
2 p. Darbas2020 m. sausio 4 d. Nr. 1 (9998)

Rytoj, sausio 5 d., 16.30 val. Pasvalio 
„Pieno žvaigždžių“ krepšininkai „Betsafe-
LKL“ pirmenybių rungtynes žais su Utenos 
„Juventus“ ekipa. Pirmajame čempionato 
rate Utenoje po pratęsimo pergalę rezultatu 
112:108 šventė „Juventus“. 

Trenerio Gedimino Petrausko auklėtiniai 
bandys nutraukti užsitęsusią pralaimėjimų 
seriją. Primename, kad gruodžio pabaigoje 
mūsiškiai svečiuose 70:93 nusileido Klaipė-
dos „Neptūnui“ ir 87:88 – Kėdainių „Nevė-
žiui“. Ypač apmaudi pastaroji nesėkmė, nes 
didžiąją rungtynių dalį pirmavusios „Pieno 

žvaigždės“ suklupo paskutinę susitikimo 
sekundę. 

Po 16 sužaistų rungtynių Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“ savo sąskaitoje turi tik penkias 
pergales ir užima septintą turnyrinės lentelės 
vietą. 

Pirmosios „Citadele-Karaliaus Mindaugo 
taurės“ turnyro ketvirtfinalio rungtynės taip 
pat pralaimėtos. Mūsų krepšininkai namuose 
72:78 nusileido Panevėžio „Lietkabeliui“. 
Atsakomasis mačias vyks Panevėžyje vasario 
12 d.
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Nesėkmių seriją 
bandys nutraukti rytoj

Sausio 1 d. ilgamečiui Pušaloto parapijos 
klebonui, Pasvalio krašto garbės piliečiui 
Albinui Pipirui sukako 95-eri metai. Tą dieną 
miestelio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo baž-
nyčioje kartu su jubiliatu šv. Mišias aukojo 
jo bendramokslis, praėjusių metų rudenį 95 
metų jubiliejų minėjęs Utenos Dievo apvaiz-
dos parapijos rezidentas, garbės kanauninkas 
Povilas Svirskis ir Pušaloto parapijos admi-
nistratorius, Joniškėlio parapijos klebonas 
Virgilijus Liuima.

Po pamaldų A. Pipirą sveikino rajono 
Savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas, 
Pušaloto seniūnė Paulyna Stravinskienė, Puša-
loto, Deglėnų bendruomenių, Pasvalio krašto 
muziejaus atstovai, iš Mikoliškio atvykusi 
tikinčiųjų delegacija, Savivaldybės tarybos 
narys, verslininkas Rimas Želvys, pušalotietė 
Genovaitė Kriaučiūnienė, giminaičiai. 

Sveikinimo kalbos buvo pratęstos para-

Pagerbtas kunigas jubiliatas 

Kaip ir kasmet, būna ir nešventinė Naujųjų 
metų sutiktuvių pusė. Vakar telefonu kalbin-
tas rajono policijos komisariato viršininkas 
Eugenijus Šopis informavo, kad sausio 1 d. 
dėl nusikalstamų veikų  kol kas pradėti keturi 
ikiteisminiai tyrimai, nors iškvietimų būta 
daugiau. 

Pirmas pranešimas apie smurto protrūkį 
buvo gautas praėjus tik 16 minučių po Nau-
jųjų metų sutikimo. Viename Taikos g. dau-
giabučių gyvenantis pasvalietis (g. 1970 m.) 
pranešė, kad laiptinėje po apsižodžiavimo jam 
ranka smogė 33 metais jaunesnis kaimynas. 
Panašiai su Naujaisiais metais buvo „pasvei-
kintas“ Namišiuose gyvenantis vyras (g. 1975 
m.). Netoli kaimo šventinės eglės, maždaug 
dešimt minučių po vidurnakčio, jį užsipuolė 

pijos namuose per šventinius pietus, kuriuos 
organizavo parapijos administratorius, kle-
bonas V. Liuima ir Pušaloto bibliotekininkė 
Vera Mašalienė.

