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Renginių kraitė

Asta BITINAITĖ

Kovo 11-oji: trys Laisvės dešimtmečiai

Keleiviams
Kovo 11 d., trečiadienį, 

autobusai priemiestiniais 
maršrutais nevažiuos. In-
formacija tel. (8 451) 51 333.

Jūsų patogumui „Deimančiukų“ apdovanojimo ceremoniją 
rytoj, kovo 11 d., 14 val. bus galima stebėti tiesiogiai 

internetu adresu www.darbs.lt/tv

Gulbinėnuose
Rytoj, kovo 11 d., 13 val. 

kultūros namų salėje vyks šventė, 
skirta Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 30-mečiui. Svečiuose – 
Kupiškio KC Naivių moterų voka-
linis ansamblis, duetas, Krinčino 
kultūros namų ir Krinčino A. Vie-
nažindžio mokyklos šokių grupės.

Jaunimo akcija
Šiandien, kovo 10 d., 11.45 

val. jaunuoliai, su jaunimu dir-
bančios įstaigos, organizacijos 
kviečiami susirinkti miesto centre, 
Vytauto Didžiojo aikštėje, priešais 
biblioteką ir įsiamžinti draugų bū-
ryje Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 30-mečio proga. Iš drono 
skrydžio padaryta nuotrauka bus 
gražus mūsų vienybės simbolis.

Saločiuose
Rytoj, kovo 11 d., Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo die-
nos minėjimas: 10.30 val. – iš-
kilmingas vėliavų pakėlimas bei 
patrankų salvės miestelio aikštėje 
prie Laisvės paminklo; 11 val. – 
šv. Mišios Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioje; 13 val. – koncertas 
kultūros namuose.

Žilpamūšyje
Rytoj, kovo 11 d., 14 val. 

– Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienos minėjimas-kon-
certas. Dalyvaus Raubonių meno 
kolektyvai.

Kovo 14 d., šeštadienį, 13 
val. šaukiamas bendruomenės vi-
suotinis-ataskaitinis susirikimas. 
Dalyvavimas būtinas. Visus no-
rinčius būti mūsų bendruomenės 
nariais kviečiame ateiti į susirin-
kimą.

Bendruomenės taryba

Nairiuose
Rytoj, kovo 11 d., 16.30 

val. vyks renginys, skirtas Lie-
tuvos nepriklausomybės dienos 
30-mečiui. Koncertuos Joniškėlio 
moterų ir Nairių kultūros namų 
ansambliai.

Rajono neįgaliesiems
Kovo 13 d., penktadienį, 11 

val. Krašto muziejuje vyks atas-
kaitinis susirinkimas. Bus apta-
riami praėjusių metų ir numatomi 
darbai, renkamas nario mokestis. 
Dalyvaus Pasvalio ir Pakruojo ne-
įgaliųjų draugijų ansambliai.

Valdyba

Krikliniuose
Kovo 14 d., šeštadienį, 11.30 

val. vyks bendruomenės rinki-
minis ataskaitinis susirinkimas. 
Kviečiami aktyviai dalyvauti visi 
bendruomenės nariai.

Bendruomenės taryba

„Nerijos“ koncertas
Kovo 14 d., šeštadienį, 15.30 

val. – Daujėnų kultūros namuose; 
kovo 15 d., sekmadienį, 13 val. – 
Ustukių kultūros namuose; 15.30 
val. – Vaškų kultūros namuose.

Šaškininkams
Balandžio 4 d., šeštadienį, 

10 val. Joniškėlio kultūros centre 
vyks asmeninės šaškių varžybos 
Joniškėlio miesto seniūno taurei 
laimėti. Dalyvaus ir kitų rajonų 
šaškininkai. Maloniai kviečiami 
visi norintys dalyvauti.

Organizatoriai

Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo šventės išvakarėse – žiups-
nelis Kovo 11-osios Akto signatarės 
Rasos Juknevičienės prisiminimų.

