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Netikri žmoNių Namai
Šiuo metu Legailių senelių globos namuose 

– 38 gyventojai. Šis skaičius nuolat keičiasi: 
vieni atvažiuoja, kiti – iškeliauja Anapilin į 
netoliese esančias kapinaites. Vieni džiaugia-
si senatvėje radę užuovėją, kiti nemoka jos 
vertinti. Sunkus ir pasiaukojantis šių namų 
darbuotojų triūsas. Anot klebono Andriaus 
Šukio, tai darbas be ateities, tačiau prasmingas 
ir būtinas, kraunantis lobį danguje.

Šventinę dieną virėjos pasistengė – sene-
liams ir svečiams skirti stalai viliojo kvapais. 
Tie, kurie gali pakilti iš lovų, puošėsi – vyrai 
rengėsi šventinius marškinius, rišosi kakla-
raiščius, moterys – skareles. Pasiramsčiuo-
dami lazdelėmis ar slaugučių stumiami ratu-
kuose lėtai judėjo salės link. Juk ne kasdien 
toks subrūzdimas. 

Nuo pat pradžių, penkiolika metų Legai-
lių nameliuose gyvenantis Petras Krūminis 
pasakojo, kad koncertų prieš kelerius metus 
būdavo tiek daug, kad net pabosdavo. Dabar 
koncertuotojų sumažėjo. Tačiau ponas Petras 
nesiskundžia – geriausias nereginčio žmogaus 
draugas – radijas. Ypač Petras mėgsta klau-
sytis literatūrinių laidų ar romanų ištraukų. 

Septyniasdešimt sep-
tynerių vyras kilęs iš 
Kuldūnų kaimo, dirbo „Švyturio“ kolūkyje. 
Vyras mena, kai jį aplankydavo bendradarbiai. 
Artimųjų žmogus neturi, tačiau džiaugiasi 
geraširdėmis slaugutėmis. 

Alfonsas Driškevičius Legailiuose treji me-
tai. Inteligentiškas vyras sakė, kad šiuose na-
meliuose artimai bendrauja tik su vienu kam-

bario kaimynu. Kiti jam netinka, nes mėgėjai 
išgerti. Vienas netikėlis poną Alfonsą buvo net 
apkūlęs, todėl teko gydytis ligoninėje. Dabar 
jo senelių namuose nebėra. Ponas Alfonsas 
kilęs nuo Kvetkų. Daugybę metų 

AKTUALIJOS. Prieš Vėlines – apie pagarbą 
mirusiesiems, kapinių tvarkymą  2 psl.

SPORTAS. Trečiasis RKL sezonas
„Rinkuškių“ futbolininkai – čempionai. 5 psl.

trumposios žiNios

mero padėkos raštai LegaiLių 
gLobos Namų darbuotojoms

Už ilgametį darbą ir nuoširdų rūpinimąsi 
globos namų bendruomenės reikalais Savi-
valdybės mero Padėkos raštais apdovanotos: 
Legailių globos namų socialinė darbuotoja 
Gražina Kučinskienė, socialinio darbuotojo 
padėjėjos Sandra Kalvelienė ir Laima Sidor-
kovienė, virėja Elona Praninskienė.

gestų kaLbos vertėjo 
pasLaugos

Asmenys, turintys klausos ar kalbos su-
trikimų, dėl nekompetetingo vertimo gali 
gauti iškreiptą valstybės garantuojamą tei-
sinę pagalbą. Norint įgyvendinti Lietuvos 
Respublikos garantuojamos teisinės pa-
galbos įstatymą, būtina suteikti neįgaliam 
asmeniui galimybę bendrauti per nešališką 
vertėją. Neįgaliųjų reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos kiekvienai savivaldybei paskyrė kva-
lifikuotą gestų kalbos vertėją asmenims, 
besikreipiantiems dėl valstybės garantuoja-
mos teisinės pagalbos suteikimo. Prireikus 
galima kreiptis į Panevėžio apskrities gestų 
kalbos centrą adresu Kranto g. 18, Panevė-
žys; tel. (8 45) 464 840, 8 698 06 377, el. p. 
gestu_centras@is.lt. 

pagyveNę žmoNės Nori veikLos
Pagyvenusių žmonių asociacija mūsų 

rajone šiuo metu vienija 211 narių. Jos gre-
tas kas savaitę papildo nauji nariai. Spalio 
mėnesį Biržų senjorai minėjo Pagyvenusių 
žmonių dieną, Asociacijos aktyvas vyko į 
Vilnių, kur buvo paminėta Lietuvos pagy-
venusių žmonių asociacijų sąjungos pen-
kiolikos metų sukaktis, viešėjo Utenoje. 
Savo bičiuliais biržiečiai vadina Kėdainių, 
Ukmergės, Šiaulių, Utenos senjorus, su ku-
riais nuolatos palaiko ryšį. Artimiausiu me-
tu biržiečiai planuoja rengti sveikatingumo 
bei poezijos popietes, apsilankyti Molėtų 
observatorijoje.

biržietės LaNkysis estijoje 
Estijoje, Tartu mieste, savaitgalį vyks Bal-

tijos šalių moterų ūkininkių konferencija. 
Konferencijoje dalyvaus apie 30 moterų 
aktyvisčių iš visos Lietuvos. Delegacijo-
je – 4 biržietės: Nijolė Šatienė, Genovaitė 
Valeckienė, Jūratė Ratnikienė ir Rita Bie-
liakienė.

Latvijoje
Trenerių Alfredo Kuprevičiaus ir Min-

daugo Simėno vadovaujami jaunieji Biržų 
dziudistai šį savaitgalį dalyvavo Latvijos vai-
kų dziudo čempionate „Auksinis ruduo“. M. 
Simėno treniruojami M. Kvedaras (36 kg), 
R. Ratkevius (26 kg) ir Donatas Čiudaras 
(36 kg) laimėjo aukso medalius. A. Kupre-
vičiaus treniruojamos merginos pasirodė 
dar įspūdingiau. Nors varžėsi per pusšimtį 
dalyvių ir biržietės per vieną dieną turėjo 
kovoti po 4 kovas, mūsiškės laimėjo 2 aukso, 
3 sidabro ir 4 bronzos medalius. Varžybose 
debiutavo ir aštuonmetis Erikas Venckus, 
laimėjęs trečiąją vietą.

Saulėlydžio namai

Legailių senelių globos namai praėjusį penktadienį 
minėjo penkioliktąją gyvavimo sukaktį. Šventinė 
diena, kuomet į namelius rinkosi svečiai su 
sveikinimais ir dovanomis, muzikantai – su 
dainomis, uždegė ugneles šių namų gyventojų 
akyse.

Legailių senelių namų 
direktorių Renaldą 

Simėną ir visus susi-
rinkusiuosius eilėmis 
pasveikino dažna šių 
namų viešnia ir siela 

mokytoja Eugenija 
Misiūnienė.

Salėje – svečiai ir senelių namų gyventojai.

Editos Mikelionienės nuotr.

Nukelta į 3 psl.
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Baigėsi geriausiai tvarko-
mų rajono sodybų ir teritorijų 
konkursas. Vertinimo komisi-
ja, susumavusi balus, nuga-
lėtojais paskelbė šių kaimo 
sodybų šeimininkus: Violetą 
ir Petrą Kuodžius (Vabalnin-
ko sen.) – I vieta, Deimantę ir 
Virgilijų Drevinskus (Parovė-
jos sen.) – II vieta, Aldoną ir 
Juozą Kairius (Širvėnos sen.) 
– III vieta. 

Biržų mieste daugiausia 
balų surinko: Vaiva ir Romas 
Četkauskai – I vieta, Ona ir 
Jonas Jonušiai – II vieta bei 
Daiva ir Algirdas Dovydėnai – 
III vieta. Geriausiai savo aplin-

ką tvarko Vilniaus gatvės 92 
daugiabutis gyvenamasis 
namas, UAB „Biržų duona“ 
ir UAB „Biržų agaras“.

Konkurso nugalėtojai ir 
dalyviai buvo pakviesti į iš-
vyką po gražiai tvarkomas 
Lietuvos sodybas, aplankė 
alytiškio K. Ptakausko sody-
boje įkurtą japoniška dvasia 
dvelkiantį sodą. Išvykos pa-
baigoje, pakilus į Gedimino 
kalną, konkurso nugalėto-
jams už pastangas gražinant 
kraštą įteikti Padėkos raštai. 

Biržų rajono 
savivaldybės informacija

Užs. 4274

Išrinktos gražiausiai 
tvarkomos sodybos

 K. Ptakausko sodyboje auginami bonsai. 

Kaip 
pagerbsite 
mirusius 
artimuosius? 

dieNos tema

Vytautas ir Regina, biržiečiai: 
Einame į bažnyčią, šv. Mišias užsakome, meldžia-

mės. Kapelius papuošiame eglišakėmis ir dirbtinėmis 
gėlėmis. Mirusieji mums kaip gyvieji. Įeidami pro 
kapinių vartus su visais pasisveikiname „sveiki“, o 
išeidami atsisveikiname – „sudiev“... 

Kęstutis ir Aušra, Naradavos kaimo gyventojai: 
Nespėjame kapų tvarkyti, medžių lapai krenta... 

Kapus jau sutvarkėme. Vienur ant takelių papylėme 
gražaus grunto, kitur išklojome dirbtine žolyte. Puo-
šiame dirbtinėmis gėlėmis. Praktiškiau, jos nenušąla, 
iki pavasario išsilaiko. 

Antanas ir Akvilina, Pabiržės gyventojai: 
Mūsų artimieji palaidoti Daujėnų, Vabalninko, 

Pabiržės kapinėse. Kapus apsodinome našlaitėmis, 
o prie paminklų padėsime gyvų gėlių, chrizantemų 
vazonėlį. Gyvos gėlės nuoširdžiau. 

