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Rastas miręs vyras 
2022 m. gegužės 26 d. apie 15 val. 45 min. Rokiškio 

r., Daliečių g., ūkiniame pastate, rastas miręs vyras (gim. 
1960 m.). Įtariama savižudybė.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškio rajono savi-
valdybės Juozo Keliuočio 
viešojoje bibliotekoje ge-
gužės 25 d. apsilankė VšĮ 
„Psichikos sveikatos pers-
pektyvos“ atstovės, atvežu-
sios į Rokiškį dokumentinį 
filmą „Suaugėliai“. Šis fil-
mas turi aplankyti iš viso 
10 Lietuvos regionų. Pla-
nuojama su filmu atvykti į 
dar tris Lietuvos vietoves. 
Filmo kelionė ir jo prista-
tymas pradėtas 2022 m. 
kovo 9 d. Dokumentinis 
filmas „Suaugėliai“ (rež. 
Maite Alberdi) sukurtas 
2016 metais. Jis nukelia 
į Čilę bei ten gyvenančių 
žmonių su Dauno sindro-
mu kasdienybę. Žiūrovams 
leidžiama patiems pajaus-
ti, kad be negalios ar su 
negalia žmonių jausmai ir 
svajonės labai panašūs.

Nors į filmo peržiūrą Ro-
kiškyje susirinko nedaug 
žmonių, VšĮ „Psichikos 
sveikatos perspektyvos“ di-
rektorė Karilė Levickaitė 
bei projektų vadovė Kotryna 
Sipko sakė vis tiek matan-
čios savo atvykimo prasmę 
– užmegzti ryšiai su rajono 
socialinių įstaigų darbuoto-
jomis, numatomi ir moky-
mai žiniasklaidos atstovams. 
Pažiūrėjus filmą, pasidalinta 
emocijomis, kurios kilo ste-
bint ypatingų žmonių kas-
dienybę. Diskutuota apie tai, 
kokios žmonių su psichikos 

negalia perspektyvos Lie-
tuvoje bei Rokiškyje, kiek 
esame pažengę šioje srityje, 
kiek dar galėtume paaugti, 
stengdamiesi suprasti neįga-
lius žmones. Beje, ne viena 
diskusijų dalyvė pasidalino 
mintimi – vienaip ar kitaip 
mes daugelis esame neįga-
lūs, nes viską galinčių nėra. 
Visų galimybes kas nors ri-
boja – įgimtos asmeninės sa-
vybės, charakterio bruožai, 
ligos ir panašiai.    

 Psichikos bei intelekto 
negalią turintys žmonės su-
siduria su socialiniais, in-
formaciniais, visuomenės 
požiūrio barjerais – pavyz-
džiui, sunku susirasti darbo, 
aplinkiniai atstumia, trūksta 
pagalbos. Visuomenėje gajūs 
mitai apie psichikos ligas, 
kuriuos bando griauti speci-
alistai, suteikdami visuome-
nei trūkstamą informaciją 
bei supažindindami su tokią 
negalią turinčiais žmonėmis 
iš arčiau. Šią misiją padeda 
atlikti ir filmas „Suaugėliai“.

Dokumentinis filmas pri-
statomas taip: „Šio jautraus 
filmo herojai yra klasiokai 
jau daugiau kaip 40 metų. 
Tačiau kai tau keturiasdešimt 
penkeri, sausainių gamini-
mas mokyklos kepyklėlėje 
nebėra džiaugsmo suteikian-
tis iššūkis. Dešimtmečius be-
sitęsianti vaikiško pasaulio 
rutina stumia į nuobodulį ir 
neviltį. Filmo herojams labai 
trūksta asmeninės laisvės: 

Rokiškyje pristatytas dokumentinis filmas 
„Suaugėliai“

kai kuriems reikia meilės ir 
šeimos, kitiems – mėgstamo 
užsiėmimo ar tiesiog kampo, 
kur galėtum ramiai pabūti 
vienas.“ Kiekvienas filmo 
herojus – savitas, nepaisant 
juos vienijančio Dauno sin-
dromo. Pagrindinis dėmesys 
tenka dviems įsimylėjusiems 
žmonėms, kurie svajoja apie 
šeimą, gyvenimą kartu, ta-
čiau to negali įgyvendinti.

Filmu taip pat bandoma 
griauti visuomenėje susifor-
mavusius stereotipus, kad 
Dauno sindromą turintys 
asmenys yra visada laimin-
gi, naivūs ir vaikiški. Filme 
„Suaugėliai“ jie ne tik džiau-
giasi, bet ir liūdi, verkia, 
pyksta, svajoja...

VšĮ „Psichikos sveikatos 
perspektyvos“ vizija: psichi-
kos sveikatos sunkumai tu-
rėtų būti priimami kaip žmo-
giška ir prasminga patirtis, 
niekas dėl jų neturėtų patirti 

diskriminacijos ar menkini-
mo.

Dokumentiniame filme 
Dauno sindromą turintys 
žmonės bendravo, gaminda-
mi saldumynus specialioje 
mokykloje. Jie ne tik leidžia 
laiką, bet ir stengiasi užsi-
dirbti pinigų, pardavinėdami 
savo gaminius, prižiūrėdami 
senelius. Taip pat - mokosi 
tvarkytis buityje ir kasdieny-
bėje. Kiek tai realu Lietuvo-
je? Vilniuje turime restoraną 
„Pirmas blynas“, kuris filmo 
svečiams paruošė saldžias 
dovanas. Čia padavėjais bei 
virtuvės pagalbininkais dirba 
asmenys su negalia, beveik 
tokia pat, kaip filmo veikėjų.

Kol kas filmas nėra pasie-
kiamas plačiajai auditorijai. 
Žiūrovams filmas „Suaugė-
liai“ pateikiamas kaip vyk-
domas projektas.

Rita GRIGALIENĖ

Vairavo neblaivus
2022 m. gegužės 27 d. 20 val. 34 min. Rokiškyje, Pa-

nevėžio g., neblaivus (2,15 prom.) vyras (gim. 1987 m.) 
vairavo automobilį „VW“.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškio rajono savivaldybėje lankėsi 
delegacija iš Lenkijos miesto Lowicz

Gegužės 26 d. Rokiškio 
rajono savivaldybėje lankėsi 
delegacija iš Lenkijos mies-
to Lowicz. Su šiuo miestu 
ryšių jau turima – juos yra 
užmezgęs Rokiškio profesi-
nio mokymo centras, Bajorų 
kaimo lėlių teatro „ČIZ“ ko-
lektyvas.

 
Į susitikimą Rokiškio ra-

jono savivaldybėje atvyko 
Marcin Kosiorek - Lowicz 
apygardos viršininkas (Sta-
rosta Lowicki); Jerzy Zabost 
- mokyklos direktorius; Piotr 
Sloma – mokyklos direkto-
riaus pavaduotojas, Rokiškio 
profesinio mokymo centro 
direktorė Diana Giedrikienė. 
Šį atsinaujinusį, modernų pro-
fesinio mokymo centrą svečiai 
aplankys rytoj.

 Vizito tikslas – rasti tar-
pusavio bendradarbiavimo 
galimybių. Savivaldybės Ko-
munikacijos ir kultūros sky-
riaus vedėja Irena Matelienė 
informavo apie procedūras, 

kurios kurių turėtų būti lai-
komasi prieš pasirašant ben-
dradarbiavimo sutartį. „Ma-
loniai pakvietėme delegacijos 
atstovus atvykti į Rokiškio 
miesto gimtadienio šventę, 
kurios metu būtų galima, iš 
anksto suderinus, pasirašyti ir 
ketinimų protokolą. Jeigu ben-
dradarbiavimas bus sklandus 
ir rezultatyvus, bus prašoma 
Rokiškio rajono savivaldybės 
tarybos pritarimo pasirašyti 
tarptautinio bendradarbiavimo 
sutartį“, - kalbėjo I. Matelienė.

 Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas teigė, 
kad dažniausiai, bendradarbia-
vimas prasideda nuo kultūros 
ir tikisi, kad miesto šventė bus 
pirmas žingsnis prasmingo 
ir tikslingo ryšio užmezgimo 
link.

 Lowicz svečiai prista-
tė, kaip agrokultūros kraštą, 
kuriame dominuoja vaisių ir 
daržovių auginimo, mėsos 
ir pieno perdirbimo įmonės. 
Aptartos ir kitos problemos 
– pandemijos laikotarpis, pa-

lietęs visą pasaulį bei karas 
Ukrainoje, kuris ypač suvie-
nijo tiek Lietuvą, tiek Lenki-
ją. Lenkijos atstovų teigimu, 
dabar ypač svarbus šalių tar-
pusavio bendradarbiavimas ir 
pagalba. 

Rokiškis – ne paskutinė 
delegacijos stotelė. Svečiai po 
vizito mieste išvyks į Jekabpi-
lio miestą Latvijoje, kuriame 
įsikūrusi agronomijos moky-
kla švęs garbų jubiliejų.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.
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Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto cen-
tro kūjo ir disko metikai 
gegužės 25 d. dalyvavo 
tarptautinėse lengvosios 
atletikos varžybose „Dzū-
kijos taurė 2022“ trene-
riui Žydrūnui Leskauskui 
atminti. Alytaus centri-
niame stadione vykusio-
se varžybose rokiškėnai 
susižėrė įspūdingą kiekį 
prizinių apdovanojimų. 
Jaunučių ir jaunių am-
žiaus grupės sportininkai 
į Alytų vyko kartu su len-
gvosios atletikos treneriu 
Rimantu Šinkūnu.

Puikiais rezultatais gali 
pasigirti trenerio R. Šin-
kūno auklėtinė Kamilė 
Jelenskaja (jaunučių am-
žiaus grupė), kuri užėmė 
dvi pirmąsias vietas: 0,75 
kg disko metime ji pasiekė 
30,44 m. rezultatą ir 3 kg 
kūjo metime – 39,20 m.

Nedaug atsilieka ir Bri-
gita Bačkė (jaunių amžiaus 
grupė), kūjo metime pel-
niusi pirmą vietą, o nu-
metusi diską 32,21 m., pa-
kliuvo ant antrojo pakylos 
laiptelio.

Iš vaikinų bene sėkmin-
giausiai pasirodė Otas Vi-
liūnas (jaunučių mažiaus 
grupė), 4 kg kūjį numetęs 
44,74 m ir patekęs į pirmą-
ją vietą, o trečias jis buvo 1 

kg disko metimo rungtyje. 
Šiuos sportininkus treni-
ruoja R. Šinkūnas. Pirmąją 
vietą jaunių amžiaus gru-
pėje disko metime pelnė 
Aurėja Streikutė, trenerės 
Inos Nagelės auklėtinė. Į 
varžybas ji atvyko be savo 
mokytojos. Justas Meilus 
kūjo metime (jaunių ma-
žiaus grupė) taip pat buvo 
pirmas – numesti pavyko 
52,01 m. Vieną antrąją vie-
tą – disko metimo rungtyje 
– pelnė Karolis Zizas (tre-
nerė I. Nagelė). Viltė Zolo-
baitė (trenerio R. Šinkūno 
auklėtinė) ir disko metime, 
ir kūjo metime buvo trečia. 
Kajus Neniškis (treneris R. 
Šinkūnas) į Rokiškį par-
vežė vieną trečiąją vietą, 
pasiektą kūjo metime. Iš 
viso Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 
jaunieji sportininkai par-
vežė 12 taurių už prizines 
vietas.

Turnyras „Dzūkijos tau-
rė“ vyko jau dešimtą kartą. 
Šį kartą jis buvo skirtas vos 
prieš mėnesį amžinybėn 
išėjusiam treneriui Žydrū-
nui Leskauskui iš Alytaus 
atminti. Šis treneris prie 
„Dzūkijos taurės“ varžybų 
aktyviai prisidėdavo, jas 
organizuodavo. Varžybo-
se Rokiškio lengvaatlečiai 
varžėsi su disko ir kūjo 
metikais iš Vilniaus, Aly-

taus, Marijampolės, Šiau-
lių ir Jurbarko. Dalyvavo 
ir kauniečiai, tačiau kūjo 
ir disko metimo rungtyse 
lengvaatlečių iš Kauno ne-
buvo.

Rokiškio jaunieji kūjo ir 
disko metikai bene iš kie-
kvienų varžybų grįžta su 
medalių ir taurių kolekcija, 
iš kurių dabar jau susidary-
tų nemaža ekspozicija.

Apie tai, kaip sekasi 
jauniesiems Rokiškio rajo-
no kūno kultūros ir sporto 
centro lengvaatlečiams, 
pakalbinome jų trenerį Ri-
mantą Šinkūną.

- Ar liko į paskutines 
varžybas kartu vykusių 
sportininkų, kurie nepel-
nė prizinių apdovanoji-
mų?

- Šįkart važiavome dvy-
lika žmonių, o prizinin-
kais tapo aštuoni. Visose 
varžybose tokių būna, ka-
dangi vežamės ir mažiau 
patyrusius sportininkus, 
kad įgautų patirties. Pa-
vyzdžiui, kartu važiavo 
penktokas, kuris varžėsi su 
aštuntokais. Vilius Šukys.

- Kokios artimiausios 
varžybos numatomos?

- Birželio 1 d. Marijam-
polėje vyks Lietuvos vaikų 
čempionatas. Važiuosime 
aštuoniese. Po to birže-

lio 10 d. vyks paskutinis, 
ketvirtas, jaunučių ir vai-
kų varžybų „Aukštaitijos 
taurė 2022“ etapas. Bus 
skaičiuojami keturių etapų 
taškai. Manau, čempionate 
Vilius Šukys, Otas Viliū-
nas ir Goda Milaknytė pre-
tenduoja į rimtesnius apdo-
vanojimus. Lietuvos jaunių 
čempionatas vyks Vilniuje, 
birželio 16-17 dienomis. 
Mėnesio pabaigoje vyks 
Lietuvos jaunučių čempi-
onatas, kur bus nuspręsta, 
kurie 4-5 žmonės pateks į 
Lietuvos rinktinę. Nuo lie-
pos 25 d. – atostogos. Tre-
niruotes atnaujinsime maž-
daug rugsėjo vidurį. Reikia 
pailsėti.

- Kurie sportininkai 
vyks į Lietuvos vaikų 
čempionatą?

- Galiu išvardinti tuos, 
kuriuose matau didesnes 
galimybes. Tikiuosi, kad 
Viltė Zolobaitė iškovos pri-
zinę vietą. Brigita Butylki-
naitė, Goda Milaknytė, Vi-
lius Šukys – pretendentai, 
iš kurių tikimasi daugiau-
sia, dar - Fausta Karpovai-
tė. Negaliu garantuoti, kad 
mano spėliojimai yra tei-
singi, kadangi jaunesniame 
amžiuje būna netikėtų da-
lykų.

- Kokios fizinės ir as-

meninės savybės svar-
biausios kūjo ir disko 
metikams?

- Reikalingos tokios 
pat savybės, kaip ir kitose 
sporto šakose: gera jude-
sių koordinacija, raume-
nų susitraukimo greitis, 
lankstumas (mat tas, ku-
ris lankstesnis, to judesio 
amplitudė didesnė). Jėga 
jauname amžiuje nėra pri-
oritetinis dalykas. Kuo 
stipresnis raumuo, tuo jis 
lėčiau susitraukia, dėl to 
jaunesniems lengvaatle-
čiams negalima piktnau-
džiauti jėgos pratimais. 
Dar metikams svarbus iš-
skirtinis sukimo ir ritmo 
pojūtis. Taip pat čia reika-
lingi gabumai, kaip ir bet 
kokioje veikloje – ar tai 
būtų muzika, ar mokslinė 
veikla, nes jų nėra, rezul-
tatą sunku pasiekti. Reika-
lingas pasitikėjimas, atka-
klumas, motyvacija.

