveikatos labui diena orientavimosi sporto ir multisporto
– tarptautinė diena, kurią inicijavo Pa- gerbėju. Jis priima iššūkį kiekvieną
saulio sveikatos organizacija 2000 m. atėjusįjį supažindinti su įvairiomis
Ji skirta visuotiniam fizinio aktyvumo fizinio aktyvumo rūšimis, sumanaus
skatinimui. Būtent šią dieną jaunimas judėjimo, aktyvumo nauda. Sporto
iš Pumpėnų, Pasvalio Petro Vileišio mėgėjas dalinosi savo asmenine pagimnazijos ir Grūžių vaikų globos tirtimi, pokyčiais gyvenime atradus
namų paminėjo treniruote su Dariumi sportą bei patarė, kaip sumaniai ju-

Pasaulinę judėjimo sveikatos labui dieną Pasvalio rajono moksleiviai
pažymėjo treniruote.

dant sportą paversti naudinga ir malonia pramoga. Užsiėmimą lydėjo
praktiniai paprasti ir įdomūs pratimai,
nereikalaujantys specialaus pasirengimo, tiesiog priverčiantys pasijausti
tvirčiau, smagiau bei sveikiau.
Fizinio aktyvumo stoka tapo pasauline visuomenės sveikatos problema. Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis, dėl fizinio aktyvumo
trūkumo kasmet pasaulyje miršta apie
3,2 milijonai žmonių, daugelyje Europos šalių daugiau nei pusė gyventojų
turi antsvorio, o apie 20–30 procentų
– nutukimą. Lietuvoje kiekvienais
metais daugėja jaunimo, turinčio
skeleto, raumenų sistemos sutrikimų.
Gerėjančios gyvenimo sąlygos,
technologinis progresas sudaro sąlygas mažiau judėti. Fizinis pasyvumas yra vienas pagrindinių lėtinių
neužkrečiamų ligų rizikos veiksnių.
Tyrimais įrodyta, jog fizinis pasyvumas yra ankstyvojo mirtingumo,
širdies ir kraujagyslių sistemos ligų,
II tipo cukrinio diabeto, osteoporozės,
kai kurių vėžio formų (gimdos, prostatos, gaubtinės žarnos) ligų rizikos
veiksnys. Dėl fizinio aktyvumo stokos sumažėja žmogaus darbingumas,
gyvybingumas, prastėja nuotaika,
blogėja centrinės nervų sistemos
veikla. Reguliarus fizinis aktyvumas – vienas svarbiausių dalykų,
stiprinančių sveikatą bei palaikančių fizinį pajėgumą. Todėl svarbu
skatinti visuomenę, ypač jaunimą,
aktyviau gyventi, sudominti ir pasiūlyti daugiau alternatyvų rinktis
mėgstamą sportą.
Renginys organizuotas vykdant
projektą „Sveikas gyvenimas – blaivus gyvenimas!“, kurį įgyvendina VšĮ
Darnaus vystymo projektai. Projektas
finansuojamas Valstybinio visuomenės
sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
Simona PYRAGYTĖ
Visuomenės sveikatos
biuro vaikų ir jaunimo
sveikatos priežiūros specialistė,
sveikatos ambasadorė

Apsvaigęs nuo narkotikų
grasino kaimynei
Dagilynės kaime gyvenančiam
Dariui Vinciūnui skirta septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, tačiau
jos vykdymas atidėtas pusantrų metų,
įpareigojant dirbti arba užsiregistruoti
Darbo biržoje, o pusę metų būti namuose nuo 23 iki penktos valandos,
jei išvykimas nesusijęs su darbu ar
mokslu.
Be to, iš Dariaus Vinciūno priteista nukentėjusiajai atlyginti pusantro
šimto eurų turtinę žalą.
Sausio 10-ąją Darius Vinciūnas,
būdamas apsvaigęs nuo psichotropinių medžiagų – metamfetamino ir
amfetamino, Dagilynėje veiksmais ir
žodžiais grasino nužudyti kaimynę.
Pasakė, kad ją nukirs ir kirviu prakirto
kaimynės buto duris.
Kaltinamasis prisipažino kirviu
kirtęs į kaimynės duris, grasinęs ją
nukirsti. Norėjo pagąsdinti, nes pasirodė, jog kaimynė prie jo lenda.
Vyriškis pripažino taip elgęsis,
nes buvo apsvaigęs nuo narkotikų.
Kaimynė tai galėjo suprasti kaip grasinimą nužudyti. Šiuo metu narkotinių
medžiagų nebevartoja. Anksčiau su
kaimyne nėra konfliktavęs.
Darius Vinciūnas vėl nusikalto,
turėdamas neišnykusį teistumą, teistas
už neteisėtą disponavimą narkotinėmis medžiagomis, baustas administracine tvarka už kelių eismo taisyklių
pažeidimus. Vyriškis dirba savo individualioje įmonėje.
Girtas smurtavo prieš motiną
Nairiečiui Arūnui Kizlai skirta aštuonių mėnesių viešųjų darbų bausmė,
įpareigojant per mėnesį išdirbti po

40 valandų. O per keturis mėnesius
įpareigotas dalyvauti smurtinį elgesį
keičiančiose programose.
Vasario 19 dieną girtas Arūnas
Kizla namuose smurtavo prieš savo
motiną. Vyriškis teigia, kad abu su
mama svečiuose vartojo alkoholį ir
susipyko. Todėl grįžęs namo užsirakino. Tačiau mama išdaužė langą,
dar sudaužė televizorių ir atėjo prie
jo lovos.
Vis dėlto Arūnas Kizla sako pats
nesuprantantis, kaip galėjo smurtauti
prieš motiną. Prisipažįsta smūgiavęs
ranka į smilkinį, pasirodė kraujo. Kai
suprato, ką padarė, išėjo iš namų.
Nairietis teigia su mama susitaikęs, jos atsiprašęs. Anksčiau jų šeimoje niekada nėra buvę smurto atvejų, su
mama gerai sutaria. Turi ūkį, kuriam
reikia nuolatinės priežiūros, todėl teismo prašo skirti su laisvės atėmimu
nesusijusią bausmę.
Nukentėjusi moteris teisme patvirtino, jog sūnui atleido, su juo susitaikė.
Tikina, kad sūnus anksčiau nėra prieš
ją smurtavęs, jis – gero būdo žmogus,
visuomet vadina mamyte, padeda.
Beje, nukentėjusioji pripažįsta,
jog jos pačios charakteris yra bjaurus, pati išdaužė langą, sudaužė televizorių.
Tą dieną sūnui buvo nustatytas
1,64 prom., o motinai – 1,22 prom.
girtumas.
Šis nairietis anksčiau teistas,
teistumas neišnykęs, baustas administracine tvarka, nukentėjusiosios
atsiprašė, su ja susitaikė. Nurodė,
kad motina senyvo amžiaus, sunkiai
savimi pasirūpina, jai būtina nuolatinė pagalba, be to, namuose jie turi
nemažą ūkį.

Gegužinės pamaldos Talkoniuose

Bendros meno mylėtojų dainos Alfonso Lipniūno gimtinė kieme.
Gegužės 18 d. Talkoniuose, kuni- vyskupą Joną Kaunecką 40-ties metų
go Alfonso Lipniūno gimtinėje, buvo kunigystės jubiliejaus proga sveikino
surengtos tradicinės gegužinės pamal- progimnazijos direktorė Vilma Pedos. Svečiavosi Panevėžio vyskupas trulevičienė. Poetinį montažą parodė
emeritas Jonas Kauneckas, kunigas minėtos mokyklos baigiamųjų klasių
jubiliatas Albinas Pipiras, vienuo- mokiniai.
Koncertavo Pumpėnų–Jurgėnų
lės iš Panevėžio, Panevėžio Alfonso
Lipniūno progimnazijos kolektyvas. mišrus vokalinis ansamblis. Prie konDalyvavo tikintieji ne tik iš Talkonių, certuojančių mielai prisijungė vienuolė
Pumpėnų, aplinkinių kaimų, bet atvy- ir progimnazijos mokytojos.
Buvo palaiminta šventinė duona ir
ko ir iš Alytaus, Vilniaus, Panevėžio.
Gegužines pamaldas pradėjo Pum- bendras vaišių stalas. Vyskupas Jonas
pėnų Švč. M. Marijos Škaplierinės Kauneckas visiems dovanojo po knybažnyčios klebonas Domingo Avel- gelę „Tu – genijus“, sudarytą paties
laneda. Susirinkusiuosius pasveikino vyskupo. Jaunimas kartu su klebonu
Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Domingo žaidė krepšinį.
Ona STRIŠKIENĖ
Kauneckas. Giesmes giedojo PanevėTalkoniai–Paįstrys
žio Alfonso Lipniūno progimnazijos
Autorės nuotraukos
mokiniai. Visus susirinkusiuosius bei