Renatas ir Gitana, Šukionių kaimo gyventojai: 
Šiemet mūsų kaimo kapinaitės pagražėjo. Sutvarky-

ta tvora, restauruotas paminklas. Žmonės vis gražiau 
kapus tvarko, puošia. O kas netvarko, tai ir Vėlinės 
jam nesvarbios. Daug žmonių susirenka į kapines, 
o vėliau visi giminaičiai susitinka prie vieno stalo, 
prisimena mirusius artimuosius. 

Genovaitė, biržietė: 
Mes visi turime brangių žmonių, ku-

rių nebėra tarp gyvųjų. Jų prisiminimui 
ir pagarbai skiriame prasmingiausius 
ir vertingiausius dalykus – šv. Mišias, 
paaukojame už juos šv. Komuniją ir 
maldą. Skaudžiausia, kai vaikai nelan-
ko savo tėvų kapų. Nepraeikime pro 
apleistus kapus.

Didelių išlaidų nereikia. Simboliškai, 
kukliai – šventintas liktorėlis ar žvakė 
ant kapo ir gėlės žiedas. Po nuoširdžios 
maldos, papuošę kapus mes jaučiamės 
ramesni: padarėme tai, ką galėjome. 

Pašnekovus kalbino ir fotografavo Regina VaičekoNieNė

„Biržiečių žodyje“ – Jums rūpimos 
krašto aktualijos, informacija, nuomonės

Nebe daug laiko liko 
iki Vėlinių. Lankomos 
kapinaitės, tvarkomi 
artimųjų kapai. Seniūnų, 
kapinių prižiūrėtojų žmonės 
teiraujasi, ar bus atvežta 
smėlio? Širvėnos seniūnija 
pirmoji ryžosi taupyti 
lėšas. Smėlio į kapines 
mirusiesiems nebeveš. 
Gyviesiems sutvarkys prastą 
kelią į Šilus. 

Regina VAIčEKONIENĖ 
Tel. (8 450) 33734 
birzietis@takas.lt 

permaiNos
Širvėnos seniūnės Gražinos Sa-

mulionienės paskaičiavimais, smėlio 
atvežimui į seniūnijos kapinaites bū-
tų reikėję pakloti apie 80 tūkstančių 
litų. Per dešimtmetį sudėjus išleistas 
smėliui lėšas, galima gerai suremon-
tuoti kelią. Keliai kasmet prastėja, 
lėšų trūksta. Todėl šiemet seniūnė, 
pasitarusi su kaimo bendruome-
nių pirmininkais, nusprendė lėšas 
taupyti, skirti ne smėliui, bet kelio į 
Šilus remontui. 

Laikraščio skaitytoja Onutė džiau-
gėsi neatpažįstamai pasikeitusiomis 
Kiauliškių kaimo kapinaitėmis. Jos 
žodžiais, tikriausiai bus pasikeitęs 

kapinių prižiūrėtojas. Kapinaitės 
priklauso Nemunėlio Radviliškio 
seniūnijai. Seniūnas Giedrius Kubi-
lius tvirtina – kapinių prižiūrėtojas 
tas pats. Pradėta nuo Kiauliškių ka-
pinaičių todėl, kad šios kapinaitės 
tarsi neturėjo savo vardo. Vieni jas 
vadino naujosiomis, kiti – Suosto 
antrosiomis. Šiemet kapinaitėse pa-
statyta vardinė nuoroda, sutvarkyti 
vartai, tvora. Seniūno planuose taip 
sutvarkyti visas seniūnijos kapinai-
tes. Giedrius Kubilius apgailestavo, 
kad Germaniškio pusėje išsidės-
čiusios Velykionių, Straugalių, Svi-
džių, Melėnų, Kuldūnų kapinaitės 
neturi etatinio kapinių prižiūrėtojo. 
Nors tvarka kapinėse priklauso ir 
nuo pačių žmonių, kaip jie tvarko 
kapines. 

– Prie kapinių stovi buitinių atlie-
kų rūšiavimo kointeineriai, įrengtos 
atliekų kompostavimo vietos, tačiau 
retas laikosi tvarkos, – kalbėjo se-
niūnas. 

Parovėjos seniūnė Gailutė Tamu-
lėnienė pasakoja, kad seniūnijos 
kapinaitėse atlikta daug įvairiausių 
darbų: restauruotos tvoros, vartai, 
sutvarkyti šuliniai... 

Pabiržės seniūnė Vita Bukauskienė 
pastebi, kad po Vėlinių už kapinių 
tvoros auga liktorėlių kalnai. Seniūnė 
svarsto: gal reikėtų pastatyti specialų 
konteinerį jiems? 

– Vabalninko miestelio kapinai-
tėse iki šiol laikėmės senų tradicijų, 
rengdavome mirusiųjų pagerbimo 

Kaip keičiasi 
kapinės

Nukelta į 3 psl.

Elitos Samulytės nuotr.
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Feliksas 
GRUNSKIS

pastabėLės

dirbo gaisrinės vairuotoju. Nesu-
siklosčius pirmai santuokai, išvyko į 
Rokiškio rajoną ir vedė antrą kartą. 
Mirus antrajai žmonai, sūnus tėvą 
parsikvietė atgal į Biržus. Tačiau 
įvyko nelaimė – sūnus žuvo ir ponas 
Alfonsas liko vienišas. Vyras džiau-
giasi dviem anūkėm ir marčia, kuri 
jo nepamiršta, aplanko.

Kiekvieno šių namų gyventojo is-
torija kitokia – liūdna, su linksmais 
jaunystės prisiminimais ir pamo-
kanti. Ne vieno veidas išduoda jau-
nystės klaidas. Gal todėl gyvenimo 
kelias ir atvedė čia?

LiNkėjimai stiprybės ir 
kaNtrybės
Legailių senelių globos namų di-

rektorius Renaldas Simėnas vardijo 
į šventę atvykusius svečius: rajono 
merą R. Ramoną, vicemerą A. Fran-
ką, Savivaldybės administracijos di-
rektorę P. Prašmantienę, Seimo narį 
V. Rinkevičių, Socialinių paslaugų 
centro direktorę I. Endziulaitienę, 
Socialinės paramos skyriaus direk-
torę E. Prokopovičienę, jos pava-
duotoją A. Kruopį, kleboną A. Šukį, 
Šv. Vincento Pauliečio globos namų 
direktorę R. Solovjovienę, Nemunė-
lio Radviliškio senelių globos namų 
direktorių L. Pleškį, Pačeriaukštės 
seniūną V. Džėją, kaimyninių ūkių 
ūkininkus, geras senelių namų drau-

ges A. Dovydėnienę bei mokytoją E. 
Misiūnienę, rėmėjus iš Suomijos ir 
kitus svečius. Visi atvyko su dova-
nomis ir linkėjimais stiprybės, kan-
trybės ir ištvermės bei džiaugėsi, kad 
buvusi Legailių mokykla nebuvo 

palikta griūti. Suremontavus pasta-
tą, jis tapo naudingas ir reikalingas 
vienišiems rajono žmonėms.

R. Ramonas keturioms šių namų 
darbuotojoms – Gražinai Kučins-
kienei, Sandrai Kalvelienei, Laimai 

Sidorkovienei ir Elonai Praninskie-
nei – įteikė padėkos raštus.

Seneliams ir svečiams koncerta-
vo „Kaziuko“ kapela bei folkloro 
ansamblis „Siaudela“. 

Saulėlydžio namai

Petras Krūminis Legailių senelių globos namuose 
gyvena nuo pat pradžių – penkiolika metų.

Legailių senelių namų gyventojas Alfonsas 
Driškevičius šokiui pakvietė Socialinių paslaugų 

centro vadovę Iriną Endziulaitienę.

atkelta iš 1 psl.

Valdžios moka 
dieną prailginti, 
pinigus pradanginti 
prieaNgyje – svarbūs 
įvykiai 

Šią savaitę prasidėjo antrojo 
rinkimų turo į Seimą oficiali rin-
kimų agitacija. Mažoka laiko, kad 
kandidatai ką nors svarbaus spė-
tų pasakyti. Ką besakytų, vieną iš 
dviejų išrinksime. Ir nesvarbu, 
kiek rinkėjų ateis balsuoti, užteks 
net trijų žmonių. O tiek sukrapš-
tysime: balsuos patys kandidatai, 
jų giminės ir artimieji... Kitą sa-
vaitgalį sužinosime, kurį saviškį 
išvarome į sostinę tvarkos daryti, 
sau ir mums kuo daugiau gėrybių 
išprašyti. Kitą savaitgalį bus dar 
vienas svarbus įvykis: pasuksime 
laikrodžio rodykles valanda atgal 
ir prailginsime dieną. Štai kokia 
svarbi pasauliui ir Lietuvai val-
džia: be jos Saulė nežinotų, kada 
jai reikia tekėti ir kada nusileisti. 
Todėl visi valdžios trokšta, kad 
pasijustų ne tik žmonių, bet ir 
Visatos valdovais?

