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Mieli Pasvalio krašto žmonės, 
Visuomeninis rinkimų komitetas „Už savo kraštą“ 

nuoširdžiai dėkoja Jums už pasitikėjimą ir palaikymą, 
atiduodant mums savo balsą savivaldybių tarybų rinki-
muose. Jūsų valia turime du mandatus ir tai yra daug, 
įvertinus, kokie jauni esame politikoje. Komiteto nariai, 
dirbdami Taryboje, pritars tik tiems sprendimams, kurie bus naudingi 
rajono gyventojams. Pažadame viešai ir prieinamai informuoti apie savo 
priimtus sprendimus, įvykdytus darbus, pasirinktas pozicijas vienu ar kitu 
politiniu klausimu. Tikime, kad mums pasiseks ir komitetas plės savo 
veiklą, o žmonės palaikys demokratines idėjas. 

Jau greitai kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 
Sveikiname Jus su visiems mums brangia švente linkėdami pasiryžimo, 
atkaklumo ir tyros širdies tiesiant kelius šviesesnei Lietuvos ir jos žmo-
nių ateičiai. 

Visuomeninio komiteto „Už savo kraštą“ vardu koordinatorius 
Algirdas MULEVIČIUS

Bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto „Už savo kraštą“ rinkim. sąsk. Užs. Nr. 55

Pušaloto kaimo bibliotekai – 80 
Maloniai kviečiame visus Knygos mylėtojus ir bibliotekų bičiulius 

į Pušaloto kaimo bibliotekos 80-mečio šventę, kuri vyks kovo 16 d., 
šeštadienį. Programoje: 12 val. – šv. Mišios Pušaloto bažnyčioje už 
buvusius ir esamus skaitytojus, bibliotekos darbuotojus; 13.10 val. 
– šventė „Į laiko knygą viskas surašyta“ Pušaloto mokyklos salėje. 
Dalyvaus: kraštiečiai rašytojas Petras Palilionis, bibliotekininkė Janina 
Stankevičienė, bendruomenės pirmininkas Alvidas Kumpauskas. Šventės 
vedėja kraštietė Albina Saladūnaitė.

Kovo 3 d. rajono policijos komisariatas gavo du pranešimus apie vagi-
šių siautėjimus atokiame kaime ir priemiestinėje gyvenvietėje. Praėjusio 
šeštadienio popietę 64 metų kaunietis nusprendė apžiūrėti jam priklausantį 
negyvenamą namą Krinčino seniūnijos Peteliškių kaime. Tačiau apie 16 
val. atvykusio kauniečio laukė nemalonus siurprizas. Pro langą į namo vidų 
įsiropštę vagišiai išnešė 12 ketinius radiatorių. Patirtą žalą namo savininkas 
įvertino 324 Eur.

Kur kas didesnių nuostolių patyrė Valakėlių kaime gyvenantis 38 metų 
ūkininkas. Sekmadienio vakarą jis pastebėjo, kad Lėvens g. išlaužtas ūkinio 
pastato durų užraktas ir apgadinta siena. Iš pastato vidaus nusikaltėliai pavogė 
sniego valytuvą ir traktorių-žoliapjovę. Savininkas informavo policiją, kad 
vagišiai savo juodus darbus atliko, kai jo nebuvo namuose – nuo kovo 2 d. 
14 val. iki kovo 3 d. 19 val. Ūkininko skaičiavimu, nusikaltėlių padaryta 
žala siekia 4 tūkst. 640 Eur.

Kovo 6 d. 6.40 val. Pasvalio r., Aukštikalnių k., Sodų g., 35 metų vyras 
pastebėjo, kad iš garažo pavogtas vienfazis suvirinimo aparatas, dviratis, 
keturi lengvo lydinio ratlankiai su vasarinėmis padangomis, perforatorius, 
radijo imtuvas, akumuliatorinis suktuvas, akumuliatorių įkroviklis, kuprinė. 
Padarytą žalą savininkas įvertino 1 tūkst. 470 eurų. .

„Darbo“ inf. 