- Tikriausiai šių var-
žybų prizininkai jau ne 
pirmą kartą grįžta su lai-
mėjimais. Kas per sezoną 
yra pelnęs daugiausiai 
prizinių vietų?

- Kamilė Jelenskaja vi-
sada grįžta su dviem per-
galėmis. Kiti dažni pri-
zininkai - Brigita Bačkė, 
Aurėja Streikutė, Orinta 
Navikaitė, Justas Meilus, 

Otas Viliūnas. Tokių turi-
me daug, gal ko ir nepami-
nėjau...

- Ar teko turėti visiškai 
neperspektyvių mokinių?

- Be abejo. Ne visada 
lengva, pažiūrėjus į žmo-
gų, pasakyti, kad jis netu-
ri gabumų, tačiau, praėjus 
sportuoti, labai greit pa-
simato, kas šiam sportui 
netinkamas. Ir patys vai-
kai pamato. Tie, kurie turi 
gabumų, greičiau pasiekia 
rezultatų.

- Nuo kada treniruoja-
te šių varžybų prizinin-
kus? Ar daug reikėjo įdė-
ti darbo, kad jie pasiektų 
laimėjimų?

- Kad šalies mastu iš-
kovotų prizines vietas, 
sportininkas vaikų grupėje 
turi dirbti maždaug metus 
– dvejus. Dažniausiai šioje 
sporto šakoje vaikai prade-
da treniruotis nuo penktos 
klasės, nors yra ir tokių, 
kurie atėjo nuo trečios kla-
sės. Pradinukai dažniausiai 
neturi konkretaus tikslo, 
jiems nusibosta, todėl į šį 
sportą jų neskubame kvies-
ti.

Rita GRIGALIENĖ
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Lauko tualetai Rokiškio miesto centre – neišvengiama?
Šie metai lauko tuale-

tams turėtų būti paskuti-
niai. Europos miesto nuo-
tekų valymo direktyva 
Lietuvą įpareigoja jų at-
sisakyti iki 2023-ųjų metų 
pradžios. Bus reikalau-
jama, kad  gyvenvietėse, 
kur yra daugiau nei 2000 
gyventojų, ne mažiau kaip 
98 proc. nuotekų būtų su-
renkama centralizuotai, 
o likusios nuotekos tvar-
komos, neteršiant gam-
tos. Rokiškyje net miesto 
centre (Respublikos g. ir 
aplinkui) vis dar tebesi-
naudojama taršiomis lau-
ko būdelėmis. „Rokiškio 
Sirena“ paklausė, ką apie 
tai galvoja centralizuotai 
nuotekas tvarkančios už-
darosios akcinės bendro-
vės „Rokiškio vandenys“ 
vadovas ir rajono politi-
kai.

Užklausėme visus Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
tarybos narius, ką, jų ma-
nymu, būtų galima padaryti 
Rokiškyje, kad bent mies-
to centre visuose būstuose 
būtų įvestas vandentiekis 
bei kanalizacija ir atsisaky-
ta lauko tualetų, kokią jie 
mato išeitį tiems, kuriems, 
neatsisakius lauko tualetų, 
grės baudos. Iš 25 Tarybos 
narių į užklausimą atsiliepė 
8. Nuomonių būta įvairių. 
Būta ir nuomonių, kad ilgus 
metus teršiamas Laukupės 
upelis, o rajono valdžia tik 
giriasi sklandžiu darbu, bet 
nieko dėl rimtų problemų 
nedaro.

Siūlė atkreipti dėmesį į 
rajoną prie Laukupės 
upelio
Rokiškio rajono savival-

dybės tarybos narys Irman-
tas Tarvydis:

- Matau dvi išeitis – pa-
daryti centralizuotą nuo-
tekų sistemą arba pirkti 
valymo įrenginius. Reikia 
žiūrėti, kas ekonomiškiau. 
Gali būti, kad kanalizacijos 
vamzdžius nutiesti per cen-
trinę miesto aikštę būtų su-
dėtinga arba labai brangiai 
kainuotų, tad kita išeitis – 
lokalūs valymo įrenginiai.

Turbūt Rokiškis – vie-
nintelis rajono centras, ku-
rio Senamiestyje nėra cen-
tralizuoto vandens tiekimo 
ir kanalizacijos. Savivaldy-
bė tik giriasi, kaip gerai dir-
ba, kaip gerai laikosi įmonė 
„Rokiškio vandenys“, bet 
nepagalvoja apie papras-
čiausius patogumus gyven-
tojams. O toks aplaidumas 
turi įtakos ir gamtai. Ne tik 
žemei ar požeminiams van-
dens telkiniams – tarša, pa-
našu, patenka ir į Laukupės 

upelį už bažnyčios. Jeigu 
pasidomėtumėte, ten išbėga 
teršalai iš gyventojų kiemų 
tiesiai į vandens telkinį, tai 
aptikti nėra sunku, nes jau-
čiasi kvapas priėjus. Apie 
aplinkosaugą irgi reikia 
pagalvoti. Šias problemas 
tikrai įmanoma išspręsti, 
reikia tik noro.

Siūlė daugiau 
iniciatyvos rodyti 
seniūnaičiams, 
bendruomenėms
Rokiškio rajono savival-

dybės tarybos narys Stasys 
Mekšėnas:

- Visų pirma, reikia pra-
dėti nuo apačios. Turėtų 
įsijungti seniūnaitis ir tos 
gatvės gyventojai. Pavyz-
džiui, mūsų bendruomenė 
prieš 28 metus susirinkome 
ir nutarėme prisijungti prie 
centralizuotų tinklų. Tai 
nuspręsta daugumos gy-
ventojų nuomone. Patys su-
sidėjome pinigus ir pasida-
rėme, kaip pridera. Lygiai 
taip pat galėtų padaryti kie-
kviena Senamiesčio gatve-
lė. Reikia išsiaiškinti, kas 
neturi tualetų ir vandens, 
pasidaryti statistiką. Reikia 
išsiaiškinti, ką įmanoma 
padaryti. Jeigu ten neįma-
noma valymo įrenginiais 
pasinaudoti, reikia spręsti 
dėl centralizuotų tinklų. Tie 
dalykai galėtų išsispręsti 
iki Naujų metų. Kai ben-
druomenėje kūrėme parką, 
susirinkome 86 žmonės ir 
nusprendėme, kaip turime 
tvarkytis ir kad reikalingas 
tualetas. Pasidarėme su-
paprastintą projektą ir 200 
metrų atsivedėme vandenį. 
Manau, į tą procesą turi  įsi-
jungti seniūnija, seniūnai-
čiai, savivaldybės Archi-
tektūros skyrius. Rokiškio 
mieste yra 8 seniūnaičiai.

Deja, užklausus Rokiš-
kio miesto seniūno Arūno 
Krasausko, kaip tvarkoma-
si su šia problema, ar kalba-
ma apie tai su gyventojais, 
šis atsakė, kad niekas dėl 
tokių problemų į seniūniją 
nesikreipė ir pasiūlė teir-
autis įmonėje UAB „Rokiš-
kio vandenys“. Užklausus 
seniūno dėl galimybės pa-
bendrauti su seniūnaičiais, 

jis atsiuntė nuorodą į savi-
valdybės tinklalapį. Spren-
džiant iš ten paviešintos 
informacijos, iš aštuonių 
miesto seniūnaitijų trijose 
nėra išrinkti seniūnaičiai 
(nurodoma, kad rinkimai 
neįvyko), likusių kontaktai 
savivaldybės interneto tin-
klalapyje nenurodomi.

Siūlo ieškoti galimybės 
kompensuoti 
individualių nuotekų 
įrenginių įvedimą
Rokiškio rajono savival-

dybės tarybos narė Audro-
nė Elė Vilčinskienė:

- Galimybių išspręsti 
problemas visada yra, jei-
gu jų ieškai. Suprantu, kad 
savivaldybei trūksta lėšų, 
bet galbūt ir patys žmonės 
yra suinteresuoti ir galėtų 
prisidėti. Gyvenu Juodu-
pėje. Pas mus vienos ga-
tvės gyventojai daug metų 
turėjo vandentiekį, bet ne-
turėjo kanalizacijos. Jie 
patys susirado įmonę ir at-
sivedė kanalizaciją iki savo 
namų. Būstuose jau turėjo 
kiekvienas įsivesti pats. 
Žmonės dabar patenkinti, 
kad atsirado žmogus, kuris 
tuo užsiėmė. Kadangi yra 
savivaldybės sprendimas 
dėl individualių nuotekų 
įrenginių įsirengimo kom-
pensavimo, šie žmonės raš-
tu kreipėsi į savivaldybę, 
kad ir jiems kompensuotų 
išlaidas. Deja, neatitin-
ka reikalavimų. Tie, kurie 
savarankiškai susitvarkė 
nuotekų tinklus, daugiau-
sia yra pensininkai, jiems 
kiekvienas euras svarbus. 
Norėtųsi, kad būtų galimy-
bė kompensuoti išlaidas ir 
dėl centralizuotos nuotekų 
sistemos įrengimo, ne tik 
dėl individualių valymo 
įrenginių.  

Siūlė atkreipti dėmesį į
Juodupę
Rokiškio rajono savi-

valdybės tarybos narys, 
Juodupės bendruomenės 
pirmininkas Zenonas Vi-
duolis:

- Jūsų iškelta problema 
yra aktuali ne tik Rokiškio 
miestui, bet ir kitur rajone,  
o konkrečiai Juodupėje. 

Juodupės miestelyje kar-
tu su šalia esančiu Raišių 
kaimu gyvena 1900 gy-
ventojų. Miestelio centre 
esantys privatūs ir daugia-
bučiai namai yra prijungti 
prie centralizuotos nuotekų 
surinkimo sistemos, tačiau 
daugelyje privačių namų 
gyvenantys gyventojai to 
padaryti negali dėl neiš-
plėtotos nuotekų surinkimo 
sistemos. Prieš metus, nuo-
tolinio posėdžio metu, mes, 
bendruomenės nariai ir se-
niūnas, apie tai diskutavo-
me su Aplinkos ministru 
Simonu Gentvilu, tačiau jis 
paaiškino, kad Vyriausybė 
šiam reikalui pinigų neturi, 
todėl teks palaukti kokius 
5-10  metų. Kai kurių ga-
tvių gyventojai savo inicia-
tyva ir savo lėšomis, jei tik 
tam yra galimybė, jungiasi 
prie centralizuotos nuotekų 
surinkimo sistemos, tačiau 
ne visi gali tai padaryti. 
Yra dideli atstumai, todėl 
susidaro nemažos išlaidos. 
Be valstybės, rajono savi-
valdybės  paramos tą pada-
ryti sunku, todėl dauguma 
privačiuose namuose gy-
venančių žmonių naudojasi 
prie namų įrengtais nuote-
kų surinkimo šuliniais. Ir 
dar - šalia Juodupės mies-
telio yra įrengti geri nuote-
kų valymo įrenginiai ir, jei 
būtų galimybė visus namus 
centralizuotai pajungti į 
nuotekų surinkimo sistemą, 
Juodupė, Juodupės tvenki-
nys ir upės tikrai taptų šva-
resnės.

Trūksta visai nedaug
Rokiškio rajono savival-

dybės tarybos narė Aušra 
Gudgalienė:

- Pradėsiu nuo to, kad 
tiek valstybė, tiek savi-
valdybė jau yra labai daug 
padarę, kad miesto žmonės 
galėtų civilizuotai tvarkyti 
nuotekas. 

Direktyvos iškeltas už-
davinys, kad aglomeracijo-
se su daugiau kaip 2 tūkst. 
gyventojų ne mažiau kaip 
98 proc. nuotekų būtų su-
renkama centralizuotai. 
Rokiškio aglomeracijoje šis 
rodiklis siekia daugiau nei 
97 proc. (lyg ir 97,3). Kad 

pasiektume 98 procentus, 
prie centralizuotos nuotekų 
tvarkymo struktūros reikia 
prisijungti 51 būstui. Šiais 
metais „Rokiškio vande-
nys“ ir toliau tęsia jungčių 
tiesimą ir metų pabaigoje 
dar apie 20 jungčių bus nu-
tiesta Rokiškio aglomeraci-
joje (iki pat namo pamatų, 
nebe iki sklypo ribos), kas 
leis pasiekti 98 procentus. 
Ši investicija šimtatūks-
tantinė. Lėšos projektinės 
(apie 80 proc.) ir pačios 
įmonės (apie 20 proc.). 
Tikslius skaičius puikiai 
galėtų pakomentuoti įmo-
nės „Rokiškio vandenys“ 
vadovas. 

Anot Aplinkos minis-
terijos, daugiausia rūpes-
čių turi Vilniaus regiono 
savivaldybės (Skaidiškių, 
Nemenčinės, Pabradės, 
Švenčionėlių, Švenčionių 
aglomeracijos), taip pat 
Biržų, Kupiškio, Raseinių, 
Kelmės rajonų savivaldy-
bės. Taigi, Rokiškis tvarko-
si puikiai. Stengiasi. 

Viena iš svarbesnių pro-
blemų - tai, kad daugelis 
gyventojų neturi reikiamų 
lėšų savo būstui prijungti 
prie jau nutiestų centrali-
zuotų nuotekų surinkimo 
tinklų. Aplinkos ministerija 
šiam tikslui savivaldybėms 
nuo 2017 m. skiria dota-
cijas iš Lietuvos aplinkos 
apsaugos investicijų fondo 
(LAAIF) programos. Arti-
miausiu metu planuojama 
skelbti naują kvietimą teik-
ti paraiškas šiai LAAIF pa-
ramai. Dabar yra keičiamas 
finansavimo tvarkos apra-
šas, kad paraiškas galėtų 
teikti ir patys gyventojai. 
Vadinasi, vėlgi, yra daug 
daroma, kad tik žmogui pa-
lengvinti įsirengimą.

Ką galime daryti dau-
giau? Nuraminti žmones, 
kad niekas jų nebaus ir 
jokiomis baudomis ne-
apdalins, jei jie namuose 
nebus įsirengę sanitarinio 
mazgo. Juk ir dabar Aplin-
kos ministerija turi įvairių 
priemonių, kaip „barti" už 
neteisingai tvarkomas nuo-
tekas. 

Skatinti žmones prisi-
jungti, nurodant tokio prisi-

jungimo naudą sau, gamtai, 
aplinkinių gerovei. Šviesti. 
Kalbėtis. Pateikti gerus pa-
vyzdžius ir pan., ir t.t. Tik 
negąsdinti ir nebausti. 

Aš gal kaip pavyzdį pa-
teiksiu atliekų rūšiavimą. 
Prireikė daug metų, per ku-
riuos sukurta įvairių infor-
mavimo priemonių, kodėl 
verta, kodėl naudinga yra 
rūšiuoti, kaip rūšiavimas 
prisideda prie gamtos iš-
saugojimo, gyvenimo ko-
kybės ir t.t. Ne baudomis, 
o švietimu, pasiekėme pui-
kų atliekų rūšiavimo lygį. 
Mažiesiems suformuotas 
įprotis nuo vaikystės, o vy-
resnioji mūsų visuomenės 
karta pakeitė savo įpročius 
ir išmoko kitaip žiūrėti, į 
atrodo, tokį nereikšmingą 
dalyką, kaip šiukšlės. Bet 
tam prireikė ir laiko, ir 
kantrybės, ir išteklių. Tai-
gi, valstybės investicijos į 
visą šį reikalą yra didžiulės. 
Dabar reikia, kad pats žmo-
gus imtųsi investuoti į savo 
gerovę, o būdelę su širdele 
paverstų sodo įrankių lai-
kymo vieta.