kada suLauksime 
darNos

Aiškėja, kad naujajame Seime 
posėdžiaus keturios ar penkios 
šeimos. Nors kai kurie sutuokti-
niai dirbs skirtingose frakcijose, 
vakarais suvienys pažiūras ir rytą 
parlamente bus daugiau darnos. 
Kelių šeimų mažoka, kad išrink-
tieji nuo ryto iki vakaro trykštų 
meile vienas kitam. Dar sėkmin-
giau įstatymų leidėjai dirbtų, jeigu 
mūsų valia į Seimą būtų išrinkta 
70 šeimų. Taip gražiai, be Konsti-
tucijos taisymo parlamentas susi-
trauktų pusiau. Galima pasvajoti 
ir apie idealiausią variantą: Seime 
posėdžiauja viena giminė. Tai bū-
tų: vyras ir žmona, jų vaikai, tetos, 
dėdės, uošvės, pusbroliai, pusse-
rės... Viskas eitų kaip iš pypkės! 
Sakysite: kvailos svajonės! Šian-
dien gal ir kvailokai atrodo, bet 
rytoj jau gali tapti tikrove. Kaž-
kada juk netikėjome, jog žmogus 
į Mėnulį nuskris. 

krizė tebejaudiNa 
protus 

Pasaulis neriasi iš kailio, kad 
pasmaugtų visus smaugiančią 
finansų krizę. Niekas dorai ne-
paaiškina, kodėl taip atsitiko. 
Panašu, kad kapitalistinę sistemą 
buvo apsėdęs pinigų darymas. 
Panašiai kaip lietuviškame „Se-
kundės“ banke: „Reikia pinigų? 
Pinigų yra!“ Buvo tikima, kad 
pinigai patys moka daryti pini-
gus. Veisiasi kaip tarakonai ar 
kolorado vabalai. Iš tikrųjų, juk 
vertybes sukuria tik darbas ir 
daugiau niekas. Peršasi mintis, 
kad dabartinė krizė irgi labai 
gudrus sumanymas pinigų iš oro 
pasidaryti. Kažkas susikraus mi-
lijonus. Juk iš bankų pinigai nega-
lėjo išgaruoti kaip kamparas. Jie 
atsidūrė kažkieno kišenėse, bet 
visi apie tai tyli. Piniguočių nie-
kas negaudo, į kalėjimus nesodi-
na, nors jie pradangino paprastų 
žmonių kruvinai uždirbtus pini-
gus. Kodėl? Todėl, kad dar nėra 
tokios mados gera valia pačiam 
eiti sėsti į kalėjimą? 

patiksLiNimas

Spalio 18 d. „Biržiečių žodžio“ 3 
puslapyje spausdintoje kandidato 
į Seimo narius Aurimo Franko poli-
tinėje reklamoje dėl redakcijos kal-
tės įsivėlė klaida. Tekstas turi būti 
toks: „ Nuoširdžiai dėkoju visiems, 

kurie atidavėte savo balsą už mane 
ir suteikėte man galimybę dalyvauti 
antrame rinkimų ture. Tikiuosi ir to-
lesnio Jūsų palaikymo. Jus gerbian-
tis kandidatas į Lietuvos Respublikos 
Seimą Aurimas Frankas“. 

Atsiprašome kandidato ir skai-
tytojų.

Mes, „Star of Hope“ (organizacijos, teikiančios pagalbą ir labdarą) 
atstovai, jau ketverius metus bendradarbiaujame su Biržų rajono 
savivaldybe. 

Džiugu, kad Lietuvoje yra tokių žmonių, kaip Aurimas Frankas –jau-
nų, šiuolaikiškų, gebančių bendradarbiauti su užsienio partneriais ir 
suprasti paprastą žmogų, kuriam reikalinga pagalba.

Tikimės, kad Biržų krašto žmonės įvertins Aurimą Franką ir balsuos 
už jį antrajame rinkimų į LR Seimą ture. Telydi jį sėkmė!

Marta MARTiNSSoN ir ove JAkoBSSoN

Apmokėta iš Aurimo Franko rinkimų sąskaitos. Užs. 4272 

poLitiNė rekLama

Spalio 26 dieną balsuokime 
už VALDEMARĄ VALKIŪNĄ
Mieli Biržų krašto žmonės,
Biržų pagyvenusių žmonių asociacijos, vienijančios 

virš 200 narių, valdyba kviečia aktyviai dalyvauti 
rinkimuose ir palaikyti asociacijos rėmėjo 
VALDEMARO VALKIŪNO kandidatūrą. 

Valdybos daugumos vardu, Biržų PŽA pirmininkė 
Danutė Martinkėnienė 

Apmokėta iš Valdemaro Valkiūno rinkimų sąskaitos. Užs. 4270 

minėjimus. Jie nepasiteisino. Minėji-
mas trukdavo keliasdešimt minučių. 
Šiemet kapinėse visą popietę skam-
bės gedulingos muzikos, skaitovų ei-
lių įrašai, – pasakojo seniūnas Stepas 
Gudas. Jis džiaugėsi pagražėjusiomis 
Deikiškių, Šukionių, Lamokėlių ka-
pinaitėmis. Šiemet Lamokėlių kapi-
nės praplėstos. 

Kvetkų krašto žmonės dar negali 
džiaugtis praplėstomis Kvetkų ka-
pinėmis, nors tai labai reikalinga. 
Seniūnas Gediminas Arnašius pasa-
koja, kad su gyventojais buvo aptarta, 
į kurią pusę kapinės bus plečiamos, 
paruoštas planas. Planas įstrigo 
valdininkų kabinetuose, o žmonės 
būgštauja, kad nebeturės kur laidoti 
savo artimųjų... 

vyksta taLkos 
– Mažesnėse kapinaitėse lapus 

grėbsto tų kapinių prižiūrėtojai, o 
didesnėse, kurios apsodintos lapuo-
čiais medžiais, liepomis, rengiamos 
talkos. Užušilių kapinių prižiūrėtojas 
susilaužė ranką, todėl į šias kapines 
nusiuntėme darbininkų brigadą. 
Kai daugiau žmonių būryje, darbas 

sekasi greičiau, – pasakojo seniūnė 
Gailutė Tamulėnienė. 

Papilio seniūnas Gediminas Ar-
našius pasakojo, kad kapinių pri-
žiūrėtojams į talką pasiuntė po vieną 
viešuosius darbus dirbantį žmogų. 
Padės grėbstyti lapus, išnešti medžių 
šakas. Vienam kapininkui darby-
mečiu sunku. Jo prižiūrimas plotas 
daugiau kaip trys hektarai. 

Pačeriaukštės seniūnijoje kapines 
tvarkys šeši bedarbiai. Seniūno Vy-
tauto Džėjos žodžiais, darbo labai 
daug: ne vien lapus grėbti, bet ir 
neprižiūrimus kapus nuravėti, su-
tvarkyti. 

Prieš Vėlines netyla seniūnų telefo-
nai. Žmonės, ypač miestiečiai, teirau-
jasi, ar jau privežė smėlio. Seniūnai 
žadėjo: šiais metais smėlio į kapines 
dar atveš, tačiau mažiau. Žmonės jį 
naudoja netaupiai, išdrabsto. Štai Pa-
rovėjos seniūnijos kapininkai likusį 
iš praėjusių metų smėlį kasa į krū-
veles. Vabalninko seniūnas Stepas 
Gudas abejoja: 

– Žmonės prie kapo pripila smė-
lio, paskui vėl tą smėlį su lapais, žole, 
šiukšlėmis sušluoja ir išpila už kapi-
nių tvoros. Kiek smėlio atvežame, 
tiek vėl turime į sąvartyną išvežti...

Kaip keičiasi kapinės

poLitiNė rekLama

atkelta iš 1 psl.

Dėmesio!
Kandidatas į LR Seimą AURIMAS FRANKAS 

kviečia VALDEMARĄ VALKIŪNĄ
Į diskusiją tiesioginiame RYGVEDOS TV eteryje

po informacinės laidos „Mūsų Biržai“
spalio 22 d. (trečiadienį) 21.30 val.

Maloniai kviečiu pažiūrėti diskusiją
Laidos įrašą galite žiūrėti 
internete www.rygveda.lt

Apmokėta iš Aurimo Franko rinkimų sąskaitos. Užs. 4271

poLitiNė rekLama
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U
žs.2771

Vabalninko krašto muziejuje paro-
doms skirtas vienas nedidelis kamba-
rys. Tad čia vyksta nuolat keičiamos 
1-2 autorių kūrybos parodos. Dabar 
į parodą atkeliavo biržietės tautodai-
lininkės Zitos Korsakienės kryžiuku 
siuvinėti paveikslai. Jų, skirtingo dydžio 
ir stiliaus, net 40. Tai tik dalis nagingos 
siuvinėtojos darbų, kuriuos ji kuria 
nuo 12 metų. 

Parodos atidaryme dalyvavo buvusi 
„Saulalas“ etnografinio ansamblio va-
dovė Stasė Čuikina. Ji prisiminė Zitą 
Korsakienę, kuri prieš 10 metų Vabal-
ninko kultūros namuose buvo suren-
gusi parodą. Tada etnografinis ansam-
blis ruošėsi dalyvauti Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje Vilniuje. Reikėjo turėti 
savo vėliavą ar emblemą. Tada Stasė 
ir paprašė Zitą išsiuvinėti „Saulalas“ 
ansambliui vėliavą. Su šia vėliava an-
samblis jau dalyvavo daugelyje svarbių 
renginių. Dabar, apžiūrėdamos muzie-
juje laikomą šią vėliavą, abi moterys 
prisiminė praėjusius laikus ir ta proga 
paprašė padaryti nuotrauką.

algirdas GaRbauskas

Paroda ir... prisiminimai

Vėliava – Stasė Čuikina ir Zita Korsakienė prie „Saulalas“ vėliavos.

Algirdo Garbausko nuotr.

Penktasis 
popchorų 
festivalis
Savaitgalį vaikus ir 
senelius, mamas ir 
tėvelius į „Smaližių 
šalį“ kvietė jaunieji 
dainininkai. Kultūros 
centre vyko penktasis 
popchorų festivalis, 
kuriame dalyvavo 
dainininkai ne tik iš 
Biržų, bet ir iš kaimyninių 
rajonų.

