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Rokiškio PMC mokiniai 
dalyvavo Rokiškio krašto 
muziejaus organizuojamuose 
edukacinėse veiklose

Rokiškio profesinio mo-
kymo centro mokiniai da-
lyvavo Rokiškio krašto mu-
ziejaus organizuojamuose 
edukacinėse veiklose: „Se-
novė žalvariu prabyla“ ir 
„Sūrio kelias“.

 
Mokiniai susipažino su žal-

vario amžiaus istoriniu laiko-
tarpiu, baltiška ornamentika. 
Išgirdo pasakojimą apie ga-
minius iš žalvario, jų gamy-
bos technologijas, žalvarinius 

papuošalus, būdingus Sėlos 
kraštui.

 Kiekvienas dalyvis po 
edukacinės programos išsine-
šė savo pagamintą originalų 
papuošalą, žiedą.

 Mokiniai sužinojo apie 
senovinius pieno produktų 
gaminimo, rauginimo, sviesto 
mušimo būdus, degustavo AB 
„Rokiškio sūris“ gaminius.

Rokiškio profesinio 
mokymo centro inform.

Prarado automobilį
2022 m. gegužės 14 d. apie 23.30 val. Rokiškio r., Pan-

dėlio sen., Apasčios k., aikštelėje, vyras (gim. 1998 m.) at-
ėmė automobilį „AUDI“ iš vyro (gim. 2000 m.). Nuostolis 
- 1050 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Vairavo neblaivus
2022 m. gegužės 14 d. 16:20 val. Rokiškyje, Respubli-

kos g., neblaivus (1,60 prom.) vyras (gim. 1986 m.) vaira-
vo automobilį „AUDI“.

Panevėžio VPK inform.

Nukentėjo pėsčioji
2022 05 13 apie 15:30 val. Nepriklausomybės aikštėje, 

Rokiškio mieste, važiuodamas iš Sodros kiemo atbuline 
eiga automobilio VW Transporter vairuotojas nepastebėjo 
šaligatviu einančios pėsčiosios ir ją partrenkė. 

Nukentėjusi moteris išvežta į ligoninę apžiūrai.

Juodupietė Laima Pikū-
nienė daugiabutyje adresu 
Tekstilininkų g. 15A gyvena 
daugiau nei keturiasdešimt 
metų. Akį traukia šio namo 
kiemas – iš akmenukų iš-
dėstyti ornamentai, savitai 
susodinti augalai, medeliai, 
išdėliotos šakelės, kankorė-
žiai... Galima pagalvoti, kad 
čia gyvena patyręs krašto-
vaizdžio dizaineris, bet iš 
tokios minties ponia Laima 
tik juokiasi – jokių mokslų 
ji nebaigusi, esanti sava-
mokslė, o tvarkos ir švaros 
jausmas išugdytas nuo ma-
žumės. Negana, kad ji puo-
šia namo, kuriame gyvena, 
kiemą, tai dar ir žmonėms 
tvarkyti aplinką padeda. 
Tik nenoromis juodupietė 
išsitarė – prie daugiabučio 
augančio grožio tik pusė 
buvusio darbo belikę. Ne-
besijaučia moteris už savo 
pastangas vertinama, pyks-
ta ant šuniukų bei kačiukų 
šeimininkų, kurie leidžia 
savo augintiniams gėlynuose 
„ganytis“ bei dar pabumba, 
kad nieko čia stengtis nerei-
kia, viskas be reikalo ir „nie-
ko gero“...

„Rokiškio Sirena“ pakalbi-
no Laimą Pikūnienę apie jos 
pomėgius bei ją pačią. Įdomu, 
kuo gyvena žmogus, kuris tiek 
daug širdies įdeda į aplinkos 
kūrimą.

- Nuo kada gyvenate Juo-
dupėje?

- Juodupėje nuo 1974 
metų, o šiame name gyvenu 
virš 40 metų.

- Kaip manote, iš kur pas 
Jus toks noras tvarkyti bei 
gražinti aplinką?

- Manau, tai atėjo nuo ma-
žumės, iš šeimos. Šeimoje 
mes užaugome šeši vaikai. 
Mūsų šeimoje visi esame tvar-
kingi žmonės. Man netvarka 
nepatinka – jei kur pamatau 
šiukšlę ar kažką ne taip pa-
dėtą, einu ir tvarkau, pakelsiu 
šiukšlę, nors ji ir ne po akim, 

kol tik galiu.

- Kur Jūsų gimtinė?
- Kaip mamytė sakė, mano 

tėviškė yra Bajorai, bet nuo 
pirmos iki aštuntos klasės 
aš augau internate. Mes trys 
vaikai užaugome internate, 
kiti liko šeimoje. Taip nutiko 
tikrai ne dėl to, kad tėvai gėrė 
– jie buvo darbštūs ir tvarkingi 
žmonės, bet jiems buvo sunku 
mus šešis auginti. Dabar jau 
šešeri metai, kaip mamytės 
nebeturiu... Tėčio apskritai ne-
labai atsimenu. Internate man 
nebuvo blogai - buvau pa-
vyzdingiausia iš klasės, mūsų 
kambarys, kuriame gyvenome 
daugiau ne dešimt mergaičių, 
buvo tvarkingiausias. Supran-
tu, kad apie internatus ir ten 
augusius vaikus kalbama vi-
saip. Žinoma, ten būdavo įvai-
rių vaikų... Mus aprūpindavo 
drabužiais, maistu, mokslo 
priemonėmis. Dažniausiai 
namo neparvažiuodavau ir in-
ternate likdavau savaitgaliais. 
Tokiais atvejais eidavau pas 
auklėtoją į namus, padėdavau 
jai, o ji man už tai atsilyginda-
vo meile ir pagarba.

- Dabar pati turiu tris sū-
nus, kurie taip pat yra darbš-
tūs, tvarkingi, dirba užsieniuo-
se. Gyvenu 22 metus viena. 
Su vyru dėl jo gėrimo išsi-
skyrėme, bet dėl to nesigailiu, 
džiaugiuosi, kad veiklos turiu, 
esu reikalinga. Moku daug ką 
– pinu, mezgu, neriu, siūnu, 
betonuoju, tinkuoju, dažau... 
Viską pabandau ir darau tol, 
kol pavyksta. Nesibaidau jo-
kių darbų, nors mano nugara 
ir nesveika. Va, dabar turiu pa-
baigti savo daržą susitvarkyti, 
dar pas žmogų vienas darbelis 
liko nepabaigtas, – skubėjo 
viską išpasakoti Laima, kuri 
dabar jau pensininkė.

- Ar visada mėgote tvar-
kyti ir gražinti aplinką, au-
ginti gėles?

- Man visada patiko gėlės, 
gamta. Kai turėjau darbą, ne-
galvojau apie aplinkos tvarky-
mą, nors darže ir turėjau daug 

gėlių pasisodinus. Kai tapau 
bedarbe, pradėjau namo aplin-
ka rūpintis. Akmenis, kuriuos 
matote prie namo, rinkau pa-
kelėse, susivežiojau juos dvi-
račiu. Už aplinkos tvarkymą 
esu gavusi keturias padėkas. 
Dėkojo seniūnija, miestelio 
bendruomenė. Dabar daž-
nai dėkoja žmonės, kuriems 
padedu susitvarkyti aplinką 
prie namų. Buvau išvykusi iš 
Juodupės kitur padėti tvarky-
ti gėlynus, o dabar Juodupėje 
padedu vienam žmogui. Kaip 
tuos gėlynus prižiūrėti, akme-
nukus sudėlioti, internete ir 
knygose nežiūriu - čia visos 
mano mintys iš galvos, man 
tik norisi, kad būtų ne taip, 
kaip pas visus. Idėjų pas mane 
pilna. Būna, kad pastebiu pas 
kitus padaryta panašiai, kaip 
mano. Galvoju, gal kopijuoja. 
Anksčiau labiau viską dary-
ti norėjau, dabar nebe taip... 
Niekas nepadeda. Šluoju, laip-
tines plaunu, aplinką tvarkau 
viena. Vasarą kyla problema 
dėl laistymo. Norėtųsi pagal-
bos žolę pjaunant ar vandens 
atnešant.

- Iš kur akmenys Jūsų gė-
lynuose? Jie tokie skirtingi, 
dera tarpusavyje...

- Kam liga alkoholis, o 
man – akmenai. Daugiausia 
mano vežta nuo Lukštų ke-
lio, kiti iš miško, iš ūkininkų 
ariamų dirvonų. Randu kur 
lauko pakrašty ir per kelis 
kartus dviračiu susivežioju. 
Šituose gėlynuose kiekvienas 
akmenukas mano iščiupinė-
tas. Belikusi tik pusė to, kas 
buvo anksčiau. Dabar mane ir 
vaikai bara, sako: „Ko čia su 
akmenais duodies?“ Mažinu 
po truputį...  

- Sakote, kai dirbote, to-
kio didelio pomėgio „akme-
nams“ nebuvę. Kuo dirbote, 
ką veikėte anksčiau gyveni-
me?

- Dirbau Juodupėje audimo 
fabrike „Nemunas“. Mokėjau 
keturias specialybes. Labai 
mylėjau savo darbą, gaudavau 

padėkas. Būdavo, kad prašy-
davau viršininko leisti dirbti 
šeštadienį. Ten atėjau dirbti 
nepilnametė. Tuo metu labai 
reikėjo sukimo įrengimų ope-
ratorių. Galvojau, kad nepa-
dirbsiu - negalėsiu dėl triukš-
mo, bet pabandžiau ir patiko, 
nors darbas sunkus.

- Ar augalus prie savo 
daugiabučio perkate pati? 
Iš kur?

- Viską pirkau savo lėšo-
mis – ir augalus, ir žemę, ir 
visa kita. Žemės važiuoju į 
mišką parsivežti. Augalus 
pirkau kartais iš turgaus, ki-
tąsyk – atvežtus pas mus į 
vietą. Stengiausi, kad augalai 
būtų daugiamečiai. Medienos 
prašiau žmonių dovanoti ar 
parduoti, kankorėžių prisi-
renku. Kelmai iš tų laikų, kai 
vyrai atvežė iš seniūnijos. Tai 
samanų, tai kempinių atsivežu 
iš miško.

- Iš kur semiatės aplinkos 
tvarkymo idėjų?

- Viskas iš mano galvos, 
esu savamokslė.

- Ar prižiūrėti gėlynus, 
ypač vasarą, užima daug 
laiko?

- Kiekvieną rytą atsikeliu ir 
pradedu po darželį kapstinėtis, 
neleidžiu žolei užaugti. Kai 
savo namuose susitvarkau, 
pas kitus dirbu. Daržą turiu, 
dar ir tą prižiūriu.

- Ar pastebite, kad žmo-
nės praeidami gėrisi Jūsų 
gėlynais?

- Visaip būna. Esu su žmo-
nėm ir susipykusi - pasakiusi, 
kam šunis palaidus po darželį 
bėgioti išleidžia, paprašiau su-
sirinkti fekalijas. Man pikta, 
kad žmonės negerbia kitų dar-
bo. Dabar būna, kad šuniukus 
pro mano gėlynus ant rankų 
nešasi, o po to į pievą palei-
džia, bet juk ir ten žolę pjauna 
seniūnijos darbininkai, kurie 
turi per visa tai vaikščioti.

Rita GRIGALIENĖ

Tvarką pamėgusi Laima iš Juodupės sako 
turinti priklausomybę... „akmenams“
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Algimantas Šablinskas piligriminius žygius atrado dar 2012-aisiais. 
Patarimai pradedantiesiems

Visai neseniai „Rokiškio 
Sirena“ rašė, kaip vyko „Ca-
mino Lituano“ kelio atšakos 
Rokiškio rajone žymėjimas. 
Pasiskirstę komandomis, 
pėsčiųjų žygius palaikantys 
aktyvūs žmonės dėliojo spe-
cialius ženklus ant pakelės 
medžių, kalė į žemę medi-
nius kuoliukus, juos taip pat 
atitinkamai pažymėdami. 
Viso to žygeiviams (ir ne tik 
jiems) reikšmingo proce-
so iniciatorius – piligrimas 
ir kavinės „Senas grafas“ 
šeimininkas Algimantas 
Šablinskas. Šis rokiškėnas 
turi itin daug informacijos 
tiems, kurie norėtų, bet ne-
drįsta užsiimti piligriminiais 
žygiais. Apie tai – mūsų po-
kalbyje.

- Neseniai vyko „Camino 
Lituano“ Rokiškio kelio at-
šakos žymėjimas. Žmonės 
teiraujasi, ar šis kelias jau 
pažymėtas piligrimų marš-
rute?

- Nors kelias jau sužymėtas  
ir juo galima sklandžiai ke-
liauti, laikantis mūsų nuorodų, 
jis dar nėra pilnai paruoštas 
"naudojimui" - nėra kelio ap-
rašymo, nėra raštiškų sutarčių 
(tik žodinės) su nakvynės na-
mais, kelio žemėlapis dar ne-
aktyvuotas... 

- Ar Rokiškio kelio atšaka 
jau įtraukta į žemėlapius, ar 
jos žymėjimas yra baigtas?

- Kaip minėjau, dėl aukš-
čiau išdėstytų priežasčių, atša-
ka dar neįtraukta į žemėlapius, 
nors žymėjimas baigtas...

- Kada Jūs pats asmeniš-
kai susidomėjote piligrimys-
te?

- Piligrimu tapau, kai lygiai 
prieš dešimt metų, kai nuėjau 
„Camino de Santiago“ pran-
cūziškąjį kelią Ispanijoje.

- Į kur keliavote patį pir-
mąjį kartą?

- Su žmona Audrone per 
mėnesį nuėjome 800 km nuo 
Sen Žan Pjė de Poro - mies-
telio Prancūzijoje (dėl to šis 
istorinis kelias vadinamas 
prancūziškuoju) iki „Santiago 
de Kompostela“ miesto Ispa-
nijoje.  

- Kas paskatino tuo susi-
domėti?

- Straipsnį apie Šv. Jokūbo 
piligrimų kelią („Camino de 
Santiago“) Ispanijoj, pirmą 
kartą perskaičiau kažkuriam 
lietuviškam žurnale. Negaliu 
teigti, kad ta idėja man pati-
ko iš karto, tačiau mintis apie 
savąjį kelią užsifiksavo giliai 
pasąmonėj ir tūnojo ten iki rei-

kiamo momento. Kai pašlijo 
sveikata, medikai nedaugžo-
džiavo: negalavimų priežastis 
nuolatinė įtampa ir stresas. 
Verkiant reikėjo poilsio nua-
lintai širdžiai. Tada mintis apie 
savąjį piligrimo kelią ėmė lan-
kytis vis dažniau ir dažniau. 
Pirmiausia palengva prie šios 
minties pradėjau pratinti šei-
mos narius, kurie pradžioj 
mano idėją sutiko su lengva 
ironija: „Tėti, savo kryžių gali 
nešti ir Lietuvoj, kam taip toli 
trenktis?“. Tačiau, laikui bė-
gant, mano užsispyrimas tik 
stiprėjo ir 2012-ųjų pavasarį 
dviese su žmona išskridom 
link savosios svajonės.

- Kiek laiko praleidžiate 
piligriminėse kelionėse (per 
metus)?

- Nuo pačių pirmųjų žygių 
jais užkrėčiau savo draugus 
ir pradėjau organizuoti pili-
grimines keliones Lietuvoje. 
Pradžioj būdavo vienos - dvie-
jų dienų žygiai, kelis kartus 
per metus. 2018-ųjų vasarą su 
„Ėjimo gurmanų" kompanija 
Rokiškio krašte suorganiza-
vau trijų dienų žygį „Lietuvai 
100 kilometrų", kuris tapo 
tradiciniu. Taip atsirado vasa-
ros žygiai „Lietuvai 101 (102 
ir t.t.) kilometrai". Pernai su 
Audrone įveikėme „Cami-
no Lituano“ piligrimų kelią 
nuo Žagarės iki Šventežerio 
(500 km), kas paskatino im-
tis veiksmų, kad ir Rokišky 
atsirastų Camino Aukštaitijos 
atšaka. Kas dabar ir vyksta...  

- Su kokiais didžiausiais 
iššūkiais teko susidurti?

- „Camino Lituano“ kelią 
susiplanavom praeitą pava-
sarį, per patį karantiną, todėl 
teko susidurti su nakvynių 
problemomis -  teko miegoti 
nešildomose patalpose, įveik-
ti po keletą papildomų kilo-
metrų, surasti vietą nakvynei. 
Kartą suradom nakvynę gana 

toli nuo kelio, todėl samdėme 
transportą, kad pavėžėtų į na-
kvynės vietą, o rytojaus ryte 
vėl nuvežtų iki tos vietos, kur 
baigėme, kad nenutrūktų ke-
lias...

- Galbūt pasidalintumėte 
keletu linksmesnių kelionių 
istorijų?