Maldininkus sveikina vysk. Jonas Kauneckas ir kun. Domingo Avellaneda.
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Joniškėlio Karpių dvaro ir Kauno Ąžuolyno parkų takais
Toma GIEDRYTĖ
„Kasmetis tradicinis bėgimas
„Joniškėlio Karpių dvaro takais“ išsiskiria savo ramybe ir gamtos grožiu“, – tokį mūsų krašte kasmet rengiamos bėgimo šventės išskirtinumą
akcentuoja Lietuvos bėgimo mėgėjų
asociacija.
Gražų bėgikų būrį iš visos šalies
šis bėgimas suviliojo ir šiemet – gegužės 14-ąją. Bėgikai varžėsi įvairaus
ilgio distancijose – pagal savo amžių
ir jėgas. Mažiausieji bėgikai įveikė
800 metrų, vyresni – 1600 metrų, o
suaugusieji suko ratus parko takeliais.
Vieno rato ilgis – 1,9 km, tačiau buvo
galima rinktis ir 5,7 km (3 ratai) arba
11,4 km (6 ratai). Atskira distancija
skirta šiaurietiškojo ėjimo mėgėjams.
„Trasa nebuvo lengva: keitėsi raižyto reljefo danga – nuo asfalto atkarpos iki parko takelių, nuo medinio
tiltelio iki pievos kampo. Tačiau laikas
trasoje nė kiek neprailgo: bėgdamas
galėjai grožėtis besiskleidžiančios

ir bepražystančios gamtos žavesiu,
kurio sodrumą pagyvino nepaliaujamas paukštelių čiulbesys. O nuo
karščio gelbėjo seno parko ir ilgos
alėjos medžiai“, – įspūdžiais dalijosi
bėgimo mėgėjai.
Po finišo buvo pagerbti visų amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai,
o visi bėgimo šventės dalyviai vaišinami gardžia kareiviška koše.
Tarp mažiausiųjų bėgikų, įveikusių 800 metrų, nugalėtojais tapo joniškėlietis Matas Vilimas ir pasvalietis
Majus Packevičius, antras vietas pelnė
joniškėliečiai Gustas Židonis ir Eva
Monkevičiūtė. Eva – pati jauniausia
bėgimo dalyvė, šiemet sulauksianti
dar tik ketverių metukų.
Tą pačią 800 metrų distanciją
bėgo ir kiek vyresni vaikai. Savo amžiaus grupėse nepralenkiamas buvo
Armandas Bunkis iš Vaškų gimnazijos, antras vietas iškovojo joniškėlietis
Vytis Veržbickas, vaškietės Akvilė
Jasiūnaitė ir Monika Trinskytė, trečias
– Lukas Jovaiša ir Miglė Viskupaitytė

Ant Karpių dvaro laiptų – „Vėtros“ klubo bėgikai: Jurgita, Majus
ir Darius Packevičiai.

Gausus Pasvalio „Vėtros“ klubo bėgimo mėgėjų būrys jėgas išbandė bėgime „A. Vietrino taurė 2017“.
vėtrietis Darius Packevičius, trečios irgi varžėsi abiejose distancijose ir
iš Vaškų gimnazijos.
abu kartus tapo savo amžiaus grupės
14–15 metų vaikinų ir 16–17 metų – Drąsius Valunta.
Už gražų renginį bėgimo dalyviai prizininku: 2,5 km distancijoje užėmė
merginų amžiaus grupėje 1,6 km distanciją greičiausiai įveikė Pasvalio dėkojo jo iniciatoriui – Pasvalio bė- antrą, 10-ies kilometrų – trečią vietą.
„Vėtros“ klubo atstovai Ramunė Pa- gimo mėgėjų ir sveikos gyvensenos Tarp 2,5 km distancijos prizininkų
rimskytė ir Redas Šimoliūnas, antras klubui „Vėtra“.
Beje, „Vėtros“ klubo bėgikai į
vietas pelnė Darius Šopis iš Vaškų
gimnazijos ir vėtrietė Viktorija Žanda- bėgimą „Joniškėlio Karpių dvaro
raitė, trečią – „Vėtros“ klubo atstovas takais“ grįžo, galima sakyti, tiesiai iš
kito svarbaus renginio – bėgimo „A.
Ernestas Sinkevičius.
Tarp jaunuolių, pasirinkusių 1,9 Vietrino taurė 2017“, kuris kartu yra
km distanciją, pirmoji vieta atiteko ir trečiasis Lietuvos bėgimo mėgėsvečiui iš Paberžės, antrą ir trečią jų asociacijos taurių turnyro etapas.
iškovojo Vaškų gimnazistai Tomas Varžybos vyko Kaune, Ąžuolyno
parke.
Jankauskis ir Eigirdas Eidukas.
Bėgikai galėjo rinktis dvi distanMoterys varžėsi 5,7 km distancijoje. Savo amžiaus grupėje nuga- cijas. Prie 10 kilometrų starto stojo
lėjo „Vėtros“ klubo atstovė Jurgita ir finišo liniją sėkmingai kirto 135
Packevičienė, o Vilija Parimskytė bėgikai, 2,5 km įveikė 121 bėgikas.
Apie dvidešimtį bėgikų bėgo abi disbuvo antra.
Ilgiausia – 11,4 km – distancija tancijas ir taip savo klubams pelnė
buvo skirta vyrams. Savo amžiaus daugiau taškų. Pasvalio „Vėtros“
grupėje antros vietos prizininku tapo klubo vadovas Zenonas Balčiauskas

Jauniausia bėgimo „Joniškėlio
Karpių dvaro takais“ dalyvė Eva
Monkevičiūtė.
yra ir vėtrietė Ramunė Parimskytė,
iškovojusi antrą vietą.
Po bėgimo „A. Vietrino taurė
2017“ Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos tarpklubinių taurių turnyro
lentelėje Pasvalio „Vėtros“ klubas
įsitvirtino aukštoje ketvirtoje vietoje.
Juozo BALIŪNO nuotraukos

Bėgikų laukia Joniškėlio Karpių dvaro takai.

Pasvaliečiai kviečiami dalyvauti pilietinio ugdymo renginyje
Visuomenės pagalba ieškant pasiklydusių ar dingusių žmonių, praktiški patarimai, kaip ir save, ir kitus
apsaugoti nuo ugnies, kaip elgtis kilus
gaisrui, „Miške surasto nukentėjusiojo
asmens transportavimas parankinėmis
priemonėmis“, „Informaciniai karai“,
„Pėdsekių darbas“ – šios ir daug kitų
temų, teorijos ir praktinių užsiėmimų
lauks pasvaliečių pilietinio ugdymo
renginyje „Ir aš galiu!“, vyksiančiame
ateinantį savaitgalį, gegužės 27–28
dienomis.
Kaip teigė vienas iš jo organizatorių – rajono Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas civilinei
saugai ir mobilizacijai Linas Mainonis, Panevėžio vyriausiojo policijos
komisariato Pasvalio komisariato,
Panevėžio apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos Pasvalio prieš-

gaisrinės tarnybos, taip pat Lietuvos
kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios
rinktinės 503-iosios kuopos, Pasvalio
rajono savivaldybės administracijos,
Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos atstovai renginio dalyvius supažindins su galimais
pavojais, privalomaisiais veiksmais
ištikus nelaimei bei gresiant ar susidarius ekstremalioms situacijoms,
pateikdami teorinę medžiagą ir praktinį įgytų žinių įgyvendinimą.
„Šis renginys gerokai skirsis nuo
anksčiau vykdavusių mokymų Smegduobių parke. Jo dalyviai, vykdydami
užduotis, šeštadienį, nuo devintos ryto
iki septintos vakaro, įveiks apie 16 kilometrų atstumą. Kas keli kilometrai
jų lauks rimti išbandymai, tokie kaip,

tarkim, kaip elgtis slopinant gaisrą,
kol atskubės iškviesti ugniagesiai,
ką daryti radus smarkiai sužalotą ar
kitaip nukentėjusį žmogų, kol atvyks greitosios pagalbos medikai ir
kt. Vakare prie laužo žygio dalyvių
lauks įdomūs pašnekovai, atrakcijos,
žaidimai, gitaros skambesys ir kitos
malonios staigmenos“, – kalbėjo L.
Mainonis, primindamas, kad mūsų
rajonas yra vienas iš pirmųjų tarp
organizuojančių tokio masto renginį.
Kokiomis vietovėmis drieksis minėtas maršrutas, organizatorius neišdavė, nes, anot jo, nelikus jokių paslapčių, daug praras renginio dalyviai.
Dalyvauti pilietinio ugdymo renginyje kviečiami asmenys nuo 16 metų
amžiaus. O jaunesniems dalyvauti
leidžiama su sąlyga, kad juos lydės
tėvai ar kiti suaugusieji.