Edita MIKELIONIENĖ
Tel. (8 450) 33734

editamikel@yahoo.com

Žiūrovus ir festivalio dalyvius 
pasitiko geltonais ir mėlynais balio-
nais išpuošta „Smaližių šalis“ ir jos 

šeimininkės Pepė Ilgakojinė (rengi-
nio organizatorė Jūratė Garnelienė) 
bei Merė Popins (renginio vedėja 
Gytė Rožėnienė). Smagūs pokštai 
linksmai nuteikė žiūrovus. 

Festivalyje dainavo Panevėžio 
muzikos mokyklos lengvosios mu-
zikos choras, popchoras „Boružėlė“ 
iš Rokiškio, „Ledukai“ iš Kupiškio, 
Biržų kultūros centro popchoras 
„Pylipukas“ (vadovė Jūratė Gar-
nelienė), Germaniškio pagrindinės 
mokyklos popgrupė „Žvaigždutė“ 

(vadovė Z. Bėliakienė), „Atžalyno“ 
vidurinės mokyklos dainavimo stu-
dija „Nenuoramos“ (vadovė Jolan-
ta Vaitkevičienė), Papilio kultūros 
namų vaikų popchoras „Drugelis“ 
(vadovė Vigilija Macienė), Yama-
hos muzikos mokyklos grupė „Iš-
dykusios natos“ (vadovė Regina 
Baronienė). Šoko panevėžiečiai, 
Biržų kultūros centro pramoginių 
šokių grupė (vadovė Dalia Urbo-
nienė) bei Nijolės Matulionienės 
vadovaujamos šokėjos.

Repetuoja Kultūros centro pramoginių šokių šokėjai.

Editos Mikelionienės nuotr.

Dainininkai iš Papilio.
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Regionų krepšinio 
lyga, pasirinkusi šūkį 
„Čia gimsta žvaigždės“, 
pradeda trečiąjį sezoną. 
Biržų „Rinkuškių alaus“ 
krepšinio komanda, 
praėjusiame RKL sezone 
užėmusi trečiąją vietą, 
naują sezoną pasitinka 
pasikeitusi. Jai iškeltas 
tikslas patekti tarp 8 
stipriausių lygos komandų.

Dalius MIKELIONIS
tel. (8 450) 31645

mikelioni@yahoo.com

komaNda
Biržų „Rinkuškių alaus“ treneris 

Algirdas Kriaučiūnas likus savaitei 
iki sezono pradžios sako, kad nesi-
ruošia eiti anykštėnų keliu. Anykš-
čių „Puntuke“ – nė vieno vietinio 
žaidėjo. 

– Turi pinigų – nusipirko visą 
komandą su treneriu. Jie net tre-
niruojasi Vilniuje, o Anykščiuose 
pasirodo kartą per savaitę kelioms 
valandoms – rungtynių sužais-
ti. Galime didžiuotis, kad kasmet 
užsiauginame savų žaidėjų ne tik 
Biržų komandai. Mūsų auklėtiniai 
kiekvienais metais papildo aukštes-
nėse lygose žaidžiančias komandas. 
Agnius Gurklys, žaidžiantis Šiaulių 
universitete, išrinktas geriausiu Stu-
dentų lygos žaidėju. Povilas Butke-
vičius – vienas iš LKL „Kauno“ ko-
mandos lyderių. Žydrūnas Kelys vėl 
treniruojasi su Vilniaus „Sakalais“. 
Šią vasarą į Pasvalį išvažiavo Vaidas 
Jatulevčius ir Gabrielius Ramonas. 
Dėl viso pikto abu žaidėjus įtraukė-
me į „Rinkuškių alaus“ sudėtį – gal 
grįš... Tačiau Gabrielius – „Pieno 
žvaigdžių“ starto penketo žaidėjas, 
kaip jį Biržuose, kai žaidžiame že-
mesnėje lygoje, išlaikysi? – svarstė 
A. Kriaučiūnas. 

Treneris minėjo ir kitas netektis: 
– Pasikeitė visas komandos star-

to penketukas. V. Jatulevičius ir G. 

Ramonas – „Pieno žvaigždėse“. Abu 
legionieriai iš Žemaitijos liko žaisti 
Klaipėdoje. Geriausiam praėjusio se-
zono kovotojui dėl kamuolių 211 cm 
Lawel Adewole Waneed buvo atlikta 
sudėtinga raktikaulio operacija ir jis 
dar ilgokai negalės sportuoti. Tačiau 
smagu nors tiek, kad su „Vole“ susi-
tarėme ir jis, kai tik pasveiks, sugrįš 
į mūsų komandą. Laukiame jo pasi-
rodant žiemą. Tad svarbu išsilaikyti 
be aukštaūgio iki antrojo varžybų 
etapo ir grupėje patekti į ketvertu-
ką, kad toliau galėtume grumtis dėl 
aukščiausiųjų vietų.

Pasak A. Kriaučiūno, komandą 
sustiprino du panevėžiečiai 200 cm 
aštuoniolikametis Deivydas Keburys 
taiklus snaiperis, gerai kovoja po 
krepšiais dėl kamuolių, yra veržlus 
krepšininkas. Devyniolikametis Do-
vydas Veriuga yra 190 cm ūgio. Jis 
nepaprastai šoklus, greitas ir staigus 
žaidėjas. D. Veriuga gerai ginasi, yra 
nepamainomas, kai reikia spausti 
varžovus. Prie jų pridėjus trisdešim-
tmetį komandos veteraną ir sielą 192 
cm ūgio Žydrūną Kačinską, kovin-
gąjį Martyną Kriaučiūną ir 205 cm 
ūgio Evaldą Daugvietį, galima matyti 
naujosios komandos stuburkaulį. 
Iš studijų komandai padėti savait-
galiais grįš fiziškai tvirtas ir šoklus 
186 cm ūgio Mindaugas Jozėnas. 
Biržuose liko ir 180 cm įžaidėjas 
Arvydas Kutra. 

Kaip ir kasmet, „Rinkuškių alų“ 
gausiai papildė šešiolikamečiai sep-
tyniolikamečiai Biržų sporto moky-
klos auklėtiniai: 180 cm ūgio Eiman-
tas Gasiūnas ir Paulius Varnas, 186 
cm Mindaugas Plungė, 190 cm Er-
nestas Pažerauskas, 188 cm Manfre-
das Gudas, jau pernai aikštelėje epi-
zodiškai matyti 190 cm Nedas Punys 
ir 180 cm Artūras Krivickas.

– Labiausiai sezono pradžioje, kol 
negrįš „Volė“, mums trūks ūgio ko-
vojant po krepšiais. Tačiau koman-
da jauna ir perspektyvi. Mes netu-
rime ko prarasti, tad su kiekvienu 
varžovu kovosime iki paskutiniųjų. 
Kiekvieną pergalę, kiekvieną taškelį 
plėšime dantimis. Turnyras Biržuose 
parodė, kad smarkiai atsinaujinusiai 
komandai dar trūksta susižaidimo, 
tačiau kovingumo ir ryžto turime į 
valias. Gausiai mūsų palaikyti atei-

nantys sirgaliai neturėtų nusivilti. 
Visai nesigailiu, kad neprisisamdėme 
patyrusių „senių“. Daug maloniau 
matyti, kaip aikštėje kovoja mūsų pa-
čių auklėtiniai, – optimistiškai prieš 
naująjį sezoną kalbėjo „Rinkuškių 
alaus“ treneris A. Kriaučiūnas.

Lyga
Šiais metais Regionų krepšinio 

lygoje rungtyniaus net 32 lygos 
komandos. Su lyga atsisveikino 
Švenčionių „Švenčionys“, Joniškio 
„Žiemgalių ainiai“ ir Panevėžio 
„Viktauga“. Tačiau į lygą sugrįžo 
Ukmergės KK komanda, prisidėjo 
Telšių „Džiugas“, Klaipėdos „Teko-
da“, Vilniaus KK „Akademija“, Vil-
niaus Krepšinio mokykla, Prienų 
„Rūdupis-2“, Kauno „KTU-Žalva-
ris“, ir Marijampolės „Mantinga“. 
Kaip ir antrame sezone, komandos 
šiemet bus vėl suskirstytos į keturis 
regionus: Aukštaitijos, Žemaitijos, 
Vidurio ir Suvalkijos. Kiekviename 
regione bus po aštuonias komandas. 
Buvo pasiūlymų daryti du pogru-
pius po šešiolika komandų, tačiau 
atsižvelgiant į atstumus tarp miestų 
ir išlaidas išvykoms, buvo nutarta 
palikti senąją tvarką, kai komandos 
pirmame varžybų etape rungdavosi 
suskirstytos į 4 regionus.

Aukštaitijos regione žais: Biržų 
„Rinkuškių alus“, Šiaulių „ABRO-
Saulė“, Kėdainių „SM-Nevėžis 2“, 

Radviliškio „Radviliškis“, Rokiškio 
„Rokiškio sūris“, Kupiškio „Dailista“, 
Panevėžio „Bangenė-Aivera“, Rasei-
nių „Raseiniai“.

Žemaitijos regione žais: Šiau-
lių rajono „Grafų baldai-Krista-
las“, Kretingos „Kretinga“, Plungės 
„SM-Inesa“, Telšių SM, Akmenės 
„Akmenė“, Jurbarko „Nemunas“, 
Klaipėdos „Tekoda“, Neringos „Ne-
ringos kuršiai“.