- Geriau tada duosiu kelis 
patarimus busimiems piligri-
mams:

Dažnai piligrimai daro di-
delę klaidą ir vandenį godžiai 
geria tik tada, kai pajaučia 
troškulį. Papasakosiu chres-
tomatinį atvejį, kaip šiukštu, 
nedera elgtis keliautojui, iš 
savo piligriminės kelionės po 
Ispaniją švento Jokūbo keliu. 
Mūsų „Camino“ jau buvo 
apsivertęs „ant kito šono“, 
kai vienam miestely užkal-
bino lietuviškai. Anykštėnas 
Gediminas mums pasiskundė 
prasta savijauta ir pykinimu, 
tas jausmas, tarsi būtų apsi-
nuodijęs maistu. Kai paklau-
siau, kiek išgeria vandens per 
dieną, atsakė, kad vieną ar du 
puslitrinius buteliukus, nors 
keliauja jau penktą parą. Di-
agnozę, kaip tikras daktaras, 
nustačiau akimirksniu – dehi-
dratacija ir organizmo apnu-
odijimas „sudegintais“ me-
džiagų apykaitos produktais 
- šlakais. Keliaujant karštyje, 
gerti reikia daug, mažiausiai, 
tris – keturis litrus vandens per 
dieną, kad palaikytum nor-
malų organizmo aprūpinimą 
skysčiais. Dėl vandens trūku-
mo ne tik apsinuodija organiz-
mas, bet išsausėja, praranda 
elastingumą ir „baisiai“ pra-
deda skaudėti kojų sausgyslės. 
Kiek mes savo Kely matėm 
tokių išsekusių ir vos paeinan-
čių klipatų piligrimų... Labai 
gaila, bet iš akių mačiau, kad 
Gediminas manim nepati-
kėjo, nors gal ir patikėjo, bet 
taupė: buteliukas mineralinio 
vandens kaimo parduotuvėj 

apie pusantro euro – nepigu. 
Didesnį pirkti? Dar bran-
giau mokėti, plius papildomą 
svorį ant kupros nešti. Išeitis 
paprasta ir nemokama: visi 
vandenį geria iš krano kaimų 
ar miestelių aikštėse, ir nieko 
– išgyvena. Pasitaikydavo, 
žinoma, ir tokių, kaip mūsų 
sutiktas anykštėnas, kurie pa-
niškai bijojo trydos. Tokia, iš 
pirmo žvilgsnio, menkutė di-
lema jaukia kelionės planus! 
Pirma pamoka – „neekono-
mink“ savo sveikatos sąskai-
ta! Kai pasiūliau dieną - kitą 
pailsėti ir atsigauti, prasitarė, 
kad jam visos dienos suskai-
čiuotos: turi tik porą savaičių, 
o lėktuvas nelauks, trūks plyš 
privalo „įsipaišyti“ į atostogas 
ir iki to laiko nueiti likusius 
tris šimtus kilometrų. Antra 
pamoka: neplanuok, taip toli 
į priekį! Atsipalaiduok ir pasi-
tikėk savuoju „Camino“ – jis 
tavimi pasirūpins. Tau beliks 
tik mėgautis Kelio suteikta 
laisve bei ramybe. O kai pa-
siūliau kokį vieną ar du etapus 
pavažiuoti autobusu ar trauki-
niu, kad pailsėjęs įtilptų į gra-
fiką, patikino, kad taip elgtis 
negali iš principo, nes draugai 
ir bendradarbiai nupirko bilie-
tą ir išlydėjo su fanfarom, o jo 
sugrįžtančio Anykščiai laukia, 
kaip Roma kadaise laukdavo 
su pergale grįžtančio Cezario. 
Trečia pamoka: neužsikrauk 
per didelių įsipareigojimų! 
Tai tavo vieno Kelias, negali 
keliauti dėl kitų, negali aprėpti 
neaprėpiamo. Prieš atsisvei-
kindamas mestelėjo, kaip, gir-
di, mums gera dviese: eidami 
galime pasišnekėti, pasitarti, 
o jis kaip vilkas vienas, jau 
pavargo nuo savo minčių ir 
vienatvės. Ketvirta pamoka: 
nepervertink savęs! Kad ir 
koks sau atrodai tvirtas ir sti-
prus, prie tam tikrų aplinkybių 
išskysti. Vieniši keliauja tik 
drąsūs žmonės, stiprios asme-
nybės, nebijančios iššūkių ir 

sunkumų. Nors vienišų pili-
grimų, keliaujančių „Camino“ 
sutikdavom dažniausiai, tokiu 
negali tapti per vieną dieną. 
Būna, sėdėdamas prieš tele-
vizorių ant sofkutės prisifan-
tazuoji, jau atrodo kalnus tuoj 
tuoj imsiu versti, o tik pakeli 
šikną nuo kušetės, susiduri su 
realiais sunkumais, tuoj apima 
panika, atsiduri „kreivų vei-
drodžių karalystėj“, kada net 
mažmožiai tampa milžiniš-
kom problemom. Toks iš pir-
mo žvilgsnio paprastas kelių 
minučių pokalbis duoda tiek 
pamokų. Tai ženklai - reikia 
išmokti skaityti Dangaus siun-
čiamus ženklus, tada gyveni-
mas tampa paprastesnis. Kam 
daryti klaidas ir kentėti nuo 
jų, jeigu galima iš kito klaidų 
mokytis ir eiti jau „pramintu“ 
keliu?

- Paskutiniu metu vyko 
Žemaitijos piligrimų kelio 
žymėjimas. Kiek laiko pra-
leidote šioje kelionėje?

- Gegužės pirmą savaitę 
dalyvavome Žemaitijos kelio 
testavime (žymėjime dalyva-
vome kelis kartus pernai vasa-
rą), kur įveikėme apie 200 km 
puikiai sužymėtą Žemaitijos 
kelią nuo Telšių iki Kurtuvė-
nų. Visą savaitę bendravome 
su vietos bendruomenėmis, 
ragavome žemaitišką maistą, 
klausėmės žemaičių kalbos, 
lankėme piliakalnius, domėjo-
mės kultūra, gėrėjomės pava-
sarį bundančia gamta

- Kiek žmonių dalyvavo 
Žemaitijos kelio žymėjime?

- Dalyvavo apie 30 žmonių 
piligrimų.

- Kiek, Jūsų žiniomis, 
Lietuvoje yra piligrimų?

- Labai sunku pasakyti... 
Pagal išduotus pasus galima 
spręsti, kad per metus centrinį 
kelią Žagarė - Seinai įveikia 
gerokai virš 1000 piligrimų. 

- Turite piligrimo pasą. 
Kokias galimybes jis sutei-
kia?

- Pasas suteikia galimybę 
už auką arba minimalią 10 
eurų kainą gauti nakvynę vie-
tos bendruomenių piligrimų 
namuose, miestų viešbučiuo-
se ar privačiuose piligrimų 
namuose. 

- Kokie artimiausi Jūsų 
piligrimystės planai?

- Planuojame įveikti „Ca-
mino Latvia“ nuo Valkos iki 
Skaistkalnės apie 400 km.

- Ką norėtumėte pasakyti 
tiems, kurie norėtų keliauti 
pėsčiomis, tačiau bijo kelio-
nių netikėtumų?

- „Jei manote, kad galite, tai 
ir galite. O jei manote, jog ne-
galite – jūs esate irgi visiškai 
teisūs.“ – jau nepamenu, kieno 
tai žodžiai, bet jie baisiai tiks-
liai apibudina tą padėtį, kurio-
je mes visi atsiduriame, prieš 
pradėdami ką nors planuoti. 
Kiekvienas mes turim savo In 
ir Jan - tarpusavyje prieštarau-
jančius ir vienas kitą papildan-
čius pradus. Piligrimai juos 
vadina Kelio Demonu ir Kelio 
Sargu. Visi mūsų troškimai, 
slapčiausios svajonės, vidinės 
baimės gimsta galvoje ir tik 
nuo mūsų valios ir įsitikini-
mų priklauso, ar užauginsime 
savo svajonę, ar ją užgniauši-
me. Tik nuo Kelio Demono ir 
Kelio Sargo tarpusavio dviko-
vos priklauso -  įsileisite Kelio 
idėją į savo širdį, ar ją išmesite 
iš galvos. Jeigu atsitiks, kad 
Kelio Sargas nugalės, tada 
tik laiko klausimas, kada jūs 
neskubėdami susidėsite visą 
savo turtą į kuprinę (pamatysi-
te, kiek mažai žmogui reikia), 
atsisveikinsite su brangiau-
siais artimaisiais (iškeliauti 
verta dėl to, kad pajaustumėte, 
kaip džiugu vėl juos apkabinti 
sugrįžus) ir išeisite į savo pir-
mąjį Kelią. Kai kiekviena die-
na bus nenuspėjama, kai neži-
nosi, kas tavęs laukia rytoj... 
Kelias taps iššūkiu, žaidimu, 
naujų patirčių gurkšniu. Jus 
stebins nauji atradimai ir po-
kyčiai, nematyta gamta ir ne-
atrastos vietos, nauji žmonės 
ir šypsenos – daug šypsenų, 
bet svarbiausia atsiras suvoki-
mas, kiek dar gali būti daug tų 
pirmų kartų. Ir visai nesvarbu 
amžius, kiek daug jaunų, o dar 
daugiau gyvenimo pažinusių 
piligrimų išsiruošia į savo pir-
mąjį Kelią...

Rita GRIGALIENĖ
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Bibliotekos savanorė Luknė: „Knyga – tai kelionė“
Šeštokė Luknė Narke-

vičiūtė turi tiek pomėgių ir 
veiklų, kiek dažno suaugu-
siojo gyvenime pasitaiko 
nedažnai. Taigi, ji – ir Ro-
kiškio tinklalaidžių „Ledi-
nukas su knyga“ autorė bei 
vedėja, ir Rokiškio kultūros 
centro vaikų ir jaunimo tea-
tro „Grįžulo ratai“ aktorė, 
ir plaukikė, viena iš pažan-
giausių Rokiškio J. Tūbe-
lio progimnazijos mokinių, 
kažkuria dalimi – ir rašyto-
ja. „Rokiškio Sirena“ pakal-
bino Luknę apie jos pomė-
gius bei gyvenimo planus.

- Kol kas žinau tik tiek, 
kad esi tinklalaidžių „Ledi-
nukas su knyga“ autorė bei 
vedėja. Ką dar galėtum apie 
save papasakoti – kur gy-
veni, mokaisi, kas yra Tavo 
šeima?

- Mokausi 6-oje klasėje, 
man - 13 metų. Bene vieninte-
lė vieta, kur savanoriauju, yra 
biblioteka - ten ir kuriu savo 
laidelę. Taip pat esu Rokiškio 
J. Tūbelio progimnazijos mo-
kinių tarybos narė.

Dar lankau dramos būrelį 
„Grįžulo ratai“. Tą pradėjau 
daryti visai neseniai, nuo rug-
sėjo mėnesio. Man vaidinti 
labai patinka. Teatras man 
yra ta vieta, kurioje galiu at-
siskleisti. Neketinu trauktis 
iš šios srities. Spektaklyje 
„Klifa“, kurio premjera įvyko 
gegužės 5 d., vaidinu moks-
leivę - tokią mokytojos gynė-
ją, kuri stengiasi ją suprasti ir 
apginti prieš bendraamžius. 
Mokykloje mano mėgsta-
miausias dalykas – istorija. 
Turiu šaunią istorijos moky-
toją - tai Agnė Mackuvienė. 
Be abejo, man patinka litera-

tūra, nes labai myliu knygas. 
Labai mėgstu rašyti, todėl 
ateityje norėčiau būti sporto 
žurnalistė, nes taip pat esu ir 
plaukikė. Noriu gyvenime 
turėti ir sporto, ir literatūros. 
Savo malonumui rašau pasa-
kojimus, apsakymus ar kažką 
panašaus, retkarčiais – eilė-
raščius. Man patinka rašyti 
tada, kai ateina įkvėpimas. 
Tada atrodo, kad turiu daug 
ką pasakyti, o žodžiai bėga 
patys. Turiu jaunesnę sesę, su 
kuria kartais kartu skaitome 
knygas. Jai visa šeima nuo 
mažens skaitome knygas, nes 
suprantame, kad neskaitan-
tis knygų žmogus negali būti 
pilnai išsilavinęs. Šeimoje 
esame atradę, kas kiekvienam 
patinka. Su mama mūsų sko-
nis knygoms panašus - daž-
niausiai skaitome tas pačias 
knygas. Perskaičius, mums 
patinka diskutuoti, palyginti 
įspūdžius. Tėtis skaito ma-
žiau, bet stengiasi.

- Sakyk, ką reiškia pats 
terminas „tinklalaidė“?

- Tai labai panašu į televizi-
jos laidą, bet ne tas pats. Tokia 
laida rodoma socialiniuose 
tinkluose, ji sudaryta iš trum-
pų epizodų.

- Kaip kilo idėja užsiimti 
tokia veikla? Turiu omenyje 
tinklalaidžių kūrimą.

- Su Rokiškio rajono sa-
vivaldybės Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos Vaikų 
ir jaunimo skyriaus vedėja 
Aušra pakalbėjome, kad reik-
tų padaryti ką nors įdomaus. 
Svarstėme įvairius variantus. 
Sugalvojau pabandyti filmuoti 
pokalbius su įdomiais žmo-
nėmis apie skaitymo naudą. 
Tinklalaidės pavadinimą man 
padėjo sugalvoti mama. Bi-
blioteka padėjo filmuoti, davė 
įrangos. Norėjau išbandyti ką 
nors naujo, ko dar nedariau iki 
šiol. Pašnekovų su biblioteka 
ieškome bendromis jėgomis 

– per draugus, socialinius tin-
klus, pažįstamus.

- Ar savanoriauji tik šioje 
srityje?

- Kažkuria prasme sava-
noriauju ir kultūros centre 
su dramos būrelio „Grįžulo 
ratai“ aktorėmis bei kultūros 
renginiuose.

- Kaip sekasi plaukimo 
sporte?

- Sportuoju dar labai ne-
daug laiko. Pradėjau plaukti 
prieš 3 metus. Su savo labai 
šaunia komanda siekiame 
aukštesnių rezultatų. Manau, 
man yra kur tobulėti.

- Kurie tinklalaidžių paš-
nekovai – įsimintiniausi?

- Dabar prasidėjo jau an-
tras mūsų tinklalaidės sezo-
nas. Aktyviausiai filmuosime 
vasarą. Pirmas pašnekovas 
– mano klasiokas Ignas Baltu-
šis. Su juo daug kalbamės apie 

knygas. Abu esame knygų 
mylėtojai, turime, apie ką pa-
sikalbėti. Šį sezoną esu dariusi 
man asmeniškai reikšmingą 
pokalbį su kare savanore Mar-
tyna. Man pačiai tai buvo be 
galo įdomus pokalbis. Marty-
na buvo pirmoji suaugusioji 
mano laidoje. Man buvo įdo-
mu, kaip ji suranda laiko skai-
tyti, kai užsiima labai svarbia 
Lietuvai veikla.

- Ar filmuojant laidas, - 
daug iš anksto suplanuotų 
dalykų, režisūros, išanksti-
nio pasiruošimo?

- Į savo tinklalaidę žiūriu 
rimtai – klausimus pasiruo-
šiu namuose. Su pašnekovu 
iš anksto apsitariame, kokias 
knygas jis mėgsta, pasiūlau 
jam perskaityti ką nors iš 
mano perskaitytų knygų bi-
bliotekos. Būna, filmuojant 
nukrypstame nuo temos ir po-
kalbis darosi visiškai kitoks, 
nei planuota, nes pašnekovas 

pamini tai, kas jam įdomu, o 
scenarijus lieka už nugaros.

- Ar pati sutiktum būti 
tokios tinklalaidės vedėjos 
pašnekovė?

- Be abejo, mielai sudaly-
vaučiau, nes pati myliu tokią 
veiklą, visada malonu pasida-
linti su kitais tuo, ką darau, ką 
mėgstu.

- Kiek vietos Tavo gyve-
nime užima skaitymas bei 
knygos?

- Skaitau nuo mažens, kny-
gos yra didelė mano gyveni-
mo dalis, nors ir mėgstu daug 
kur dalyvauti. Po visų veiklų 
vakare pasiimu knygą ir man 
tai būna atsiribojimas nuo 
visko bei kelionė į kitą vietą. 
Jeigu išmoksti skaityti, kad 
įsijaustum į knygą, mokėtum 
ten apsigyventi, tai labai svar-
bu. Tas, kas nemėgsta skaity-
ti, vadinasi, neatrado „savo“ 
knygos. Kiekvienas turi per-
skaityti bent vieną knygą, kuri 
jam labai patiktų.

- Kokia Tau didžiausią 
įspūdį palikusi knyga?

- Kai tik įsigijau skaitytojo 
bilietą (o tai buvo dar vaikų 
darželyje), atradau Vytauto V. 
Landsbergio knygą „Erelio 
sakmė“. Buvau 6-7 metų, jau 
mokėjau skaityti ir supratau, 
kad man tai labai patinka. Da-
bar tą knygą esu perskaičiusi 7 
kartus. Knyga susijusi su Lie-
tuvos istorija. Manau, ši knyga 
ir paskatino mano domėjimąsi 
istorija. Ją perskaičiusi supra-
tau, kad tikrai mėgstu skaityti.

Rita GRIGALIENĖ

Juodupės lopšelyje-darželyje vyko sportinis 
sveikatinimo renginys „Augu sveikas“

Gegužės dešimtoji – 
judėjimo sveikatos labui 
diena. Paminint šią dieną 
Rokiškio rajono Juodu-
pės lopšelyje-darželyje 
vyko sportinis sveikatini-
mo renginys „Augu svei-
kas“.

Renginį organizavo Ro-
kiškio švietimo centras ir 
Rokiškio rajono Juodupės 
lopšelis-darželis.

Renginyje dalyvavo 
komandos iš kaimiškųjų 
Rokiškio rajono darželių: 
Kamajų, Pandėlio, Obelių, 
Panemunėlio ir Juodupės.

Vaikai susipažino vieni 
su kitais, rungėsi estafetė-
se, žaidė.

Nuostabi, saulėta ir šil-
ta pavasario diena nuteikė 
gerai nuotaikai ir draugys-
tei. NUGALĖJO DRAU-

GYSTĖ.
Po sportinių estafečių 

vaikai susitiko su prieš-
gaisrinės tarnybos darbuo-
tojais, pamatė ir sužinojo 

daug įdomaus apie šios 
tarnybos darbą.

Rokiškio rajono 
savivaldybės švietimo 

centro inform.

Ilgųjų gimnazijų berniukų kvadrato 
varžybas laimėjo Juodupės gimnazija

Gegužės 12 d. Obelių 
gimnazijoje susirinko 
Rokiškio rajono ilgųjų 
gimnazijų berniukų 5-6 
klasių kvadrato koman-
dos.

 Trečią vietą užėmė 
Obelių gimnazijos koman-
da, antrą - Kamajų Antano 
Strazdo gimnazija, pirmą - 
Juodupės gimnazija. 

Dvi pirmąsias vietas 

iškovojusios komandos 
pateko į Rokiškio rajono 
mokyklų finalą, kuris vyks 
kitą savaitę.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.
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Į Rokiškį gydytoją rezidentę atviliojo patrauklios sąlygos
Gegužės pabaigoje, po 

dviejų mėnesių darbo, Ro-
kiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centrą 
(PASPC) paliks gydytoja 
rezidentė Dominyka Šilaitė. 
Jauna medikė mūsų gydy-
mo įstaigoje atliko šeimos 
medicinos praktikos ciklą, 
o į Rokiškį ją, nors ir lai-
kinai, atviliojo patrauklios 
darbo ir gyvenimo sąlygos 
bei skatinamoji priemonė 
jauniems gydytojams.

Padėjo apsispręsti
Rokiškį panevėžietė D. Ši-

laitė dviejų mėnesių – balan-
džio-gegužės, rezidentūros 
ciklui, kuris vadinasi „Šei-
mos medicinos praktika kai-
mo sąlygomis“ pasirinko dėl 
dviejų priežasčių. Pirma, su-
laukė patrauklaus pasiūlymo 
iš Rokiškio PASPC, antra, tai 
– arti gimtojo Panevėžio.

„Prieš atvykstant į Rokiš-
kį buvo užsiminta, kad galės 
būti skirta skatinamoji išmo-
ka už dviejų mėnesių darbą. 
Kolegų – rezidentų atsilie-
pimų apie darbą Rokiškio 
PASPC neturėjau. Kadangi 
esu pirma šeimos medicinos 
rezidentė atvažiavusi čia, tad 
piniginė skatinamoji priemo-
nė bei nemokamas apgyven-
dinimas padėjo man lengviau 
apsispręst ir pasirinkti šį ciklą 
atlikti Rokiškyje“, – atvirai 
kalbėjo D. Šilaitė.