Brangus procesas
Rokiškio rajono savival-

dybės tarybos narė Dalia 
Maželienė:

- Šiandien civilizuotas 
gyvenimas daugeliui mūsų 
be įprastų dalykų - vandens 
ir nuotekų sistemų - nebe-
įsivaizduojamas. Deja, to-
kias galimybes turi ne visi. 
Lauko tualetų pagal ES 
direktyvas būtina atsisaky-
ti iki 2023-jų metų visose 
gyvenvietėse, turinčiose 
daugiau nei 2000 gyven-
tojų. Situacija sudėtinga: 
prisijungti prie centrali-
zuotų nuotekų sistemų yra 
ne tik brangu, bet kai kur 
paprasčiausiai neįmanoma, 
nes nėra nuotekų tinklų. 
Deja, taip yra ir pas mus, 
net Rokiškio Senamiesty-
je. ES nuotekų tvarkymui 
Lietuvai skyrė milijonus, 
bet ES parama išnaudota, o 
senos bėdos ir įsipareigoji-
mai liko. Rokiškio rajono 
savivaldybės taryba 2021-
11-26 priėmė sprendimą 
- patvirtino individualių 
nuotekų valymo įrenginių 
įrengimo išlaidų kompen-
savimo tvarkos aprašą. 
UAB „Rokiškio vandenys“ 
kasmet vykdo vandentvar-
kos plėtrą rajone, tarp pro-
jektų - nemažai tęstinių. 
Žinoma, visiems norėtųsi, 
kad jau šiandien būtų pa-
kloti vandens ir nuotekų 
tinklai, bet puikiai supran-
tame, jog tai brangūs ir lai-
kui imlūs procesai.
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Kreipiasi į gyventojus 
ir siūlo ieškoti 
galimybių
Rokiškio rajono savival-

dybės tarybos narė Greta 
Giriūnaitė:

- Šis klausimas labai ak-
tualus visomis prasmėmis: 
tiek aplinkos tausojimo ir 
taršos mažinimo, tiek gy-
ventojų komforto, miesto 
įvaizdžio aspektais. Jau 
metai iš metų UAB „Rokiš-
kio vandenys“ vykdo nuo-
tekų ir kanalizacijos įren-
gimo darbus ir sudaro visas 
galimybes gyventojams 
įsivesti nuotekų bei kana-
lizacijos sistemas iki pat 
gyvenamojo namo pama-
to. Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija kelia 
lūkesčius visoms Lietuvos 
savivaldybėms iki šių metų 
pabaigos 98 proc. mies-
tų ir miestelių gyventojų 
pritaikyti infrastruktūrą, 
kuri leistų mažesnėmis gy-
ventojui lėšomis atsisakyti 
lauko tualeto. Finansuojant 
valstybės, savivaldybės lė-
šomis, gyventojui nereikia 
pačiam mokėti už prisijun-
gimą prie miesto nuotekų 
sistemos. Mano žiniomis, 
mūsų rajono savivaldybė 
pasiekusi daugiau negu 97 
proc., tikiu, kad bus pasiek-
ti 98 proc. ir kelių metų bė-
gyje - visi 100 proc. Ar tai 
mažas finansinis prisidėji-
mas ir atsakingų institucijų 
įdirbis? Spręsti kiekvie-
nam, bet manau, kad dėme-
sys šiam klausimui skiria-
mas didelis, darbai aktyviai 
atliekami - viso „Rokiškio 
vandenys“ kolektyvo ir va-
dovų dėka. O kaip kartais 
norėtųsi, dirbant rajono 
Taryboje, kad visos rajono 
problemos išsispręstų čia 
ir dabar, bet yra darbai, ku-
riems reikia keleto, o kar-
tais - ir keliasdešimt metų. 
Ką aš, kaip Tarybos narė, 
galiu padaryti? Tai kreiptis 
į kiekvieną gyventoją su 
prašymu ieškoti galimybių 
ir įsirengti vidaus tualetus 
savo būstuose. Sakysite, 
paprasta man sakyti? Bet 
ar pats gyventojas ieškojo 
galimybių, pats kaip nors 
bandė spręsti šią proble-
mą? Žinoma, pati, kaip 
socialinė darbuotoja, žinau 
ir matau sunkią kai kurių 
žmonių finansinę situaciją, 
ne visi turi tam lėšų - čia 
yra galimybė kreiptis į ra-
jono savivaldybę dėl vien-
kartinės finansinės išmo-
kos savo buičiai pagerinti. 
Aišku, visada norėtųsi, kad 
ir pats žmogus sąmoningai 
žiūrėtų į šią problemą, gal-
būt susidėliotų prioritetus, 
galbūt yra pirkinių, kuriuos 

galima atidėti ateičiai, o 
vietoj to įsirengti savo būs-
te vidaus tualetą. Išeičių iš 
visų situacijų, kaip ir šios 
- visada yra, reikia ir pačio 
žmogaus pastangų.

Dar norėčiau paminėti 
ir priminti rajono gyven-
tojams, kurie neturi gali-
mybių prisijungti nuotekų 
ir kanalizacijos prie mies-
to nuotekų sistemos, kad 
rajono Taryba 2021 m. 
lapkričio mėn. patvirtino fi-
nansinį kompensavimą (50 
proc., bet ne daugiau negu 
1000 Eur) įsirengti nuotekų 
valymo įrenginius - labai 
kviečiu pasinaudoti šia len-
gvata.

Apie tai, kad gyvento-
jams grės baudos, informa-
cijos neturiu ir neradau.

Taip pat šiuo klausimu 
siūlau kreiptis ir į „Ro-
kiškio vandenys“ vadovą, 
kuris galbūt dar aiškiau ir 
išsamiau papasakos Jūsų 
nagrinėjamo klausimo situ-
aciją.

Lauko tualetai galės
likti, tik nuotekos turės 
būti tvarkomos 
atsakingai
Rokiškio rajono savi-

valdybės tarybos narė Lina 
Meilutė Datkūnienė:

- Pirmiausia reikia pripa-
žinti, kad ir kaip gaila būtų, 
problemą, kuomet gyvento-
jai dar gyvena, neturėdami 
vandentiekio ar (ir)  kana-
lizacijos. Apie tai žinome, 
tačiau, teisybės dėlei, reikia 
pasakyti, kad ši problema 
nėra tik Rokiškio miesto 
centre esančių būstų pro-
blema. Yra vietovių rajone, 
kur gyventojai susiduria su 
panašia situacija ir, žinoma, 
dėl to yra labai skaudu. Iš-
eičių iš situacijos ieškoma 
nuolat (jau klausimai ap-
tarti  ir su Seimo nariais, 
ir su Aplinkos bei Žemės 
ūkio ministerijomis). Imant 
Lietuvos mastu, esame šiuo 
klausimu tikrai ne išskir-
tiniai. Vien ką reiškia Vil-
niaus centre esanti panaši, 
o galbūt net skaudesnė lau-
ko tualetų problema. Tuo 
tarpu Rokiškio mieste ir ra-
jone šiuo klausimu dirbama 
nuolat ir nuosekliai, kiek 
tik leidžia Rokiškio rajono 
savivaldybės, AB „Rokiš-
kio vandenys“ finansinės 
galimybės. Kasmet supro-
jektuojami ir pradedami 
arba tęsiami minimų inži-
nerinių tinklų projektavimo 
ar tiesimo darbai visame 
rajone. Atsirado galimybė 
gyventojams kreiptis dėl 
nuotekų valymo įrenginių 
įrengimo išlaidų dalinio 
kompensavimo. 

Mūsų mieste padaryta 
jau tikrai labai daug. Inži-

nerinės sistemos yra pri-
vestos prie daugelio būstų 
ir gyventojams jungtis prie 
jų galimybės yra sudarytos. 
Mano žiniomis, UAB „Ro-
kiškio vandenų“ administ-
racija deda visas pastangas, 
kad kuo daugiau gyventojų 
turėtų vandentiekio vande-
nį savo namuose ir galėtų 
naudotis kanalizacijos sis-
tema. Gyventojai yra in-
formuojami apie sudarytas 
galimybes prisijungti prie 
centralizuotų vandentiekio 
ir kanalizacijos sistemų, 
tačiau kartais jie papras-
čiausiai atsisako investuoti 
savo asmenines lėšas įren-
giniams bei įrangai, reika-
lingai jų pačių privačiuose 
būstuose arba privačioje 
teritorijoje. Žinoma, gali 
būti ir taip, kad šeimos pa-
jamos tikrai labai mažos ir 
gyventojai niekaip negali 
skirti lėšų vandentiekiui ar 
kanalizacijai, nes jų papras-
čiausiai nėra. Tokiu atveju, 
tikiu, savivaldybės speci-
alistai atsakingai išnagri-
nėtų kiekvieną gyventojų 
pagalbos prašymą ir galbūt 
pavyktų bendrų pastangų 
dėka rasti išlaidų kompen-

savimo mechanizmą, kurį 
galima pritaikyti konkrečiu 
atveju. 

Dėl skambaus šūkio, kad 
lauko tualetų turi nebelikti, 
reikia paminėti, kad lauko 
tualetai, kaip tokie, galės 
būti, tiesiog bus privalu 
(nors ir dabar yra privalu) 
tinkamai tvarkyti nuote-
kas, kad jos neterštų gam-
tos, nuotekoms patenkant 
į aplinką. Problema yra ne 
lauko tualetai, kaip tokie, 
bet netinkamas ir aplinką 
teršiantis nuotekų tvarky-
mas. Nuotekų rezervuarai 
ar įrenginiai  privalo būti 
sandarūs, taip pat reikia ne-
pamiršti, kad laiku išvežtos 
nuotekos yra aplinkos sau-
gos garantas. Svarbu pami-
nėti, kad visi turime saugoti 
ir rūpintis aplinka, kurioje 
gyvename. 

UAB „Rokiškio 
vandenys“ gyventojus 
ramina
Direktorius Leonas Bu-

tėnas:

- Kas planuojama da-
ryti, kad Rokiškio centre 
(konkrečiai Respublikos 

g. ir Nepriklausomybės 
a.) visi gyventojai turėtų 
civilizuotą kanalizacijos 
sistemą?

- Planuojama įgyvendin-
ti projektą „Gyvenamųjų 
būstų prijungimas prie esa-
mos centralizuotos nuotekų 
sistemos Rokiškio aglo-
meracijoje“, kuris dalinai 
finansuojamas iš Lietuvos 
aplinkos apsaugos fondo 
programos lėšų. Nuotekų 
tinklai bus privesti prie 20 
būstų.

- Kiek, Jūsų žiniomis, 
yra namų Rokiškio miesto 
centre (ir ne vien), kurie 
nėra prijungti prie cen-
tralizuotos nuotekų sis-
temos bei neturi valymo 
įrenginių?

- Rokiškio aglomeracijo-
je prie centralizuotai tvar-
komų nuotekų sistemos ne-
prisijungę apie 190 būstų.

- Kas trukdo Rokiškio 
miesto gyventojams gy-
venti labiau civilizuotai 
(turint omenyje vanden-
tiekį bei kanalizaciją)?

- Ko gero, dažniausiai 
– nepakankamos finansi-

nės galimybės, kadangi jau 
šiuo metu nuotekų tinklai 
jau privesti prie 150 būstų 
sklypų.

- Kaip žinome, tie, 
kurie neturi nei valymo 
įrenginių, nei yra prisi-
jungę prie centralizuotos 
nuotekų sistemos, naudo-
jasi lauko tualetais, teršia 
nuotekomis gamtą. Kas jų 
laukia ateityje?

- Aplinkos ministerija 
rengia informacinę būs-
tų, kuriuose individualiai 
tvarkomos nuotekos (indi-
vidualūs nuotekų tvarkymo 
įrenginiai ar nuotekų kaupi-
mo rezervuarai), registravi-
mo sistemą. Į šį registrą bus 
suregistruoti visi būstai, 
kurie nuotekas tvarkos in-
dividualiai (ne centralizuo-
tai) bei duomenys kaupiami 
iš nuotekų vežėjų, nuotekų 
tvarkytojų, NVĮ statytojų ir 
t.t. Pagal šio registro duo-
menis bus galimybė įver-
tinti, ar individualiai tvar-
kantys nuotekas jas tvarko 
tinkamai, nepažeisdami 
aplinkosauginių reikalavi-
mų.

Rita GRIGALIENĖ
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Paskutinis skambutis nuaidėjo ir Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto 
gimnazijos Romuvos padalinyje

Ketvirtadienio popi-
etę Paskutinio skambu-
čio šventė skambėjo ir 
Rokiškio Juozo Tumo - 
Vaižganto gimnazijos Ro-
muvos padalinyje. Dvy-
liktokai, vienuoliktokai, 
jų mokytojai bei tėvai, po 
vienerių metų pertraukos 
rinkosi Rokiškio kultūros 
centro Didžiojoje salėje. 
Laukiamąjame diskutuo-
ta, gal jau laikas šventę 
sugrąžinti į gimnazijos 
pastatą?

Tradiciškai šventė 
rengiama 
vienuoliktokų.
Sulaukta ir daug 
linkėjimų
Vienuoliktokai šventę 

pradėjo nuo primintų aki-
mirkų, kurias teko patirti 
mokyklos koridoriuose. 

Linksmi, kartais liūdni, ta-
čiau įsimintini įvykiai liks 
abiturientų prisiminimuo-
se.  „Paskutinis skambutis 
aidi jums ir paskutinį kartą 
kviečia abiturientus.“

Gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja Audronė Sto-
čkuvienė pasidžiaugė, jog 
tai net 98 gimnazijos ir ju-
biliejinė - 50 - oji Romu-
vos padalinio laida. Pava-
duotoja dėkojo tėveliams, 
kurių rūpestis, palaikymas, 
paglostymas ar pabarimas 
leido augti abiturientams. 
Prisiminta, jog ir mokyma-
sis dvyliktokams buvo neį-
prastas - teko mokytis tiek 
nuotoliniu, tiek sinchroni-
niu būdu, tačiau tikimasi, 
jog tai nesutrukdys pasiek-
ti geriausių rezultatų. Pa-
vaduotoja linkėjo svajonių 
išsipildymo, jei jų nėra - 

susikurti ir jas puoselėti. 
Rokiškio rajono meras 

Ramūnas Godeliauskas, 
kreipdamasis į abituri-
entus akcentavo, jog ši 
šventė yra tradicinė, ta-
čiau ypatinga, nes vyksta 
tik vieną kartą gyvenime. 
Rajono vadovas juokavo, 
jog pradžioje šventė būna 
liūdnoka, tačiau artėjant 
vakarinei daliai visi pra-
linksmėja. Linkėjo drąsos 
klysti, žiūrėti žmonėms 
tiesiai į akis ir tam tikrose 
gyvenimo situacijose ne-
bijoti priimti netradicinių 
sprendimų.

Gimnazijos tarybos 
pirmininkas Vaidas Vai-
cikauskas priminė, jog 
gyvenimas yra trumpas, 
tad greitai prabėgusi vai-
kystė bei jaunystė veda į 
kitą gyvenimo etapą, ku-

riame laukia suaugusiojo 
žmogaus gyvenimas. „Tad 
nebijokit, nieko nėra nepa-
daromo, neįveikiamo, tad 
skriskit“ - gražūs žodžiai 
skrido į abiturientų pusę. 

