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Minime Gedulo ir vilties
bei Okupacijos ir genocido dienas
Minime dvi įsimintinas mūsų tautai dienas. Birže
lio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, bei 15-ąją, Oku
pacijos ir genocido dieną, prisimename sovietmečio
represijas, šimtus tūkstančių nekaltų žmonių, ištisas
šeimas, vagonuose ištremtas į tolimąjį Sibirą, Gula
go lagerius. Šie žmonės visomis išgalėmis laikėsi įsi
tvėrę gyvybės, buvo kartu, dalijosi paskutiniu kąsniu,
troško sugrįžti į Lietuvą ir padėti jai prisikelti.
Šie siaubingi nusikaltimai prieš žmogiškumą, ku
riuos teko išgyventi piliečiams tuo žiauriu, netektimis ir artimųjų žmonių
praradimais paženklintu laikotarpiu, niekada neišblės tautos sąmonėje ir
visada išliks tyru Vilties simboliu. Tai, ko siekėte, dėl ko kovojote ir ken
tėjote, išsipildė – Lietuva tapo laisva ir nepriklausoma.
Savivaldybės meras Gediminas Čepulis

REDAKCIJOS ŽODIS

Šiandien – Gedulo ir vilties diena
Šiandien minime Gedulo ir vilties
dieną, skaudžią Lietuvos istorijos
datą. 1941-ųjų birželio 14-ąją pra
sidėjo beveik pusantro dešimtmečio
trukęs Lietuvos gyventojų naikini
mas ir trėmimas, virtęs tautos trage
dija.
Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro duome
nimis, 1940–1953 metais iš Lietu
vos buvo ištremta 131 600 žmonių.
1948 metų gegužės 22 dieną įvyko
didžiausias masinis Lietuvos gyven
tojų trėmimas, per kurį išvežta apie
40 tūkstančių žmonių. Dar apie 156
tūkstančius Lietuvos gyventojų buvo
įkalinta.
Sovietiniuose lageriuose buvo su
šaudyta ir mirė apie 23 tūkstančiai
kalinių. Tremtyje žuvo apie 28 tūks
tančiai.
Tremtiniai buvo įdarbinti kasyk
lose, miško kirtimo, medienos pa
ruošų, statybos, žvejybos ir kitose
įmonėse, nuolat kentė šaltį, badą, pa
tyčias. Kai kurie žmonės bandė gel
bėtis bėgdami į Lietuvą, bet pakeliui
būdavo suimami, įkalinami, paskui
grąžinami į tremties vietas. Retam iš
jų pavyko pasiekti gimtinę.
Tiksliai nėra žinoma, kiek iš trem
ties paleistųjų grįžo į Lietuvą. Yra
duomenų, kad 1956–1960 metais iš
tremties buvo paleisti 63 tūkstančiai.
Kalbant apie trėmimų ir įkalinimų
laikotarpį neretai pamirštamas dar
vienas šalies praradimas – privers
tinė emigracija. 1944-aisiais artėjant
frontui prasidėjo masinis Lietuvos
gyventojų bėgimas į Vakarus. Skai
čiuojama, kad 1944–1947 metais iš
Lietuvos priverstinai pabėgo beveik
500 tūkstančių žmonių, kurie vėliau
persikėlė į JAV, Kanadą ar Australi
ją.
Šiandien, kai tremtinių ir politinių
kalinių balsai vis mažiau begirdė
ti, norisi pacituoti joniškietės, prieš
ketverius metus kalbintos šviesaus
atminimo tremtinės Stanislavos Mi
siūnienės, buvusios ištremtos į Bu
riatiją, prisiminimus:
„Barakuose buvo pilna blakių,
tarakonų. Lovą „dusto“ pripurkš
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davau, užsitraukdavau antklodę iki
smakro ir miegodavau. O tarakonus
gaudydavome, padėję kibirą su „su
tromis“ ir paklodę pakabinę. Kai jų
prilįsdavo, išnešdavome į lauką ir
išpurtydavome. Žiemą jie sušaldavo
(...)“.
Kartą per langą slapta stebėjau,
kaip gaminamas maistas belaisviams
ir tremtiniams. Ant stalo gulėjo kaži
kas juodo. Priėjo virtuvės darbinin
kė, pamojo ranka, ir juodas musių
debesis pakilo į orą nuo maltos žu
vies. Ta žuvis būdavo sumalama su
kaulais, jau pastovėjusi duodama
valgyti. Nuo jos susirgo mano mažas
sūnus. Pėsčiomis, kartais pavėžėja
ma pravažiuojančių žmonių, kelias
dešimt kilometrų sukoriau pas gydy
toją. Berniukas buvo apžiūrėtas, su
leista vaistų, tačiau neatlaikė dozės.“
Atgavus Lietuvai nepriklausomy
bę jo palaikus su dar dešimtimis kitų
mirusiųjų Sibire, moteris parsigabe
no. Palaidojo Joniškio kapinėse.
„Buriatijoje šalčiai žiemą neretai
tvyrodavo iki 40 laipsnių, tačiau ir
tokiu oru tekdavo eiti į darbą. Ran
kiniu pjūklu brūžindavome medžius,
suklupusios ant žemės, visos sijo
nuotos. Kelnių nė neturėjome, keliai
šaldavo. Kojas apaudavome vilno
nėmis kojinėmis ir iš automobilių
padangų pagamintomis šiokiomis
tokiomis naginėmis. Vėliau pažįs
tama padovanojo savo vyro kelnes,
tada buvo geriau (...).
Vasaros sezonu dažnai tekdavo
gesinti miškų gaisrus. Atidirbę visą
dieną žmonės naktį buvo keliami ir
išvaromi. Moterys kasdavo smėlio
užtvaras, kad ugnis toliau neplistų
(...).
Eidami į darbą tremtiniai įsidėda
vo valgyti duonos ir „kombinžyro“
(kombinuoti tepūs riebalai – red. pa
st.). Pastarasis buvo prastesnis nei
margarinas, rusvos spalvos. Skonis
iki šių dienų burnoje išliko.
Tik kartą per 12 metų teko para
gauti tikro sviesto. Ir tas buvo atvež
tas iš Lietuvos, pagamintas Talačko
nių pieninėje. Padalino jo visiems po
200–300 gramų.“

Į Kirnaičių festivalį suvažiavo dalyviai bei svečiai iš įvairių Lietuvos vietovių ir iš Latvijos
Autorės nuotr.

Išaugęs bendruomenių festivalis
įžengė į antrą dešimtį
Šeštadienį Kirnaičių kaime
vyko tradicinis vienuoliktasis
tarptautinis festivalis „Spor
tuok, jaunime, visos Lietu
vos...“, sujungęs ne tik spor
tiškus jaunuolius iš skirtingų
šalies rajonų bei kaimyninės
Latvijos, muziką ir dainas pa
mėgusius vyresnio kaimo žmo
nes, bet ir žemdirbius, kuriems
surengta koferencija aktualiais
žemės ūkio klausimais. Festi
valyje šiemet pirmą kartą or
ganizuotas amatininkų, preky
bininkų miestelis. Šventei gra
žų giedrą orą dovanojo dangus,
tik rajono savivaldybė pagailė
jo paramos.
Loreta RIPSKYTĖ
Olimpinė ugnis ir
olimpinis startas
Festivalis „Sportuok, jauni
me, visos Lietuvos...“ prasi
dėjo spalvinga bendruomenių
komandų, šventės dalyvių ei
sena, kurią vedė raitelis Naglis

Jokubaitis iš Rudiškių su žirgu
Rostok ir joniškiečių pučiamųjų
orkestras „Tonas“. Eisenoje žy
giavo Joniškio, Šiaulių, Kelmės,
Pakruojo bei kitų rajonų, Latvi
jos lietuvių bendruomenės atsto
vai, saviveiklininkai iš Kėdainių
rajono.
Vedančiųjų – Dovilės Ladu
kaitės ir kraštiečio diktoriaus,
Joniškio garbės piliečio Juozo
Šalkausko – Kirnaičių balsu pa
vadintas Paulius Jurgaitis atliko
himną, kuriam tekstą ir muziką
sukūrė festivalio bičiuliai žaga
riečiai Kristina ir Arūnas Mika
lauskai.
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
trys dešimtys bėgikų iš 18 bend
ruomenių. Šioje rungtyje pirmą
vietą laimėjo Justas Medišauskas
iš Gataučių, visus įveikęs ir ma

Gasčiūnų pagrindinės mokyk
los direktorius Stasys Rimdžius
buvo apdovanotas Ministro pir
mininko Sauliaus Skvernelio pa
dėkos raštu
ratone. Tarp moterų mylią pirma
nubėgo Aistė Žečkytė iš Gasčiū
nų pagrindinės mokyklos, o ma
ratoną – Aistė Labanauskaitė iš
Kirnaičių.
Nukelta į 3 psl.

Skaistgirio seniūnei – Padėkos ženklas
Birželio 12 dieną Joniškio rajo
no meras Gediminas Čepulis Sa
vivaldybės Padėkos ženklą įteikė
seniūnei Virginijai Kaikarienei.
Vida URBONIENĖ
Siūlymą apdovanoti padėkos
ženklu už aukštą profesionalumą,
atsakingą požiūrį į darbą, sėkmingą
idėjų įgyvendinimą, kultūros erd
vės ir tradicijų puoselėjimą, aktyvią
veiklą, buriant seniūnijos nevyriau
sybines organizacijas, reikšmingas
iniciatyvas didinant seniūnijos pa
trauklumą Joniškio rajone ir už jo ri
bų teikė Skaistgirio moterų draugija
„Versmė“.
Nukelta į 3 psl.

Birželio 14-oji– trečiadienis.
Vardadienius šiandien šven
čia: Almina, Alminas, Alminė,
Alminta, Almintas, Bazilė, Bazilijus, Bazilis, Bazilius, Labgaudas,
Labys, Labvarda, Labvardas,

Padėkos ženklu apdovanotą Skaistgirio seniūnę Virginiją Kai
karienę sveikino meras Gediminas Čepulis ir Administracijos
direkorius Aivaras Rudnickas
Autorės nuotrauka

Pamedas, Rimtautas, Valerija,
Valerijus.
SAULĖ šiandien teka 4.42, lei
džiasi 21.57. Dienos ilgumas –
17.15.
MĖNULIS pilnatis.
Saulė Dvynių ženkle.

Orų prognozė: Šiandien
vietomis gali trumpai palyti. Tem
peratūra dieną naktį 8–13, dieną
15–20 laipsnių šilumos.
Rytoj vietomis trumpai palis.
Temperatūra naktį 7–12, dieną
17–22 laipsniai šilumos.