Labai pasisekė
Rokiškis labai šaunus 

miestas, sako Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto 
pirmo kurso rezidentė. Jai 
patinka rokiškėnai, jų papras-

tumas bei draugiškumas. Du 
mėnesius Rokiškyje gyve-
nanti pašnekovė tikina, kad 
čia labai patogu kasdien ke-
liauti į darbą, nėra kamščių, 
nedidelis eismo intensyvu-
mas ir grynas oras.

„Žavu stebėti sutvarkytą 
miestą, gražų miesto centrą, 
bažnyčią bei dailiai tapytas 
namų langines einant į darbą 
pėstute. Man labai pasise-
kė, kad PASPC gavau pui-
kią mentorę – jauną šeimos 
gydytoją Miglę Giriūnienę, 
su kuria dirbame kartu, ji at-
sakinga už mano mokymą 
šiame cikle. Dalį dienos pra-
leidžiu pas Miglę kabinete, 
mokausi, semiuosi patirties, 
kartu atliekame pacientų iš-
tyrimus, diskutuojame dėl 
gydymo. Visuomet drąsu 
klausti Miglės įvairių klau-
simų medicinos subtilybėse, 
gaunu išsamius atsakymus 
pagal naujausias rekomenda-
cijas“, – pasakojo D. Šilaitė.

Rokiškio PASPC reziden-

tė kelias valandas per dieną 
taip pat ir savarankiškai kon-
sultuoja pacientus dėl vaistų 
pratęsimo ar ūmesnių svei-
katos problemų. Tačiau visus 
atvejus – kurie tyrimai kon-
krečiam žmogui būtų tikslin-
gi, kuris gydymas tinkamiau-
sias, aptaria ir išdiskutuoja su 
gydytoja M. Giriūniene.

Tvirtai apsisprendė
D. Šilaitė šypsosi, kad nors 

jos šeimoje medikų nebuvo, 
tačiau dar besimokydama 
mokykloje ji žinojo, kad nori 
būti tik gydytoja. Jos pėdo-
mis pasekė ir jaunesnė sesuo 
Augustė, kuri šiuo metu yra 
VI kurso medicinos studentė.

„Jau nuo 4 medicinos kur-
so buvau tvirtai apsisprendu-
si tapti šeimos gydytoja, nes 
mėgau daugelį studijuotų 
disciplinų, o kasdienybėje 
šeimos gydytojo darbas ap-
ima visas medicinos sritis, 
teikiant individualizuotą pa-
galbą kiekvienam pacientui. 

Taip pat žavi galimybė dirbti 
ir su vaikais, ir suaugusiais, 
patinka tęstinumas, galimybė 
ilgą laiką pažinti ir susiben-
drauti su kiekvienu pacien-
tu“, – kalbėjo D. Šilaitė.

Šeimos medicinos rezi-
dentūra šiuo metu trunka 3 
metus. Per visą tą laiką re-
zidentai turi dirbti praktinį 
darbą bei papildomai semtis 
teorinių žinių, dalyvauti se-
minaruose įvairiomis medi-
cininėmis temomis, kuriuos 
išklausę privalo atsiskaityti.

Sudaro sąlygas
Visoje Lietuvoje, o ypač 

rajonuose labai trūksta šei-
mos gydytojų, todėl šiuo 
metu baigę rezidentūrą šei-
mos gydytojai gali rinktis 
darbus rajonuose, kur siūlo-
mos puikios darbo ir gyveni-
mo sąlygomis.

„Manau, jaunus specia-
listus labiausiai motyvuoja 
gera darbo atmosfera, kaip 
viena komanda dirbantis ko-

lektyvas, piniginė parama bei 
lengvata įsigyjant būstą tame 
mieste ar rajone. Iš tiesų, 
norėčiau padėkoti Rokiškio 
PASPC direktorei, šeimos 
gydytojoms, slaugytojoms 
bei visam kolektyvui už la-
bai šiltą sutikimą, nuoširdų 
bendravimą bei įgytas žinias, 
kurios pravers toliau mokan-
tis bei dirbant su pacientais“, 
– teigė D. Šilaitė.

Rezidentė tikino, kad dirb-
ti Rokiškio PASPC jai labai 
patiko, čia suteikiamos visos 
sąlygos atlikti kokybišką šei-
mos medicinos praktiką, tad 
galimybę grįžti dirbti į Ro-
kiškį, pabaigus rezidentūrą, ji 
rimtai apsvarstys.

Atvyksta trumpam
Pasak Rokiškio PASPC 

direktorė Danguolės Kon-
dratenkienės, nors nuo 2018  
metų Rokiškio PASPC yra 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto šeimos gydytojų 
rezidentūros bazė, tačiau tik 

šiemet sulaukta pirmojo šei-
mos gydytojo rezidento.

„Tikimės, kad rezidentų 
turėsime ir ateityje. D. Šilai-
tė pas mus dirba 2 mėnesius. 
Rezidentai pas mus ilgai ne-
atlieka rezidentūros, nes tai 
tik dalis jų 3-jų metų reziden-
tūros studijų“, – sakė D. Kon-
dratenkienė.

Rokiškio rajono savival-
dybė yra patvirtinusi jaunų 
gydytojų ir gydytojų reziden-
tų finansinės paramos tvar-
kas. Šia parama naudojasi dvi 
2020 metais Rokiškio PASPC 
pradėjusios dirbti šeimos gy-
dytojos. Įstaiga taip pat yra 
pasiruošusi prisidėti prie spe-
cialistų ruošimo – apmokant 
studijas, mokant stipendijas.

„Labiausiai stokojame šei-
mos gydytojų, bet ateityje, 
ko gero, trūks ir slaugytojų. 
Mano nuomone, jauni gy-
dytojai rezidentūros metais 
turėtų pažinti įvairias šalies 
įstaigas, ypač esančias regi-
onuose. Tik taip jie pamato, 
kad ir regioninėse įstaigose 
darbui sudarytos visos sąly-
gos, kurios niekuo ne pras-
tesnės nei didmiesčiuose, o 
kartais ir geresnės. Specialis-
tų stokos problema turėtų būti 
sprendžiama kompleksiškai, 
pradedant nuo jų ruošimo, 
nuo mokestinių lengvatų pa-
sirinkus darbą ne didmiesty-
je, galų gale nuo valstybinio 
paskirstymo, jei studijuojama 
valstybės finansuojamose 
vietose“,  – sakė D. Kondra-
tenkienė.

Aušra 
MALINAUSKIENĖ

Vienkartiniai plastiko indai: Rokiškio rajono taryba galėtų tapti pavyzdžiu
Vanduo – vis dar iš 
vienkartinių plastiko 
puodelių.
Rokiškio rajono tarybos 

komitetų ir tarybos posė-
džiuose per pertraukėles ir 
pačių posėdžių metu van-
duo iki šiol gurkšnojamas 
iš vienkartinių plastikinių 
indų. Tiesa, kaip paaiškė-
jo, nekenksmingų aplinkai 
ir kompostuojamų, bet, pa-
sak Aplinkos ministerijos, 
vis tiek vertėtų jų atsisaky-
ti, renkantis kitą, draugiš-
kesnį aplinkai variantą.

Meta į konteinerius
Vienkartinis plastiko ga-

minių draudimas Europos 
Sąjungoje (ES) įsigaliojo 
nuo 2021 metų. Kad Lie-
tuva spėtų prisitaikyti prie 
naujų sąlygų, mūsų šalis 
šią ES direktyvą galutinai 
turėjo įgyvendinti praėju-
sių metų liepą ir taip suma-
žinti vienkartinių plastiko 
gaminių naudojimą.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
sakė Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos 
direktorius Andrius Bur-
nickas, Turto valdymo ir 
ūkio skyrius savivaldybės 
posėdžiuose ir renginiuo-
se naudojami vienkartiniai 
plastiko puodeliai,  tačiau 
jie nekenksmingi aplinkai, 
bet pagaminti iš ekologiš-
ko, kompostuojamo plas-
tiko.

„Savivaldybėje naudo-
jame vienkartinius ekolo-
giškus indus. Panaudotus 
vienkartinius puodelius 
rūšiuojame – metame į 
plastiko konteinerius, bet, 
iš esmės, tai neprivaloma, 
nes tai suyrantis gaminys. 
Suvartojam jų pakankamai 
nedaug, nes naudojame tik 
tarybos komitetų ir posė-
džių metu bei klientų ap-
tarnavimo erdvėje prie vie-
no langelio. Daugkartinės 
stiklinės, manome, nebūtų 
ekologiškesnis variantas, 

nes jas reiktų plauti ranko-
mis ir vandens suvartoji-
mas būtų tikrai nemažas“, 
– teigė administracijos di-
rektorius.

Gali užkirsti kelią
„Rokiškio Sirenai“ 

Aplinkos viceministrė Ra-
minta Radavičienė sakė, 
kad vadovaujantis europi-
ne direktyva dėl vienkar-
tinių plastikinių gaminių 
ir Atliekų tvarkymo įstaty-
mu, plastikinių puodelių/
indelių gėrimams naudoji-
mas ir teikimas rinkai ne-
uždraustas, tik siekiama, 
kad jų naudojimas iki 2026 
metų sumažėtų, todėl rei-
kėtų jų atsisakyti ten, kur, 
nesukeliant užkrato per-
nešimo rizikos, įmanoma 
juos pakeisti daugkartinė-
mis alternatyvomis.

„Taigi Rokiškio savi-
valdybės taryba šioje si-
tuacijoje galėtų parodytų 
pavyzdį, skatinant ir vietos 

bendruomenę palaipsniui 
pereiti prie daugkartinių 
alternatyvų, siekiant už-
kirsti kelią plastiko atliekų 
susidarymui“, – sakė R. 
Radavičienė.

Užtikrinti surinkimą
Anot Aplinkos vice-

ministrės, nuo 2022 metų 
draudžiama pateikti rin-
kai tik iš išplėstojo poli-
stireninio putplasčio (su-
trumpintai žymimas EPS) 
pagamintus vienkartinius 
puodelius/gėrimų indelius 
bei maisto ir gėrimų tarą.

„Be to, draudžiama pa-
teikti rinkai iš bet kokio 
plastiko, įskaitant bios-
kaidaus ir biologinės kil-
mės, pagamintus vienkar-
tinius: šiaudelius, gėrimų 
maišiklius, stalo įrankius, 
lėkštes, oro balionėlių 
lazdeles, ausų krapštukus. 
Svarbiausiu prioritetu tu-
rėtų būti pastangos užkirs-
ti kelią plastiko atliekų 

susidarymui ir mažinti jų 
kiekį. Daugelio produktų 
atveju plastikas gali būti 
geras sprendimas. Tačiau 
tuos plastikus turime su-
projektuoti ir naudoti „žie-
diškai“, užtikrindami jų 
atskirą surinkimą ir perdir-
bimą“, – aiškino R. Rada-
vičienė.

Netinka 
kompostavimui
Plastiko ir plastikinės 

pakuotės atliekos turi būti 
rūšiuojamos į tai paskir-
čiai skirtus antrinių ža-
liavų konteinerius, kurių 
intensyvi plėtra vykdoma 
kiekvienoje Lietuvos savi-
valdybėje.

„Lietuvoje kol kas nėra 
technologijų kompostuo-
jamo plastiko perdirbimui 
– jis yra ilgiau, todėl ne-
tinka kompostavimui su 
žaliosiomis ir maisto atlie-
komis, o perdirbti su iš 
naftos pagaminto plastiko 

atliekomis irgi netinka, nes 
gadina gaunamo produkto 
savybes. Kai kuriais atve-
jais tam tikroms reikmėms 
naudojami biologiškai 
skaidūs ir kompostuoja-
mi plastiko produktai gali 
padėti mažinti aplinkos 
taršą plastikais. Tačiau jie 
toli gražu nėra visuotinas 
ir vienintelis iššūkių, ku-
riuos šiandien Europai ke-
lia plastikai, sprendimas“, 
– kalbėjo R. Radavičienė.

Pašnekovės teigimu, 
žiedinėje ekonomikoje 
visi plastikai pirmiausia 
turėtų būti perdirbami į 
naujus plastikus. Jei kom-
postuojamas ar biologiškai 
skaidus plastikinis gami-
nys kompostuojamas, iš jo 
pagaminti naujų plastikų 
nebegalima, ir visa jam pa-
gaminti panaudota energija 
prarandama.

Aušra 
MALINAUSKINĖ
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Gotfridas Krujalskis: „Odontologas ir fechtuotojas – suderinama!“
Gegužės 7 d. Vilniuje 

vyko vienos svarbiausių 
fechtuotojų metų varžy-
bų – Lietuvos fechtavimo 
suaugusiųjų čempionatas. 
Varžybose dalyvavo 80 
sportininkų iš Lietuvos, 
kurie kovėsi asmeninėse 
bei komandinėse rungtyse. 
Tarp laimėtojų – ir koman-
dinėse varžybose vienu iš 
nugalėtojų tapęs Rokiškyje 
gyvenantis gydytojas odon-
tologas Gotfridas Krujals-
kis, dirbantis A. Didžiulio 
odontologijos klinikoje. 
Vyrų komandinių varžybų 
nugalėtojais tapo fechta-
vimo klubas „Floretė“. G. 
Krujalskis buvo vienas iš 
keturių šios komandos na-
rių. Finalinėje kovoje jie 
priešininkus įveikė rezulta-
tu 45:34 ir džiaugėsi aukso 
medaliais. „Rokiškio Sire-
nai“ kilo mintis – bene šis 
gydytojas bei sportininkas 
bus vienintelis fechtuoto-
jas Rokiškyje. Įdomu, kaip 
jam sekasi čia treniruotis 
bei suderinti darbą, šeimą, 
sportą.

- Laimėjote Lietuvos 
fechtavimo čempionato ko-
mandinėse varžybose. Kas 
sudarė Jūsų komandą? Joje 
– tik Jūs esate rokiškėnas?

- Taip, esu vienintelis, to-
kiu sportu užsiimantis Ro-
kiškyje. Esu kilęs iš Kauno, 
o Rokiškyje gyvenu 8 metus, 
tuoj bus 9. Čempionate daly-
vavau su fechtavimo klubu 
iš Kauno „Floretė“. Papras-
tai komandą sudaro 3 ar 4 
žmonės. Šį kartą komandoje 
buvau aš ir kiti fechtuotojai iš 
Kauno. Kovojama su varžo-
vų komanda, kai kiekvienas 
narys kovoja su priešininkų 
komandos dalyviu. Kovoja-
ma iki 45 taškų.

- Nuo kada esate fechta-
vimo sporte?

- Fechtuotis pradėjau nuo 
10 metų. Dabar tuoj bus 22 
metai, kai esu šiame spor-
te. Į jį mane nuvedė mama, 
kuri irgi fechtavosi. Ji buvo 
padariusi nedidelę pertrauką 
sporte, tačiau tebesifechtuo-
ja ir dabar, nors jai – virš 60 
metų. Ji varžosi tiek su daug 
jaunesnėmis varžovėmis, tiek 
vyksta į veteranų čempiona-
tus. Buvau išbandęs ne vieną 
sporto šaką, tačiau, kai išban-
džiau fechtavimą, supratau – 
tai yra mano meilė sporte.

- Kokias dar esate išban-
dęs sporto šakas?

- Esu lankęs plaukimą, 
regbį, dziudo. Kitos sporto 
šakos tiek neužkabino.

- Kur vyksta treniruotės? 
Ar yra galimybė mokytis 

fechtavimo rokiškėnams?
- Viena moteris man per 

varžybas prasitarė, kad ban-
doma pradėti vaikus treni-
ruoti fechtavimo Dusetose. 
Dar gerai nežinau, ar tai pa-
sitvirtins, bet jeigu taip bus, 
tuomet yra vilčių fechtavimo 
sportą pritraukti ir į Rokiškio 
kraštą. Dabar treniruojuosi 
Vilniuje. Į treniruotes važiuo-
ju kartą per savaitę, kitomis 
dienomis stengiuosi fizinį pa-
sirengimą palaikyti namuo-
se. Manau, kad dabar  esu 
daugiau mėgėjas, nes pasku-
tinėse varžybose neatlikau 
komandos lyderio vaidmens. 
Mano pagrindinė užduotis 
buvo neprarasti taškų, nuvar-
ginti varžovų lyderius, o ne 
laimėti prieš juos.

- Kas yra Jūsų treneris?
- Apskritai mane, kaip 

fechtuotoją, išugdė trenerė 
kaunietė Rasa Rimgailienė, 
o paskutinius metus Vilniuje 
treniruojuosi pas Jurijų Ma-
šalo.

- Kodėl pasirinkote bū-
tent šią sporto šaką?

- Gali būti, kad pasirinkau 
dėl to, kad čia laimėjimą le-
mia ne tik fizinės žmogaus 
savybės. Fechtavimasis - tarsi 
sportiniai šachmatai. Tai yra 
menas pergudrauti varžovą, 
kai privalai numatyti kelis 
ėjimus į priekį, o būdamas 
fiziškai silpnesnis ir lėtesnis, 
turi realią galimybę laimėti. 
Šiame sporte yra daugiau tak-
tikos, kur pats savo veiksmais 
nulemi kovos baigtį, o ne 
remiesi tik fiziniais duome-
nimis. Esu labiau individu-
alistas, tačiau džiaugiuosi ir 
komandinėmis varžybomis, 
kuriose  žavi vienybės jaus-
mas, kai kiekvienas stengiasi 
duoti patarimus, palaikyti. 
Dar šį sportą rinkausi dėl to, 
kad man jis – tinkama prie-
monė atsipalaiduoti nuo dar-
bų, užsimiršti, nes fechtuo-
jantis susitelkiama tik į kovą.

- Ar tai vienintelė sporto 
šaka, kuria domitės ir prak-

tikuojate dabar?
- Šiuo metu vaikštau ir į 

Rokiškio baseiną. Manau, 
visiems pats plaukimas yra 
labai sveika. Kai apsigyve-
nau Rokiškyje, pirmiausia 
pasigedau baseino ir buvau 
turbūt vienas pirmųjų baseino 
lankytojų. Dabar daugiausia 
rūpinuosi bendru fiziniu pasi-
rengimu, kuris reikalingas bet 
kuriam sportininkui - tenka ir 
bėgioti, ir treniruokliais pasi-
naudoti.

- Dirbate odontologu. 
Kaip sekasi suderinti darbą 
ir sportą?