Lydimi mokytojų - Au-
relijos Trasykės bei Rimos 
Bielovienės, ant scenos 
užlipę Rokiškio darželio 
- mokyklos „Ąžuoliukas“ 
moksleiviai linksmu šokiu 
bei daina maloniai nustebi-
no abiturientus. Dvylikto-
kai pasirodymo metu juo-
kavo, jog su tokiu linksmu 
ir gražiu pasirodymu jiems 
vieta ant „didžiosios“ sce-
nos.

Abiturienčių Kornelijos 
ir Evelinos mamos sunkiai 
tramdė ašaras ir linkėjo 
laimės bei viso ko geriau-
sia.

Gimanzijos mokyto-

jai troško, jog abiturientų 
ateitis būtų sėkminga ir 
žieduota.

Šventę vainikavo 
abiturientų eiliuotas 
testamentas ir melsvų 
atspalvių valsas
Romuvos padalinio abi-

turientai sakė, jog jie ligi 
šiolei liko vaikai, tik tru-
putį didesni ir žaislai jiems 
rūpi truputį kiti. Prirašyti 
sąsiuviniai, nuskambėjęs ir 
išbertas juokas prie klasės 
durų liks jų atminty ir pri-
siminimuose. 

50-osios laidos testa-
mentu abiturientai prisi-
minė nuotykius mokyklos 
tualetuose, kuriems re-
novuoti neužteko lėšų ir 
mokinių seimo pavogtus 
sėdmaišius, linksmus nuo-
tykius pamokose ir už jos 

ribų. 
Dvyliktokai, perduoda-

mi mokyklos raktą bei tes-
tamentą vienuoliktokams, 
neperleido tik vieno daly-
ko - gerų emocijų ir palin-
kėjo jas susikurti patiems. 

Pasipuošę dangiškai 
melsvos spalvos drabu-
žiais, 15 abiturientų porų 
sušoko mokyklinį valsą ir 
užbaigė Paskutinio skam-
bučio šventę. Jau birželio 
pirmąją jų laukia lietuvių 
kalbos ir literatūros egza-
minas. 

Rokiškio Juozo Tumo 
- Vaižganto gimnazijos 
Romuvos padalinyje šie-
met Paskutinio skambučio 
šventė 83 abiturientams.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Paskutinio skambučio šventė Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto 
gimnazijos Senųjų rūmų padalinyje

Ketvirtadienį 11 val. Pa-
skutinis skambutis nuskam-
bėjo Rokiškio Juozo Tumo 
- Vaižganto gimnazijos Senų-
jų rūmų padalinio dvylikto-
kams. Kaip ir kasmet, sporto 
salėje surengtoje šventėje 
buvo laikomasi gimnazijos 
tradicijų: abiturientės vilkė-
jo senąsias mokyklines uni-
formas, vienuoliktokai šoko 
polonezą, o dvyliktokai tes-
tamentu perleido mokyklą 
būsimiems abiturientams.

Šventės pradžia - apie 
laiką ir tradicijas. 
Svečių sveikinimo 
žodžiuose nestigo 
humoro 
Šventė prasidėjo vienuo-

liktokų šokiu, nukeliančiu į 
vaikystę: balti dideli meškinai 
ir ant lentos užrašomas žodis 
Mama. Kelionė po vaikystės 
šalį baigiasi ir visi tikisi, jog 
abiturientai užaugo. Juos ver-
ta vadinti Vaiku iš didžiosios 
raidės.

Tradiciškai šventės pradžio-
je: sugiedotas mokyklos him-
nas, paliktos gėlės prie Juozo 
Tumo - Vaižganto paminklo. 

Po himno - dvyliktokų tėvų 
žodžiai. Abiturientės mama 
Aušra Gudgalienė prisimi-
nė, jog šiandien ta diena, kai 
ir ji pati prieš 25 metus baigė 
šią mokyklą, vilkėjo tą pačią 
uniformą. Tėvai džiaugėsi, 
jog dvyliktokai laikosi ir ne-

pamiršta gimnazijos tradicijų. 
Tėvai tarė nuoširdų Ačiū vi-
sos mokyklos bendruomenei: 
tiems, kurie kas rytą pasitik-
davo vaikus mokykloje ir pa-
sakydavo labas rytas, tiems, 
kas prižiūri mokyklos švarą ir 
tvarko jos aplinką, valgyklos 
darbuotojoms, kurios skaniai 
maitina moksleivius, bibliote-
kininkams, kurie pataria kokią 
knygą atsiversti, administraci-
jai už puikiai sudėliotus mo-
kymosi procesus, mokytojams, 
kurie kaip superherojai randa 
visus atsakymus į moksleivių 
užduotus klausimus. „Jūs (abi-
turientai- aut.pastaba) esate 
tas pumpuras, kuris tuoj tuoj 
prasiskleis ir po kokių 4 metų 
išsiskleisit visu savo gražumu 
bei žydėsit ilgai. Žiedą gainios 
ir saulė, ir liūtys. Gal ir kokia 
viena kita šalna praūš“ - kalbė-
jo tėvai ir linkėjo kuo daugiau 
duoti kitiems. 

Rokiškio Senamiesčio pro-
gimnazijos šeštokės  pasvei-
kino šventės dalyvius ir daina 
išskraidino abiturientus į vai-
kystę. 

Pirmosios mokytojos su bū-
riu ketvirtokių sveikino dvylik-
tokus su jų švente ir pastebėjo, 
jog vėl apsisuko ratas,  - „ Jau 
jūs užaugot - dvyliktokai, mes 
užaugom - tapom ketvirtokais“ 
- sakė buvusi abiturientų mo-
kytoja. Pirmosios mokytojos 
taip pat linkėjo vieno - mylėti 
ir būti mylimiems. 

Abiturientų auklėtoja Jolan-
ta Augulienė antrino tėveliams, 
kad ir jos uniforma kažkur 
klaidžioja tarp abiturientų ir 
džiaugėsi puoselėjamomis 
tradicijomis. Mokytoja juo-
kavo, jog esami dvyliktokai, 
pradėti auklėti kartu su kolege 
Nijole, tačiau likimas lėmęs, 
tarytum gobšiausiai mokyto-
jai susirinkti juos visus. Au-
klėtoja džiaugėsi, jog būdama 
su mokiniais stengėsi išlikti 
jaunatviška ir kiekvieną kartą 
sulaukdavo pagalbos iš abitu-
rientų. 

Laikinai einanti direktorės 
pareigas Jolanta Juodinytė, 
kreipdamasi į abiturientus juo-
kavo, jog ir ji prieš 40 metų sė-
dėjo dvyliktokų vietoje. Svei-
kindama pavaduotoja teigė, 
jog abiturientai keliauja į naują 
gyvenimo etapą, kur ne viskas 
paprasta ir lengva, teisinga ir 
sąžininga ir ne pagal aš noriu 
ar man reikia principą. „Dalin-
ti, ne tik imti ir džiaugtis kie-
kviena Dievo ar likimo suteik-
ta proga“ - išmintimi dalinosi 
pavaduotoja Jolanta Juodinytė. 

Rokiškio rajono meras Ra-
mūnas Godeliauskas, kreip-
damsis į mokyklos bendruo-
menę juokavo, jog jis prieš 30 
metų čia nesedėjo, bet prisimi-
nė, jog Paskutinio skambučio 
šventę turėjo. „Atrodo įprastas 
dalykas, taip turi būti, bet tuo 
pačiu, kuriems ši šventė yra 
skirta, ji yra ypatinga, nepakar-

tojama šventė. Šiek tiek graudi, 
bet kai pagalvoji - viskas gerai. 
Mažais žingsneliais, per ilgus 
metus šioje gimnazijoje jūs pa-
siekėt tas mokslo aukštumas, 
kurias galėjot pasiekti, laikas 
parodys. Linkiu, kad ateityje 
taip žingsnis po žingsnio žen-
giami žingsniai būtų tvirti, taip 
kaip ir jūsų tvirtai pastovėta 
nuomonė šių gražių uniformų 
klausimu“ - džiaugėsi Rokiš-
kio rajono meras.

Rokiškio Šv. apaštalo evan-
gelisto Mato parapijos deka-
nas, bažnyčios klebonas kun. 
Eimantas Novikas, papasako-
jęs istoriją apie ateisto santykį 
su žegnojimu, priminė, jog tai 
pats populiariausias ženklas ir 
linkėjo, jog jis, išmoktas tiky-
bos pamokų metu, liktų pats 
garbingiausias ir lydėtų gyve-
nimo kelyje.

Nesenai abiturientę Godą 
Gudgalytę pakeitęs Rokiš-
kio Juzo Tumo - Vaižganto 
gimnazijos Senųjų rūmų pa-
dalinio mokinių prezidentas 
Pijus Raugalė įteikė padėkas 
aktyviausiems mokinių seimo 
nariams ir pasidžiaugė, jog 
mokyklos bendruomenė turi 
pavyzdžius, kaip turi veikti 
mokinių savivalda, jog augina 
savo mokyklos deimančiukus.

Testamentas ir polonezo
 žingsniu išlydėti 
abiturientai
Dvyliktokai dėkojo moky-

tojams ir tėvams, kurie juos 
lydėjo visus dvylika mokslo 
metų mokykloje. Daina tė-
vams, spalvotos gėlės ir atsi-
prašymai mokytojams aidėjo 
dvyliktokų lūpomis. 

Mokyklai paliekamas dvy-

liktokų rankų darbo suoliukas 
iš karto buvo panaudotas: pri-
sėdus ant jo perskaitytas ir 98 
laidos testamentas. Juo norėta 
priminti buvusioms, esamoms 
ir būsimoms kartoms apie 
praleistą laiką ir išliksiančius 
prisiminimus gimnazijoje. 
Testamentu priminti mokytojų 
pažadai, išnagrinėtos sociali-
nių tinklų paskyros, prisimin-
tos linksmos istorijos išvykų 
metu ir paliekami jau juos „pa-
likę“ mokytojai. Testamentas  
nugulė į mokyklos muziejų, 
o mokyklos raktas perduotas 
būsimosios 99 laidos abituri-
entams.

Šventinį renginį vainikavo 
dvyliktokų mokyklinis valsas 
ir vienuoliktokų sušoktas tradi-
cinis polonezas. 

„Rokiškio sirena“ inform.
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„Rokiškis Youth Fest 2022“ organizatoriai: 
pagrindinė renginio tema - laisvė

Birželio 4-ąją L. Šep-
kos parke Rokiškio jau-
nimo laukia jau trečius 
metus iš eilės organizuo-
jamas jaunimo diskusijų 
festivalis ROKIŠKIS YO-
UTH FEST 2022. Festiva-
lio organizatoriai - Milda, 
Danielius, Tautvilė, Gvi-
das, Karina, Vaida – kvie-
čia atvykti ne tik savo am-
žiaus jaunus žmones, bet 
visus, kurie domisi pas-
tarųjų dienų aktualijo-
mis. Šiais metais vyks trys 
diskusijos – „Socialiniai 
tinklai. Kas yra tikra, o 
kas - ne?“ „Lietuvos jau-
nimo pilietiškumas karo 
Ukrainoje kontekste“ bei 
„Tolerancija. Kas tai?“ 
Diskusijose dalyvaus bei 
jas moderuos patirties 
bei tam reikiamų kompe-
tencijų turintys žmonės. 
Taip pat festivalyje vyks 
jaunųjų talentų pasiro-
dymai, lauks japoniškos 
arbatos dirbtuvės, vakare 
gros ir linksmintis kvies 
„Alchemikų“ bendruome-
nės nariai, kurie Rokiškio 
krašto jaunimo tarpe jau 
užsitarnavo pripažinimą.

„2022-ieji pripažinti Lie-
tuvos jaunimo metais. Šiais 
metais ypatingas dėmesys 
skiriamas jaunimo inicia-
tyvoms bei organizacijoms. 
Norime nuveikti kaip gali-
ma daugiau. Tam skurtas 
jaunimo ambasadorių tin-
klas, kuriam priklausau ir 
aš. Mes, „Jaunųjų lyderių 
klubo“ savanoriai, priklau-
some jaunimo organizacijų 
sąjungai „Apvalus stalas“, 
kurios tikslas – formuoti 
jaunimo politiką, ją įgy-

vendinti Rokiškyje, pažinti 
pasaulį, plėsti akiratį, kelti 
kompetencijas, tobulėti ir 
kartu linksmai leisti laiką. 
Smagu, kad jaunimo tarpe 
yra žmonių, kuriems įdomu 
tai, ką mes darome“, - fes-
tivalio iniciatyvinės grupės 
prisistatymą pradėjo Vaida.

„Festivalį darome jau 
trečius metus iš eilės. Idė-
ja rengti tokį festivalį kilo 
tada, kai pastebėta, kad pas 
mus trūksta diskusijų kultū-
ros. Norėjosi, kad Rokiškio 
jaunimas čia patobulėtų - 
juk diskusijos atneša daug 
naudingos informacijos! 
Kiekvienais metais atsi-
randa naujų temų, aktualių 
jaunimui bei Rokiškio gy-
ventojams. Šie diskusijų 
festivaliai jau tapo tradici-
ja. Šių metų mūsų festiva-
lio tema – laisvė. Tai - ir as-
mens, ir tautos, ir minties, 
ir saviraiškos laisvė. Tokia 
tema atsirado neatsitiktinai 
– atsižvelgta į tai, kas šiuo 
metu vyksta pasaulyje. Fes-
tivalį siejame su pastarųjų 
dienų įvykiais. Norisi, kad 
žmonės geriau suprastų, 
kas tai yra laisvė, ją ver-
tintų bei puoselėtų. Noriu 
pasidžiaugti, kad kiekvie-
nais metais netrūksta jaunų 
žmonių, negailinčių savo 
laiko festivalio organizavi-
mui, su tuo susijusioms vei-
kloms. Festivalis visiems 
atneša naujų patirčių, žinių 
bei naudingą laisvalaikį“, - 
pratęsė bendramintės pasa-
kojimą Tautvilė.

„Pagrindinis festiva-
lio tikslas – skatinti jaunų 
žmonių tautiškumą, pilie-
tiškumą, atsparumą pro-
pagandai. Turėsime tris 

diskusijas. Kalbėsime apie 
socialinius tinklus – kaip 
juose atskirti tiesą nuo 
melo. Antra diskusija - karo 
Ukrainoje kontekste iškilo 
aktualus klausimas, kaip 
elgtis su karo pabėgėliais. 
Trečioji diskusija – apie to-
leranciją. Bus kalbama ne 
tik apie toleranciją kitokių 
pažiūrų žmonėms, bet ir 
apie toleranciją skirtingų 
tautybių asmenims. Prie to 
paties „Street Art“ stiliumi 
graffiti dažais bus išpieš-
tas Rokiškio autobusų par-
ko senas žalias autobusas. 
Žmonės stebės šį kūrybos 
procesą. Išpieštas autobu-
sas savo keliones tęs Rokiš-
kio miesto gatvėmis. Tokiu 
būdu žmonės laisvę galės 
perteikti per meną. Numa-
tytos ir japoniškos arbatos 
dirbtuvėse, kuriose iš anks-
to užsiregistravę lankytojai 
galės pasidaryti savo arba-
tos mišinį, ragauti įvairių 
skonių arbatas. Vakare – 
speciali muzikinė progra-
ma. Ją pristatys „Alchemi-
kų“ bendruomenės nariai, 
jau užsitarnavę Rokiškio 
jaunimo pripažinimą“, - iš-
samiai apie festivalio pro-
gramą papasakojo Gvidas.

