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Šiandienos
numeris

8
puslapių

Birželio 14-oji– tre čia die nis.

Var da die nius šian dien šven-
čia: Almina, Alminas, Alminė, 
Alminta, Almintas, Bazilė, Bazili-
jus, Bazilis, Bazilius, Labgaudas, 
Labys, Labvarda, Labvardas, 

Pamedas, Rimtautas, Valerija, 
Valerijus.

SAU LĖ šian dien te ka 4.42, lei-
džia si 21.57. Die nos il gu mas – 
17.15.

MĖ NU LIS pilnatis.
Sau lė Dvy nių ženk le.

ORų PROgNOzĖ: Šian dien 
vie to mis gali trum pai palyti. Tem-
pe ra tū ra die ną naktį 8–13, dieną 
15–20 laips nių ši lu mos.

Ry toj vietomis trum pai palis. 
Tem pe ra tū ra nak tį 7–12, die ną 
17–22 laips niai ši lu mos.

Šeš ta die nį Kir nai čių kai me 
vy ko tra di ci nis vie nuo lik ta sis 
tarp tau ti nis fes ti va lis „Spor-
tuok, jau ni me, vi sos Lie tu-
vos...“, su jun gęs ne tik spor-
tiš kus jau nuo lius iš skir tin gų 
ša lies ra jo nų bei kai my ni nės 
Lat vi jos, mu zi ką ir dai nas pa-
mė gu sius vy res nio kai mo žmo-
nes, bet ir žem dir bius, ku riems 
su reng ta ko fe ren ci ja ak tua liais 
že mės ūkio klau si mais. Fes ti-
va ly je šie met pir mą kar tą or-
ga ni zuo tas ama ti nin kų, pre ky-
bi nin kų mies te lis. Šven tei gra-
žų gied rą orą do va no jo dan gus, 
tik ra jo no sa vi val dy bė pa gai lė-
jo pa ra mos.

Lo re ta RIPS KY TĖ

Olim pi nė ug nis ir  
olim pi nis star tas

Fes ti va lis „Spor tuok, jau ni
me, vi sos Lie tu vos...“ pra si
dėjo spalvinga bendruomenių
komandų, šventės dalyvių ei
sena, kurią vedė raitelis Naglis

Jokubaitis iš Rudiškių su žirgu
Rostokirjoniškiečiųpučiamųjų
orkestras „Tonas“.Eisenoje žy
giavoJoniškio,Šiaulių,Kelmės,
Pakruojobeikitųrajonų,Latvi
joslietuviųbendruomenėsatsto
vai,saviveiklininkaiišKėdainių
ra jo no.
Vedančiųjų – Dovilės Ladu

kaitės ir kraštiečio diktoriaus,
Joniškio garbės piliečio Juozo
Šalkausko–Kirnaičiųbalsupa
vadintas Paulius Jurgaitis atliko
himną, kuriam tekstą ir muziką
sukūrė festivalio bičiuliai žaga
riečiai Kristina irArūnasMika
laus kai.
Svečių iškilmingai pakeltos

renginio vėliavos, uždegta sim
bolinė olimpinė ugnis. Neatsi
tiktinis šis akcentas – sportuo
jantys šventės dalyviai tądien
bėgo lietuvišką olimpinę mylią,
prie kurios starto stojo beveik
trysdešimtysbėgikųiš18bend
ruomenių. Šioje rungtyje pirmą
vietąlaimėjoJustasMedišauskas
išGataučių,visusįveikęsirma

ratone.Tarpmoterųmyliąpirma
nubėgoAistėŽečkytėišGasčiū
nųpagrindinėsmokyklos,oma
ratoną –Aistė Labanauskaitė iš
Kirnaičių.

Nukelta į 3 psl. 

ŠiandienminimeGeduloirvilties
dieną, skaudžią Lietuvos istorijos
datą. 1941ųjų birželio 14ąją pra
sidėjobeveikpusantrodešimtmečio
trukęs Lietuvos gyventojų naikini
masirtrėmimas,virtęstautostrage
di ja.
Lietuvos gyventojų genocido ir

rezistencijos tyrimo centro duome
nimis, 1940–1953 metais iš Lietu
vosbuvoištremta131600žmonių.
1948metų gegužės 22dieną įvyko
didžiausiasmasinisLietuvosgyven
tojų trėmimas,perkurį išvežtaapie
40tūkstančiųžmonių.Darapie156
tūkstančiusLietuvosgyventojųbuvo
įkalinta.
Sovietiniuoselageriuosebuvosu

šaudyta ir mirė apie 23 tūkstančiai
kalinių.Tremtyježuvoapie28tūks
tančiai.
Tremtiniai buvo įdarbinti kasyk

lose, miško kirtimo, medienos pa
ruošų, statybos, žvejybos ir kitose
įmonėse,nuolatkentėšaltį,badą,pa
tyčias.Kaikuriežmonėsbandėgel
bėtisbėgdamiįLietuvą,betpakeliui
būdavo suimami, įkalinami, paskui
grąžinamiįtremtiesvietas.Retamiš
jųpavykopasiektigimtinę.
Tiksliainėražinoma,kiekištrem

ties paleistųjų grįžo į Lietuvą. Yra
duomenų,kad1956–1960metais iš
tremtiesbuvopaleisti63tūkstančiai.
Kalbantapietrėmimųirįkalinimų

laikotarpį neretai pamirštamas dar
vienas šalies praradimas – privers
tinėemigracija.1944aisiaisartėjant
frontui prasidėjo masinis Lietuvos
gyventojųbėgimas įVakarus.Skai
čiuojama,kad1944–1947metais iš
Lietuvospriverstinaipabėgobeveik
500tūkstančiųžmonių,kurievėliau
persikėlėįJAV,KanadąarAustrali
ją.
Šiandien,kaitremtiniųirpolitinių

kalinių balsai vis mažiau begirdė
ti, norisi pacituoti joniškietės, prieš
ketverius metus kalbintos šviesaus
atminimotremtinėsStanislavosMi
siūnienės, buvusios ištremtos į Bu
riatiją,prisiminimus:
„Barakuose buvo pilna blakių,

tarakonų. Lovą „dusto“ pripurkš

davau, užsitraukdavau antklodę iki
smakroirmiegodavau.Otarakonus
gaudydavome,padėjękibirąsu„su
tromis“ irpaklodępakabinę.Kai jų
prilįsdavo, išnešdavome į lauką ir
išpurtydavome.Žiemąjiesušaldavo
(...)“.
Kartą per langą slapta stebėjau,

kaipgaminamasmaistasbelaisviams
irtremtiniams.Antstalogulėjokaži
kas juodo.Priėjovirtuvėsdarbinin
kė, pamojo ranka, ir juodas musių
debesispakilo įorąnuomaltosžu
vies.Tažuvisbūdavosumalamasu
kaulais, jau pastovėjusi duodama
valgyti.Nuojossusirgomanomažas
sūnus. Pėsčiomis, kartais pavėžėja
mapravažiuojančiųžmonių,kelias
dešimtkilometrųsukoriaupasgydy
toją.Berniukasbuvoapžiūrėtas,su
leistavaistų,tačiauneatlaikėdozės.“
AtgavusLietuvai nepriklausomy

bęjopalaikussudardešimtimiskitų
mirusiųjųSibire,moterisparsigabe
no.PalaidojoJoniškiokapinėse.
„Buriatijoje šalčiai žiemą neretai

tvyrodavo iki 40 laipsnių, tačiau ir
tokiuorutekdavoeiti įdarbą.Ran
kiniupjūklubrūžindavomemedžius,
suklupusios ant žemės, visos sijo
nuotos.Kelniųnėneturėjome,keliai
šaldavo. Kojas apaudavome vilno
nėmis kojinėmis ir iš automobilių
padangų pagamintomis šiokiomis
tokiomis naginėmis. Vėliau pažįs
tamapadovanojo savovyrokelnes,
tadabuvogeriau(...).
Vasaros sezonu dažnai tekdavo

gesintimiškų gaisrus.Atidirbę visą
dienąžmonėsnaktįbuvokeliami ir
išvaromi. Moterys kasdavo smėlio
užtvaras, kad ugnis toliau neplistų
(...).
Eidamiįdarbątremtiniaiįsidėda

vo valgyti duonos ir „kombinžyro“
(kombinuotitepūsriebalai–red.pa
st.). Pastarasis buvo prastesnis nei
margarinas, rusvos spalvos. Skonis
ikišiųdienųburnojeišliko.
Tik kartą per 12metų teko para

gautitikrosviesto.Irtasbuvoatvež
tasišLietuvos,pagamintasTalačko
niųpieninėje.Padalinojovisiemspo
200–300gramų.“

REDAKCIJOSŽODIS

Šian dien – Ge du lo ir vil ties die na

Skaistgirioseniūnei–Padėkosženklas

Išaugęsbendruomeniųfestivalis
įžengėįantrądešimtį

gas čiū nų pa grin di nės mo kyk-
los di rek to rius Sta sys Rim džius 
bu vo ap do va no tas Mi nist ro pir-
mi nin ko Sau liaus Skver ne lio pa-
dė kos raš tu 

Į Kir nai čių fes ti va lį su va žia vo da ly viai bei sve čiai iš įvai rių Lie tu vos vie to vių ir iš Lat vi jos

Bir že lio 12 die ną Jo niš kio ra jo-
no me ras ge di mi nas Če pu lis Sa-
vi val dy bės Pa dė kos ženk lą įtei kė 
se niū nei Vir gi ni jai Kai ka rie nei.

Vi da UR BO NIE NĖ

Siūlymą apdovanoti padėkos
ženklu už aukštą profesionalumą,
atsakingąpožiūrį įdarbą, sėkmingą
idėjų įgyvendinimą, kultūros erd
vėsir tradicijųpuoselėjimą,aktyvią
veiklą, buriant seniūnijos nevyriau
sybines organizacijas, reikšmingas
iniciatyvas didinant seniūnijos pa
trauklumąJoniškiorajoneiružjori
bųteikėSkaistgiriomoterųdraugija
„Versmė“.

Nukelta į 3 psl. 

Pa dė kos ženk lu ap do va no tą Skaist gi rio se niū nę Vir gi ni ją Kai-
ka rie nę svei ki no me ras ge di mi nas Če pu lis ir Ad mi nist ra ci jos 
di re ko rius Ai va ras Rud nic kas

Autorėsnuotrauka

Autorėsnuotr.

Minimedviįsimintinasmūsųtautaidienas.Birže
lio14ąją,Gedulo irviltiesdieną,bei15ąją,Oku
pacijosirgenocidodieną,prisimenamesovietmečio
represijas,šimtustūkstančiųnekaltųžmonių, ištisas
šeimas,vagonuoseištremtasįtolimąjįSibirą,Gula
golagerius.Šiežmonėsvisomisišgalėmislaikėsiįsi
tvėręgyvybės,buvokartu,dalijosipaskutiniukąsniu,
troškosugrįžtiįLietuvąirpadėtijaiprisikelti.
Šiesiaubinginusikaltimaipriešžmogiškumą,ku

riuostekoišgyventipiliečiamstuožiauriu,netektimisirartimųjųžmonių
praradimaispaženklintulaikotarpiu,niekadaneišblėstautossąmonėjeir
visadaišlikstyruViltiessimboliu.Tai,kosiekėte,dėlkokovojoteirken
tėjote,išsipildė–Lietuvatapolaisvairnepriklausoma.

