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Bėgant metams muziejus daug 
kartų keitėsi, augo ir modernėjo, o 
šiandien nori jus pakviesti į virtualią 
kelionę po savo ekspoziciją! 

Virtualų turą rasite apsilankę 
muziejaus internetinėje svetainėje 

Pasvalio krašto muziejaus
naujametė naujiena – virtualus turas

Ar žinojote, kad tais „senais, gerais“ laikais (1964–
1990) pasvaliečiai traukdavo būriais ne į muziejų, o į 
kino teatrą!

Apie 1964 m. Pasvalyje duris atvėrė tipinis sovietinis 
kino teatras „Svalia“. Jis veikė iki 1990 m. Po pastato 
rekonstrukcijos nuo 1998 m. rugsėjo mėn. jame savo 
veiklą pradėjo Pasvalio krašto muziejus. 

www.pasvaliomuziejus.lt
Virtualaus turo metu susipažin-

site su Pasvalio krašto istorija nuo 
didingų viduramžių iki šių laikų. 
Iš visų pusių apžiūrėsite įdomias 
istorijas pasakojančius eksponatus, 

išgirsite folkloro ansamblio „Rags“ 
atliekamų liaudies dainų, pasižval-
gysite smetoninėje miesto turgaus 
aikštėje ir leisitės į ypatingų vietų 
paieškas jau už mūsų muziejaus 
sienų!

Virtualus turas išsiskiria plačio-
mis prieinamumo galimybėmis. Visi 
objektų aprašymai, eksponatų isto-
rijos papasakotos trimis kalbomis: 
lietuvių, anglų ir rusų. Žmonėms su 
klausos negalia parengti ir įrašyti 
specialūs vaizdo pasakojimai su ver-
timu į gestų kalbą. Jeigu nemėgstate 
skaityti, tuomet siūlome audiogidą 
(lietuvių k.).  

Per virtualią kelionę ne tik 
susipažinsite su Pasvalio krašto 
muziejaus ekspozicijomis, bet ir  
nusikelsite prie trijų turistų ypač 
mėgstamų Pasvalio krašto lanky-
tinų objektų – giliausio Lietuvoje 
„Žalsvojo šaltinio“ urvo, partizanų 
bunkerio Žadeikių miške bei inte-
raktyvios „Antanėlio“ skulptūros.

Dėl pandeminės situacijos už-
sivėrus vienoms muziejaus durims, 
atsivėrė kitos – virtualios. Tikimės, 
jog virtualus turas įkvėps ir ateity-
je sužadins norą apsilankyti mūsų 
muziejuje! 

Krašto muziejaus
informacija

Iš kino teatro „Svalia“ į Pasvalio krašto muziejų – šiuos istorinius 
pasikeitimus pamatysite, iškeliavę į virtualią kelionę...

Pasibaigus tradicinei visoje 
Lietuvoje vykusiai labdaros ak-
cijai „Knygų kalėdos“, Pasvalio 
rajono bibliotekininkai suskaičia-
vo knygas, kurias per šią akciją 
pasvaliečiai dovanojo savo bibli-
otekoms. Iš viso Pasvalio rajone 
padovanotos 298 knygos. Visiems, 
dovanojusiems naujas populiarias 
ar naujo leidimo klasikinės litera-
tūros knygas, bibliotekininkai taria 
nuoširdų ačiū.

Šios „Knygų Kalėdos“ buvo 
ypatingos: vyko pandemijos metu 
ir buvo jubiliejinės, jau dešimtą 
kartą rengiamos visose Lietuvos 
bibliotekose. Pirmą kartą „Knygų 
Kalėdos“ surengtos 2009 m. Jas 
inicijavo ir iki šiol globoja Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė. Šiemet 

„Knygų Kalėdos“ vyko su šūkiu 
„Padovanokime vaikams knygų ir 
begalę džiaugsmo“. Akcijos orga-
nizatoriai kvietė dovanoti knygas 
mokyklų bibliotekoms, tačiau gy-
ventojų dovanojamų naujų leidinių 
laukė ir viešosios bibliotekos.