Savo mintimis apie pla-
nuojamas veiklas pasida-
lino ir Milda: „Birželio 4 
d. laukiami visų amžiaus 
grupių atstovai. Mat disku-
sijose dalyvaus ne tik jau-
nimas, bet ir aktyvūs Ro-
kiškio rajono gyventojai, 
tiesiog tam tikrų kompe-
tencijų aptariamomis temo-
mis turintys asmenys, kurie 
padės suprasti, tai, kas šuo 
metu vyksta ir yra svarbu. 
Tai nebus žmonės vien iš 

Rokiškio.“
Apibendrindami  išvar-

dintus dalykus, jaunuoliai 
festivalio tikslais įvardijo 
pilietiškumo, atsparumo 
išorės propagandai stipri-
nimą, tolerantiškumo ska-
tinimą, supažindinimą su 
subkultūromis bei šiuolai-
kiniu menu.

Paklausėme, ar teko 
patiems festivalio organi-
zatoriams susidurti su de-
zinformacija socialiniuose 
tinkluose. Iš keleto atsaky-
mų paaiškėjo, kad vienaip 
ar kitaip jaunimas su tuo 
susidūrė. Paskutiniu metu 
dezinformacija dalinamasi 
apie karą Ukrainoje. Kar-
tais tikrai sunku atsirinkti, 
kur yra tiesa, o kur – me-
las. Socialinių tinklų vai-
dmuo šiuolaikiniam jauni-
mui yra tikrai nemenkas. 
Juk ir festivalio viešinimas 
vyksta per socialinius tin-
klus. Apskritai didelė dalis 
komunikacijos vyksta per 

socialinius tinklus – čia 
galima gauti aktualios in-
formacijos, diskutuoti, su-
sikurti auditoriją, pristatyti 
save kitiems, tačiau čia pa-
teikiamą informaciją tenka 
atsirinkti.

Kaip sakė viena iš fes-
tivalio organizatorių, pa-
neigti dezinformaciją ir 
paaiškinti, kaip ją atskirti 
nuo tiesos, yra svarbu dėl 
to, kad kuo daugiau žmonių 
supras, kas vyksta iš tie-
sų, tuo sunkiau bus įteigti 
melą, galinčius pakenkti 
dalykus.

Festivalį rengia šešių 
jaunuolių grupelė, tačiau 
jie bendradarbiauja su 
ankstesnių festivalių orga-
nizatoriais, kurie dalijasi 
patirtimi. Taip pat padeda 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės jaunimo reikalų koordi-
natorius Gediminas Kriovė, 
kuris skatina jaunimą veik-
ti ir motyvuoja. Taip pat 
jaunieji savanoriai dėkingi 

Rokiškio jaunimo organi-
zacijų sąjungos „Apvalus 
stalas“ prezidentei Birutei 
Bagdonienei, kuri yra tarsi 
mentorius – ne imasi kažką 
daryti už jaunus žmones, 
bet juos nukreipia tinkama 
linkme, duoda užuominas, 
kur ieškoti atsakymų.

Taip pat visai netrukus 
– gegužės 28-29 dienomis 
bus atidarytas Pabėgimo 
ir galvosūkių kambarys. 
Tai – tarsi įžanga į jaunimo 
festivalį. Tie, kurie dalyva-
vo šioje atrakcijoje anks-
čiau, žino, kad Pabėgimo 
ir galvosūkių kambaryje 
atmosfera - lyg bunkeryje: 
vintažinis interjeras, tam-
sa, mistika. Norint ištrūkti 
iš jo, užtenka loginio mąs-
tymo ir komandinio darbo. 
Organizatoriai primena, 
kad išankstinė registracija 
yra privaloma! Vietų kiekis 
ribotas.

Rita GRIGALIENĖ

Seime – idėja paramos gavėjų sąraše palikti švietimo įstaigas
Seimui ketinant iš pa-

ramos gavėjų sąrašo eli-
minuoti visas biudžetines 
įstaigas grupė parlamen-
tarų siūlo jame palikti 
švietimo įstaigas.    

Demokratų frakcijos 
„Vardan Lietuvos“ narė 
Vilija Targamadzė BNS 
teigė, kad daug švietimo 
įstaigų gauna pakankamai 
mažą finansavimą, todėl 
papildomai susirinktos 
lėšos joms yra labai svar-
bios. 

Ji teigia sulaukusi daug 
mokyklų prašymų neatimti 
iš jų šių lėšų, kurias kaip 
paramą skiria mokytojai, 
mokinių tėvai ar buvę mo-
kiniai.  

„Kai važinėju po mo-
kyklas ir vaikų darželius 
matau, kokie geri darbai 
padaryti lėšomis, kurios 
sukaupiamos tokiu būdu. 
Jos skiriamos tik moky-
klos ar darželio gerbūvio 
stiprinimui, komfortui.  
Negalima iš ubago atimti 
dar ir lazdą“, – BNS teigė 
V. Targamadzė. 

Ji sutinka, kad dides-
nės mokyklos dažniausiai 
būna aprūpintos, tačiau 
mažesnės, kuriose moko-
si 100-120 vaikų, „gyve-
na vargingai“. Seimo narė 
taip pat pabrėžė, kad reikia 
palikti žmonėms patiems 
apsispręsti, kam skirti dalį 
GPM.  

Siūlymą ir toliau palikti 

švietimo įstaigas paramos 
gavėjų sąraše šią savaitę 
registravo grupė įvairioms 
frakcijoms priklausančių 
parlamentarų. 

Seimas po svarstymo 
jau yra pritaręs Labda-
ros ir paramos įstatymo 
pataisoms, pagal kurias 
nuo 2025 metų gyventojai 
biudžetinėms įstaigoms 
nebegalėtų skirti iki 1,2 
proc. jų sumokėto pajamų 
mokesčio, o paramą galėtų 
gauti tik nevyriausybinės 
organizacijos ir profesinės 
sąjungos. 

Biudžeto ir finansų ko-
miteto pirmininkas konser-
vatorius Mykolas Majaus-
kas per pataisų svarstymus 
ne kartą teigė, kad paramą 

leidus skirti tik nevyriau-
sybinėms organizacijoms, 
biudžetinės įstaigos ne-
nukentėtų, nes dalis jų, 
pavyzdžiui, mokyklos, 
darželiai, paskatintų tėvų 
bendruomenes steigti lab-
daros fondus ir juose kaup-
ti paramą, jų lėšas skirs-
tytų bendruomenės, o ne 
įstaigų vadovai.

Anot parlamentaro, to-
kiu atveju parama būtų ski-
riama tik organizacijoms, 
kurios rūpinasi viešuoju 
gėriu: „Kad savo sumokėtų 
mokesčių dalį asmenys ne-
susigrąžintų sau skirdami 
organizacijai, kuri teikia 
tiesiogiai jiems naudą“.

BNS inform.
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12:00 Vidurdienio žinios 
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
21:00 Rimti reikalai 
21:30 Žinios
22:30 Aviatorius 
01:50 Naktinis patrulis 
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:30 Alchemija
05:00 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 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom! 
21:00 Ginkluotas atsakas
22:55 International 
01:15 Strėlė
02:10 Akloji zona

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
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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 Dviračio žinios
12:00 Mano geriausias 
draugas
12:30 Pasaulio puodai
13:30 Gyvenk kaip 
galima švariau
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 Bėgliai. Tuneliu į 
laisvę
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Jūrų Lietuva
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 Bėgliai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Jūrų Lietuva
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:10 Moderni šeima
06:00 Transformeriai
06:30 Keista šeimynėlė
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis

07:40 Tautos tarnas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Tautos tarnas
20:30 (ne) Viskas įskaičiuota
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Nuosavas šnipas
00:25 Rezidentas
01:30 Elementaru
02:30 Perėja
03:30 Naujakuriai
04:00 Rezidentas
05:00 Moderni šeima

Lnk

06:00 Rimti reikalai
06:30 Bus visko

07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 Ūkininkas ieško žmonos 
11:05 Keičiu žmoną. Įžymybės 
12:00 Vidurdienio žinios
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
21:00 Rimti reikalai
21:30 Žinios
22:30 Naktinis patrulis 
00:45 Paskutinis laivas
01:45 Karštakošė gražuolė
03:20  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 International 
23:20 Bėglys
01:00 Strėlė

Lrytas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Grilio skanėstai
07.00 Reali mistika
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 Grilio skanėstai
03.00 Gyvenimo linija
03.55 Laikykitės ten
04.35 Reali mistika
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06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
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 Mano ir tavo žemė
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 Mano ir tavo žemė
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:25 Moderni šeima
06:00 Transformeriai
06:30 Keista šeimynėlė
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis
07:40 Tautos tarnas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Tautos tarnas
20:30 (ne) Viskas įskaičiuota
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Nakties klajūnai 2
00:20 Rezidentas 
01:25 Elementaru
02:25 X mutantai
03:25 Naujakuriai
03:55 Rezidentas
04:55 Moderni šeima

Lnk

06:00 Rimti reikalai 
06:30 Šeškinės 20
07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 Ūkininkas ieško žmonos
11:05 Keičiu žmoną. Įžymybės 

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 Klausimėlis
03.00 Gyvenimo linija
03.55 Oponentai
04.35 Reali mistika
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03 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 Dviračio žinios
12:00 Pusryčiai pas 
kaimyną
12:30 Gimę tą pačią dieną
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
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 Beatos virtuvė
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Greiti ir įsiutę 
00:40 Melvinas ir Hovardas
02:15 Istorijos detektyvai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Mano geriausias draugas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Transformeriai
06:30 Keista šeimynėlė
07:05 Kempiniukas Plačiakelnis
07:40 Tautos tarnas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:00 Lidl grilio talentai
18:30 TV3 žinios
19:30 Bulius Ferdinandas
21:45 Bado žaidynės
00:45 Deganti žemė
02:25 Londono apgultis
04:20 Elementaru
05:20 Moderni šeima

Lnk

06:00 Rimti reikalai
06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 Ūkininkas ieško žmonos
11:05 Keičiu žmoną. Įžymybės 

12:00 Vidurdienio žinios
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 Svetimšalis 
23:20 Šioje šalyje nėra vietos 
senukams 
01:45 Aviatorius
04:35 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
10:35 Čikagos policija
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
01:30 Ginkluotas atsakas
03:10 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 Klausimėlis
03.00 Gyvenimo linija
03.55 Laisvės TV valanda
04.35 Reali mistika

Vyriausybė pritarė elektros ir dujų kainų kompensacijoms gyventojams
Vyriausybė pirmadienį 

patvirtino valstybės subsi-
dijas gyventojams už elek-
trą ir gamtines dujas, taip 
pat minimalų tarifą, žemiau 
kurio jiems nebus kompen-
suojamos elektros kainos. 
Subsidijos bus mokamos tik 
antrąjį šių metų pusmetį.  

„Siekiama įgyvendin-
ti gegužės 12 dienos (Sei-
mo – BNS) nutarimus, taip 
pat nustatyti elektros ener-
gijos ir gamtinių dujų kainų 
konkrečius dydžius, taip pat 
reglamentuoti detalią kom-
pensavimo tvarką. Pagal 

VERT pateiktą informaciją 
nustatomi elektros energijos 
ir gamtinių dujų kainų dalinio 
kompensavimo dydžiai ir kai-
nos riba – „grindys“ – žemiau 
kurių dalinis kompensavimas 
netaikomas“, – posėdyje teigė 
energetikos ministras Dainius 
Kreivys. 

Vyriausybės sprendimu 
nuo liepos iki gruodžio pa-
baigos už elektrą buitiniams 
vartotojams bus dengiama iki 
9 centų už už kilovatvalandę 
(kWh), o už dujas – iki 54 
centų už kubinį metrą. 

Minimalus standartinis 
elektros tarifas, žemiau kurio 

nebus kompensuojama elek-
tros kaina, sieks 24 centus už 
kWh. Tokiu būdu elektros kai-
na vartotojams didės 40 proc., 
palyginti su dabartiniu tarifu.

Tuo metu gamtinių dujų 
vartotojams bendrovės „Igni-
tis“ tiekiamos dujos su subsi-
dija, priklausomai nuo varto-
tojų grupės,  brangs 28,8–43,4 
proc. 

Vyriausybė anksčiau yra 
deklaravusi, kad elektros ir 
dujų kainos gyventojams nuo 
liepos neturėtų didėti daugiau 
kaip 40-50 proc. 

BNS inform. 
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PASLAUGOS

•  Mobiliu juostiniu gateriu 
pjauname medieną .  
Tel. 8 643 99 966. Rokiškis
•  Nebrangiai atkuriu 
nespalvotų nuotraukų spalvas, 
retušuoju, atlieku asmenines 
fotosesijas. Daugiau 
informacijos ir kainos: 
superfoto.lt .  
Tel. 8 625 77 529. Rokiškis
•  Pjaunu statybinę medieną 
pagal užsakymą. Pristatau 
į vietą . Tel. 8 656 51 760. 
Rokiškis

•  Perku traktorinę priekabą ( 
gali būti be dokumentų) . Tel. 
8 687 49 303. Rokiškis
•  Perku Žiguli automobilių 
vožtuvų nuspaudimo rankeną, 

PERKA

padangų montavimo įrankius, 
padangų pripaudimo rankeną 
. Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
•  Perku senu motociklu 
(Ural, Dniepr, Emka, Jawa ir 
kt.) dalis, knygutes . Kaina 
100 Eur. Tel. 8 622 11 457. 
Rokiškis

