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PADEKA. Už ilgametį nepriekaištingą
darbą, nuoširdų rūpinimąsi savivaldybės
gyventojų sveikata ir aktyvią visuomeninę
veiklą viešosios įstaigos Biržų ligoninės
gydytojui ortopedui traumatologui Daliui
Jakubėnui bus įteiktas savivaldybės mero
padėkos raštas.

TIRIAMOJI EKSPEDICIJA. Liepos 4-10
d. Biržų rajone (buvusio Biržų valsčiaus
ribose) „Versmės" leidykla, leidžianti
šimtatomę monografijų „Lietuvos valsčiai"
seriją, vykdys tiriamąją ekspediciją,
kurios metu bus renkama informacija,
reikalinga solidžiai lokalinei monografijai
„Biržai" parengti.

Ekspedicijos tikslas - įamžinti greitai
nykstančias krašto atminties vertybes,
tradicijas, papročius, užfiksuoti
pagyvenusių žmonių prisiminimus.

Mokslininkai, straipsnių autoriai lankysis
kaimo bendruomenėse, bendraus su
gyventojais.

Ekspedicijos dalyviai turės skiriamuosius
ženklus.

Šios demokratiškos krašto enciklopedijos
rengime gali dalyvauti visi biržiečiai ir
kiekvienas joje gali būti įamžintas.
Aktyvaus dalyvavimo laukia ekspedicijos
vadovas ir monografijos vyr. redaktorius
Arvydas Valionis (tel. +370 688 71 376).

SUSITIKIMAS SU GEOLOGAIS. Liepos 8

d. (penktadienį) 16 val. regioninio parko
direkcijos konferencijų salėje (Rotušės g.
10, Biržai) vyks diskusija „Karstinių
reiškinių aktyvumo didėjimo įtaka Biržų
rajono ateičiai". Dalyvaus geologai: V.
Narbutas, A. Linčius, J. Taminskas. Visi,
besidomintys karstiniais reiškiniais,
kviečiami dalyvauti.

BIRŽUOSE - LIETUVOS ŪKININKŲ
DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS. Liepos 8-
9 dienomis Biržų pilies rūmuose
organizuojamas Lietuvos ūkininkų
draugijos IX suvažiavimas - konferencija
„Lietuvos kaimo moterų patirties, ugdant
verslumą ir plėtojant kooperaciją,
sklaida".

AUSTROS SKUJYTĖS PERGALĖ
PORTUGALIJOJE. Portugalijoje vyko
Europos daugiakovių taurės antrosios
lygos varžybos. Moterų septynkovės
varžybas laimėjo Austra Skujytė,
surinkusi 6338 taškus. Ji aplenkė rumunę
Judith Nagy (5696 tšk.) ir ispanę Barbarą
Hernando (5494 tšk.).

SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOSE - 343

Naujienos
Tarptautinio „Harley super rally 2011" renginio apdovanojimuose
buvo minimi ir Biržai

Nurimo birželio 11-12 dienomis Klaipėdoje vykęs tarptautinis „Harley super rally
2011" renginys, sukvietęs į mūsų pajūrį tūkstančius baikerių iš visos Europos. Šie
žmonės, įsimylėję motociklus, į kasmetiniams renginiams renkasi vis kitą šalį. Pirmą
kartą jis buvo organizuotas Rytų Europoje, todėl sukėlė nemažą baikerių
susidomėjimą.

Šis renginys buvo paviešintas respublikinėje spaudoje, rodomi reportažai televizijos
laidose.

Žinojau, kad į šį renginį su savo draugais žadėjo atvažiuoti ir buvęs biržietis Erikas
Vegneris, dabar gyvenantis Ponsdorfe. Jis registravosi ne kaip Vokietijos atstovas, o
kaip Lietuvos ir dar atstovaujantis Biržams (jo motociklas V-Rod registruotas
Panevėžyje). Todėl paprašiau pasidalinti šio renginio įspūdžiais. Netrukus gavau
laišką, kuris galėtų būti įdomus biržiečiams.

Liubeko lietuvių draugijos baikeriai, nusprendę dalyvauti tarptautiniame
renginyje Lietuvoje.

„Liubeko lietuvių draugijos baikeriai, sužinoję, kad šiais metais Harley Super Rally
vyks Lietuvoje, nedvejodami nusprendė dalyvauti jame. Mes, Helmut Kruck su
žmona Jūrate, Michael Labudka ir Erich Wegner, iš anksto įsigiję bilietus į keltą,
birželio 9 dieną atvykome į Kylio uostą. Tokių kaip mes uoste jau buvo daug.



SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOSE - 343
VAIKAI. Liepos 1 d. Vaiko teisių
apsaugos skyriaus socialinės rizikos
šeimų apskaitoje buvo 150 šeimų, kuriose
auga 343 vaikai.

Per šešis šių metų mėnesius įrašytos 8
naujos šeimos: viena šeima dėl
girtavimo, 4-ios dėl socialinių įgūdžių
stokos, 2 dėl smurto prieš vaikus, vienos
šeimos vaikams nustatyta laikinoji globa.

7 šeimos išbrauktos iš socialinės rizikos
šeimų apskaitos (5-iose neliko
nepilnamečių vaikų (iš jų dviejų šeimų
vaikai tapo pilnamečiai, trijų šeimų
tėvams neterminuotai apribota tėvų
valdžia), 2 išvyko į kitą savivaldybę).

Rajone globojama 117 netekusių tėvų
globos (rūpybos) vaikų. Laikinoji globa
nustatyta 29, nuolatinė - 88 vaikams.

Per šešis šių metų mėnesius laikinoji
globa (rūpyba) nustatyta 18 vaikų, iš jų
trys vaikai globojami šeimoje, penkiolika -
socialinės globos įstaigoje.

Per šį laikotarpį tėvų prašymu globa
nustatyta 17 vaikų. Iš viso tėvų prašymu
globa (rūpyba) yra nustatyta 49 vaikams.

Per šešis šių metų mėnesius į šeimą
grąžinta 14 vaikų. Pilnametystės sulaukė
7 globoti vaikai.

MIRČIŲ PERPUS DAUGIAU NEI GIMIMŲ.

Šių metų birželį Biržų rajono savivaldybės
Civilinės metrikacijos skyriuje
įregistruotas 21 naujagimis. Tuo tarpu
mirčių buvo dukart daugiau - 42.

Praėjusių metų birželį mirtis nusinešė net
52 biržiečių gyvybes, o civilinės
metrikacijos knygos papildytos 23
naujagimiais.

Šių metų birželį tuokėsi 14 porų - tai šiek
tiek daugiau nei pernai, kai žiedus
sumainė 12 jaunavedžių.

Sumažėjo ištuokų. Jeigu pernai birželį
išsituokė 8 poros, šiemet per tą patį
laikotarpį - 5.

Civilinės metrikacijos skyrius kviečia
jaunavedžius vasarą planuoti santuokos
registravimą Biržų pilies rūmuose. Gauti
prašymai pilyje tuoktis liepos 9, 30
dienomis.

MAUDYKLOSE VANDUO ŠVARUS.
Visuomenės sveikatos biuro specialistai
praneša, kad trijose Biržų rajono
maudyklose vanduo yra švarus. Vandens
kokybė stebima trijose vietose - Jaunimo
parke (Širvėnos ežere), centrinėje
maudyklose (Širvėnos ežere) ir A.
Dauguviečio parke (Apaščios upėje).

VOKIEČIAI IR LIETUVIAI TVARKYS
ŽYDŲ KAPINES. Birželio 20 d. Biržų
rajono savivaldybės vadovai susitiko su
evangelikų reformatų kunigu Rimu
Mikalausku ir Lipės (Vokietija) žemės
evangelikų reformatų bendruomenės
atstovais bei aptarė rugpjūčio 23 -
rugsėjo 2 d. planuojamus žydų ir karaimų
kapinių sutvarkymo darbus.

20 vokiečių savanorių grupė dirbs kartu
su istorijos mokytojo Vidmanto Jukonio
vadovaujamais Biržų „Aušros" vidurinės
mokyklos moksleiviais bei Lietuvos
evangelikų reformatų bendruomenės
nariais.

„Esame vaikai vokiečių kartos,
neatpažįstamai pakeitusios visos Europos
istorinę, kultūrinę ir politinę raidą. Turime
prisiimti atsakomybę už praeito amžiaus
žmonijos tragediją ir ateities vardan
mokytis iš praeities klaidų", - sakė Lipės
žemės evangelikų reformatų
bendruomenės atstovas Erhardas Mische.

Kaip pranešė Biržų rajono savivaldybė,
projekto metu planuojama sutvarkyti
išvirtusius paminklus, nuvalyti

Užsiregistravę visi organizuotai nubirbėm į keltą Maxima. Jūrininkai sakė, kad jau
trečia diena perveža į Klaipėdą po 200 ir daugiau motociklų. Įspūdis tikrai
nepakartojamas, kai tiek riaumojančių „baikų" vienu metu suburzgia į laivą.