Sa vi val dy bės me ras ge di mi nas Če pu lis

MinimeGeduloirvilties 
beiOkupacijosirgenocidodienas
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„Pastebime,kadkaimogyvento
jainaudotaspadangasnaudojane
tikaplinkaipapuošti,išjųpasida
rydamigulbesarkituspaukščius,
bettaippat–irsodamsapsaugoti
nuo kiškių.Kai kuriuose ūkiuose
tenkamatyti ir tranšėjosesukrau
tą,polietilenoplėveleuždengtą ir
taip pat naudotomis padangomis
prispaustą šienainį. Girdėjome,
jog iš senos gumos gaminama ir
dangakeliamstiesti.Kaipįtokias
neribotassenųpadangųgalimybes
žiūri aplinkosaugininkai?“ – do
misimūsųlaikraščioskaitytojai.
Atsako Aplinkos ministerijos

AtliekųdepartamentoAtliekųpro
jektų valdymo skyriaus vyr. spe
cialistasAudriusNaktinis:
– Lietuvos Respublikos atliekų

tvarkymo įstatyme nustatyta, kad
atliekasbūtinatvarkytineviršijant
teisės aktuose nustatytų aplinkos
apsaugosnormatyvųvandens,oro
ar dirvožemio taršai, nekeliant
neigiamo poveikio visuomenės
sveikatai, gyvūnijai ar augalijai.
Dėl aplinkos poveikio padangos
dūla, išsiskiria sveikatai pavojin
goscheminėsmedžiagos.Vienajų
–benzenas–žinomaskaipkance
rogenas,sukeliantisvėžį.Padanga
yranaftosproduktas,todėldegda
maįaplinkąišskiriakenksmingų
jųmedžiagų.
ES šalyse vyksta konsultacijos

dėlperdirbtosgumosgaminių to
li mes nio nau do ji mo, ar toks nau
dojimas nedaro įtakos žmonių
sveikatai. Guminėse plytelėse,
kuriosgaminamos išnaudotųau
tomobilių padangų, yra policikli
nių aromatinių angliavandenilių.
Policikliniai aromatiniai anglia
vandeniliai yra kenksmingosme
džiagos, kurių likučių gali būti
ir perdirbtos gumos gaminiuose.
Policikliniųaromatiniųangliavan
deniliųmigravimoiššiųguminių

plyteliųkiekisirlaikasbeigalimas
neigiamas poveikis vaikams nė
ra ištirtas.Šiuometukalbama tik
apiepadidintąrizikąsusirgtivėžiu
ir trūkstapatikimųduomenųapie
vaikųsąlyčiosuplytelėmispovei
kį(perodoskontaktąirperrankų
irburnoskontaktą).
Atliekų tvarkymą reglamentuo

jančiuose dokumentuose nenu
matyta,kadpadangųatliekosgali
būtinaudojamostakamsįrengtiar
keliamstvirtinti.Manome,kadta
kamsįrengtiardekoratyvineipuo
šybai iš padangų (obelų apsaugai
žiemą, sodo vazonų iš padangų
gamybai ir pan.) turėtų būti nau
do ja mos tam skir tos ir tin ka mos 
medžiagosnamoaplinkaiformuo
ti, o nepadangų atliekos ar kitos
atliekos, kurios šiandien (kol ap
linkos apsaugos inspektorius ne
skyrėbaudosužnetinkamaatliekų
tvarkymą)yraužkasamos,siekiant
kažkąpagerinti,oištikrųjųtaitik
atliekų atsikratymas, imituojant jų
tvarkymą.Padangųatliekasreikėtų
perduoti jų tvarkytojui. Tam, kad
netektų mokėti šimto ir daugiau
eurųbaudos.Užnevietojeišmes
tą vieną padangą, pagal nustatytą
tokios žalos atlyginimo dydį, gali
tektisusimokėti44€užžaląirbau
dąnuo30€iki60€.
Manau, kad už ne vietoje nu

mestąvienąarkitąpadangąaplin
kos apsaugos pareigūnas iš karto
žmonių nebaus, perspės ir lieps
susitvarkyti.Nežinau,arlabaibū
sime patenkinti, kai matysime,
kad kaimynas visus vaismedžius
bus apkarstęs padangomis, o ne
apsitvėręs sodą tvora ir taip ap
saugodamasobelisnuokiškių, ar
kiemeišleidęspasiganyti„padan
giniųgulbių“pulkelį.
Naudotos padangos yra spe

cifinės atliekos ir jas reikia susi
tvarkyticivilizuotai.Kaipadangų

atliekos šiandien nesutvarkytos,
apsimetant, kad jos kažkaip ap
tvarkytos,ateityje tenkaužjųsu
tvarkymąmokėti ir nemažaimo
kėti valstybei, nes dažniausiai jų
savininkas nežinomas arba nebe
nustatomas,arbajaubankrutavęs,
ogaljosatsidūrėpamiškėje.Irne
svarbu ar tai būtų kartingo trasai
sutvirtinti, ar silosui (kažin kiek
darūkininkųruošiasilosą,galjau
tikšienainį?)slėgtiskirtospadan
gos.
Primename, kad vienas iš bū

dų atsikratyti senų padangų– jas
atiduoti padangų pardavėjams.
Visišiepardavėjai, tarpjųirpre
kyboscentrai,privaloišvartotojo
nemokamai priimti padangų at
liekas, jeigu jos skirtos to paties
tipo transportopriemonei ir jeigu
jųatiduodamatiek,kiekperkama.
Prekybospadangomisvietoje turi
būtipaskelbtarašytinėinformacija
vartotojams,kaip jiegali atiduoti
padangųatliekas.Keičiantpadan
gasautomobiliųremontoįmonėse,
senosios turi būti priimamos ne
mokamai. Šias atliekas transpor
to priemonės naudotojui atiduoti
draudžiama. Kitas būdas atsikra
tytisenųpadangų–nugabentijasį
dideliųgabaritųatliekųsurinkimo
aikštelę.Paprastaitokiosaikštelės
nemokamai iš gyventojo perme
tuspriimaikipenkiųpadangų,bet
priėmimosąlygasnustatosavival
dybės, todėl jos gali skirtis. Šiuo
metu Lietuvoje veikia 96 didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikš
telės.Kiekvienos apskrities tokių
aikšteliųadresus,telefonusirdar
bolaikągalimarastiAplinkosap
saugosagentūrostinklalapyje.
Pastebėjuspadangųatliekųtvar

kymo reikalavimų pažeidimus
apietaireikėtųpraneštiatitinkamo
regionoaplinkosapsaugosdepar
ta men tui.

KLAU SIA TE – AT SA KO ME

Naudotospadangos–specifinėsatliekos

Daunoravos dvaro teritorijoje ap
silankęs joniškietis aptiko nemalonų
radinį–krūvą išmestųpadangų.Taip
neatsakingi žmonės atsikratė jiems
nebereikalingais daiktais, užteršdami
aplinką.
Apie radinį „Sidabrė“ informavo

Šiauliųregionioaplinkosapsaugosde
partamentoJoniškiorajonoagentūrą.
Lietuvoje kasmet susidaro apie 30

tūkstančių tonų senų padangų, tačiau
tūkstančiaijųnėratinkamaisutvarko
mos.Senaspadangasgalimapriduoti
padangų pardavėjams ar autoservi
sams, arba jasnugabenti į savivaldy
bių įrengtas didelių gabaritų atliekų
surinkimoaikšteles.

Padangasišmetėdvaroteritorijoje

Į „Sidabrės“ redakciją paskam
binusi joniškietė piktinosi dau
giabučių namų kiemuose vaizdą
gadinančiomis dujų įrangos aikš
telėmis.
Moterispasakojo,kadvienato

kiųnekaipatrodančiųaikšteliųyra
Statybininkų gatvėje prie 4uoju
numeriu pažymėto namo. Aplink
daugiabučiai gyvenamieji namai
re no vuo ti, at ro do nau jai, o to ji 
aikštelė–kaipkoks„šašas“:dažnai
seniausiainusilaupę,lendarūdys.
„Mesjautaipdaugmokameuž

dujas,kodėldujininkainesusitvar
kosavoteritorijos?Gyventojaine
tgibandokažkaiptąpadėtįtaisyti,
patys pasodindami gėlių, kurios
šiek tiek uždengia tuos negražu
mus“,–pasakojomoteris.
AB „Suskystintų dujų“Klaipė

dos skyriaus Joniškio dujų ūkio
meistrėPalmyraJančienė„Sidab
rei“ teigė, kad dujų įrangos aikš

telėmis rūpinamasi, tik negalima
jųvisųiškartosutvarkyti.Praėju
siaismetaisJoniškyjebuvoperda
žytospenkios išdešimtiesmieste
esančių įrangosaikštelių,odabar
taip pat pradedamos dažyti liku
sios.Meistrėžadėjo,kadartimiau
siumetuvaizdastikraipagerės.
„Mesiržolękasmėnesįpjauna

me,iršiukšlesrenkame“,–sakėP.
Jančienė.
Praėjus kelioms dienoms į re

dakciją vėl paskambino ta pati
joniškietė, tik šį kartą – norėda
mapadėkoti,nespraėjusiąsavaitę
dujininkai aikštelę perdažė, žolę
nušienavo.
Dujų kontoros darbuotojai per

spėja, kad gyventojai, norėdami
pagražinti aplinką, atsižvelgtų į
numatytusreikalavimus.Jokiųau
galų sodinti negalima arčiau nei
pusęmetronuoaikštelėsribos,tai
yra–tvoros.

Joniškio rajono savivaldybės
Ekstremalių situacijų komisijos
nariairinkosiįposėdį,kuriotema
– „Dėl pasirengimo maudymosi
sezonuiiržmoniųžūčiųvandeny
jemažinimopriemonių“.
ŽemėsūkioskyriausvedėjasS.

Lelionis informavo,kad,vykdant
rajone esančių tvenkinių apžiūrą,
nustatyta,jogtvenkiniųhidrotech
niniai statiniai tvarkingi, nekelia
pavojaus besimaudantiems, vals
tybės biudžeto lėšomis skyrius
organizuojavandenstelkiniųpak
rančiųpriežiūrą.
Maudyklųvandenskokybėsste

bėsena vykdoma vadovaujantis

Lietuvos higienos normos „Pap
lūdimiaiirmaudyklųvandensko
kybė“ reikalavimais. Maudymo
si laikotarpiu parinkti 7 vandens
telkiniai rajone, kuriuose bus at
liekami vandens kokybės tyrimai
ir stebėsena.Mėginiai imami pa
plūdimio maudyklų vietose, kur
tikimasi daugiausia besimaudan
čiųjų arba kur pagal maudyklos
vandens charakteristiką laukiama
didžiausiatarša.Vandenskokybės
mikrobiologiniaityrimaibusatlie
kami šiuose telkiniuose: Joniškio
SidabrosIirIItvenkiniuose,Mik
šiūnų, Žvelgaičio, Skakų, Gatau
čiųirBariūnųtvenkiniuose.

Permaudymosisezonąbuspaim
ti ir ištirti 9mėginiai iš kiekvieno
tvenkinio.Pirmasvandenskokybės
mėginyspaimtasgegužės25d.In
formacijaapievandenskokybėsty
rimų rezultatus skelbiama savival
dybės interneto svetainės skyriuje
„Skelbimai“, laikraštyje „Sidabrė“
irmaudymosivietose,kurioseatlie
kamivandenskokybėstyrimai.
Seniūnamspavestaprievandens

telkinių, esančių jų seniūnijos te
ritorijoje, pastatytuose informaci
niuo se sten duo se nuo lat at nau jin ti 
informaciją apie vandens kokybę
bei pasirūpinti, kad maudymosi
vietosbūtųtvarkingos.

Kepalių, Skaistgirio ir Darginių
žemėsūkiobendroviųvadovaibei
gyvulininkystės specialistai kar
tu su firmos „DeLaval“ atstovais
lankėsi keliose Estijos Tartu rajo
nopienofermose.Čiajiedomėjosi
melžimo,pienošaldymo,mėšloša
linimoįranga,melžimotechnologi
jomis,darbųorganizavimuirkt.
Pasak Kepalių žemės ūkio

bendrovės karvių fermos vedėjo
V. Šlerpo, kepaliečius labiausiai
domino Estijos fermose įdiegta
mėšlo šalinimo įranga ir jo pa
naudojimas. Čia mėšlas iš karvi
džių šalinamas skreperiais, po to
jisiškeliaujatiesiaiįšaliafermos
esantįsrutųrezervuarą,taippatiš
mėšlo gaminamos ir biodujos, o

galiausiai jis panaudojamas lau
kamstręšti.
Kepalių bendrovėje, kuri per

praėjusius gyvulių produktyvu
mo metus tarp mūsų rajono že
mės ūkio bendrovių pasiekė ge
riausių pieno gavybos rezultatų,
šiuometu laikomos 293melžia
moskarvės.Perparąišvienosjų
melžiamapo2526kg,apie4,85
proc.riebumopieno.Kasdienvi
dutiniškaipošešiasjotonasiške
liaujaįBiržus,įbendrovęHOCH
DORFBalticMilk. Ikimetųpa
baigosKepaliuoseturėtųbūtiati
duotaeksploatuotiirnaujaferma,
kurioje planuojama laikyti apie
600melžiamųkarvių.

„Si dab rės“ inf.

Jo niš kio ra jo no sa vi val dy bės Ekst re ma lių si tua ci jų ko mi si jos na-
riai rin ko si į po sė dį

Savivaldybėsnuotrauka

Permaudymosisezonątikrinsseptynistvenkinius

Dujininkaigreitaireagavoįskundą

Pasisemtipatirties–ĮEstiją
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Išaugęsbendruomeniųfestivalisįžengėįantrądešimtį
Atkelta iš 1 psl.

Ko man di nės var žy bos
Komandinėse mylios bėgimo

varžybose nugalėjo Gataučiai,
antri liko Gasčiūnų pagrindinės
mokyklos atstovai, treti – bardiš
kiečiaiiškaimyninioPakruojora
jo no.
Paplūdimiotinklinyjenenugali

mibuvoKepaliųsportininkai,ant
ri–Jakiškių–Maironių,treti–Jur
daičiųžaidėjai.Moterųparkotink
linyje geriausiai sekėsi Kelmės
komandai, antros buvo Jurdaičių,
trečios – Jakiškių–Maironių tink
lininkės.
Krepšinio3x3varžybosepirmą

vietąiškovojoGruzdžiųkomanda,
antrabuvoJakiškių–Maironiųtri
julė,treti–gatautiečiai.
Kelmą toliausiai metė Jurdai

čiųgaliūnai,antribuvoPašvitinio,
treti–Gruzdžiųatstovai.
Estafetę pirmi įveikė Gasčiūnų

pagrindinės mokyklos sportinin
kai,nugalėjęirsmiginiorungtyje.
AntriestafetębaigėGataučių,tre
ti–Kirnaičiųatstovai.Smiginyje
antrąvietąpelnėmažeikoniškiaiiš
Pakruojo rajono, trečią –Kelmės
ko man da.
Šaudymo iš lanko rungtis ge

riausiai sekėsi šeimininkams kir
naitiškiams. Antra vieta atiteko
Gataučių, trečia – Linkaičių ko
man dai.
Septynios kaimų bendruome

nės paskelbtos sportiškiausiomis.
Nugalėtojų titulas atiteko Gatau
čiams, antra buvo Gasčiūnų pa
grindinėsmokyklos, trečia – Jur
daičių komanda. Ketvirtą vietą
užėmėkirnaitiškiai. 5–7 vietomis
pasidalinoKelmės,GruzdžiųirJa
kiškių–Maironiųkomandos.