Dalyviai į minėtą žygį išvyks šeštadienį 8 val. iš Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 503-iosios kuopavietės,
esančios Pasvalyje, Biržų g. 20, kiemo.
Numatomas grįžimas – sekmadienį
11 valandą.
Dalyviams reikės susimokėti 2
eurų mokestį. Už jį jie gaus bilietą
kareiviškam sauso maisto daviniui
pietums. Renginio dalyviai bus vaišinami vakariene ir pusryčiais.
Dalyviai su savimi privalo turėti
kuprinę, kurioje turi būti ne mažiau
kaip vienas litras geriamojo vandens,
drabužiai nuo lietaus, atsarginės kojinės, repelentai nuo erkių, higienos
priemonės: dantų šepetukas, pasta,
rankšluostis ir kt.
Nakvynei reikalingas miegmaišis.
Taip pat pageidautina turėti palapinę
bei turistinį kilimėlį.

Rekomenduojama pasiimti prožektorių, kompasą, valgymo įrankius,
puodelį, pleistro, o esant poreikiui –
papildomo maisto: riešutų, saldumynų
ir pan.
Kuprines dalyviai su savimi turės visą laiką. Tuo tarpu palapines ir
miegmaišius organizatoriai pristatys į
nakvynės vietą. Neturintys palapinės,
miegmaišio bei turistinio kilimėlio, iki
gegužės 23 d. turėtų kreiptis į kontaktinį asmenį.
Visi norintys įgyti naujų žinių, išbandyti save ir praleisti laiką gamtoje
gali registruotis tel.: 54 112, 54 134,
8 686 79 432 arba el. p.: l.mainonis@
pasvalys.lt, v.gaspariunaite@pasvalys.
lt, i.mazaliauskiene@pasvalys.lt
Registracija baigsis šiandien 17
val.
„Darbo“ inf.
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Daugiau kaip tūkstančio choristų balsų prikėlė senąjį parką

(Atkelta iš 1 p.)
Nuvilnijus paskutiniesiems koncerto akordams, daugiausia šiltų padėkos
žodžių buvo išsakyta dviem jauniems vyrams – Pasvalio kultūros centro direktoriui Robertui Lavickui ir Pasvalio mišraus choro „Canticum novum“ vadovui,
Savivaldybės tarybos nariui Rimvydui Mitkui. Direktorius yra šio įspūdingo
renginio idėjos autorius, o choro vadovas – jos meninis įgyvendintojas. Tai savo
sveikinimo kalbose akcentavo Seimo narys Antanas Matulas, Savivaldybės
meras Gintautas Gegužinskas, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius
Saulius Liausa, berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ vadovas, prof. Vytautas
Miškinis. „Kartu su Rimvydu turėjome svajonę, kurią pavyko įgyvendinti. Ačiū
visiems!“ – lakoniškai tarė R. Lavickas.
Antrasis Šiaurės Aukštaitijos chorų festivalis tęsėsi net tris dienas. Penktadienio vakare Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje jį atidarė berniukų
ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ ir Lietuvos kamerinis orkestras (vad. ir vyr.
dirigentas Sergejus Krylovas). Nuo šeštadienio ryto parke prasidėjo repeticijos, o
prekybininkai statėsi palapines. Atgaivinta dar viena graži švenčių tradicija – nuo
Kultūros centro Vytauto Didžiojo aikšte ir Nepriklausomybės gatve nusidriekė
festivalio dalyvių ir į šį renginį skubančių miestelėnų kolona. Jos priekyje retro
stiliaus automobiliais į šventę keliavo chorų dirigentai. Pasibaigus jungtiniam
festivalio koncertui, iš parko neskubėjusius skirstytis pasvaliečius ir svečius
linksmino grupė „Marabu Band“. Sekmadienį chorai pasklido ne tik po įvairias
Pasvalio dekanato bažnyčias. Choristų balsų taip pat klausėsi kupiškėnai ir
Pabiržės miestelio gyventojai.
Plačiau apie antrąjį Šiaurės Aukštaitijos chorų festivalį, pokalbius su Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriumi S. Liausa, berniukų ir jaunuolių
choro „Ąžuoliukas“ vadovu, prof. V. Miškiniu bei organizatoriais skaitykite
kitame „Darbo“ numeryje.

Pasvalio bažnyčioje antrąjį Šiaurės Lietuvos chorų festivalį pradėjo berniukų ir jaunuolių choras
„Ąžuoliukas“ bei Lietuvos kamerinis orkestras.

Pasvalio kultūros centro direktoriui Robertui Lavickui festivalio ženkliuką prisega
žavi „Trimito“ šokėja.

Rašytojo H. A. Čigriejaus (1933–2016)
dukra Eglė Čigriejūtė-Strolienė vadovauja Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos antros klasės berniukų chorui.

Po daugelio metų pertraukos Pasvalio parko estradą vėl užtvindė miestelėnai ir svečiai.

Rengiantis eisenai prie Kultūros centro išsirikiavo didelis jungtinio festivalio koncerto dirigentų būrys.

Jaunatviškai besišypsantis maestro
Lionginas Abarius patogiai įsitaisė senovinėje mašinoje.

Dirigentus į parką savo automobiliais vežė Pasvalio senovinės
technikos entuziastų klubo „Retro broliai“ nariai.

Jungtiniam chorui diriguoja berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ vadovas, profesorius Vytautas Miškinis.
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Pamaitinti koše tūkstantinę
festivalio dalyvių armiją prireikė
stiprių kareiviškų rankų.

Atnaujintoje estradoje – net 21-as berniukų choras iš visos Lietuvos.

Vasarišku karščiu alsuojančią dieną populiariausios prekės buvo
gaivieji gėrimai, ledai ir pasvalietiškas alus. Tačiau dėmesio nestokojo
ir kiti prekybininkai.

Prie baigiamosios jungtinio festivalio koncerto dainos „Kur giria
žaliuoja“ prisijungė dirigentai ir žiūrovai.

Lietuvos nacionalinio kultūros
centro direktorius Saulius Liausa
entuziastingai pritarė ir rėmė ŠiauSenajame miesto parke susitiko seni bičiuliai – Pasvalio mišrusis choras „Canticum novum“ ir Lietuvos edukologijos universiteto mišrusis
rės Lietuvos chorų festivalio idėją. choras „Ave vita“.

Parke skambėjo kitąmet vyksiančios Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ repertuaro dainos.

Vido DULKĖS nuotraukos
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AA

Tylos minutë

Protuko kampelis

Gagužės 16 d. sprendimas.

Gegužės 15–21 dienomis
Remigijus ZDANEVIČIUS (g. 1970 m.) – Pasvalio m.;
Algimantas GUŽAUSKAS (g. 1956 m.) – Pasvalio m.;
Vanda SIVICKIENĖ (g. 1941 m.) – Pajiešmenių k., Krinčino sen.;
Juozas SKOBLICKAS (g. 1936 m.) – Skėrių k., Pasvalio apyl. sen.
Jus palietė tamsa ranka vėsia –
Dabar jokia užuojauta neguodžia.
Nebent viltis, kad neišnyks dvasia,
Kad liks darbai, sumanymai ir žodžiai.
Dėl brolio mirties pačius nuoširdžiausius užuojautos žodžius
tariame Genovaitei TAMULIONIENEI ir jos šeimai.
Janina Maračinskienė, Asta Dilienė

Ieško darbo
Televizorių meistras, elektrikas ieško darbo. Tel. 8 603 76 987.
Žolės pjovėjas (pjauna „trimeriu“), malkų skaldytojas ieško darbo.
Tel. 8 629 57 380.
Plataus profilio statybininkas
ieško darbo. Tel. 8 674 50 040.
Moteris ieško darbo (gali prižiūrėti vaikus, senyvo amžiaus žmones). Tel. 8 638 95 998.