Vagys vėl priminė apie save

Išbandė įvairias sporto šakas 
Rankinio taisykles pasvalietis 

išmoko ne iš vadovėlio. Besimoky-
damas tuometės Pasvalio antrosios 
vidurinės mokyklos (dabar – Lėvens 
pagrindinė mokykla) penktoje klasė-
je, jis atėjo į pirmą rankinio treniruo-
tę. „Prisimenu, į salę susirinko net 
per šešiasdešimt berniukų. Žinoma, 
po kiekvienos treniruotės gretos re-
tėjo. Tad ne veltui sakoma, kad ran-
kinis – kietas žaidimas“, – šypsoda-
masis kalbėjo pašnekovas. Rankinio 
abėcėlės Andrių mokė trenerė Diana 
Vanagienė, sugebanti savo auklė-
tinius ir paglostyti ir, kada reikia, 
pabarti. Būsimas teisėjas geriausiai 
jausdavosi saugodamas vartus, nors 
ši pozicija rankinyje yra viena pavo-
jingiausių. Jo, kaip žaidėjo, karjeros 
viršūnė – Lietuvos jaunimo rankinio 
rinktinės narys. 

Tačiau paaugliui knietėjo išban-
dyti ir kitas sporto šakas. Būdamas 
keturiolikmetis jis gynė šalies trečio-
je futbolo lygoje žaidusios Pasvalio 
komandos vartus. Kurį laiką pas 

Gediminą Žardecką lankė krepši-
nio treniruotes ir žaisdamas Pasvalio 
„Gilės“ komandoje tris kartus tapo 
rajono čempionu. 

Tačiau vis tik nugalėjo meilė ran-
kiniui. Kaip pats pašnekovas prisi-
pažįsta – ne be šviesaus atminimo 
bičiulio, rankininko, vėliau – tre-
nerio Aivaro Daugio įtakos. „Jis ir 
Rimantas Savickas, dabar dirbantis 
Švietimo ir sporto skyriuje, pasiūlė 
pabandyti teisėjauti, nes Pasvalyje 
trūko rankinio arbitrų“, – toliau pa-
sakojo A. Grigalionis. Tačiau pati 

teisėjavimo pradžia nenuteikė op-
timistiškai. Trenerė D. Vanagienė 
paprašė talkinti per tradicinį Pasvalio 
vaikų ir jaunimo rankinio festivalį. 
„Po pirmos teisėjavimo dienos pa-
bėgau: vienos komandos treneris rė-
kia, kitos – mosikuoja rankomis, tad 
neišlaikiau įtampos“, – prisipažino 
Andrius. Šaltas dušas po kiek laiko 

valingam pasvaliečiui tik sustiprino 
norą siekti užsibrėžto tikslo. 

Norint pasiekti aukštesnį teisėja-
vimo lygį, privalu nuolat dalyvauti 
įvairiuose teisėjų kursuose, semi-
naruose ir, žinoma, įgytas teorines 
žinias nuolat pasitikrinti rankinio 
aikštelėje. A. Grigalionis 2000-ai-
siais tapo Europos jaunųjų rankinio 
teisėjų projekte Švedijoje dalyviu. Iš 
įvairių senojo žemyno šalių susirinkę 
jaunieji rankinio arbitrai sėmėsi žinių 
kursuose ir taip pat teisėjavo jaunimo 
rankinio turnyruose. Pirmasis pas-

valiečio porininkas buvo garliaviš-
kis Mindaugas Mocevičius. Po šių 
kursų tais pačiais metais trys arbitrų 
poros, tarp jų ir A. Grigalionis su M. 
Mocevičiumi, buvo pakviestos tei-
sėjauti tarptautiniame vyrų rankinio 
turnyre Portugalijoje. Dabar Andrius 
šypsodamasis prisimena kelionę 
lėktuvu namo per Amsterdamą. 
Vėlų vakarą lėktuvui nusileidus 
Šipolio oro uoste, jauni teisėjai, 
užuot pasukę į viešbutį nakvy-
nei, sumanė pėsčiomis pasiekti 
už maždaug devynių kilometrų 
įsikūrusią Nyderlandų sostinę. 
„Neturėjome nė vieno guldeno 
(nacionalinė Nyderlandų valiuta 
– aut.), tad bijojome autobuse 
pakliūti „zuikiais“. Tačiau su-
spėjome apžiūrėti dalį naktinio 
Amsterdamo ir, svarbiausia, 
nepavėlavome į lėktuvą“, – 
jaunystės nuotykius prisiminęs 
šyptelėjo pašnekovas.