Vidurio regione žais: Vilniaus 
„Magnus-Orem“, Širvintų „LSG-
Alekniškis“, Ignalinos „Ignalina“, 
Lietuvos kurčiųjų rinktinė, Visagino 
„Visaginas“, Vilniaus KK „Akademi-
ja“, Ukmergės KK, Vilniaus krepši-
nio mokykla.

Suvalkijos regioną sudarys: Aly-
taus „Savanoris“, Kauno „KM Tor-
nado“, Birštono „Birštono Jazz“, 
Marijampolės „Mantinga“, Prienų 
„Rūdupis 2“, Kauno „KTU-Žalvaris“, 
Jonavos SK, Šakių „Zanavykas“.

Komandos, sužaidusios savo po-
grupyje po dvejas rungtynes (vienas 
namuose, kitas išvykoje) turnyrinėje 
lentelėje pasiskirstys pagal laimėtų 
rungtynių skaičių. Antrame etape 
Aukštaitijos regiono komandos, 
savo pogrupyje užėmusios 1–4 ir 
5–8 vietas, žais su Vidurio regiono 
komandomis, užėmusiomis 1–4 ir 
5–8 vietas. Taip žais ir Žemaitijos bei 
Suvalkijos regionų komandos. 

Licencijos žaidėjams išduodamos 
nuo rugsėjo 15 iki spalio 10 dienos. 
Žaidėjus į komandą papildomai re-
gistruoti galima iki 2009 metų sau-
sio 10 dienos. Maksimalus žaidėjų 
skaičius komandoje padidintas iki 
20. Komandoje tegalės būti trys už-
sieniečiai žaidėjai. 

Pirmosios Regionų krepšinio ly-
gos varžybos vyks jau šį savaitgalį, o 
oficialiai pirmojo turo varžybos bus 
žaidžiamos spalio 24 d. Čempionatas 
truks iki gegužės 1 dienos. 

Rungtynės vyks penktadieniais 18 valandą ir šeštadieniais 14 valandą. 
Biržų „Rinkuškių alaus“ komanda pirmame etape susitiks:
Spalio 24 d. 18 val.: Biržų „Rinkuškių alus“ – Jonavos SK
Spalio 25 d. 14 val: Biržų „Rinkuškių alus“ – Panevėžio „Bangenė-Aivera“ 
Lapkričio 7 d. 18 val.: Radviliškio „KK Radviliškis“ – Biržų „Rinkuškių 
alus“ 
Lapkričio 8 d. 14 val.: Biržų „Rinkuškių alus“ – Rokiškio „Rokiškio sūris“ 
Lapkričio 14 d. 18 val.: Biržų „Rinkuškių alus“ – Šiaulių „ABRO-Saulė“ 
Lapkričio 15 d. 14 val.: Kupiškio „SC Dailista“ – Biržų „Rinkuškių alus“ 
Lapkričio 22 d. 14 val.: Biržų „Rinkuškių alus“ – Kėdainių „Nevėžis 2“ 

Prasideda trečiasis 
RKL sezonas

Praėjusių metų triumfas, Biržų „Rinkuškių alui“ iškovojus bronzos medalius.

Biržų „Rinkuškių“ futbolo klubo 
komanda sėkmingai pasirodė 2008 
metų Panevėžio apskrities futbolo 
čempionate ir likus vienam turui iki jo 
pabaigos užsitikrino čempionų vardą. 

Apskrities čempionate Biržų „Rinkuškiai“ per-
nai užėmė trečiąją vietą. Šiemet mūsiškiai norėjo 
ne tik tapti prizininkais, bet ir galvojo apie aukš-
tesnę vietą ant prizininkų pakylos. Apskrities čem-
pionate dalyvavo 9 komandos: Kupiškio „Narjan-
ta“, Panevėžio „Aukštaitija“, „Eismas“, „Atomas“, 
„Sanžilė“ ir „Ekrano Senjorai“, FC „Pasvalys“ ir 
FK „Rokiškis“. Biržiečiai čempionate patyrė tik 
vieną pralaimėjimą, ir likus dviems turams iki jo 
pabaigos, jiems tereikėjo iškovoti du taškus. 

Šeštadienį Jaunimo stadione „Rinkuškiai“ priė-
mė „Atomą“. Biržiečiai iš karto perėmė iniciatyvą 
ir perkėlė žaidimą į varžovų aikštės pusę. Tačiau 
priartėjus prie panevėžiečių vartų vis pritrūkdavo 
taiklaus smūgio arba paskutinio tikslaus perda-
vimo laisvam komandos draugui. Panevėžiečiai 
retkarčiais atsakydavo greitomis ir pavojingomis 
kontratakomis. Pirmame kėlinyje įvarčių taip ir 
nebuvo įmūšta. Antrame kėlinyje vaizdas ne-

pasikeitė: mūsiškiai atakavo, turėjo iniciatyvą, 
varžovai tenkinosi keliais greitais išpuoliais, su 
kuriais puikiai susidorojo „Rinkuškių“ gynėjai. 
Įpusėjus antram kėliniui biržiečiai keitė žaidėjus, 
tačiau vaizdas aikštėje nepasikeitė: prie varžovų 
vartų paskutinėmis atakos sekundėmis vis pri-
trūkdavo aštrumo.

Atsinaujinusio Jaunimo stadiono tribūnose ne-
gausiai susirinkę ištikimiausi „Rinkuškių“ sirgaliai 
jau manė, kad rungtynės taip ir baigsis lygiosio-
mis, o kas taps apskrities čempionais, spręsis po 
savaitės Panevėžyje. Tačiau likus 4 minutėms iki 
rungtynių pabaigos biržiečiai prie „Atomo“ var-
tų užsidirbo baudos smūgį. Tadas Verkulevičius 
smūgiavo galva... ir žiūrovai apmaudžiai atsidu-
so, nes kamuolys atsimušė į virpstą. Tačiau dar 
po sekundės žiūrovai triumfuodami pašoko nuo 
suoliukų: nuo virpsto atšokusį kamuolį spyrė 
Richardas Komas ir jis pagaliau perskrodė vartų 
liniją. 1:0! Biržų „Rinkuškių“ pergalė, išplėšta pa-
čioje rungtynių pabaigoje, garantavo mūsiškiams 
Panevėžio apskrities čempionų titulą. Po savaitės 
Panevėžyje vyksiančios rungtynės su „Ekrano“ 
veteranais jau bus tik formalumas.

Dalius MikeLioNis

Biržų „Rinkuškiai“ – apskrities čempionai!

“Rinkuškių“ žaidėjai aikštę palieka jau kaip čempionai.

Daliaus Mikelionio nuotr.
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spalio 18 d. 
biržų darbo biržoje 
registruotos 
laisvos darbo vietos:
pardavėjas (mėsos išpjaustytojas), 
mėsos išpjaustytojas, ekonomistas, 
vadybininkas (sandėlininkas), sker-
dyklos darbininkai ir krovikai – UAB 
„Agaras“;
plytų mūrininkai, medkirčiai, san-
technikas, elektrikas – UAB „ROS-
MEDA“;
siuvėjas operatorius – UAB „Val-
daura“, 
šaltkalvis-padangų montuotojas – A. 
Kodienės „AKKA“,
choreografas/šokio mokytojas – VšĮ 
šokio populiarinimo centras,
autobuso vairuotojas, elektrikas – 
UAB Biržų autobusų parkas

spalio 18 d. 
kainos litais

1 kg česnakų 8–10
1 kg morkų 1–2
1 kg bulvių 0,5–1
1 kg medaus 10–14
10 kaimiškų kiaušinių 5–6
Kviečiai (50 kg) 25
Miežiai 25
Paršeliai 160–170
Kiauliena, 1 kg:
- kumpio be kaulo 12–14
- sprandinės 18–19 
- nugarinės 20
- šoninės 10–12 
- šonkauliukų 10
- galvų, kojų 1–5
- rūkytų lašinių 14–15
Vištos 15
Triušiena 20
1 kg agurkų 5,5
1 kg pomidorų 2,5–3,5
1 kg kopūstų 0,7–1
1 l spanguolių 5–6
1 kg obuolių 1–3
1 kg kriaušių 1,5–3
1 kg svogūnų 1,5–2
1 kg burokėliai virti 3
1 kg raugintų kopūstų 3

biržų turgus

Akivaizdu, kad turizmas Lietuvoje plėto-
jamas kasmet vis sėkmingiau: neseniai pa-
tvirtinta šalies įvaizdžio koncepcija „Lietuva 
– drąsi šalis“, sukurta šią koncepciją atspindin-
ti interneto svetainė, prekių ženklas – išties 
jau nuveikta daug svarbių ir įvairių darbų. 
Džiugu, kad turizmo sektorius vis aktyviau 
skverbiasi ir į kaimą – rezultatai liudija augi-
mą: pernai Lietuvoje suskaičiuota apie 600 
kaimo turizmo sodybų, galinčių priimti dau-
giau nei 10 tūkst. turistų. 

„Poilsiautojų kaimo turizmo sodybose su-
laukta apie 300 tūkstančių, be to, jų vis daugė-
ja. Tiesa, užsieniečių iš jų – tik kiek daugiau nei 
10 proc., nors jie kaimo sodybose svečiuojasi 
ilgiau nei lietuviai“, – sakė forume dalyvavusi 
žemės ūkio ministrė prof. Kazimiera Danutė 
Prunskienė. 

Pirmaisiais metais, vos atsiradus naujų 
kaimo turizmo plėtros galimybių, šia sriti-
mi labai susidomėta. Dabar norinčiųjų kurti 
kaimo turizmo sodybas yra šiek tiek mažiau, 
tačiau kasmetis 20 proc. aktyvumo didėjimas 
vis tiek maždaug dukart pralenkia bendrus 
Lietuvos ūkio augimo tempus. 