Prisimintas kunigo jubiliato ganytojiškas 
kelias. 1949 m. Kauno kunigų seminariją 
baigusį A. Pipirą kunigu įšventino Panevėžio 
vyskupas Kazimieras Paltarokas. Tais pačiais 
metais jis buvo paskirtas Vabalninko parapijos 
vikaru. Nuo 1964 m. balandžio 10 d. kun. 
A. Pipiras savo ganytojišką veiklą vykdo 
Pušaloto parapijoje. Prieš devynerius metus 
pasirodė jo prisiminimų knyga „Tikėjimu, 
meile, viltimi: vienos kunigystės metraštis“. 
Už aktyvią visuomeninę veiklą, krikščioniškų 
vertybių puoselėjimą Pasvalio krašte, nuoširdų 
bendravimą su Pušaloto krašto bendruomene 
A. Pipirui suteiktas Pasvalio krašto garbės 
piliečio vardas (2009 m.).

 Asmeninio albumo nuotrauka

Su 95-uoju jubiliejumi kunigą Albiną Pipirą pasveikino valdžios, bendruomenių 
atstovai, giminaičiai.

tame pačiame kaime gyvenantis asmuo.
Daujėnų seniūnijos Galinių kaime gyve-

nantis vyras (g. 1998 m.) pranešė, kad sausio 1 
d. vakare, 18 val., pas jį atėjęs metais vyresnis 
pažįstamas, naudodamas smurtą reikalavo 
atiduoti neva jo giminaitei priklausančią skolą.

Sausio 1-osios vėlyvą vakarą, be kelių
minučių vienuoliktą, Ustukiuose, gyvenamojo 
namo kieme, neteisėtais būdais savo santykius 
pradėjo aiškintis girti svečiai iš Joniškio ra-
jono. Pirminiais duomenimis, girtas vyras (g. 
1990 m.) pakėlė ranką prieš 12 metų vyresnę
savo sugyventinę. Smurtautojui buvo nusta-
tytas 1,93 prom. girtumas, o nukentėjusioji į 
alkoholio matuoklį įpūtė 1,74 prom.

„Darbo“ inf. 

Pirmosios šių metų dienos rytą, 7 val. 35 
min., Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bu-
dėtojai gavo pranešimą, kad Tetirvinų kaime 
dega individualus gyvenamasis namas. Atvy-
kus ugniagesiams, rąstinis lentomis apkaltas 
48 kv. m ploto namas jau degė atvira liepsna. 
Buvo aišku, kad liepsnojančios gryčios išgel-
bėti nebepavyks. Bet atsižvelgiant į tai, jog 
degęs namelis stovėjo pačiame kaimo centre 
ir ugnis grėsė kaimynų namams bei kitiems 
pastatams, gesinimo darbai buvo pradėti.

Maždaug po keturiasdešimties minučių 
ugnį pavyko užgesinti. Tačiau namas per 
gaisrą nukentėjo gan smarkiai: visiškai sudegė 
stogas bei medinė perdanga, taip pat iš vidaus 
apdegė sienos. 

Gaisro priežastys dar nustatinėjamos. Įvy-
kį tiriantys priešgaisrinės apsaugos pareigūnai 
neabejoja tik tuo, kad ugnis įsiplieskė namo 
viduje. Galbūt nuo kažkieno neatsargaus elge-
sio patalpose. Namui elektra jau seniai buvo 

išjungta, tad trumpo jungimosi versija buvo 
iškart atmesta.

Mirus namo savininkui, šį nekilnoja-
mąjį turtą tikriausiai paveldėjo vaikai ar 
giminaičiai. Kaimynai tikina tų, neaišku kur 
gyvenančių, asmenų nepažįstantys, nes jie be 
šeimininko likusioje sodyboje nebuvo net ap-
silankę. Apleistas negyvenamas namas nebuvo 
saugomas, į jo vidų patekti galėjo kas pano-
rėjęs. Matyt, nieko vertingo jame nebebuvo.

Priešgaisrinės apsaugos pareigūnai tikisi, 
kad, išgirdę apie įvykusią nelaimę, sodybos 
savininkai prisistatys patys.