Prieš penkiolika metų, 
2004-aisiais, A. Grigalioniui 
buvo suteikta europinės kate-
gorijos teisėjo kvalifikacija. 
Vilniuje gyvenantis mūsų kraštietis 
Gintaras Paškevičius turi tarptauti-
nės rankinio kategorijos teisėjo sta-
tusą. „Šią kategoriją aš jau per senas 
gauti“, – pastebėjo pašnekovas. Eu-
ropinės teisėjo kategorijos kvalifika-
cija suteikė teisę pasvaliečiui kartu 
su savo porininku M. Mocevičiumi 
teisėjauti Europos taurės klubinių 
komandų ir nacionalinių rinktinių 
varžybose.

Šalies vyrų rankinio 
lygis aukštesnis

Per vyrų ar moterų rungtynes 
sunkiau teisėjauti? „Lietuvoje tai 
tikrai per moterų varžybas, jau vien 
dėl to, kad žaisdamos merginos daro 
daug techninio broko. Pavyzdžiui, 
dažnai sužingsniuoja. Tuo tarpu ge-
riausios Europos moterų komandos 
demonstruoja kur kas aukštesnio 
lygio rankinį“, – tvirtino teisėjas. Jis 
patvirtino, kad dabar šalies geriausių 
vyrų komandų meistriškumo lygis 
smarkiai lenkia moterų rankinio eki-
pų lygį. Dailiosios lyties rankinio 
lygio nuosmukį akivaizdžiai byloja 
jau vien tai, kad šį sezoną Lietuvos 
moterų rankinio lygoje liko tik ke-
turios komandos. 

A. Grigalionis įsitikinęs, kad iš-
Kauno „Granite-Karyje“, Klaipėdos 
„Dragūne“ ir kitose pajėgiausiose 
šalies vyrų rankinio komandose 
žaidžiančių pasvaliečių sudaryta 
ekipa galėtų drąsiai kautis dėl pri-
zinių vietų. Iš Europos šalių dabar 
stipriausias vyrų rankinio lygas, jo 
nuomone, turi Prancūzija, Vokie-
tija, o rankinio tėvynėje Danijoje 
žaidžia labai aukšto lygio moterų 
komandos.

„Pirmiausia reikia 
šaltų nervų ir didelės kantrybės“ 
(Atkelta iš 1 p.)

Praėjusiais metais pasvalietis geriausių 
rankinio teisėjų dešimtuke užėmė septintą 
vietą.

Dobelėje su porininku Gyčiu Šniurevičiumi ir buvusia Lietuvos 
rankinio rinktinės vartininke, dabar Pasvalyje gyvenančia Kristina 
Kvedariene.

Karalystę. Po to A. Grigalionis 
pustrečių metų teisėjavo kartu 
su uteniškiu Artūru Malašinsku, 
o dabar treti metai jo porininkas 
yra kaunietis Gytis Šniurevičius.

Teisėjavimas nėra pagrindi-
nis mūsų pašnekovo užsiėmi-
mas. Europinę rankinio teisėjo 
kvalifikaciją turintis pasvalietis 
dirba statybininku UAB „Svalex“ 
ir dabar Biržų mieste kartu su 
bendradarbiais baigia renovuoti 
daugiabutį namą. Pranešimą apie 
teisėjavimą jis gauna maždaug 
prieš dvi tris savaites. Pašneko-
vas pasidžiaugė, kad darbdaviai 
geranoriškai sutinka išleisti savo 
darbuotoją į varžybas. Kuomet 
praėjusį sekmadienį kalbėjomės 
su Andriumi, išvakarėse jis tei-

sėjavo Lietuvos rankinio federacijos 
taurės pusfinalio rungtynėse, kuriose 
Klaipėdos „Dragūnas“ 42:25 sutriuš-
kino Kauno „Ąžuolą-KTU“.

Visas kelionės ir viešbučio išlai-
das teisėjams apmoka klubas arba 
Europos rankinio federacija. Jei rung-
tynių vietą nuo namų skiria mažiau 
nei 600 kilometrų, galima važiuoti 
nuosavu automobiliu. Žinoma, kelio-
nės išlaidos taip pat kompensuojamos. 
„Važiuojame kaip turistai, pamatome 
įvairių šalių, tik rankinio aikštelėje 
60 minučių reikia atidirbti be klai-
dų“, – juokiasi mūsų pašnekovas. Iš 
įsimintinų kelionių atmintyje įstrigo 
2007 m. rugsėjo 29 d. išvyka į Rusijos 
karinį miestą Čeliabinskas-70, kurio 
iki 1990-ųjų nebuvo net žemėlapiuo-
se. Įvažiavimą į tarp Čeliabinsko ir 
Jekaterinburgo įsikūrusį uždarą ne-
didelį miestą saugojo ginkluoti pa-
truliai, tikrinantys visų vykstančiųjų 
dokumentus. Šio paslaptingo miesto 
moterų rankinio komanda Europos 
taurės rungtynes žaidė su varžovėmis 
iš Kipro. Užsienio rankininkės buvo 
atvežtos tik į treniruotę ir rungtynes, o 
gyveno kitame mieste. Tuo tarpu lietu-
viams teisėjams buvo padaryta išimtis 
ir net surengta nedidelė ekskursija po 
miestą.Vargu ar dabar taip būtų.

Jubiliejų atšventęs vienintelis Pas-
valyje gyvenantis europinės rankinio 
kategorijos teisėjas A. Grigalionis 
džiaugiasi, kad jo pomėgiui neabe-
jinga žmona Rita ir trylikamečiai vai-
kai – dvynukai Aivaras ir Aistė. Beje, 
Aistė jau teisėjauja vaikų varžybose 
ir ateityje galbūt irgi pateks į šalies 
rankinio teisėjų gretas.

 Aidos DULKIENĖS ir 
asmeninio albumo nuotraukos 

Andrius Grigalionis teisėjauja įvairaus rango rankinio rungtynėse.

Iš salės išvedė apsaugininkai 
Kaip ne kiekvienas žmogus gali 

tapti šokėju ar dainininku, taip ir 
aukšto lygio teisėju ne kiekvienam 
panorėjusiam lemta būti. Ne veltui 
šios publikacijos pavadinimu pasirin-
kome pašnekovo žodžius apie šaltus 
nervus ir didelę kantrybę. Viso to ne-
turint, anot pasvaliečio, užuot gaišus 
laiką, verčiau ieškoti kito tavo cha-
rakterį ir temperamentą atitinkančio 
užsiėmimo. A. Grigalionis sakė, kad 
būdamas aikštelėje negirdi sirgalių 
užgauliojimų ir piktų replikų. Tačiau 
kartais teisėjai patenka į ekstremalias 
situacijas. 

Pasvaliečiui įsiminė 2004 m. sausį 
Nyderlanduose vykusios rungtynės, 
kuriose tulpių šalies vyrų rankinio 
rinktinė pasaulio čempionato atran-
koje kovėsi su Bosnijos ir Hercego-
vinos reprezentacine ekipa. Teisėjavo 
arbitrų pora iš Lietuvos: A. Grigali-
onis ir M. Mocevičius. Iki rungtynių 
pabaigos likus maždaug penkioms 
minutėms, pro olandų sirgalių tribūną 
mosuodamas vėliava sumanė prabėgti 
bosnių rinktinės fanas. Atgal į savo 
vietą bėgantį priešininkų sirgalių už-
puolė karingai nusiteikę šeimininkų 
ekipos fanai. Tačiau visas „gražumas“ 
laukė po rungtynių, kurias netikėtai 
dviejų įvarčių persvara laimėjo olan-
dai. Tik nuaidėjus finalinei sirenai, į 
aikštelę plūstelėjo įsiaudrinę abiejų 
rinktinių sirgaliai ir savo santykius 
ėmė aiškintis kumščiais. Apsaugi-
ninkai prišoko prie teisėjų ir, juos 
pridengdami, skubiai išvedė iš salės, 
nes ir arbitrams grėsė įsiutusios mi-
nios „teismas“. 

Po kurio laiko pasvaliečio porinin-
kas M. Mocevičius išvyko į Jungtinę 