- Dirbu ir Rokiškyje, ir 
Kupiškyje. Kadangi kelias iki 
Vilniaus ilgas, nusprendžiau 
tą dieną, kai vykstu į sostinę, 
išnaudoti ir darbui – tą vieną 
treniruotės dieną Vilniuje dar 
ir dirbu odontologu. Kitus 
fizinius pratimus daugiau-
sia darau vakarais, po darbo. 
Mano darbe trūksta judėjimo, 
todėl po darbo prasimankš-
tinti – labai smagu ir svarbu. 
Kaip aš sakau: „Jeigu nori 
kažko nedaryti, visada sura-
si šimtą priežasčių, kodėl to 
nedaryti.“ Svarbu tinkamai 
susidėlioti prioritetus, tada 
suspėti tikrai įmanoma.  Dar 
man gelbėja tai, kad kai ku-
riuos fizinius pratimus sten-
giuosi atlikti su vaikais.

-  O kaip šis sportas dera 
su šeima? Ar šeima vyksta 
kartu į varžybas palaikyti?

- Turiu tris vaikus: sūnui - 
11 metų, dukroms 8 ir 4 me-
tai. Vyresnieji vaikai lanko 
plaukimą, o mažylė dar neiš-
sirinko nieko. Žmona kartais 
pamina dviratį, kartais padir-
bėja su  treniruokliais. Ji yra 
ir mano palaikymo komanda 
varžybose – dažniausiai ten 
vykstame kartu. Paprastai ji 
stebi varžybas, gal ne visada 
iki pabaigos, to neseku -  per 
varžybas būnu susikoncentra-
vęs į veiksmą, tai su žmona 
nesikalbame. (Juokiasi.)

- Fechtavimas man, 
prisipažinsiu, - visai neži-

nomas sportas. Tikiu - ir 
daugumai rokiškėnų. Ką 
galėtumėte papasakoti, kuo 
šis sportas išskirtinis? Ar 
jam reikalingos išskirtinės 
sąlygos – apranga, priemo-
nės, patalpos?

- Patalpos praktiškai gali 
būti bet kuri sporto salė. 
Specialių sporto salių mes 
Lietuvoje deja, neturime. Ar-
timiausia fechtavimui skirta 
salė yra Latvijoje, Daugpily-
je. Šiam sportui reikalingas 
15 metrų ilgio takelis. Ap-
ranga tikrai yra speciali, tai 
yra griežtai reglamentuota. 
Pirmiausia – ji turi būti sau-
gi. Lūžus špagai, ji pasidaro 
aštri, todėl apranga turi būti 
tokia, kurios neišeitų pradur-
ti. Apranga turi atlaikyti 800 
niutonų jėgą, kaukė – 1600 
niutonų. Kaukė padaryta iš 
metalinio tinkliuko, o vidu-
je – medžiaga. Kiekvienas 
sportininkas turi turėti įsigi-
jęs savo aprangą, tačiau būna, 
kad perspektyviems rinktinės 
nariams kostiumus nuperka 
federacija. Šiuo metu fech-
tavimo aprangą nesudėtinga 
įsigyti internetu. Žinau, kad 
mes, lietuviai, mėgstame 
vokiškas aprangas. Dabar 
pradėjo ir Lenkijoje gaminti 
kokybiškus kostiumus. Anks-
čiau ukrainiečiai gaminda-
vo kokybiškas špagas, bet 
prasidėjus karui Ukrainoje, 
šios prekės dingo iš rinkos. 
Pasaulyje fechtavimo sportas 
populiarėja, mat žmonės šia-
me sporte gali būti ilgai - tiek 
sportuoti profesionaliai, tiek 
mėgėjiškai. Fechtavimosi 
sportas itin populiarus Pran-
cūzijoje, Lenkijoje, Italijoje, 
Vengrijoje, Vokietijoje. Da-
rosi labai populiarūs veteranų 
čempionatai.

- Kaip fiksuojamas lai-
mėjimas varžybose? Pagal 
dūrių skaičių? Kaip fiksuo-
jami pasiekę priešininką 
dūriai?

- Ginklas yra elektrifikuo-
tas. Matote, fechtuotojams 
ant nugaros pritvirtintas vir-
ves - laidus? Per jas siunčia-

mi signalai. Kaip tai vyksta 
– nėra paprasta paaiškinti, 
tačiau yra reglamentuota, ko-
kia jėga špaga turi pasispaus-
ti – paliesti kūną daugiau nei 
pusė milimetro ir užsidega 
šviesos signalas. Kai įdu-
riama į špagą arba į grindis, 
tada signalas neveikia. Da-
bartiniame fechtavime dūriai 
būna greiti. Teisėjui būtų su-
dėtinga suprasti, kada įvyko 
dūris. Šis procesas elektrifi-
kuotas jau seniai. Netgi pra-
dėjus sportuoti mano mamai, 
tai jau vyko. Beje, fechtavime 
naudojami trys ginklai – špa-
ga, rapyra ir kardas. Lietuvo-
je naudojame dažniausiai tik 
špagą. Ji buvo elektrifikuota 
pirmiausia. Kardas elektrifi-
kuotas paskutinis.

- Kokių dar esate gavęs 
įvertinimų šiame sporte? 

Galbūt dalyvavote varžy-
bose užsienyje?

- Aktyviausiai sportavau 
iki 19 metų. Iki to laiko esu 
tapęs visų amžiaus katego-
rijų, išskyrus suaugusiųjų, 
čempionu. Paskutinis Lietu-
vos fechtavimo čempiona-
tas tapo pirmuoju kartu, kai 
tapau suaugusiųjų amžiaus 
grupės nugalėtoju. Keliavęs 
esu daug, tad turbūt apke-
liauta pusė Europos: Lenkija, 
Vokietija, Slovakija, Austrija, 
Čekija, Latvija, Estija, Suo-
mija, Švedija. Esu buvęs ir 
Rusijoje. Bet, žinant dabar-
tinę situaciją, visi turnyrai ir 
sportininkai Rusijoje ir Bal-
tarusijoje yra suspenduoti 
tarptautinės fechtavimo fede-
racijos.

Rita GRIGALIENĖ
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Didėjanti grūdų supirkimo kaina brangina duonos ir pyrago gaminius
Grūdų supirkimo kainos 

per metus padidėjo apie 40 
procentų. Labiausiai – 71 
procentu – brango rapsų 
supirkimas. Tai rodo VĮ 
Žemės ūkio ir kaimo vers-
lo centro atlikta praėjusių 
ir šių metų vasario mėne-
sių grūdų supirkimo kainų 
analizė. Kas šioje rinkoje 
vyksta toliau, aišku tik tiek, 
kad kainos ir toliau didėja. 
Domėjomės, kokios ten-
dencijos Rokiškio krašto 
įmonėse, kurios superka 
grūdus. Tiesa, susisiekti su 
tokiomis įmonėmis nebu-
vo paprasta. Viešoji infor-
macija, kaip apie grūdus 
superkančias įmones, pa-
teikiama apie AB „Linas 
Agro“ atstovus Rokiškio 
rajone, įmonę „Lašų duo-
na“ bei įmonę „Rokiškio 
grūdai“, kurie, pasirodo, 
priklauso „Agrokoncerno 
grupei“.  

„Lašų duona“ apie 
grikių supirkimą 
prognozuoti nedrįsta
UAB „Lašų duona“ atsto-

vas, administracijos vadovas 
Haroldas Saniukas nurodė, 
kad įmonė superka tik gri-
kius. Ši kultūra nereikalauja 
derlingo dirvožemio, todėl 
tinka ir Rokiškio krašto že-

mei. „Turime rudens rezervą, 
dabar masinio pirkimo nėra. 
Manau, įmonės pajėgumai iš-
naudoti. Lyginant su praėju-
sio rudens kaina, grikių kaina 
dabar yra šiek tiek pakilusi. 
Kas bus ateinantį rudenį, dar 
nežinia. Aišku, turėtų brang-
ti. Daug priklausys ir nuo 
Rytų kaimynų, nuo politinių 
dalykų, nes dalis energetinių 
resursų bei žaliavos ateina iš 
ten. Grikių derlius nuimamas 
spalio mėnesį. Jeigu ūkinin-
kai nepatręš dirvos, neturės 
trąšų, tai turės įtakos derliui.“ 
– svarstė, kokios galėtų būti 
kito derliaus kainos H. Saniu-
kas.

„Linas Agro“ – kainų 
kilimas per metus 
sudarė apie 40 proc.
AB „Linas agro“ atstovas 

Svajūnas Banelis trumpai 
informavo, kad kviečiai šiuo 
metu yra pabrangę 40 proc., 
rapsai - 36 proc. Kokios bus 
kainos rudenį, jis sakė ne-
drįstantis prognozuoti. Šis 
procentinis kainų augimas 
nurodytas, lyginant 2021 m. 
gegužės 2 d. grūdų kainas su 
kainomis 2022  m. gegužės 
2 d. Pasak S. Banelio, grū-
dų kainos auga dėl globalių 
priežasčių – vyksta karas, 
na, o rapsai pabrangę yra dėl 

apskritai aliejinių kultūrų trū-
kumo.

UAB „Agrokoncerno 
grupė“: didžiausią vertę 
turi aukštos kokybės 
kviečiai
UAB „Agrokorncerno 

grupė“, prieš pateikdami at-
sakymą, ilgai dvejojo. Abe-
jota, ar pateikiant prognozes 
dėl kainų kilimo ar kritimo 
tendencijų, nebus pažeistas 
Konkurencijos įstatymas. Vis 
tik įmonės atstovas Karolis 
Šimas informavo: „Kadangi 
situacija grūdų rinkoje nuo-
lat kinta, grūdų kaina pri-
klauso nuo daugybės fakto-
rių - būsimo derliaus, sausrų 
grūdus auginančiose šalyse, 
geopolitinės situacijos ir kitų 
dedamųjų dalių, grūdų supir-
kimo kainas komentuoti yra 
sudėtinga ir dar labai anksti. 
Didžiausią vertę, kaip ir prieš 
karą Ukrainoje, turėjo aukš-
tos kokybės kviečiai (Ekstra 
klasė), pašarinių kviečių (IV 
klasė) patrauklumas ir toliau 
mažėja. Ši tendencija nesi-
keis, tačiau vėlgi, kokia bus 
supirkimo kaina javapjūtės 
metu ar vėliau, komentuoti 
dar sudėtinga.“ 

Tarptautinių rinkų 
duomenys skelbia, kad 

grūdai bus brangiausi 
rudenį
Beje, grūdų supirkimo 

rinkų informacija skelbiama 
viešai. Pagal Europos rinkų 
duomenis, prognozuojama, 
kad 2022 m. rugsėjo mėnesį 
maistinių kviečių mažiausia 
kaina eurais bus 415 Eur už 
toną („Euronext“ tarptautinės 
biržos duomenys), kuri tą se-
zoną po truputį mažės. Bran-
giai kainuoja rapsai – pla-
nuojama, kad rugsėjo mėnesį 
mažiausia jų kaina bus 843 
Eur už toną, kai dar 2021 m. 
lapkritį nesiekė nė 700 eurų.

Nuo grūdų kainų 
priklauso ir duonos 
gaminių kaina bei 
kokybė
VĮ Žemės ūkio ir kaimo 

verslo centro duomenimis, 
gegužės mėnesio pradžioje 
tamsios duonos mažmeninė 
vidutinė kaina padidėjo, o ba-
tono - išliko stabili.

Kviečių vidutinė supir-
kimo kaina Lietuvos grūdų 
supirkimo įmonėse 2022 m. 
18 savaitę, palyginti su kaina, 
buvusia prieš savaitę, padi-
dėjo 2,11 procentų ir sudarė 
346,74 Eur už toną bei buvo 
63,30 proc. didesnė, negu 
2021 m. tuo pačiu laikotar-

piu.
Kaip informavo Žemės 

ūkio ir kaimo verslo cen-
tras, 2022 metų 18 savaitę, 
ją lyginant su šių metų 17 
savaite, mažmeninė tamsios 
duonos (be priedų, su PVM) 
pardavimo kaina Lietuvos di-
džiųjų mažmeninės prekybos 
tinklų parduotuvėse sudarė 
2,53 Eur už kilogramą, o tai 
yra 0,4 proc. daugiau, negu 
buvo prieš savaitę ir 39,01 
procentų didesnė kaina, lygi-
nant su 2021 m. 18 savaite (t. 
y. duomenimis prieš metus). 
Batono (be priedų, su PVM) 
pardavimo kaina 18 savaitę 
sudarė 2,21 Eur už kilogra-
mą – išliko tokia pati, kaip ir 
prieš savaitę, bet buvo 44,44 
procentų didesnė, lyginant su 

2021 m. tuo pačiu laikotar-
piu.

Vertinant šiuos 
duomenis, grūdų 
supirkimo kaina auga 
greičiau nei duonos bei 
batono gaminių kainos.
Per metus kvietiniai miltai 

pabrango 26,32 proc.
Aukščiausios rūšies kvie-

tinių miltų (1 kg pakuotėse) 
vidutinė mažmeninė kaina 
Lietuvos didžiųjų mažmeni-
nės prekybos tinklų parduo-
tuvėse 18 savaitę sudarė 1,20 
Eur ir buvo 0,84 procentų di-
desnė kaina nei prieš savaitę, 
bet 26,32 procentų didesnė, 
ją lyginant su praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu.

Rita GRIGALIENĖ

Susipažinkite: naujas žmogus Kriaunų apylinkėse 
bei naujos bendruomenės pirmininkas – Edvinas Vavilovas

Pristatant Rokiškio 
rajono Kriaunų seniūni-
jos 2021-ųjų metų veiklos 
ataskaitą, dalyvavo gana 
daug šio krašto žmonių. 
Minėta, kad dalis jų nėra 
patenkinti anksčiau susi-
kūrusia Kriaunų kaimo 
bendruomene. Paaiškėjo, 
kad visai neseniai susikū-
rė nauja asociacija „Sar-
tai mano kraštas“, galinti 
tapti alternatyva tiems, 
kurie dar nerado, kaip 
save galėtų įprasminti 
bendruomenių veikloje. 
Šios bendruomenės pirmi-
ninkas – Edvinas Vavilo-
vas, atvykęs iš kitų kraštų 
bei turintis įvairiapusiškos 
gyvenimo patirties, susi-
rinkime išsiskyrė ramybe 
ir santūrumu. „Rokiškio 
Sirena“ nusprendė prista-
tyti šį žmogų ne tik Kriau-
nų kraštui, bet ir platesnei 
visuomenei.

- Esate naujos Kriau-
nų kaimo bendruomenės 
– „Sartai mano kraštas“ 
- pirmininkas. Nuo kada 
ėmėtės šių pareigų?

- Jeigu atmintis neaplei-
džia – prieš plius - minus 
porą mėnesių.

- Koks Jūsų ryšys su šiuo 
kraštu?

- Esu praleidęs nemažai 
vaikystės vasarų šiuose kraš-
tuose.

- Kiek žinau, kurį laiką 
gyvenote kitur. Iš kur esate 
atvykęs?

- Esu gimęs ir augęs Kau-
ne. Studijavau architektūrą 
Vilniaus dailės akademijoje. 
Po studijų išvykau i Didžiąją 
Britaniją, kur vėl studijavau 
St. Martino menų koledže 
architektūrą ir 3D objektų 
dizainą. Anglijoje praleidau 
10 gyvenimo metų - dirbau, 
keliavau, įkūriau du verslus, 
iš kurių vieną perleidau bro-
liui. Paskui vėl studijavau - šį 
kartą Vilniaus universitete 

psichologiją. Gyvendamas 
užsienyje, sutikau dabartinę 
žmoną, su kuria šiuo metu 
auginame tris vaikus.

- Kas Jus atviliojo į vieto-
vę prie Sartų ežero – graži 
gamta, ramybė, žmonės ar 
kita?

- Pradžioje buvo minčių 
grįžti atgal į Kauną, tačiau, 
atvažiavęs aplankyti gimtojo 
miesto, supratau, kad minti-
mis grįžinėjau į senąjį Kauną 
– tą miestą, kurį palikau prieš 
dešimtmetį, tačiau kurio jau 
nebėra. Tuomet neįvertinau, 
jog miestas ir jo žmonės per 
šį laiką gali pasikeisti taip sti-
priai. Žinoma, pasikeičiau ir 
aš pats, tiesą sakant, nelabai 
žinau, kas pasikeitė labiau. 

Prie sprendimo prisidė-
jo ir kita, galbūt ir esminė, 
priežastis, pastūmėjusi apsi-
spręsti gyventi vienkiemyje, 
gamtos apsupty, t.y. vartoto-
jiškas, konformistinis žmonių 
mentalitetas didžiuosiuose 
miestuose.

- Kaip sekasi susidrau-
gauti su vietos žmonėmis?

- Nesu ekstravertas - is-
teroidas, tad natūraliai ne-
jaučiu labai didelio poreikio 
veltis į įvairias peripetijas ar 
intriguoti. Gerbiu kitų žmo-
nių nuomonę bei asmenines 
žmonių ribas, tad, žvelgda-
mas iš subjektyvios pozici-
jos, nejaučiu, jog būtų kažko-
kių keblumų susidraugauti su 
vietiniais žmonėmis.

- Kokiomis veiklomis už-
siimate?

- Šiuo metu gaminame 
anglies pluošto lenktynėms 
skirtus dviračių rėmus plen-
tui. Taip pat pradėjome 
steigti naują kompaniją, kuri 
teiks dizaino bei inžinerinius 
sprendimus, o tai pat - ir ga-
mybos paslaugas aeronauti-
kos bei sporto inventoriaus 
sektoriuje, kur bus naudoja-
mos kompozitinės medžia-

gos.

- Kokie planai dėl naujo-
sios bendruomenės – galbūt 
turite numatęs konkrečių 
veiklų?

- Turime numatę, tačiau dėl 
pirmaisiais metais asociaci-
joms taikomų veiklos apriboji-
mų nemanau, jog yra verta apie 
tai diskutuoti. Laikai keičiasi, o 
su jais - ir prioritetai. Šiuo metu 
turime minčių, susijusių su so-
cialinio, edukacinio pobūdžio 
veiklomis artėjančios vasaros 
laikotarpiu. Mūsų tikslas yra 
suvienyti seniūnijoje gyvenan-
čius žmones, susodinti visus 
prie vieno draugiško stalo, 
susipažinti, o tada visus gerai 
pašokdinti, Eugenijui Raugui 
„pliekiant” akordeonu.

- Kiek planuojate turėti 
šios bendruomenės narių?

- Kuo daugiau, tuo geriau.

- Ar galėtumėte plačiau 
pristatyti savo šeimą – žmo-
na, vaikai. Kas jie?

- Žmona – gimusi, augusi 
Japonijoje. Mokėsi Anglijoje. 
Yra menininkė. O vaikai, kaip 
vaikai – mokinasi taisyklingai 
laikyti šaukštą. Vyresnysis ne-
senai pradėjo lankyti darželį, 

jaunesniesiems iki darželio dar 
teks priaugti.

