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Darbas
PASVALIO RAJONO LAIKRAŠTIS Leidžamas nuo 1949 m. sausio 4 d.

Sveikiname su Kovo 11-ąja –
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Tai išskirtinė istorinė šventė, jungianti praeitį su ateitimi.
Būkime drąsūs mintimis ir širdimi, saugodami Lietuvos laisvę.
Tegul šviesios mintys apie vienybę Jus lydi kiekvieną dieną.
Prasmingų, gražių ir įsimintinų akimirkų, ryžto įgyvendinant darbus 

bei išpildant planus!
Gintautas GEGUŽINSKAS

Pasvalio rajono savivaldybės meras
Povilas BALČIŪNAS

Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Pasvalio Mariaus Katiliškio
bibliotekoje 

Šiandien, kovo 9 d., 12 val. 
vyks Kovo 11-osios kino seansas 
visai šeimai: bus rodoma 2017 m. 
sukurta istorinė lietuvių drama 
„Emilija iš Laisvės alėjos“ (rež. 
Donatas Ulvydas), atkurianti 1972 
m. pavasarį Kaune vykusius įvykius 
po Romo Kalantos susideginimo. 

Kovo 15 d., penktadienį, 13 
val. vyks poeto Mykolo Karčiausko 
gimimo 80-mečio ir pirmųjų mir-
ties metinių minėjimas „Nebuvo 
širdim iš gimtinės išėjęs“. Daly-
vaus literatūros kritikas Valentinas 
Sventickas, poeto artimieji, draugai, 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos 
moksleiviai. 

Pasvalyje
Kovo 11 d., pirmadienį, 13 val. 

ateikite į Svalios parką, atsineški-
te savo laivelį ir paleiskite jį… „Iš 
Svalios į Lietuvą“. Rinktis vaikų 
žaidimų aikštelėje Svalios parke. 
Vaikai laukiami kartu su tėveliais. 
Daugiau informacijos tel. 8 689 
38 888.

Organizatoriai

Gulbinėnuose
Kovo 11 d., pirmadienį, 14.30 

val. – Kovo 11-ajai skirtas renginys 
,,Kad ir kur tu bebūtum...“ A. Lei-
vos knygos „Piršlybos“ pristatymas; 
Daujėnų liaudiškos muzikos kapelos 
,,Smiltelė“ koncertas.

Saločiuose
Kovo 11-osios paminėjimas: 

10.45 val. – iškilmingas vėliavų pa-
kėlimas bei patrankos salvės Saločių 
miestelio aikštelėje prie Laisvės pa-
minklo; 11 val. – šv. Mišios Saločių 
šv. Juozapo parapijos bažnyčioje; 
12.30 val. – koncertas „Tik Tau, 
Lietuva“ Saločių miestelio aikštėje 
prie Laisvės paminklo, dalyvaus 
Naujosios Akmenės kapela.

Krinčine
Kovo 13 d., trečiadienį, 12 val. 

kultūros namuose vyks minėjimas, 
skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai.

Kovo 15 d., penktadienį, 12 
val. Antano Vienažindžio vardo mo-

Mieli Pasvalio krašto žmonės!
Širdingai sveikinu Jus visus ir linkiu šiltos, šviesios Kovo 11-osios 

– Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės.
Tegul visus mus lydi santarvė ir nuoširdi bendrystė, o mūsų mintyse 

ir širdyse visada gyvena Laisvė.
Sveikatos, stiprybės ir sielos giedros!

Seimo narys Antanas MATULAS

kyklos aktų salėje vyks vieša lite-
ratūros pamoka-prisiminimas rašy-
tojo Mykolo Karčiausko 80-mečio 
proga.

Individualios 
kineziterapeuto konsultacijos 

Pasvalio Visuomenės sveika-
tos biure prasideda individualios 
Tado Mulevičiaus konsultacijos. 
Kviečiame registruotis: turinčius 
stuburo, sąnarių problemų, sergan-
čius širdies, kraujagyslių ligomis ir 
kt. Konsultacijų vieta: Vytauto Di-
džiojo a. 6, III a, Pasvalys. Daugiau 
informacijos ir registracija tel.: (8 
451) 20 131, 20 130. 

Visuomenės sveikatos biuras

Kviečia keliauti
Pasvalio muziejus ir Bendruo-

menių sąjunga balandžio 10–14 d. 
organizuoja 5 dienų kelionę į Čekiją 
(4 nakvynės su pusryčiais viešbu-
tyje, gido paslaugos). Autobusas iš-
vyksta iš Pasvalio. Tel. registracijai 
8 678 76 760, el. p. laukinevysnia@
gmail.com

„Pieno žvaigždžių“ arenoje
Šiandien, kovo 9 d.,
„Betsafe-LKL“ čempionatas
17.20 val. – Pasvalio „Pieno 

žvaigždės“ – Panevėžio „Lietka-
belis“.

Rytoj, kovo 10 d.,
Rajono veteranų krepšinio 

pirmenybės
12.30 val. – Saločiai – „Seniukai“.
Rajono krepšinio pirmenybių 

pusfinalis
14.10 val. – Krinčinas – „PPVG 

legendos“.
Rajono salės futbolo pirmeny-

bių pusfinaliai
16 val. – „Dangusta“ – „Elek-

trostata“;
17.30 val. – Sporto mokykla-1 

– Pumpėnai.
Kovo 11 d., pirmadienį,
Rajono veteranų krepšinio 

pirmenybės
12.20 val. – „Outpro.lt“ – Krin-

činas.
Rajono krepšinio pirmenybių 

pusfinalis
14 val. – „Pasvalio melioracija“ 

– Valakėliai. 

Vakar Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos Pas-
valio skyriaus pirmininkas Rolandas 
Rastauskas ir Socialdemokratų partijos 
Pasvalio skyriaus pirmininkas Stanis-
lovas Kiudis pasirašė Koalicijos sutar-
tį. Joje rašoma, jog abi šios politinės 
jėgos, atsakingai įvertinusios situaciją 
rajono Savivaldybėje, žvelgdamos į 
ateitį, sutardamos dėl pagrindinių 
programinių nuostatų, laikydamosi 
solidarumo, teisingumo principų, siek-
damos bendrų rezultatų, sutaria suda-
ryti Koaliciją, kuri 2019–2023 metų 
kadencijos laikotarpiu Pasvalio rajono 
savivaldybės taryboje turės valdančią-
ją daugumą. Koalicijos partneriai per 
du mėnesius nuo sutarties pasirašymo 
dienos įsipareigojo parengti bendrą 
Koalicijos programą.

Taip pat sutarta, jog Socialdemo-
kratų partija deleguos savo atstovą į 

rajono Savivaldybės mero pavaduotojo 
pareigas, o Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai – savo atstovus 
į Savivaldybės administracijos direk-
toriaus ir jo pavaduotojo pareigas.

Kad būtų sėkmingai įgyvendinta 
Koalicijos programa, kiekvieną mėne-
sį vyks reguliarūs Koalicijos partnerių 
susitikimai, kuriuose bus aptariamas 
programos įgyvendinimo progresas ir 
tolesni bendri darbai. Sutartį pasirašiu-
sios politinės jėgos taip pat sutarė dėl 
bendroje programoje numatytų darbų 
balsuoti vieningai, o dėl iškilusių ne-
sutarimų pirmiausia diskutuoti ir juos 
išspręsti Koalicijos pasitarimuose.

„Koalicija yra atvira ir kviečia ki-
tas, Pasvalio rajono savivaldybės atei-
čiai gero trokštančias politines jėgas, 
kurios pritaria sutartyje išdėstytiems 
principams ir Koalicijos programai, 
jungtis bendram darbui“, – rašoma 

sutartyje.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-

čionių demokratų partijos (jos atstovai 
gavo daugiausia vietų – dešimtį – rajo-
no Savivaldybės taryboje, o jos kandi-
datas Gintautas Gegužinskas išrinktas 
meru tiesioginiuose mero rinkimuose) 
Pasvalio skyriaus pirmininkas Rolan-
das Rastauskas minėjo, jog skyriaus 
taryba nutarė dėl Koalicijos tartis su 
trimis į naująją Savivaldybės tarybą 
patekusiomis partijomis: Visuomeni-
niu rinkimų komitetu „Už savo kraš-
tą“, Socialdemokratų partija ir Darbo 
partija, tačiau pirmiausia į derybas 
pakviesti Visuomeninį komitetą „Už 
savo kraštą“. Bet aiškaus atsakymo 
iš šio Komiteto iki šiol nesulaukta, o 
derybos su Socialdemokratų partija 
buvo sėkmingos. Apie pasirašytą Koa-
licijos sutartį Visuomeninis komitetas 
„Už savo kraštą“ ir Darbo partijos 
Pasvalio skyrius yra informuoti. „Kaip 
ir akcentuota Koalicijos sutartyje, no-
rinčioms su mumis bendradarbiau-
ti politinėms jėgoms Koalicija yra 
visada atvira, – minėjo R. Rastaus-
kas. – Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, 
Socialdemokratų darbo partijos bei 
Tvarkos ir teisingumo partijos atstovai 
dar prieš rinkimus viešoje deklaraci-
joje pareiškė, jog „nemato galimybės 
bendradarbiauti su dabartinės sudėties 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų partijos skyriumi“, tad 
šioms politinėms jėgoms bendradar-
biauti mes ir nesiūlėme“.

„Darbo“ inf.
Viktoro STANISLOVAIČIO 

nuotrauka

Koalicijos sutartį savo parašais patvirtino Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų Pasvalio skyriaus pirmininkas Rolandas 
Rastauskas ir Socialdemokratų partijos Pasvalio skyriaus pirmininkas 
Stanislovas Kiudis.

Pasirašyta Koalicijos sutartis

Pasvalietis Andrius Grigalionis priklauso Lietuvos rankinio 
teisėjų elitui.

„Pirmiausia reikia 
šaltų nervų ir didelės kantrybės“ 

Taip tvirtina neseniai ketu-
riasdešimtmetį atšventęs europi-
nės kategorijos rankinio teisėjas, 
pasvalietis Andrius Grigalionis. 
„Teisėjauti liko dešimt metų, o 
tada, išlaikius kursus, galima tapti 
rungtynių komisaru“, – šypsoda-
masis tarė pasvalietis.

Su juo pokalbio apie rankinį, 
teisėjavimą, įsimintinus nuotykius 
susėdome rinkimų dieną Pasvalio 
sporto mokyklos vestibiulyje. Paš-
nekovas atsinešė geriausiems ran-
kinio teisėjams skirtą prizą, kurį 
įsteigė Lietuvos rankinio teisėjų 
asociacija. Kelintus metus iš eilės 
A. Grigalionis patenka į geriausių 
Lietuvos rankinio teisėjų dešimtu-
ką. Praėjusiais metais pasvalietis 
šioje klasifikacijoje buvo septintas, 
o užpernai šešta septinta vietomis 
pasidalino nacionalinės kategorijos 
arbitru, vilniečiu Justu Ivanausku. 

(Nukelta į 3 p.)
Aidos DULKIENĖS 

nuotrauka
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