2 psl. NAUJIENOS
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KLAUSIATE – ATSAKOME

Naudotos padangos – specifinės atliekos
„Pastebime, kad kaimo gyvento
jai naudotas padangas naudoja ne
tik aplinkai papuošti, iš jų pasida
rydami gulbes ar kitus paukščius,
bet taip pat – ir sodams apsaugoti
nuo kiškių. Kai kuriuose ūkiuose
tenka matyti ir tranšėjose sukrau
tą, polietileno plėvele uždengtą ir
taip pat naudotomis padangomis
prispaustą šienainį. Girdėjome,
jog iš senos gumos gaminama ir
danga keliams tiesti. Kaip į tokias
neribotas senų padangų galimybes
žiūri aplinkosaugininkai?“ – do
misi mūsų laikraščio skaitytojai.
Atsako Aplinkos ministerijos
Atliekų departamento Atliekų pro
jektų valdymo skyriaus vyr. spe
cialistas Audrius Naktinis:
– Lietuvos Respublikos atliekų
tvarkymo įstatyme nustatyta, kad
atliekas būtina tvarkyti neviršijant
teisės aktuose nustatytų aplinkos
apsaugos normatyvų vandens, oro
ar dirvožemio taršai, nekeliant
neigiamo poveikio visuomenės
sveikatai, gyvūnijai ar augalijai.
Dėl aplinkos poveikio padangos
dūla, išsiskiria sveikatai pavojin
gos cheminės medžiagos. Viena jų
– benzenas – žinomas kaip kance
rogenas, sukeliantis vėžį. Padanga
yra naftos produktas, todėl degda
ma į aplinką išskiria kenksmingų
jų medžiagų.
ES šalyse vyksta konsultacijos
dėl perdirbtos gumos gaminių to
limesnio naudojimo, ar toks nau
dojimas nedaro įtakos žmonių
sveikatai. Guminėse plytelėse,
kurios gaminamos iš naudotų au
tomobilių padangų, yra policikli
nių aromatinių angliavandenilių.
Policikliniai aromatiniai anglia
vandeniliai yra kenksmingos me
džiagos, kurių likučių gali būti
ir perdirbtos gumos gaminiuose.
Policiklinių aromatinių angliavan
denilių migravimo iš šių guminių

plytelių kiekis ir laikas bei galimas
neigiamas poveikis vaikams nė
ra ištirtas. Šiuo metu kalbama tik
apie padidintą riziką susirgti vėžiu
ir trūksta patikimų duomenų apie
vaikų sąlyčio su plytelėmis povei
kį (per odos kontaktą ir per rankų
ir burnos kontaktą).
Atliekų tvarkymą reglamentuo
jančiuose dokumentuose nenu
matyta, kad padangų atliekos gali
būti naudojamos takams įrengti ar
keliams tvirtinti. Manome, kad ta
kams įrengti ar dekoratyvinei puo
šybai iš padangų (obelų apsaugai
žiemą, sodo vazonų iš padangų
gamybai ir pan.) turėtų būti nau
dojamos tam skirtos ir tinkamos
medžiagos namo aplinkai formuo
ti, o ne padangų atliekos ar kitos
atliekos, kurios šiandien (kol ap
linkos apsaugos inspektorius ne
skyrė baudos už netinkama atliekų
tvarkymą) yra užkasamos, siekiant
kažką pagerinti, o iš tikrųjų tai tik
atliekų atsikratymas, imituojant jų
tvarkymą. Padangų atliekas reikėtų
perduoti jų tvarkytojui. Tam, kad
netektų mokėti šimto ir daugiau
eurų baudos. Už ne vietoje išmes
tą vieną padangą, pagal nustatytą
tokios žalos atlyginimo dydį, gali
tekti susimokėti 44 € už žalą ir bau
dą nuo 30 € iki 60 €.
Manau, kad už ne vietoje nu
mestą vieną ar kitą padangą aplin
kos apsaugos pareigūnas iš karto
žmonių nebaus, perspės ir lieps
susitvarkyti. Nežinau, ar labai bū
sime patenkinti, kai matysime,
kad kaimynas visus vaismedžius
bus apkarstęs padangomis, o ne
apsitvėręs sodą tvora ir taip ap
saugodamas obelis nuo kiškių, ar
kieme išleidęs pasiganyti „padan
ginių gulbių“ pulkelį.
Naudotos padangos yra spe
cifinės atliekos ir jas reikia susi
tvarkyti civilizuotai. Kai padangų

atliekos šiandien nesutvarkytos,
apsimetant, kad jos kažkaip ap
tvarkytos, ateityje tenka už jų su
tvarkymą mokėti ir nemažai mo
kėti valstybei, nes dažniausiai jų
savininkas nežinomas arba nebe
nustatomas, arba jau bankrutavęs,
o gal jos atsidūrė pamiškėje. Ir ne
svarbu ar tai būtų kartingo trasai
sutvirtinti, ar silosui (kažin kiek
dar ūkininkų ruošia silosą, gal jau
tik šienainį?) slėgti skirtos padan
gos.
Primename, kad vienas iš bū
dų atsikratyti senų padangų – jas
atiduoti padangų pardavėjams.
Visi šie pardavėjai, tarp jų ir pre
kybos centrai, privalo iš vartotojo
nemokamai priimti padangų at
liekas, jeigu jos skirtos to paties
tipo transporto priemonei ir jeigu
jų atiduodama tiek, kiek perkama.
Prekybos padangomis vietoje turi
būti paskelbta rašytinė informacija
vartotojams, kaip jie gali atiduoti
padangų atliekas. Keičiant padan
gas automobilių remonto įmonėse,
senosios turi būti priimamos ne
mokamai. Šias atliekas transpor
to priemonės naudotojui atiduoti
draudžiama. Kitas būdas atsikra
tyti senų padangų – nugabenti jas į
didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikštelę. Paprastai tokios aikštelės
nemokamai iš gyventojo per me
tus priima iki penkių padangų, bet
priėmimo sąlygas nustato savival
dybės, todėl jos gali skirtis. Šiuo
metu Lietuvoje veikia 96 didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikš
telės. Kiekvienos apskrities tokių
aikštelių adresus, telefonus ir dar
bo laiką galima rasti Aplinkos ap
saugos agentūros tinklalapyje.
Pastebėjus padangų atliekų tvar
kymo reikalavimų pažeidimus
apie tai reikėtų pranešti atitinkamo
regiono aplinkos apsaugos depar
tamentui.

Padangas išmetė dvaro teritorijoje
Daunoravos dvaro teritorijoje ap
silankęs joniškietis aptiko nemalonų
radinį – krūvą išmestų padangų. Taip
neatsakingi žmonės atsikratė jiems
nebereikalingais daiktais, užteršdami
aplinką.
Apie radinį „Sidabrė“ informavo
Šiaulių regionio aplinkos apsaugos de
partamento Joniškio rajono agentūrą.
Lietuvoje kasmet susidaro apie 30
tūkstančių tonų senų padangų, tačiau
tūkstančiai jų nėra tinkamai sutvarko
mos. Senas padangas galima priduoti
padangų pardavėjams ar autoservi
sams, arba jas nugabenti į savivaldy
bių įrengtas didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikšteles.

Dujų
įrangos
aikštelė
Statybi
ninkų gat
vėje prie
renovuoto
daugiabu
čio atrodė
tikrai ne
kaip...
... bet
į skun
dą greitai
reaguota
ir dabar
vaizdas
geresnis
Loretos
RIPSKYTĖS
nuotr.

Dujininkai greitai reagavo į skundą
Į „Sidabrės“ redakciją paskam
binusi joniškietė piktinosi dau
giabučių namų kiemuose vaizdą
gadinančiomis dujų įrangos aikš
telėmis.
Moteris pasakojo, kad viena to
kių nekaip atrodančių aikštelių yra
Statybininkų gatvėje prie 4-uoju
numeriu pažymėto namo. Aplink
daugiabučiai gyvenamieji namai
renovuoti, atrodo naujai, o toji
aikštelė – kaip koks „šašas“: dažnai
seniausiai nusilaupę, lenda rūdys.
„Mes jau taip daug mokame už
dujas, kodėl dujininkai nesusitvar
ko savo teritorijos? Gyventojai ne
tgi bando kažkaip tą padėtį taisyti,
patys pasodindami gėlių, kurios
šiek tiek uždengia tuos negražu
mus“, – pasakojo moteris.
AB „Suskystintų dujų“ Klaipė
dos skyriaus Joniškio dujų ūkio
meistrė Palmyra Jančienė „Sidab
rei“ teigė, kad dujų įrangos aikš

telėmis rūpinamasi, tik negalima
jų visų iš karto sutvarkyti. Praėju
siais metais Joniškyje buvo perda
žytos penkios iš dešimties mieste
esančių įrangos aikštelių, o dabar
taip pat pradedamos dažyti liku
sios. Meistrė žadėjo, kad artimiau
siu metu vaizdas tikrai pagerės.
„Mes ir žolę kas mėnesį pjauna
me, ir šiukšles renkame“, – sakė P.
Jančienė.
Praėjus kelioms dienoms į re
dakciją vėl paskambino ta pati
joniškietė, tik šį kartą – norėda
ma padėkoti, nes praėjusią savaitę
dujininkai aikštelę perdažė, žolę
nušienavo.
Dujų kontoros darbuotojai per
spėja, kad gyventojai, norėdami
pagražinti aplinką, atsižvelgtų į
numatytus reikalavimus. Jokių au
galų sodinti negalima arčiau nei
pusę metro nuo aikštelės ribos, tai
yra – tvoros.

Pasisemti patirties – Į Estiją

Kepalių, Skaistgirio ir Darginių
žemės ūkio bendrovių vadovai bei
gyvulininkystės specialistai kar
tu su firmos „DeLaval“ atstovais
lankėsi keliose Estijos Tartu rajo
no pieno fermose. Čia jie domėjosi
melžimo, pieno šaldymo, mėšlo ša
linimo įranga, melžimo technologi
jomis, darbų organizavimu ir kt.
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
jis iškeliauja tiesiai į šalia fermos
Neatsakingi asmenys nebereikalingas padangas išmetė nuoša esantį srutų rezervuarą, taip pat iš
laus Daunoravos dvaro teritorijoje
mėšlo gaminamos ir biodujos, o

galiausiai jis panaudojamas lau
kams tręšti.
Kepalių bendrovėje, kuri per
praėjusius gyvulių produktyvu
mo metus tarp mūsų rajono že
mės ūkio bendrovių pasiekė ge
riausių pieno gavybos rezultatų,
šiuo metu laikomos 293 melžia
mos karvės. Per parą iš vienos jų
melžiama po 25-26 kg, apie 4,85
proc. riebumo pieno. Kasdien vi
dutiniškai po šešias jo tonas iške
liauja į Biržus, į bendrovę HOCH
DORF Baltic Milk. Iki metų pa
baigos Kepaliuose turėtų būti ati
duota eksploatuoti ir nauja ferma,
kurioje planuojama laikyti apie
600 melžiamų karvių.
„Sidabrės“ inf.

Per maudymosi sezoną tikrins septynis tvenkinius

Joniškio rajono savivaldybės
Ekstremalių situacijų komisijos
nariai rinkosi į posėdį, kurio tema
– „Dėl pasirengimo maudymosi
sezonui ir žmonių žūčių vandeny
je mažinimo priemonių“.
Žemės ūkio skyriaus vedėjas S.
Lelionis informavo, kad, vykdant
rajone esančių tvenkinių apžiūrą,
nustatyta, jog tvenkinių hidrotech
niniai statiniai tvarkingi, nekelia
pavojaus besimaudantiems, vals
tybės biudžeto lėšomis skyrius
organizuoja vandens telkinių pak
rančių priežiūrą.
Maudyklų vandens kokybės ste
bėsena vykdoma vadovaujantis

Lietuvos higienos normos „Pap
lūdimiai ir maudyklų vandens ko
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
didžiausia tarša. Vandens kokybės
mikrobiologiniai tyrimai bus atlie
kami šiuose telkiniuose: Joniškio
Sidabros I ir II tvenkiniuose, Mik
šiūnų, Žvelgaičio, Skakų, Gatau
čių ir Bariūnų tvenkiniuose.

Per maudymosi sezoną bus paim
ti ir ištirti 9 mėginiai iš kiekvieno
tvenkinio. Pirmas vandens kokybės
mėginys paimtas gegužės 25 d. In
formacija apie vandens kokybės ty
rimų rezultatus skelbiama savival
dybės interneto svetainės skyriuje
„Skelbimai“, laikraštyje „Sidabrė“
ir maudymosi vietose, kuriose atlie
kami vandens kokybės tyrimai.
Seniūnams pavesta prie vandens
telkinių, esančių jų seniūnijos te
ritorijoje, pastatytuose informaci
niuose stenduose nuolat atnaujinti
informaciją apie vandens kokybę
bei pasirūpinti, kad maudymosi
vietos būtų tvarkingos.

Joniškio rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos na
riai rinkosi į posėdį
Savivaldybės nuotrauka
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Išaugęs bendruomenių festivalis įžengė į antrą dešimtį
Atkelta iš 1 psl.