Laimėjimus atspiNdi ir kaimo 
pLėtra
Kaimo turizmo plėtrą ypač paspartino 

galimybės pasinaudoti lėšomis iš Euro-
pos Sąjungos struktūrinių fondų. Teikiant 
paramą pagal Specialiąją žemės ūkio ir 
kaimo plėtros programą (SAPARD), turiz-
mo plėtrai buvo skirti tik keli milijonai – 
tuo metu įkurta 17 kaimo turizmo sodybų. 
2004–2006 m., panaudojus maždaug 50 mln. 
litų, įsteigtos jau 47 sodybos. O pagal Kaimo 
plėtros programą 2007–2013 m. kaimo turiz-
mui skatinti skirtos dvi kryptys, tad bendra 
paramos suma yra gerokai didesnė – net 
284 mln. litų. 

Šių metų pradžioje jau buvo pateiktos 
122 paraiškos maždaug 65 mln. litų paramai 
gauti. K. Prunskienė patikino, kad paramai 
skirtų lėšų turėtų pakakti, o jeigu netikėtai 
pritrūktų, atsižvelgus į veiklos sričių populia-
rumą, lėšas dar bus galima perskirstyti. Tiesa, 
naujoje programoje nustatytos griežtesnės 
paramos gavimo taisyklės – vienam projek-
tui finansuoti dabar skiriama iki 200 tūkst. 
eurų. Ankstesnė patirtis rodo, kad būtent į 

tokią sumą orientuojasi norintieji įkurti kai-
mo turizmo sodybas. 

išspręstos dar Ne visos 
probLemos
„Siekiant toliau plėtoti kaimo turizmą, 

nepaprastai svarbu stengtis, kad Lietuvos 
kaimas būtų visais atžvilgiais patrauklus ir 
vietiniams keliautojams, ir svečiams iš užsie-
nio. Įgyvendinti šį tikslą padeda ne tik Kaimo 
plėtros programa ir jos priemonės, skirtos 
būtent kaimo turizmui, poilsiavietėms kurti 
ir plėtoti, bet ir veiksmai infrastruktūrai gerin-
ti“, – planus vardijo žemės ūkio ministrė. 

Patrauklaus kaimo įvaizdis pirmiausia 
kurtinas sprendžiant aktualiausias kaimo 
problemas: reikia tvarkyti kaimo kelius, at-

naujinti vandentiekio sistemas ir gerinti 
vandens kokybę, pasirūpinti gyvenviečių 
apšvietimu. 

K. Prunskienė pasidžiaugė, kad jos vado-
vaujama ministerija šių metų sausį vyriau-
sybės priimtu sprendimu atsakinga ir už 
tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų 
srities kuravimą. „Etnokultūra, apimanti ir ku-
linarinį paveldą, ir tradicinius amatus, folklorą, 
yra labai patraukli turistams – ir svečiams iš 
užsienio, nustembantiems lietuvių tradicijų 
gausa, ir patiems lietuviams, besididžiuojan-
tiems mūsų visų vertybėmis“, – paaiškino mi-
nistrė, tikinti gera Lietuvos įvaizdžio kūrimo 
perspektyva. 

Žemės ūkio ministerijos informacija
Užs. 4260 

Kaimo turizmas prisideda 
kuriant šalies įvaizdį

Gedimino Savickio nuotr. BFL

Prasidėjus šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų, primename 
dėl šildymo sezono pradžią ir pabaigą reglamentuojančių teisės normų, 
apibrėžtų Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo 13 straipsnyje ir šiuo 
metu galiojančiose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, taikymo. Šil-
dymo sezono pradžią ir pabaigą pasirenka patys šilumos vartotojai:

1. Šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pra-
džios ir pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų, išskyrus savi-
valdybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono pradžia 
ir pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais.

2. Jeigu šilumos vartotojas, turintis teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo 
pradžios ir pabaigos, nusprendė pradėti arba baigti savo pastatų šildymą 
kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia 
ar pabaiga, jie apie savo sprendimą Ūkio ministro patvirtintose Šilumos 
tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, 
o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.

3. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas dau-
giabučio namo butams ir kitoms patalpoms šildyti. Butai ir kitos patalpos 
daugiabučiame name privalo būti šildomi, jeigu tam neprieštarauja dau-
guma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui. 

biržų rajono savivaldybės informacija

Informacija dėl šildymo sezono 
pradžią ir pabaigą reglamentuojančių 
teisės normų taikymo

Pasikeitė Biržų rajono policijos 
komisariato pavadinimas

Nuo spalio 1 d. Biržų rajono policijos komisariatas, vykdant polici-
jos reformą, prijungtas prie Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato. Įprastą Biržų rajono policijos komisariato pavadinimą 
pakeitė naujas – Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisaria-
to Biržų rajono policijos komisariatas. Policija informuoja, kad pasi-
keitė tik mūsų įstaigos pavadinimas, tačiau bus vykdomos tos pačios 
funkcijos, kaip ir prieš reorganizaciją. Apie mus informaciją galite rasti 
interneto svetainėje www.policija.lt/birzai.

Viršininkas – 35 810
Viršininko pavaduotojas – 31 061
Kriminalinės policijos skyriaus viršininkas – 35 821
Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas – 35 820
Migracijos poskyrio viršininkas – 35 818
Operatyvaus valdymo poskyrio viršininkas – 35 815
Organizacinio poskyrio viršininkas – 35 816
Pasitikėjimo telefonas – 31 036

NuLėkė
Spalio 19 d. 16.10 val. Galvokų 

kaime 32 metų panevėžietė, vai-
ruodama „Audi A3“, nepasirinko 
saugaus greičio. Vairuotoja nesu-
valdė automobilio, nuvažiavo nuo 
kelio į griovį. Vairuotoja buvo blai-
vi, avarijos metu ji nenukentėjo, 
tačiau automobilis aplamdytas.

beteisis
Spalio 18 d. 22.35 val. Tylos ga-

tvėje policininkai sustabdė „BMW 
524“. Automobilio vairuotojas, 24 
metų L. B. iš Kočėnų kaimo, ne-
turėjo teisės vairuoti.

NebLaivūs vairuotojai
Spalio 20 d. 00.45 val. kelyje 

Biržai–Raubonys buvo sulaikytas 
„Renault 21“ vairavęs neblaivus 
Rokiškio rajono Obelių kaimo 
gyventojas. Jo kraujyje buvo 1,78 
prom. alkoholio.

Spalio 19 d. 8.40 val. Užušilių 
kaime buvo sulaikytas traktorių 
MTZ-82 vairuojantis girtas še-
šiasdešimtmetis. Jo kraujyje buvo 
1,41 prom. alkoholio.

Spalio 17 d. 20.04 val. Pabiržėje 
buvo sulaikytas „VW Jetta“ vaira-
vęs biržietis, kurio kraujyje buvo 
1,17 prom. alkoholio.

Spalio 19 d. 05.00 val. Šalnių 
kaime policininkai sustabdė vi-
sureigį „Opel Frontera“, kurio vai-
ruotojo kraujyje buvo 0,52 prom. 
alkoholio.

LaNgai
Spalio 17 d. pranešta, kad iš 

remontuojamo namo Vilniaus 
gatvėje dingo du plastikiniai 
langai. 

girti
Spalio 19 d. 10.40 val. Valkiš-

kių kaime neblaivus griuvinėjo 
76 metų vyras. Jo kraujyje buvo 
2,40 prom. alkoholio.

Tą pačią dieną apie pietus Mie-
liūnuose policininkai pastebėjo 
griuvinėjantį to kaimo gyventoją. 
52 metų vyro kraujyje buvo 2,47 
prom. alkoholio.

Parduoda
butai, garažai
4 kambarių butą. Kaina 70000 Lt. Tel. 
(8 650) 92036. Užs. 4077
2 kambarių butą Biržuose, miesto cen-
tre. Tel. (8 682) 46751. Užs. 3984
Didelę sodybą 15 km nuo Biržų. 
Kaina 70000 Lt. Tel. (8 650) 72862. 
Užs. 4087
Namą Vabalninke. Tel. (8 450) 39446. 
Užs. 4255
Senovinę sodybą (20000 Lt), rąstų 
namą persikėlimui (5000 Lt). Tel. (8 
616) 81688. Užs. 4256

įvairūs
Mažai naudotus minkštus svetainės 
baldus. Tel.: (8 450) 32086, (8 630) 
17211. Užs. 4206
Atbulinio osmoso filtrus geriamam 
vandeniui, nukalkinimo, nugeležini-
mo filtrus. Montuoja ir aptarnauja. Tel. 
(8 682) 42213. Užs. 3471
Supjautas ir nepjautas mišrias atraižas. 
Pristato. Tel. (8 654) 92492. Užs. 4265