Kelionė neprailgo, nes keliavome seni draugai, taip pat bendraminčiai iš visos
Europos. Kas vyko pirmą kartą, mūsų klausinėjo apie Lietuvą, o mes nepraleidome
progos pareklamuoti, pagirti savo gimtinę.

Kitą dieną 18 val. Klaipėdos uoste mus pasitiko du mūsų draugai baikeriai -
Almantas ir Valdas iš Panevėžio. Apsistoję viešbutyje „Vėtra" skubėjome į
aerodromą, kur ir vyko festivalis. Prie įėjimo vėl seni draugai - baikeriai iš Pasvalio.
O šventėje maloniai mus į savo kompaniją priėmė klaipėdiečiai baikeriai iš klubo
West Cast MC. Kadangi turėjome planų dalyvauti perdarytų motociklų konkurse ir
pakeliauti po Vakarų Lietuvos žymias vietas, ilgai neužsivakarojome ir parvykome į
jaukų viešbutį nakvynei.

Ryte du motociklus pristatėme konkursui. Jis vyko miesto centre, Anikės aikštėje. Kol
vyko motociklų apžiūra, turėjome pakankamai laiko susipažinti su gražiu Klaipėdos
miesto centru. Visi sutarėme, kad Klaipėda puikus europietiškas miestas. Po pietų
vyko geriausiai - gražiausiai perdarytų motociklų apdovanojimai. Vertinimo komisija
mus maloniai nustebino skirdama pirmąją vietą V-Rod/Buell motociklų klasėje
vienam iš mūsiškių.

Iš Biržų kilusio Eriko Vegnerio motociklas buvo pripažintas geriausiu V-
Rod/Buell klasėje. 

Po pietų dairydamiesi į dangų, lis ar nelis, išvažiavome į Ventės Ragą. Vakare vėl
grįžome į šventę. Čia apžiūrinėjom kolegų motociklus, klausėmės koncertų,
aplankėme baikerių parduotuves, gardžiavomės „Švyturio" alum. Vyravo gera
nuotaika, nesimatė nepatenkintų veidų, labai girtų taip pat nebuvo matyti.

Sekmadienį - į Nidą. Keltu persikėlus į Kuršių Neriją pradėjo lyti. Juodkrantėje teko
prašytis pastogės restorane. Kol skanavome lietuviškus patiekalus, oras pasitaisė,
pasirodė saulė, tad gražiai pasivažinėjome. Aplankę Nidą ir Palangą, laimingai
grįžome į Klaipėdą.

Pirmadienį kelte motociklų vėl labai daug. Girdėti olandų, vokiečių, prancūzų bei
kitos Europos kalbos. Visi geros nuotaikos, kupini gerų įspūdžių. Bendraudami
girdėjome tik gerus atsiliepimus apie šventę, apie šalį. Vakariečiai ypač gyrė
malonius Lietuvos žmones, gerą lietuvišką virtuvę, gerus užmiesčio kelius ir daug
kas sakė - čia prasideda Vakarų Europa. Mums buvo malonu tai girdėti.

Grįžus skaitant internete lietuviškus laikraščius mus šokiravo kai kurių reporterių
teiginiai, kad šioje šventėje buvo tik be saiko geriama ir paleistuvaujama. Mes
manome, kad geriama buvo tikrai ne daugiau negu bet kurioje kitoje lietuviškoje
šventėje. Arba tie rašytojai nebuvo šventėje, arba nesuvokė, kas ten vyko, arba
pirmą sykį tokiame nematytame renginyje sąmoningai melavo. Todėl truputį
skaudu. Užuot pasidžiaugus norėta apjuodinti visoje Europoje žinomą renginį, kuris
pirmą kartą vyko Rytų Europoje ir apie kurį iš svečių girdėjome tik gerus
atsiliepimus.

Su geriausiais linkėjimais Liubeko baikeriai: Jūratė, Helmut, Michael, Erich".

Gal tuo ir reikėtų užbaigti šį Liubeko lietuvių laišką, bet negaliu nepaminėti, kad
laiško autorius pasikuklino neparašęs, kad jo, Eriko Vegnerio iš Biržų, perdirbtas
motociklas ir buvo pripažintas gražiausiu ir geriausiu V-Rod/Buell klasėje.

Taigi šioje šventėje skelbiant nugalėtojus nuskambėjo, kad vienas iš daugelio
apdovanojimų atitenka baikeriui iš Biržų.

 

Valentinas Dagys