Beje, apie apleistame name kilusį gaisrą 
Bendrosios pagalbos centrą informavo kai-
mynystėje gyvenantys tetirviniečiai. Tai jie 
padarė gerokai pavėlavę, nes girdimą šiferio 
pokšėjimą palaikė sprogdinamų petardų ar 
fejerverkų keliamu triukšmu.
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Policija metus pradėjo
keturiais ikiteisminiais tyrimais

Sudegė dar vienas negyvenamas namas

Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos gy-
vensenos klubas „Vėtra“ Naujuosius metus 
pradėjo smagiu bėgimu Pasvalio parko takais, 
apšilimo mankšta ir dar smagesnėmis maudy-
nėmis Šilo ežerėlyje. Taip vėtriečiai pažymėjo 
pasaulinę „ruonių“ dieną, kuri minima sausio 
1-ąją.

Kadangi ne tik gruodžio, bet ir sausio 

pradžios oras vis dar buvo rudeniškas, eketės 
ežerėlyje šįkart kirsti nereikėjo. Tiesa, plonytis 
ledas ežero pakraščius buvo padengęs. Tad 
žiemiškų maudynių mėgėjai tikrai gali sakyti, 
jog niurktelėjo į ledinį vandenį.

Besimaudančių drąsuolių šįkart nebuvo 
daug, bet gerokai daugiau jų susirinko į bėgi-
mą ir mankštą, kuriai dirigavo „Vėtros“ klubo 

„Vėtros“ klubo „ruoniai“ – Šilo ežerėlyje.

„Ruonių“ dieną – žiemiškos maudynės

narė Jurgita Leveikienė.
Dabar „Vėtros“ klubo nariai ruošiasi 

tradiciniam tarptautiniam pagarbos bėgimui 
„Gyvybės ir mirties keliu“, skirtam kruvinie-
siems Sausio 13-osios įvykiams atminti ir jų 
aukoms pagerbti.

Šiemet šis bėgimas vyks šeštadienį, sausio 
11 dieną. Bėgikai įveiks trasą nuo Vilniaus 

Antakalnio kapinių iki Televizijos bokšto – 
distancijos ilgis apie 9 kilometrus. Startas 
– 12 val.

Norintys šiame renginyje dalyvauti bė-
gimo entuziastai iš anksto gali registruotis 
internetu: www.lbma.lt/registracija
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Pasaulinės „ruonių“ dienos paminėjimą „Vėtros“ klubo nariai pradėjo bėgimu Pas-
valio parko takais ir smagia mankšta.

Lietuvos rankinio federacijos (LRF) pir-
mosios lygos vyrų čempionato pirmąjį ratą 
Pasvalio „Kuranos-SM“ baigė pergale svečiuo-
se. Trenerės Auksės Aglinskienės auklėtiniai 
Varėnoje 30:25 (12:15) įveikė vietos „Ūlą“. 

Visoms LRF pirmosios lygos komandoms 
sužaidus po devynerias rungtynes, turnyrinė 
lentelė atrodo taip: 1. HC „Molėtai“ – 17 taškų; 
2. Šalčininkų r. „Sokol“ – 16; 3. Vilniaus HC 
„Amber“ – 13; 4. Klaipėdos RK „CSC Telecom 
Mėmelis“ – 12; 5. Kauno r. „SM-Garliava“ – 
10; 6. Pasvalio „Kurana-SM“ – 8; 7. Lietuvos 
jaunių rinktinė – 6; 8. Vilniaus „SM Tauras – 
VHC Smūgis“ – 4; 9. Varėnos „Ūla“ – 4; 10. 
Tauragės „Šiltaura-SC“ – 0.

Pasvaliečiai iškovojo keturias pergales ir 
penkis kartus turėjo pripažinti varžovų pra-
našumą. „Kuranos-SM“ žaidėjai į priešininkų 
vartus įmetė 262 įvarčius, o į savus praleido 
270. Rezultatyviausių pirmosios lygos ranki-
ninkų dešimtuke yra trys mūsiškiai. Septintą 
vietą užima Mindaugas Nakvosas, pelnęs 44 
įvarčius, aštuntą – Eligijus Baranauskas (43), 
devintą – Mindaugas Impolis (41). Pirmoje 
vietoje įsitvirtinęs HC „Molėtų“ komandos 
žaidėjas Mindaugas Agurkis – 89 įvarčiai. 

Antrąjį pirmenybių ratą mūsų komanda 
pradės sausio 19 d. rungtynėmis svečiuose su 
Šalčininkų r. „Sokol“ ekipa.

„Darbo“ inf.

Po pirmojo rato – šeštoje vietoje