„Vasario 24 dieną sukako 30 
metų, kai Lietuva išrinko Aukščiau-
siąją Tarybą, kuri netrukus, kovo 
11-ąją, paskelbė mūsų valstybės 
nepriklausomybę. Pati Kovo 11-oji 
– Lietuvos istorijos etapo ledkalnio 
viršūnė, įamžinusi naują pradžią. O 
lemiamas lūžis įvyko būtent vasa-
rio 24 dieną. Nors rinkimai į LTSR 
Aukščiausiąją Tarybą surengti dar 
pagal LTSR įstatymą, būtent jie 
buvo toji skylė, pro kurią mes, tarsi 
kupranugaris pro adatos skylutę, su-
gebėjome ištrūkti į laisvę, į Europos 
Sąjungą, į NATO.

(Nukelta į 3 p.)
Vido DULKĖS nuotrauka

Susitikimo svečiai: vienuolės seserys Marija Dovire Grushevska, Constancy Powell, kunigai vienuoliai Juan Marcos Coduti, Juan Randle, 
anglų kalbos mokytoja Olga Daugene.

Lemiamas lūžis – jau 1990-ųjų vasario rinkimuose

Iš Pasvalio krašto kilę Kovo 11-osios Akto signatarai: Antanas Karoblis, Petras Poškus, Kazys Saja, 
Rasa Juknevičienė, Eugenijus Petrovas, Povilas Varanauskas ir Zenonas Juknevičius.

Pumpėnuose užsieniečiai atskleidė, 
    kaip jie mokosi lietuvių kalbos…

Sesuo Marija Dovire Grushevska, 
kilusi iš Ukrainos, gimtoji kalba – 
ukrainiečių, Lietuvoje gyvena vie-
nuolika metų.

Sesuo Constancy Powell iš Jung-
tinių Amerikos Valstijų, gimtoji kalba 
– anglų, Lietuvoje – ketveri metai.

Kunigas vienuolis Juan Marcos 
Coduti iš Argentinos, gimtoji kalba – 
ispanų, Lietuvoje – treti metai.

Kunigas vienuolis Juan Randle iš 
Argentinos, gimtoji kalba – ispanų, 
Lietuvoje – du mėnesiai.

Pumpėnų gimnazijos anglų 
kalbos mokytoja Olga Daugene, iš 
Rusijos į Lietuvą atvykusi prieš pen-
kiolika metų, gimtoji kalba – rusų.

Visi šie užsieniečiai, gimę ir 
augę skirtingose šalyse, šiandien 
daug laiko praleidžia Pumpėnuose, 

moka ne po vieną kalbą, beveik visi 
laisvai bendrauja lietuviškai. Tik vos 
du mėnesius Lietuvoje gyvenantis 
argentinietis kunigas Juan Randle 
daugiau klausosi ir šypsosi.

– Jis – septintas mano mokinys 
užsienietis, – suskaičiuoja Pumpėnų 
gimnazijos lituanistė Laima Norei-
kienė.

Šioje gimnazijoje visą savaitę 
vyko įvairūs renginiai, skirti Tarptau-
tinei gimtosios kalbos dienai. Suta-
po, kad prieš Kovo 11-ąją, Lietuvos 
neprilausomybės atkūrimo šventę, 
Pumpėnų gimnazistai susitiko su šia-
me miestelyje tarnaujančiais, gyve-
nančiais, dirbančiais užsieniečiais.

Renginio vedėjai antros (de-
šimtos) klasės gimnazistai Ugnė 
Jankevičiūtė ir Tadas Vainickas per 
trumpą viktoriną apie mūsų gimtąją 
kalbą spėjo atskleisti ir šiek tiek jos 

istorijos.
Tačiau gimnazistams buvo bene 

smalsiausia, kaip, atvykus iš svetur, 
sekėsi įprasti mūsų krašte ir išmokti 
lietuviškai.

Sesuo Dovire prisiminė, kaip 
prieš vienuolika metų Pumpėnų 
mokykloje pasibeldė į lietuvių kal-
bos kabineto duris, kurias atidarė 
mokytoja Laima Noreikienė. Nuo 
to laiko pas ją užsieniečiai ir mokosi 
lietuviškai.

Ir dar vienuolei Dovire įstrigo, 
kaip 2008-ųjų vėlų rugpjūčio vakarą 
iš Rygos oro uosto važiavo į visiš-
kai nepažįstamą Pumpėnų miestelį, 
o aplinkui matė tik laukus, laukus, 
nieko daugiau, nė vieno miesto. Tada 
pagalvojo: kur mes čia važiuojam.

Taip Pumpėnuose įsikūrė trys se-
serys vienuolės – ukrainietė Dovire, 
brazilės Intermerata ir Čenstochova. 