Smagu, kad pandemija ir ka-
rantinas nenuslopino pasvaliečių 
noro dovanoti bibliotekoms kny-
gų. Labdaringiausi ir aktyviausi 
akcijos „Knygų Kalėdos“ dalyviai 
buvo kaimo ir miestelio gyven-
tojai. Jau kelerius metus iš eilės 
daugiausia dovanų gauna Joniš-
kėlio miestelio biblioteka – šie-
met jai padovanotos 33 knygos. 
Saločių ir Švobiškio gyventojai 
savo bibliotekoms dovanojo po 30 
knygų. Krinčino kaimo biblioteka 
gavo 26 knygas ir ypač dėkoja 

savo skaitytojai Vilmai Janušie-
nei, padovanojusiai 22 knygas. 
Pasvalio krašto literatė Janina 
Katauskienė dovanojo savo auto-
rinių knygų Krinčino ir Žilpamūšio 
kaimų bibliotekoms. Šių bibliotekų 
skaitytojai galės pasiimti į namus 
paskaityti Janinos Katauskienės ei-
lių rinktines „Vėjo balsu“ suaugu-
siems ir „Žiedeliai žodeliai“, skir-
tą vaikams. Pušaloto biblioteka, 
gavusi dovanų 23 knygas, dėkoja 
savo nuolatiniam rėmėjui Alvidui 
Kumpauskui, kuris Kalėdoms pa-
dovanojo septynis naujus trilerius, 
detektyvus ir dar pridėjo gražią 
Kalėdų eglutę. Ji puošė Pušaloto 
kaimo biblioteką iki Trijų kara-
lių. Pajiešmenių kaimo bibliotekai 
skaitytojai padovanojo 26 knygas, 

iš kurių beveik pusę – 14 knygų – 
dovanojo Ona Rumbutienė.

Visų dovanojusių ir neišvardin-
si, o kai kurie dovanotojai norėjo 
likti nežinomi. Jūsų dovanotos 
knygos netrukus pasieks bibliote-
kų skaitytojus: 

Joniškėlio miesto biblioteko-
je – 33 knygos; Švobiškio kaimo 
bibliotekoje – 30 knygų; Saločių 
– 30; Grūžių – 27; Krinčino – 26; 
Pajiešmenių – 26; Meškalaukio 
– 23; Pušaloto – 23; Žilpamūšio 
– 15; Gulbinėnų – 11; Kiemėnų – 
10; Žadeikonių – 9; Pumpėnų – 7; 
Daujėnų – 5; Rinkūnų – 4; Nakiš-
kių – 4; Vaškų – 4; Norgėlų – 3; 
Raubonių – 3; Jurgėnų – 2.

Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos inf.

Pušaloto kaimo bibliotekos rėmėjo Alvido Kumpausko dovana 
labdaros akcijai „Knygų Kalėdos“.

Toma GIEDRYTĖ

Tradiciškai sezonas prasidėjo 
naujametiniu bėgimu ir sportiniu 
ėjimu „Kėdainiai 2021“. Dėl jau 
įvardintų priežasčių renginys šie-
met buvo virtualus, bet pasirinktą 
penkių ar dešimties kilometrų trasą 
įveikė beveik 500 dalyvių iš visos 
Lietuvos ir pagal jų gausą tai yra 
šio bėgimo rekordas. 
Bėgikai turėjo dešimtį 
dienų, per kurias reikėjo 
užfiksuoti rezultatą savo 
norimoje trasoje.

„Dalyvių gausa liu-
dija, jog žmonės pasiilgo 
sporto ir azarto“, – teigė 
virtualiame Kėdainių bė-
gime dalyvavęs „Vėtros“ 
klubo atstovas Zenonas 
Balčiauskas. 