Išėjo... iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas, namus...
Visiems širdy gėla gili išlieka
Ir skausmas, kad daugiau Jo nebebus...
Dėl brolio Alfonso mirties nuoširdžiai užjaučiame Genovaitę
TAMULIONIENĘ ir artimuosius.
Kaimynai Paliulioniai, Danušaičiai, Zemleriai, Židoniai ir Leliai
Gyvenimas – tarsi žvakė – sužibo, nušvito, užgeso...
Nuoširdžiai užjaučiame Genovaitę TAMULIONIENĘ dėl mylimo brolio mirties.
Monika, Gintaras, Petras, Renata, Dalia

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“, „Utenos dieną“ 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 iki 11 val. Naudokitės
proga!
Redakcija

Išspręskite galvosūkį, užpildykite šią anketą,
iškirpkite, atneškite į redakciją arba atsiųskite
mums adresu:
„Darbas“, Vilniaus g. 4, Pasvalys LT-39149
Vienam iš jūsų mėnesio pabaigoje
padovanosime specialų redakcijos prizą.
Vardas, pavardė....................................................
Adresas....................................................................
Telefono Nr............................................................

Pasijuokime
Vyras žmonai:
– Atleisk, kad vakar grįžau labai
vėlai, girtas ir dar su mėlyne paaky.
Žmona:
– Brangusis, kai tu grįžai, mėlynės
dar neturėjai.
***
Vieną vakarą mergina grįžta namo
iš pasimatymo labai nuliūdusi. Ji sako
savo mamai: „Petras man prieš valandą
pasipiršo.“
Mama: „Tai ko tu tokia nuliūdusi?“
Mergina: „Nes jis pasakė, kad yra
ateistas. Mama, jis netgi netiki, kad
yra pragaras.“
Mama: „Vis tiek tekėk už jo. Mes
abi jam parodysime, kaip stipriai jis
klysta.“

15 kasdienių nemokamų „Windows“ programų
„Google Chrome“
Turbūt interneto naršyklės yra
pačios populiariausios kompiuterio programos. Ir būtent naršyklė
yra silpniausia „Windows“ vieta.
Dauguma vartotojų seniai atsisakė
„Microsoft“ naršyklių dėl klaidų ir
nepatogumo. Nauja „Edge“ naršyklė šiek tiek pagerino situaciją,
tačiau taip ir nesugebėjo prilygti
„Google Chrome“.
„Chrome“ palaiko daugybę
įskiepių, kurie papildo naršyklę
naujomis funkcijomis. „Chrome“
gali sinchronizuoti duomenis tarp
kompiuterio, telefono ir planšetės.
Be to, „Chrome“ kūrėjai operatyviai įdiegia naujausių technologijų
palaikymą.
Atsisiųsti iš www.google.com/
chrome
„uTorrent“
Naršyklės nelabai tinka atsiųsti
į kompiuterį didelės apimties failų.
Siuntimas gali bet kuriuo momentu nutrūkti ir teks viską pradėti iš
naujo. Be to, ir siuntimo greitis
nelabai didelis. Šiam tikslui yra
kitos programos, kurios greitai
atsiunčia bet kokio dydžio failus
ir neturi problemų susijusių su ryšio nutrūkimu. Geras pavyzdys –
„uTorrent“ programa. Ji išsiskiria
dideliu greičiu bei turi daug įvairių
nustatymų.
Atsisiųsti iš www.utorrent.com
VLC
„Windows Media Player“ palaiko daugumą bazinių vaizdo formatų, bet ne visus. Tokiu atveju
galima pasinaudoti VLC programa.
Tai paprastas, bet galingas vaizdo
grotuvas, palaikantis didžiulį kiekį

vaizdo formatų.
Atsisiųsti iš www.videolan.
org/vlc

monės, tačiau jos visada
gauna žemą nepriklausomų ekspertų įvertinimą.
Tuo tarpu „Avira“ kompanijos sukurta nemokama antivirusinė programa
– daugelio testų lyderė.
Atsisiųsti iš www.avira.com

„Skype“
„Skype“ – populiariausia
nemokamų vaizdo pokalbių
programa. Nieko nuostabaus,
kad „Microsoft“ nupirko ją ir integravo į „Windows“ operacinę
sistemą. Jeigu jūsų kompiuteryje
nėra „Skype“, visada galite atsisiųsti programą iš oficialios
svetainės www.skype.com
„Google Drive“
Debesų technologijos padeda
išspręsti dvi užduotis dirbant su dokumentais: padaro juos prieinamus
iš skirtingų įrenginių bei keliems
žmonėms vienu metu ir išsaugo atsargines jų kopijas. Viena iš geriausių saugyklų šioje kategorijoje yra
„Google Drive“. Ji yra nemokama,
siūlo 15 Gb vietos dokumentams ir
byloms saugoti bei yra integruota su
daugeliu kitų „Google“ programų
ir paslaugų.
Atsisiųsti iš www.google.com/
drive
„7-Zip“
Norint atidaryti suarchyvuotą
bylą, bet neturint specialios programos – neįmanoma. Tokiam atvejui
puikiai tiks nemokama „7-Zip“ programa. Ji išspręs bet kokius klausimus, susijusius su bylų archyvavimu
asmeniniuose kompiuteriuose.
Atsisiųsti iš www.7-zip.org
„Foxit Reader“
Atidaryti PDF dokumentą galima
bet kokioje naršyklėje. Tačiau kartais
reikia ne tik susipažinti su turiniu,

bet ir atlikti tam tikrus redagavimus:
parašyti komentarą ar konvertuoti
bylą į kitą formatą. Su šia užduotimi puikiausiai susitvarkys „Foxit
Reader“.
Atsisiųsti iš www.foxitsoftware.
com/products/pdf-reader
„CCleaner“
Dirbant kompiuteryje neišvengiamai susikaupia daug įvairių
šiukšlių, dėl kurių jis pradeda lėčiau
veikti ir strigti. „CCleaner“ – universali, paprasta ir efektyvi programa, kuri išvalys jūsų kompiuterį.
Programa atlaisvins vietą kietajame diske, pašalins laikinus naršyklės ir kitų programų failus, sutvarkys „Windows“ registrą ir padės
visiškai pašalinti nereikalingas programas iš kompiuterio. „CCleaner“
veikia pusiau automatiniu režimu ir
nereikalauja sudėtingų nustatymų.
Atsisiųsti iš www.piriform.com/
ccleaner/download
„Avira Free Antivirus“
„Windows“ operacinėje sistemoje yra integruotos saugumo prie-

„f.lux“
Mažytė, bet labai
reikalinga programa. Ji
nustato ekrano spalvas,
atsižvelgdama į paros
laiką. Jums tereikia nurodyti gyvenamąją vietą ir apšvietimo
sąlygas. Po to „f.lux“ vakarais sumažins ryškumą ir mėlynos šviesos
intensyvumą. Mėlyna šviesa slopina
miego hormonų pagaminimą. Tai
padės jums laikytis režimo ir sumažins akių nuovargį.
Atsisiųsti iš www.justgetflux.com
AIMP
Garso grotuvas AIMP vartotojus pradžiugins savo greičiu, gražia
aplinka ir įvairiomis galimybėmis.
Programa galima klausytis interneto radijo stočių bei visų populiarių
muzikos formatų.
Atsisiųsti iš www.aimp.ru
GIMP
Nors GIMP ir nepakeis „Photoshop“, paprastiems vartotojams
šios programos visiškai pakaks. Su
GIMP galėsite pakeisti nuotraukų
dydį, pakoreguoti spalvas arba pridėti įvairių efektų. Be to, programa
veikia žymiai greičiau, negu jos
mokamas konkurentas.
Atsisiųsti iš www.gimp.org/downloads