NUOMA

•  Dirbanti šeima iš Ukrainos 
skubiai išsinuomotų 1-2 
kambarių butą .  
Tel. 8 671 57 626. Rokiškis
•  Jauna dirbanti šeima ieško 
išsinuomoti 1-2 kambarių 
buto . Tel. 8 671 57 626. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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•  Sodybą prie upės kranto, su 
4 ha žemės .  
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
•  3 kambarių 65 kv. m butą 
Rokiškio raj., Juodupės 
m., Tekstilininkų g. Pirmas 
aukštas. Sudėti plastikiniai 
langai, užstiklintas didelis 
balkonas. Kambariuose 
laminuotos grindys. Vonia 
ir tualetas atskirai . Kaina 
9500 Eur. Tel. 8 634 35 728. 
Rokiškis
•  Erdvų 80 kv. m 4 kambarių 
butą P. Širvio gatvėje. 
Puikioje vietoje - arti 
daug patogiam gyvenimui 
reikalingų įstaigų. Didelis 
balkonas ir rūsys. 5 a .  
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• 5 kambarių rąstinį 
namą su 0,24 ha sklypu 
Rokiškio raj., Panemunėlio 
geležinkelio stotyje, Šetekšnų 
g. Vandentiekio nėra, yra 
šulinys. Name negyvenama 
apie 10 metų, reikalingas 
remontas. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
derinama. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 629 66 624. Panevėžys
•  Čedasų m. 15 min. nuo 
Rokiškio namą 64,15 kv. m. 
3 kambariai, virtuvė, ūkinis, 
šulinys. Viename kambaryje 
reiktų keisti grindis. Medinis 
namas, apmūrytas. Yra 
patalpa vonios kambariui 
įrengti. Erdvus 20 a sklypas . 
Kaina 11000 Eur. Tel. 8 600 
98 909. Rokiškis
•  Žemės ūkio paskirties 1,2 
ha sklypą Parokiškyje . Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 608 28 256. 
Rokiškis
•  Žemės ūkio paskirties 
sklypą Rokiškio rajone, netoli 
Obelių, Dumblių kaime. 
Kreiptis SMS arba telefonu . 
Tel. 8 617 49 347. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Mūrinis namas. Langai į dvi 
puses, sutvarkyta laiptinė, 
išdidinta automobilių 
stovėjimo aikštelė. Pirmas 
aukštas. Arti darželis, 
mokykla. Yra rūsys. 
Reikalingas remontas. Kaina 
34500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  2 kambarių šviesų šiltą 
jaukų butą Kauno g. 4/4 

aukšte. Privalumai: atliktas 
kapitalinis remontas, maži 
mokesčiai, gera namo 
lokacija (šalia centro, ugdymo 
įstaigų, pro langus vaizdas į 
Rokiškio senamiestį) . Kaina 
37000 Eur. Tel. 8 636 60 124. 
Rokiškis
•  3 kambarių butą 68 kv. m. 
Trečias aukštas iš keturių. 
Obeliai . Kaina 17000 Eur. 
Tel. 8 620 36 306. Rokiškis
•  Keisčiau 1 kambario butą 
Širvio gatvėje (3 aukštas), 
į 2, 3 arba 4 kambarių butą 
ne aukščiau kaip 3 aukšte. 
Buto neparduodu. Domina tik 
keitimas . Tel. 8 615 78 849. 
Rokiškis
•  Dalį mūrinio namo. Gerai 
įrengtas. Virtuvė, tualetas, 
dušas. 68 kv. m, miesto 
vandentiekis, kanalizacija. 
Galimybė pirkti visą namą . 
Kaina 67000 Eur.  
Tel. 8 698 31 695. Rokiškis
•  3 kambarių butą P.Širvio 
g. 13. 5 aukštas. Plastikiniai 
langai, šarvo durys . Kaina 
45000 Eur. Tel. 8 626 04 120. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus g. 
su daliniais patogumais.  
Tel. 8 676 69 477. Rokiškis
• Du butus šalia 1 ir 2 
kambarių. Galima susijungti, 
persiplanuoti pagal save. 
Gautusi erdvus 80 kv. m. 
1 aukštas, mūrinis namas. 
Jaunystės g. 8. Šalia darželiai, 
mokykla. Išdidinta stovėjimo 
aikštelė. Kaina 53000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

KITA

•  Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Čekų, 
vokiečių gamybos. Siunčiu 
nuo 60 Eur .  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius žvejybos 

tinklus. Pristatome. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Kaina 0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Naudotą langą. Aukštis 
1,80 m, plotis 2,87 m . Kaina 
100 Eur. Tel. 8 620 56 706. 
Rokiškis
•  Aliuminį karutį dideliais 
ratais . Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Kokybiškus be žievės ir 
kitų priemaišų medienos 
pjuvenų briketus RUF. 
Viename padėkle supakuota 
960 kg. Kaina 1 padėklo 340 
Eur. tame tarpe 9% PVM. 
Atsiėmimas Miškininkų 
10, Rokiškis. Už papildomą 
mokestį galime pristatyti 
iki pirkėjo sandėlio. Kaina 
340 Eur. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis
•  Kepsninę - rūkyklą . Kaina 
400 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
•  Kazano krosnelę . Kaina 
120 Eur. Tel. 8 695 00 462. 
Rokiškis
•  Šašlykinę . Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 695 00 462. Rokiškis
•  Naują polikarbonatinį 
šiltnamį 3x10 m . Kaina 
550 Eur. Tel. 8 682 48 987. 
Rokiškis
• Lapuočių malkas. Traktorinė 
priekaba, 8 metrai. Kaladėmis 
300 Eur., skaldytos 350 Eur. 
Tel. 8 615 83 220. Rokiškis
• Naują automobilinį 
kompresorių. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Skaldytas malkas .  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
•  Lapuočių malkas rąstais, 
kaladėmis arba skaldytas . 

Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
•  Popieriaus smulkintuvą . 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Verpimo ratelį su siūlų 
vyniotuvu . Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Tvirtą automatikos skydo 
dėžę 50x50x26 cm . Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Du trifazius elektros 
kirtiklius 100 ir 250 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Lankstų varinį kabelį 4x16, 
ilgis 4 m . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Bokštinės vandens 
siurblinės valdymo skydą 380 
V iki 20 A . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Tarpines reles 24 ir 230 V . 
Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Transformatorius 230/24 
V 0,05 KVA ir 230/24 V 0,1 
KVA . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Pograminės laiko reles BЛ 
34У4, BC 1033 230 V, 50 Hz 
. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Naudotus magnetinius 
paleidėjus PME-211 380/230 
V, 25 A, PME-121 .  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazį el. automatą: AE tipo 
63 A. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Vyniojimo aparatą 
cigaretėms, 4 Eur. Tabako 
kimšimo prietaisą ANGEl, 
5 Eur. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis
• Sausas žalias malkas, 
medienos atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

BALDAI

•  Nedidelius stalus 85x65 
cm, 85x80 cm . Kaina 52 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
•  Fotelius. Skirti sėdėjimui . 
Kaina 38 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
•  Tamsią sekciją - 135 Eur., 
sekcijos dalys po 39 Eur . 
Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
•  Dvigulę lovą su tvarkingu 
čiužiniu . Kaina 165 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
•  Tvarkingą 4 durų spintą . 
Kaina 198 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
•  Geros būklės fotelį-lovą. 
Nesutrintas, kaip naujas. 
Yra patalynės dėžė. Pasiimti 
patiems . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 698 78 194. Rokiškis

• Tik išpakuotus ir surinktus 
naujus lauko baldus. Mums 
maži. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 656 34 849. Rokiškis
•  Dvigulę lovą be čiužinio. 
Tinkama 200x160 cm 
čiužiniui. Yra pakėlimo 
mechanizmas ir daug vietos 
po lova, lentynėlės . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 686 53 765. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ
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Keleivių dėmesiui,
Nuo 2022 m. birželio 3 d. atnaujinami 
maršruto Rokiškis–Kaunas penktadieniais 
ir sekmadieniais reisai, kurie iš Rokiškio AS 
išvyks 14.40 val., iš Kauno AS – 19.15 val.
Informacija tel. 52982 arba 
www.rokiskioap.lt

•  Pilnas buhalterinės 
apskaitos vykdymas. 
Aukštasis, koleginis 
išsilavinimas finansų 
srityje. Ne mažesnė nei 3 m. 
patirtis buhalterijoje. Geri 
kompiuterinio raštingumo 
įgūdžiai. Atlyginimas nuo 800 
Eur/mėn. į rankas .  
Tel. 8 615 86 093. Rokiškis
•  Skubiai reikalingi restorano 
darbuotojai darbui Kipre .  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
•  Reikalingi pjovėjai ir 
pagalbiniai darbininkai miške. 
Pasiimame iš sutartos vietos . 
Tel. 8 684 89 786. Rokiškis
•  Ieškome komandos 
pastiprinimo buhalterinių 
paslaugų įmonėje. Darbas 
biure Rokiškyje. Grafikas 
lankstus. Atlyginimas nuo 
800 Eur . Tel. 8 645 16 991. 
Rokiškis
• Grūdų įrangos montavimo 
ir priežiūros įmonė ieško 
naujų komandos narių. Darbo 
pobūdis - grūdų įrangos 
montavimas ir kiti darbai. 
Pageidautina B kategorijos 
vairavimo pažymėjimas. 
Siūlomas darbo užmokestis 
800 Eur. į rankas.  
Tel. 8 619 37 758. Rokiškis
•  Reikalingas žmogus galintis 
išpjauti dviejų metų krūmus . 
Tel. 8 684 13 276. Rokiškis
•  Ieškomas ūkio darbininkas 
ir traktorininkas .  
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
•  Ieškomas pagalbinis 
darbuotojas prie malkų .  
Tel. 8 612 59 168. Rokiškis
•  Ieškomas pagalbinis 
darbuotojas betonavimo 
darbams (vairuotojo 
pažymėjimas privalumas) . 
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
•  Įmonė ieško pagalbinių 
darbuotojų statybose, be 
žalingų įpročių . Kaina 
800 Eur. Tel. 8 603 64 685. 
Rokiškis
•  Įmonė ieško plataus profilio 
statybininkų, be žalingų 
įpročių . Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 603 64 685. Rokiškis
•  Ieškomas pagalbinis 
darbuotojas su vairuotojo 
teisėmis. Daugiau info 
telefonu . Tel. 8 603 76 267. 
Rokiškis
•  Vasaros laikotarpiui (3 
mėn.) reikalingas degalinės 
operatorius (-ė). Gyvenimo 
aprašymą siusti el. paštu: 
rokiskis@degta.lt .  
Tel. 8 698 58 915. Rokiškis

• Ieškau vasaros sezonui 
darbo Rokiškio mieste. 
Patirties neturiu, bet greit 
mokausi. Esu darbšti, 
tvarkinga, komunikabili, 
sąžininga. Galiu dirbti auklė, 
kavinėje, parduotuvėje.  
Tel. 8 625 27 024. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 624 11 019. Rokiškis

IEŠKO DARBO

•  Jaunas vaikinas ieško 
darbo. Baigiama elektriko 
profesija . Tel. 8 632 25 393. 
Rokiškis
• Ieškau darbo .  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo . Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
•  Ieškau vasaros sezonui 
darbo Rokiškio mieste. 
Patirties neturiu, bet greit 
mokausi. Esu komunikabili, 
sąžininga. Galiu dirbti 
parduotuvėje, kavinėje, aukle 
. Tel. 8 621 29 371. Rokiškis
•  Ieškau darbo savaitgalais . 
Tel. 8 615 91 429. Rokiškis
•  Ieškau darbo. Galiu pjauti, 
skaldyti malkas, pjauti žolę . 
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis

•  Medinius dvigubus langus 
113x150 cm - 13 vnt., 66x150 
cm - 7 vnt. Langai su stiklais. 
Išsivežti patiems .  
Tel. 8 677 07 289. Rokiškis

DOVANOJA

•  Radijo imtuvą VEF-214 . 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Automobilinį radijo imtuvą 
Bylina-207 . Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

•  Nebrangiai 17 avių bandą 
ir dvi Čekų veislės metines 
ožkas. Kaina 1280 Eur. Bičių 
šeimas su aviliais.  
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
•  Rezervuojami juodi su 
sidabru cvergšnaucerių 
veislės šuniukai. Gimę 
2022-04-20. Laisvi 3 
berniukai, 1 mergaitė. Bus 
paskiepyti pagal amžių, turės 
mikročipus, skiepų ES paselį. 
Išrašoma sąskaita, perdavimo 
dokumentai . Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 674 41 154. Rokiškis
•  Meilus ir žaismingus 
kačiukus. Gimę balandžio 
4 d. Tėtis škotų nulėpausis, 
mama Britų stačiaausė. 
Reikalus atlieka į dėžutę, 
valgo šlapią ir sausą maistą. 
Vidurinysis jau rezervuotas. 
Daugiau info telefonu . Kaina 
100 Eur.  
Tel. 8 678 67 033. Rokiškis
• Akvariumą 375 l. Plotis 
50 cm, aukštis 50 cm, ilgis 
150 cm. Kartu atiduodu ir 
spintelę. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 624 75 304. Rokiškis
•  Pavalkus arkliui su priedais 
. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

•  Labai geros būklės Xbox S 
1TB. Baltos splavos. Vienas 

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

pultelis, Hdmi ir maitinimo 
laidas, plius žaidimai . Kaina 
170 Eur. Tel. 8 698 53 124. 
Rokiškis
• Playstation 4 su priedais. 
Yra du pultai, 240 Eur 
perkant su paskira, kurioje 
žaidimų nemažai nupirkta, 
geiminės ausinės su 
mikrofonu, pele, klaviatūra be 
210 Eur. Yra visi laidai.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Naudotą kompiuterį: CPU: 
i7-2600 k, GPU:NVIDIA 
GeForce GTX1060 6GB, 
RAM: 8 GB, SSD 480 GB. 
Puikiai veikiantis. Kaina 
280 Eur. Tel. 8 611 44 501. 
Rokiškis

•  Xiaomi Redmi Note 10S 
dėkliuką . Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
•  Xiaomi Redmi Note 10S 
nugarėlę . Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
•  Dėkliuką Huawei P Smart 
2019 . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
•  Huawei Y6p. Viskas 
veikia. Yra kroviklis. Kaina 
derinama . Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 698 53 124. Rokiškis
•  Visiškai naują nenaudotą 
telefoną Samsung Galaxy 
A53 5G 128 GB. Tele 2 
24 mėn. garantija. Domina 
keitimas . Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Idealios būklės kaip naują 
iPhone 7 256 GB. Spalva 
Rose Gold. Kroviklis. 
Ausinės. Dėkliukas. Domina 
keitimas . Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Geros būklės iPhone 8 
64 GB. Spalva sidabrinė. 
Magnetinis dėkliukas. 
Kroviklis. Domina keitimas . 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Naudotą geros būklės 
iPhone XR 64 GB. Puikiai 
veikiantis, būklė 9/10 . Kaina 
220 Eur. Tel. 8 692 14 225. 
Rokiškis
•  Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant 
ekrano. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas . 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 
juoda. Dokumentai, dėžutė, 
silikoninis dėkliukas, ausinės. 
Uždėtas apsauginis stikliukas 
ant ekrano. Domina keitimas . 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Geros būklės Samsung 
Galaxy S9 64 GB. Pilna 

MOBILIEJI TELEFONAI

komplektacija. Spalva 
Coral Blue. Dedasi dvi Sim 
kortelės. Dokumentai, dėžutė, 
ausinės, kroviklis, 2 dėkliukai 
(1 magnetinis), belaidis 
kroviklis. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas . 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

•  Gal kas dovanojate 
statybinę medieną Rokiškyje 
ar aplink . Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Gal kas turi nenaudojamą 
siurblį ir galėtų padovanoti. 
Tel. 8 604 00 701. Rokiškis
•  Senyvo amžiaus moteris 
prašo padovanoti lengvo 
valdymo ( gali būti 
mygtukinis) mobilaus ryšio 
telefoną . Tel. 8 626 76 749. 
Rokiškis
• Ieškau kas galėtų 
padovanoti mažą kačiuką. Tik 
būtų gerai iš Rokiškio miesto. 
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

•  Metalinį balansinį dviratuką 
pusiausvyrai laikyti. 
Reguliuojasi vairo ir sėdynės 
aukštis. Minkšto poliuretano 
tyliai važiuojantys ratukai. 
Vairo blokavimas nuo pilno 
apsisukimo. Patogi atrama 
kojytėms . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
•  Medinę lovytę kudikiui su 
čiužinuku . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 60 197. Rokiškis
•  2 užklotukai ir 4 
užvalkaliukai (100x120 cm), 
plius pilkas plėdukas (50x70 
cm) dovanų. Atsakau į sms . 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 608 87 368. Rokiškis
• Vystymo stalą Ikea. Kaina 
22 Eur. Tel. 8 608 48 231. 
Zarasai

PREKĖS VAIKAMS

•  Naują savaeigę žoliapjovę. 
Kuriasi starteriu . Kaina 
350 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
•  Trimerius Dolmar, kaina 
180 Eur., Ecna 70 Eur .  
Tel. 8 699 33 087. Rokiškis
•  Tvarkingą sodo traktoriuką 
Partner. Variklis 11,5 hp, 
pavarų dėžė mechaninė, deka 
dviejų peilių. Nauji guoliai, 

SODO, DARŽO TECHNIKA

tepalai, peiliai. Šoninis 
išmetimas . Kaina 1070 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
•  Motobloką Astor 800A. 
Dirba gerai. Komplekte freza, 
plugeliai, metaliniai ratai. 7,5 
. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 610 70 183. Kupiškis

•  Naudotą dviračio vežimą . 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
•  Vaikų namelį. Karkasas iš 
metalo. Reikia persidažyti . 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Kieto kuro katilą Kalvis . 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
•  Mažai naudotas medžio 
pjovimo stakles, obliarką . 
Tel. 8 658 55 210. Rokiškis
•  Už simbolinę kainą eglines 
lentas. Patiems išsivežti .  
Tel. 8 615 81 577. Rokiškis
•  Viengubo pjovimo lentas, 
bruselius . Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
•  Naują šulinio ritinį. Aukštis 
70 cm, vidaus plotis 99 cm . 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 610 10 461. Rokiškis
•  Malkų skaldyklę su morka. 
3 fazio variklis, 2,2 kW, 1400 
apsukų su reduktoriumi . 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
•  Įvairią pjautą statybinę 
medieną . Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
•  Naują Čekų gamybos 
benzininį elektros 
generatorių. Reali galia 2 kW 
. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
•  Įvairaus pjovimo viengubo 
ir dvigubo pjovimo statybinę 
medieną . Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
•  Stiklą 6 mm storio 91x25 
cm, 6 vnt. ir 4 mm 157x35 
cm, 2 vnt . Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Malkų skaldyklę . Kaina 
380 Eur. Tel. 8 621 68 218. 
Rokiškis
•  Įvairaus storio ir pločio 
sausą statybinę medieną .  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
•  Medieną, lentas ir t.t. 
Kainos sutartinės .  