- Kokių turite laisvalaikio 
pomėgių?

- Pagrindinis pomėgis yra 
klasikinės, mokslinės bei me-
todinės literatūros skaitymas. 
Jeigu neskaitau, jaučiu malo-
numą, dirbdamas su mediena 
– kvapas, tyla, ramus darbo 
tempas atveria langą apmasty-
mams.

- Ką veiksite šią vasarą?
- Busiu užimtas verslo plė-

tra bei namo statyba.

 - Ne paslaptis, kad kurį 
laiką vyksta nesutarimai 
tarp Kriaunų kaimo ben-
druomenės bei seniūnijos. 
Ką apie tai galvojate – ko-
kios galėtų būti nesutarimų 
priežastys?

- Per daug nieko apie tai 
negalvoju, nes neturiu pakan-
kamai informacijos detaliam, 
aiškiam paveikslui susidaryti. 
O jeigu kažką „gardaus“ ir ži-
nočiau – nesakyčiau, juk gyve-
nimas be paskalų įdomesnis...

Tad, mieli Kriaunų apylin-
kių gyventojai, laukite poky-
čių! (aut. pastaba)

Rita GRIGALIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracija (kodas 188772248, Respublikos 
g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno 
kambario ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste 
– 1 vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 
vieno kambario butas su visais komunaliniais pa-
togumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis 

(virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei 
butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perka-
mi.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų ne-
kilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus 
įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių 
į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energi-
nio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės adminis-
tracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto 
valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskienei, 
mob. +370 658 13 231 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt 
naujienų skiltyje.
Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306, mob. +370 658 13 231, el. 
paštu k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus 
pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai 
Kristinai Tūskienei, tel. Nr. +370 658 13 231).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. gegužės 30 d. 10.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas par-
duodamo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir te-
lefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti 
paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats 
savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asme-
nims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. gegu-
žės 30 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 
aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1736

Gegužės 27 d. (penktadienį) 10 val. šaukiamas 
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Po-
sėdis vyks Rokiškio rajono savivaldybės I a. sa-
lėje. Tarybos posėdžio darbotvarkė ir sprendimų 
projektai skelbiami interneto svetainėje adresu: 
http://old.rokiskis.lt/lt/e-demokratija/posedziai.
html

Užs. 1752

Partizanų pagerbimo diena paminėta prie Panemunio paminklo „Angelas"
Partizanų pagerbimo, 

kariuomenės ir visuomenės 
vienybės diena penktadienį 
(05.13) paminėta Panemu-
nyje, prie paminklo „An-
gelas“ pokario metais žu-
vusiems laisvės kovotojams 
atminti.

 
Prie paminklo ir šalia esan-

čio kryžiaus, skirto žuvusiems 
partizanams, padėta gėlių, 
uždegtos žvakelės. Vietą kur 
buvo sumesta ir užkasta pen-
kiasdešimt žuvusių laisvės 
kovotojų, minėjimo dalyviai 
papuošė trispalviais popie-
riniais paukščiais, kuriuos 
iškarpė Pandėlio gimnazijos 
ateitininkai.

 Kartu džiaugėsi ir sveikino 
pilietišką Pandėlio krašto ben-
druomenę, su kuria nuveikta 

daug gerų darbų: sutvarky-
ta Zablačiaus dvare žuvusių 
partizanų kapavietė, renkama 
medžiaga apie šių laisvės ko-
votojų užkasimo vietas, taip 
pat pakeista žuvusiems No-
tigalės partizanams atmini-
mo lenta Pandėlio kapinėse, 
atnaujintas Notigalėje (Ku-
piškio r.) partizanų bunkeris, 

pradėta įgyvendinti žuvusio 
partizano Antano Bliekos sū-
naus Izidoriaus Bliekos idėja, 
statyti paminklą Čedasuose 
žuvusiems šio krašto kovoto-
jams. Prie to aktyviai priside-
da krašto bibliotekininkės ir 
kiti šio krašto entuziastai.

 Dėkoja už organizuotą 
gražų ir prasmingą renginį: 

Rokiškio J. Keliuočio viešo-
sios bibliotekos Panemunio 
filialo bibliotekininkei Elenai 
Baronienei, Pandėlio gimna-
zijos jauniesiems šauliams ir 
jų energingai vadovei Rimai 
Žekienei už aktyvų prisidėji-
mą.

Laisvės kovų muziejaus 
Obeliuose inform.
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07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 Ūkininkas ieško žmonos
11:10 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida 
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Bastilijos diena 
00:20 Paskutinis laivas
01:20 Gran Torino 
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:15 Alchemija. Švietimo amžius
04:45 Kultūrinė dokumentika

Btv

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas
07:00 Mano virtuvė geriausia 

08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas
12:35 Privatus detektyvas 
Magnumas
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Desperado
23:10 Ekstremalus greitis 
00:55 Strėlė

Lrytas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Kaip naciai pralaimėjo karą 
08.00 Daktarė Kovalčiuk
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Gyvenimo linija
11.10 Neišsižadėk
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Mano geriausias 
draugas
12:30 Pasaulio puodai
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba

22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Viena byla dviem 
00:10 Komisaras Reksas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:20 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys

08:00 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Pagrobimas
00:25 Bulis
01:25 Elementaru
02:25 Perėja
03:25 Mikė
03:55 Bulis
04:55 Moderni šeima

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4

06:30 Bus visko
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:55 Ūkininkas ieško žmonos
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Gran Torino 
00:50 Paskutinis laivas
01:50 Amerikietis 
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas
07:00 Mano virtuvė geriausia

08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Seklys ir Makaulė
11:35 Mentalistas
12:35 Privatus detektyvas 
Magnumas
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas 
21:00 Ekstremalus greitis
22:45 Moteris-Katė
00:45 Strėlė

Lrytas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Švyturių žmonės
08.00 Daktarė Kovalčiuk
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Gyvenimo linija
11.10 Neišsižadėk

12.15 TV parduotuvė
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laikykitės ten
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Lietuva tiesiogiai
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Laikykitės ten
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu 
03.00 Gyvenimo linija
03.55 Laikykitės ten
04.35 Reali mistika
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19 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas 
Monkas 3
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gamtininko užrašai
12:30 Nacionalinė 
ekspedicija
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 (Pra)rasta karta
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Viena byla dviem 
00:10 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro. 
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:20 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys

08:00 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Nesunaikinami
00:25 Rezidentas
01:30 Elementar
02:30 Perėja
03:30 Mikė
04:00 Rezidenta
04:55 Moderni šeima

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Šeškinės 20

12.15 TV parduotuvė
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Oponentai
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Lietuva tiesiogiai
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Oponentai
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu 
03.00 Gyvenimo linija
03.55 Oponentai
04.35 Reali mistika
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20 06:00 Himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Detektyvas 
Monkas 4 
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pusryčiai pas 
kaimyną
12:30 Širdyje lietuvis
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Laisvės kaina 
00:30 Paveldėtojos 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl
03:30 Mano geriausias draugas
04:00 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:20 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys

08:00 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Ledo šalis 2 
21:25 Karibų piratai. Salazaro 
kerštas
00:00 D'Artanjanas ir trys 
muškietininkai
02:05 Pagrobimas
03:55 Žmogus be praeities

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Bučiuoju. Rūta 
07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Ponas ir ponia gangsteriai 
23:00 Tavo eilė 
01:00 Bastilijos 
02:45 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas
12:35 Privatus detektyvas 

Magnumas
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena 
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Amerikietiškos imtynės 
23:00 Snaiperis. Atgimimas 
00:50 Desperado
02:55 Strėlė

Lrytas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Kaip naciai pralaimėjo karą 
08.00 Daktarė Kovalčiuk
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Gyvenimo linija
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Lietuva tiesiogiai

13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda 
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Lietuva tiesiogiai
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu 
03.00 Gyvenimo linija
03.55 Laisvės TV valanda
04.35 Reali mistika
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PASLAUGOS

• 1/2 etapų poliravimo 
paslaugos. Salono valymo 
darbai. Metalo dulkių ir kitų 
nuosėdų valymas nuo kėbulo. 
Automobilio paruošimas 
pardavimui. Pagalba 
parduodant automobilį ir kt. 
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
•  Iš užsakovo medžiagų 
statome pavėsines, terasas, 
malkines, dengiame stogus . 
Tel. 8 691 84 082. Rokiškis
•  PIGIAUSIAI vežame 
žvyrą. Mini krautuvo 
BOBCAT ir mini 
ekskavatoriaus nuoma .  
Tel. 8 614 41 588. Rokiškis
•  Pjaunu trimeriu žolę. Aro 
kaina 4,5 Eur .  
Tel. 8 686 22 897. Rokiškis
•  Griovimo darbai bei 
aplinkos tvarkymas visoje 
Lietuvoje .  
Tel. 8 650 86 798. Rokiškis
•  Automobilių važiuoklės 
darbai, tepalų ir filtrų keitimas 
ir kiti darbai .  
Tel. 8 623 29 261. Rokiškis
•  Atliekame šildymo sistemų 
santechnikos darbus .  
Tel. 8 615 52 759. Rokiškis
•  Mini ekskavatoriaus 
nuoma su operatoriumi. Visi 
žemės kasimo, lyginimo, 
aplinkos tvarkymo darbai. 
Biologinių nuotekų įrenginių 
montavimas .  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
•  Valymo įrenginiai su pilnu 
įrengimu, visais reikalingais 
sertifikatais ir galimybe 
gauti savivaldybės paramą 
iki 1000 Eur. Registruojame 
norinčius. Kreiptis 
telefonu arba el. paštu 
komunikacijusistemos@

PERKA

gmail.com .  
Tel. 8 652 63 120. Rokiškis
•  VW Trasporter nuoma 
be vairuotojo. Tinka B 
kategorijos vairuotojo 
pažymėjimas . Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 675 55 128. Rokiškis

•  Antikvarą, sendaikčius, 
militaristiką, senus 
dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus .  
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
•  Ieškomas pirkti 
gyvenamasis namas, sodyba, 
butas aplink Rokiškį 10 km 
spinduliu. Iki 20000 Eur .  
Tel. 8 601 58 734. Kaunas

KITA

• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Kaina 0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

•  Storasienę cisterną 5 kub. m 
. Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
•  Sausas malkas. Atvežu . 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
•  Dviejų dalių medinius 
vartus. Nauji, apkalta 
dailylentėmis tik išorinė pusė, 
galima šiltinti. Be vyrių . 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
• Parduodu šiltnamį . Kaina 
150 Eur. Tel. 8 615 81 577. 
Rokiškis
• Sausas žalias malkas, 
medienos atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
•  Pigiai žilvyčio ir mišrias 
skaldytas malkas, sausos. 
Kaina sutartinė . Kaina 
30 Eur. Tel. 8 607 14 782. 
Rokiškis
•  Arklinį grėbtuvą sodybos 
puošybai . Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
•  Naują akumuliacinę su 
apšiltinimu 1000 l talpą . 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 615 81 577. Rokiškis
•  Naudotą šildymo katilą 
Kalvis 2-25 su pamaišymo 
kranu ir išsiplėtimo baku . 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 621 57 525. Rokiškis

PAŽINTYS
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

•  3 kambarių butą Jaunystės 
g. Reikalingas kapitalinis 
remontas. Skambinti po 12 
val . Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 603 10 473. Rokiškis
• 2 kambarių butą 
Kavoliškyje, Melioratorių 
g. 4/4 aukštas. Langai 
plastikiniai, įstiklintas 
balkonas, durys šarvuotos. 
Šildymas kietu kuru. Butas 
šviesus ir šiltas. Yra rūsys. 
Kaina 27500 Eur.  
Tel. 8 653 45 795. Rokiškis
•  24 a sklypą su dviejų aukštų 
mūriniu namų, terasa, dideliu 
tvenkiniu, pirtimi, malkine 
pamiškėje. Aptvertą tvora. 
Steponyse . Kaina 27000 Eur. 
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• 1 kambario butą 30,59 kv. 
m Aukštaičių g., Rokiškis. 
Pirmas aukštas. Didelis 
balkonas. Kaina 25000 Eur. 
Tel. 8 610 41 005. Rokiškis
• 2 kambarių butą 
daugiabutyje. Pradėtas 
remontas, nauja šildymo 
sistema: naujas katilas, 
šildomos grindys, 
kombinuotas vandens 
šildytuvas. Naujas 
vandentiekis, kanalizacija ir 
elektros instaliacija. Domina 
mainai į sodą su nameliu arba 
į sodybą. Kaina 21000 Eur. 
Tel. 8 617 21 569. Rokiškis
• Jūžintų miestelyje 125 
kv. m namą su erdviu 25 a 
sklypu. Kraštinis sklypas. 4 
kambariai. Po namu sausas 
rūsys. Ūkiniai pastatai. Netoli 
ežeras. Kaina sutartinė.  

Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
•  Nedidelį 1 kambario 
23,34 kv. m butą Taikos g. 
5, trečiame aukšte. Namas 
mūrinis, plastikiniai langai, 
renovacija išmokėta. Balkono 
nėra. šildymo kaina praeitą 
sezoną tik 17 Eur. Reikalingas 
remontas. Kaina galutinė . 
Kaina 18500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  20 a namų valdos sklypą 
Vydūno g. 3C, Serapiniškio 
km., Rokiškio raj. Atvesta 
elektra, įrengti privažiavimo 
keliai, parengtas namo 
projektas ir gautas statybos 
leidimas. Be tarpininkų . 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
•  Tvarkingą 1 kambario butą 
su baldais ir buitine technika. 
Namas po renovacijos. 
Pigus išlaikymas (šildymas 
Rokiškyje žiemą 15 Eur). 
Erdvi virtuvė 9,3 kv. m, 
bendras plotas 36,6 kv. m. 
Pietinė pusė. 4 aukštas . 
Kaina 34000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Namą Pandėlyje, 
Puodžialaukės g. Gera vieta, 
vandentiekis, reikalingas 
remontas . Kaina 8000 Eur. 
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis

•  Rokiškyje Vaižganto 
g. namą 104 kv. m. Nauji 
plastikiniai langai, stogas. 
Šildymas kietu kuru, vietinis 
vandentiekis, kanalizacija. 
Ūkinis pastatas, teritorija 
aptverta. Gera, patogi vieta . 
Kaina 60000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Rokiškyje Pergalės g. 
namą. Bendras plotas 201 kv. 
m, miesto komunikacijos, 
Šildymas kietu kuru. 6 a 
sklypas. Viduje reikalingas 
remontas. Kaina derinama . 
Kaina 37000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Patalpas Jūžintuose. 
Detaliau telefonu . Kaina 
14500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Namą Rokiškyje, Gedimino 
g. Gyvenamas plotas 96,36 
kv. m. Po visu namu rūsys. 
Pakeistas namo stogas 
prieš 18 m. Ūkinis neseniai 
statytas su erdviu garažu, 
3 automobiliams, turinčiu 
duobę. Lengvai prižiūrimas 6 
a sklypas. Namas giliau nuo 
pagrindinės gatvės. Viduje 
reikalingas remontas. Kaina 
69000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  Sodų bendrijoje Šilelis ( 
už Miškų ūkio) sodo sklypą. 
Kaina sutartinė .  
Tel. 8 615 70 861. Rokiškis
• Tvarkingą medinį namą 
Juodupės miestelyje. 110 kv. 
m, apkaltas plastikinėmis 

lentelėmis. Plastikiniai 
langai, keisti visi radiatoriai, 
šiltintas antras aukštas. Lieka 
dalis baldų, pakeistas stogas, 
naujai išvedžiota elektra. 
Kiemas išklotas trinkelėmis. 
Erdvus ūkinis, du garažai, 
pagalbinės patalpos, trifazis. 
Du šiltnamiai sklype. Sklypas 
10,5 a. Kaina 46000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Administracinės paskirties 
pastatą su žemės sklypu už 
buto kainą! Pramonės 9D, 
Rokiškis.92 kv. m, visos 
komunikacijos, puikus 
privažiavimas, didelė 
asfaltuota aikštelė. Žemės 
sklypas 4,4 a. Galimi mainai 
į kitą nekilnojamąjį turtą 
Rokiškyje arba nuoma . Kaina 
39000 Eur. Tel. 8 633 11 311. 
Rokiškis

NUOMA

•  Išnuomosiu 2 kambarių 
butą su baldais ir buitine 
technika . Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
•  Išsinuomočiau 1 kambario 
butą su patogumais ilgesniam 
laikui Rokiškyje .  
Tel. 8 609 77 389. Rokiškis
•  Ieškau išsinuomoti prie 
vandens žemės sklypą .  
Tel. 8 610 83 462. Rokiškis
•  Išsinuomosiu žemę Skemų, 
Bajorų, Lukštų, Obelių 
apylinkėse .  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• IKI prekybos centre 
nuomojamos patalpos 
komercinei veiklai. Plotas 
10 - 600 kv. m, rūsyje ir 

pirmame aukšte. Kreiptis 
telefonu. El.p. info@rokana.
lt. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 686 42 522. Rokiškis
•  Jauna šeima ieško namo 
arba kotedžo nuomai 
Rokiškio mieste. Galima 
sumokėti už metus į priekį . 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 614 43 199. Rokiškis
•  Gal kas nuomuoja 
Obeliuose dviejų kambarių 
butą . Tel. 8 608 03 415. 
Rokiškis

•  Dvi lovas 190x80 cm . 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
•  Nesurinktą ąžuolinį stalą su 
suolais . Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 86 097. Rokiškis
•  Mažai naudotas elektrinį 
kompresinį čiužinį nuo 
pragulų . Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
•  Mažai naudotą nuo pragulų 
čiužinį. Pirktas Grike firmos . 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Gultą. Kaina 52 Eur.  
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
•  Naudotas geros būklės 
spintas. Kaina 30 Eur/vnt. 
Išsivežti patiems .  
Tel. 8 601 08 211. Rokiškis
•  Labai geros būklės sofą-
lovą. Neišsėdėta  . Kaina 
70 Eur. Tel. 8 672 38 868. 
Rokiškis

BALDAI

• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Didelį šaldytuvą. Aukštis 
165 cm, plotis 75 cm . Kaina 
70 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
•  Džiovyklę Electrolux. 
Veikia gerai, džiovinti galima 
8 kg. Kaina derinama . Kaina 
80 Eur. Tel. 8 629 11 572. 
Rokiškis
•  Mikrobangų krosnelę Acme 
. Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Skubiai dovanojami baldai. 
Išsivežti patiems.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
•  Dovanoju raudonas plytas . 