„IrfanView“
Standartinė nuotraukų peržiūros programa „Windows“ operacinėje sistemoje pakankamai lėta,
todėl labiausiai erzina tuos vartotojus, kurie turi ne itin galingus kompiuterius. „IrfanView“ – tai lengva
ir greita nuotraukų peržiūros programa, kuri akimirksniu atidaro
beveik visų formatų nuotraukas.
Be to, programoje yra nemažai
paprastų nuotraukų redagavimo
instrumentų.
Atsisiųsti iš www.irfanview.
com
„TreeSize Free“
Net jei jūsų kompiuteryje yra
talpus kietasis diskas, tai nereiškia,
kad jame visada bus daug laisvos
vietos. Kai kietajame diske neliks
vietos, „TreeSize Free“ parodys
jums, kokie failai dėl to kalti. Jums
teliks pažymėti ir pašalinti nereikalingas bylas.
Atsisiųsti iš www.jam-software.com/treesize_free
„LibreOffice“
Jeigu nenorite mokėti už „Microsoft Office“, tačiau jums reikia
dirbti su dokumentais – išbandykite „LibreOffice“. Tai yra galingiausias laisvasis raštinės programų
paketas ir apima šias programas:
tekstų rengyklę „Writer“, skaičiuoklę „Calc“, pateikčių rengyklę
„Impress“, grafikos ir struktūrinių
schemų rengyklę „Draw“, duomenų bazių programą „Base“ bei
formulių rengyklę „Math“.
Atsisiųsti iš www.libreoffice.
org/download/
Parengė Marius URBA

Darbas

7 p.
Astrologinės prognozės
gegužės 23–29 d.
Avinai šiuo metu bus linkę dramatinti nesusipratimus kontaktuose, meilės nesklandumus. Būtina aiškiai suvokti, kas jums
svarbiausia, kas yra jūsų pareiga, ir atsiriboti nuo antraeilių dalykų.
Regis, jums parūps turtiniai, komerciniai reikalai, keisite įkainius,
tvarkysite buhalteriją. Stenkitės laiku užbaigti senus įsipareigojimus,
o apie naujus galvokite nuo penktadienio. Savaitgalį nerimo gali
sukelti artimas žmogus arba eismo įvykis. Apskritai turėtumėte
kuo daugiau dėmesio skirti šeimai, partneriui.
Jaučiams ši savaitė į asmeninį pasaulį įneš tam tikro chaoso.
Galite pernelyg vadovautis emocijomis ir dėl to iškreipti faktus.
Seksis kūrybinė veikla, dvasinės praktikos, joga. Jeigu kažkam norite
padaryti įspūdį, jums gali pavykti, tačiau teks pasitelkti fantaziją
arba talentą. Savaitgalį galite praleisti gana smagiai kartu su artimos aplinkos žmonėmis. Tinkamas metas ir netolimai kelionei,
ekskursijai, piknikui.
Dvyniams nuo antradienio tik trumpam užteks energijos aktyviai veiklai, įvairiems pasižmonėjimams, susitikimams. Profesinėje
veikloje šiuo metu labiau pasireikšite, jeigu dirbate medicinos,
meno, socialinėje sferoje. Jeigu turite galimybių, tikriausiai būsite
linkę paremti menininkus, ligonius, socialinius, kultūros projektus.
Arba patys sulauksite panašios paramos. Savaitgalis bus ramus ir
neblogas, jeigu jį ramiai pradėsite, be naktinių nuotykių ir skandalų paryčiais. Regis, gausite dovanų, vaišinsitės ir kitus vaišinsite.
Vėžiams nuo antradienio bus nelengva, nes darbo metu teks
pasirūpinti ne tik darbo reikalais. Regis, jūsų dėmesio prireiks kažkam iš artimų žmonių arba teks asmeninę paramą teikti kolegai.
Galbūt dalyvausite susirinkime, pristatyme. Galite kažkaip nukentėti
dėl tarnybinio romano, intrigų. Apskritai jūsų galimybės ir nuotaika
labai priklausys nuo aplinkinių požiūrio į jūsų asmenybę, veiklą.
Saugokite sveikatą, nervus, nepersidirbkite. Savaitgalį praleisite
maloniau, jeigu gerai jausitės ir bendraudami neprarasite kantrybės.
Liūtai šią savaitę kurs planus, kurie bus realūs, bet reikalaujantys
daug darbo arba investicijų. Tikėtina emocinė įtampa galbūt dėl
to, kad laukiate jums svarbios žinios, rezultato, ruošiatės dalykiniam pokalbiui ar egzaminui ir pan. Galite sulaukti keisto laiško
arba patys ką nors nustebinti savo interpretacijomis. Jei savaitei
baigiantis, pernelyg įsišėlsite su bendraminčių kompanija, tuomet
savaitgalį jausitės nekaip. Pravartu gerai išsimiegoti, pailsėti. Būdami
gamtoje, saugokitės erkių.
Mergelės šią savaitę gana produktyviai darbuosis. Tačiau galbūt teks aiškintis meilės santykius, finansines peripetijas. Regis,
spręsite mokslo bei politinius klausimus. Galbūt susipažinsite su
įtakingu asmeniu, dalyvausite turiningame renginyje. Iš toli esančio
svarbaus jums žmogaus galite gauti žinią, kuri įpareigos kažką
sužinoti ar nuveikti. Jeigu prieš savaitgalį neįsivelsite į rizikingus
nuotykius ir nepatirsite traumų, tuomet savaitgalis žada susitikimus
su draugais, renginius ir pan.
Svarstyklės šią savaitę kai kurie svarbūs dalykai gali pakrypti jų
naudai, tačiau bus nelengva tuo pasinaudoti, nes nelabai suvoks,
kas jiems geriausia. Regis, teks rimtai gilintis į asmeninių santykių
problemas. Jums gali pavykti pakeisti kažką ar atsisakyti to, kas
buvo nenaudinga. Naujiems užmojams, tolimesnėms išvykoms
palankus metas prasidės nuo penktadienio. Savaitgalį būsite
nusiteikę gilintis į rimtus klausimus, dirbti, politikuoti. Regis, tai
nelabai patiks šalia esantiems.
Skorpionams nuo antradienio ir dirbti norėsis, ir bendrauti,
bet kažkas vis dėlto neduos ramybės. Tai gali būti sveikatos sutrikimas ar šiaip baimingos nuojautos, susijusios su meile, artimu
žmogumi, nuosavybe. Regis, teks susiimti ir tvarkyti partnerystės,
bendradarbiavimo reikalus, spręsti finansinius, teisinius klausimus.
Savaitgalį galite išsiruošti į kelionę, viešnagę, konferenciją ar pan.
Arba tiesiog ne visai įprastai leisite laiką, kultūrinsitės, plėsite akiratį.
Šauliams šią savaitę mintys daugiausiai suksis apie meilės,
pramogų, nuosavybės ir finansinius reikalus. Vis dėlto netingėkite
pasiraityti rankoves ir imtis darbų. Tiktų išbandyti savo jėgas ten,
kur reikia daug energijos, kūrybiškumo, originalumo. Kils įdomių
sumanymų, kurių įgyvendinimas išties galėtų išeiti į naudą. Darbo
savaitei baigiantis pasisaugokite gresiančių traumų, vagysčių.
Savaitgalis žada pagundų, erotikos, malonumų. Tiesa, tai kainuos.
Bet kuriuo atveju išlaidos labai tikėtinos.
Ožiaragiai šią savaitę neišvengs įtampos ir problemų, tačiau
gyvens ne vien rūpesčiais, nes turės progų pasidžiaugti priešingos
lyties dėmesiu, viliojamais pasiūlymais, kūrybine sėkme, vaikų
laimėjimais. Neatsukite nugaros į bėdą pakliuvusiam artimam
žmogui, tačiau nesijauskite be kaltės kalti, jei situacijos pakeisti
nesiseka ar neturite galimybės. Prieš pat savaitgalį gali tekti rimtai padirbėti, gal net viršvalandžius. Arba atsiras netikėtų ūkinių
rūpesčių. Per poilsio dienas nenuobodžiausite, jei paklausysite,
ką siūlo antroji pusė.
Vandeniams nuo antradienio tikriausiai kils didelis susidomėjimas žiniasklaidos, interneto informacija. Ir patys veikiausiai
kitus stebinsite savo replikomis bei žiniomis. Nuo savaitės vidurio
jau būsite nusiteikę daug dėmesio skirti namams, šeimai, o nuo
penktadienio – meilei, pramogoms. Savaitgalį jau teks prisiminti
ir ūkines, buitines pareigas. Pravartu padirbėti ar pasportuoti
gamtoje, skirti dėmesio sveikatai, grožiui.
Žuvims nuo antradienio per porą dienų nesunkiai pavyks sutvarkyti aktualų buities, ūkio, pinigų klausimą. Regis, gana lengvai
gausite norimą informaciją, susitarsite dėl atsiskaitymų, sutarčių ir
pan. Aplinkiniai gali pateikti originalių pasiūlymų. Verta pagalvoti
apie bendradarbiavimą ar jo pratęsimą. Saugokite namus nuo vagių.
Savaitgalį neatsisakykite pramogų, pasimatymų, sporto renginių
ir kitų atrakcijų. Turiningą, sportišką laisvalaikį pasiūlykite ir savo
vaikams. Tai jus suartins ir kartu bus smagu.
Ðis horoskopas yra subjektyvaus pobûdþio pramoginë informacija. Norite – tikëkite, norite – ne.
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Turgus: kainos ir nuotaikos
Praėjusio savaitgalio centrinė
turgavietė priminė tikrą skruzdėlyną:
visi skubėjo, rinkosi, pirko, tempė…
„Geras turgus, seniai tokio nebuvo. Pomidorų daigus žmonės perka
nesiderėdami“, – sako patyrusi prekiautoja Rimutė.
Renkantis žydinčių gėlių vazonus, vertėjo nesnausti, nes norimų
gėlių greitai galėjo nelikti. Prie vienos kitos didžiažiedės svyrančios
petunijos ar surfinijos (2,50–6 €)
išsirikiuodavo jas besirenkančių moteriškių eilutė. Daugelis susiviliojo
gražuolėmis (jau su žiedais ir be jų)
vienmetėmis ir dvimetėmis rožėmis
(4–8 €). Jas parduodantis prekiautojas būtinai nukirpdavo gražųjį žiedą,
taip suglumindamas daugelį pirkėjų.
Šie tuoj pat pareikalaudavo atiduoti
tą nukirptą žiedelį, nesuprasdami
visų šių gėlių sodinimo ypatybių.
Vasariška oro temperatūra leido
pasiūlyti pirkėjams daugelį šilumą
mėgstančių vaismedžių: vynuogių,
aktinidijų ir netgi raudonžiedžių kanadinių serbentų (5 €), kurie žydi
puikiais rožiniais žiedais ir veda tokios pat spalvos uogas. Akį traukė
jau žiedais apsipylusios koloninės ir
paprastosios obelys (10 €), krūminiai
serbentai (5 €).
Kai dienos saulėtos bei šiltos, norisi paskanauti kažko naujo. Turgaus
naujiena – šviežios šių metų derliaus
bulvės „Spunta“, kurių kilogramas
kainavo 3 €. Dar gardesnės pasirodė
raudonos sultingos braškės (0,5 kg
/ 2,50 €).
Nenuskriausti buvo ir šviežios
mėsos valgytojai. Paviljone daugelis
rinkosi paukštieną – itin populiarios
buvo kalakutų šlaunelės (2,87 €).
Ūkinio turgaus prekiautojai juokavo, kad iššlavė aruodus ir daugiau
iki rudens čia nesirodys. Ir čia prekyba buvo aktyvesnė nei įprasta.
Sekėsi žirniais (10 €) prekiaujančiam Saločių ūkininkui. Nesiskundė
ir miežius bei kviečius (7 €) siūlęs
jurgėniškis. Greitai neliko ir bulvių.
O jau paukščių gausumas – tik
spėk dairytis! Sunku ir išsirinkti. Viščiukų kainos svyravo nuo 1 iki 2,30
€. Iš Žilpamūšio atkeliavę puikūs
įvairiaspalviai kaimiški viščiukai
kainavo po 1 €. Akį traukė penkiapirščiai viščiukai faveroliai.
Ančiukų buvo galima pasirinkti
ir pagal dydį, ir pagal kainą (1,80–
3,50 €). Už žąsiuką teko mokėti net
6 €.
Gražus, spalvingas buvo turgus.
Tikėkimės, kad toks nepaskutinis.