Komandinės varžybos
Komandinėse mylios bėgimo
varžybose nugalėjo Gataučiai,
antri liko Gasčiūnų pagrindinės
mokyklos atstovai, treti – bardiš
kiečiai iš kaimyninio Pakruojo ra
jono.
Paplūdimio tinklinyje nenugali
mi buvo Kepalių sportininkai, ant
ri – Jakiškių–Maironių, treti – Jur
daičių žaidėjai. Moterų parko tink
linyje geriausiai sekėsi Kelmės
komandai, antros buvo Jurdaičių,
trečios – Jakiškių–Maironių tink
lininkės.
Krepšinio 3x3 varžybose pirmą
vietą iškovojo Gruzdžių komanda,
antra buvo Jakiškių–Maironių tri
julė, treti – gatautiečiai.
Kelmą toliausiai metė Jurdai
čių galiūnai, antri buvo Pašvitinio,
treti – Gruzdžių atstovai.
Estafetę pirmi įveikė Gasčiūnų
pagrindinės mokyklos sportinin
kai, nugalėję ir smiginio rungtyje.
Antri estafetę baigė Gataučių, tre
ti – Kirnaičių atstovai. Smiginyje
antrą vietą pelnė mažeikoniškiai iš
Pakruojo rajono, trečią – Kelmės
komanda.
Šaudymo iš lanko rungtis ge
riausiai sekėsi šeimininkams kir
naitiškiams. Antra vieta atiteko
Gataučių, trečia – Linkaičių ko
mandai.
Septynios kaimų bendruome
nės paskelbtos sportiškiausiomis.
Nugalėtojų titulas atiteko Gatau
čiams, antra buvo Gasčiūnų pa
grindinės mokyklos, trečia – Jur
daičių komanda. Ketvirtą vietą
užėmė kirnaitiškiai. 5–7 vietomis
pasidalino Kelmės, Gruzdžių ir Ja
kiškių–Maironių komandos.

Idėjinis festivalio vadas ir
organizatorius, Kirnaičių kai
mo bendruomenės pirmininkas
Kęstutis Ladukas ant scenos pa
siimti padėkos raštų lipo net tris
kartus
Jėgos tądien išmėgintos ir prie
šachmatų, šaškių lentų.
Ne vienas apdovanojimas
„Aš tikiu, kad čia susirinko pa
tys aktyviausi žmonės. Noriu vi
sus apkabinti, esate geriausi, bū
kite laimingi, saugūs, draugiški“,
– atidaryme linkėjo festivalio pa
grindinis iniciatorius ir organiza
torius Kęstutis Ladukas. Jis dar ne
kartą lipo ant scenos atsiimti apdo
vanojimų už atiduodamas jėgas ir
laiką, suburiant žmones į šventę,
už tradicijų puoselėjimą, pagarbą
žemdirbystei. Padėkos raštą jam
įteikė Seimo kaimo reikalų komi
teto pirmininkas Andriejus Stanči
kas, taip pat apdovanojęs ūkininką
Juozą Krištopaitį ir geranorišku
bendradarbiavimu bei idėjų sklai
da padedančią AB „East West Ag

Gataučių kaimo bendruomenės sportininkai komandinėse varžy
bose pelnė pirmą vietą

Eisenai pasiruošę Ziniūnų kaimo bendruomenės „Obelėlė“ atsto
vai (iš kairės) Valė Kalytienė, Vaidas Vilkonis ir Danutė Žigulienė
Autorės nuotr.
ro“, o visai šeimai – Kristinai ir
Kęstučiui Ladukams ir dukrai Do
vilei padėkos raštą skyrė Žemės
ūkio rūmų pirmininkas Sigitas
Dimaitis. Jis taip pat apdovanojo
Stupurų, Mekių, Kepalių (Joniš
kio rajonas), Pašvitinio, Kauksnu
jų (Pakruojo rajonas) kaimų bend
ruomenes, Dangirą Jakubkienę,
Vėjūną Parnarauską, Bronislovą
Keršį.
K.Ladukui Seimo pirmininko
Viktoro Pranckiečio, kuris pats
negalėjo dalyvauti renginyje, nes
tądien vyko jo dukros vestuvės,
padėkos raštą atvežė Seimo narys
Arūnas Gumuliauskas, už aktyvią
veiklą savo padėkos raštais įver
tinęs ir Kirnaičių festivalio orga
nizatorius bei talkininkus: Editą
Poliakienę, Juozą Vaičiulevičių,
Valdą Vaičiulį, Romutį Vaičiulį,
Raimondą Mačiulį, Vytautą Ladu
ką.
Ministro pirmininko
padėkos raštas
Aukščiausias
apdovanojimas
– Ministro pirmininko Sauliaus
Skvernelio padėkos raštas už
sporto tradicijų puoselėjimą, pri
sidėjimą organizuojant festivalį ir
pilietiškumo ugdymą buvo įteik
tas Gasčiūnų pagrindinės mokyk
los direktoriui Stasiui Rimdžiui.
Jį apdovanotasis gavo iš Žemės
ūkio ministerijos atstovo Dainiaus
Stravinsko rankų, kuris Žemės
ūkio ministro Broniaus Markaus
ko padėkos raštus išdalino ir tau

Bitininkai medaus „derliumi“ nesidžiaugia
Po pievų ir sodų žydėjimo biti
ninkai dažniausiai išima ir pirmąjį
medų. Pavasarinis medus ypač tu
ri daug gydomųjų savybių. Tačiau
šiais metais to ilgai laukto pavasa
rinio medaus, kurį žmonės papras
tai pirkdavo vaistams, daugelis bi
tininkų gali turėti labai mažai arba
iš viso jo neturėti.
„Pavasarinio medaus kai kurie
bitininkai yra šiek tiek išėmę, ta
čiau kol kas – nieko gero. Jis neu
žakiuotas, neišgarintas. Todėl per
žiemą paliktas vaistams papras
čiausiai neišsilaikys. Toks medus
tinka tik greitai vartoti. O kai kurie
bitininkai jo neėmė iš viso, – ne
linksmomis nuotaikomis pasitinka
vasarą Rajono bitininkų draugijos
pirmininkas P. Karitonas. – Bitės
peržiemojo gerai, tačiau šalti pa
vasario orai bičių šeimoms labai
pakenkė, daug jų žuvo, jaunų bitu
čių nepriauginta. Pavasarį greitai

nužydėję vaismedžiai, kiti auga
lai, taip pat ir žieminiai rapsai, ne
skyrė nektaro, todėl bitės laukuose
neskraidė. Galiu prognozuoti, jog
kai kas neturės ir rapsinio me
daus.“
Pasak Bitininkų draugijos pir
mininko, šie metai bitininkams ga
li būti vieni iš prasčiausių. Tokia
nelinksma situacija atitinkamai
keičia ir medaus kainas. Jau dabar
kai kas už ką tik išimto medaus ki
logramą prašo po septynis eurus.
Vėliau jo kaina, pasak draugijos
pirmininko, gali šiek tiek kristi, ta
čiau vis tiek, matyt, „suksis“ apie
5-6 eurus už kilogramą.
Panašiai kalbėjo ir jaunas biti
ninkas iš Nemeikšių kaimo Egi
dijus Žakaitis, laikantis 10 bičių
šeimų. Jis taip pat tvirtino, jog
pavasarinio medaus šįmet beveik
nėra. „Ir žieminiai rapsai, ir sodai,
ir kiaulpienės, ir kmynai praktiš

kai žydėjo vienu metu, bet bitės
jų žiedų nelankė, nes dėl šalto oro
žiedai neskyrė nektaro, – nuogąs
tavo Egidijus, medaus kilogramą
šiuo metu pardavinėjantis po pen
kis eurus. – Šiais metais iš vienos
šeimos, ko gero, vidutiniškai išim
siu gal tik po 50 kilogramų me
daus. Kai, tuo tarpu, ankstesni me
tai man būdavo daug sėkmingesni.
Pavyzdžiui, 2013 metais vienos
bičių šeimos „derlius“ siekė net
120 kilogramų. Kitais metais vi
dutiniškai iš avilio išimdavau po
60-80 kilogramų.“
Egidijus Žakaitis bitininkystę
vadina tik savo laisvalaikio pomė
giu. Jaunas vyras atviravo, jog bi
tininkų jo šeimoje nebuvę. Tačiau
už suteiktą bitininkystės pradžia
mokslį Nemeikšių kaimo gyvento
jas sakė esąs dėkingas bitininkams
S. Paršukui ir D. Lukšai.
„Sidabrės“ inf.

todailininkui Vaclovui Šimaičiui
– už iniciatyvas ir tradicinių ama
tų puoselėjimą, Kriukų seniūnijos
ūkininkui Tomui Rudžiui ir firmos
„Agrodema“ Joniškyje darbuoto
jui Donatui Dambrauskui – už pa
ramą ir bendradarbiavimą.
Nacionalinė mokėjimų agentūra
už įgyvendintus projektus ir idėjas
apdovanojo Beržininkų, Drąsutai
čių ir Stungių kaimų bendruome
nes.
Krepšinio muziejaus įkūrėjas
Leonas Karaliūnas padėkos raš
tus nuo Lietuvos kaimo sporto ir
kultūros asociacijos „Nemunas“
išdalino skaistgiriečiams Karoliui
Norkui, Ignui Urbonui, Ovidijui
Borisui bei futbolo klubo „Strė
lės“ nariams Benjaminui Rimdžiui
ir Jonui Valančiauskui.
Tuo tarpu, Joniškio vietos veik
los grupės pirmininkė Nijolė Va
luckienė padėkos raštą už gražių
iniciatyvų palaikymą skyrė Žemės
ūkio rūmams.
Susirinkusius sveikino ir Vy
riausybės atstovė Asta Jasiūnie
nė, Seimo narys Vitalijus Gailius,
Joniškio žemės ūkio mokyklos
direktorius Liudas Jonaitis su
skulptorių plenero dalyvių atstovu
Adolfu Teresiumi ir kiti. Sveikini
mą per padėjėją perdavė europar
lamentaras Bronis Ropė.
O Kepalių seniūnė Laura Vei
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.
Dėmesys žemdirbiams ir ama
tams
Šiemet tradiciniame festivalyje
netrūko naujovių. Žemdirbiams
organizuota konferencija–diskusi
ja kaimo plėtros klausimais, kurio
je apie žemdirbių savivaldos svar
bą, naujo programinio laikotarpio
bendrąją žemės ūkio politiką, pa
sėlių draudimo aktualijas kalbė
jo Žemės ūkio rūmų Tarptautinio
skyriaus vedėja Vaida Leščauskai
tė, Žemės ūkio ministerijos Politi
kų skyriaus vedėjas Dainius Stra
vinskas ir kiti.
Tradiciniame renginyje pirmą
kartą organizuotą amatų mieste
lį perkirpdamas juostelę atidarė
Lietuvos puodžių puodžius Vid
mantas Vertelis ir renginio vedėja
Dovilė Ladukaitė.
Šiame miestelyje pasigrožėti
įvairiais rankų darbais iš medžio,
metalo, akmens, vilnos ir kitų me
džiagų kvietė amatininkai ne tik iš
Joniškio, bet ir Šiaulių, Radviliš
kio, Klaipėdos ir kitų rajonų. Klai
pėdietis kalvis Gediminas Zikas,
atvežęs originalių akmens ir meta
lo skulptūrų, sakė, kad jį į šį ren
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.
Amatų ir prekybininkų kiemely
je savo kūrybą ir maisto gaminius
pristatė ir kaimų bendruomenės,
žiūrovus viliojo demonstruojami
dekoratyviniai paukščiai, alpakos.
Išalkusius vaišintis kvietė charčio
sriubą keliuose puoduose virusios
ir kiaušinienę kepusios Kirnaičių
kaimo šeimininkės.
Renginyje pasirodė saviveik
lininkų kolektyvai, koncertavo
Deivis ir Renata, grupės „Husa
rai“, „Vyšnios“, Deivydas Bastys,
vyko naktinė diskoteka. Vidur
naktį dangų nušvietė fejerver
kai, kilo dangaus žibintai, buvo
uždegtas šventinis laužas. Iš vi
so renginyje apsilankė apie 5000
dalyvių.