STATYBINĖ ĮRANGA

Tel. 8 625 85 804. Rokiškis
•  Hidro cilindrą su 
elektriniais vožtuvais. 4 vnt . 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
•  Naudotą hidraulinį vandens 
purvo siurblį. Foto ne jo . 
Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis

•  Grėblį-vartytuvą (Rokiškio 
mašin. gamyk.), suomišką 
grėblį-vartytuvą .  
Tel. 8 618 25 707. Rokiškis
•  Dirbantį Dobilas 3, kaina 
400 Eur. Kraniuką kabinamą 
ant galo traktoriaus, kaina 
550 Eur . Tel. 8 672 76 732. 
Kupiškis
• Grėblį-vartytuvą. Plotis 
3 metrai. Kaina derinama. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 682 77 393. Rokiškis
•  Traktorinę priekabą 2pts-4 
be dokumentų. Techniškai 
tvarkinga, metaliniai bortai, 
lingės sveikos nelūžę . Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Naudotus skriemulius 22, 
20, 13 cm diametro.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Japonišką traktoriuk Yanmar 
YM2000 20 AG. Tvarkingas, 
paruoštas darbui. Kaina 
derinama. Kaina 3300 Eur. 
Tel. 8 625 33 421. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

•  Vaikišką geros būklės 
dviratį BMX Urbangori. 
Triukai nedaryti . Kaina 
30 Eur. Tel. 8 674 41 154. 
Rokiškis
•  Naudotą moterišką dviratį. 
7 bėgiai . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 600 88 606. Rokiškis
•  Audi A6. Dyzelinas, 2,5 l, 
TDI, 103 kW, TA iki 2023-
03. Darbinis automobilis. 
Traukia, važiuoja gerai . 
Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. Panevėžys
•  Tvarkingą VW Passat B5+. 
1,9 l, 96 kW, 4 motion, TA 
iki 2023-06 . Kaina 1250 Eur. 
Tel. 8 656 55 112. Rokiškis
•  Su daugiau kaip 100 Eur 

TRANSPORTO PRIEMONĖS
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

nuolaidą naują el. paspirtuką 
Evo-7 . Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
•  Motorolerį. Neužsikuria, 
reikia keisti grupę . Kaina 
200 Eur. Tel. 8 622 29 819. 
Rokiškis
• Tvarkingą kalnų dviratį. 
Aliuminis. Kaina 190 Eur. 
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
•  Volkswagen Passat B5+. 
1,9 l, TDI, 74 kW, TA 
iki 2023-10-10. Naujos 
kaladėlės, nauji diskai, nauji 
suportai, naujas kairės pusės 
guolis ir sailenblokas. Geros 
padangos. Kaina derinama . 
Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 621 46 705. Rokiškis
•  Geros būklės moteriškus ir 
paaugliams dviračius .  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
•  Benzininį vaikišką keturratį 
49 kub. cm . Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
•  Geros būklės dviratį . Kaina 
170 Eur. Tel. 8 612 97 912. 

kaip gerai, trauka gera, 
kėbulas gražus. Elektra 
atsidaro pilnai visas stogas . 
Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 622 26 125. Anykščiai
•  Škoda Roomster. 2007 m., 
1,9 l, dyzelis, vienatūris. Yra 
kablys . Kaina 2850 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  VW Passat. 2001 m., 1,9 
l, 96 kW, TA iki 2023-11 . 
Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 679 04 759. Kupiškis

•  VW Golf dalimis. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 66 kW. 2 durų . 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Padangas R14 185/65. 
Likutis 8-9 mm. 4 vnt . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  Vasarines padangas R16 
205/55 . Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Citroen C3 dalimis. 2005 
m., 1,4 l, 66 kW, dyzelis .  

Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Audi A6 dalimis. 2003 m., 
1,9 l, TDI, 96 kW, universalas 
. Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW Passat dalimis. 2003 
m., 1,9 l, TDI, 96 kW, 
universalas. Juodos spalvos . 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Opel Meriva 2005 m. 
priekinį stiklą . Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 624 31 256. Rokiškis
•  Opel Zafira dalimis. 2002 
m., DTI . Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 2003 m. Audi A6 
universalas dalis. Priekinį 
ir galinį bamperį, šildomą 
elektrinį odinį saloną ir 
kitas dalis. Kaina sutartinė. 
Jūžintai. Tel. 8 623 73 170. 
Rokiškis
• Padangas R14 M+S. Likutis 
7 mm. 4 vnt. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 678 29 533. Rokiškis
•  Automobilinį dujų balioną . 
Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis

•  VAZ 2101 priekinį stiklą 
ir priekinius plastmasinius 
sparnus . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
•  Atsarginį Audi A6 ratlankį 
R17 . Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
•  Naudotas 2 Nokian R18 
padangas M+S 245/40 . Kaina 
20 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
•  Naudotas Nexen vasarines 
R17 padangas. 4 vnt., visos 
vienodos, 225/55 .  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
•  Opel Corsa dalimis. 2004 
m., 1,7 l, TDCI. Keturių durų 
. Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Padangas R16 205/55 M+S, 
2 vnt., 8 mm, 2 vnt., 9 mm. 
Skardinius 4 Golf ratus R16. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Opel skardinius ratlankius 
su padangomis R15 5/110 . 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  BMW ratlankius R17 ET20 

ir kitų R17 ET46 .  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  Škoda ratlankius R15 5/100 
ir R16 5/112 .  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  Nissan ratlankius R16 
5/114,3 su vasarinėmis 
padangomis 205/60 R16 . 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  Audi Q5 A ratlankius su 
padangomis R17 5/112 . 
Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  Opel Antara ratlankius R17 
5/115 su padangomis 235 
60 R17 M+S 5 mm . Kaina 
320 Eur. Tel. 8 641 48 433. 
Rokiškis
•  Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 66 kW, 81 kW, 85 kW, 
96 kW . Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
•  VW Golf 4 lietus ratus R16 
. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis

Rokiškis
• Elektrinį paspirtuką. Viskas 
veikia, važiuoja 25 km/val. 
Įdėta papildoma baterija, 
todėl galima nuvažiuoti 
apie 50 km. Baterija laiko 
gerai. Turi smulkių defektų, 
pabraižymų, taip viskas 
tvarkoje. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 692 14 225. Rokiškis
• Ford Mondeo 4. 2007 
m., TDCI, 2,0 l, dyzelis, 
TA iki 2023-04. Defektai: 
dingo 5 bėgis, 6 yra, dingo 
trauka, nes užsidegė cekas 
ir antipraslydimas, gal 
dėl to kad 8 mėn. stovėjo, 
neveikia oro srauto matuoklis, 
prabrauktas šonas. Kaina 
1650 Eur. Tel. 8 609 94 872. 
Rokiškis
•  Vieno savininko Lietuvoje 
prižiūrėtą Citroen Xsara-
Pikaso. 2001 m., 1,8 l, 
benzinas, TA iki 07 mėn. 
Pakeistas pagrindinis diržas, 
filtrai, tepalai. Variklis dirba 

Po darbo prisiragavęs alaus, ne tik įvažiavo į griovį, bet ir pelnė teistumą
Nors prieš sėsdamas 

už vairo, rokiškėnas R. Ž. 
buvo išgėręs 5 skardines 
alaus, jis vis tiek pasiry-
žo iš darbo Duokiškyje 
važiuoti namo į Rokiškio 
miestą. Tai prie gero ne-
privedė – Rokiškio rajone, 
kelio Kariūnai – Duokiškis 
– Vilučiai - Kušliai 17,450 
kilometre, jis automobi-
lio nesuvaldė ir įvažiavo į 
griovį. Netrukus prisistatė 
ir policija, kuri nustatė, 
kad R. Ž. yra neblaivus.

Kaip įlėkė į griovį, 
nepamena
Eismo įvykis užfiksuotas 

2022 m. gegužės 2 d. vaka-
re, po 21 valandos. Kaip po-
licijai papasakojo R. Ž., jis 
jautėsi šiek tiek neblaivus, 
bet rizikavo. Bevažiuoda-
mas, jis „BMW“ markės au-
tomobiliu įvažiavo į griovį, 
tačiau tyrėjams sakė, kad 
šio momento neprisimena, 

nes eismo įvykio metu su-
sitrenkė galvą. Vyras net 
nebeprisiminė, kad pats 
paskambino į Bendrąjį pa-
galbos centrą ir išsikvietė 
pagalbą.

Vos atvykus, dėl 
blaivumo kilo įtarimų
Pagal gautą pranešimą 

į įvykio vietą atvyko poli-
cijos patruliai. Jiems atvy-
kus į vietą, juodos spalvos 
„BMW“ automobilis riog-
sojo griovyje, o vairuotojo 
sėdynėje policijos laukė au-
tomobilio savininkas R. Ž. 
Kitų asmenų automobilyje 
ar netoliese nebuvo. Parei-
gūnai atkreipė dėmesį, kad 
R. Ž. kalbėjo nerišliai, nuo 
jo sklido alkoholio kvapas, 
todėl patikrino jo blaivumą. 
Įtarimai pasitvirtino - pirmu 
tikrinimu nustatytas 2,44 
promilių girtumas, o antrą 
kartą alkotesteris parodė 
2,24 promiles.

Bauda – 1900 eurų
Kadangi nustatytas ne-

blaivumas viršijo 1,51 pro-
miles, avariją padariusiam 
rokiškėnui iškelta bau-
džiamoji byla. Panevėžio 
apylinkės teismo Rokiškio 
rūmų teisėja Loreta Ku-
kelkienė šią bylą išnagri-
nėjo, priimdama teismo 
baudžiamąjį įsakymą. R. 
Ž. pripažintas kaltu pagal 
Baudžiamojo kodekso 2811 
straipsnio 1 dalį. Anksčiau 
rokiškėnas teistas nebuvo, 
jokių duomenų apie anks-
tesnį vairavimą išgėrus ne-
buvo užfiksuota. Jam skirta 
60 MGL (3000 Eur) baudą, 
kuri, pritaikius baudžiamo-
jo įstatymo nuostatas, buvo 
sumažinta trečdaliu ir skirta 
galutinė bausmė 40 MGL 
(2000 Eur) bauda. Įtaria-
mojo sulaikyme išbūtą parą 
teismas prilygino sumokėtai 
100 eurų baudai, todėl R. Ž. 
likusi sumokėti suma yra 

1900 eurų. Baudos sumokė-
jimo terminas – 12 mėnesių.  

Neteko automobilio ir 
teisės vairuoti

Kaip įprasta tokiais atve-
jais, R. Ž. neteko ir teisės 
vairuoti transporto prie-
monės. Šia specialiai teise 
jam uždrausta naudotis 2 
metų laikotarpiu. Taip pat 
nuspręsta konfiskuoti  auto-
mobilį „BMW 5ER REIHE“ 
valstybės nuosavybėn. Po 
eismo įvykio jis buvo laiko-
mas saugojimo aikštelėje.  

Teismo baudžiamasis 
įsakymas priimtas 2022 m. 
gegužės 24 d. ir išsiųstas 
nuteistajam. Jis per 14 dienų 
nuo šio dokumento gavimo 
gali pareikšti nesutikimą su 
skirta bausme, todėl teismo 
baudžiamasis įsakymas nėra 
įsiteisėjęs.

Rita GRIGALIENĖ
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Gegužės 31-oji, 
antradienis, 
22 savaitė.

Iki Naujųjų liko 214 dienos.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 4.50 val., 
leidžiasi 21.43 val. 

Dienos ilgumas 16.53 val.
Mėnulis (jaunatis)

Pasaulinė diena be tabako
Pasaulinė šviesiaplaukių diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Petronėlė, Gintautas, Rimvilė, 
Angelė (Anelė), Petrė, Nojus

Rytoj: Justinas, Jogaila, Galindė, 
Konradas, Juvencijus

Poryt: Erazmas, Marcelinas, 
Ąžuolas, Auksė, Eugenijus

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1520 — Švedijoje prasidėjo suki-
limas prieš danų valdymą.

1594 — mirė italų dailininkas 
Tintoretto (Tintoretas). Tikrasis jo 
vardas Jacopo Robusti (Jakopas Ro-
bustis ). Gimė 1518 m. Venecijoje.

1809 — mirė austrų kompozi-
torius Franz Joseph Haydn (Francas 
Jozefas Haidnas). Gimė 1732 m.

1850 — Prancūzijoje panaikinta 
visuotinė rinkimų teisė.

1899 — britų inžinierius George 
Whitehouse (Džordžas Vaithausas) 
Afrikos pelkėse įsteigė geležinkelio 
dirbtuves — tai buvo Kenijos sosti-
nės Nairobio kūrimosi pradžia.

1915 — vokiečių dirižabliai pir-
mą kartą bombardavo Londoną.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1556 — gimė Jurgis Radvila, 
LDK Katalikų Bažnyčios veikėjas, 
kardinolas, memuaristas. Prisidėjo 
prie III Lietuvos Statuto parengimo. 
Mirė 1660 metais Romoje.

1882 — gimė Aleksandras Ka-
čanauskas, kompozitorius, choro 
dirigentas. Mirė 1959 m.

1902 — gimė poetas Antanas 
Byras. Mirė 1988 m.

2001 — Lietuva tapo 141-ąja 
Pasaulio prekybos organizacijos 
(PPO) (World Trade Organisation 
— WTO) nare.

Post scriptum
Su melu toli nenuvažiuosi.