Gegužės 20 d. kainos (kg/€)
Kiaušiniai (10 vnt.) – 1,20 €
Varškė – 3 €
Grietinė – 3 €
Sviestas – 6 €
Sūris – 4,70 €
Pienas (1 l) – 0,60 €
Medus – 5 €
Morkos – 0,30 €
Bulvės – 0,30 €
Burokėliai – 0,26 €
Agurkai – 1,50–2,00 €

Žieminiai česnakai – 3,50–5 €
Svogūnai – 0,30 €
Pomidorai – 1,50–2,50 €
Lazdyno riešutai – 3,50 €
Graikiški riešutai – 3 €
Špinatai – 0,40 €
Svogūnų laiškai – 0,40 €
Obuoliai – 0,60–0,80 €
Krienai – 1–1,20 €
Džiovinti obuoliai (200 g) – 1 €
Ridikėliai – 0,50 €
Salotos (100 g) – 0,30 €
Krapai (100 g) – 0,40 €
Rūkyta mėsa:
Lašiniai – 4,34 €
Šoninė – 5,21 €
Nugarinė – 7,24 €
Kumpis – 6,37 €
Naminė dešra – 6,08 €
Grill dešrelės – 4,92 €
Servelatas – 5,45 €
Kaimiška kiaulienos dešra –
6,10 €
Naminė kepeninė – 3,50 €
Naminis vyniotinis – 6,95 €
Šviežia mėsa:
Šonkauliai – 4 €
Lašiniai – 2,90 €
Sprandinė – 4,63 €
Pažandės – 2,03 €
Kulniukai – 1,50 €
Malta mėsa – 3,80 €
Kepenys – 1,50 €
Taukai – 0,50 €
Žuvis:
Strimėlė – 2,60–2,84 €
Plačiakakčio filė – 6,80 €
Šaldyta skumbrė – 4,03 €
Menkių kotletai – 4,05 €
Skumbrė š. r. – 6,34 €
Karšio išklotinė – 5,21 €
Kepta strimėlė– 3,50 €
Šaldyta strimėlė – 1,75 €
Šaldyta jūros lydeka – 3,50–4,05 €
Karpis – 3,90 €
Silkė su galva – 2,87 €
Ešeriai – 4,50 €
Šaldyta strimėlė – 1,50 €
Lašiša – 6 €
Dekoratyviniai, sodo augalai,
gėlės:
Sedulos – 5 €
Slyvos – 8 €
Obelys – 10 €
Aktinidijos – 5 €
Vynuogės – 5 €
Šilauogės – 6 €
Trešnės – 8 €
Avietės – 0,50 €
Agrastai – 5 €
Šluotelinė hortenzija – 10 €
Rojaus obelys – 10 €
Lazdynai – 8 €
Spanguolės – 5 €
Serbentai – 5 €
Tujos – 1,5–4 €
Pelargonijos – 2–2,50 €
Begonijos – 2–2,80 €
Rožės – 4–8 €
Braškių daigai – 0,30 €
Ledinukai – 0,30 €
Ankstyvieji kopūstai – 1 €
Serenčiai – 0,30 €
Viktorija LAUČKAITĖ
Vido DULKĖS nuotrauka