DOVANOJA

Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
•  Dovanoju silikatines plytas. 
Apie 300 vnt. Naudotos, bet 
nuvalytos nuo skiedinio .  
Tel. 8 626 29 028. Rokiškis
•  Dovanoju katytę .  
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis
•  Dovanoju ožkytę ir ožiuką 
(2.5 mėn) . Tel. 8 605 87 420. 
Rokiškis

•  Beveik naujus Nike 
sportinius batus . Kaina 
35 Eur. Tel. 8 601 92 760. 
Rokiškis
•  Sportinius batus . Kaina 
40 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

•  Kolonėles Magnat. 2 vnt. 
15 Eur . Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  Naują Bluetooth kolonėlę . 
Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Automobilinį grotuvą. Cd, 
Aux, Jvs. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Filmavimo kamerą Sony. 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Multimediją navigaciją 
laisvų rankų irangą. Bluetooh, 
Wi-fi ir kiti privalumai. 
Naudotas 1 metus . Kaina 
125 Eur. Tel. 8 698 72 751. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

•  Gal kas turėsite atliekamų 
tulpių svogūnėlių rudeniniam 
sodinimui. Užsiprašau iš 
anksto . Tel. 8 615 41 365. 
Rokiškis
•  Senyvo amžiaus moteris 
prašo padovanoti lengvo 
valdymo ( gali būti 
mygtukinis) mobilaus ryšio 
telefoną . Tel. 8 606 61 796. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

•  Triratuką su nuimamais 
papildomais ratais ir du 
dviračius mergaitėms 5-10 m. 
Visi mažai naudoti ir geros 
kokybės . Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
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•  13 d. vakare Rokiškyje, 
netoli dvaro, alėjoje rastas 
telefonas . Tel. 8 625 50 495. 
Rokiškis
•  Prie Panevėžio g. 14, 
Rokiškis rasti Opel l/a 
rakteliai, buto raktas ir kiti 
raktai . Tel. 8 699 48 657. 
Rokiškis
• Rasti audi mašinos raktai. 
Tel. 8 676 19 056. Rokiškis
•  Pamesta tamsiai mėlynos 
spalvos medžiaginė rankinė 
su juodu diržu. Radusiam 
atsilyginsiu .  
Tel. 8 611 20 442. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Stacionarų kompiuterį. 7 
Wind. Tel. 8 605 80 900. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį 
Toshiba. 7 Wind.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

•  17 m. jaunuolis ieško 
darbo. Galiu pjauti žolę, 
skaldyti malkas, arba būti 
pagalbiniu darbininku. Miške 
nedirbu. Galiu dirbti tik 
savaitgaliais .  
Tel. 8 633 87 835. Rokiškis
• 42 m. moteris ieško darbo. 
Galiu tvarkyti aplinką, grėbti 
lapus. Tel. 8 602 21 055. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo 
Rokiškio rajone. Galiu dirbti 
pas ūkininkus, prižiūrėti 
senus ligotus žmones. Siūlyti 
visokius variantus.  
Tel. 8 624 11 019. Rokiškis
• Skubiai ieškau bet kokio 
darbo. Būtų geriau ilgalaikis, 
bet galiu dirbti ir vienadienius 
darbus. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
•  Ieškau darbo prie 
kompiuterių remonto. Taisau 
nešiojamuosius ir stacionarius 
kompiuterius .  
Tel. 8 622 52 034. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu iš 
Rokiškio raj. Darbo nebijau, 
esu prižiūrėjusi mažus 
vaikus. Su vežiojimu, neturiu 
transporto. Siūlyti įvairius 
ir padorius darbus. Pažintys 
nedomina. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis
•  37 m. moteris ieško darbo . 
Tel. 8 602 15 677. Rokiškis

IEŠKO DARBO

SIŪLO DARBĄ

•  Ūkininko ūkyje 
reikalingas traktorininkas 
- mechanizatorius. Darbas 
ilgalaikis, pastovus. 
Privalumas, patirtis žemės 
ūkyje dirbant žemės dirbimo, 
purškimo darbus, derliaus 
nuėmimo darbus .  
Tel. 8 660 87 681. Rokiškis
• Ramundas GM,UAB 
reikalinga(-s) medienos 
džiovyklos operatorė(-ius). 
Darbo vieta - Panemunėlio 
gelž. Stotis.,  Rokiškio r. 
Darbas pamaininis. Darbo 

užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 830 Eur iki 900 
Eur. Tel. Nr. 861003980 .  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
•  Ieškomas meistras galintis 
sutvarkyti laiptus .  
Tel. 8 626 07 460. Rokiškis
•  Ieškomi plataus profilio 
statybininkai. Darbas 
aplink Rokiškio raj. Be 
komandiruočių . Kaina 
1400 Eur. Tel. 8 603 64 685. 
Rokiškis
•  Ieškomi pagalbiniai 
darbuotojai statybose. 
Reikalavimas B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas . 
Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 603 64 685. Rokiškis
•  Reikalingi žmonės medelių 
sodinimui.Paimame iš namų . 
Tel. 8 684 89 786. Rokiškis
•  Reikalinga darbuotoja 
darbui šiltnamyje trumpam 
laikotarpiui (1 mėnesiui). 
Darbo vieta už Kavoliškio . 
Tel. 8 676 37 799. Rokiškis
•  Reikalingas pastovus 
žmogus žolės pjovimui 
dviejuose soduose .  
Tel. 8 627 00 706. Rokiškis
•  Ūkyje reikalingi 
darbuotojai - traktorininkas 
ir kombainininkas. Visa 
informacija telefonu .  
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
• "UAB ,,Ilzenbergo ūkis“ 
ieško naujo komandos 
nario – laivavedžio naujam, 
šiais metais pagamintam, 
moderniam elektriniam 
katamaranai, kuriuo vienu 
metu plaukti gali iki 40 
žmonių. Siūlome darbą 
vasarai, savaitgaliais.    Mes 
siūlome:   • 
Įdomų darbą naujutėliame 
elektriniame katamarane   
• Darbą profesionaliame 
ir draugiškame kolektyve   
• Karjeros galimybes      
Reikalavimai kandidatui:   
• Ne mažesnė kaip 2 m. 
patirtis vairuojant vilkiką 
arba autobusą   • Galiojantis 
CE arba D kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas   • 
Atsakingumas, sąžiningumas 
ir punktualumas   .  
Tel. 8 612 34 681. Rokiškis"

•  Galingą savaeigę žoliapjovę 
. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
•  Naują benzininį pjūklą 
HPG. Jūžintai . Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Naują trimerį. Jūžintai. 
Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
•  Žoliapjoves. Kainos 
sutartinės . Tel. 8 607 10 412. 
Zarasai
•  Trimerius ir pjūklus. Kainos 
sutartinės . Tel. 8 607 10 412. 
Zarasai

SODO, DARŽO TECHNIKA

•  Bežiedę 7 m ir 8 m meškerę 
. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 612 26 521. Rokiškis
•  Gaudykles vėžiams,bučius. 
Ilgis 90 cm, diametras 50 cm . 
Kaina 8 Eur.  

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

Tel. 8 612 26 521. Rokiškis
• Žaidimų rinkinį Discgolfo 
3 gaudykles. Aukštis 146 
cm, gaudyklė 64 cm, viršus 
55 cm. Discgolfo diskai 
9 vnt. Lanką su strėlėmis 
Lankinis 2, Viking-550 
lazdas dešiniarankiams, trys 
kamuoliukai, 2 varteliai 
80x40. Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 687 86 097. Rokiškis
•  Naudotą batutą 2,5 m. Be 
apsauginio tinklo . Kaina 
40 Eur. Tel. 8 612 21 760. 
Rokiškis
•  Vaikų namelį. Karkasas iš 
metalo. Reikia persidažyti . 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis

•  Mažai naudotas medžio 
apdirbimo stakles, obliavimo 
stakles . Tel. 8 658 55 210. 
Rokiškis
•  12 kg kibira dažų alyvinės 
spalvos. Skirti vidaus 
dažymui . Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną ir malkas. 
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
•  Terasines lentas, lapuočių 
medienos dailylentes, lauko 
apkalimo dailylentes .  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
•  Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną . Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
•  Lentas, bruselius .  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
•  Įvairią pjautą statybinę 
medieną . Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
•  Statybinę medieną, 
viengubo ir dvigubo pjovimo 
lentas . Tel. 8 686 49 319. 
Rokiškis
• Rytinį su dugnu ir pusrytinį. 
Nauji. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
•  Galingą trifazį kompresorių 
su defektu . Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
•  6,1 m ilgio eglės rąstus. 10 
kub. m . Tel. 8 611 17 092. 
Rokiškis
•  Pigiai sausą pjautą statybinę 
medieną: 20x20 cm; 20x5 
cm; 10x10 cm. Ilgis 6 m . 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
•  Uosio diles . Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Pigiai sausą pjautą statybinę 
medieną: 20×20cm; 20×5cm; 
10×10cm. Ilgis 6m.. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 677 08 977. 
Rokiškis
•  Mažą vandens šildytuvą . 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• T-20 traktorių be 
dokumentų.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
•  Kultivatorių. Tinkantis 
traktoriui T-25 . Kaina 300 
Eur. Tel. 8 620 58 950. 
Rokiškis
•  Buvusią seniai 
nenaudojamą iškomplektuotą 
melžimo aikštelę ir trašų 
barstytuvą. Kainos sutartinės. 
Jūžintai . Tel. 8 631 25 562. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Rokiškis
•  Purkštuvą Biardzki 600 
l. 12 m pločio, Triplex 
purkštukai, pasibaigusi TA . 
Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 618 36 120. Rokiškis
•  Hidraulinį vandens purvo 
siurblį. Foto ne jo . Kaina 
900 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
•  Bezininio ravėtuvo 
reduktorių . Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 645 01 012. Kupiškis

•  Moteriškus ir paaugliams 
dviračius . Tel. 8 611 78 562. 
Rokiškis
• VW Sharan. 2003 m., 1,9 l, 
85 kW, dyzelis, TA iki 2023-
05-20. Tvarkingas, suvirintas 
ir sutvarkytas dugnas. Yra 
kėbulo trukumu. Plius 
žieminių ratų komplektas. 
Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
•  Dvi naudotas fanierines 
valtis . Tel. 8 686 23 294. 
Rokiškis
•  Volvo S80. Automatas, 
benzinas. Pakeisti tepalai, 
naujas akumuliatorius. TA iki 
2023-05-23. Kaina derinama . 
Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 676 90 299. Rokiškis
•  Audi A4. 1999 m., 1,8 
l, benzinas-dujos (su 
dokumentais), TA metams. 
Tvarkinga, yra kablys. Pilkos 
spalvos. Vasarą ir žiemą 
kuriasi be problemų . Kaina 
1300 Eur. Tel. 8 683 08 310. 
Kupiškis
• Škoda Octavia visą arba 
dalimis. 2001 m., 1,9 l, 
TDI, 4x4. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
•  Dviratį Specialized 
Rockhopper Comp. Mažai 
važiuota. Viskas veikia. Ratai 
29 colių, SRAMX5, rėmas M 
dydžio, tinka iki 185 cm ūgio 
. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 687 86 097. Rokiškis
•  Seat Toledo. 2006 m., 1,6 
l, 75 kW, benzinas . Kaina 
1700 Eur. Tel. 8 641 48 433. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Zafira. 2006 m., 1,8 
l, benzinas. Kaina 2700 Eur. 
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Škoda Roomster. 2007 
m., 1,9 l, 77 kW, dyzelis, 
vienatūris-kablukas. Yra 
kablys. Kaina 2900 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  Išardytą mopedą Karpatai. 
Buvo važiuojantis. 
Norėjome restauruoti, bet 
neprisiruošėme . Kaina 
90 Eur. Tel. 8 612 21 760. 
Rokiškis
•  Naudotą bėginį dviratį. 18 
pavarų . Kaina 39 Eur.  
Tel. 8 627 33 121. Rokiškis
•  Passat dalimis po eismo 
įvykio. 1,9 l, 85 kW, 
universalas. Užsikuria, 
važiuoja. Mėlynos spalvos, 
webasta, climato kontrolė, 
tamsinti stiklai, dyzelis, 
kablys. Įvažiavo stipriai 
automobilis į galą. Kaina 
pagal būklę 600 Eur .  
Tel. 8 695 70 337. Rokiškis
• Dalimis 2006 m. Opel 
Meriva  CDTI.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
•  Volkswagen Passat B5+. 
2001 m., 1,9 l, 74 kW, TA 
iki 2023-10-10. Naujos: 
kaladėlės (4 vnt.), diskai (4 
vnt.), suportai (4 vnt.), kairės 
puses guolis ir sailenblokas. 
Važiuoja, kuriasi puikiai, 
tik kėbulo defektai . Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 621 46 705. 
Rokiškis
•  Keturatė 250CC. Mehanas 
3+1, platus, ilgas, lietais 
ratais. Registruotas su 
dokumentais .  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  Geros būklės dviratį . Kaina 
170 Eur. Tel. 8 612 97 912. 
Rokiškis
• Iš Švedijos puikios būklės 
moterišką dviratį. 7 bėgiai 
stebulėje, rėmas žemas. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
•  Opel Astra. 2002 m., 2,0 l, 
74 kW, dyzelis, TA iki 2023-
07. Senas, bet gyvas. Gerai 
kuriasi, važiuoja. Pridedamas 
žieminių ratų komplektas. Su 
rimtu pirkėju kaina derinama 
. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 652 06 977. Rokiškis
• Dviračius. Kaina nuo 50 iki 
100 Eur. Tel. 8 624 75 304. 
Rokiškis
•  Audi A6. 1998 m., 1,8 
l, turbo, benzinas/dujos, 

TA pasibaigusi. Kuriasi, 
važiuoja. Dujos neįsijungia. 
Kosmetiniai defektai . Kaina 
650 Eur. Tel. 8 686 03 042. 
Rokiškis
•  Dviratį. 26 colių ratai . 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
•  Dviratį. 26 colių ratai . 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
•  Naują triratį dviratį 
suaugusiam . Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 614 56 408. Rokiškis
•  Tvarkingą vaikišką dviratį 
5-6 m. vaikui. Ratai 16 colių . 
Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• Motociklą IZH Jupiter 
5. Ilgai stovėjęs, tačiau 
pravalius kontaktus ir 
įpylus tepalo į variklį, 
užkurtas ir pravažiuotas, 
reikia dar pridėti rankų ir 
puikiai važiuos. Yra lopšys, 
dokumentai, SDK išimtas. 
Galimos derybos. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 608 33 563. 
Rokiškis
•  Naudotą moterišką dviratį . 
Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 604 44 402. Rokiškis
•  Mažai naudotą moterišką 
Vintage dviratį su krepšiu 
ir žibintais. Sėdynė su 
amortizatoriumi, 7 pavaros, 
ratai 28 colių. Dviratis kaip 
naujas. Galiu siusti autobusu . 
Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 624 53 495. Rokiškis
•  Savos gamybos priekabą, 
2,05x1,34 m, be dokumentų. 
Kaina 150 Eur .  
Tel. 8 673 56 283. Rokiškis

•  Motociklo IŽ padangas 
3,25x19 . Tel. 8 458 75 274. 
Rokiškis
•  Audi Q5 5/112 ratlankius, 
BMW R17 5/120, Škoda R15 
5/100, Nissan R16 5/114,3 . Tel. 
8 641 48 433. Rokiškis
•  Vasarines padangas R16. 4 
vnt. 30 Eur .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Padangas 245/40 R18 M+S. 
Protektoriaus likutis 4-5 mm. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
•  Dalimis 1999 m. VW Lt. 2,5 
l, TDI, 75 kW .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Škoda Octavia ratlankius R16 
5/112 su geromis vasarinėmis 
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padangomis . Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  Opel ratlankius R15 5/110 . 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  Audi ratus R17 5/112 ET28. 
Yra ir kitų išmatavimų . Kaina 
180 Eur. 
 Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  BMW ratlankius R17 5/120 
su vasarinėmis padangomis 
ET20 . Kaina 180 Eur.  

Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• BMW 320D E46 dalimis. 2 
l, 110 kW. Tel. 8 627 41 833. 
Rokiškis
•  Volvo V70 dalis. 2,4 l, D5. 
Generatorių 140A, starterį, vairo 
Arbag, halogeną .  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l, 
81 kW, 85 kW, 96 kW. Kaina 
10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis

•  Dalimis Opel Meriva. 2004 
m., 1,8 l, benzinas .  
Tel. 8 618 25 711. Rokiškis
•  Padangas R16 C 225/65 
Hakkapelitta M+S. Kaina 4 vnt. 
50 Eur .  
Tel. 8 608 33 095. Zarasai
• VW lietus ratus su vasarinėmis 
padangomis 185/70 R14.  
Tel. 8 616 18 776. Rokiškis
•  Audi A6 dalimis. 2003 m., 1,9 
l, TDI, 96 kw, 6 pavarų dėžė . 

Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Mazda Premacy dalimis. 
2002m., 2,0 l, dyzelis .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW Passat dalimis. 1,9 l, 
81 kW, TDI, universalas, yra 
kablys . Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Padangas R15 C 205/70. 
Kaina 20 Eur/vnt.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Opel Frantera 2 ratlankius 

ir 2 vasarines padangas 
su ratlankiais. Padangos 
geros būklės, likutis 5-6 
mm. Jei būtų noras galima 
lengvai gauti 2 arba visas 
4 naujas padangas už prieinama 
kaina. Kaina 100 Eur. Tel. 8 670 
83 051. Rokiškis
•  VW Golf 4 lietus ratus R16 . 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
•  Amortizatorius Denckermann 

DSB037G. Už abu 40 Eur . 
Tel. 8 684 22 620. Rokiškis
•  Opel Astra, Zafira galinius 
diskus . Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
•  Vienodo rašto padangas R16, 
R17. Už komplektą 20 Eur . Tel. 
8 603 77 107. Rokiškis
•  Gerą 80 kub. cm keturtaktį 
variklį. Keturi bėgiai. Kaina 
sutartinė . Tel. 8 676 78 801. 
Rokiškis

Kaip „Rokiškio Sire-
na“ jau rašė, balandžio 
mėnesio Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos posė-
dyje nepritarta tik vienam 
sprendimo projektui – ne-
patvirtinta Nevyriausybinių 
organizacijų tarybos 2021 
metų veiklos ataskaita. Ją 
pristatė šios tarybos narys 
Aurimas Laužadis, kadangi 
tiek NVO tarybos pirminin-
kė Raimonda Stankevičiūtė 
– Vilimienė, tiek jos pava-
duotojas Gediminas Kriovė 
posėdyje negalėjo dalyvauti 
dėl svarbių priežasčių.

Aštrūs pasisakymai
Atsiliepimai apie pristatytą 

Tarybos „teismui“ tekstą buvo 
įvairiausi: nuo „turiu pagirti“ 
iki „pabaiga nekorektiška“, 
„pažeidžiamas demokratijos 
principas“, „keistai atrodo“, 
„neatitinka forma“, „turėtų 
pristatyti pirmininkė“...