Jėgos tądien išmėgintos ir prie
šachmatų,šaškiųlentų.

Ne vie nas ap do va no ji mas
„Aštikiu,kadčiasusirinkopa

tys aktyviausi žmonės. Noriu vi
sus apkabinti, esate geriausi, bū
kite laimingi, saugūs, draugiški“,
–atidaryme linkėjo festivaliopa
grindinis iniciatorius ir organiza
toriusKęstutisLadukas.Jisdarne
kartąlipoantscenosatsiimtiapdo
vanojimųužatiduodamasjėgasir
laiką, suburiant žmones į šventę,
už tradicijų puoselėjimą, pagarbą
žemdirbystei. Padėkos raštą jam
įteikėSeimokaimoreikalųkomi
tetopirmininkasAndriejusStanči
kas,taippatapdovanojęsūkininką
Juozą Krištopaitį ir geranorišku
bendradarbiavimubeiidėjųsklai
dapadedančiąAB„EastWestAg

ro“, o visai šeimai – Kristinai ir
KęstučiuiLadukamsirdukraiDo
vilei padėkos raštą skyrė Žemės
ūkio rūmų pirmininkas Sigitas
Dimaitis. Jis taip pat apdovanojo
Stupurų, Mekių, Kepalių (Joniš
kiorajonas),Pašvitinio,Kauksnu
jų(Pakruojorajonas)kaimųbend
ruomenes, Dangirą Jakubkienę,
Vėjūną Parnarauską, Bronislovą
Keršį.
K.Ladukui Seimo pirmininko

Viktoro Pranckiečio, kuris pats
negalėjo dalyvauti renginyje, nes
tądien vyko jo dukros vestuvės,
padėkosraštąatvežėSeimonarys
ArūnasGumuliauskas,užaktyvią
veiklą savo padėkos raštais įver
tinęs ir Kirnaičių festivalio orga
nizatorius bei talkininkus: Editą
Poliakienę, Juozą Vaičiulevičių,
Valdą Vaičiulį, Romutį Vaičiulį,
RaimondąMačiulį,VytautąLadu
ką.

Mi nist ro pir mi nin ko  
pa dė kos raš tas

Aukščiausias apdovanojimas
– Ministro pirmininko Sauliaus
Skvernelio padėkos raštas už
sporto tradicijų puoselėjimą, pri
sidėjimąorganizuojantfestivalį ir
pilietiškumo ugdymą buvo įteik
tasGasčiūnųpagrindinėsmokyk
los direktoriui Stasiui Rimdžiui.
Jį apdovanotasis gavo iš Žemės
ūkioministerijosatstovoDainiaus
Stravinsko rankų, kuris Žemės
ūkioministroBroniausMarkaus
kopadėkos raštus išdalino ir tau

todailininkui Vaclovui Šimaičiui
–užiniciatyvasirtradiciniųama
tųpuoselėjimą,Kriukųseniūnijos
ūkininkuiTomuiRudžiuiirfirmos
„Agrodema“ Joniškyje darbuoto
juiDonatuiDambrauskui–užpa
ramąirbendradarbiavimą.
Nacionalinėmokėjimųagentūra

užįgyvendintusprojektusiridėjas
apdovanojoBeržininkų,Drąsutai
čių irStungiųkaimųbendruome
nes.
Krepšinio muziejaus įkūrėjas

Leonas Karaliūnas padėkos raš
tus nuo Lie tu vos kai mo spor to ir 
kultūros asociacijos „Nemunas“
išdalino skaistgiriečiamsKaroliui
Norkui, Ignui Urbonui, Ovidijui
Borisui bei futbolo klubo „Strė
lės“nariamsBenjaminuiRimdžiui
irJonuiValančiauskui.
Tuotarpu,Joniškiovietosveik

los grupės pirmininkėNijolėVa
luckienė padėkos raštą už gražių
iniciatyvųpalaikymąskyrėŽemės
ūkiorūmams.
Susirinkusius sveikino ir Vy

riausybės atstovė Asta Jasiūnie
nė,SeimonarysVitalijusGailius,
Joniškio žemės ūkio mokyklos
di rek to rius Liu das Jo nai tis su 
skulptoriųplenerodalyviųatstovu
AdolfuTeresiumiirkiti.Sveikini
mąperpadėjėjąperdavėeuropar
lamentarasBronisRopė.
OKepalių seniūnėLauraVei

kalienė Kirnaičių kaimo bend
ruomenei padovanojo šermukš
nio, saugančio nuo visų blogy

bių,sodinuką.
Tačiau rajono vadovų renginy

je nebuvo, savivaldybė šiam ren
giniui neskyrė nė euro paramos,
visa ji buvo surinkta iš rėmėjų ir
geradarių, iš dalies prisidėjo Že
mės ūkio ministerija, finansavusi
projektą.
Dė me sys žem dir biams ir ama-

tams
Šiemet tradiciniame festivalyje

netrūko naujovių. Žemdirbiams
organizuotakonferencija–diskusi
jakaimoplėtrosklausimais,kurio
jeapiežemdirbiųsavivaldossvar
bą,naujoprograminio laikotarpio
bendrąjąžemėsūkiopolitiką,pa
sėlių draudimo aktualijas kalbė
joŽemės ūkio rūmųTarptautinio
skyriausvedėjaVaidaLeščauskai
tė,ŽemėsūkioministerijosPoliti
kųskyriausvedėjasDainiusStra
vins kas ir ki ti.
Tradiciniame renginyje pirmą

kartą organizuotą amatų mieste
lį perkirpdamas juostelę atidarė
Lietuvos puodžių puodžius Vid
mantasVertelisirrenginiovedėja
DovilėLadukaitė.
Šiame miestelyje pasigrožėti

įvairiais rankųdarbais išmedžio,
metalo,akmens,vilnosirkitųme
džiagųkvietėamatininkainetikiš
Joniškio, bet ir Šiaulių,Radviliš
kio,Klaipėdosirkitųrajonų.Klai
pėdietis kalvis Gediminas Zikas,
atvežęsoriginaliųakmensirmeta
loskulptūrų,sakė,kadjį įšįren
ginį atviliojo sentimentai gimtam
kraštui.Meistras kilęs iš gretimo
Pakruojo rajono, o Joniškio rajo
ne su savo darbais prieš kelerius
metus dalyvavo Žagarės Vyšnių
festivalyje.
Amatųirprekybininkųkiemely

jesavokūrybąirmaistogaminius
pristatė ir kaimų bendruomenės,
žiūrovus viliojo demonstruojami
dekoratyviniaipaukščiai,alpakos.
Išalkusiusvaišintiskvietėcharčio
sriubąkeliuosepuoduosevirusios
ir kiaušinienę kepusios Kirnaičių
kaimošeimininkės.
Renginyje pasirodė saviveik

lininkų kolektyvai, koncertavo
Deivis ir Renata, grupės „Husa
rai“,„Vyšnios“,DeivydasBastys,
vyko naktinė diskoteka. Vidur
naktį dangų nušvietė fejerver
kai, kilo dangaus žibintai, buvo
uždegtas šventinis laužas. Iš vi
sorenginyjeapsilankėapie5000
dalyvių.

ga tau čių kai mo bend ruo me nės spor ti nin kai ko man di nė se var žy-
bo se pel nė pir mą vie tą

Idė ji nis fes ti va lio va das ir 
or ga ni za to rius, Kir nai čių kai-
mo bend ruo me nės pir mi nin kas 
Kęs tu tis La du kas ant sce nos pa-
siim ti pa dė kos raš tų li po net tris 
kar tus

Ei se nai pa si ruo šę zi niū nų kai mo bend ruo me nės „Obe lė lė“ at sto-
vai (iš kai rės) Va lė Ka ly tie nė, Vai das Vil ko nis ir Da nu tė Ži gu lie nė

Autorėsnuotr.

Popievųirsodųžydėjimobiti
ninkaidažniausiaiišimairpirmąjį
medų.Pavasarinismedusypačtu
ridauggydomųjųsavybių.Tačiau
šiaismetaistoilgailauktopavasa
riniomedaus,kurįžmonėspapras
taipirkdavovaistams,daugelisbi
tininkųgaliturėtilabaimažaiarba
išvisojoneturėti.

„Pa va sa ri nio me daus kai ku rie 
bitininkai yra šiek tiek išėmę, ta
čiaukolkas–niekogero.Jisneu
žakiuotas, neišgarintas.Todėl per
žiemą paliktas vaistams papras
čiausiai neišsilaikys. Toksmedus
tinkatikgreitaivartoti.Okaikurie
bitininkai joneėmė išviso,–ne
links mo mis nuo tai ko mis pa si tin ka 
vasarąRajonobitininkųdraugijos
pirmininkas P.Karitonas. –Bitės
peržiemojo gerai, tačiau šalti pa
vasario orai bičių šeimoms labai
pakenkė,daugjųžuvo,jaunųbitu
čių nepriauginta. Pavasarį greitai

nužydėję vaismedžiai, kiti auga
lai,taippatiržieminiairapsai,ne
skyrėnektaro,todėlbitėslaukuose
neskraidė.Galiuprognozuoti, jog
kai kas neturės ir rapsinio me
daus.“
Pasak Bitininkų draugijos pir

mininko,šiemetaibitininkamsga
li būti vieni iš prasčiausių.Tokia
nelinksma situacija atitinkamai
keičiairmedauskainas.Jaudabar
kaikasužkątikišimtomedauski
logramą prašo po septynis eurus.
Vėliau jo kaina, pasak draugijos
pirmininko,gališiektiekkristi,ta
čiauvistiek,matyt,„suksis“apie
56eurusužkilogramą.
Panašiai kalbėjo ir jaunas biti

ninkas iš Nemeikšių kaimo Egi
dijus Žakaitis, laikantis 10 bičių
šeimų. Jis taip pat tvirtino, jog
pavasariniomedaus šįmet beveik
nėra.„Iržieminiairapsai,irsodai,
ir kiaulpienės, ir kmynai praktiš

kai žydėjo vienu metu, bet bitės
jųžiedųnelankė,nesdėlšaltooro
žiedaineskyrėnektaro,–nuogąs
tavo Egidijus, medaus kilogramą
šiuometupardavinėjantispopen
kiseurus.–Šiaismetaisišvienos
šeimos,kogero,vidutiniškaiišim
siu gal tik po 50 kilogramų me
daus.Kai,tuotarpu,ankstesnime
taimanbūdavodaugsėkmingesni.
Pavyzdžiui, 2013 metais vienos
bičių šeimos „derlius“ siekė net
120 kilogramų. Kitais metais vi
dutiniškai iš avilio išimdavau po
6080kilogramų.“
Egidijus Žakaitis bitininkystę

vadinatiksavolaisvalaikiopomė
giu.Jaunasvyrasatviravo,jogbi
tininkųjošeimojenebuvę.Tačiau
už suteiktą bitininkystės pradžia
mokslįNemeikšiųkaimogyvento
jassakėesąsdėkingasbitininkams
S.ParšukuiirD.Lukšai.

„Si dab rės“ inf.

Bitininkaimedaus„derliumi“nesidžiaugia Skaistgirioseniūnei– 
Padėkosženklas

Atkelta iš 1 psl.