Lietuvoje
ir pasaulyje
* 101 metų amžiaus senolis iš
Pietvakarių Anglijos pasiekė šuolio
su parašiutu rekordą – jis tapo seniausiu pasaulyje asmeniu, atlikusiu
šuolį su uždelstu parašiuto išskleidimu. Tačiau senolis šoko ne vienas,
o kartu su trijų savo šeimos kartų
nariais. Remiantis „Euronews“ pranešimais, senolis Verdunas Hajesas
pirmąjį savo gyvenime šuolį su parašiutu atliko pernai, minėdamas
100-ąjį gimtadienį. 101 metų ir 38
dienų amžiaus vyras pagerino 2013
metų birželį pasiektą kanadiečio Armando Gendrėu rekordą. Jis, būdamas 100 metų ir trijų dienų amžiaus,
iššoko su parašiutu ir tuomet tapo
seniausiu šuolį atlikusiu asmeniu.
Kanadietis šoko iš 10 tūkst. pėdų
aukščio. V. Hajesas rekordą pasiekė
sekmadienį, iššokdamas su parašiutu iš 15 tūkst. pėdų aukščio. Su
senoliu kartu šoko aštuoni jo šeimos
nariai.
* Japonijos karališkosios šeimos narė princesė Mako ketina
ištekėti už paprasto piliečio. Dėl to
merginai teks atsisakyti karališkojo statuso. Remiantis pranešimais,
vyriausioji Japonijos imperatoriaus
Akihito anūkė – 25 metų amžiaus
Mako susižadės su teisės paslaugų
firmos darbuotoju bendraamžiu Kei
Komuru. Pora susipažino studijuodama. Ištekant už paprasto piliečio,
Japonijos imperatoriškasis įstatymas reikalauja palikti karališkąją
šeimą – atsisakyti karališkojo statuso. Princesė Mako su mylimuoju
susipažino 2012 metais restorane,
kai abu studijavo tame pačiame
Tarptautiniame krikščioniškame
universitete Tokijuje.
* Nyderlandų karalius Vilemas
Aleksandras jau 21 metus kaip
antrasis pilotas reguliariai skraido
įprastų oro linijų lėktuvais. Kai vilki oro bendrovės KLM uniformą,
jo beveik niekas neatpažįsta, sakė
50-metis monarchas. „Privalumas
yra tai, kad aš visuomet galiu pasveikinti keleivius kapitono ir įgulos
vardu. Tad man nereikia sakyti savo
vardo“, – pasakojo karalius. Esą
tik nedaugelis keleivių atpažįsta jo
balsą, kai jis kalba iš pilotų kabinos.
Vilemas Aleksandras yra aistringas
pilotas. Kad išlaikytų piloto pažymėjimą, jis privalo per metus atlikti mažiausiai 150 skrydžių. Tačiau
atsakomybė visad tenka kapitonui,
pabrėžia monarchas. Kai Vilemas
Aleksandras 2013-aisiais tapo karaliumi, jau buvo žinoma, kad jis
prieš tai yra dirbęs pilotu. Nauja yra
tai, kad jis šį darbą inkognito tęsia
ir sėdęs į sostą. Maždaug dukart per
mėnesį jis skraido su draugu KLM
pilotu Martenu Putmanu.
* Vyras JAV Teksaso valstijoje
padavė moterį į teismą dėl to, kad ji
per jųdviejų pasimatymą kine rašė
SMS žinutes. 37 metų amžiaus
Brendonas Vesmaras nori 17,31
dolerio kompensacijos. Tokią sumą
vyriškis sumokėjo už kino bilietus
į filmą „Galaktikos sergėtojai. II
dalis“. Jie susipažino internete, o
pirmasis jų pasimatymas, anot vyro,
prilygo pragarui. Į teismą paduota
35 metų amžiaus moteris teigia, kad
tai beprotybė, ir nenorėjo, jog būtų
atskleista jos tapatybė. B. Vesmaro
teigimu, praėjus apie 15 minučių
nuo filmo pradžios, moteris pradėjo susirašinėti mobiliuoju telefonu.
O tai vyriškiui sukėlė labai didelį
susierzinimą. Smulkius ieškinius
nagrinėjančiam teismui pateiktuose
dokumentuose B. Vesmaras teigia,
kad moteris per 15 minučių tai padarė 10–20 kartų. Vyrui paprašius eiti
susirašinėti į lauką, ji tuoj pat išėjo iš
kino salės ir nebegrįžo. Anot moters,
ji parašė vos dvi ar tris žinutes, teigė
atrašinėjusi su vaikinu susipykusiai
draugei.
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Darbas
Parduoda smėlį, molį, gruntą,
žvyrą, maltą betoną, įv. skaldas,
atsijas; nuomoja sunkvežimius,
ekskavatorius, buldozerius. Tel. 8
640 23 234.
Parduoda mišrias pjautas ir
nepjautas atraižas (yra stambių
beržinių), stambius galiukus nuo
„brusų“, greitas pristatymas, turi
sausų, skaldytų malkų. Tel. 8 653
33 155.
Parduoda medieną: tašus, gegnes, viengubo, dvigubo pjovimo
lentas, ąžuolo, juodalksnio, pušies
diles. Priima užsakymus. Frezuoja-obliuoja rąstus namams, pirtims
ir kt. Stato, keičia senų stogų dangas ir kt. statybos darbai. Tel. 8
698 34 844.
Parduoda medienos atraižas
pakais, supjautas, atveža. Tel.: 8
622 44 850, 8 609 91 007.
Skubiai parduoda avis mėsai,
auginti, atsivedus su ėriukais. Pažąsų k., tel. (8 451) 39 695.
Parduoda veršį, kiaulę (pasipjauti); ieško darbininkų darbui
fermoje. Tel. 8 630 56 244.
Parduoda 2000 m. „Ford Mondeo“ 1,8 tdi, pakeisti diržai, tepalai,
filtrai, TA iki 2019 m., naujos padangos, akumuliatorius, be rūdžių, 590
€. Tel. 8 603 27 974.

Perka
Agentas Algirdas perka veršelius, karves, moka 6–21 proc.,
sveria el. svarstyklėmis. Tel.: 8 687
21 828, 8 675 95 128.
Nuolat brangiai perka karves,
bulius, telyčias, veršelius iki 2 mėn.
auginti, moka priedus, PVM, greitai
išsiveža. Tel.: 8 656 40 439, 8 656
40 436.
Agentas Saulius brangiai
perka veršelius iki 2 mėn., moka
procentus, sveria el. svarstyklėmis.
Tel.: 8 615 18 261, 8 698 50 466.
UAB „Previta“ perka veršelius
iki 2 mėn., moka priedus. Tel. 8
614 07 502.
„Bovarius“ perka veršelius auginti, moka 6–21 proc., sveria el.
svarstyklėmis. Tel. 8 645 35 247.
Įmonė perka automobilius, visureigius, mikroautobusus, traktorius, sunkvežimius ir kitą techniką.
Tel. 8 629 10 247.
Be tarpininkų perka arklius,
karves (iki 1,35 €/kg), telyčias (iki
1,35 €/kg), bulius (iki 1,55 €/kg).
Tel. 8 622 09 326.
Brangiai visoje Lietuvoje perka galvijus: karves, jaučius, telyčias,
atsiskaito vietoje, veža į užsienį. Tel.
8 680 41 510.
Perka įvairų mišką su žeme arba
biržes išsikirsti. Sąžiningai įvertina ir
sumoka. Tel. 8 605 27 002.
Įmonė brangiai perka juodmargius, žalmargius, mėsinius,
mišrūnus veršelius auginti, moka
procentus. Tel. 8 675 17 694.
Nuolat brangiai perka karves,
bulius, telyčias, sveria, atsiskaito
vietoje. Tel.: 8 616 16 535, 8 682
56 872.
Perka traktorių MTZ-52, 80, 50
(gali būti nevažiuojantis, su gedimais). Tel. 8 679 72 080.

Brangiai perka mišką su
žeme arba išsikirsti. Prekyba apvaliąja mediena, malkomis. Tel. 8 674 87 090.

Įmonė perka karves, jaučius,
telyčias, veršius, sveria vietoje.
Tel. 8 686 76 913.

UAB „Galvijų centras“
PERKA VERŠELIUS
NUO 2 SAVAIČIŲ.

Moka 6–21 % PVM.
Atsiskaito iš karto.
Dėl veršelių kainų teirautis
tel.: 8 655 20 645.

UAB „Aukštaitijos
aruodas“ perka
grūdus; gali išsivežti
savo transportu.
Parduoda ir atveža trąšas,
augalų apsaugos priemones.

Perka mišką su žeme arba išsikirsti, atsiskaito Jums palankiomis
sąlygomis. Tel. 8 687 77 425.

Perka traumuotus
galvijus.
Tel. 8 686 76 912.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo
300 kg, karves.
Tel. 8 615 37 349.
Perka menkaverčius
KRŪMYNUS iš apleistų
pievų, nuo 1 ha.

Tel.: 8 670 80 575, 8 645 88 807.

Parduoda
Veža sijotą ir karjerinį žvyrą,
smėlį, juodžemį ir įvairių frakcijų
skaldą; transporto paslaugos. Tel.:
8 650 50 803, 8 690 04 444.