Skaistgirio seniūnei –
Padėkos ženklas

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. Seniūnės sumanymu gimė
ir pirmoji rajone seniūnijos šven
tė. Atsižvelgiant į aktyvų poilsį
įrengtos žaidimų ir poilsio aikšte
lės ne tik Jono Viliūno parke, bet
ir ant Uolyno kalno bei seniūnijos
kaimuose. Virginijos Kaikarienės
vadovaujama seniūnija kartu su
vietos nevyriausybinėmis organi
zacijomis ir kaimų bendruomenė
mis ne kartą buvo pripažinta prizi
ninke ir nugalėtoja rajoniniuose ir

respublikiniuose projektuose.
Šventinėje sueigoje seniūnę
sveikino savivaldybės atstovai,
žodį tarė parapijos klebonas And
rius Trakšelis, prieš tris dešimt
mečius seniūnijos vairą perdavusi
Augustina Birutienė, neįgaliųjų
draugijos nariai, seniūnijos dar
buotojai, bibliotekininkės, kaimų
bendruomenių ir nevyriausybinių
organizacijų atstovai. Šventinę
dainą dovanojo Skaistgirio jauni
mo klubo koordinatorė gimnazijos
mokytoja Edita Burbienė.
Pati seniūnė Virginija Kaikarie
nė sakė dirbanti kaip ir visi seniū
nai, o nauji sumanymai gimsta,
keičiantis gerąja patirtimi išvyko
se, bendraujant su bendraminčiais.
„Esu sujaudinta ir kartu dėkin
ga visiems už palaikymą, pagalbą,
bendrystę,“ – sakė seniūnė.
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Jubiliejinė šventė, jungianti kartas
Saulėtą birželio 10-ąją Kriukų
pagrindinė mokykla paminėjo
190-ąjį gimtadienį švente „Iš žie
dų ir vabalėlių gyvenimo sode‘‘.
Kiekvienas mokyklos bendruo
menės narys atsakingame pasi
ruošimo darbų maratone turėjo
ką veikti. Visi, be išimties visi,
stengėsi, kad šventė pavyktų.
Erika DORAITĖ
Renginys prasidėjo šv. mišiomis
Kriukų maldos namuose, vėliau jis
persikėlė į pačią mokyklą. Pasvei
kinti kriukiečių su švente atvyko
LR Seimo narys Vitalijus Gailius,
Joniškio rajono savivaldybės me
ras Gediminas Čepulis, švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vyriau
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, mokyklos muziejui pado
vanojęs didžiausio savo laimėjimo
simbolį – „Aukso paukštę“.
Kriukų pagrindinės mokyklos
direktoriaus Vytauto Baltramaičio
ilgametė bendruomenės telkimo
ir sporto propagavimo veikla ra
jono mero sprendimu jubiliejaus
proga įvertinta Padėkos ženklu,
grupei mokyklos mokytojų ir dar
buotojų – Jolantai Bytautienei,
renginio režisierei Ligitai Eitkevi
čienei, Jovitai Bertulienei, Daivai
Butkienei, Tomui Jonaičiui, Jonui
Kalyčiui – įteikti mero padėkos
raštai. Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjo Jono Novogreckio

padėkos raštais apdovanoti Laima
Kasiulienė, Irena Kenzgailienė ir
Algimantas Gruodis.
Bevaikštant po bruzdantį mažų
vabalėlių ir žiedų sodą, džiugino
nuoširdumu dvelkiantis padėkų
stendas: ant mažyčių žiedlapių so
do gyventojai dėkojo vienas kitam
už paskolintą parkerį, gerą žodį,
skanų maistą ir kitus smulkius ge
rus darbus. Mokyklos sienas puo
šė vaikų sukurti darbai. Kai kurios
klasės virto muziejais ir parodų
galerijomis, kuriose galėjai pama
tyti įvairių dešimtmečių mokykli
nių priemonių, darbelių iš vilnos,
senovinių baldų, gramofonų. Ypač
įsiminė kuprinių paroda: joje pui
kavosi daugiau kaip 20 skirtingų
XX amžiaus dešimtmečių kupri
nių ir ,,karmonų“.
Konkursinis sumanymas para
šyti laišką ateities kartoms apie
dabarties mokyklą taip pat buvo
realizuotas originaliai – visi kūry
biniai darbai, kuriuos rašė ne tik
mokytojai, mokiniai, bet ir tėve
liai, buvo surinkti į knygą ir įgar
sinti diske. Ir tai dar ne viskas – į
mokyklos sieną šventės metu įmū
ryta specialiai tam tikslui sukurta
kapsulė su mokyklos simbolika,
rašinių fragmentais, mokyklos is
torijos svarbiausiais įvykiais.Tam,
kad tie, kurie čia kada nors mo
kysis, turėtų supratimą apie būtą
laikmetį ir gyvenimą.
Kiekvienas, tądien atvykęs, ga
lėjo tapti šventės kūrėju. Tam tiks
lui lauke buvo įtempta drobė ir pa
rūpinta dažų.
Šventėje atidengtas koplytstul
pis. Krašto šviesuoliams ir visiems
švietimą bei kultūrą Kriukuose

Ceremoniją papuošė buvusių Kriukų pagrindinės mokyklos mokinių, dabar Joniškio ŽŪM mokslei
vių, demonstruota baltų suknelių kolekcija
Mokyklos nuotraukos

Kiekvienas pasirodymas buvo vienas už kitą išradingesnis
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
meno mokyklos – susirinkusiems
į koplytstulpio atidengimą muziki
nę kompoziciją padovanojo grupė
minėtos mokyklos jaunųjų smui
kininkų, vadovaujama mokytojų
Silvijos Muižienės ir Violetos Gri
ciuvienės. Vėliau vyko mokinių ir

mokytojų pasirodymai, koncertas.
Pasibaigus renginiui, visi buvo
vaišinami šventiniais pietumis.
Į jubiliejų susirinko įvairaus am
žiaus svečiai, nuo jauniausių dar
želinukų iki pirmąsias abiturientų
laidas baigusių senjorų. Šventės
dalyviai labai šiltai ir palankiai at
siliepė apie kolektyvo įdėtą darbą,
dekoracijas, šventinio koncerto
programą. Jiems ypač patiko pa
garbus ir geranoriškas elgesys su
vyresnio amžiaus svečiais. Ka
dangi šventė subūrė daug žmonių
iš įvairių laidų, kolektyvas nuta
rė dar kartą surengti jau tradicija
tapusius laidų susitikimus, kad
vieni kitiems pasipasakotų, kaip
pasikeitė jų gyvenimai ir kokie
prisiminimai juos vis dar vilioja
sugrįžti. Tokie jungiantys jubilie
jai sužadina įvairiausias emocijas
ir atsiminimus. Kol gyvuos ši mo
kykla, tol gyvuos ir prisiminimai.

Kai žydėjo ir kvepėjo jazminai...
Birželio 9 dieną visi, kas norėjo
ir kas tik galėjo, skubėjo į Kuisių
kaime jau penktus metus Dalios ir
Jono Užkuraičių sodyboje organi
zuotą Jazminų žydėjimo šventę.
Tai – dar vienas Joniškio Pagyve
nusių žmonių aociacijos senjorų
rengiamas tradicinis renginys vi
suomenei.
Diena pasitaikė kaip užsakyta:
gaivus vėjelis ir ne per smarkiai
kepinanti saulutė, kaip tik senjo
rams – nei perkaisi, nei sušalsi.
Gimusi iš nedidelio būrelio en
tuziastų, šventė kasmet sulaukia
vis didesnio dėmesio ir gauses
nio dalyvių skaičiaus. O kodėl
ji – jazminų? Nes šioje sodybo
je, kaip puošmena, vos ne vidury
kiemo auga ir svaiginantį kvapą
skleidžia didžiulis jazminų krū
mas. Todėl sodybos šeimininkei
kilo idėja būtent taip ją pavadinti,

Šeimininkus pasveikino į šventę su gėlėmis atskubėję Genovaitė
ir Kostas Liaugminai
nors kasmet ji skiriama vis kitam
asmeniui ar kokiai konkrečiai da
tai paminėti.
Šių metų šventė buvo skirta lie
tuvių išeivijos poeto Kazio Bra

Nuotaikingą dainą visoms moterims paskyrė ansamblis „Sidabrė“

dūno 100-osioms gimimo meti
nėms. Apie šios iškilios asmeny
bės nuveiktus darbus papasakojo
ir keletą posmų iš jo kūrybos pa
skaitė Stefanija Skirmantienė.
Šventėje dalyvavo kaimyni
nio Pakruojo rajono Pagyvenusių
žmonių asociacijos delegacija ir
kaip niekada gausus būrys Kuisių
kaimo gyventojų. Šiuo renginiu
liko patenkintos ir jaunos mamy
tės, į jį atvykusios su savo atža
lomis.
Susirinkusiems koncertavo pa
kruojiečių ansamblis „Sidabrinė
gija“, mūsų pačių ansamblis „Si
dabrė“ ir kaip visuomet links
mino kaimo kapela „Jazminai“.
O šventei įpusėjus pasirodė ne
laukti, netikėti svečiai iš Indijos
– radžia su savo žmonomis (taip
renginyje pasirodė išradingos ir
humoro nestokojančios senjorių

Kartu su pagyvenusiais smagiai linksminosi ir kaimo jaunimas
medikių klubo „Ave Vita“ mote
rys).
Buvo pasveikinti ir gėlių
puokštėmis apdovanoti organiza
cijos nariai, kurie neseniai šventė
garbingus gyvenimo jubiliejus.
Čia labai tiko Onutės Vorobjo
vienės perskaitytas eilėraštis apie
metų tėkmę ir jos nuoširdus pa
linkėjimas.
Prisiminimais apie Kuisių kai
mo ir šios sodybos praeitį pasi
dalino ilgametė kaimo gyvento
ja, aktyvi visuomenininkė Tere
sė Stagienė, savos kūrybos eiles
skaitė Kuisių kaimo gyventoja
Jolanta Baškienė. Jaunystės prisi
minimus pasakojo Kuisių kaimo
vienkiemyje gimęs ir augęs, o da
bar tėvų žemėje ūkininkaujantis
Vaclovas Morkūnas.
Šeimininkai susirinkusius vai
šino rauginta beržo sula bei kvap

nia arbata iš čia pat sodyboje
augančių žolelių. Vieni kitus su
sirinkusieji vaišino pačių keptais
pyragais, bandelėmis ir kitais už
kandžiais.
Dalyviai šoko, dainavo, žai
dė ratelyje ir džiaugėsi šventės
organizatorių suteikta galimybe
pabūti draugų būryje, smagiai pa
bendrauti, pasišnekučiuoti ir kul
tūringai praleisti popietę. Na, o
šventės organizatoriai ir sodybos
šeimininkai nuoširdžiai dėkoja
Satkūnų seniūnijai bei jos seniū
nei Reginai Butkienei už didžiu
lę kasmetinę pagalbą, aprūpinant
reikalingu inventoriumi, ir supra
tingumą. Apgailestavome, kad
dėl ligos pati seniūnė negalėjo
dalyvauti. Linkime jai kuo grei
čiau pasveikti ir susitiksime dar
ne vieną kartą.
Janina JASIENĖ
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Sveikiname
Pažvelk – užaugo Tavo sodas, mama,
Tik mums Tu anei kiek nepasenai:
Pasidabruotos Tavo juodos kasos,
O žydros akys, tarsi šuliniai...
Mes linkim Tau – sulauki šimto metų
Ir visada išlik tokia graži!
Gerumo, laimės, džiaugsmo ir sveikatos,
Neblėstančių akimirkų širdy!
Vladislavą TAMULIENĘ, gyvenančią Kalnelio kaime, jubiliejinio
gimtadienio proga sveikina
vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai su šeimomis

Išvykos dieną gimtadienio proga buvo pasvei
kinta fakulteto klausytoja Rūta Galvosienė
Autorės nuotraukos
Trečiojo amžiaus universiteto Dvasinio to
bulėjimo fakulteto dekanė
Stefanija Grigaliūnienė ir dekanės
pavaduotoja Stasė Katkevičienė sumanymų
turiningai fakulteto veiklai nestokoja