Lygią, profiliuotą skardą, tvorų ele-
mentus, lankstinius. Pagamina per 24 
val. Panevėžys. Tel.: (8 685) 34798, (8 
698) 14485. Užs. 3502
Skaldytas malkas, atraižas, pjuvenas. 
Atveža. Tel. (8 604) 65913 (darbo d. 
8–17 val.). Užs. 3750
malkas: uosines, mišrias, kirvamal-
kes. vabalninko apylinkių gyven-
tojams taikomos nuolaidos. tel. (8 
618) 08212. Užs. 4276
spalius pastatų šiltinimui. supa-
kuoti. pristato. tel.: (8 675) 63269, 
(8 676) 59039. Užs. 3739
Baltarusiškus durpių briketus (0,9 
t/256 Lt). Medžio pjuvenų briketus 
(0,96 t/430 Lt). Pristato. Tel. (8 616) 
94180. Užs. 3668
Malkas: uosines, mišrias, kirvamalkes, 
skaldytas. Tel. (8 659) 06090. Užs. 
4229
Malkas: beržines, uosines, mišrias, 
skaldytas. Tel. 98 650) 72030. Užs. 
4237
Ekologinius ir paprastus grūdus: 
kviečius, miežius, žirnius, kvietrugius, 
avižas. Atveža. Tel.: (8 450) 32405, (8 
610) 14023. Užs. 4251
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uab „gaLvijų ceNtras“
2–8 sav. GALVIJUS SUPERKA ŠIOMIS KAINOMIS:
MĖSINIAI BULIUKAI: 50–80 kg – 8,00 Lt,
JUODMARGIAI BULIUKAI: 50–80 kg – 7,20 Lt,
MĖSINĖS TELYČAITĖS: 50 – 80 kg – 6,50 Lt, 
JUODMARGĖS TELYČAITĖS: 60–70 kg – 3,00 Lt,
BELGŲ MĖLYNŲJŲ VEISLĖS BULIUKAI: 50–80 kg – 12,50 Lt,
BELGŲ MĖLYNŲJŲ VEISLĖS TELYČAITĖS: 50–80 kg – 11,50 
Lt. 
Mielieji galvijų laikytojai, parduodami veršelį mums, Jūs parduodate jį tiesio-
giai be tarpininkų, tai reiškia, kad gaunate aukščiausią kainą. Pasiimame savo 
transportu, sveriame elektroninėmis svarstyklėmis. Atsiskaitome iš karto. PVM 
mokėtojams mokame PVM.
BŪKITE BUDRŪS, REIKALAUKITE DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMO IR PARDAVIMO 
SĄSKAITŲ!
MUS RASITE: Kukuiliškės k., Gardamo sen., Šilutės r.
Tel. (8 441) 43220, 43218, (8 699) 94808, (8 655) 95556  Užs. 4253

Užs. 3946

Užs. 4170

uab „vidiNgsta“ 
braNgiai perka 

veršeLius augiNimui. 
Moka 6 ir 18 proc. 

Greit pasiima. 
Atsiskaito vietoje, sveria. 

Tel. (8 658) 17384 
Užs. 2998

U
žs. 3465

UAB „Gyvaja“ ir L. Palionio firma per-
ka veršelius auginti iki 90 kg, belgų 
mėlynuosius – iki 100 kg, moka 6, 
18 proc. Tel.: (8 682) 49795, (8 613) 
26999. Užs. 276

U
žs. 3521

Parduoda beržo pjuvenų briketus 
(1 t/400 Lt), durpių briketus (450 
kg/140 Lt). Veža žvyrą, smėlį, išveža 
gruntą, statybinį laužą. Savivarčio, 
fiskaro paslaugos. Mūšos g. 6, Pasva-
lys, 9–13 val. tel. (8 611) 47405, par-
duotuvės tel. (8 614) 92979. Užs. 320

Naujas uab „grūdmala“ malūnas 
nebrangiai teikia malimo paslaugas, 
parduoda miltus, sėlenas. Mūšos g. 2, 
Pasvalys. Tel. (8 618) 60144, (8 451) 
38618. Užs. 330

U
žs.2999

A. Jankausko paslaugų įmonės
Laidojimo paslaugų 

centras
S. Dagilio g. 8, Biržai

Tel.: darbo metu 31078
viSа parą 31268
arBa 8~698 70110

Užs. 3946

U
žs. 3956

Užs. 4212

UAB „Raskafas“ braNgiai superka
buliukus ir mėsines telyčaites

nuo 55 iki 100 kg svorio.
Sveria, moka PVM, atsiskaito vietoje.

tel.: (8 654) 75847, (8 611) 94949. 

U
žs.3962

U
žs. 4199

Akcija 
bobų vasara
tęsiasi iki spalio 23 d.

Nuolaidos visoms 
prekėms moterims, 

vairuojančioms automobilį.

eva, 
J. Basanavičiaus 26, Biržai.
Tel.: (8 450) 34140, 
(8 682) 18209

U
žs. 4184

STUMDOMŲ DURŲ SISTEMAS, PRIEŠKAMBARIAI, VAIKŲ
KAMBARIO, SVETAINĖS, VIRTUVĖS BALDAI
Gamina puikiomis kainomis kokybiškai ir greitai
Dizaineri atvykimas ir baldų sumontavimas nemokamas.
Vyksta į kaimo vietoves. Pagamina viską, kas jūsų vizijoje

Tel. (8-694) 08545, (8-608) 64745

Nestandartinių baldų gamyba ir projektavimasNestandartinių baldų gamyba ir projektavimas

STUMDOMŲ DURŲ SISTEMAS, PRIEŠKAMBARIAI,
VAIKŲ KAMBARIO, SVETAINĖS, VIRTUVĖS BALDAI
Gamina puikiomis kainomis kokybiškai ir greitai
Dizaineri atvykimas ir baldų sumontavimas nemokamas.
Vyksta į kaimo vietoves. Pagamina viską, kas jūsų vizijoje

Tel. (8-694) 08545, (8-608) 64745

Nestandartinių  baldų gamyba ir projektavimas

Tiražo Nr. 654 
Data: 2008.10.19

17 24 40 74 06 22 67 35 36 03 
72 09 51 55 64 68 65 46 11 66 
12 25 02 45 62 28 21 63 56 16 
37 57 41 73 52 >> 4 kampai
61 34 20 48 75 >> Eilutė
29 58 14 18 27 >> Įstrižainės
31 47 32 >> Visa lentelė

Laimėjimai:

Keturi kampai – 2 Lt
Eilutė – 3 Lt
Įstrižainės – 9 Lt
Visa lentelė – 78640 Lt (2 x 
39320 Lt)
Aukso puode – 1000000 Lt

Papildomi prizai:
Peugeot 107 0463346
Renault Thalia 0036332
Mitsubishi Colt (TV šou) – Tomas 
Stanikūnas
VW Polo (Loto 1634) – Dalė Pe-
travičienė

Kvietimai į TV šou
010*322, 063*189, 061*269 .

Telefonai Sony Ericsson T250i:
(8 638) 45281, (8 680) 99826,
(8 622) 97772, (8 635) 34823, 
(8 680) 24037, (8 605) 57842, 
(8 651) 37077, (8 695) 81083,
(8 608) 84727, (8 619) 50432,
(8 629) 09012, (8 645) 87552.

Miela gydytoja Laisvute Baltrūnaite,
Auksu nuklotais takais su krintančiais kaštonais žengia ruduo, neš-
damas garbingą Jūsų pasirinkimą. Dirbdama medike, esate jautri, 
nuoširdi ir Jūsų švelnios rankos visiems sergantiems palengvina 
skausmą, prailgina gyvenimą.
Būkite laiminga, gyvenkite ir šypsokitės, kaip šypsosi saulė. Šildy-
kite savo šypsena širdis visų. Tegu šviečia laimė pasauly, tegu būna 
be galo šviesu.

To linkiu su pagarba V. Zakrys, Pabiržė

Mirus mylimai Mamytei,
nuoširdžiai užjaučiame Nijolę TAUJANSKIENĘ ir jos šeimą.

M. T. Solovjovai

Užjaučia

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimo sūnaus AIDO 
mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą.

A. J. Nindriūnai, I. Ladygienė, R. Ladyga, 
R. A. Kuzmos, D. P. Giedraičiai

Siūlo paslaugas
moko vairuoti Panevėžyje. Tel. (8 677) 
17415, Sigitas. Užs. 3642
Nuveža į aerouostus, keltus, parveža. 
Tel. (8 650) 60393. Užs. 4275

Siūlo darbą
Gaterininkui. Tel. 98 650) 56061. Užs. 
4221

Išnuomoja
2 kambarių butą su baldais. Tel. (8 614) 
19460. Užs. 4254

Nuoširdžiai užjaučiame Nijolę TAUJANSKIENĘ ir artimuosius,
mirus mylimai mamytei.

Rajono bibliotekininkai

Perka
Namai, žemė, miškas
Ariamą žemę, pievas, bet kokį mišką. 
Gali būti su sodyba. Moka brangiai. 
Tel. (8 612) 88244. Užs. 3936
brangiai žemę. moka iš karto. par-
duoda rugių–vikių ir kvietrugių sė-
klas. tel. (8 687) 91799. Užs. 3564

automobiLiai
Visų markių senus automobilius, 
nevažiuojančius, po avarijų. Pasiima. 
Tel. (8 619) 54667. Užs. 4223 

gyvuLiai
Įmonė brangiai juodmargius, žalmar-
gius, mėsinius-mišrūnus veršelius 
auginti, moka procentus. Tel.: (8 675) 
17694, (8 640) 13591. Užs. 304
Įmonė karves, jaučius, telyčias. Sveria. 
Atsiskaito iš karto. Tel.: (8 656) 30208, 
(8 699) 62100. Užs. 3916
UAB „Jaujupis“ iki 2 mėn. amžiaus 
veršelius auginimui. Moka 6, 18 proc. 
PVM. Tel.: (8 618) 29721, (8 682) 64997. 
Užs. 3938
Karves, jaučius, telyčias. Sveria. Atsi-
skaito vietoje. Tel.: (8 699) 90758, (8 
685) 51635. Užs. 3976
Bendra Belgijos-Olandijos įmonė ver-
šelius. Moka 6, 18 proc. Greitai pasiima. 
Tel. (8 694) 73936. Užs. 181
“Expogalvijai“ veršelius auginti iki 5 
savaičių. Moka proc. Tel. (8 694) 14494. 
Užs. 182
Lietuvos-Vokietijos įm. veršelius. 
Belgų mėlynuosius brangiai. Moka 
PVM. Sveria. Tel.: (8 682) 62284, (8 682) 
43615. Užs. 29