Parduoda 6 savaičių paršelius.
Tel. 8 616 50 967.
Parduoda uosio sausas skaldytas malkas, rąstais ir trinkomis,
pjuvenų briketus; veža sunkiasvoriu
miškavežiu ir savivarčiais. Tel. 8
614 68 862.
Kieto kuro prekyba: labai geros kokybės akmens anglys, kelių
rūšių durpių briketai, pjuvenų briketai; sveria kiekvieną didmaišį; greitas pristatymas. Tel. 8 655 11 401.
Parduoda medienos atraižas
pakais ir supjautas, malkas trinkomis. Tel. 8 629 76 267.
Pigiai parduoda pjautas trinkomis ir skaldytas uosio, beržo,
juodalksnio ir kt. lapuočių malkas.
Veža po 10 m. Tel. 8 699 06 668.

Vilniaus g. 4, LT-39149 Pasvalys

Leidëjas UAB „Pasvalio laikraðtis“ SL64
Iðeina tris kartus per savaitæ:
antradieniais, ketvirtadieniais, ðeðtadieniais.
Vyriausiasis redaktorius Viktoras STANISLOVAITIS, tel. 51 474.
Rankraðèiai ir nuotraukos negràþinami.
Redakcija pasilieka teisæ rankraðèius trumpinti ir redaguoti.

Dažo namus ir stogus skardinius, šiferinius; atlieka įvairius skardinimo darbus. Tel. 8 684 25 433.
Kasa tranšėjas; kloja trinkeles,
kanalizaciją, vandentiekį, drenažą;
montuoja valymo įrenginius, vietines kanalizacijas. Tel. 8 670 33 211.
Atlieka fasadų šiltinimo, apdailos darbus; tinkuoja, deda dekoratyvinį tinką; dengia šlaitinius
stogus; atlieka mūro darbus. Tel.
8 676 52 289.
Nebrangiai dažo namus; mūrija
krosnis ir židinius; valo kaminus ir
krosnis. Tel. 8 606 58 151.

Siūlo darbą
Reikalingas miškavežio
vairuotojas. Darbas Aukštaitijoje. Tel. 8 699 06 668.
Reikalinga vyr. buhalterė ir
apskaitininkė. CV siųsti el. paštu
autorusuab@gmail.com, tel. 8 624
24 432.

Reikalingas tarptautinių pervežimų vairuotojas. Tel. 8 699 31
400.

Nuoma
Ratinio ekskavatoriaus (račioko) nuoma; žemės kasimo, lyginimo, planiravimo, pagrindų ruošimo
darbai; žvyras, smėlis, skalda, juodžemis, gruntas. Tel. 8 636 77 274.
Gydytojas su šeima išsinuomos butą, namą ar namo dalį Pasvalyje. Tel. 8 631 19 958.

DĖMESIO – didelis pasirinkimas naudotų baldų iš Vokietijos.
Taikoma 20 % nuolaida. Prekiauja naudotais indais. Parduotuvės
adresas: Pasvalys, Mūšos g. 12, tel.
8 685 86 469.

Veža sijotą ir nesijotą žvyrą,
smėlį, skaldą, žemes, durpes.
Tel.: 8 698 71 663, 8 652 71 919.

Darbas

Nebrangiai taiso skalbykles,
šaldytuvus, šaldiklius, garantija
iki 2 m., pensininkams nuolaidos, vyksta į rajonus. Tel. 8 683
16 830.
Veža įvairų žvyrą, smėlį, skaldą,
maltą asfaltą, maltą betoną, juodžemį; ekskavatoriaus (račioko)
nuoma. Tel. 8 630 18 530.
Veža smėlį, žvyrą, juodžemį,
skaldą, maltą betoną. Didesniems
kiekiams nuolaidos. Tel. 8 612 76
575.
Kokybiškai gamina spintas
slankiojančiomis durimis, virtuvės,
miegamojo baldus. Tel.: 8 638 41
479, 8 600 54 456.
Pigiai dengia stogus įvairia
danga; kala dailylentes; skardinimo
darbai; montuoja lietaus sistemą.
Tel. 8 690 17 734.

Pigiai parduoda beržo,
juodalksnio ir kitų lapuočių malkas
(3 m ilgio); veža 10, 30 ir 60 m;
statybinę medieną; miškavežio
paslaugos. Tel. 8 699 06 668.

Tel. 8 615 18 925.

Lietuvos-Izraelio įmonė brangiai perka buliukus ir telyčaites nuo
50 iki 100 kg auginti, moka 6 – 21
proc., sveria el. svarstyklėmis. Tel.:
8 633 66 417, 8 640 27 779.

Paslaugos

Viščiukai, vištaitės! Gegužės 25
d., ketvirtadienį, prekiaus Kaišiadorių paukštyno vakcinuotais, sparčiai
augančiais, ROSS-309 veislės vienadieniais mėsiniais broileriais, 1–2 sav.
paaugintais mėsiniais broileriais, vienadienėmis vištytėmis (olandiškos),
2–3–4–5–8 mėn. rudomis, raibomis,
dėsliosiomis vištaitėmis bei kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina nuo 3,50 €), spec. lesalais, turės
gaidžiukų; prekiaus kiaušiniais. Jei
vėluos, prašo palaukti. Tel. 8 608 69
189. Pumpėnai – 7; Kalnas – 7.10;
Talačkoniai – 7.20; Pasvalys (ūk.
turgus) – 7.30; Ustukiai – 7.50; Noriai – 8.05; Titkoniai – 8.10; Vaškai
– 8.20; Kyburiai – 8.35; Kiemėnai –
8.45; Saločiai – 9; Puškoniai – 9.10;
Žilpamūšis – 9.20; Raubonys – 9.30;
Kraštai – 9.40.

Įvairūs
Priima gruntą, betono, mūro
atliekas ir kt. Pasvalyje. Tel. 8 699
06 668.

Paminklai – gamintojo
kainomis; pamatų liejimas;
tvorelės; kapų dengimas;
skalda. Stoties g. 24, Pasvalys, tel. 8 655 99 401.
Paminklai, antkapiai, borteliai, kapo uždengimas plokštėmis,
skaldelė,visas kapo sutvarkymas.
Tel. 8 642 42 142.
Parduoda COBB-500 mėsinius viščiukus, vienadienes, paaugintas ir 4 mėn.
pradedančias dėti vištaites. Panevėžio
g. 72, Pasvalys, tel. 8 688 17 118.
Pigiai parduoda ir atveža

skaldytas malkas.

Tel.: 8 698 35 357, 8 687 15 927.

PLASTIKINIAI LANGAI
Visada siūlome mažiausią kainą.
Tel. kasdien 8 657 73 517.

Automobilis „Ford Fiesta“ – 0309506; automobilis „Nissan
Qashqai“ – 0137423; automobilis „Peugeot 208“ – 0275357;
600 Eur 1 X 10 vnt. – 042*236. Pakvietimas į TV studiją 4 X 10
vnt. – 039*760, 033*863, 013*633, 008*501.
Tel.1634 (gegužės 21 d.):
piniginis prizas 1000 € – 594-0018948, 594-0050515, 594-0029650,
594-0007430, 594-0062664, 594-0046918, 594-0039601, 5940060481, 594-0045251, 594-0046218, 594-0036070, 594-0004457,
594-0039926, 594-0046530, 594-0058582, 594-0046525, 5940013041, 594-0008588, 594-0044271, 594-0039371, 594-0044261,
594-0015106, 594-0051485, 594-0011220, 594-0012910.
Prognozė. Aukso puode bus 200 000 €.

Tel./faksas (8 451) 51 381, el. p. pasvaliodarbas@gmail.com, redakcijos tel. 8 605 19 264
Korespondentai: Asta Bitinaitë, Zina Magelinskienë, tel. 51 463,
Sigitas Kaniðauskas, Edvardas Balèiûnas, tel. 51 348, Vidas Dulkë, tel. 34 114.
Skelbimai, reklama, prenumerata: vyr. buhalterë Jolanta Buèaitë, skelbimø
tvarkytoja Almina Jankauskienė, tel. 51 381, darb.reklama@gmail.com,
sekretorë-kompiuterininkë Stanislava Grigelione, tel. 34 114.
Maketuotoja Monika Šlekonytė, tel. 34 114.
Uþ uþsakovø skelbimø ir reklamos turiná bei klaidas redakcija neatsako.

Spausdino
AB spaustuvë „Titnagas“
Vasario 16-osios g. 52,
LT-76291, Ðiauliai
Perka naudotus
Ofsetinë spauda.
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