Krašto šviesuolių pramintais takais
Birutė ČIŽIENĖ
Trečiojo amžiaus universiteto
Dvasinio tobulėjimo fakulteto de
kanė Stefanija Grigaliūnienė ir jos
pavaduotoja Stasė Katkevičienė
šio fakulteto klausytojus pakvietė
iš arčiau susipažinti su Gataučių
seniūnijos lankytinais objektais –
buvusiais dvarais, Ivoškių šv. Jono
Nepomuko koplyčia, sužinoti dau
giau šio krašto įdomybių. 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
jos svetingai buvo sutiktos gražiai
tvarkomos šio fakulteto dekanės
pavaduotojos Stasės Katkevičie
nės sodyboje Gataučiuose.
Ivoškių „deimančiukai“
Pirmiausia gidė šiek tiek priminė
buvusio Gataučių tarybinio ūkio ir
buvusios Gataučių mokyklos, kuri
uždaryta 1989 metais, istoriją. Pa
sirodo, jog šis ūkis buvo seniausias
Joniškio rajone, jo teritorija tęsėsi
net iki Žagarės. Šiandien žemdir
bystę šiame krašte plėtoja Gataučių
žemės ūkio bendrovė ir seniūnijos
ūkininkai. Daugelis keliautojų pir
mąkart sužinojo ir tokį dalyką, kad
prie buvusio Gataučių mokyklos
pastato daugiau kaip prieš 30 metų
veikė du fontanai.
Iš Gataučių fakulteto klausy
tojų kelionės maršrutas driekėsi į
Ivoškių kapinaites. Pasak J. Jur
kevičienės, daugeliui šio krašto
žmonių šios kapinaitės yra labai
brangios, nes tai yra vienintelės
seniūnijos kapinaitės su koplyčia.
Prie kapinaičių išlikusių au
tentiškų vartų visus pasitikusi
šv. Jono Nepomuko koplyčios
prižiūrėtoja, iš šių vietų kilusi,
Ivoškių kaimo pradinę mokyklą

Joniškio komanda užėmė trečią vietą

Bendravimas ir sportas –
sveikatos šaltiniai

„Kartais mums atrodo, jog kituose rajonuose visko galima pama
tyti žymiai daugiau. Tačiau daug ko įdomaus yra ir mūsų rajone.
Tik reikia labiau mylėti savo kraštą“, – išvykos dalyvėms sakė nepa
vargstanti gidė, istorijos mokytoja Jolanta Jurkevičienė
baigusi Ona Šležienė mielai at
vėrė autentiškus vartus ir atraki
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 gegužės mėnesį čia vyks
tančius šv. Jono Nepomuko atlai
dus ir – per Vėlines.
Medinėje koplyčioje, kuriai jau
300 metų, kažkada yra buvusios
vietos dievadirbio Lengvenio me
džio skulptūros, tačiau vėliau jos
išvežtos į Vilnių restauruoti, mat
koplytėlėje nėra tinkamų sąlygų
joms saugoti. Piešiniai ant lubų
primena, kaip tuomečiai meninin
kai piešdavo.
Ivoškių kaime yra gimusi žino
ma lietuvių grafikė Marcė Katiliū
tė, o kaimo kapinaitėse yra palai
doti jos tėvai, buvęs Gataučių mo
kyklos direktorius Ignas Kaniušas,
žinomas rajono tautodailininkas,
nagingas medžio meistras Vytau
tas Lukošiūnas. Ivoškių kapinėse
tėvams ir pačiam sau bei žmonai
jis iš didžiulio lauko riedulio yra

Meniškas paties nagingo
meistro Vytauto Lukošiūno sau
ir savo šeimos nariams iš didžiu
lio lauko akmens pasistatytas
paminklas Ivoškių kaimo kapi
naitėse
pasistatęs originalų paminklą. Šia
me įspūdingo dydžio ir formos
akmenyje meistras yra iškalęs ir
savo bei žmonos veidus, tarsi ba
reljefus. Ne vieną rimtai susimąs
tyti apie žmogaus gyvenimo pra
smę ir kiekvieno mūsų laikinumą
šioje žemėje priverčia ir akmenyje
Vytauto iškalti žodžiai: „Gyvybė
nemirs. Gyvenimo kely tu pavar
gai, šį kelią tęs jauni, jie žemę ars,
žvaigždes pasieks, o paskui pa
vargs, jų kelią tęs kiti. Žemė – mū
sų gimtinė.“
Pasak mokytojos J. Jurkevičie
nės, Ivoškių kaime, buvusioje ūki
ninkų Mikalauskų sodyboje, 1923
metais veikė kaimo mokykla, čia
atkelta iš Vaizgučių. Pastarajame
kaime mokykla buvo įkurta 1917
metais. Tuometėse kaimo mokyk
lose dirbusios mokytojos, anot J.
Jurkevičienės, buvo tikrų tikriausi
kaimo šviesuliai, nes dirbo ne dėl
pinigų, o iš idėjos ir pašaukimo.

Nukelta į 8 psl.

Birželio 9 dieną tuo įsitikino Jo
niškio trečiojo amžiaus universi
teto studentai, po darbų, kelionių,
įvairių užsiėmimų linksmai ir jud
riai sutikdami vasarą puikioje Ža
garės rekreacinėje poilsio zonoje.
Šventė buvo įsimintina ir įspū
dinga dar ir dėl to, kad į svečius at
vyko draugai ir kolegos iš Akme
nės, Kelmės, Pakruojo ir Pasvalio
rajonų. Renginio tikslas – bend
rauti, sportuoti, dalintis patirtimi,
veiklos įspūdžiais, prasmingai pa
sigalynėti.
Šventę pradėjo Švietimo centro
direktorė R. Grigaliūnienė. Pas
veikinti šventės dalyvių atvyko
Joniškio rajono meras G. Čepu
lis, vicemerė V. Aleknavičienė,
Žagarės seniūnas S. Kužmarskis,
kurių linkėjimai įkvėpė komandas
puikiems startams. Nuotaikinga
muzikine programa šventę pradė
jo A.Raudonikio meno mokyklos
Žagarės filialo moksleiviai ir mo
kytojai.
Ir prasidėjo varžytuvės! Jaunat
viškai linksmai vedančioji Simona
Jonkutė rikiavo komandas. Vienų
už kitus įdomesni prisistatymai,
išradingos dainos, pasikeitimai

simbolinėmis dovanėlėmis suža
dino puikią nuotaiką ir viltį nuga
lėti sportinėse rungtyse. O rungtys
labai įdomios: smiginis, baudų
mėtymas, lėkščiasvydis, sukinio
kopėčios, estafetė ir šaškės. Pajė
giausią komandą atsivežė kaimy
nai iš Akmenės rajono, jie ir tapo
nugalėtojais. Kelmės komanda
iškovojo antrą, o joniškiečiai užė
mė trečią vietą. Komandos apdo
vanotos padėkos raštais, taurėmis,
diplomais ir saldžiais prizais, o
kiekvienas komandos narys – at
minimo medaliais.
Pasibaigus apdovanojimo cere
monijai, šventės dalyviai rinkosi
prie gausiai padengtų stalų, skana
vo pačių paruoštas vaišes, bendra
vo ir, skambant Akmenės koman
dos muzikanto dainoms, sukosi
šokėjai bei draugystės rateliai.
Trečiojo amžiaus universite
to studentai nuoširdžiai dėkoja
Švietimo centro darbuotojams,
Joniškio sporto centro specia
listams už organizuotą puikią
šventę, suteiktą galimybę sveikai
ir aktyviai praleisti laiką bendra
minčių būryje.
Joniškio TAU

Tarp 10 siūlomų maršrutų – Joniškio rajonas
Vasaros savaitgaliams Turiz
mo departamentas adaptavo 10
maršrutų po Lietuvos regionus su
idėjomis, ko kuriame būtina para
gauti.
Tarp Telšių, Plungės, Drever
nos, Marcinkonių, Anykščių, Ro
kiškio ir kitų žinomų šalies vie
tovių pateko ir Joniškio rajonas,
kurį siūloma aplankyti maršrutu,
prasidedančiu gretimame Pakruo
jo rajone. Ten pirmiausia siūloma
aplankyti Pakruojo dvarą – di
džiausią iki šių dienų išlikusį dva
ro pastatų kompleksą Lietuvoje,
kurį sudaro net 43 statiniai.
Dvare ne tik atkuriamas dva
rininkų gyvenimas, bet ir vyksta
aludario Žaldoko, malūnininko,
parfumerės ar bitininkės edukaci
jos, kultūriniai renginiai, o Trak

tieriuje saugomi svieto lygintojo
Tado Blindos ūsai. Pakruojo dvare
savaitgaliais vyksta žąsų lenkty
nės.
Toliau keliaujant siūloma susi
pažinti su Žagarės regioniniu par
ku, kur rekomenduojama praeiti
4 kilometrų Mūšos tyrelio pažin
tiniu lentų taku. Tai – ilgiausias
Lietuvoje medinis takas per pelkę.
Joniškis garsėja išlikusiu si
nagogų kompleksu. Jį sudaro du
mūriniai pastatai: Baltoji ir Rau
donoji sinagogos. Ir pagaliau ver
ta užsukti į Gasčiūnų kaimą, kur
vietos bendruomenė įkūrė teatrą,
kapelą, Amatų centrą, kviečia į
duonos kepimo, kitas edukacines
programas.
Šioje kelionėje būtina paragauti
miežių salyklo blynų.
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Moksleiviams patinka ir kitoks krepšinis
Į Joniškio žemės ūkio mokyklos
trikrepšio aikštelę buvo atvykęs
gausus būrys krepšinio mėgėjų iš
rajono kaimo vietovių pagrindinių
mokyklų – čia vyko pirmasis trik
repšio trys prieš tris turnyras, skir
tas Joniškio žemės ūkio mokyklos
30-ies metų jubiliejui paminėti.
Turnyre dalyvavo net šešios ko
mandos.
Po atkaklių kovų trikrepšio tur
nyro nugalėtojais tapo Gasčiūnų
pagrindinės mokyklos I koman
dos vaikinai, antrą vietą iškovojo
tos pačios mokyklos II komandos
trikrepšininkai (treneris Stasys
Rimdžius). Vadovaujami Audriaus
Mameniškio, trečią vietą iškovojo
Gataučių Marcės Katiliūtės pa
grindinės mokyklos vaikinai.
Naudingiausiais trikrepšio turny
ro žaidėjais tapo Aivaras Danasas,
Artūras Šlerpas ir Mantas Rudys.
Žaidimo taisyklių paprastumas,
galimybė atakuoti bet kurį krepšį,
didelis rezultatyvumas, sportinis

azartas, mažesnis žaidimo aikštelės
plotas – privalumai, kuriuos moki
niai sumaniai išnaudojo.
Kas tas trikrepšis? Tai – 2002
metais dr. Anatolijaus Nesmeja
novo iš Sankt Peterburgo sugalvo
tos krepšinio atmaina. Nuo įprasto
krepšinio šis žaidimas skiriasi tuo,
kad jis vyksta apskritoje aikštelė
je. Apskritimo centre – stovas su
pritvirtintomis trimis standartinė
mis krepšinio lentomis, sudaran
čiomis lygiakraštį trikampį. Bet
kuri komanda gali pelnyti taškus,
mėtydama į bet kurį krepšį. Lie
tuviams neįprasta krepšinio lenta,
o tiksliau – ne viena, bet trys len
tos ir stovi Žemės ūkio mokyklos
sporto aikštelėje.
„Sidabrės“ inf.
Trikrepšio turnyro dalyviai
buvo smagiai nusiteikę
Nuotrauka
Vaidos Baltaragytės