Virginija Kaikarienė seniūni
jai pradėjo vadovauti prieš tris
dešimtmečius. Per tą laiką ji ne
tik išsaugojo Skaistgirio krašto
pirmtakų sukurtas tradicijas, bet
ir įgyvendo daug naujų sumany
mų.Skaistgirio kraštas pasipuošė
medžio kūriniais, įkurtas skveras
išnykusiems seniūnijos kaimams
atminti.Seniūnėssumanymugimė
irpirmoji rajone seniūnijos šven
tė. Atsižvelgiant į aktyvų poilsį
įrengtosžaidimųirpoilsioaikšte
lėsnetikJonoViliūnoparke,bet
irantUolynokalnobeiseniūnijos
kaimuose. Virginijos Kaikarienės
vadovaujama seniūnija kartu su
vietos nevyriausybinėmis organi
zacijomisirkaimųbendruomenė
misnekartąbuvopripažintaprizi
ninkeirnugalėtojarajoniniuoseir

respublikiniuoseprojektuose.
Šventinėje sueigoje seniūnę

sveikino savivaldybės atstovai,
žodįtarėparapijosklebonasAnd
rius Trakšelis, prieš tris dešimt
mečiusseniūnijosvairąperdavusi
Augustina Birutienė, neįgaliųjų
draugijos nariai, seniūnijos dar
buotojai, bibliotekininkės, kaimų
bendruomenių ir nevyriausybinių
organizacijų atstovai. Šventinę
dainą dovanojo Skaistgirio jauni
moklubokoordinatorėgimnazijos
mokytojaEditaBurbienė.
PatiseniūnėVirginijaKaikarie

nėsakėdirbantikaipirvisiseniū
nai, o nauji sumanymai gimsta,
keičiantisgerąjapatirtimiišvyko
se,bendraujantsubendraminčiais.
„Esu sujaudinta ir kartu dėkin

gavisiemsužpalaikymą,pagalbą,
bendrystę,“–sakėseniūnė.
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Sau lė tą bir že lio 10-ąją Kriu kų 
pa grin di nė mo kyk la pa mi nė jo 
190-ąjį gim ta die nį šven te „Iš žie-
dų ir va ba lė lių gy ve ni mo sode‘‘. 
Kiek vie nas mo kyk los bend ruo-
me nės na rys at sa kin ga me pa si-
ruo ši mo dar bų ma ra to ne tu rė jo 
ką veik ti. Vi si, be išim ties vi si, 
sten gė si, kad šven tė pa vyk tų.

Eri ka DO RAI TĖ

Renginysprasidėjošv.mišiomis
Kriukųmaldosnamuose,vėliaujis
persikėlėįpačiąmokyklą.Pasvei
kinti kriukiečių su švente atvyko
LRSeimonarysVitalijusGailius,
Joniškio rajono savivaldybėsme
ras Gediminas Čepulis, švietimo,
kultūrosirsportoskyriausvyriau
sioji specialistė Erika Šivickaitė,
kitų rajono mokyklų direktoriai,
bendradarbiavimo partneriai iš
Pakruojo rajono Balsių pagrindi
nės mokyklos, seniūnijos, vietos
kaimo bendruomenių atstovai ir,
žinoma, neprilygstamasis Kriukų
teatras,mokyklosmuziejui pado
vanojęsdidžiausiosavolaimėjimo
simbolį–„Auksopaukštę“.
Kriukų pagrindinės mokyklos

direktoriausVytautoBaltramaičio
ilgametė bendruomenės telkimo
ir sporto propagavimo veikla ra
jono mero sprendimu jubiliejaus
proga įvertinta Padėkos ženklu,
grupeimokyklosmokytojųirdar
buotojų – Jolantai Bytautienei,
renginiorežisiereiLigitaiEitkevi
čienei, JovitaiBertulienei,Daivai
Butkienei,TomuiJonaičiui,Jonui
Kalyčiui – įteikti mero padėkos
raštai.Švietimo,kultūrosirsporto
skyriausvedėjoJonoNovogreckio

padėkosraštaisapdovanotiLaima
Kasiulienė, Irena Kenzgailienė ir
AlgimantasGruodis.
Bevaikštant po bruzdantįmažų

vabalėlių ir žiedų sodą, džiugino
nuoširdumu dvelkiantis padėkų
stendas:antmažyčiųžiedlapiųso
dogyventojaidėkojovienaskitam
už paskolintą parkerį, gerą žodį,
skanųmaistąirkitussmulkiusge
rusdarbus.Mokyklossienaspuo
šėvaikųsukurtidarbai.Kaikurios
klasės virto muziejais ir parodų
galerijomis,kuriosegalėjaipama
tyti įvairiųdešimtmečiųmokykli
niųpriemonių,darbelių išvilnos,
senoviniųbaldų,gramofonų.Ypač
įsiminėkupriniųparoda:jojepui
kavosi daugiau kaip 20 skirtingų
XX amžiaus dešimtmečių kupri
niųir,,karmonų“.
Konkursinis sumanymas para

šyti laišką ateities kartoms apie
dabarties mokyklą taip pat buvo
realizuotasoriginaliai–visikūry
biniai darbai, kuriuos rašė ne tik
mokytojai, mokiniai, bet ir tėve
liai,buvosurinktiįknygąirįgar
sintidiske.Irtaidarneviskas–į
mokyklossienąšventėsmetuįmū
ryta specialiai tam tikslui sukurta
kapsulė su mokyklos simbolika,
rašinių fragmentais,mokyklos is
torijossvarbiausiaisįvykiais.Tam,
kad tie, kurie čia kada nors mo
kysis, turėtų supratimą apie būtą
laikmetįirgyvenimą.
Kiekvienas, tądienatvykęs,ga

lėjotaptišventėskūrėju.Tamtiks
luilaukebuvoįtemptadrobėirpa
rūpintadažų.
Šventėje atidengtas koplytstul

pis.Kraštošviesuoliamsirvisiems
švietimą bei kultūrą Kriukuose

puoselėjantiems žmonėms skirtą
darbą kūrė skulptorius Kęstutis
Krasauskas. Ceremoniją papuošė
buvusių Kriukų pagrindinės mo
kyklos mokinių, dabar Joniškio
ŽŪM moksleivių demonstruota
baltų suknelių kolekcija, sukurta
tos pačios mokyklos mokytojos,
kriukietės Rimos Skirvainienės.

Gražios dovanos sulaukta ir iš
Joniškio Algimanto Raudonikio
menomokyklos– susirinkusiems
įkoplytstulpioatidengimąmuziki
nękompozicijąpadovanojogrupė
minėtos mokyklos jaunųjų smui
kininkų, vadovaujama mokytojų
SilvijosMuižienėsirVioletosGri
ciuvienės.Vėliauvykomokiniųir

mokytojųpasirodymai,koncertas.
Pasibaigus renginiui, visi buvo
vaišinamišventiniaispietumis.
Įjubiliejųsusirinkoįvairausam

žiaus svečiai,nuo jauniausiųdar
želinukų ikipirmąsiasabiturientų
laidas baigusių senjorų. Šventės
dalyviailabaišiltaiirpalankiaiat
siliepėapiekolektyvoįdėtądarbą,
dekoracijas, šventinio koncerto
programą. Jiems ypač patiko pa
garbus ir geranoriškas elgesys su
vyresnio amžiaus svečiais. Ka
dangišventėsubūrėdaugžmonių
iš įvairių laidų, kolektyvas nuta
rė dar kartą surengti jau tradicija
tapusius laidų susitikimus, kad
vieni kitiems pasipasakotų, kaip
pasikeitė jų gyvenimai ir kokie
pri si mi ni mai juos vis dar vi lio ja 
sugrįžti.Tokie jungiantys jubilie
jai sužadina įvairiausias emocijas
iratsiminimus.Kolgyvuosšimo
kykla,tolgyvuosirprisiminimai.

Jubiliejinėšventė,jungiantikartas

Kiek vie nas pa si ro dy mas bu vo vie nas už  ki tą iš ra din ges nis

Ce re mo ni ją pa puo šė bu vu sių Kriu kų pa grin di nės mo kyk los mo ki nių, da bar Jo niš kio ŽŪM moks lei-
vių, de monst ruo ta bal tų su kne lių ko lek ci ja

Birželio9dienąvisi,kasnorėjo
irkastikgalėjo,skubėjoįKuisių
kaimejaupenktusmetusDaliosir
JonoUžkuraičiųsodybojeorgani
zuotą Jazminų žydėjimo šventę.
Tai–darvienasJoniškioPagyve
nusių žmonių aociacijos senjorų
rengiamas tradicinis renginysvi
suo me nei.
Diena pasitaikė kaip užsakyta:

gaivus vėjelis ir ne per smarkiai
kepinanti saulutė,kaip tiksenjo
rams–neiperkaisi,neisušalsi.
Gimusiišnedideliobūrelioen

tuziastų, šventė kasmet sulaukia
vis didesnio dėmesio ir gauses
nio dalyvių skaičiaus. O kodėl
ji – jazminų? Nes šioje sodybo
je,kaippuošmena,vosnevidury
kiemo auga ir svaiginantį kvapą
skleidžia didžiulis jazminų krū
mas. Todėl sodybos šeimininkei
kiloidėjabūtenttaipjąpavadinti,

nors kas met ji ski ria ma vis ki tam 
asmeniuiarkokiaikonkrečiaida
taipaminėti.
Šiųmetųšventėbuvoskirtalie

tuvių išeivijos poeto Kazio Bra

dūno 100osioms gimimo meti
nėms.Apiešios iškiliosasmeny
bėsnuveiktusdarbuspapasakojo
irkeletąposmųišjokūrybospa
skaitėStefanijaSkirmantienė.
Šventėje dalyvavo kaimyni

nioPakruojorajonoPagyvenusių
žmonių asociacijos delegacija ir
kaipniekadagaususbūrysKuisių
kaimo gyventojų. Šiuo renginiu
likopatenkintosirjaunosmamy
tės, į jį atvykusios su savo atža
lo mis.
Susirinkusiems koncertavo pa

kruojiečių ansamblis „Sidabrinė
gija“,mūsųpačiųansamblis„Si
dabrė“ ir kaip visuomet links
mino kaimo kapela „Jazminai“.
O šventei įpusėjus pasirodė ne
laukti, netikėti svečiai iš Indijos
– radžia su savožmonomis (taip
renginyje pasirodė išradingos ir
humoro nestokojančios senjorių

medikiųklubo„AveVita“mote
rys).
Buvo pasveikinti ir gėlių

puokštėmisapdovanotiorganiza
cijosnariai,kurieneseniaišventė
garbingus gyvenimo jubiliejus.
Čia labai tiko Onutės Vorobjo
vienėsperskaitytaseilėraštisapie
metų tėkmę ir jos nuoširdus pa
linkėjimas.
Prisiminimais apieKuisių kai

mo ir šios sodybos praeitį pasi
dalino ilgametė kaimo gyvento
ja, aktyvi visuomenininkė Tere
sė Stagienė, savos kūrybos eiles
skaitė Kuisių kaimo gyventoja
JolantaBaškienė.Jaunystėsprisi
minimus pasakojo Kuisių kaimo
vienkiemyjegimęsiraugęs,oda
bar tėvų žemėje ūkininkaujantis
VaclovasMorkūnas.
Šeimininkai susirinkusius vai

šinoraugintaberžosulabeikvap

nia arbata iš čia pat sodyboje
augančių žolelių.Vieni kitus su
sirinkusiejivaišinopačiųkeptais
pyragais,bandelėmisirkitaisuž
kandžiais.
Dalyviai šoko, dainavo, žai

dė ratelyje ir džiaugėsi šventės
organizatorių suteikta galimybe
pabūtidraugųbūryje,smagiaipa
bendrauti,pasišnekučiuotiirkul
tūringai praleisti popietę. Na, o
šventėsorganizatoriai ir sodybos
šeimininkai nuoširdžiai dėkoja
Satkūnųseniūnijaibei jos seniū
neiReginaiButkieneiuždidžiu
lękasmetinępagalbą,aprūpinant
reikalinguinventoriumi,irsupra
tingumą. Apgailestavome, kad
dėl ligos pati seniūnė negalėjo
dalyvauti. Linkime jai kuo grei
čiau pasveikti ir susitiksime dar
nevienąkartą.

Ja ni na JA SIE NĖ

Kaižydėjoirkvepėjojazminai...

Šei mi nin kus pa svei ki no į šven tę su gė lė mis at sku bė ję ge no vai tė 
ir Kos tas Liaug mi nai

Nuo tai kin gą dai ną vi soms mo te rims pa sky rė an samb lis „Si dab rė“

Kar tu su pa gy ve nu siais sma giai links mi no si ir kai mo jau ni mas

Mokyklosnuotraukos
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Paž velk – užau go Ta vo so das, ma ma,
Tik mums Tu anei kiek ne pa se nai:
Pa si dab ruo tos Ta vo juo dos ka sos,
O žyd ros akys, tar si šu li niai...
Mes lin kim Tau – su lau ki šim to me tų
Ir vi sa da iš lik to kia gra ži!
Ge ru mo, lai mės, džiaugs mo ir svei ka tos,
Neb lės tan čių aki mir kų šir dy!

VladislavąTAMULIENĘ,gyvenančiąKalneliokaime,jubiliejinio
gimtadienioprogasveikina

vai kai, vai kai čiai ir pro vai kai čiai su šei mo mis

Sveikiname

Bi ru tė ČI ŽIE NĖ

Trečiojo amžiaus universiteto
Dvasiniotobulėjimofakultetode
kanėStefanijaGrigaliūnienėirjos
pavaduotoja Stasė Katkevičienė
šio fakultetoklausytojuspakvietė
iš arčiau susipažinti su Gataučių
seniūnijos lankytinais objektais –
buvusiaisdvarais,Ivoškiųšv.Jono
Nepomukokoplyčia,sužinotidau
giaušiokraštoįdomybių.Daugelį
iki šiol negirdėtų istorinių faktų
mielai atskleidė nepakartojama
gidė, Gataučių Marcės Katiliūtės
pagrindinės mokyklos istorijos
mokytoja metodininkė Jolanta
Jurkevičienė.
Po pusdienį trukusios pažinti

nės kelionės fakulteto klausyto
jossvetingaibuvosutiktosgražiai
tvarkomos šio fakulteto dekanės
pavaduotojos Stasės Katkevičie
nėssodybojeGataučiuose.