Pasisakymai dėl šios atas-
kaitos pristatymo nuskambėjo 
aštriai ir skaudžiai. Kad neiš-
kraipytume šio reikalo esmės, 
pacituosime rajono mero Ra-
mūno Godeliausko pasisaky-
mą, skelbiant balsavimo pra-
džią: „Daug sukėlė minčių, 
neaiškumų. Man teko kalbėtis 
su keliais tos tarybos nariais ir 
jie mane patikino, kad ne vis-
kas, kas yra čia parašyta, buvo 
aptarta ir pritarta šioje tarybo-
je. Kai kurie pasakė, kad čia 
dalis yra asmeninė nuomonė 
pačios pirmininkės. Ir man la-
bai neramu, kai (tai stebiu ne 
pirmą kartą) mūsų komisijos, 

komitetai tampa kaip ir asme-
niniai pačių pirmininkų. Taip 
negali būti.“

Balsavimo rezultatai: iš 18 
tą dieną posėdyje dalyvavusių 
Tarybos narių 12 – „susilai-
kė“, 4 – „prieš“, vienas nebal-
savo ir vienas buvo nusišali-
nęs... Ataskaita nepatvirtinta.

Ne redakcijos nuomonė
Kadangi Rokiškio rajono 

Nevyriausybinių organizacijų 
tarybos pirmininkei Raimon-
dai Stankevičiūtei – Vilimie-
nei priekaištai buvo išsakyti 
už akių, jai nedalyvaujant 
posėdyje bei neturint galimy-
bės atsikirsti, nusprendėme 
pasidomėti, ką ji šiuo atveju 
norėtų pasakyti. Straipsnyje 
išsakyta nuomonė nebūtinai 
sutampa su NVO tarybos pir-
mininkės nuomone. Tai – jai 
suteikta galimybė kalbėti ir 
išsakyti motyvus.

Ką taisyti ataskaitoje, kol 
kas neaišku
Taigi, paskutinis Rokiškio 

rajono savivaldybės tarybos 
posėdis vyko 2022 m. ba-
landžio 29 d. Nepatvirtinus 
ataskaitos, iki pat 2022 m. 
gegužės 13 d. rekomendaci-
jų dėl ataskaitos koregavimo 
nebuvo gauta. Paklausta, ar 
teiks Tarybai ataskaitą pakar-
totinai, Raimonda Stankevi-
čiūtė – Vilimienė atsakė: „Kai 
gausime rekomendacijas, 
tada susirinksime visa taryba 
ir spręsime, ar tai daryti. Kol 
kas rekomendacijų negavo-
me.“ Šios tarybos pirmininkė 

turėjo daug ką pasakyti apie 
viešus Tarybos narių, o ypač 
– mero pasisakymus.

„Kodėl kalbėta už akių?“ 
– klausė R. S. - Vilimienė
- Kad meras už akių neigia-

mai apkalba žmones - nieko 
naujo. Reikia žiūrėti, kas bus 
trečias. Pirmas atvejis buvo 
prieš metus, kai buvo teikia-
mas klausimas dėl garbės pi-
liečio apdovanojimo, kai buvo 
teikiama Leono Jankausko 
kandidatūra. Šiuo atveju me-
ras žinojo apie mano ligonlapį 
ir kad pavaduotojas G. Kriovė 
turi išvažiuoti. Turiu pasaky-
ti, kad kiekvienas pilietis, kai 
jam "neramu", turi galimybę 
išsiaiškinti, šiuo atveju – ir 
pasinaudoti savo įgaliojimais. 
NVO taryboje – septyni (iš 
14-os) nariai yra savivaldos 
atstovai, jie balsuodami (dar 
iki projekto patekimo į savi-
valdybės tarybą) turėtų pasi-
naudoti savo teisėmis, o ne 
kalbėti už akių. – Emocingai 
kalbėjo R. Stankevičiūtė – Vi-
limienė.

NVO taryba priekaištų 
neturėjo. Kodėl?
Faktas: NVO tarybos pa-

skutinis posėdis įvyko 2022 
m. balandžio 7 d. Pateiktai 
ataskaitai ir veiklos apžval-
gai pritarta bendru sutarimu. 
Pasak R. Stankevičiūtės – 
Vilimienės, prieštaravimų ar 
pastabų nebuvo. Posėdyje 
iš 14 šios tarybos narių da-
lyvavo 10. Netrukus po pri-
tarimo ataskaitai balsuota ir 

dėl pirmininkės perrinkimo. 
Bendru sutarimu iškelta R. 
Stankevičiūtės – Vilimienės 
kandidatūra, kuriai pritarta 
vienbalsiai. „Jeigu aš tokia 
bloga pirmininkė ir viena vis-
ką sprendžiu, kodėl mane vis 
perrenka tarybos vadove?“ 
– retoriškai (o gal ir ne tik) 
klausė ilgametė NVO tarybos 
vadovė, turinti nemažai patir-
ties šioje srityje.

NVO tarybos 8.4 punktas 
(apie tai, kas yra šios tary-
bos tikslai) sako: „Dalyvauja 
darbo ar ekspertų grupėse 
nevyriausybinių organizaci-
jų plėtros valstybės politikos 
klausimams svarstyti“. 8.2 
punktas: „Dalyvauja rengiant 
savivaldybės institucijų ir įs-
taigų teisės aktų, susijusių su 
nevyriausybinių organizacijų 
plėtra, projektus.“ „Man sako 
– nepolitikuokite. Kaip? Jei-
gu nuostatuose kalbama apie 
politikos formavimą?“ – ir 
vėl klausė po nedarbingumo 
į veiklas sugrįžusi R. Stan-
kevičiūtė – Vilimienė. „Ne-
vyriausybininkas negali būti 
nuolankus, jis turi būti įtaigus, 
pagarbus, bet ne nuolankus. 
NVO taryba sukurta ne pri-
tarti, o patarti. Tarybos nuos-
tatai apie tai sako,“ – išdėstė 
požiūrį į savo pareigas NVO 
tarybos pirmininkė.

Neįvardintos „mistinės“ 
bendruomenės
Kaip susidarė įspūdis, 

ataskaitoje daugiausia visų 
žvilgsnis kliuvo už nekonkre-
čių teiginių. Įvardinsime juos:

„Pernai metų pradžioje 
buvo ketinimas perimti ben-
druomenės panaudos būdu 
turimas patalpas, kurių pri-
reiktų, keičiant savivaldybės 
įstaigų struktūrą. Iki tol, kol 
kilo konfliktas, bendruome-
nės vadovas į diskusijas dėl 
patalpų nebuvo įtrauktas ir, 
apžiūrint patalpas, nebuvo in-
formuotas“; 

„Pernai metų pabaigo-
je, pasinaudojant seniūnijos 
vadovo tarnybiniais įgalioji-
mais, neteisingai atspindint 
situaciją, bendruomenė buvo 
kaltinama netinkama veikla, 
viešai nuolat bendruomenei 
metamas šešėlis“;

„Ir naujas įvykis, kai se-
niūnijos vadovas ir kultūros 
specialistas, kurie nėra ben-
druomenės nariai, įsitraukė į 
grupinę iniciatyvą pakeisti 15 
metų dirbusį bendruomenės 
vadovą, formuodami neigia-
mą nuomonę.“

Paklausėme tarybos 
pirmininkės, ką ji turėjo 
omenyje.
- Įvardinti paminėtas ben-

druomenes konkrečiai neno-
riu, tikslas nėra tai, mes tik 
teikiame rekomendacijas sa-
vivaldybei, kaip galėtų būti 
geriau. Iš esmės norime tik 
NVO atstovų įtraukimo į Eti-
kos ir Antikorupcijos komisi-
jas. – į tai atsakė R. Stankevi-
čiūtė – Vilimienė.

Apie Tarybos nario 
mandatą
Užsiminta ir apie mandatą 

Taryboje turinčio žmogaus 
netinkamai naudojamus įga-
liojimus. Na, ir vėl pavardė 
neįvardinta, tačiau... „Kyla 
klausimas, ar tinkama girtis 
savo nevyriausybine organi-
zacija, kai turite galimybę tą 
daryti kaip politikas, turėda-
mas mandatą ir tribūną, ar tai 
atitinka viešųjų ir privačiųjų 
interesų derinimo įstatymo 
nuostatas. Juk mandatas yra 
atstovavimas didelio rato 
žmonių, o ne asmeninių inte-
resų.“ – krimstelėjo užuomi-
na, lipdama kai kam ant kojų, 
nevyriausybininke iš pašauki-
mo save vadinanti R. Stanke-
vičiūtė – Vilimienė.

Redakcijos komentaras
Taip, karinga moteris ir 

mokanti pakovoti – to nepa-
neigsi. Reikalinga tai mūsų 
nevyriausybinėms organiza-
cijoms, ar ne? Ar reikia nuo-
lankaus savivaldybės tarno? 
Emocijos – padeda ar trukdo 
atstovauti organizacijas? Fak-
tai – NVO tarybos pirminin-
kės paminėti teisingai.

Įsiminė metafora: įsivaiz-
duokite, kilo gaisras, atvyksta 
į vietą ugniagesys, stovi, laiko 
gesinimui skirtą žarną ir, pasi-
krapštęs pakaušį, sako: „Man 
neramu". Tada toliau stovi, at-
sirėmęs į medį. Jam neramu...

Beje, ji paminėjo, kad vien 
už šios nuomonės parašymą 
galime sulaukti keršto. Paro-
dys laikas.  

Rita GRIGALIENĖ

Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė: „Nevyriausybininkas negali būti nuolankus“
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Gegužės 17-oji, 
antradienis, 
20 savaitė.

Iki Naujųjų liko 228 dienos.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 5.09 val., 
leidžiasi 21.21 val. 

Dienos ilgumas 16.12 val.
Mėnulis (pilnatis) 

Pasaulinė informacinės 
visuomenės diena

Tarptautinė diena prieš 
homofobiją

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Bazilė, Gailė, Mindaugas, 
Nerdingas, Paskalis, Virkantas

Rytoj: Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita, 
Venacijus

Poryt: Gilvinas, Tauras, 
Celestinas

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1510 – mirė italų dailininkas San-
dro Botticelli (Sandras Botičelis).

1727 – mirė Rusijos Imperato-
rė Katerina I-oji, Petro I-ojo antroji 
žmona.

1749 – gimė anglų chirurgas ir 
gydytojas, atradęs vakciną nuo rau-
pų (1796), Edward Jenner (Edvardas 
Dženeris).

1756 – Anglija paskelbė karą 
Prancūzijai.

1792 – 24 brokeriai Niujorke 
(JAV) įkūrė pirmąją pasaulyje biržą.

1814 – Norvegija tapo nepriklau-
soma valstybe.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1805 – gimė Antanas Tatarė, 
kunigas, vienas lietuvių prozos pra-
dininkų. Mirė 1889 m.

1880 – gimė profesorius, uni-
versiteto rektorius, Lietuvos kons-
titucinės teisės mokslo kūrėjas My-
kolas Romeris. Mirė 1945 m.

1907 – gimė poetė Valerija Val-
siūnienė. Mirė 1955 m.

1932 – gimė grafi kė Aldona 
Skirutytė.

2004 – eidamas 76-uosius me-
tus Klaipėdoje mirė prozininkas, 
poetas Juozas Marcinkus. Gimė 
1928 m.

2010 – eidama 85-uosius me-
tus mirė žinoma Lietuvos tekstilės 
menininkė, dailininkė Bronė Jokū-
bonienė (Valantinaitė).

Post scriptum
Dėkingumas yra vidinio 

džiaugsmo išraiška.

Karšti sumuštiniai su krabų lazdelėmis

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Krabų lazdeles supjaustyti plonais griežinėliais, svogūnų laiškus susmulkinti.
2. Į dubenį dėti grūdėtą varškę (skystį šiek tiek nuvarvinkite), krabų lazdeles, svogūno 
laiškus, dėti aitriųjų paprikų padažo, berti pipirų, druskos ir išmaišyti.
3. Ant duonos riekelių dėti paruoštos masės, ant kiekvieno sumuštinio dėti po pomidoro 
griežinėlį, tuomet uždėti sūrio ir pabarstyti rūkytos paprikos milteliais.
4. Kepimo formą ištiesti kepimo popieriumi, sudėti sumuštinius.
5. Kepti įkaitintoje iki 180 C laipsnių temperatūros orkaitėje apie 10 minučių iki kol sūris 
išsilydys.

INGREDIENTAI:
• 50 gramų grūdėtos varškės
• 2 riekės šviesios duonos
• 2 vienetai krabų lazdelių
• 1 pundelis svogūnų laiškų
• 2 riežinėliai pomidorų
• 2  riežinėliai fermentinio sūrio (arba  
mocarelos)
• 0.5 šaukštelio aitriųjų paprikų 
padažas (arba neaštraus, kito mėg-
stamo)
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų
• pagal skonį druskos
• pagal  poreikį rūkytos paprikos 
miltelių (galima naudoti aitriosios 
arba keisti džiovintu raudonėliu, kitais 
prieskoniais)

Lietuvos paštas įteikė padėkas 
Lietuvos savivaldybių seniūnams 
už vietinių kelių priežiūrą

Tvarkingas, pravažiuo-
jamas kelias yra itin svarbi 
sąlyga sklandžiam laiški-
ninko darbui. Kasmet įvai-
riuose Lietuvos kampeliuo-
se po žiemos keliai būna 
prastos būklės, juos būtina 
tvarkyti. Lietuvos paštas, 
vertindamas savivaldybių 
seniūnų indėlį į vietinių 
kelių priežiūrą, 54-iems se-
niūnams įteikė padėkas.

„Kasdien laiškininkai ap-
tarnaudami klientus nuva-
žiuoja tūkstančius kilometrų, 
neretai tenka važiuoti vie-
tiniais keliukais, žvyrkeliu. 
Kartais nuo kelio būklės 
priklauso, ar laiškininkas 
pasieks adresatą. Mūsų mo-
bilieji laiškininkai geriausiai 
mato kaip yra prižiūrimi ke-
liai. Taip atsirinkome seniū-
nus, kurių priežiūroje esan-
tys keliai yra tvarkingiausi. 
Itin vertiname seniūnų pa-

stangas pavasarį sutvarkyti 
kelius, kartu jų norą ben-
dradarbiauti. Kartu galime 
nuveikti daugiau, kartais 
išspręsti svarbias socialines 
problemas“, – sako Lietuvos 
pašto tinklo direktorius Jo-
nas Sadauskas.

Padėkos įteiktos visoje 
Lietuvoje – nuo Ukmergės, 
Šiaulių iki Ignalinos ar Plun-
gės rajono seniūnų. Dau-
giausiai seniūnų padėkota 
Vilniaus rajone – čia padė-
kos įteiktos 9 seniūnams. 
Visos padėkos seniūnams 
įteiktos asmeniškai, pas juos 
apsilankant Lietuvos pašto 
atstovui – to regiono vado-
vui, paštų grupės vadovui, 
pas Lietuvos seniūnų aso-
ciacijos prezidentą, taip pat 
einantį Varnių seniūno parei-
gas – Rolandą Bružą, apsi-
lankė Lietuvos pašto tinklo 
direktorius.

Rokiškio rajono savi-

valdybėje padėkos įteiktos 
Kamajų seniūnei Linai Zo-
lubienei, Jūžintų seniūnui 
Vytautui Stakiui ir Kazliškio 
seniūnei Justinai Kazanavi-
čienei.

„Tinkama kelių priežiū-
ra yra tik viena iš kasdienių 
mūsų, kaip seniūnų, užduo-
čių. Rūpindamiesi keliais 
taip rūpinamės ir savo rajono 
gyventojais. Labai netikėta 
ir kartu malonu būti įvertin-
tiems Lietuvos pašto – nors 
atrodo, kad tiesiog atliekame 
savo darbą, kažkas tai paste-
bi ir padėkoja. Džiaugiamės 
bendradarbiavimu ir tarpu-
savio gražiu ryšiu“, – sako 
Lietuvos savivaldybių seniū-
nų asociacijos prezidentas 
Rolandas Bružas.

Iš viso Lietuvos savival-
dybių seniūnų asociacija 
vienija 466 seniūnus.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Gegužės 18 d. Naktį 3
Dieną 16

ŠV,
5-10 m/s

Gegužės 19 d. Naktį 5
Dieną 18

V,
3-8 m/s

Gegužės 20 d. Naktį 10
Dieną 18

PR,
3-8 m/s

Orų prognozė gegužės 18-20 d.

PRO MEMORIA

Juodupės seniūnija
ZOSĖ DEKSNYTĖ 1934-05-25 - 2022-05-06
ONA VARNIENĖ 1931-09-06 - 2022-05-09
Kamajų seniūnija
REGINA JUZELSKIENĖ  1936-05-25 - 2022-05-05
ALVYDAS ŽEMAITIS 1963-02-09 - 2022-05-10
ONA ŠUKYTĖ 1938-07-24 - 2022-05-11

Gegužę vėl pasirodė žur-
nalas „Reitingai“, kurio 
tradiciškai smalsiai laukia 
ir švietimo bendruomenės, 
ir vaikus auginantys tėvai. 
Nors dalis švietimiečių 
leidinio statistiką vertina 
skeptiškai, kaip neva pilnai 
neatspindinčią realybės, 
tačiau vis tiek atidžiai iša-
nalizuoja savo rezultatus, 
pasilygindami su kitomis 
savivaldybėmis. Šiemet 
rokiškėnai tikrai turi kuo 
pasidžiaugti, nes Rokiškio 
rajono savivaldybė pakilo 
į 20 poziciją, tarp 60 savi-
valdybių.

Tiksliai ir išsamiai
Žurnale „Reitingai“ rašo-

ma, kad pastaruosius trejus 
metus didžiausią šuolį aukš-
tyn padarė Birštono savi-
valdybė, Rokiškio, Varėnos, 
Biržų ir Jurbarko rajonų, iš 
dalies ir Anykščių rajono sa-
vivaldybės.

Galima pasidžiaugti, kad 
2022 metais Rokiškio rajo-
no savivaldybė tarp 60 šalies 
savivaldybių užėmė 20 vietą. 
2021-aisiais rokiškėnai buvo 
40, o 2019 m. – 42.

„Valstybinių brandos eg-
zaminų rezultatai – ir ne vie-
no, o visų dalykų – yra tikrai 
patikimas rodiklis: jie labai 
tiksliai ir išsamiai parodo 
akademinį lygį ir parengimo 
kokybę. Būtent pagal juos ir 
buvo sudarytas naujausias 
Lietuvos savivaldybių rei-
tingas (vertinti 2021 m. eg-
zaminų rezultatai)“, rašoma 
žurnale „Reitingai“.