Krimi na l in ė kroni ka
Sumušė ir įmetė į upę
Birželio 8-ąją apie 19 val. į po
liciją kreipėsi 1964 metais gimęs
vyras ir pareiškė, kad tą pačią die
ną apie 17 val. Žagarėje nepažįs
tamas asmuo sumušė jo sūnų, gi
musį 2002 metais, ir įmetė jį į upę.
Sūnus į medikus nesikreipė. Įta
riamasis smurtu 1988 metais gi
męs asmuo sulaikytas ir uždarytas
į areštinę. Pradėtas ikiteisminis ty
rimas pagal Baudžiamojo kodekso
284 straipsnį (viešosios tvarkos
pažeidimas). Jam gresia viešieji
darbai, bauda, laisvės apribojimas,
areštas arba laisvės atėmimas iki
dvejų metų.
Neblaivus tampė
už plaukų žmoną
Birželio 8-ąją apie 21 val. Jau
niūnų kaime namuose neblaivus
(kraujyje buvo 1,61 promilė al
koholio) 1987 metais gimęs vyras
už plaukų tampė žmoną, gimusią
1983 metais.
Nukentėjusioji į medikus nesi
krepė. Policija pradėjo ikiteisminį
tyrimą pagal Baudžiamojo kodek
so 140 straipsnį (fizinio skausmo
sukėlimas ar nežymus sveikatos
sutrikdymas).
Baudą tenka sumokėti
1985 metais gimęs Andrius
Skėrys iš Alsių kaimo 2017 metų
kovo 10 d. 17 val. 40 min. Skaist
giryje Ąžuolų gatvėje, neturėda
mas teisės vairuoti, vairavo vienai
moteriai priklausantį motorolerį
WJMQT-9 ir nepakluso teisėtam,
aiškiai išreikštam policijos pa
reigūnų reikalavimui sustabdyti
transporto priemonę. Motorole
ris buvo neregistruotas įstatymų
nustatyta tvarka bei nedraustas
transporto priemonių valdytojo ci
vilinės atsakomybės privalomuoju
draudimu. Dėl pažeistų Kelių eis
mo taisyklių motorolerio vairuo
tojas buvo patrauktas administra
cinėn atsakomybėn.
Andrius Skėrys savo kaltę pri
pažino. Sakė tą dieną važiavęs I.
Vaištartienei priklausančiu moto
roleriu ir, stabdant policijos parei
gūnams nestojęs, nes išsigando.
Nuvažiavęs į Skaistgirio parką
motorolerį numetė ir pabėgo. Vė
liau apsiramino ir, supratęs, ką pa
darė, nuėjo į įvykio vietą bei pa

reigūnams pasisakė, kad būtent jis
važiavo motoroleriu. Už motorole
rio vairo sėdo neturėdamas teisės jo
vairuoti, nes draugas Dalius Vaiš
taras buvo neblaivus ir jo paprašė
parvaryti motorolerį iš Skaistgirio
miestelio į Alsių kaimą. Dėl pada
rytų nusižengimų labai gailisi.
Nukentėjusioji motorolerio sa
vininkė aiškino transporto prie
monę beveik už 600 eurų nusipir
kusi 2016 metų gruodį. Motorolerį
įregistruoti ir apdrausti transporto
priemonių valdytojo civilinės atsa
komybės privalomuoju draudimu
ji ruošėsi artimiausiu metu. 2017
metų kovo 10 dieną nieko nesakęs
motorolerį be jos žinios pasiėmė
sūnus Dalius. Nori, kad motoro
leris jai būtų sugrąžintas. Sakė ir
savo sūnui Daliui ir jos motorolerį
vairavusiam Andriui Skėriui jokių
pretenzijų nereiškianti.
Administacinę bylą nagrinė
damas rajono Apylinkės teismas
nustatė, kad Andriaus Skėrio at
sakomybę dėl padarytų Kelių eis
mo taisyklių pažeidimų lengvina
jo nuoširdus kaltės pripažinimas.
Atsakomybę sunkinančių aplin
kybių nenustatyta. Įvertinant visas
aplinkybes, galutinė subendrinta
bausmė Andriui Skėriui – 1150
eurų bauda be vairuotos transpor
to priemonės konfiskavimo.
Motorolerį WJM50QT-9 nutar
ta nedelsiant grąžinti jo savininkei
Irenai Vaištarienei.
Gatvėje girtas vyras sumušė
sugyventinę
Birželio 10-ąją 4 val. nakties Jo
niškyje, Upelio gatvėje, neblaivus
(1,44 promilės alkoholio) 1978
metais gimęs vyras sumušė taip
pat neblaivią (0,80 promilių alko
holio) sugyventinę, gimusią 1976
metais.
Nukentėjusioji į gydymo įstai
gas nesikreipė. Smurtavęs vyras
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Vyksta ikiteisminis tyrimas pagal
Baudžiamojo kodekso 140 straips
nį (fizinio skausmo sukėlimas ar
nežymus sveikatos sutrikdymas).
Už tai pripažintas kaltu baudžia
mas viešaisiais darbais arba lais
vės apribojimu, arba areštu, arba
laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Parengė Vytautas AUDRONIS

Iliustratorės iš Suomijos Mato Slančiausko progimnazijoje
Mato Slančiausko progimnazi
joje apsilankė dvi vaikiškų knygų
iliustratorės iš Suomijos – Jenny
Lucander ir Linda Bondestaos. Jos
mokyklos pradinukams surengė
kūrybines dirbtuvėles „Nykstantys
gyvūnai“ .
Užsiėmimo metu iliustratorės
mokinius supažindino, kaip gali
ma įsigyti iliustratoriaus profesiją
ir koks tai yra darbas. Smagiai ir
šmaikščiai papasakojo, kaip jos pa

čios tapo vaikiškų knygučių ilius
tratorėmis ir lentoje pademonstra
vo, kokiu būdu iš kuriamo pasako
jimo atsiranda įvairios iliustracijos.
Stebėdami spalvotas iliustracijas
knygose ir ekrane, mokiniai ati
džiai klausėsi garsinio knygučių
skaitymo, atsakinėjo į užduotus
klausimus, dalyvavo pašnekesiuo
se ir patys turėjo galimybę sukurti
savo įsivaizduojamą stebuklingą
gyvūnėlį.

Malonu buvo stebėti smagų mo
kinių bruzdesį ir popieriaus lape at
siradusius įvairiausius gyvūnėlius,
kuriems buvo sugalvoti vardai ir
sukurtos jų gyvenimo istorijos.
Mokiniamas ši neeilinė pamoka
paliko daug gerų emocijų, o iliust
ratorės pasidžiaugė smalsiais, žin
geidžiais ir aktyviais mokiniais.
Bibliotekininkė
Gitana Svytienė

Pradinukai lankysis ir ūkiuose
Žemės ūkio ministerija šalies
ugdymo įstaigas kvietė dalyvau
ti šviečiamojoje gyvulininkystės
programoje. Jau atrinkta ir 100 jį
laimėjusių ugdymo įstaigų. Į tą
laimingųjų šimtuką vienintelė iš
mūsų rajono pateko „Saulės“ pa
grindinė mokykla. Projektą pa
rengė šios mokyklos pradinių
klasių mokytoja D. Žilevičienė ir
mokyklos socialinė pedagogė R.
Vaitkienė.
Vienas iš reikalavimų projek
tui pristatyti – sudaryti sutartį su

ūkininku ar žemės ūkio bendrove.
Tokią sutartį su minėta mokykla
sutiko pasirašyti Skaistgirio žemės
ūkio bendrovė.
Šios programos pagrindinis
tikslas – vykdyti renginius, kurių
metu bus teikiamos teorinės ir pra
ktinės žinios apie gyvulininkystę,
supažindinti mokinius su visomis
Lietuvoje paplitusiomis tradicinė
mis gyvulininkystės šakomis, taip
pat saugomomis senosiomis Lie
tuvos ūkinių gyvūnų veislėmis bei
specialistų rengimu.

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, išvykos į ūkininkų
ūkius, mokslo studijas, laboratori
jas, eksperimentinius ūkius.
Veikla vyks iki 2017–2018
mokslo metų pabaigos.
„Sidabrės“ inf.

Integruota pamoka su fosilijomis
Ankstų
penktadienio
rytą
Skaistgirio gimnazijos šeštos kla
sės mokiniai skuba prie mokyklos
autobuso. Vyksta jie ne pramogau
ti, kaip daugelis manytų, o moky
tis integruotų gamtos ir anglų kal
bos dalykų subtilybių netradicinė
je aplinkoje.
Šeštos klasės mokiniai pamokos
pradžioje gauna mokinių lapus,
kuriuose surašytos diferencijuotos
užduotys iš abiejų dalykų ir joms
atlikti skiriama savaitė. Pamokos
pagrindinis tikslas – susipažinti su
fosilijomis ir jų įvairove Akmenės
krašto muziejuje. O jų ten gausybė
ir domisi jomis ne tik moksleiviai
iš įvairių miestų bei miestelių, bet
ir mokslininkai iš visos Lietuvos.
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.

Integruota pamoka vyko Akmenės krašto muziejuje
Mokiniai, lydimi mokytojų ir įmo
nės energetiko, leidosi ieškoti fo
silijų. Šeštokų noras išsipildė, jie
rado dvigeldžių moliuskų fosilijų.

Jų turėjo paieškoti ir klasės drau
gams, kurių šioje integruotoje pa
mokoje nebuvo.
Renata VAINEIKYTE
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„Jei aš turėsiu 4 dolerius, 3 iš jų aš išleisiu reklamai“. (H. Fordas) 7 psl.

TURGAUS KAINOS

Pjaunu žolę, presuoju šieną, suku
į plėvelę. Tel. (8682) 58209.

352952

Birželio 10 d.
Vištos dedeklės (vnt.) –
6,5 Eur,
Viščiukai (vnt.) – 1,8 Eur,
Vištos skerdiena (kg) – 4 Eur,
Rūkyti lašiniai (kg) – 5 Eur,
Rūkyta šoninė (kg) – 6,60 Eur,
Rūkyta dešra (kg) – 5,50 Eur,
Skilandinė dešra (kg) –
6,60 Eur,
Kapota rūkyta dešra (kg) –
8,20 Eur,
Rūkytas kumpelis (kg) –
7,93 Eur,
Rūkytos dešrelės (kg) –
5,22 Eur,
Skumbrės išklotinė rūkyta (kg)
– 5,90 Eur,
Rūkytas ešerys (kg) – 6,50 Eur,
Rūkyta strimėlė (kg) – 2,50 Eur,
Šaldyta jūros lydeka (kg) –
4 Eur,
Rūkyta karšio išklotinė (kg) –
5,6 Eur,
Šaldyta skumbrė (kg) –
3,10 Eur,
Šaldytas šamas (kg) – 3,35 Eur,
Sūdyta silkė (kg) – 2,70 Eur,
Šaldyta tilapija (kg) – 5,40 Eur,
Ledinė šaldyta (kg) – 2,90 Eur,
Šaldyta strimėlė (kg) –
1,70 Eur,
Medus šviežus (kg) – 7 Eur,
Varškė (kg) – 2 Eur,
Sūris (kg) – 3 Eur,
Sviestas (kg) – 5 Eur,
Grietinė (0,5 l) – 1,20 Eur,
Kiaušiniai (10 vnt.) – 1,2 Eur,
Šviežūs kopūstai (kg) –
0,90 Eur,
Svogūnų laiškai (kg) – 3 Eur,
Šviežios bulvės (kg) –
0,90 Eur,
Agurkai (kg) –1,30 Eur,
Pomidorai (kg) – 1-2 Eur,
Svogūnai (kg) – 0,50 Eur,
Ridikėliai (pundelis) –
0,40 Eur,
Česnakai (kg) – 3-5 Eur,
Obuoliai (kg) – 0,60-0,70 Eur,
Lietuviškos braškės (kg) –
5-6 Eur,
Trešnės (kg) – 3,5 Eur,
Šilauogės (kg) – 6 Eur,
Pomidorų daigai (vnt.) –
0,50 Eur,
Agurkų daigai (vnt.) –0,50 Eur,
Moliūgų daigai (vnt.) –
0,40 Eur,
Paprikos daigai (vnt.) –
0,40-0,50 Eur,
Kopūstų daigai (kapa) –
3-4 Eur,
Ledinukai (vnt.) – 0,30 Eur,
Jurginėliai (vnt.) – 1,20-2 Eur,
Lobelija (vnt.) – 0,20 Eur,
Gazanijos (vazone) –
1,20-1,50 Eur,
Serenčiai (vnt.) – 0,30 Eur,
Surfinijos (vnt.) –3-5 Eur,
Begonijos (vnt.) – 2-2,5 Eur,
Sprigės (vnt.) – 2-2,50 Eur,
Salvijos (vnt.) – 0,30 Eur,
Vasarinės chrizantemos
(vazone) – 1,50 Eur,
Vynuogių daigai (vnt.) – 5 Eur,
Šilauogės (vazone) – 4 Eur.
Surinko Stasys Maižius

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

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
savininkas Aleksas Kriščiūnas).
Besiribojančio sklypo kad. Nr.
4730/0003:52 savininkė Stanis
lava Rašimienė yra kviečiama
atvykti ir dalyvauti ženklinant
sklypo ribas. Prašome turėti
asmens tapatybės ir sklypo doku
mentus. Jums neatvykus darbai
vis tiek bus vykdomi, todėl, jei
turite svarbių pastabų ar negalite
atvykti, prašome informuoti tel.
(8619) 61699. Matavimus atliks
matininkas Arvydas Vilkonis.
354411

Parduoda
Nekilnojamasis turtas

Dviejų kambarių butą (47,8 kv. m,
II a.) Medžiotojų g. 9, Joniškyje.
Kaina – 20000 EUR. Tel. (8655)
32516.
354405

Įvairūs

Kokybiškus baltarusiškus durpių
briketus. Didmaišio kaina 40
EUR. Tel.: (8671) 36215, (8670)
27829.
349783

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

353597

Perka
Nekilnojamasis turtas

Brangiai mišką. Išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas! Tel.
(8600) 63820.

349997

354429

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS!
Birželio 17 d. (šeštadienį) pre
kiausime Kaišiadorių paukštyno
vakcinuotais, sparčiai augančiais
ROSS-309 veislės vienadieniais
mėsiniais broileriais, 1-2 savaičių
paaugintais mėsiniais broileriais,
vienadienėmis vištytėmis (olan
diškos), 2-3-4-5-8 mėn. rudomis,
raibomis dėsliosiomis vištaitėmis
bei kiaušinius pradėjusiomis dėti
vištomis (kaina nuo 3,5 EUR).
Turėsime gaidžiukų. Prekiausime
kiaušiniais, spec. lesalais. Jei
vėluosime, prašome palaukti. Tel.
(8608) 69189.
Kriukai 8.50, Skakai 9, Mindau
giai 9.10, Bariūnai 9.15, Satkūnai
9.35, Plikiškiai 9.45, Daunoriškė
10, Kalnelis 10.15, Ziniūnai
10.25, Linkaičiai 10.35, Jakiškiai
10.45, Gataučiai 10.55, Rudiškiai
11.05, Jankūnai 11.15, Juodeikiai
11.25, Gaižaičiai 11.35, Žagarė
14.20, Stungiai 14.30, Skaistgirys
14.40, Lankaičiai 14.45, Joniškis
(ūkininkų turgus) 15, Kepaliai
15.20 val.

LIETUVIŠKĄ, svilintą kaimiškai
kiaulienos skerdieną puselėmis
po 40-60 kg, perkant dvi puseles
(visą kiaulę) – kaina tik 2,40 EUR.
Atveža. Tel. (8607) 12690.

353480

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

353006

Ž.ū. techniką ir transportą:
traktorius, kombainus, plūgus,
presus, priekabas, automobilius,
mikroautobusus, sunkvežimius.
Tel. (8623) 55702.
353519

354068

MALKOS: rąsteliais, kaladėmis,
skaldytos: uosinės, ąžuolinės,
beržinės, alksninės, juodalksnio,
mišrios– nuo 19 EUR. Baltarusiš
ki durpių briketai, plauta akmens
anglis, atraižos, beržo pjuvenų
briketai, medžio granulės. Už
sakymai priimami tel.: (8679)
08900, (8672) 77720.
Ūkininkas parduoda svilintas ko
kybiškas kiaulių puseles. Greitai
atveža. Tel.: (8686) 80994, (8611)
34567.
353081

Žoliapjoves, šaldiklius, skalbi
mo mašinas „Miele“, dviračius.
Remontuoju. Tel. (8682) 54336.
354435

Žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas. At
veža į namus. Tel. (8629) 47726.
353848

Kiekvienas mūsų nešioja savyje
tarsi mažas kapinaites, kuriose
ilsisi tie, kuriuos mylėjome...
Nuoširdžiai užjaučiame Kęstutį
Petrauską, mirus Tėveliui.
Sodų g. 1A namo kaimynai
354431

Mirus Aldonai AVYŽIENEI
nuoširdžiai užjaučiame sūnų
Rimą, brolį Klemensą bei ar
timuosius.
Žukauskų ir Žiogų šeimos

Padėkos
Nuoširdus ačiū giminėms,
kaimynams, bendradarbiams,
Agility klubui „Zaris“ ir visiems,
užjautusiems ir padėjusiems
sunkią valandą palaidoti my
limą Tėvelį, senelį Dominyką
Juozapą ZUBAUSKĄ.
Dukra ir jos šeima
354346

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

353737

Transporto įmonei reikalingas
tarptautinių pervežimų vairuoto
jas. Darbas kadencijomis Skandi
navijoje. Tel. (8699) 31400.
353001

Siūlo darbą

Įdėklų, pristatomų kaminų gamy
ba, skardinimas. Prekyba katilais,
židiniais. Santechniko paslaugos.
www.zidiniusiluma.lt, tel. (8685)
58545.

354351

Įvairūs

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

Paslaugos

354380

Dėl mylimo tėvelio Vytauto PETRAUSKO MIRTIES
nuoširdžiai užjaučiame dukrą
Birutę, sūnų Kęstutį.
V., V. Laikūnai

354352

354356

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

354347

Nuoširdžiai užjaučiame Klemą
Lukošiūną ir jo artimuosius,
mirus seseriai Aldonai.
E., A. Bambalai

Gyvūnai

Karvę. Tel. (8624) 65319.

Dėl mylimo tėvelio Vytauto PETRAUSKO mirties nuoširdžiai
užjaučiame Birutę Gaižauskienę ir jos artimuosius.
Bariūnų kaimo bendruomenė

354353

339972

351625

350533

Kasdien
sužinok
apie Joniškį
www.sidabre.lt

Melasą, 220-380 V grūdų malū
nus, traiškytuvus, burokų tarkas,
el. piemenis, seperatorius, svies
tmušes, melžimo aparatus, ranki
nę žolės sėjamąją, bulvių sodina
mąsias, vagotuvus, šienapjoves,
šakų smulkintuvus (benzinas),
didmaišius, grūdų valomąsias,
hidraulinius vežimėlius paletėms,
suvirinimo aparatus (kempus),
ventiliatorius, plastmasines talpas
(600-1000 l), grūdus, kukurūzus,
žirnius (traiškytus, maltus), dau
giamečių žolių sėklas. Pristato.
Smulkina šakas, atvyksta į namus.
Pristato. Tel. (8671) 52660.

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

Užuojautos

UAB“Joniškio duona“ siūlo darbą
kepėjui ir gamybos darbuotojoms
(darbas pamaininis). Kreiptis:
Joniškis, V.Kudirkos 4, darbo
dienomis 9-17 val. Tel.: (8426)
52355, (8682) 50402.
354263

UAB „Arkada“ priima į darbą
statybininkus: dailides–betonuo
tojus – grindims betonuoti, gipso
kartono konstrukcijoms montuoti,
langams, durims statyti, parketui
kloti; mūrininkus montuotojus,
gelžbetoninių pamatų montuoto
jus, keraminių ir akmens plytelių
klojėjus, dažytojus–tinkuotojus;
pagalbinius statybos darbų darbi
ninkus. Vidutinis įmonės darbuo
tojų atlyginimas 1271 EUR (2017
m. balandis). Darbas Vilniuje. In
formacija tel.: (841) 513514, (841)
510023, (8614) 80542. Priėmimas
vyksta kasdien nuo 9 val. adresu:
Gegužių g. 94, Šiauliai.
354017

353657

Penkiems projektams – valstybės parama

KOMPIUTERIŲ REMONTAS.
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

Penkiems Joniškio rajono kai
mo bendruomenių projektams pa
skirta valstybės parama.
Žemės ūkio ministerija paskirstė
beveik 0,8 milijonus eurų nacionali
nės paramos 260 kaimo bendruome
nių projektų. Tarp jų ir penkios Joniš
kio rajono kaimo bendruomenės.
Asociacijai ,,Pošupių kaimo
bendruomenė“ materialinės bazės
stiprinimui skirta 1476,64 euro,
Stupurų kaimo bendruomenės pro
jektui „Bendruomeniškumo ska
tinimas, stiprinant Stupurų kaimo
bendruomenės materialinę bazę“

– 2444,09 euro.
Skaistgirio miestelio bend
ruomenė galės vykdyti projektą
„Bendruomeniškumo – tautos kul
tūros stiprinimas“, kuris sulaukė
2958,39 euro paramos.
Kirnaičių kaimo bendruomenės
projektui „Tarptautinis žemdirbių
ir kaimo bendruomenių festivalis
„Sportuok, jaunime, visos Lietu
vos“ atseikėta 1500, Blauzdžiūnų
kaimo bendruomenės „Ąžuoly
nas“ projektui – tradicinei kraš
tiečių šventei „Gimtinės žiedai“
– 960,50 eurų.

8 psl.

paskutinis puslapis
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Krašto šviesuolių pramintais takais
Atkelta iš 5 psl.

Žvilgsnis į nykstantį
gamtos paminklą
Keliaujantiesiems po lygumų
kraštą rūpėjo aplankyti ir Vaizgučių
dvaro parką. Nors jis apleistas, baigia
sugriūti ir paskutiniai XIX amžiuje
buvusio garsaus dvaro statiniai, ta
čiau visiems buvo įdomu pavaikš
čioti buvusiomis vaizdingomis dva
ro parko liepų alėjomis, žvilgtelėti į
sunykusį dvaro tvenkinį ir laiko bei
žmonių niokojamus pastatus. Deja,
visas šis gamtos grožis jau nyksta.
Vaizgučių kaimas istoriniuose
šaltiniuose minimas dar 1640 me
tais. Dabartinėse Gataučių apylin
kėse buvo trys dvarai – Vaizgučių,
Juodžių ir Gataučių. Vaizgučių

dvaras 1881-1941 metais priklausė
vokiečių kilmės dvarininkams Nei
randams. Istoriniuose šaltiniuose
minima, jog 1866 metais čia buvo
29, o 1923 metais – 70 gyventojų.
Iki žemės reformos pradžios Vaiz
gučiams priklausė 285 ha žemės,
Bragavonėms – 197 ha. Bendras
palivarko žemės plotas siekė 1112
ha. 1930 metais dalis dvaro žemių
buvo paimta naujakuriams ir įsteig
tas kaimas. 1932 metais dėl finansi
nių problemų dalį žemės Neirandai
buvo priversti parduoti, o 1941 me
tais dvaro savininkas Arnas Nei
randas išvyko į Vokietiją.
Akiratyje – naujos kelionės
Nuo šių metų pradžios Trečio

jo amžiaus universiteto Dvasinio
tobulėjimo fakultetui, šiuo metu
jungiančiam 42 narius, vadovauja
iki tol buvusi dekanės pavaduotoja
Stefanija Grigaliūnienė.
„Dabar du mėnesius atostogau
sime, o rugsėjį lankysimės Akme
nėje: „Akmenės cemento“ gamyk
loje, Karpėnų ir Šaltiškių karjeruo
se. Kam skristi į Marsą, jei jis yra
kaimyniniame rajone, o pabūti ir
pamatyti tai, ko esi nematęs, – tik
ra širdies atgaiva. Pažintį su žemės
dovanomis pratęsime Viekšniuo
se, „Snieginos galerijoje“, kur pa
veikslai kuriami iš įvairiaspalvio
smėlio. Savęs pažinimui išbandy
sime įvairias terapijas“, – mintimis
apie artimiausius fakulteto planus
dalijosi S. Grigaliūnienė.