Ivoš kių „dei man čiu kai“

Pirmiausiagidėšiektiekpriminė
buvusioGataučiųtarybinioūkioir
buvusiosGataučiųmokyklos,kuri
uždaryta1989metais, istoriją.Pa
sirodo,jogšisūkisbuvoseniausias
Joniškio rajone, jo teritorija tęsėsi
net iki Žagarės. Šiandien žemdir
bystęšiamekrašteplėtojaGataučių
žemėsūkiobendrovėirseniūnijos
ūkininkai.Daugeliskeliautojųpir
mąkartsužinojoirtokįdalyką,kad
prie buvusio Gataučių mokyklos
pastatodaugiaukaipprieš30metų
veikėdufontanai.
Iš Gataučių fakulteto klausy

tojų kelionėsmaršrutas driekėsi į
Ivoškių kapinaites. Pasak J. Jur
kevičienės, daugeliui šio krašto
žmonių šios kapinaitės yra labai
brangios, nes tai yra vienintelės
seniūnijoskapinaitėssukoplyčia.
Prie kapinaičių išlikusių au

tentiškų vartų visus pasitikusi
šv. Jono Nepomuko koplyčios
prižiūrėtoja, iš šių vietų kilusi,
Ivoškių kaimo pradinęmokyklą

baigusi Ona Šležienė mielai at
vėrėautentiškusvartusiratraki
no dar XVIII amžiuje pastatytą
koplyčią. Pastarąją, prieš keletą
metų jos raktus perėmusi iš bu
vusios ilgametės koplyčios pri
žiūrėtojos, didelės Lietuvos pa
triotės Onutės Pupinienės, prieš
kelerius metus išvykusios gy
venti į Kauną, Onutė Šliažienė
sakė atrakinanti dukart metuose
– per gegužėsmėnesį čia vyks
tančiusšv.JonoNepomukoatlai
dusir–perVėlines.
Medinėjekoplyčioje,kuriai jau

300 metų, kažkada yra buvusios
vietosdievadirbioLengveniome
džio skulptūros, tačiau vėliau jos
išvežtos į Vilnių restauruoti, mat
koplytėlėje nėra tinkamų sąlygų
joms saugoti. Piešiniai ant lubų
primena,kaiptuomečiaimeninin
kaipiešdavo.
Ivoškiųkaimeyragimusižino

malietuviųgrafikėMarcėKatiliū
tė,okaimokapinaitėseyrapalai
dotijostėvai,buvęsGataučiųmo
kyklosdirektoriusIgnasKaniušas,
žinomas rajono tautodailininkas,
nagingasmedžiomeistrasVytau
tas Lukošiūnas. Ivoškių kapinėse
tėvams ir pačiam saubei žmonai
jis iš didžiulio lauko riedulio yra

pasistatęsoriginalųpaminklą.Šia
me įspūdingo dydžio ir formos
akmenyje meistras yra iškalęs ir
savobeižmonosveidus, tarsiba
reljefus.Nevienąrimtaisusimąs
tyti apie žmogaus gyvenimo pra
smęirkiekvienomūsų laikinumą
šioježemėjepriverčiairakmenyje
Vytauto iškalti žodžiai: „Gyvybė
nemirs.Gyvenimokely tupavar
gai,šįkeliątęsjauni,jiežemęars,
žvaigždes pasieks, o paskui pa
vargs,jųkeliątęskiti.Žemė–mū
sųgimtinė.“
Pasakmokytojos J. Jurkevičie

nės,Ivoškiųkaime,buvusiojeūki
ninkųMikalauskųsodyboje,1923
metais veikė kaimomokykla, čia
atkelta iš Vaizgučių. Pastarajame
kaimemokyklabuvo įkurta1917
metais.Tuometėsekaimomokyk
lose dirbusiosmokytojos, anot J.
Jurkevičienės,buvotikrųtikriausi
kaimošviesuliai,nesdirbonedėl
pinigų,oišidėjosirpašaukimo.

Nukelta į 8 psl.

Kraštošviesuoliųpramintaistakais

Tre čio jo am žiaus uni ver si te to Dva si nio to-
bu lė ji mo fa kul te to de ka nė  

Ste fa ni ja gri ga liū nie nė ir de ka nės  
pa va duo to ja Sta sė Kat ke vi čie nė su ma ny mų 

tu ri nin gai fa kul te to veik lai ne sto ko ja

Me niš kas pa ties na gin go 
meist ro Vy tau to Lu ko šiū no sau 
ir sa vo šei mos na riams iš di džiu-
lio lau ko ak mens pa si sta ty tas 
pa mink las Ivoš kių kai mo ka pi-
nai tė se

„Kar tais mums at ro do, jog ki tuo se ra jo nuo se vis ko ga li ma pa ma-
ty ti žy miai dau giau. Ta čiau daug ko įdo maus yra ir mū sų ra jo ne. 
Tik rei kia la biau my lė ti sa vo kraš tą“, – iš vy kos da ly vėms sa kė ne pa-
vargs tan ti gi dė, is to ri jos mo ky to ja Jo lan ta Jur ke vi čie nė

Iš vy kos die ną gim ta die nio pro ga bu vo pa svei-
kin ta fa kul te to klau sy to ja Rū ta gal vo sie nė

Autorėsnuotraukos

Birželio9dienątuoįsitikinoJo
niškio trečiojo amžiaus universi
tetostudentai,podarbų,kelionių,
įvairiųužsiėmimųlinksmaiirjud
riaisutikdamivasarąpuikiojeŽa
garėsrekreacinėjepoilsiozonoje.
Šventė buvo įsimintina ir įspū

dingadarirdėlto,kadįsvečiusat
vykodraugaiirkolegosišAkme
nės,Kelmės,PakruojoirPasvalio
rajonų. Renginio tikslas – bend
rau ti, spor tuo ti, da lin tis pa tir ti mi, 
veiklosįspūdžiais,prasmingaipa
sigalynėti.
ŠventępradėjoŠvietimocentro

direktorė R. Grigaliūnienė. Pas
veikinti šventės dalyvių atvyko
Joniškio rajono meras G. Čepu
lis, vicemerė V. Aleknavičienė,
Žagarės seniūnas S. Kužmarskis,
kuriųlinkėjimaiįkvėpėkomandas
puikiems startams. Nuotaikinga
muzikineprogramašventępradė
joA.Raudonikiomenomokyklos
Žagarėsfilialomoksleiviaiirmo
kytojai.
Irprasidėjovaržytuvės!Jaunat

viškailinksmaivedančiojiSimona
Jonkutė rikiavokomandas.Vienų
už kitus įdomesni prisistatymai,
išradingos dainos, pasikeitimai

simbolinėmis dovanėlėmis suža
dinopuikiąnuotaikąirviltįnuga
lėtisportinėserungtyse.Orungtys
labai įdomios: smiginis, baudų
mėtymas, lėkščiasvydis, sukinio
kopėčios,estafetė iršaškės.Pajė
giausią komandą atsivežė kaimy
naiišAkmenėsrajono,jieirtapo
nugalėtojais. Kelmės komanda
iškovojoantrą,ojoniškiečiaiužė
mė trečiąvietą.Komandos apdo
vanotospadėkosraštais,taurėmis,
diplomais ir saldžiais prizais, o
kiekvienas komandos narys – at
mi ni mo me da liais.
Pasibaigus apdovanojimo cere

monijai, šventės dalyviai rinkosi
priegausiaipadengtųstalų,skana
vopačiųparuoštasvaišes,bendra
voir,skambantAkmenėskoman
dos muzikanto dainoms, sukosi
šokėjaibeidraugystėsrateliai.
Trečiojo amžiaus universite

to studentai nuoširdžiai dėkoja
Švietimo centro darbuotojams,
Joniškio sporto centro specia
listams už organizuotą puikią
šventę,suteiktągalimybęsveikai
iraktyviaipraleisti laikąbendra
minčiųbūryje.

Jo niš kio TAU

Joniškiokomandaužėmėtrečiąvietą

Bendravimasirsportas– 
svei ka tos šal ti niai

Vasaros savaitgaliams Turiz
mo departamentas adaptavo 10
maršrutųpoLietuvosregionussu
idėjomis,kokuriamebūtinapara
gauti.
Tarp Telšių, Plungės, Drever

nos,Marcinkonių,Anykščių,Ro
kiškio ir kitų žinomų šalies vie
tovių pateko ir Joniškio rajonas,
kurį siūloma aplankyti maršrutu,
prasidedančiugretimamePakruo
jorajone.Tenpirmiausiasiūloma
aplankyti Pakruojo dvarą – di
džiausiąikišiųdienųišlikusįdva
ro pastatų kompleksą Lietuvoje,
kurįsudaronet43statiniai.
Dvare ne tik atkuriamas dva

rininkų gyvenimas, bet ir vyksta
aludario Žaldoko, malūnininko,
parfumerėsarbitininkėsedukaci
jos, kultūriniai renginiai, o Trak

tieriuje saugomi svieto lygintojo
TadoBlindosūsai.Pakruojodvare
savaitgaliais vyksta žąsų lenkty
nės.
Toliau keliaujant siūloma susi

pažintisuŽagarėsregioniniupar
ku, kur re ko men duo ja ma praei ti 
4 kilometrųMūšos tyrelio pažin
tiniu lentų taku. Tai – ilgiausias
Lietuvojemedinistakasperpelkę.
Joniškis garsėja išlikusiu si

nagogų kompleksu. Jį sudaro du
mūriniai pastatai: Baltoji ir Rau
donojisinagogos.Irpagaliauver
ta užsukti į Gasčiūnų kaimą, kur
vietos bendruomenė įkūrė teatrą,
kapelą, Amatų centrą, kviečia į
duonos kepimo, kitas edukacines
programas.
Šiojekelionėjebūtinaparagauti

miežiųsalykloblynų.

Tarp10siūlomųmaršrutų–Joniškiorajonas
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Ankstų penktadienio rytą
Skaistgiriogimnazijosšeštoskla
sėsmokiniaiskubapriemokyklos
autobuso.Vykstajienepramogau
ti,kaipdaugelismanytų,omoky
tisintegruotųgamtosiranglųkal
bosdalykųsubtilybiųnetradicinė
je ap lin ko je.
Šeštosklasėsmokiniaipamokos

pradžioje gauna mokinių lapus,
kuriuosesurašytosdiferencijuotos
užduotys išabiejųdalykųir joms
atlikti skiriama savaitė. Pamokos
pagrindinistikslas–susipažintisu
fosilijomisirjųįvairoveAkmenės
kraštomuziejuje.Ojųtengausybė
ir do mi si jo mis ne tik moks lei viai 
išįvairiųmiestųbeimiestelių,bet
irmokslininkai išvisosLietuvos.
Muziejuje šeštos klasės mokiniai
susipažino su dvigeldžių molius
kų, koralų, pečiakojų, galvakojų,
pinčių, fitozauro fosilijomis, dru
gelių kolekcijomis, gyvais egzo
tiškais drugeliais. Vėliau vyko į
Šaltiškių molio karjerą,kuris ir
garsėja randamomis fosilijomis.

Mokiniai,lydimimokytojųirįmo
nėsenergetiko, leidosi ieškoti fo
silijų. Šeštokų noras išsipildė, jie
radodvigeldžiųmoliuskųfosilijų.

Jų turėjopaieškoti irklasėsdrau
gams,kuriųšiojeintegruotojepa
mokojenebuvo.

Re na ta VAI NEI KY TE

AKTUALIJOS

Su mu šė ir įme tė į upę
Birželio8ąjąapie19val.įpo

liciją kreipėsi 1964metais gimęs
vyrasirpareiškė,kadtąpačiądie
nąapie17val.Žagarėjenepažįs
tamasasmuosumušė josūnų,gi
musį2002metais,irįmetėjįįupę.
Sūnusįmedikusnesikreipė.Įta

riamasis smurtu 1988 metais gi
męsasmuosulaikytasiruždarytas
įareštinę.Pradėtasikiteisministy
rimaspagalBaudžiamojokodekso
284 straipsnį (viešosios tvarkos
pažeidimas). Jam gresia viešieji
darbai,bauda,laisvėsapribojimas,
areštas arba laisvės atėmimas iki
dvejųmetų.

Neb lai vus tam pė  
už plau kų žmo ną

Birželio8ąją apie21val. Jau
niūnų kaime namuose neblaivus
(kraujyje buvo 1,61 promilė al
koholio)1987metaisgimęsvyras
už plaukų tampė žmoną, gimusią
1983metais.
Nukentėjusioji į medikus nesi

krepė.Policijapradėjoikiteisminį
tyrimąpagalBaudžiamojokodek
so 140 straipsnį (fizinio skausmo
sukėlimas ar nežymus sveikatos
sutrikdymas).