Jos visos kartu buvo studijavusios 
Italijoje. O sesuo Dovire dar anksčiau 
– Ukrainoje anglų kalbą.

Pumpėnuose gyvenantys vienuo-
liai priklauso Įsikūnijusio Žodžio 
kongregacijai, kuri įsteigta Argen-
tinoje, todėl jų oficiali kalba yra 
ispanų.

Beje, prieš šešiolika metų pir-
masis čia atvažiavo kunigas vie-
nuolis Domingo, Pumpėnuose iki 
šiol gyvenantis, gražiai lietuviškai 
bendraujantis, tik dabar buvo išvy-
kęs atostogauti. Anuomet kalbintas 
argentinietis Domingo prisipažino, 
kad svetimame krašte pradžioje sun-
kiausia perprasti kitokį gyvenimo 
būdą, įsilieti į kitą kultūrą, ypač ne-
mokėdamas tos šalies kalbos jautiesi 
vienišas…

(Nukelta į 2 p.)
Aidos GARASTAITĖS nuotrauka
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Gerbiami Pasvalio krašto žmonės,
švęskime Laisvę ir didžiuokimės ja. Auginkime Lietuvą kasdien 

ir kiekvienas.
Džiugios ir saulėtos šventės – Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienos!
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų 

Pasvalio skyriaus taryba
Politinė reklama. Bus apmokėta iš TS-LKD Pasvalio skyriaus sąskaitos. Užs. Nr. 33 

Mieli Pasvalio krašto žmonės,
jau 30 metų esame laisvi. Laisvi gyventi, kurti, laisvi mylėti 

Lietuvą. Saugokime savyje Kovo 11-osios vienybę ir drąsą.
Su Laisvės švente jus visus!

Seimo narys Antanas MATULAS

... reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tam-
sybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų 
šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėje... 

(M. K. Čiurlionis)

Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiu!
Mokykimės, kurkime ir visada ženkime Laisvės keliu, savyje 

saugodami Kovo 11-osios šviesą.
Gintautas GEGUŽINSKAS

Pasvalio rajono savivaldybės meras 

Į Pumpėnus atvykusios vienuolės 
irgi buvo įsitikinusios, kad pirmiau-
sia reikia gerai išmokti lietuviškai ir 
susipažinti su žmonėmis:

– Atėjo vaikai, o mes galvojam, 
kaip susišnekėsim. Juk jie dar ne-
mokėjo nei anglų, nei rusų, nei juo 
labiau ispanų, portugalų ar italų. Tada 
pasiėmėm žodynus ir taip bendravo-
me – vaikai pasako lietuviškai, mes 
to žodžio ieškom žodyne. Ir šitaip 
pamažu ėmėm susikalbėti.

Kadaise sesuo Dovire yra atvi-
ravusi:

– Maniau, jog Lietuvoje niekas 
nenorės šnekėti rusiškai dėl patirtos 
okupacijos, dėl šios skaudžios istori-
nės praeities. Taip yra mano gimtojoje 
Ukrainoje, kur rusų kalba vengiama 
bendrauti. Tačiau įsitikinau, kad čia 
susikalbėti galima dažniausiai rusiš-

kai. Nors ir nenorint, man taip pat 
teko šnekėti šia kalba.

Lituanistė Laima Noreikienė 
prisiminė, kad pirmosios jos mo-
kinės užsienietės ir buvo vienuolės 
–  ukrainietė Dovire bei brazilės In-
temerata ir Čenstochova:

– Brazilių gimtoji kalba – por-
tugalų, tačiau visos trys vienuolės 
mokėjo ispaniškai, o ukrainietė – 
dar ir rusiškai. Taigi mes lietuvių 
mokėmės per rusų kalbą, o Dovire 
brazilėms vertė į ispanų.

Teko vienuolius mokyti ir nau-
dojantis vien ispanų–lietuvių kalbų 
žodynais.

Mokytoja pastebi, kad jie ne 
tik gabūs, bet ir be galo darbštūs. 
Net savo gimnazistus sugėdina, kai 
užsieniečiai už juos taisyklingiau 
lietuviškai pasako ar parašo.