Abiturientas įveikė maratoną
Joniškietis abiturientas Mar
tynas Cibulis šeštadienį dalyvavo
Kaune organizuotame tarptauti
niame sporto renginyje, kuriame
nubėgo pirmąjį savo gyvenime
maratoną. Jis buvo bene pats jau
niausias sportininkas tarp pasirin
kusiųjų 42 kilometrų distanciją.
Loreta RIPSKYTĖ
Martynas Cibulis pirmąjį savo
gyvenime maratoną įveikė per 3
valandas 14 minučių ir tarp dau
giau kaip 350 šio bėgimo dalyvių
užėmė 44-ą vietą. Penktą kartą
Kaune vykusiame tarptautiniame
„Citadele Kauno maratono“ bėgi
mo renginyje buvo užsiregistravę
apie penkis tūkstančius dalyvių.
„Pusę maratono nubėgau leng
vai, po to jau labiau reikėjo sukaup
ti jėgas, paskaudo kojas, pajutau
širdį duriant. Tačiau nubėgau iki
galo, tik į namus grįžau pūslėtomis
kojomis. Oras buvo geras, nekarš
ta, palijo,“ – įspūdžiais iš sportinio
renginio dalinosi Martynas Cibulis.
Vaikinas, bėgęs su Joniškio ra
jono savivaldybės marškinėliais ir
atstovavęs rajonui, šį gyvenimo iš
šūkį įveikė kartu ruošdamasis ir lai
kydamas abitūros egzaminus.

Pirmą kartą maratoną bėgęs
Martynas Cibulis buvo bene jau
niausias bėgikas šioje distancjoje
Organizatorių nuotr.
Aštuoniolikmetis „Sidabrei“ pa
sakojo ruoštis rimtam bėgimui pra
dėjęs maždaug prieš metus. Per tą
laiką įveikė 2500 kilometrų. Bėgio
jo jis pėsčiųjų ir dviratininkų taku
nuo Joniškio iki Gataučių kaimo ir
atgal. Į abi puses įveikdavo apie 30
kilometrų. Ruošėsi jis savarankiš
kai, be jokio trenerio, žinių, kaip tai

daryti, sėmėsi iš knygų.
Pradėjęs ilgo bėgimo treniruotes
vaikinas apie maratoną dar negal
vojo, tačiau kasdien sekėsi vis ge
riau, tad nusprendė išbandyti jėgas,
ilgiau nelaukdamas. Pirmą marato
ną jis planavo bėgti gegužės 14 die
ną Rygoje, bet susirgo ir teko startą
atidėti. Minėtame maratone Rygoje
dalyvavo kitas joniškietis Rimvy
das Butkus.
Tarp bėgusiųjų 42 kilometrų ma
ratono distanciją Kaune Martynas
Cibulis buvo bene pats jauniausias
dalyvis.
„Bent jau neteko sutikti bendraam
žių. Jauniausi buvo 23–25 metų bė
gikai. Paprastai maratono distancijai
reikia subręsti,išugdyti ištvermę, gal
būt todėl ją bėga vyresni. Daugelis,
su kuo kalbėjausi, stebėjosi, kad pir
mą kartą bėgdamas taip gerai pasiro
džiau,“ – sakė M. Cibulis.
Abiturientas, Kaune planuojantis
studijuoti multimedijų technologi
jas, tikisi didesniame mieste susi
rasti trenerį ir toliau sportuoti. Jo
svajonė – po kelerių metų įvykdyti
olimpinį normatyvą.
Maratonas – ne pirmas jonikiečio
iššūkis. Prieš metus jis kartu su vie
nu bičiuliu dviračiais apvažiavo vi
są Lietuvą.

Bronzos medalis – Joniškiui ir Lietuvai
Gegužės pabaigoje vykusiame
Pasaulio štangos spaudimo čem
pionate, kurį surengė Lietuvos
jėgos trikovės federacija ir IPF,
dalyvavo beveik 500 sportininkų
iš daugiau kaip 30 šalių. Tarp jų ir
Joniškio sporto klubui „Varūna“
priklausantis Joniškio žemės ūkio
mokyklos mokinys Vilius Šiau
čiūnas iš 20 Ž grupės.
Šioje svorio kategorijoje laimė
toju tapo japonas Ryuki Fujimoto
(17 m.), ne tik iškovojęs auksą,
bet ir išspaudęs 310 kilogramų
sveriančią štangą ir pasiekęs naują
planetos rekordą. Sidabras atite
ko rusui, išspaudusiam 260 kg. O
joniškietis Vilius Šiaučiūnas iško
vojo bronzos medalį. Bendroje ko
mandinėje įskaitoje Lietuvos jau
nių komanda užėmė trečiąją vietą.
Keturi Lietuvos jaunių rinktinės
nariai priklauso Joniškio sporto
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Nuotrauka iš Viliaus Šiaučiūno asmeninio archyvo
klubui „Varūna“.
Pirmieji bendroje komandinėje
įskaitoje buvo Rusijos, antrieji –
Kazachstano sportininkai. Vilius
priklauso Lietuvos jėgos triko
vės federacijos 2017 metų jaunių
rinktinei. Savo svorio kategorijoje
iškovojęs bronzos medalį Lietuvai
ir Joniškiui. Vilius išspaudė 180

kg svorį.
Šiais metais Vilius Šiaučiūnas
dar planuoja dalyvauti Lietuvos
klasikinės jėgos trikovės čempio
nate rudenį (klasikinė Lietuvos
trikovė susideda iš spaudimo, pri
tūpimų ir atkėlimo).
Vilius trikovėje yra antras Lietu
voje savo svorio kategorijoje.
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Kas? Kur? Kada?

Birželio mėn. kviečiame prisijungti prie sveikatingumo akcijos
„Žingsniuok daugiau“. Akcijos metu paskolinsime Jums žingsnia
matį, kuriuo naudositės 7 dienas ir sužinosite, kiek kasdien nuėjote
žingsnių; kokį atstumą tai sudaro; kiek sunaudojate kalorijų; koks
visos dienos fizinis aktyvumas. Jūsų lauksime Joniškio rajono sa
vivaldybės visuomenės sveikatos biure, Vilniaus g. 6, Joniškis.
Daugiau informacijos tel. (8426) 60537.
Birželio 14 d. 15 val. Gaižaičių bibliotekoje – CD perklausa Vy
tauto V. Landsbergio „Uodų pasakos“.
Birželio 14 d. 17 val. Jono Avyžiaus viešoji biblioteka kviečia
į Aleksandro Pupinio knygos „Gyvenimo mokykloje: Sibiro pa
mokos ir patirtys“ pristatymą. Dalyvaus autoriaus sūnūs Justas ir
Saulius, Lietuvos Seimo nario S. Tumėno padėjėjas, literatūrologas
dr. Nerijus Brazauskas. Renginys vyks Joniškio turizmo ir verslo in
formacijos centro salėje (Žemaičių g. 9).
Birželio 14 d.18 val. Žagarės šv. Apaštalų Petro ir Povilo baž
nyčios šventoriuje – renginys Gedulo ir Vilties dienai paminėti „Il
gesys – su parašte Tremtis“.
Birželio 15 d. 12.30 val. Skaistgirio bibliotekoje vyks susitiki
mas su poetu, nepriklausomos rašytojų sąjungos nariu, medikų poe
zijos pavasario laureatu, gydytoju Leonardu Pukinu.
Birželio 15 d. 18 val. Stungių kaimo bendruomenės salėje – po
pietė „Kur medus – ten sveikata“.
Birželio 16 d., penktadienį, 10–14 val. atvyksta Nacionalinio
kraujo centro brigada į Joniškį imti kraujo. Palapinė stovės aikš
tėje priešais kavinę „Fortūna“. Kviečiame aktyviai dalyvauti!
Birželio 16 d. 15 val. Žagarės dvaro rūmuose – Arvydo Anu
šausko naujausios knygos „Išdavystė. Markulio dienoraščiai“ prista
tymas ir susitikimas su autoriumi.
Biželio 16 d. 16.30 val. Joniškio kultūros centro II a. salėje –
Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos paminėjimo renginys.
Birželio 17 d. 8 val. neįgaliųjų klubas „Vyšnelė“ vyks į Kreke
navą, kur aplankys parką, apžiūrės stumbrus ir kt., po to važiuos į
Kėdainius. Norinčius prašome registruotis tel.: (8616) 91317, (8426)
56692.
Birželio 17 d. Joniškio Neįgaliųjų draugija organizuoja kelio
nę į Saremo salas. Registruotis tel.: 52549, (8600) 95014, (8689)
61765.
Birželio 17 d. nuo 11 val. 2017 m. Lietuvos mažosios kultū
ros sostinės Gasčiūnų kaimo bendruomenės amatų centro kieme
(Mokyklos g. 7) vyks tradicinė „Amatų diena“, kurioje senuosius
amatus demonstruos Šiaurės Lietuvos amatininkai ir tautodailinin
kai. Lankytojai turės puikią progą išmokti amatų ir įsigyti įvairiausių
dirbinių. Renginio metu bus pristatomi kulinarinio paveldo gaminiai,
paruošti pagal unikalius senovinius receptus. Koncertuos legendinė
grupė „Vairas“, Rudiškių folkloro ansamblis „Rudbala“, Priekulės
Ievos Simonaitytės gimnazijos šokių kolektyvas „Smiltė“. Šiemet
pirmą kartą organizuojamas įdomių, originalių ir su nepaprastomis
istorijomis susijusių „čemodanų“, sakvojažų ir „mekendošų“ kon
kursas. Taip pat vyks ir literatūrinis konkursas, skirtas amatams ir
amatininkams. Kviečiame kurti linksmus ir rimtus kūrinius. Kon
kursų dalyviai bus apdovanoti prizais. Renginio metu bus renkamas
„Geriausias amatininkas ir amatininkė“, „Įdomiausias amatas“ ir
„Gardžiausias kulinarinio paveldo patiekalas“. Dėmesio! Renginio
dieną lankytojai bus nemokamai vežami autobusu, kuris išvyks
9.15 val. iš Joniškio kultūros centro stovėjimo aikštelės, 9.25 val.
– iš Ziniūnų bendruomenės namų kiemo, 9.35 val. – iš Gataučių de
galinės „Sagera“ aikštelės, 9.45 val. – iš Kirnaičių kultūros centro
kiemo. Visus, norinčius dalyvauti renginyje ir demonstruoti savo
amatą ar pristatyti kulinarinį paveldą, prašome registruotis: tel. (8426) 65011, 867177954, (8-426) 52492, 865236945.
Birželio 17 d. 14 val. Skaistgiryje Draugystės gatvės, Uolyno
kalno papėdėje organizuojamas „Blusturgis“ ir verdama Akmens
sriuba. Maloniai kviečiame visus prisijungti.
Birželio 17 d. 17 val. Kirnaičių parke – romansų vakaras „... aš
nevertas švelnių tavo žodžių...“.
Birželio 17 d. 18 val. Žagarės vyšnių sode – „Vasariškos muzi
kos vakaras“.
Birželio 18 d. 13 val. Žukančių bažnyčios šventoriuje – kraštie
čių susibūrimas – Antaninės.
Birželio 24 d. Joniškio rajono neįgaliųjų draugija organizuo
ja išvyką į Palangą. Registruotis draugijoje arba tel: (8689)61765,
(8600)95014.
Iki birželio 30 d. Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje (Vil
niaus g. 6, įėjimas iš Žemaičių g.) veikia interaktyvi paroda „XX a.
Joniškio muzikinio gyvenimo akimirkos“.
Iki birželio 30 d. Kirnaičių bibliotekoje – Alvydo Užkuraičio
degtukų dėžučių etikečių paroda.
Liepos 1 d. kviečiame visus buvusius Endriškių aštuonmetės
mokyklos mokytojus, mokinius į koplytstulpio šventinimą. 10
val. šv. Mišios Skaistgirio bažnyčioje, po mišių – koplytstulpio šven
tinimas Endriškiuose. Informacija tel: (8623)59151, (8682) 22083.
Liepos 28-30 d. organizuojama kelionė į šiaurės Lenkiją
(Griunvaldas, Malborkas Sopotas, Gdanskas, smėlio dyku
ma Lenkijos pajūryje. Kelionės kaina 135 EUR. Registracija tel.:
(8687) 06821, (8680) 24126 iki birželio 20 d.
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