Įmonė brangiai visokius veršelius. 
Sveria. Tel.: (8 655) 76801, (8 655) 
37121. Užs. 4093
Įmonė brangiai gyvulius. Tel.: (8 656) 
49070, (8 656) 80339. Užs. 4129
UAB „BOVARIUS“ brangiai veršelius 
50–100 kg. Ypač brangiai belgų mė-
lynuosius. Moka 6, 18 proc. PVM. Tel. 
(8 648) 83800. Užs. 4180
Belgijos įmonė aukščiausiomis kai-
nomis įvairius veršelius auginimui 
nuo 50–100 kg. Ypač brangiai belgų 
mėlynuosius. Moka 6, 18 proc. PVM. 
Kiaules, atsiskaito iš karto. Tel.: (8 659) 
95647, (8 604) 44438. Užs. 4181
Įmonė brangiai galvijų prieauglį. 
Pasiima skubiai. Tel.: (8 655) 76801, (8 
655)37121. Užs. 4194
Įmonė brangiai visokius veršelius. 
Sveria. Pasiima skubiai. Tel.: (8 655) 
37121, (8 636) 51455. Užs. 4195
Ūkininkas veršelius auginimui. Tel.: (8 
687) 76021, (8 614) 67341. Užs. 4239
Traumuotus, suliesėjusius, bet kokius 
arklius. Moka iki 5 Lt + PVM. Karves. 
Tel. (8 622) 09326. Užs. 192
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biržietiškas aNekdotas

paskutiNis pusLapis

kaLbos mokykLėLė

Skyrelį rengia Savivaldybės 
kalbininkė 
diana staškūNieNė

gražiausios rajoNo sodybos

Širvėnos seniūnija, Obelaukiai, Aldonos ir Juozo Kairių sodyba.
Labai darni, puošni sodybos aplinka, geras gėlynų planavimas, ryškūs balkono svyrančių 
gėlių deriniai, atnaujinti pastatai.

Janinos Bagdonienės nuotr.biržų kuLtūros ceNtre

spalio 21 ir 23 d. 17 ir 19 val. Ru-
sijos kriminalinis veiksmo filmas 
„Greičio gatvės. Be taisyklių“. Bilie-
to kaina 4 Lt.
spalio 24 d. 18 val. Biržų kultūros 
centro mėgėjiško teatro spektaklis 
„Mergvakaris“ pagal Loros Kanin-
gen pjesę. Režisierė Vita Vorienė. 
Vaidina: E. Aišparienė, J. Brazdžiu-
vienė, R. Pipiraitė, I. Kazokienė, P. 
Kleinienė. Bilieto kaina 4 Lt.
spalio 25 d. 17val. ZUZI FIESTA. 
Dalyvauja Milana, grupės „Patru-
liai“, „Blogos mergaitės“, „Fuego“. 
Bilieto kaina 1–11 eilės 25Lt, 12–18 
eilės 20Lt, su „Olia lia“ kortele – ne-
mokamai.
spalio 28 d. 11 val. Neįgaliųjų 
draugijos 20-mečio minėjimas. 
Renginys nemokamas.
spalio 31 d. 18 val. Vėlinių vakaras 
su folkloro ansambliu „Siaudela“. 
Renginys nemokamas.
Lapkričio 6 d. 10 val. 5 ataskaitinį – 
rinkiminį susirinkimą kviečia Aklųjų 
ir silpnaregių draugija.
Lapkričio 7 d. 18 val. Vitalijos Ka-
tunskytės koncertas. Dalyvauja 
dukra Monika, saksofonistas Re-
migijus. Bilieto kaina 1-11 eilės 15 
Lt, 12-18 eilės 12 Lt.
Lapkričio 8 d. 14 val. Jonavos, 
Pasvalio, Joniškėlio ir Biržų „Bočių“ 
kolektyvų draugystės vakaras. Ren-
ginys nemokamas.
Lapkričio 11 d. 18 val. „Domi-
no“ teatro spektaklis apie savęs ir 
meilės ieškojimą „Arabiška naktis“. 
Režisierius Cezaris Graužinis. Už šį 
spektaklį Cezario grupė pelnė Kul-
tūros ministerijos apdovanojimą 
už geriausią 2003/2004m. teatrinį 
debiutą. Bilieto kaina 30 Lt.

„sėLos“ muziejuje

Tautodailininkės Onos Ladygienės 
kūrybinių darbų paroda „Mano kū-
rybos duoklė Jums“. 

Biržų neįgaliųjų klubui 20 metų. 
Parodos atidarymas spalio 25 d. 
12 val.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ filiale 
Vabalninko muziejuje veikia Zitos 
Korsakienės siuvinėtų paveikslų 
paroda. 

Biržų rajono neįgaliųjų draugijos 20-mečiui Biržų „Sėlos“ muziejuje 
rengiama draugijos narių darbų paroda. Spalio 25 d. 12 val. vyks 
parodos atidarymas.
Spalio 26 d. 11 val. vyks šv. Mišios Biržų šv. Jono Krikštytojo ir pamal-
dos Evangelikų reformatų bažnyčioje. Spalio 26 d. 10 val. šv. Mišios 
Nem. Radviliškio švč. Mergelės Marijos bažnyčioje.
Spalio 28 d. 11 val. Biržų kultūros centre vyks Biržų neįgaliųjų drau-
gijos 20-mečio minėjimas.
Kviečiame dalyvauti.

Spalio 24 d. 16 val. Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 

SUSIKAUPIMO POPIETĖ
Koncertuos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir 
mokytojai, bus eksponuojami Dailės skyriaus mokinių darbai.

Kamerinės 
muzikos 
koncertas
Spalio 23 d. 17.30 val. Biržų 
pilyje vyks kamerinės muzikos 
koncertas iš ciklo „Kvartetas ir 
fortepijonas“.
Dalyvauja valstybinis Vilniaus 
kvartetas, pianistai Birutė Vai-
niūnaitė, Sonata Deveikytė-
Zubovienė ir Rokas Zubovas.
Programoje: Mindaugo Ur-
baičio, Remigijaus Merkelio, 
Vytauto Barkausko ir Stasio 
Vainiūno kūriniai.
Bilietų kaina 4, 6, 8 Lt.

Pilnas ir pilnai
Pilnas: 1.visiškai užimtas, 

pripildytas; nepraimtas: Kibiras 
pilnas vandens. Salė pilna žmo-
nių; 2. daug turintis: Obelis pilna 
žiedų; 3. prk. apimtas, kupinas 
(jausmo, rūpesčio, ypatybės): 
Jis pilnas džiaugsmo, meilės, 
baimės; 4. ištisas, netrūktinas: 
Iki kito kaimo pilni septyni ki-
lometrai. Iš būdvardžio pilnas, 
padaromas prieveiksmis pilnai, 
kuris, deja, dažnai vartojamas 
netaisyklingai. Prieveiksmis pil-
nai netinka tomis reikšmėmis, 
kuriomis nevartojamas būdvar-
dis pilnas: Jis pilnai (= visiškai) 
sutiko su šia nuomone. Komisija 
pilnai (= nuodugniai, išsamiai) 
ištyrė skundą. Stengiamės kuo 
pilniau (= kuo geriau) patenkinti 
gyventojų poreikius. Gamina-
me pilnai (= visiškai) įrengtas 
rąstų pirtis. 

SAULĖ 
Spalio 22 d.: 
teka 8.08, 
leidžiasi 18.02, 
dienos ilgumas 9.54
Spalio 23 d.: 
teka 8.10, 
leidžiasi 18.00, 
dienos ilgumas 9.50

MĖNULIS 
Spalio 22 d.: 
leidžiasi 16.06
Spalio 23 d.: 
teka 1.00, 
leidžiasi 16.17

Spalio 21 d.
Delčia 14.56

Informaciją 
apie 

visuomeninių 
organizacijų 

renginius 
spausdiname 
nemokamai

piršLybos
Anais laikais, kai jaunikiai nuotakų ieškodavo važi-

nėdami su piršliu po kaimus, vienas, biržietiškai sakant, 
„zenkis“ prieš Užgavėnes užsuko į nuošalesnį kaimą.

Jo piršlys pažino ūkininką, turintį jau į nuotakas tinkan-
čią dukterį. Mergina kaip mergina – ir gražiai nuaugusi, 
ir neblogą kraitį turinti, tik žvairoka.

Valandėlę pasėdėję, pašnekėję su tėvais, susipažinę su 
nuotaka, piršlys su jaunikiu išėjo į lauką „arklio pažiū-
rėti“.

– Na kaip, tinka Adelė? – klausia piršlys.
– Gal ir tiktų, bet kad šalia sėdi, tolyn žiūri, o mato 

mane, – liūdnai atsakė jaunikis.

Antras spalio dešimtadienis buvo 
šiltesnis bei lietingesnis nei įprastai 
ir jau ,,įvykdė“ viso mėnesio kritulių 
normą. Paskutinis dešimtadienis, re-
gis, kritulių pritrūks, nes anticiklonai 
stiprės ir ciklonams teks sukiotis virš 
Atlanto arba keliauti šiauriau.

Iki savaitgalio vyraus debesuoti su 
pragiedruliais, nešalti ir daugiausia 
be kritulių orai. Pūs smagūs pietva-
karių vėjai. Oro temperatūra naktimis 
svyruos apie 6, dienomis kils iki 7–11 
laipsnių šilumos. 

Savaitgaliu kai kur gali truputį palyti, 
bus vėsiau – naktimis 2–6, dienomis 
vos apie 8 laipsnius šilumos. 

bronius MeDiNis