Virtualiuose bėgi-
muose jų dalyviai dėl 
rezultatų nesivaržo, nes 
kiekvienas bėga skirtin-
ga trasa, todėl jų sudė-
tingumas nėra vienodas. 
Visiems pasirinktą trasą 
įveikusiems bėgikams 
paštu išsiųsti originalūs 
„Kėdainiai 2021“ bėgi-
mo medaliai, o Zenonas 
Balčiauskas apdovano-
tas dar ir taure bei rė-
mėjų prizu.

Vis dar tęsiasi (sau-
sio 9–17 dienomis) 
virtualus Pagarbos bė-
gimas, skirtas paminėti 
1991 m. sausio mėnesio 
įvykius ir pagerbti žu-
vusius Lietuvos Laisvės 

Nors bėgimai kol kas virtualūs,
entuziastų netrūksta

„Knygų Kalėdos“ buvo gausios

Dėl įvestų karantino apribojimų nebevyksta realūs 
bėgimai, tačiau Pasvalio bėgimo mėgėjų ir sveikos gyven-
senos klubo „Vėtra“ entuziastai vis tiek nenustoja judėti. 

gynėjus. Bėgti galima bet kurioje 
pasirinktoje pasaulio vietoje, pa-
gal savo jėgas pasirinktą atstumą, 
bet rekomenduotina įveikti devynis 
kilometrus. Toks atstumas buvo nu-
bėgamas „Gyvybės ir mirties ke-
liu“ – nuo Antakalnio kapinių iki 
Televizijos bokšto.

Į šiemetį pagarbos bėgimą yra 
užsiregistravę per 1 300 dalyvių, 
įveiktos distancijos rezultatus jau 

Pirmasis „Vėtros“ klubo nario Zenono Balčiausko šių 
metų apdovanojimas – virtualaus Kėdainių naujametinio 
bėgimo taurė.

pateikė daugiau kaip 800 bėgimo 
entuziastų. Jie visi kartu nubėgo 
beveik 9 tūkst. kilometrų.

Virtualiame Pagarbos bėgime 
aktyviai dalyvauja ir Pasvalio „Vė-
tros“ klubo nariai: ir klubo vetera-
nai, ir jaunimas. Vėtriečiai rinkosi 
skirtingus atstumus – nuo penkių iki 
šešiolikos kilometrų. „Itin džiugu 
tarp užsiregistravusių dalyvių ma-
tyti savo mokinius, ne tik dabarti-
nius, bet ir buvusius, jau suaugusius. 
Smagu, kad jie yra Lietuvos patrio-
tai, neužmirštantys pagerbti mūsų 
Laisvės gynėjų“, – sakė ilgametis 

„Vėtros“ klubo vadovas 
Zenonas Balčiauskas.

Bėgimo aistruolius 
netrukus pakviesiantis 
tradicinis bėgimas „Bė-
game už laisvę Mažei-
kiuose 2021“ – taip pat 
bus virtualus. Šio kasmet 
populiarėjančio renginio 
dalyviams nuo vasario 
1 iki vasario 16 dienos 
reikės įveikti savo pa-
čių pasirinktą dešimties 
kilometrų trasą. Regist-
racija į šį bėgimą vyks-
ta iki vasario 15 dienos. 
Tikimasi, kad realių bė-
gimų sezonas prasidės 
Jonavoje, kur Kovo 11-
ąją paprastai rengiamas 
bėgimas „Obeliskas A. 
Kulviečiui – Jonava“. Po 
to – kovo 20-ąją – numa-
tomas bėgimas (nuotykių 
lenktynės) „Aplink Rė-
kyvos ežerą“. Jeigu dėl 
apribojimų to dar nebus 
galima daryti realiai, visi 
minėti bėgimai taip pat 
taps virtualūs. 

Asmeninio albumo
nuotrauka
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