Pozicijos sąraše
2022 metų Lietuvos gim-

nazijų reitinge tarp 357 ša-
lies gimnazijų aukščiausią 
vietą užima Rokiškio Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazi-
ja, atsidūrusi 57 vietoje iš 
115 pozicijos, kurioje buvo 
2021-aisiais. Pandėlio gim-

nazija reitinge yra 65, buvo 
171 (2021 m.), atitinkamai 
Kamajų A. Strazdo – 156 
(buvo 266).

Šiemet žemyn – į 219 vie-
tą smuktelėjo Juodupės gim-
nazija (buvo 147) ir Obelių 
– iš 75 (2021 m.) atsidūrusi 
320 pozicijoje 2022 m.

Aukštoji ar profesinė?
Vertinant tolimesnę bai-

gusių gimnaziją ir įstojusių į 
universitetus, kolegijas, pro-
fesines mokyklas ar dirban-
čių statistiką, 2022-2021 m. 
daugiausiai įstojusių į uni-
versitetus ir kolegijas buvo 
tarp Rokiškio J. Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos absolven-
tų. Šią gimnaziją baigė 117 
abiturientų, gavusių bran-
dos atestatus, iš jų aukštąjį 
mokslą pasirinko 61, 5 proc. 
Juodupės gimnazijoje iš 19 
abiturientų – arti 53 proc., 
Kamajų A. Strazdo – iš 22 –  
apie 41 proc., Pandėlio – iš 
22 – apie 36 proc. Obelių – iš 
12 – 25 proc.

Kaip rodo statistika, dau-
giau kaip 33 proc. Obelių 
gimnazijos abiturientų pa-
sirinko mokslą profesinėse 

mokyklose. Tai didžiausias 
rodiklis rajone.

Daugiausiai baigusių 
gimnaziją ir dirbančių sam-
domą darbą arba dirbančių 
savarankiškai – virš 26 proc. 
yra Juodupės gimnazijoje. 
Tuo tarpu didžiausia dalis ra-
jone – daugiau kaip 27 proc., 
Kamajų A. Strazdo gimnazi-
jos absolventų nei studijuoja, 
nei dirba Lietuvoje.   

Įspūdingas spurtas
„Reitingai“ pagal moki-

nių akademinius pasiekimus 
sudarė atskirą profesinių 
mokyklų reitingą. Čia tarp 
52 Lietuvos profesinio mo-
kymo įstaigų 2022-aiais Ro-
kiškio technologijos, verslo 
ir žemės ūkio mokykla uži-
ma 7 vietą. Ši įstaiga padarė 
įspūdingą spurtą, kai iš 50 
vietos 2021 m. ir 54 – 2020 
m. šiemet šovė į pirmąjį de-
šimtuką.

Kodėl „pašokom“?
„Rokiškio Sirena“ pasi-

teiravo Aurimo Laužadžio, 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės Švietimo ir sporto sky-
riaus vedėjo, kokia yra jo 

nuomonė apie šalies ugdymo 
įstaigų reitingavimą.

– Kaip vertinate Ro-
kiškio švietimo sistemos 
pasiekimus per praėjusius 
metus?

– „Reitingų“ žurnale pa-
teikiama statistika formuoja 
žmonių nuomonę apie švie-
timo sistemos sėkmingumą 
savivaldybėse ir reklamuoja 
aukštas vietas užimančias 
savivaldybes. Mano požiū-
ris į savivaldybių užimamas 
vietas, kaip į žaidimą skai-
čiukais, ir šuolio per 20 vie-
tų aš niekaip nevertinu, nes 
švietime per vienus metus 
vargu ar įmanoma tokį šuolį 
padaryti.

Žurnale „Reitingai“ vie-
tos tarp savivaldybių yra 
paskirstomos tik pagal vals-
tybinių brandos egzaminų 
rezultatus ir statistika patei-
kiama nuo laikiusiųjų vals-
tybinius brandos egzaminus 
skaičiaus. Koks pagrindinis 
rodiklis nulėmė, kad mes 
taip „pašokom“? – sumažė-
jusi mokinių pasirinkusių 
valstybinius brandos egza-
minus dalis. Tai reiškia, kad 

šiais metais didesnė blogiau 
besimokančių mokinių dalis 
į statistiką nepakliuvo. Pa-
nagrinėjus, galima pamatyti, 
kad labiausiai sumažėjusi 
pasirinkusių lietuvių kalbos 
valstybino egzamino dalis, 
todėl pagal jį mes 6 vietoje, 
o daugiausia žiūrint pagal 
ankstesnius metus atėjo lai-
kyti matematikos valstybi-
nio brandos egzamino, todėl 
pagal jį mes 50 vietoje. Jei 
šiuos egzaminus būtų pasi-
rinkę tik 50 procentų moki-
nių, mes tikriausiai būtume 
pirmi.

Kalbuosi su mokyklų va-
dovais ir labai prašau, kad 
savivaldybės mokyklose ne-
būtų mokinių, kuriems būtų 
užkertamas kelias pasirinkti 
dalyko valstybinį brandos 
egzaminą, kad ir dėl šios 
priežasties atsidurtume rei-
tingo žurnalo pačiame gale. 
Labai noriu, kad nei vienas 
buvęs mokinys negalėtų pa-
sakyti – neįstojau į norimą 
studijų programą, nes nelei-
do laikyti kokio tai dalyko 
egzamino.

Kitas dalykas labai įtako-
jantis bendrus savivaldybės 
rezultatus yra mokinių socia-
linis-ekonominis kontekstas, 
paskaičiuota, kad jis nulemia 
iki 30 procentų akademinio 
rezultato. Vienas iš jo rodi-
klių, ką galime pamatuoti 
švietimo sistemoje, yra mo-
kinių, gaunančių nemokamą 
maitinimą, dalis. Pagal šį 
rodiklį mes esame pirmame 
dešimtuke ir mokinių, gau-
nančių nemokamą maitinimą 
dalis, yra kelis kartus dides-
nė nei miestų savivaldybių. 
Todėl bendroje lentelėje 
lyginti miesto ir kaimiškas 
savivaldybes, manau, netei-
singa.

Tačiau čia mano nuomo-
nė tik apie šią lentelę, taip 
norėčiau pagirti, kad žurnale 
„Reitingai“ didžioji dalis pa-

teikiamos informacijos yra 
skatinanti dirbti geriau ir yra 
naudinga švietimiečiams.

– Vis tik kas, jūsų nuo-
mone, labiausiai prisidėjo 
prie aukštų rokiškėnų re-
zultatų?

– Aš tikiu, kad iš tikrųjų 
mokyklose mokymo kokybė 
kyla, labai džiaugiuosi, kad 
visose savivaldybės moky-
klose yra stebima kiekvieno 
mokinio individuali pažanga 
ir keliami tikslai kiekvienam 
mokiniui pagal jo gebėjimus. 
Tai yra sunkesnis daugiau 
laiko reikalaujantis procesas 
mokytojui, tačiau jis duoda 
geresnius  akademinius re-
zultatus. Dar džiugina išau-
gusios mokytojų kompeten-
cijos mokyti šiuolaikinėmis 
technologijomis.

– Kokias problemas ma-
tote rajono švietime, kurias 
reikėtų taisyti, gerinti?

– Visame švietimo or-
ganizavime yra labai daug 
sričių ir veiklų. Kiekvieno-
je iš jų visada yra galimybė 
daryti geriau nei yra dabar, 
vienose srityse vieniems se-
kasi geriau kitiems blogiau. 
Išskirčiau tris didžiausias 
problemas: labai maža jaunų 
mokytojų mokyklose dalis, o 
jų mokiniai labai laukia; mo-
kinių skaičius miestelių gim-
nazijose artėja prie ribos, kai 
gali būti joms nebeleidžiama 
vykdyti vidurinio ugdymo 
programos ir mokinių pavė-
žėjimo atstumai gali būti per 
daug dideli, mūsų savivaldy-
bės teritorija antra pagal dydį 
Lietuvoje; reikalinga vidaus 
patalpų renovacija Rokiškio 
J. Tumo-Vaižganto gimnazi-
jos „Romuvos“ padalinyje ir 
Rokiškio J. Tūbelio progim-
nazijos.

Aušra 
MALINAUSKIENĖ

Rokiškio švietimo šuolis aukštyn verčia pasitempti

Nuo šiol medžius ir krūmus galima sodinti 
arčiau ESO požemių elektros linijų

Lietuvos miestai ir mies-
teliai žalėja – bendrovė 
„Energijos skirstymo ope-
ratorius“ (ESO) iniciavo 
Elektros linijų ir instaliaci-
jos įrengimo taisyklių pa-
keitimus skirtus leisti savi-
valdybėms sodinti medžius 
ir krūmus arčiau po žeme 
esančių kabelinių linijų.

ESO visada siekia suba-
lansuoti elektros tiekimo pa-
tikimumo kokybę, kitaip ta-
riant infrastruktūros apsaugą 
bei galimybę saugiai sodinti 
augmeniją – ši gyvina gatves, 
sukuria apsaugą pėstiesiems 
ir tampa savotiškais mies-

to plaučiais. Todėl, esantys 
elektros kabeliai negali tapti 
priežastimi drausti sodinti 
medžių ar krūmų.

Su šiuo taisyklių pokyčiu 
želdiniai „prisileidžiami“ ar-
čiau jau dabar įrengtų kabelių 
ar jų konstrukcijų. Iki pakeiti-
mo nebuvo galimas joks žel-
dinių sodinimas arčiau nei 2 
metrai, o dabar atstumas žen-
kliai sumažintas, tiesa – sie-
kiant apsaugoti tinklus ir ap-
linkinius, reikalinga išlaikyti 
nurodytus gylius arba naudoti 
apsaugines priemones.

Nuo šiol sodinant me-
džius, apželdinimo projekto 
derinimo metu suderinus su 

skirstomųjų tinklų operato-
riumi, atstumas nuo įrengtų 
kabelių ar jų konstrukcijų gali 
būti 0,7 m. Šis atstumas gali 
būti 0,7 m, tačiau šiuo atve-
ju iki 10 kV įtampos kabeliai 
turi būti įrengti ne mažesnia-
me kaip 0,7 m gylyje, o 35 
kV įtampos – ne mažesniame 
kaip 1 m gylyje ir apsaugoti 
šaknų prasiskverbimą su-
stabdančiomis priemonėmis: 
geotekstile arba plastikiniu 
vamzdžiu.

 Suderinus su skirstomųjų 
tinklų operatoriumi krūmai 
gali būti sodinami nesilaikant 
atstumų.

BNS inform.
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BUM. Vyras neiškenčia:
- Sakykite, kiek jūs mus 

trankysit?
- Kaip parašyta - "kol 

mirtis jus išskirs"!
***
Petriukas sėdi ant 

suoliuko susiraukęs, piktas. 
Prieina prie jo Jonukas:

– Na, ko toks surūgęs?
Petriukas atsako:
– Sėsk šalia, 

papasakosiu.
Jonukas atsisėda, o 

Petriukas ir sako:
– Suolas dažytas.
***
Pareina Petriukas iš 

mokyklos namo ir sako 
tėčiui:

- Tetuk, aš šiandien 
buvau pas tave darbe, - 
giriasi Petriukas.

- O ką tu ten veikei?
- Pavogiau iš tavęs 100 

eurų.

- Nieko. Persikraus – 
nusiramins.

***
- Sako, kad genialumas - 

tai savotiška liga.
- Galite nesijaudinti. Jūs 

atrodote visiškai sveikas.
***
Vyras su žmona ateina pas 

kunigą:
- Mums nusibodo gyventi 

kartu, prašome mus išskirti.
Kunigas atsiverčia 

senovinę, sunkiais apkaustais 
pagražintą bibliją, pavarto ją, 
paskaito... Paskui užverčia, 
užsimoja ir kad tvos vyrui per 
galvą! Vėl užsimoja ir kad 
tvos žmonai! Tada klausia:

- Ar norite išsiskirti?
- Taip.
Kunigas vėl užsimoja ir 

kad tvos vienam, kad tvos 
kitam! Ir vėl klausia:

- Ar norite išsiskirti?
- Ttttaaip…
Ir vėl kunigas užsimoja, 

ir iš visų jėgų vyrui į kaktą 
BUM. Žmonai į kaktą - 

Žmona sako vyrui:
- Jei ne mano pinigai, 

nieko čia nebūtų: nei šito 
namo, nei automobilio, nei 
baldų - nieko!

- Jei ne tavo pinigai, ir 
manęs čia nebūtų!

***
Programuotojas per 

vakarėlį lenda prie vienos 
merginos programuotojos. Ta 
išsitraukia iš kažkur beisbolo 
lazdą ir jam per galvą. 
Programuotojas nukrenta ant 
žemės, draugės pribėga:

- Ieva, nu kam tu su juo 
taip?

- Nieko. Persikraus – 
nusiramins.

***
Programuotojas per 

vakarėlį lenda prie vienos 
merginos programuotojos. Ta 
išsitraukia iš kažkur beisbolo 
lazdą ir jam per galvą. 
Programuotojas nukrenta ant 
žemės, draugės pribėga:

- Ieva, nu kam tu su juo 
taip?

Rokiškis
•  Karališkos Jukos sodinukai. 
Puiki sodybos puošmena, 
įspūdingi žiedynai . 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  Išparduodu įvairių rūšių 
pomidorų daigus. Jau su 
žiedais. 0,80 Eur/vnt . 
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
•  Įvairių rūšių pomidorų ir 
agurkų daigus . 
Tel. 8 615 24 480. Rokiškis
•  Sėklinius grikius . 
Tel. 8 616 07 494. Rokiškis
• Sėklines bulves. 2 maišai. 
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis

• Pomidorų daigus, 0,80 Eur. 
Paprikų daigus, 0,80 Eur. 
Agurkų daigus, 0,80 Eur. 
Rokiškio r., Sėlynės km. 
Didesnį kiekį atvežame į 
Rokiškį. Tel. 8 615 53 934. 

AUGALAI

13 mėn. amžiaus. Vertės 
indeksas 108, kaina 1200 
Eur+PVM . 
Tel. 8 636 35 616. Rokiškis
•  Akvariumą 500 l su 
spintele. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 624 75 304. Rokiškis

•  Keturis Siamo kačiukus. 
Už 2 savaičių gali keliauti į 
naujus namus . Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 687 19 631. Rokiškis
•  Angus veislės veršingą 
telyčią. 21 mėn. amžiaus, 
kaina 1250 Eur+PVM. 
Grynaveislį buliuką. Vertintas 

GYVULIAI, GYVŪNAI

dramblio kaulo. Reikalingi 
smulkūs darbai iki idealios 
būklės. Įsikūręs Rokiškyje, 
miesto centre. Kaina 360 Eur. 
Tel. 8 602 73 755. Rokiškis

• Puikus pianinas, gražus 
garsas, klavišai pagaminti iš 

MUZIKOS INSTRUMENTAI

•  Telefoną Realme C11. 
Visiškai naujas. Skubiai. 
Kaina sutartinė. Kreiptis 
telefonu . Tel. 8 679 50 829. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

•  Maistines bulves . 
Tel. 8 652 54 125. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

Vyriausybė nutarė nepritarti siūlymams 
biudžete papildomai rasti 36 mln. eurų

Seimo nariams iš opo-
zicijos prašant šių metų 
biudžete numatyti papil-
domai apie 36 mln. eurų 
slėptuvių remontui, že-
mės ūkiui ir kontrolierių 
bei ombudsmenų algoms, 
Vyriausybė pirmadienį 
nutarė tam nepritarti. 

„Biudžetą teikiame ne-
pakeistą po paskutinio 
svarstymo Seime. Aplin-
kybės, dėl kurio keičiamas 
biudžetas, nepasikeitusios, 
biudžetas tikslinamas dėl 
Rusijos invazijos į Ukrainą 
ir dėl to sukeltų ekonomi-
nių ir geopolitinių pase-
kmių“, – posėdyje sakė 
finansų ministrė Gintarė 
Skaistė. 

„Valstietei“ Ligitai 
Girskienei siūlant numaty-
ti 30 mln. eurų savivaldy-
bėms slėptuvėms renovuo-
ti arba įrengti, premjerė 

Ingrida Šimonytė sakė, 
kad su savivaldybėmis bus 
galima tartis planuojant 
kitų metų biudžetą. 

„Nėra taip, kad nerei-
kia klausimo spręsti, bet 
ir nėra taip, kad šitaip nu-
metus milijonus savivaldy-
bėms galime tikėtis pagrįs-
to rezultato, jei visa kita 
nėra normaliai paruošta ir 
sudėliota“, – posėdyje sakė 
premjerė.

„Programą paruošus ir 
planuojant kitų metų biu-
džetą atitinkamai bus ga-
lima su savivaldybėmis 
susitarti, ką jos daro, ko-
kiais terminais ir kaip fik-
suojame rezultatus už tuos 
papildomus išteklius“, – 
pridūrė ji.

Vidaus reikalų vicemi-
nistrė Sigita Ščajevienė 
sakė, kad jau rengiama ci-
vilinės saugos programa, 
kuri numatys, kaip stiprinti 

civilinę saugą. 
„Civilinė sauga yra svar-

bi, bet šiuo metu rengiame 
civilinės saugos programą, 
kurioje matome konkrečių 
priemonių išdėstymą ir 
jos turi būti pagrįstos lė-
šomis ir tokiu būdų civili-
nei saugai tos lėšos turėtų 
būti skiriamos racionaliai 
ir efektyviai“, – posėdyje 
sakė S. Ščajevienė.  

Be to, „darbiečių“ frak-
cija siūlė žemės ūkiui pa-
pildomai numatyti 6 mln. 
eurų, o du demokratų 
frakcijos nariai ragino di-
dinti Seimo, Vaiko teisių 
apsaugos, Lygių galimy-
bių, Akademinės etikos ir 
procedūrų kontrolierių bei 
žurnalistų etikos inspekto-
rės veiklos finansavimą. 

Seimas dėl patikslinto 
biudžeto balsuos 
antradienį

Biudžetas tikslinamas 
siekiant sušvelninti inflia-
cijos pasekmes labiausiai 
pažeidžiamiems gyvento-
jams, subsidijuoti smarkiai 
išaugusias elektros ir dujų 
kainas gyventojams, teik-
ti pagalbą Ukrainos karo 
pabėgėliams bei palaikyti 
daug pajamų netekusių ge-
ležinkelių infrastruktūrą ir 
šalies saugumą.   

Tikslinamame biudže-
to projekte numatyta 973 
mln. eurų skirti antiinf-
liacinėms priemonėms, iš 
jų 570 mln. eurų – kom-
pensuoti gyventojams dalį 
smarkiai išaugusių dujų ir 
elektros kainų. 

2022-ųjų valstybės biu-
džetas šiemet keičiamas 
jau antrą kartą – pirmą kar-
tą papildomas finansavi-
mas buvo numatytas krašto 
apsaugai.  
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