– Lietuvių kalba labai sena, graži 
ir turtinga, tačiau ir sunki. Ypač kai 
reikia suderinti linksnius, veiksma-
žodžius. Pernai lietuvių mokiausi 
universitete. Buvo taip sunku, kad 
iš to siaubo net sapnavau lietuviš-
kai, – šypsosi kunigas vienuolis Juan 
Marcos Coduti, laisvai bendraujan-
tis ispanų, italų, anglų kalbomis, o 
ruošiantis misijai Pumpėnuose teko 
mokytis ir lietuvių.

Parapijiečius žavi, kad kunigas 
Marcos taip gražiai bendrauja lie-
tuviškai.

Užsieniečiams mūsų krašte reikia 
perprasti ir tarmę.

– Pavyzdžiui, kuo skiriasi cibu-
lis ir svogūnas, – klausia anglistė 

Olga Daugene, į Lietuvą atvykusi 
iš milijoninio Samaros miesto, to-
dėl sunkiausia buvo įprasti mažame 
miestelyje. – Ko pasiilgstu? Paben-
dravimo rusiškai, nes šioje aplinkoje 
visi kalbamės tik lietuviškai.

Jau anksčiau Olgos teko klausti, 
kaip sekėsi išmokti lietuvių kalbą.

– Nelankiau jokių specialių kur-
sų, tačiau mes su vyru buvom sudarę 
tokią sutartį, kad po metų su manimi 
rusiškai čia niekas nekalbės, – pri-
siminė už lietuvio ištekėjusi rusaitė. 
– Ir kažkaip savaime išmokau. Daug 
įtakos turėjo bendravimas. Prireikė 
gal truputį daugiau nei metų. Kai 

laikiau lietuvių kalbos egzaminą, 
iš karto gavau antrą kategoriją. Tik 
rašyti lietuviškai nėra lengva…

– Gramatika sunki, gimines 
suderinti nelengva. Ir tarimas sun-
kus. Man gal sunkiausia ištarti žodį 
„žvaigždė“, – sesuo Dovire iš tiesų 
kalba gražiai lietuviškai.

Gimnazistai domėjosi, kuria kal-
ba vienuoliai bendrauja tarpusavyje.

– Stengiamės bendrauti lietuviš-
kai, bet ne visada išeina, – prisipa-
žįsta tėvas Marcos.

O kaip rašo žinutes?
– Irgi bandau taisyklingai, tik rei-

kia daug pastangų, – šypsosi vienuo-
lis iš Argentinos. – Labai pasiilgstu 
kalnų. Jau dešimt metų nebegyvenu 
Argentinoje.

Tėvas Marcos prisiminė, kaip 
Lietuvoje lijo ir lijo, tuomet galvojo, 
kada tas lietus baigsis.

Apie saulę bei jūrą pasvajoja ir iš 
Amerikos atvykusi sesuo Constancy, 
ir iš Samaros į Lietuvą persikėlusi 
anglų kalbos mokytoja Olga.

Pumpėnų gimnazistai susitikimo 
svečių paprašė savo gimtąja kalba 
pasakyti: „Aš džiaugiuosi, kad už 
lango jau pavasaris.“

Ir nuskambėjo šis pasidžiaugimas 
ukrainietiškai, angliškai, ispaniškai, 
rusiškai. Po to susitikimo svečiai 
lietuviškai skaitė Jurgio Kunčino 
eilėraštį „Žodžiai“.

Laima Noreikienė įsitikino, kad 
užsieniečius misionierius mokyti lie-
tuvių kalbos – įdomi patirtis, nors tai 
daro veltui:

– Juk vienuoliai davę neturto 
įžadus, gyvena iš aukų, tad kaip ga-
lėčiau imti pinigus. Tokie mano įsiti-
kinimai. Gera daryti gera! Ne viskas 
parduodama, o lietuvių kalba – ypač. 
Užsieniečių mokymas – mano sava-
noriška veikla, noras jiems padėti 
įsitvirtinti Lietuvoje. Tiesa, kai kurie 
misionieriai vienuoliai iš Pumpėnų 
jau išvyko – dabar lietuviškai kalba 
Brazilijoje, lietuvių turistus sutinka 
Ispanijoje arba lietuviškai tyli kon-
templiatyviame vienuolyne.

Aidos GARASTAITĖS 
nuotraukos

Pumpėnuose užsieniečiai atskleidė, kaip 
jie mokosi lietuvių kalbos…

Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje skelbiama gripo epi-
demija, kaip COVID-19 plitimo prevencija

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 
29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respu-
blikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimą Nr. 
V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 
plitimo prevencijos“ bei siekdamas užtikrinti gripo ir ūminių viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir kontrolės priemonių taikymą 
ir medicinos pagalbos teikimą rajono gyventojams:

1. S k e l b i u gripo epidemiją Pasvalio rajono savivaldybės teri-
torijoje, kaip COVID-19 plitimo prevenciją, nuo 2020 m. kovo 9 d.

2. P a v e d u:
2.1. renginių organizatoriams riboti masinius renginius, priimti 

sprendimą dėl nebūtinų masinių renginių Pasvalio rajono savivaldybėje 
atšaukimo arba nukėlimo vėlesniam laikui, neorganizuoti naujų renginių;

2.2. įmonėms ir įstaigoms, teikiančioms keleivių pavėžėjimo pas-
laugas rajone, dezinfekuoti transporto priemones;

2.3. įstaigoms, teikiančioms asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 
globos paslaugas, viešojo administravimo paslaugas, organizuoti susti-
printą turimų patalpų dezinfekavimą ir vėdinimą;

2.4. Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovams, sude-
rinus su Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 
skyriaus vedėju, spręsti klausimą dėl pamokų nutraukimo švietimo 
įstaigose, kai dėl gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 
įstaigos nelanko daugiau nei 20 procentų vaikų arba nustačius COVID-19 
atvejį Pasvalio rajono savivaldybėje;

2.5. asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir globos namų vadovams 
riboti ligonių ir gyventojų lankymą įstaigose. Nustačius COVID-19 
atvejį Pasvalio rajono savivaldybėje, uždrausti ligonių ir gyventojų 
lankymą įstaigose.

3. Į p a r e i g o j u:
3.1. Savivaldybės teritorijoje esančias įstaigas ir organizacijas gripo 

epidemijos metu vadovautis 2020–2022 metų gripo ir ūminių viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir epidemijos kompleksinių prie-
monių planą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2020 m.  sausio 9 d. įsakymu Nr. DV-7 „Dėl 2020–2022 
metų gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos 
ir epidemijos kompleksinių priemonių plano patvirtinimo“ (planą galite 
rasti www.pasvalys.lt/lt/naujienos/1/skelbiama-gripo-epidemija:7183).

Administracijos direktorius Povilas BALČIŪNAS

Renginio vedėjai Ugnė Jankevičiūtė ir Tadas Vainickas.

Į susitikimą atėjo daug Pumpėnų gimnazistų.

Nuotaikingai nusiteikę Pumpėnų vienuoliai, už jų – lietuvių kalbos mokytoja Laima Noreikienė.

Naktį iš sekmadienio į pirmadie-
nį, 46 min. po vidurnakčio, Prieš-
gaisrinė gelbėjimo tarnyba gavo pra-
nešimą, kad Pasvalyje, Ežero g. 29 
esančiame privačiame namų valdos 
žemės sklype, dega ūkinis pastatas. 
Po kelių minučių atsubėjus ugniage-
siams, 24 kv. metrų rąstinio pastatėlio 
stogas jau liepsnojo. Liepsna siautėjo 
ir pastato viduje.

Dvi ugniagesių komandos gaisrą 
likvidavo maždaug po poros valan-
dų. Vykdant gesinimo darbus buvo 
panaudota 12 kub. metrų vandens. 
Tačiau gaisro padaryti nuostoliai ti-

krai dideli. Ugnis visiškai sunaikino 
šiferinį pastato stogą bei jo kons-
trukcijas, be to, pradegė apie 9 kv. 
metrus medinės perdangos, iš vidaus 
smarkiai apdegė rąstinės sienos, su-
degė viduje laikytos malkos.

Gaisro priežastys dar nustatinė-
jamos. Įvykį tiriantys Priešgaisrinės 
apsaugos pareigūnai teigia, jog pa-
statėlyje elektros nebuvo, jo durys 
buvo užrakintos.

Beje, gaisrą pasvalietei L. S. 
priklausančioje sodyboje pirmieji 
pastebėjo ir apie jį pranešė kaimynai.

„Darbo“ inf.

Ugnis nusiaubė medinį pastatą