Bau dą ten ka su mo kė ti
1985 metais gimęs Andrius

Skėrys išAlsiųkaimo2017metų
kovo10d.17val.40min.Skaist
giryje Ąžuolų gatvėje, neturėda
masteisėsvairuoti,vairavovienai
moteriai priklausantį motorolerį
WJMQT9 ir nepakluso teisėtam,
aiškiai išreikštam policijos pa
reigūnų reikalavimui sustabdyti
transporto priemonę. Motorole
ris buvo neregistruotas įstatymų
nustatyta tvarka bei nedraustas
transportopriemoniųvaldytojoci
vilinėsatsakomybėsprivalomuoju
draudimu.DėlpažeistųKeliųeis
mo taisyklių motorolerio vairuo
tojas buvo patrauktas administra
cinėnatsakomybėn.
Andrius Skėrys savo kaltę pri

pažino. Sakė tą dieną važiavęs I.
Vaištartienei priklausančiu moto
roleriuir,stabdantpolicijosparei
gūnams nestojęs, nes išsigando.
Nuvažiavęs į Skaistgirio parką
motorolerįnumetėirpabėgo.Vė
liauapsiraminoir,supratęs,kąpa
darė, nuėjo į įvykio vietą bei pa

reigūnamspasisakė,kadbūtentjis
važiavomotoroleriu.Užmotorole
riovairosėdoneturėdamasteisėsjo
vairuoti, nes draugasDaliusVaiš
tarasbuvoneblaivus ir jopaprašė
parvarytimotorolerį iš Skaistgirio
miestelioįAlsiųkaimą.Dėlpada
rytųnusižengimųlabaigailisi.
Nukentėjusioji motorolerio sa

vininkė aiškino transporto prie
monębeveikuž600eurųnusipir
kusi2016metųgruodį.Motorolerį
įregistruoti irapdrausti transporto
priemoniųvaldytojocivilinėsatsa
komybės privalomuoju draudimu
ji ruošėsi artimiausiumetu. 2017
metųkovo10dienąniekonesakęs
motorolerį be jos žinios pasiėmė
sūnus Dalius. Nori, kad motoro
leris jai būtų sugrąžintas. Sakė ir
savosūnuiDaliuiirjosmotorolerį
vairavusiamAndriuiSkėriuijokių
pretenzijųnereiškianti.
Administacinę bylą nagrinė

damas rajono Apylinkės teismas
nustatė, kad Andriaus Skėrio at
sakomybędėlpadarytųKeliųeis
mo taisyklių pažeidimų lengvina
jo nuoširdus kaltės pripažinimas.
Atsakomybę sunkinančių aplin
kybiųnenustatyta.Įvertinantvisas
aplinkybes, galutinė subendrinta
bausmė Andriui Skėriui – 1150
eurųbaudabevairuotostranspor
topriemonėskonfiskavimo.
MotorolerįWJM50QT9 nutar

tanedelsiantgrąžintijosavininkei
IrenaiVaištarienei.

gat vė je gir tas vy ras su mu šė 
su gy ven ti nę

Birželio10ąją4val.naktiesJo
niškyje,Upeliogatvėje,neblaivus
(1,44 promilės alkoholio) 1978
metais gimęs vyras sumušė taip
patneblaivią(0,80promiliųalko
holio) sugyventinę,gimusią1976
me tais.
Nukentėjusioji į gydymo įstai

gas nesikreipė. Smurtavęs vyras
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Vyksta ikiteisminis tyrimas pagal
Baudžiamojokodekso140straips
nį (fizinio skausmo sukėlimas ar
nežymus sveikatos sutrikdymas).
Už tai pripažintas kaltu baudžia
mas viešaisiais darbais arba lais
vės apribojimu, arba areštu, arba
laisvėsatėmimuikivieneriųmetų.

ParengėVytautasAUDRONIS

KRIMINAlINėKRONIKA

Žemės ūkio ministerija šalies
ugdymo įstaigas kvietė dalyvau
ti šviečiamojoje gyvulininkystės
programoje. Jauatrinkta ir100 jį
laimėjusių ugdymo įstaigų. Į tą
laimingųjų šimtuką vienintelė iš
mūsų rajono pateko „Saulės“ pa
grindinė mokykla. Projektą pa
rengė šios mokyklos pradinių
klasiųmokytojaD.Žilevičienė ir
mokyklos socialinė pedagogė R.
Vaitkienė.
Vienas iš reikalavimų projek

tui pristatyti – sudaryti sutartį su

ūkininkuaržemėsūkiobendrove.
Tokią sutartį su minėta mokykla
sutikopasirašytiSkaistgiriožemės
ūkiobendrovė.
Šios programos pagrindinis

tikslas – vykdyti renginius, kurių
metubusteikiamosteorinėsirpra
ktinėsžiniosapiegyvulininkystę,
supažindintimokinius suvisomis
Lietuvojepaplitusiomistradicinė
misgyvulininkystėsšakomis,taip
pat saugomomis senosiomis Lie
tuvosūkiniųgyvūnųveislėmisbei
specialistųrengimu.

Programa bus įgyvendinama ir
finansuojama LR valstybės biu
džeto lėšomis. Atrinktos įstaigos
bus aprūpintos mokomąja me
džiaga ir priemonėmis, skirtomis
šviesti apie gyvulininkystę. Bus
organizuojami įvairaus pobūdžio
užsiėmimai, pamokėlės, rengi
niai,konkursai,išvykosįūkininkų
ūkius,mokslostudijas,laboratori
jas,eksperimentiniusūkius.
Veikla vyks iki 2017–2018

mokslometųpabaigos.
„Si dab rės“ inf.

ĮJoniškiožemėsūkiomokyklos
trikrepšio aikštelę buvo atvykęs
gaususbūryskrepšiniomėgėjų iš
rajonokaimovietoviųpagrindinių
mokyklų–čiavykopirmasistrik
repšiotrysprieštristurnyras,skir
tasJoniškiožemėsūkiomokyklos
30ies metų jubiliejui paminėti.
Turnyre dalyvavo net šešios ko
man dos.
Poatkakliųkovųtrikrepšiotur

nyro nugalėtojais tapo Gasčiūnų
pagrindinės mokyklos I koman
dosvaikinai, antrąvietą iškovojo
tospačiosmokyklosIIkomandos
trikrepšininkai (treneris Stasys
Rimdžius).VadovaujamiAudriaus
Mameniškio,trečiąvietąiškovojo
Gataučių Marcės Katiliūtės pa
grindinėsmokyklosvaikinai.
Naudingiausiaistrikrepšioturny

rožaidėjaistapoAivarasDanasas,
Artūras Šlerpas irMantas Rudys.
Žaidimo taisyklių paprastumas,
galimybė atakuoti bet kurį krepšį,
didelis rezultatyvumas, sportinis

azartas,mažesnisžaidimoaikštelės
plotas–privalumai,kuriuosmoki
niaisumaniaiišnaudojo.
Kas tas trikrepšis? Tai – 2002

metais dr. Anatolijaus Nesmeja
novoišSanktPeterburgosugalvo
toskrepšinioatmaina.Nuoįprasto
krepšiniošisžaidimasskiriasituo,
kad jisvykstaapskritojeaikštelė
je.Apskritimo centre – stovas su
pritvirtintomis trimis standartinė
mis krepšinio lentomis, sudaran
čiomis lygiakraštį trikampį. Bet
kurikomandagalipelnyti taškus,
mėtydama į bet kurį krepšį. Lie
tuviamsneįprastakrepšinio lenta,
otiksliau–neviena,bettryslen
tosirstoviŽemėsūkiomokyklos
sportoaikštelėje.

„Si dab rės“ inf.

Pradinukailankysisirūkiuose

Integruotapamokasufosilijomis

Moksleiviamspatinkairkitokskrepšinis

Trik rep šio tur ny ro da ly viai 
bu vo sma giai nu si tei kę

Nuotrauka 
VaidosBaltaragytės

Mato Slančiausko progimnazi
joje apsilankė dvi vaikiškų knygų
iliustratorės iš Suomijos – Jenny
LucanderirLindaBondestaos.Jos
mokyklos pradinukams surengė
kūrybinesdirbtuvėles„Nykstantys
gyvūnai“.
Užsiėmimo metu iliustratorės

mokinius supažindino, kaip gali
ma įsigyti iliustratoriaus profesiją
ir koks tai yra darbas. Smagiai ir
šmaikščiaipapasakojo,kaipjospa

čios tapovaikiškųknygučių ilius
tratorėmis ir lentoje pademonstra
vo,kokiubūduiškuriamopasako
jimoatsirandaįvairiosiliustracijos.
Stebėdamispalvotasiliustracijas

knygose ir ekrane, mokiniai ati
džiai klausėsi garsinio knygučių
skaitymo, atsakinėjo į užduotus
klausimus, dalyvavo pašnekesiuo
seirpatysturėjogalimybęsukurti
savo įsivaizduojamą stebuklingą
gyvūnėlį.

Malonubuvostebėtismagųmo
kiniųbruzdesįirpopieriauslapeat
siradusius įvairiausius gyvūnėlius,
kuriems buvo sugalvoti vardai ir
sukurtosjųgyvenimoistorijos.
Mokiniamas ši neeilinėpamoka

palikodauggerųemocijų,oiliust
ratorėspasidžiaugė smalsiais, žin
geidžiaisiraktyviaismokiniais.

Bib lio te ki nin kė 
gi ta na Svy tie nė

IliustratorėsišSuomijosMatoSlančiauskoprogimnazijoje

In teg ruo ta pa mo ka vy ko Ak me nės kraš to mu zie ju je 
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Vištosdedeklės(vnt.)–
6,5Eur,
Viščiukai(vnt.)–1,8Eur,
Vištosskerdiena(kg)–4Eur,
Rūkytilašiniai(kg)–5Eur,
Rūkytašoninė(kg)–6,60Eur,
Rūkytadešra(kg)–5,50Eur,
Skilandinėdešra(kg)–
6,60Eur,
Kapotarūkytadešra(kg)–
8,20Eur,
Rūkytaskumpelis(kg)–
7,93Eur,
Rūkytosdešrelės(kg)–
5,22Eur,
Skumbrėsišklotinėrūkyta(kg)
–5,90Eur,
Rūkytasešerys(kg)–6,50Eur,
Rūkytastrimėlė(kg)–2,50Eur,
Šaldytajūroslydeka(kg)–
4Eur,
Rūkyta karšio išklotinė (kg) –
5,6Eur,
Šaldytaskumbrė(kg)–
3,10Eur,
Šaldytasšamas(kg)–3,35Eur,
Sūdytasilkė(kg)–2,70Eur,
Šaldytatilapija(kg)–5,40Eur,
Ledinėšaldyta(kg)–2,90Eur,
Šaldytastrimėlė(kg)–
1,70Eur,
Medusšviežus(kg)–7Eur,
Varškė(kg)–2Eur,
Sūris(kg)–3Eur,
Sviestas(kg)–5Eur,
Grietinė(0,5l)–1,20Eur,
Kiaušiniai(10vnt.)–1,2Eur,
Šviežūskopūstai(kg)–
0,90Eur,
Svogūnųlaiškai(kg)–3Eur,
Šviežiosbulvės(kg)–
0,90Eur,
Agurkai(kg)–1,30Eur,
Pomidorai(kg)–12Eur,
Svogūnai(kg)–0,50Eur,
Ridikėliai(pundelis)–
0,40Eur,
Česnakai(kg)–35Eur,
Obuoliai(kg)–0,600,70Eur,
Lietuviškosbraškės(kg)–
56Eur,
Trešnės(kg)–3,5Eur,
Šilauogės(kg)–6Eur,
Pomidorųdaigai(vnt.)–
0,50Eur,
Agurkųdaigai(vnt.)–0,50Eur,
Moliūgųdaigai(vnt.)–
0,40Eur,
Paprikosdaigai(vnt.)–
0,400,50Eur,
Kopūstųdaigai(kapa)–
34Eur,
Ledinukai(vnt.)–0,30Eur,
Jurginėliai(vnt.)–1,202Eur,
Lobelija(vnt.)–0,20Eur,
Gazanijos(vazone)–
1,201,50Eur,
Serenčiai(vnt.)–0,30Eur,
Surfinijos(vnt.)–35Eur,
Begonijos(vnt.)–22,5Eur,
Sprigės(vnt.)–22,50Eur,
Salvijos(vnt.)–0,30Eur,
Vasarinėschrizantemos
(vazone)–1,50Eur,
Vynuogiųdaigai(vnt.)–5Eur,
Šilauogės(vazone)–4Eur.

Su rin ko Sta sys Mai žius

TUR GAUS KAI NOS

Įvairūs
INFORMUOJAME, kad 2017 
m. birželio 26 d. 10 val. bus 
atliekami žemės sklypo kad. 
Nr. 4730/0003:53, esančio 
Erškėčių tak. 13 Joniškio m. 
kadastriniai matavimai(sklypo
savininkasAleksasKriščiūnas).
Besiribojančio sklypo kad.Nr.
4730/0003:52savininkėStanis
lava Rašimienė yra kviečiama
atvykti ir dalyvauti ženklinant
sklypo ribas. Prašome turėti
asmenstapatybėsirsklypodoku
mentus.Jumsneatvykusdarbai
vistiekbusvykdomi,todėl,jei
turitesvarbiųpastabųarnegalite
atvykti,prašomeinformuotitel.
(8619) 61699.Matavimusatliks
matininkasArvydasVilkonis.

354411

Parduoda
NEKILNOJAMASIS TURTAS
Dviejųkambariųbutą(47,8kv.m,
IIa.)Medžiotojųg.9,Joniškyje.
Kaina–20000EUR.Tel. (8655) 
32516.

354405

ĮVAIRŪS
Kokybiškusbaltarusiškusdurpių
briketus. Didmaišio kaina 40
EUR.Tel.: (8671) 36215, (8670) 
27829.

349783

Lapuočių malkas (3,0m ilgio).
Veža miškavežiu. Tel. (8600) 
63820.

351625

LIETUVIŠKĄ,svilintąkaimiškai
kiaulienos skerdieną puselėmis
po4060kg,perkantdvipuseles
(visąkiaulę)–kainatik2,40EUR.
Atveža.Tel. (8607) 12690. 

353480

Malkos kurui: 3 m rąsteliais,
trinkomis,skaldytos.Tel. (8652) 
97240.

354068

MALKOS:rąsteliais,kaladėmis,
skaldytos: uosinės, ąžuolinės,
beržinės,alksninės,juodalksnio,
mišrios–nuo19EUR.Baltarusiš
kidurpiųbriketai,plautaakmens
anglis, atraižos, beržo pjuvenų
briketai, medžio granulės. Už
sakymai priimami tel.: (8679) 
08900, (8672) 77720.

350533

Ūkininkasparduodasvilintasko
kybiškaskiauliųpuseles.Greitai
atveža.Tel.: (8686) 80994, (8611) 
34567.

353081

Žoliapjoves, šaldiklius, skalbi
momašinas„Miele“,dviračius.
Remontuoju.Tel. (8682) 54336.

354435

Žvyrą,smėlį,skaldą,atsijas.At
vežaįnamus.Tel. (8629) 47726.

353848

Melasą,220380Vgrūdųmalū
nus,traiškytuvus,burokųtarkas,
el. piemenis, seperatorius, svies
tmušes,melžimoaparatus,ranki
nęžolėssėjamąją,bulviųsodina
mąsias,vagotuvus,šienapjoves,
šakų smulkintuvus (benzinas),
didmaišius, grūdų valomąsias,
hidrauliniusvežimėliuspaletėms,
suvirinimo aparatus (kempus), 
ventiliatorius, plastmasines talpas 
(6001000l),grūdus,kukurūzus,
žirnius(traiškytus,maltus),dau
giamečių žolių sėklas. Pristato.
Smulkinašakas,atvykstaįnamus.
Pristato. Tel. (8671) 52660.

339972

gYVŪNAI
Karvę.Tel. (8624) 65319.

354429

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS!
Birželio 17 d. (šeštadienį) pre
kiausimeKaišiadoriųpaukštyno
vakcinuotais,sparčiaiaugančiais
ROSS309veislėsvienadieniais
mėsiniaisbroileriais,12savaičių
paaugintaismėsiniaisbroileriais,
vienadienėmisvištytėmis(olan
diškos),23458mėn.rudomis,
raibomisdėsliosiomisvištaitėmis
beikiaušiniuspradėjusiomisdėti
vištomis (kaina nuo 3,5 EUR).
Turėsimegaidžiukų.Prekiausime
kiaušiniais, spec. lesalais. Jei
vėluosime,prašomepalaukti.Tel. 
(8608) 69189.
Kriukai8.50,Skakai9,Mindau
giai9.10,Bariūnai9.15,Satkūnai
9.35,Plikiškiai9.45,Daunoriškė
10, Kalnelis 10.15, Ziniūnai
10.25,Linkaičiai10.35,Jakiškiai
10.45,Gataučiai10.55,Rudiškiai
11.05,Jankūnai11.15,Juodeikiai
11.25,Gaižaičiai 11.35,Žagarė
14.20,Stungiai14.30,Skaistgirys
14.40,Lankaičiai14.45,Joniškis
(ūkininkų turgus) 15, Kepaliai
15.20val.

354356

Paslaugos

Pjaunužolę,presuojušieną,suku
įplėvelę.Tel. (8682) 58209.

352952

Skardinimas, kaminų įdėklai,
pristatomi kaminai, kaminų
valymas, stogų tvarkymas.Tel. 
(8645) 65121.

353014

Stogų dengimas savomis me
džiagomis.Skardinimas,įdėklai,
pristatomi kaminai. Tel. (8613) 
25103.

354377

Taisome automatines skalbimo
mašinas, šaldytuvus, šaldymo
įrangą.Atvykstameįvietą.Tel. 
(8611) 58550, v.kosteckas@
gmail.com

353597

Perka
NEKILNOJAMASIS TURTAS
Brangiaimišką.Išsikirstiarbasu
žeme.Gerasatsiskaitymas!Tel. 
(8600) 63820.

349997

Užuojautos
DėlmylimotėvelioVytauto PE-
TRAUSKOmirtiesnuoširdžiai
užjaučiameBirutę gaižauskie-
nę ir jos artimuosius.
Bariūnųkaimobendruomenė

354347

Dėl mylimo tėvelio Vytau-
to PETRAUSKO MIRTIES
nuoširdžiai užjaučiame dukrą
Birutę,sūnųKęstutį.

V.,V.Laikūnai
354351

Kiekvienasmūsųnešiojasavyje
tarsimažaskapinaites,kuriose
ilsisitie,kuriuosmylėjome...
NuoširdžiaiužjaučiameKęstutį 
Petrauską,mirusTėveliui.

Sodųg.1Anamokaimynai
354431

Mirus Aldonai AVYŽIENEI 
nuoširdžiai užjaučiame sūnų
Rimą,brolįKlemensąbeiar
timuosius.

ŽukauskųirŽiogųšeimos
354353

NuoširdžiaiužjaučiameKlemą 
Lukošiūną ir jo artimuosius, 
mirus seseriai Aldonai.

E.,A.Bambalai
354352

Padėkos
Nuoširdus ačiū giminėms,
kaimynams, bendradarbiams,
Agilityklubui„Zaris“irvisiems,
užjautusiems ir padėjusiems
sunkią valandą palaidoti my
limąTėvelį, senelįDominyką 
Juozapą zUBAUSKĄ.

Dukrairjosšeima
354346

Dengia stogus, skardina, kala
lenteles. Darbus atlieka savo
medžiagomis.Tel. (8686) 95423.

354380

Įdėklų,pristatomųkaminųgamy
ba,skardinimas.Prekybakatilais,
židiniais.Santechnikopaslaugos.
www.zidiniusiluma.lt,tel. (8685) 
58545.

353657

KOMPIUTERIŲREMONTAS.
Techninių programinių gedimų
šalinimas ir naujų programų
diegimas. Vykstame į namus.
Konsultuojame perkant naują
kompiuterį.Tel. (8621) 68817, 
Medžiotojų g. 45, Joniškis.

352603

Mini ekskavatoriumi atliekame
vandentiekio ir kanalizacijos
prijungimo prie miesto tinklų
darbus.Tel. (8629) 47726.

352593

ĮVAIRŪS
Įmonė perka automobilius, vi
sureigius,mikroautobusus,trak
torius, sunkvežimius ir kitą
techniką.Tel. (8648) 67177.

353006

Ž.ū. techniką ir transportą:
traktorius, kombainus, plūgus,
presus,priekabas,automobilius,
mikroautobusus, sunkvežimius.
Tel. (8623) 55702.

353519

Siūlo darbą
UAB“Joniškioduona“siūlodarbą
kepėjuiirgamybosdarbuotojoms
(darbas pamaininis). Kreiptis:
Joniškis, V.Kudirkos 4, darbo
dienomis 917 val.Tel.: (8426) 
52355, (8682) 50402. 

354263

Reikalingi pagalbiniai darbi
ninkai, vidaus apdailininkai, 
stogdengiai, fasadininkai. Dar
bas Skandinavijoje.Tel. (8601) 
20932.

353737

Transporto įmonei reikalingas
tarptautiniųpervežimųvairuoto
jas.DarbaskadencijomisSkandi
navijoje. Tel. (8699) 31400. 

353001

UAB „Arkada“ priima į darbą
statybininkus: dailides–betonuo
tojus–grindimsbetonuoti,gipso
kartonokonstrukcijomsmontuoti,
langams,durimsstatyti,parketui
kloti; mūrininkus montuotojus,
gelžbetoniniųpamatųmontuoto
jus,keraminiųirakmensplytelių
klojėjus, dažytojus–tinkuotojus;
pagalbiniusstatybosdarbųdarbi
ninkus.Vidutinisįmonėsdarbuo
tojųatlyginimas1271EUR(2017
m.balandis).DarbasVilniuje.In
formacijatel.: (841) 513514, (841) 
510023, (8614) 80542. Priėmimas
vykstakasdiennuo9val.adresu:
Gegužiųg.94,Šiauliai.

354017

Kasdien 
sužinok  

apie Joniškį
www.sidabre.lt

Penkiems Joniškio rajono kai
mobendruomeniųprojektamspa
skirtavalstybėsparama.
Žemės ūkio ministerija paskirstė

beveik0,8milijonuseurųnacionali
nėsparamos260kaimobendruome
niųprojektų.TarpjųirpenkiosJoniš
kiorajonokaimobendruomenės.
Asociacijai ,,Pošupių kaimo

bendruomenė“ materialinės bazės
stiprinimui skirta 1476,64 euro,
Stupurųkaimobendruomenėspro
jektui „Bendruomeniškumo ska
tinimas, stiprinant Stupurų kaimo
bendruomenės materialinę bazę“

–2444,09euro.
Skaistgirio miestelio bend

ruomenė galės vykdyti projektą
„Bendruomeniškumo–tautoskul
tūros stiprinimas“, kuris sulaukė
2958,39europaramos.
Kirnaičių kaimobendruomenės

projektui „Tarptautinis žemdirbių
ir kaimo bendruomenių festivalis
„Spor tuok, jau ni me, vi sos Lie tu
vos“atseikėta1500,Blauzdžiūnų
kaimo bendruomenės „Ąžuoly
nas“ projektui – tradicinei kraš
tiečių šventei „Gimtinės žiedai“
–960,50eurų.

Penkiemsprojektams–valstybėsparama
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PASKUTINISPUSLAPIS

Kas? Kur? Kada?

Jo niš kie tis abi tu rien tas Mar-
ty nas Ci bu lis šeš ta die nį da ly va vo 
Kau ne or ga ni zuo ta me tarp tau ti-
nia me spor to ren gi ny je, ku ria me 
nu bė go pir mą jį sa vo gy ve ni me 
ma ra to ną. Jis bu vo be ne pa ts jau-
niau sias spor ti nin kas tarp pa si rin-
ku sių jų 42 ki lo met rų dis tan ci ją.

Lo re ta RIPS KY TĖ

Martynas Cibulis pirmąjį savo
gyvenime maratoną įveikė per 3
valandas 14 minučių ir tarp dau
giaukaip350 šiobėgimodalyvių
užėmė 44ą vietą. Penktą kartą
Kaune vykusiame tarptautiniame
„Citadele Kauno maratono“ bėgi
mo renginyje buvo užsiregistravę
apiepenkistūkstančiusdalyvių.
„Pusę maratono nubėgau leng

vai,potojaulabiaureikėjosukaup
ti jėgas, paskaudo kojas, pajutau
širdį duriant. Tačiau nubėgau iki
galo,tikįnamusgrįžaupūslėtomis
kojomis.Orasbuvogeras,nekarš
ta,palijo,“–įspūdžiaisišsportinio
renginiodalinosiMartynasCibulis.
Vaikinas, bėgęs su Joniškio ra

jono savivaldybėsmarškinėliais ir
atstovavęsrajonui,šįgyvenimoiš
šūkįįveikėkarturuošdamasisirlai
kydamasabitūrosegzaminus.

Aštuoniolikmetis „Sidabrei“ pa
sakojoruoštisrimtambėgimuipra
dėjęsmaždaugpriešmetus.Pertą
laikąįveikė2500kilometrų.Bėgio
jo jispėsčiųjų irdviratininkų taku
nuoJoniškioikiGataučiųkaimoir
atgal.Įabipusesįveikdavoapie30
kilometrų. Ruošėsi jis savarankiš
kai,bejokiotrenerio,žinių,kaiptai

daryti,sėmėsiišknygų.
Pradėjęsilgobėgimotreniruotes

vaikinas apiemaratoną dar negal
vojo,tačiaukasdiensekėsivisge
riau,tadnusprendėišbandytijėgas,
ilgiaunelaukdamas.Pirmąmarato
nąjisplanavobėgtigegužės14die
nąRygoje,betsusirgoirtekostartą
atidėti.MinėtamemaratoneRygoje
dalyvavo kitas joniškietis Rimvy
dasButkus.
Tarpbėgusiųjų42kilometrųma

ratono distanciją KauneMartynas
Cibulisbuvobenepatsjauniausias
dalyvis.
„Bentjaunetekosutiktibendraam

žių.Jauniausibuvo23–25metųbė
gikai.Paprastaimaratonodistancijai
reikiasubręsti,išugdytiištvermę,gal
būt todėl jąbėgavyresni.Daugelis,
sukuokalbėjausi,stebėjosi,kadpir
mąkartąbėgdamastaipgeraipasiro
džiau,“–sakėM.Cibulis.
Abiturientas,Kauneplanuojantis

studijuotimultimedijų technologi
jas, ti ki si di des nia me mies te su si
rasti trenerį ir toliau sportuoti. Jo
svajonė–pokeleriųmetųįvykdyti
olimpinįnormatyvą.
Maratonas–nepirmasjonikiečio

iššūkis.Priešmetusjiskartusuvie
nubičiuliudviračiaisapvažiavovi
sąLietuvą.

Abiturientasįveikėmaratoną

Gegužės pabaigoje vykusiame
Pasaulio štangos spaudimo čem
pionate, kurį surengė Lietuvos
jėgos trikovės federacija ir IPF,
dalyvavobeveik500sportininkų
išdaugiaukaip30šalių.Tarpjųir
Joniškio sporto klubui „Varūna“
priklausantisJoniškiožemėsūkio
mokyklos mokinys Vilius Šiau
čiūnasiš20Žgrupės.
Šiojesvoriokategorijojelaimė

tojutapojaponasRyukiFujimoto
(17 m.), ne tik iškovojęs auksą,
bet ir išspaudęs 310 kilogramų
sveriančiąštangąirpasiekęsnaują
planetos rekordą. Sidabras atite
korusui,išspaudusiam260kg.O
joniškietisViliusŠiaučiūnasiško
vojobronzosmedalį.Bendrojeko
mandinėje įskaitojeLietuvos jau
niųkomandaužėmėtrečiąjąvietą.
KeturiLietuvosjauniųrinktinės

nariai priklauso Joniškio sporto

klubui„Varūna“.
Pirmieji bendroje komandinėje

įskaitoje buvo Rusijos, antrieji –
Kazachstano sportininkai. Vilius
priklauso Lietuvos jėgos triko
vės federacijos 2017metų jaunių
rinktinei.Savosvoriokategorijoje
iškovojęsbronzosmedalįLietuvai
ir Joniškiui. Vilius išspaudė 180

kgsvorį.
Šiais metais Vilius Šiaučiūnas

dar planuoja dalyvauti Lietuvos
klasikinės jėgos trikovės čempio
nate rudenį (klasikinė Lietuvos
trikovėsusidedaišspaudimo,pri
tūpimųiratkėlimo).
ViliustrikovėjeyraantrasLietu

vojesavosvoriokategorijoje.

Bronzosmedalis–Joniškiuiirlietuvai

Pir mą kar tą ma ra to ną bė gęs 
Mar ty nas Ci bu lis bu vo be ne jau-
niau sias bė gi kas šio je dis tanc jo je 

Organizatoriųnuotr.

Kraštošviesuoliųpramintaistakais
Bir že lio mėn. kviečiame prisijungti prie sveikatingumo akcijos

„Žingsniuok daugiau“.Akcijosmetu paskolinsime Jums žingsnia
matį,kuriuonaudositės7dienasirsužinosite,kiekkasdiennuėjote
žingsnių;kokį atstumą tai sudaro;kiek sunaudojatekalorijų;koks
visosdienosfizinisaktyvumas.Jū sų lauk si me Jo niš kio ra jo no sa-
vi val dy bės vi suo me nės svei ka tos biu re, Vil niaus g. 6, Jo niš kis. 
Dau giau in for ma ci jos tel. (8426) 60537.

Bir že lio 14 d. 15 val. gai žai čių bib lio te ko je –CDperklausaVy
tautoV.Landsbergio„Uodųpasakos“.

Bir že lio 14 d. 17 val. Jo no Avy žiaus vie šo ji bib lio te ka kvie čia 
į Alek sand ro Pu pi nio kny gos „gy ve ni mo mo kyk lo je: Si bi ro pa-
mo kos ir pa tir tys“ pri sta ty mą. DalyvausautoriaussūnūsJustasir
Saulius,LietuvosSeimonarioS.Tumėnopadėjėjas,literatūrologas
dr.NerijusBrazauskas.RenginysvyksJoniškioturizmoirversloin
formacijoscentrosalėje(Žemaičiųg.9).

Bir že lio 14 d.18 val. Ža ga rės šv. Apaš ta lų Pet ro ir Po vi lo baž-
ny čios šven to riu je–renginysGeduloirViltiesdienaipaminėti„Il
gesys–suparašteTremtis“.

Bir že lio 15 d. 12.30 val. Skaist gi rio bib lio te ko jevykssusitiki
massupoetu,nepriklausomosrašytojųsąjungosnariu,medikųpoe
zijospavasariolaureatu,gydytojuLeonarduPukinu.

Bir že lio 15 d. 18 val. Stun gių kai mo bend ruo me nės sa lė je–po
pietė„Kurmedus–tensveikata“.

Bir že lio 16 d., penk ta die nį, 10–14 val. at vyks ta Na cio na li nio 
krau jo cent ro bri ga da į Jo niš kį im ti krau jo.Palapinėstovėsaikš
tėjepriešaiskavinę„Fortūna“.Kviečiameaktyviaidalyvauti!

Bir že lio 16 d. 15 val. Ža ga rės dva ro rū muo se –ArvydoAnu
šauskonaujausiosknygos„Išdavystė.Markuliodienoraščiai“prista
tymasirsusitikimassuautoriumi.

Bi že lio 16 d. 16.30 val. Jo niš kio kul tū ros cent ro II a. sa lė je –
Pasaulinėsaplinkosapsaugosdienospaminėjimorenginys.

Bir že lio 17 d. 8 val. neį ga lių jų klu bas „Vyš ne lė“ vyks į Kre ke-
na vą,kuraplankysparką,apžiūrėsstumbrusirkt.,potovažiuosį
Kėdainius.Norinčiusprašomeregistruotistel.:(8616)91317,(8426)
56692.

Bir že lio 17 d. Jo niš kio Neį ga lių jų drau gi ja or ga ni zuo ja ke lio-
nę į Sa re mo sa las. Registruotis tel.:52549, (8600)95014, (8689)
61765.

Bir že lio 17 d. nuo 11 val. 2017 m. Lie tu vos ma žo sios kul tū-
ros sos ti nės gas čiū nų kai mo bend ruo me nės ama tų cent ro kie me 
(Mo kyk los g. 7) vyks tra di ci nė „Ama tų die na“, ku rio je se nuo sius 
amatusdemonstruosŠiaurėsLietuvosamatininkai ir tautodailinin
kai.Lankytojaiturėspuikiąprogąišmoktiamatųirįsigytiįvairiausių
dirbinių.Renginiometubuspristatomikulinariniopaveldogaminiai,
paruoštipagalunikaliussenoviniusreceptus.Koncertuoslegendinė
grupė „Vairas“,Rudiškių folkloro ansamblis „Rudbala“, Priekulės
Ievos Simonaitytės gimnazijos šokių kolektyvas „Smiltė“. Šiemet
pirmąkartąorganizuojamasįdomių,originaliųirsunepaprastomis
istorijomis susijusių „čemodanų“, sakvojažų ir „mekendošų“ kon
kursas.Taippatvyks ir literatūriniskonkursas, skirtasamatams ir
amatininkams.Kviečiame kurti linksmus ir rimtus kūrinius.Kon
kursųdalyviaibusapdovanotiprizais.Renginiometubusrenkamas
„Geriausias amatininkas ir amatininkė“, „Įdomiausias amatas“ ir
„Gardžiausiaskulinariniopaveldopatiekalas“.Dė me sio! Ren gi nio 
die ną lan ky to jai bus ne mo ka mai ve ža mi au to bu su,kurisišvyks
9.15val. iš Joniškiokultūros centro stovėjimoaikštelės, 9.25val.
–išZiniūnųbendruomenėsnamųkiemo,9.35val.–išGataučiųde
galinės„Sagera“aikštelės,9.45val.– išKirnaičiųkultūroscentro
kiemo. Visus, norinčius dalyvauti renginyje ir demonstruoti savo
amatąarpristatytikulinarinįpaveldą,prašomeregistruotis:tel.(8
426)65011,867177954,(8426)52492,865236945.

Bir že lio 17 d. 14 val. Skaist gi ry je Drau gys tės gat vės, Uo ly no 
kal no pa pė dė je organizuojamas „Blusturgis“ ir verdamaAkmens
sriuba.Maloniaikviečiamevisusprisijungti.

Bir že lio 17 d. 17 val. Kir nai čių par ke –romansųvakaras„...aš
nevertasšvelniųtavožodžių...“.

Bir že lio 17 d. 18 val. Ža ga rės vyš nių so de –„Vasariškosmuzi
kos va ka ras“.

Bir že lio 18 d. 13 val. Žu kan čių baž ny čios šven to riu je–kraštie
čiųsusibūrimas–Antaninės.

Bir že lio 24 d. Jo niš kio ra jo no neį ga lių jų drau gi ja or ga ni zuo-
ja iš vy ką į Pa lan gą.Registruotisdraugijojearbatel:(8689)61765,
(8600)95014.

Iki bir že lio 30 d. Jo niš kio is to ri jos ir kul tū ros mu zie ju je (Vil-
niaus g. 6, įė ji mas iš Že mai čių g.) veikiainteraktyviparoda„XXa.
Joniškiomuzikiniogyvenimoakimirkos“.

Iki bir že lio 30 d. Kir nai čių bib lio te ko je –AlvydoUžkuraičio
degtukųdėžučiųetikečiųparoda.

Lie pos 1 d. kvie čia me vi sus bu vu sius End riš kių aš tuon me tės 
mo kyk los mo ky to jus, mo ki nius į kop lyts tul pio šven ti ni mą. 10
val.šv.MišiosSkaistgiriobažnyčioje,pomišių–koplytstulpiošven
tinimasEndriškiuose.Informacijatel:(8623)59151,(8682)22083.

Lie pos 28-30 d. or ga ni zuo ja ma ke lio nė į šiau rės Len ki ją 
(griun val das, Mal bor kas So po tas, gdans kas, smė lio dy ku-
ma Len ki jos pa jū ry je.Kelionėskaina135EUR.Registracijatel.:
(8687)06821,(8680)24126ikibirželio20d.

Atkelta iš 5 psl. 
Žvilgs nis į nyks tan tį  

gam tos pa mink lą

Keliaujantiesiems po lygumų
kraštą rūpėjoaplankyti irVaizgučių
dvaroparką.Norsjisapleistas,baigia
sugriūti ir paskutiniai XIX amžiuje
buvusio garsaus dvaro statiniai, ta
čiau visiems buvo įdomu pavaikš
čiotibuvusiomisvaizdingomisdva
roparkoliepųalėjomis,žvilgtelėtiį
sunykusįdvarotvenkinįir laikobei
žmonių niokojamus pastatus. Deja,
visasšisgamtosgrožisjaunyksta.
Vaizgučių kaimas istoriniuose

šaltiniuoseminimasdar1640me
tais.DabartinėseGataučių apylin
kėsebuvotrysdvarai–Vaizgučių,
Juodžių ir Gataučių. Vaizgučių

dvaras18811941metaispriklausė
vokiečiųkilmėsdvarininkamsNei
randams. Istoriniuose šaltiniuose
minima,jog1866metaisčiabuvo
29,o1923metais–70gyventojų.
IkižemėsreformospradžiosVaiz
gučiams priklausė 285 ha žemės,
Bragavonėms – 197 ha. Bendras
palivarkožemėsplotassiekė1112
ha.1930metaisdalisdvarožemių
buvopaimtanaujakuriamsirįsteig
taskaimas.1932metaisdėlfinansi
niųproblemųdalįžemėsNeirandai
buvopriverstiparduoti,o1941me
tais dvaro savininkas Arnas Nei
randasišvykoįVokietiją.

Aki ra ty je – nau jos ke lio nės

Nuo šių metų pradžios Trečio

jo amžiaus universiteto Dvasinio
tobulėjimo fakultetui, šiuo metu
jungiančiam 42 narius, vadovauja
ikitolbuvusidekanėspavaduotoja
StefanijaGrigaliūnienė.
„Dabar du mėnesius atostogau

sime,o rugsėjį lankysimėsAkme
nėje:„Akmenėscemento“gamyk
loje,KarpėnųirŠaltiškiųkarjeruo
se.KamskristiįMarsą,jeijisyra
kaimyniniame rajone, o pabūti ir
pamatytitai,koesinematęs,–tik
raširdiesatgaiva.Pažintįsužemės
dovanomis pratęsime Viekšniuo
se, „Snieginosgalerijoje“,kurpa
veikslai kuriami iš įvairiaspalvio
smėlio. Savęs pažinimui išbandy
simeįvairiasterapijas“,–mintimis
apie artimiausius fakulteto planus
dalijosiS.Grigaliūnienė.

NuotraukaišViliausŠiaučiūnoasmeninioarchyvo