Kremiškas vištienos ir smidrų apkepas

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Į keptuvę dėti sviestą. Ištirpinti.
2. Vištieną supjaustyti nedideliais gabaliukais. Dėti į keptuvę ir kepti ant vidutinės kai-
tros apie 5 minutes.
3. Į kepimo indą sudėti apkeptą vištieną.
4. Svogūną susmulkinti.
5. Į keptuvę suberti svogūną ir apkepti iki auksinės spalvos. Supilti sultinį, grietinėlę, su-
berti druską, pipirus, čiobrelius, įdėti garstyčių, majonezo ir įpilti citrinos sulčių. Išmaišyti 
ir užvirti, tuomet pamažinti ugnį iki vidutinės. Virti reikėtų apie 9 minutes nuolat maišant 
iki kol pradės tirštėti.
6. Smidrus perpjauti pusiau.
7. Į keptuvę su padažu įberti 100 gramų sūrio, smidrus ir išmaišyti.
8. Paruoštą padažą supilti į kepimo indą ant vištienos. Viršų pabarstyti likusiu sūriu.
9. Kepti įkaitintoje iki 190 C laipsnių temperatūros orkaitėje apie 30 minučių.
Patarimai:
Jei norite dar kremiškesnio apkepo, ruošiant padažą, į keptuvę papildomai galima įdėti 
100 gramų grietinės.

INGREDIENTAI:
• 700 gramų vištienos krūtinėlės
• 450 gramų smidrų
• 250 gramų sūrio (tarkuoto)
• 180 gramų grietinėlės, 35% riebumo
• 150 mililitrų vištienos sultinio
• 50 gramų majonezo
• 50 gramų sviesto
• 1 vienetas svogūnų
• 1 šlakelis citrinų sulčių
• 1 šaukštas dižono garstyčių
• 0.5 šaukštelio druskos
• 0.5 šaukštelio maltų juodųjų pipirų
• 0.5 šaukštelio džiovintų čiobrelių

Savivaldybės Tarybą palieka 
Stasys Meliūnas, atstovavęs 
opoziciją

2022 m. gegužės 27 d. 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės tarybos posėdyje jam 
pirmininkaujantis meras 
Ramūnas Godeliauskas per-
skaitė Tarybos nario Stasio 
Meliūno kreipimąsi: „2022 
m. gegužės 25 d. Vyriausiajai 
rinkimų komisijai pateikiau 
atsistatydinimo iš savival-
dybės tarybos nario pareigų 
pareiškimą. Savivaldybės 
tarybai, savivaldybės admi-
nistracijai, jos valdomoms 
įstaigoms bei įmonėms linkiu 
sėkmės žmonių gerovės dar-
buose. Dėkoju visiems, ypač 
Šeimos tarybos, Antikorup-
cijos komisijos nariams, kar-
tu su manimi atstovavusiems 
rajono gyventojų interesus 
rajono savivaldoje. Su pa-
garba, Stasys Meliūnas.“ Pa-
klaustas, kas nulėmė spren-
dimą, Tarybos narys, iki 
šiol atstovavęs tarybos opo-
ziciją, negalėjo į šį klausimą 
konkrečiai atsakyti, tačiau 
pripažino, kad taip pasielg-
ti buvę sunku, nes jaučiasi 
esąs atsakingas už žmones, 
kuriems atstovauja. Apie tai 
– trumpame interviu.

- Ar toks sprendimas atėjo 
greitai, ar ilgai galvojote?

- Sprendimas tikrai ne spon-
taniškas, jis apgalvotas ir sun-
kiai priimtas. Pripažįstu, kad  
buvo daug vidinių prieštaravi-
mų. Šis sprendimas priimtas 
dėl tam tikrų aplinkybių. Buvo 

visa virtinė įvykių. Tiesiog atė-
jo nusivylimas, prasmės prara-
dimas. Kartu tai - nepasiteisinę 
lūkesčiai dėl to, ką veikiu, kad 
įdedamas darbas neduoda ap-
čiuopiamų rezultatų. Tai mane 
pradėjo prastai veikti, atsiliepti 
sveikatai.

- Ką įvardintumėte šio 
apsisprendimo pagrindine 
priežastimi?

- Tai - vilties ir motyvacijos 
praradimas. Ateidamas į po-
litiką, tikėjausi, kad rezultatų, 
ginant gyventojų interesus, bus 
galima pasiekti lengviau. Atsi-
prašau rinkėjų, kurių lūkesčių 
nepateisinau. Noriu patikinti, 
kad šis poelgis susijęs su labai 
rimtais faktoriais.

- Ar atsisveikinate ne tik 
su Taryba, bet ir apskritai su 
politika?

- Ateityje neplanuoju daly-
vauti niekur, kas susiję su po-
litika, išskyrus, kad dalyvausiu 
rinkimuose, atlikdamas pilie-
tinę rinkėjo pareigą, kad netu-
rėčiau pretenzijų dėl politikų 
atliekamų pareigų.

- Ką iš šio laikotarpio iš-
sinešate - kokius jausmus, 
patirtį?

- Tikėjausi, kad savivalda 
yra realiai labiau vykdoma. 
Turiu omeny ne politikų pri-
mityvoką bendravimo kultū-
rą, bet ir spragas reglamente, 
savivaldos įstatyme. Mažai 

dėmesio skiriama įstatymų 
teisėkūroje, susijusioje su sa-
vivalda. Reglamentas atsilieka 
nuo gyvenimiškų realijų.

- Ar nors kiek pasiteisino 
Jūsų lūkesčiai, kuriuos atsi-
nešėte, ateidamas į savival-
dą?

- Nenorėčiau pasakyti, kad 
septyneri metai savivaldos po-
litikoje nepaliko teigiamo pėd-
sako. Turėjau progos praplėsti 
pažinčių ratą, sutikti nemažai 
žmonių, su kuriais teko spręsti 
kai kuriuos klausimus dėl sa-
vivaldybės darbo, pažinti sa-
vivaldybės politinio gyvenimo 
ypatumus. Tai man - gyvenimo 
patirtis, kurios negalima spal-
vinti tik tamsiomis spalvomis. 
Nors galutinis rezultatas - pras-
tas, šioje patirtyje yra ir teigia-
mų dalykų.

- Policijos komisariatui 
vadovavote 15 metų, savi-
valdoje esate 7 metai. Kaip 
manote, kuri Jūsų veikla – 
vadovavimas policijos komi-
sariatui ar darbas politikos 
srityje – davė daugiau nau-
dos Rokiškio rajono gyven-
tojams?

- Man buvo savotiškas iš-
šūkis iš baudžiamosios struk-
tūros ateiti į politiką. Papras-
tai žmonės retai patiki tokias 
pareigas žmonėms, atėjusiems 
iš teisėsaugos srities. Jie daž-
nai turi piktumų, kad buvo 
nubausti ar panašiai. Mane 
pamalonino tai, kad žmonės 
manimi pasitikėjo, išrinko, to-
dėl atsirado įkvėpimas. Nors 
sąraše buvau aštuntas, norėjau 
būti dar toliau, tačiau vis tiek 
buvau išrinktas, reitinguojant, 
perkeltas į trečią sąrašo vietą. 

Tai parodė, kad žmonės ma-
nimi pasitiki. Deja, pritrūkau 
jėgų, sveikatos. Pamačiau, kad 
teisėsauga ir politika - visiškai 
skirtingos sritys. Visą gyve-
nimą svajojau atstovauti gėrį, 
kovoti su blogiu, kriminalu ir 
tam reikalui pašvenčiau dide-
lį dalį gyvenimo. Politikoje 
atsiradau atsitiktinumo dėka. 
Kadangi labiausiai norėjau rū-
pintis žmonių saugumu, mano 
geriausi prisiminimai susiję su 
darbu policijoje. Policininko, 
kaip žmonių gelbėtojo, įvaiz-
dis išliko mano širdyje visam 
gyvenimui. Dabar jautriai rea-
guoju į policijos reformą, per-
gyvenu dėl kiekvieno įvykio 
teisėsaugoje. Džiaugiuosi, kai 
policija vertinama teigiamai.

- Ko palinkėtumėte savi-
valdybės opozicijai?

- Opozicija yra garantas de-
mokratijos pamatams ir prin-
cipams. Palinkėčiau, kad ne-
priliptų opozicijos nariams tas 
antspaudas, kai jie įvardijami 
kenkėjais ir darbo trukdytojais. 
Pamačiau, kad kai kurie politi-
kai vengia prisipažinti dirban-
tys opozicijoje - kai klausimas 
patogus, politikas būna vienoje 
pusėje, kai nepatogus – jau ki-
toje. Taip neturi būti. Opozicija 
skirta kontroliuoti valdančiuo-
sius. Be kritikos, kitos nuomo-
nės, pliuralizmo neįmanoma 
demokratija. Jeigu opozicija 
silpna, didelė tikimybė, kad 
grįšime į autoritarinį valdymo 
principą. Jeigu apsidairytume, 
pamatytume, kad nelabai ski-
riamės nuo Kremliaus politi-
kos. Opozicija yra labai svarbi. 
Valdantieji daro didelę klaidą, 
dėdami pastangas, kad opo-
zicija būtų kuo silpnesnė arba 

jos nebūtų. Turėdami opozi-
ciją, valdantieji yra apdrausti 
nuo klaidų. Tik tada įmanomi 
visiems žmonėms naudingi 
sprendimai. Opozicijos perse-
kiojimas – žingsnis atgal.

- Ką veiksite artimiausiu 
metu?

- Tikiuosi skirti žymiai dau-
giau laiko savo šeimai, grąžinti 
skolą vaikams, kurie augo be 
reikiamo dėmesio. Anūkai irgi 
auga be mano dėmesio. Susi-
kaupė buitinių reikalų. Metai 
rodo, kad nebetoli senatvės 
pensija, žmogus turi teisę pa-
mąstyti apie save, savo buitį. 
Nežinau, kaip man seksis. 
Mat pastaruoju metu itin svar-
bi pasidarė ir sveikata. Žadu 
pabaigti gyvenamojo namo 
remontą. Skirsiu dėmesį savo 
augintiniams – turiu buldo-
gų veislės šunį, du katinėlius. 
Skirsiu dėmesio bitininkystei, 
mat esu Rokiškio bitininkų 
bendruomenės narys. Vado-
vauju Lietuvos policijos ve-
teranų asociacijos Rokiškio 
fi lialui, tai save įprasminsiu ir 
šioje veikloje.  

Pridedame Tarybos nario 
kreipimąsi į gyventojus:

„Gerbiami rokiškėnai,
priimdamas sprendimą at-

sistatydinti iš rajono savival-
dybės tarybos, širdingai dėko-
ju už pasitikėjimą manimi, už 
įgaliojimų suteikimą man ats-
tovauti Jūsų interesus rajono 
savivaldoje.

Nuoširdžiai atsiprašau visų, 
kurių lūkesčių galbūt man ne-
pavyko pateisinti. 

Su pagarba,
Stasys Meliūnas”

Rita GRIGALIENĖ
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Birželio 1 d. Naktį 9
Dieną 21

PR
4-9 m/s

Birželio 2 d. Naktį 12
Dieną 16

PV,
6-12 m/s

Birželio 3 d. Naktį 11
Dieną 19

V,
6-12 m/s

Orų prognozė birželio 1-3 d.

PRO MEMORIA

Panemunėlio seniūnija
ARVIDAS KONSTANTINAVIČIUS 1967-12-31 - 2022-02-01 (Anglija)
Kamajų seniūnija
ONA LAŠIENĖ 1939-03-21 – 2022-05-20
RENATA SILICKAITĖ 1971-02-20 – 2022-05-23
Pandėlio seniūnija
PETRAS ZADLAVIČIUS 1950-02-13 - 2022-05-25
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sumažinti įtampą perpus.
***
Vyras klausia padavėjo:
- Sakykite, kokį vyną 

galėtumėte pasiūlyti?
- Jūs su dama?
- Taip.
- Su ta, kuri nesenai 

nuėjo į tualetą?
- Tikrai taip.
- Tada aš jūsų vietoje 

užsisakyčiau degtinės.
***
Du devynaukščiai vienas 

prieš kitą. Kaimynas šaukia 
kitam:

- Petrai, kada tavo 
gimtadienis?

- Sausį, o ką?
- Aš tau užuolaidas 

padovanosiu, kad kaimynai 
nematytų, kai tu su žmona 
lovoj būni!

- O tavo kada?
- O kam tau žinot?
- Aš tau žiūronus 

padovanosiu, kad 
pamatytum kieno tai žmona.

skęstantį draugą!
- Kokį dar draugą! - 

pasipiktina Petriukas, - tiesiog 
aš tam durniui paskolinau 
pačiūžas.

***
Policininkas sustabdo greitį 

viršijusį vairuotoją. Išrašo 
baudą, duoda vairuotojui kvitą 
ir sako:

- Šį kvitą išsaugokite.
- O kam man jis?
- Kai surinksite dvylika 

tokių kvitų, galėsite gauti 
dviratį.

***
- Kodėl tu į savo tinklalapį 

visokias nesąmones talpini?
- O, tipo, kodėl kitiems 

galima, o man ne
***
Advokatas ateina pas savo 

klientą, kurio laukia mirtis 
elektros kėdėje.

- Turiu vieną blogą ir 
vieną gerą žinią. Blogoji: 
gubernatorius nesutiko atidėti 
egzekucijos.

- O geroji?
- Man pavyko jį perkalbėti 

Užkietėjusio alkoholiko, 
tiesiog profesionalo, klausia:

- Kodėl tu geri, kas tave 
verčia gert?

Šis ilgokai mąsto ir atsako:
- Aš savanoris.
***
Blondinė eina į parduotuvę 

pirkti užuolaidų. Prieina prie 
pardavėjo ir sako:

- Noriu šių rožinių 
užuolaidų savo kompiuterio 
monitoriui.

Pardavėjas atsako:
- Tačiau kompiuteriams 

nereikia užuolaidų.
Blondinė:
- Na na... Juk kompiuteryje 

yra langai!
***
Pavasaris. Upė. Ant ledo 

čiužinėja mažas berniukas. 
Staiga ledas įlūžta ir berniukas 
ima skęsti. Tai pamatęs, 
Petriukas drąsiai šoka į 
vandenį ir ištraukia draugą. 
Kitą dieną per pamokas 
mokytoja pasakoja klasei:

- Mūsų Petriukas - tikras 
didvyris. Jis ištraukė iš eketės 

veigelę, japonišką klevelį. 
Kudirkos g. 19 . 
Tel. 8 623 70 111. Rokiškis
•  Grikius sėklai . 
Tel. 8 618 60 325. Rokiškis
•  Grikius . Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 657 65 407. Rokiškis
• Daugiametes gėles: 
margenius, hortenzijas, 
viendienes, lelijas, gvazdikus, 
silokus, gerberas. Kudirkos 
g. 19. Tel. 8 623 70 111. 
Rokiškis
•  Grikius . Tel. 8 692 41 446. 
Rokiškis

•  Dekoratyvinius krūmelius: 
ozerksnį, sidabražolę, pierį, 

AUGALAI

•  Įvairius drabužėlius 
berniukui. Dydžiai 92, 98, 
104, 110, 116 cm . Kaina 
18 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
•  Juostinį fotoaparatą 
Zorkii-4 . Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Kineskopinį spalvotą 
televizorių Samsung. 
Įstrižainė 35 cm . Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Kilnojamą foto didintuvą 
UPA-5M ir du bakelius foto 
juostų ryškinimui . Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Filmavimo kamerą Sony. 
Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Sony DVD grotuvą . Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Skubiai skalbimo mašiną ir 
šaldytuvą Beko. Kaina sutartinė. 
Skambinkite, susitarsime . 
Tel. 8 679 50 829. Rokiškis
•  Naują neišpakuotą Beko 
skalbimo mašiną . 
Tel. 8 694 99 664. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA


