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Budintis globotojas: mitai ir realybė. 
Justinos istorija

Rokiškio savivaldybės 
darbuotojai pasiekė Everestą, 
o jų žygį įvertino V. Musvydaitė
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Už ant suoliuko 
Nepriklausomybės 
aikštėje rastą 
piniginę – „apykojė“ 
dovanų

Pirmą kartą 
birželį dirbančios 
Rokiškio pirties 
lankomumas 
nedžiugina
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Rokiškio rajono savivaldybės taryboje pasikeitimai – 
S. Meliūno vietą užims Virginijus Lukošiūnas

Prenumeratorių dėmesiui!
Dėl Rasos ir Joninių dienos 
šventės, laikraštis „Rokiškio 

Sirena“ jus pasieks diena 
anksčiau.
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Penki rokiškėnai, Lietuvos jaunių 
čempionato nugalėtojai, 
pateko į Lietuvos jaunių rinktinę

Birželio 16-17 dienomis 
Vilniuje vyko lengvosios 
atletikos Lietuvos jaunių 
čempionatas. Rokiškio 
rajono kūno kultūros ir 
sporto centrą atstovavo 8 
jauni sportininkai, kurie 
varžėsi rutulio stūmimo, 
disko, ieties ir kūjo meti-
mo rungtyse. Iš jų penki 
grįžo nugalėję. Visi penki 
nugalėtojai pateko į Lietu-
vos jaunių (U18) rinktinę, 
kuri liepos 16-17 dieno-
mis varžysis Baltijos šalių 
čempionate Vilniuje.

Tarp jaunių – ir 
penkiolikmetė
Jaunių čempionate daly-

vauja jaunuoliai iki 18 metų 
amžiaus, tačiau turi teisę 
savo gebėjimus parodyti ir 
jaunesni, kurie pajėgūs var-
žytis su vyresniais. Lengvo-
sios atletikos treneris Ri-
mantas Šinkūnas paminėjo, 
kad tokie jaunių čempionate 
dalyvavę sportininkai buvo 
Kamilė Jelenskaja, Otas 
Viliūnas, Karolis Zizas, ta-
čiau sakė, kad į sportininkų 
amžių jis nelabai kreipia dė-
mesį, o vertina pasiekimus. 
Penkiolikmetė Kamilė iško-
vojo antrąją vietą kūjo me-
time, jos rezultatas – 41,31 
m. Ją pralenkė Brigita Bač-
kė, tapusi nugalėtoja. Ji kūjį 
numetė 45,92 m.

Pirmą kartą birželį 
dirbančios Rokiškio pirties 
lankomumas nedžiugina

Gegužę buvo priimtas 
sprendimas dar vieną mė-
nesį pratęsti Rokiškio pir-
ties darbo laiką. Taip buvo 
nuspręsta pirmą kartą, nes 
įprastai birželio 1-ąją ši 
įstaiga būdavo uždaroma 
visai vasarai.

Lankytojų sumažėjo
„Rokiškio Sirena“ Vlado 

Janulio, AB „Rokiškio ko-
munalininkas“ direktoriaus, 
pasiteiravo ar vienam mė-
nesiui pratęstas pirties darbo 
laikas pasiteisina.

„Pirtis dirba, kaip ir kal-
bėjome gegužę. Jos darbo 
laikas buvo pratęstas dėl 
vėsių vasaros orų. Pirmųjų 
dviejų birželio savaičių skai-
čiai rodo, kad lankomumas 
krito, nes dalis žmonių gal-
vojo, jog pirtis, kaip būdavo 
ankstesniais metais, nebe-
dirba. Ketiname dirbti visą 
birželį, išskyrus po Joninių, 

penktadienį. Dar svarstome 
ar ji lankytojus priims bir-
želio 24 dieną. Visai vasarai 
užsidarius baseinui, tikimės 
daugiau lankytojų, pirties 
mėgėjų“, – kalbėjo V. Janu-
lis.

Planuoja remontą
Gegužę „Rokiškio komu-

nalininkas“ vadovas tvirti-
no, kad liepą prasidės pirties 
remontas, kurio metu bus 
sutvarkytos vidaus patalpos: 
atnaujinta garinė ir krosnis, 
plytelės prausimosi zonoje. 
Darbai turėtų būti baigti iki 
rudens.

„Šiuo metu dėliojame 
planus dėl būsimo remonto. 
Skaičiuojame galimus re-
monto kaštus, tačiau atnauji-
nimas, kaip ir planuota, turė-
tų prasidėti liepą“, – sakė V. 
Janulis.

Aušra
MALINAUSKIENĖ

Pasikėsinta pavogti automobilį
2022 metų birželio 19 dieną apie 17 val. 50 min. Rokiš-

kyje, Pergalės g., pasikėsinta pavogti automobilį „OPEL 
ASTRA“. Įtariamasis (gim. 2006 m.) sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Įgijo teisę dalyvauti 
Europos jaunių 
pirmenybėse
Čempionate iš rokiškėnų 

geriausiai pasirodė Orinta 
Navikaitė, kurios trenerė 
– Ina Nagelė. Ji iškovojo 
pirmąją vietą ieties metime 
ir, įvykdžiusi normatyvą, 
įgijo teisę dalyvauti Euro-
pos jaunių pirmenybėse. 
Jos rezultatas pakankamai 
svarus – ietį numetė 47,01 
m. Šioje rungtyje dalyvavo 
ir Altėja Pipinytė, kuri liko 
ketvirtoje vietoje.

Disko ir kūjo metikai - 
prizininkai
Iš viso čempionate – 

penki nugalėtojai, atstova-
vę Rokiškio KKSC. Disko 
metime nugalėtoja tapo 
Aurėja Streikutė (trenerė 
Ina Nagelė), kurios rezulta-
tas - 37,48 m. Trečiąją vietą 
šioje rungtyje pelnė Brigita 
Bačkė (numetė 30,87 m.). 
Ji vienintelė iš rokiškėnų 
dalyvavo dviejose rungty-
se ir užėmė prizines vietas. 
Kūjo metime ji buvo pirma 
– numesti pavyko 45,92 m. 
Justas Meilus vaikinų gru-
pėje 5 kg kūjo metime tapo 
nugalėtoju - pasiekė 51,12 
m. rezultatą. Šioje rungty-
je dalyvavo ir Otas Viliū-
nas, kuris yra jaunesnis. 
Jis iškovojo 6 vietą. Pasak 

trenerio R. Šinkūno, Otas - 
perspektyvus jaunas sporti-
ninkas.

Rokiškio komandoje – 
ir vilnietis
Rokiškėnų komandą ats-

tovavo ir iš Rokiškio kilęs 
Eitvidas Turčinskas, kuris 
pastaruoju mokosi Vilniaus 
Ozo gimnazijoje. „Visada 
pasiimame į pagalbą, nes 
jis - „mūsų žmogus“, - sakė 
treneris R. Šinkūnas. Šis 
vaikinas rinko taškus tiek 
Vilniui, tiek Rokiškiui, 
prie jo rezultatų protokole 
nurodyti du treneriai. Jis 
nugalėtoju tapo disko meti-
me - numetė 50,50 m. An-
trą vietą Eitvidas iškovojo 
rutulio stūmimo rungtyje: 
rezultatas - 16,09 m.

Rokiškio komanda – 
antra rajonų tarpe
„Komandų tarpe suda-

lyvavome tikrai gerai – iš-
kovojome antrą vietą tarp 
28 rajonų komandų. Su 
didesniais miestais nesivar-
žome. Jie turi visiškai kitas 
sąlygas rengti sportininkus, 
tačiau pagal taškus net Pa-
nevėžį sugebėjome aplenk-
ti“, - pasidžiaugė R. Šinkū-
nas. Pirma buvo Kėdainių 
rajono komanda, Utena 
– treti. Kaip sako treneris 
R. Šinkūnas, su Kėdainiais 
nėra taip paprasta varžytis, 
nes šis miestas turi gerokai 
daugiau trenerių, o Rokiš-
kis – vos pusantro etato.

Rita GRIGALIENĖ

Kylant Covid-19 susirgimų kreivei, 
Rokiškis – juodojoje zonoje

Birželio 15-ąją, Statisti-
kos departamento duome-
nimis, nustatyti 262 nauji 
užsikrėtimai Covid-19, nors 
mirčių nuo šios ligos neuž-
fiksuota, tačiau šalies epide-
miologai vis garsiau kalba 
apie augančius susirgimų 
skaičius.

Nereikia pamiršti
Pasak Rokiškio rajono sa-

vivaldybės visuomenės svei-
katos biuro direktorės Agnės 
Šapokaitės, stebint statistikos 
departamento pateiktus duo-
menis per paskutines 7 dienas 
Rokiškio rajono savivaldybėje  
buvo užfiksuoti 6 nauji atvejai. 

„Šiuo metu rajone serga 
11 gyventojų. Mūsų savival-
dybė, atsižvelgiant į pateiktus 
COVID-19 duomenis, atsidu-
ria juodojoje zonoje, kaip ir 
dauguma kitų savivaldybių. 
Nors sergančių vasaros metu 
nedaug, tačiau nagrinėjant 
pateiktą pandemijos pagrei-

čio grafiką, grafiko kreivė po 
truputį auga birželio mėnesį“, 
– situaciją pakomentavo biuro 
vadovė.  

Nors šiuo metu visuotinis 
susidomėjimas dėl COVID-19 
infekcijos gerokai aprimo, ta-
čiau virusas cirkuliuoja tarp 
mūsų ir nereikia jo pamiršti.

„Nekyla abejonių, kad CO-
VID-19 yra sezoninis virusas, 
tad artėjant šaltajam sezonui 
jis tikrai pradės intensyviau 
plisti. Manau, kad ateinantis 
ruduo mums bus tikrai labiau 
įprastas ir lengvesnis, nei pra-
ėjusiais metais“, – sakė A. Ša-
pokaitė. 

Kreipiasi mažiau
Rokiškio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centro 
(PASPC) sveikatos statistikės 
Ritos Šiupinienės duome-
nimis, šį mėnesį jų įstaigoje 
registruoti 4 susirgimai Co-
vid-19 infekcija: birželio 2 d. 
– 1, birželio 6 d. – 2, birželio 

15 d. – 1.
„Šiai dienai mūsų įstaigoje 

gydomas 1 pacientas, sergantis 
Covid-19 liga. Gegužės–birže-
lio mėnesiais šios ligos trukmė 
siekė iki 5 dienų. Tai rodo kad 
sergama lengviau, be kompli-
kacijų. Besikreipiančių į gydy-
mo įstaigą dėl šios ligos labai 
sumažėjo. Manau, kad daug  
įtakos tam turi karantino, sa-
viizoliacijos panaikinimas“, – 
kalbėjo R. Šiupinienė.

Dėl Covid-19 ligos į Ro-
kiškio PASPC balandį kreipė-
si 146 pacientai, gegužę – 20 
rokiškėnų, o per dvi birželio 
savaites – 4 asmenys.

Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. 
iki 2022 m. birželio 16 d. antrą 
kartą dėl Covid-19 ligos buvo 
registruoti 5 pacientai.

Pasak Rokiškio PASPC 
direktorės Danguolės Kondra-
tenkienės,  mobilus punktas 
šiuo metu neveikia, o tyrimai 
dėl Covid-19, esant poreikiui, 
atliekami įstaigos karščiuojan-

čių pacientų izoliatoriuose.

Skyriaus nebėra
Rokiškio rajono ligoninė 

direktoriaus Raimundo Marti-
nėlio teigimu, nuo 2022 metų 
gegužės 1 dienos Lietuvoje 
atšaukus valstybės lygio eks-
tremaliąją situaciją dėl korona-
viruso infekcijos plitimo grės-
mės, Respublikinės Panevėžio 
ligoninės direktoriaus įsakymu 
nuo gegužės 13-osios Rokiškio 
rajono ligoninėje sustabdyta 
COVID-19 liga sergančių pa-
cientų stacionarinio gydymo 
padalinio veikla.

„Lengva COVID-19 li-
gos forma sergantys pacientai 
gydomi ambulatoriškai. Vi-
dutinio sunkumo ir sunkios 
formos koronaviruso infekcija 
sergantys Rokiškio rajono pa-
cientai gydomi Respublikinės 
Panevėžio ligoninės Infekcinių 
ligų klinikoje“, – sakė R. Mar-
tinėlis.

Aušra
MALINAUSKIENĖ

Rokiškio jaunimo centro 
Dailės mokyklą baigė 
aštuoni mokiniai

Birželio 10 dieną Ro-
kiškio krašto muziejaus 
oficinoje vyko 4 kl. mo-
kinių baigiamųjų darbų 
pristatymas. Mokinius ir 
tėvelius pasveikino Ru-
dolfo Lymano muzikos 
mokyklos mokinė Simo-
na su mokytoja Asta.

Mokiniai pristatė savo 

darbus, kuriuos pakomen-
tavo mokytojai Arūnas 
Augutis ir Raimondas Gai-
liūnas. Direktorė Nijolė 
Gužienė įteikė mokslo bai-
gimo pažymėjimus 8 mo-
kiniams. Mokinius pasvei-
kino jų tėveliai, draugai.

Rokiškio jaunimo 
centro inform.
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Budinčio globotojo dar-
bas – dar visiškai nauja 
veikla Lietuvoje. Rokiškio 
rajone šio atsakingo dar-
bo ėmėsi du žmonės. Bu-
dinčius globotojus rengia 
ir reikiamą pagalbą teikia 
vietos savivaldybės Globos 
centro globos koordina-
torius. Rokiškyje tai yra 
Obelių socialinių paslau-
gų namų Globos centras, 
kuriame globos koordina-
torė ir šio padalinio vado-
vė – Jolanta Šapokienė. 
Rokiškio rajone yra tik du 
budintys globotojai, kurie 
turi būti pasirengę bet ku-
riuo paros metu į savo na-
mus priimti sudėtingoje si-
tuacijoje atsidūrusį vaiką.

Ilgiausiai budinti 
globotoja – Justina 
(tikro vardo negalime
nurodyti)
„Rokiškio Sirena“ pa-

kalbino vieną iš budinčių 
globotojų Rokiškio rajone 
– Justina (vardas pakeistas) 
iš vienos didesnių Rokiškio 
rajono gyvenviečių. Tikslios 
informacijos apie budinčią 
globotoją pateikti negalime, 
kadangi Vaiko teisių apsau-
gos ir įvaikinimo tarnyba 
bei kitos su globa susijusios 
institucijos privalo laikytis 
konfidencialumo. Budinčio 
globotojo namų adresas, kiti 
asmens duomenys niekam 
nedalinami, kad nenutiktų 
nemalonių incidentų. Šia 
veikla ji užsiima nuo 2018-
ųjų, beveik nuo pat pradžios, 
kai atsirado tokios pareigos. 
Pasak Justinos, budinčių glo-
botojų yra mažai dėl to, kad 
dalis jų, užsimezgus emoci-
niam ryšiui su vaiku, tam-
pa nuolatiniais jo globėjais 
ir įgauna kitą statusą. Kita 
priežastis – kartais žmonės 
vengia užmegzti emocinį 
ryšį su vaiku, kadangi tokiu 
atveju prisiriša ir po to būna 
sunku išsiskirti. Budintis 
globotojas vaiku rūpinasi 
laikinai – iki 12 mėnesių, o 
išskirtiniais atvejais – ilgiau-
siai 18 mėnesių.

Jautė poreikį dalintis 
namų šiluma
Justina šiuo metu globo-

ja vieną berniuką, kuris yra 
pradinukas. Vaiko gyvenime 
vengta papildomo streso, to-
dėl, keičiantis jo gyvenama-
jai vieta, mokykla pakeista 
nebuvo. Budinti globoto-
ja turi savo vaikų ir pagal 
esamus reikalavimus vienu 
metu gali globoti tik vieną 
vaiką. Ji turėjo teisę pasi-
rinkti, kokio amžiaus vaikus 

galėtų priimti į šeimą, susi-
klosčius jiems nepalankioms 
situacijoms. Moteris pasi-
rinko globoti vaikus nuo pat 
gimimo iki 12 metų. Justina 
sakė žinanti savo galimy-
bes ir jaučianti, kad negalės 
tenkinti paauglių poreikių, 
kuriems reikia daugiau as-
meninės erdvės, skirti dau-
giau laiko diskutuojant apie 
gyvenimą. Pasirinkimą lėmė 
ir tai, kad savi vaikai paau-
go, artėja momentas, kai na-
mai ištuštės, trūksta vaikiško 
klegesio. „Jaučiau poreikį 
bent trumpai pasidalinti na-
mais su sunkiose situacijose 
atsidūrusiais vaikais, kad jie 
nepatektų į globos instituci-
ją ir mes galėtume suteikti 
šeimos šilumą, būtume bent 
tarpinė stotelė, prieš vaikui 
patenkant į aplinką, kurioje 
juo nuolat būtų rūpinamasi. 
Tokia mintis kilo, žiūrint į 
vaikus, atvežtus iš nesau-
gios aplinkos ir patekusius 
į ligonines – jie ten buvo 
be galo vieniši“, - pasakojo 
Justina. Vis tik moteris pri-
pažino, kad apsispręsti nebu-
vo lengva... Tartasi su vyru, 
svarstyta. Vyro palaikymas, 
priimant tokį sprendimą, 
Justinai buvo itin svarbus.

Grąžinti į biologinę
šeimą nėra lengva
Paklausėme, ar nors vie-

nas iš globotinių grįžo į bi-
ologines šeimas. Pasak Justi-
nos, jos žiniomis, du vaikai, 
kurie iš šeimų buvo paimti 
skubos tvarka, su Vaiko tei-
sių apsaugos tarnybos spe-
cialistų pagalba, vėl atsidū-
rė savo šeimose. Kiti, kurių 
paėmimui ruoštasi buvo ne 
tą pačią akimirką, atvykę 
Globos centro iniciatyva, 
globotojos žiniomis, į savo 
biologines šeimas nebegrį-
žo. Globos tikslas yra vaikus 
sugrąžinti jų tikriesiems tė-
vams, tačiau iš tiesų tą pada-
ryti nėra lengva. Yra atvejų, 
kad vaikai iš globotojų grįžta 
pas tėvus, tačiau po kurio 
laiko ir vėl atkeliauja jau su 
kitais blogais įspūdžiais iš 
šeimos.

Patekimo pas budinčią 
globotoją priežastys - 
skirtingos
Nors dažnai tenka girdėti 

skausmingų iš šeimų paimtų 
vaikų istorijų – jie būna ne-
prižiūrėti, apleisti visomis 
prasmėmis, prastos sveika-
tos, sunkiai besiadaptuo-
jantys, tačiau, kaip bebūtų 
keista, Justina pasidžiaugė, 
kad tarp jos globojamų vaikų 
tokių nebuvo. Jai neteko glo-

Budintis globotojas: mitai ir realybė. Justinos istorija

boti sudėtingesnių sveikatos 
bėdų turinčių vaikų, paty-
rusių smurtą, su didelėmis 
psichologinėmis traumomis. 
Dabar globojamo vaiko at-
vykimo pas globotoją prie-
žastis – sutriko jį prižiūrė-
jusios močiutės sveikata. 
Ji buvo patekusi į ligoninę, 
nebegalėjo vaikui skirti dė-
mesio, tad liko išeitis – vaiką 
vežti pas budinčią globotoją. 
Šiuo metu vaiko močiutės 
sveikata pagerėjo ir ji kovo-
ja dėl galimybės susigrąžinti 
vaiką, nors kyla abejonių, 
kiek laiko ji galės rūpintis 
vaiku, nes yra senyvo am-
žiaus. Justina sako bendrau-
janti su šia moterimi, palaiko 
jos santykį su vaiku, nes tarp 
jų yra užsimezgęs emocinis 
ryšys.

Tenka priimti ir skubius 
sprendimus
Justinos globojimo isto-

rijoje yra ir du atvejai, kai 
vaikai buvo atvežti iš nesau-
gios aplinkos skubos būdu. 
Pusantrų metų vaikas pas ją 
atvyko pusė dvyliktos nak-
ties. Budintis globotojas turi 
būti pasirengęs gauti skam-
butį iš Vaiko teisių apsaugos 
tarnybos bet kuriuo paros 
metu. Perduodant vaiką, in-
formacija apie vaiko šeimą 
nebuvo pateikta, kadangi ji 
yra konfidenciali, galvojant 
apie vaiko saugumą. Taip el-
giamasi visais atvejais, vaiką 
iš nesaugios aplinkos atve-
žus skubos tvarka.

Koks vaikas atvyks – 
tarsi loterija  
Pasak Justinos, nėra jokių 

dėsningumų, kokie vaikai ir 
iš kokių situacijų atvyks. Tai 
tarsi loterija. Ji sakė žinanti 
iš kitų globotojų pasakoji-
mų, kad būna smurto, netgi 

ir seksualinio, atvejų, tačiau 
jai su tokiais vaikais ir jų 
šeimomis susidurti neteko. 
Atvykusių vaikų elgesys taip 
pat būna labai įvairus. Būna, 
kad tokie vaikai vengia fizi-
nio kontakto, apsikabinimų, 
todėl tenka to paisyti. Apie 
to priežastis Justina sakė gir-
dėjusi mokymuose, kurie iš 
tiesų vertingi, susipažįstant 
su situacijomis, į kurias glo-
botojas gali pakliūti, geriau 
pažinti vaikus, juos supras-
ti. Taip elgiasi turintys psi-
chologinių problemų vaikai, 
kartais – tiesiog uždaresnio 
būdo, bet dažniausiai – įta-
koti tam tikrų įvykių. Dar 
Justina pastebėjusi, kad kai 
kurie vaikai, kurie neturi, 
ką pavadinti mama, siekia 
dominuoti, padaryti įspūdį, 
gauti išskirtinio dėmesio. 
Gali būti, kad jie nesijaučia 
pakankamai vertingi ir tokiu 
būdu siekia savo vertės pa-
tvirtinimo.

Buvęs globotojos šeimoje 
ir toks vaikas, kuris į Justi-
nos namus pateko po to, kai 
atsisakė iš mokyklos grįžti 
namo ir juo pasirūpino tam 
tikros tarnybos. Teko įsi-
klausyti į vaiką, išgirsti jį ir 
padėti suprasti situaciją, kad 
jis panorėtų grįžti į savo ti-
kruosius namus, atstatyti 
santykius su šeima. Vėliau 
šis vaikinukas grįžo į šeimą. 
Buvo situacija, kai vaikas 
pas globotoją atsidūrė dėl 
sunkios mamos ligos. Dar – 
pas Justiną anksčiau gyveno 
vaikas, kuriam ji buvo 9-ta 
globotoja, nes visi šio vaiko 
kažkodėl atsisakydavo. Jus-
tina sako, kad jai šis vaikas 
nebuvęs niekuo prastesnis 
už kitus, išskirtinis. Tiesiog 
visokių situacijų būna...

Norėjo paneigti 

egzistuojančius mitus
Justina užsiminė, kad 

visuomenėje egzistuoja 
stereotipai, kad budinčiais 
globotojais ar vaiko globė-
jais žmonės tampa tik dėl 
pinigų ir vaikų priežiūra 
jiems – verslas. Taip, budin-
tys globotojai dirba pagal 
individualią veiklą, sudarę 
sutartis su Globos centru, 
gauna stabilias išmokas net 
ir tuo atveju, kai nėra vaikų, 
tačiau, paklausta, ar savo 
veiklą vertina kaip darbą, 
Justina atsakė: „Gautos iš-
mokos mane tenkina, tačiau 
man svarbu ne vien jos. Ma-
tau, kad įstatymai dėl soci-
alinių garantijų budintiems 
globotojams bei globėjams 
tobulinami, įvertinami indi-
vidualūs atvejai. Vis tik vai-
ko globojimas yra daugiau 
gyvenimo būdas...“ Justina 
pastebėjo, kad budinčio glo-
botojo veikla – atsakomybė. 
Tokie žmonės turi atitik-
ti tam tikrus reikalavimus: 
baigti specialius mokymus, 
turėti tinkamas buities sąly-
gas, gerą sveikatą, neturėti 
žalingų įpročių ir teistumų. 
Anksčiau vaikus globoti ga-
lėdavo tik sutuoktiniai, dabar 
budinčiais globotojais gali 
būti ir vieniši asmenys.

Naujokams paprastai 
tenka skirti daugiau 
dėmesio
 Paprastai į budinčio glo-

botojo namus vaikai atvyks-
ta turėdami bent minimaliai 
savo daiktų. Taip buvo bent 
jau Justinos atveju. Kad jie 
bent kažką pasiimtų, pade-
da Vaiko teisių apsaugos 
tarnybos specialistai ar dar-
buotojai iš Globos centro. 
Kad būtų galima šiems vai-
kams nupirkti šį tą daugiau, 
skiriama vienkartinė apgy-

vendinimo išmoka. Justina 
sako, kad šių lėšų pakanka. 
Atvykusiems pas globoto-
ją vaikams paprastai tenka 
skirti daugiau dėmesio nei 
saviems, tad, pasak Justinos, 
būna, kad savi vaikai šiek 
tiek pavydi, nors ir supranta, 
kodėl taip yra.

Santykis su globojamais 
vaikais, anot Justinos, yra 
šiek tiek kitoks, nei su savo 
vaikais. Tai daugiau drau-
giški santykiai, kai nekeli 
globotiniams reikalavimų ir 
priimi tokius, kokie jie yra. 
Net ir barti tokių vaikų šiai 
globotojai neteko, nebent 
sudrausminti, kai kyla vaikų 
tarpusavio nesutarimai.

Justina: „Vaikai – tai 
mokytojai“
Justina sako, kad jos drau-

gai ir pažįstami jos veiklą 
vertina teigiamai, nes ir pati 
apie ją kalba vien pozityviai. 
Ji laiko, kad užsiima nau-
dinga ir reikšminga veikla. 
„Buvo požiūris, kad vaikai 
atiminėjami iš šeimų be rei-
kalo. Pripažįstu, kad visokių 
atvejų yra, visada svarbu ras-
ti tinkamiausią vaikui spren-
dimą. Mamos iš Kauno, 
pliaukštelėjusios ranka vai-
kui per kombinezoną, atveju 
galbūt buvo perlenkta laz-
da, tačiau Matuko istorijoje 
buvo pražiūrėtas laikas, kada 
šį vaiką buvo galima išgel-
bėti nuo tragiškos lemties“, 
- sako Justina. Paklausta, ką 
svarbaus jai pačiai davė vai-
kų globojimas, Justina nusi-
šypsojo: „Per vaikus iš naujo 
pažįstu save ir turiu galimy-
bę į vaikus ir jų tarpusavio 
santykius pažvelgti giliau. 
Juk vaikai – mūsų mokyto-
jai...“

į 4 psl.
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Budinčių globotojų
trūksta. Ypač norinčių 
globoti paauglius

Apie tai, koks budinčio 
globotojo vaidmuo vaiko 
teisių apsaugos sistemoje ir 
kiek tokių paslaugų reikia 
Rokiškio rajone, Panevėžio 
apskrities Vaiko teisių ap-
saugos skyriaus vedėjos Ža-
netos Ginaitės komentaras:

„Vaiko teisių apsaugos 
sistemos prioritetas – vaiko 
prigimtinė teisė augti biolo-
ginėje šeimoje ir išsaugoti 
giminystės ryšius, apsau-
gant ir ginant vaiko teises ir 
teisėtus interesus. Kiekvieno 
tėvo, suaugusio žmogaus, 
siekis turėtų būti – užtikrinti 
vaikams saugią ir laimingą 

vaikystę. Deja, pasitaiko 
atvejų, kai šeimoms būtina 
specialistų pagalba, o vai-
kams tenka užtikrinti saugią 
aplinką.

Netinkamas elgesys su 
vaiku, smurto prieš jį naudo-
jimas nėra suderinamas su 
geriausiais vaiko interesais, 
todėl imamasi veiksmų, sie-
kiant tai sustabdyti. Vaiko 
apgyvendinimas saugioje 
aplinkoje padeda apsaugoti 
jį nuo pakartotinio smurtavi-
mo arba kitų neigiamų pada-
rinių, gresiančių namuose.

Saugioje aplinkoje – pas 
giminaičius ar emociniais 
ryšiais susijusius asmenis, 
budinčius globotojus – vai-
kai apgyvendinami tik tais 
atvejais, kai namuose jiems 
nėra saugu ir tėvai negali 
užtikrinti geriausių jų inte-

resų. Būtina pažymėti, kad 
specialistai pirmiausia ieško 
senelių, močiučių, dėdžių, 
tetų ir kitų artimų giminai-
čių, draugų, kurie galėtų ir 
sutiktų pasirūpinti vaiku iki 
tėvai bus pajėgūs tą padaryti 
patys. Tik tais atvejais, kai 
nėra giminaičių, emociniais 
ryšiais susijusių asmenų, ga-
linčių ir norinčių vaiką lai-
kinai apgyvendinti pas save, 
vaikas vežamas pas budin-
čius globotojus.

Budintis globotojas - tai 
žmogus, kuris laikinai be 
tėvų globos likusį vaiką 
prižiūri savo namuose, na-
tūralioje šeimos aplinkoje, 
užtikrindamas jam fizinį ir 
emocinį saugumą, ugdymą-
si, auklėjimą, atliepia vaiko 
poreikius ir suteikia kasdie-
nę priežiūrą.

Budintis globotojas savo 
šeimoje ne ilgiau nei 12 mė-
nesių laikinai prižiūri nuo 1 
iki 3 vaikų, kol jie sugrįš į 
savo šeimą arba jiems bus 
surasti nuolatiniai globėjai 
ar įtėviai. Prižiūrimų vaikų 
skaičius gali būti didesnis iš-
imtiniais atvejais, kai neno-
rima išskirti brolių ir seserų. 
Jei norinčiojo būti budinčiu 
globotoju šeimoje jau auga 
vaikų, tada bendras galimas 
maksimalus vaikų skaičius 
– 5.

Budintys globotojai pas-
laugas teikia  pagal  sudarytą 
vietos savivaldybės Globos 
centro ir budinčio globoto-
jo tarpusavio bendradarbia-
vimo ir paslaugų teikimo 
sutartį. Budintis globotojas 
vykdo veiklą pagal indivi-
dualios veiklos pažymą.

Šia veikla užsiimti gali 
asmenys nuo 21 iki 65 metų, 
išskyrus artimą giminaitį, 
kuris gali globoti nuo 18 
metų. Žmogus nebūtinai 
turi būti susituokęs ar turėti 
nuosavą būstą, svarbiausia – 
turėti tinkamas sąlygas vai-
kui augti ir ugdytis. Vaikas 
į budinčio globotojo namus 
gali būti atvežtas bet kuriuo 
paros metu. Budinčius glo-
botojus rengia ir reikiamą 
pagalbą teikia vietos savi-
valdybės Globos centro glo-
bos koordinatorius.

Rokiškio rajone šiuo 
metu sudarytos dvi sutartys 
su vaikus pasiruošusiais pri-
imti budinčiais globotojais. 
Abu globotojai bet kuriuo 
paros metu gali priimti po 
vieną vaiką: viena šeima 
nuo 3 iki 12 metų amžiaus, 

kita – naujagimį ar vaiką iki 
12 metų.

Praėjusiais metais pas bu-
dintį globotoją buvo apgy-
vendinti 3 vaikai iš Rokiš-
kio rajono ir vienas - kitoje 
savivaldybėje gyvenantis 
vaikas. Dar du vaikučiai pas 
budintį globotoją buvo ap-
gyvendinti vos keletui die-
nų, kol buvo atliktas vaiko 
situacijos vertinimas.

Džiaugiamės, kad Ro-
kiškio rajone yra du budin-
tys globotojai, pasiruošę į 
savo šeimas laikinai priimti 
vaikus. Budinčių globotojų 
nuolat trūksta, o ypač tų, ku-
rie savo namų ir širdies duris 
būtų pasiruošę atverti vyres-
nio amžiaus vaikams.“

Rita GRIGALIENĖ

Dėl skolų ėmėsi kanapių auginimo „verslo“ Jūžintų seniūnijoje, bet įkliuvo
Trisdešimtmetis Klaipė-

dos miesto gyventojas V. 
G. buvo atleistas nuo bau-
džiamosios atsakomybės 
pagal laidavimą dėl 2020 
metais padaryto nusikal-
timo, tačiau atsakomybės 
klausimas ir vėl iškilo, kai 
paaiškėjo, kad, nepraėjus 
metams, jis savo senelės 
sodyboje Jūžintų seniū-
nijoje (Rokiškio rajonas) 
pasodino visą plantaciją 
kanapių. Ir ne bele kaip – 
pirko specialius įrengimus, 
tvarkė patalpas, kad tik 
šios augtų ir duotų pelno. 
Tad dabar teismas Rokiš-
kyje jaunam vyrui skyrė 
bausmes tiek už veiklą su 
kanapėmis, tiek už 2020 
metais pasidalintą porno-
grafiją.

Skolos dėl azartinių 
lošimų paskatino imtis 
rizikos
Kad Jūžintų seniūnijoje 

esančiame kaime atokioje 
sodyboje auginamos kana-
pės, paaiškėjo 2021 m. ge-
gužės 21 d., policijos parei-
gūnams atlikus kratą. Kratos 
metu iš V. G. močiutei pri-
klausančios sodybos buvo 
paimta 375 vnt. įvairaus 
dydžio kanapių sodinukų. 
Atvykus dėl patikrinimo, V. 
G. iš karto prisipažino, kad 
augina kanapes, ir pats visus 
augalus parodė. Duodamas 
parodymus teisme, vyras 
guodėsi, kad tuo metu, kai 
nusprendė užsiimti kanapių 
auginimu, buvo grįžęs iš Is-
landijos ir visiškai neturėjo 
idėjų, kaip galėtų įsilieti į 
gyvenimą Lietuvoje, kaip 
pradėti dirbti, nes tuo metu 
prarado gyvenimo draugę. 
Jis pasisakė, kad turėjo daug 
skolų, norėjo jas visas grą-

žinti. Skolų vaikinas prisi-
darė, žaisdamas azartinius 
žaidimus. Tam, kad padėtų 
sūnui, jo mama netgi pa-
ėmė 16 000 eurų paskolą. 
V. G. mamai sakė, kad už-
siims prekyba drabužiais, 
bet iš tiesų pinigus išleido 
uždraustų augalų, kanapių, 
sėjimui bei auginimui.

Kanapes augino 
miegamajame bei 
šiltnamyje
Kadangi draugai V. G. 

idėjos pragyventi iš preky-
bos drabužiais nepalaikė, 
vyras sugalvojo, kad galėtų 
uždirbti, augindamas kana-
pes. Pagalvojo, kad Rokiš-
kio rajone yra tokia vieta, 
kurioje mažai kas gyvena 
– močiutės sodyba Jūžintų 
seniūnijoje esančiame kai-
me. Kaip auginti kanapes, 
V. G. pasidomėjo internete. 
Kai pradėjo įrenginėti vietą 
šiems augalams, sodyboje 
niekas negyveno. Kanapių 
auginimui vyrukas ruošėsi 
rimtai - įsigijo visą reika-
lingą įrangą: pirko ledines 
lempas, oro cirkuliavimo 
ventiliatorius, šildytuvus, 
šviestuvus su transfor-
matoriais, šviestuvus su 
įmontuotais ventiliatoriais, 
elektroninius laikmečius, 
plastikiniu kibirus, vazonus, 
žemes... Kanapių sėklų Lie-
tuvoje, žinoma, jis negavo. 
Jas įsigijo Islandijoje. Kana-
pės pas V. G. augo ir gyve-
namajame name, miegama-
jame, ir šiltnamyje. Policijos 
dokumentuose šios vietos 
pavadintos „kanapių augini-
mo laboratorija“. Šiems au-
galams reikia šilumos ir 
šviesos. Darant kratą, buvo 
rasta ir jau nuskintų kanapių 
lapų, paruoštų vartojimui. 

V. G. sakė, kad kanapes pla-
navo pardavinėti įvairiuose 
festivaliuose, nes ten būna 
daug žmonių, kurie šia „pre-
ke“ domisi. Vyras pripažino, 
kad elgėsi lengvabūdiškai ir 
tokios „verslo“ baigties ne-
sitikėjo.

Teko prisiminti ir 
„nuotykį“ su 
pornografija
Be to, vyrukui teko pri-

siminti ir 2020-ųjų metų 
gegužės mėnesį, kuomet 
pasidalino pornografinio po-
būdžio vaizdo įrašu, kas su-
kėlė nemalonias pasekmes. 
Įraše buvo vaizduojamas 
vaikas nuo 14 iki 18 metų 
arba pilnametis, kuris buvo 
pateikiamas kaip vaikas. 
Tuo metu V. G. gyveno pas 
draugą Kaune, kartu nuomo-
josi butą. Tuo pačiu naudo-
josi ir ten esančiu internetu. 
V. G. pasakojo, kad radęs 
minėtą pornografinio pobū-
džio nuotrauką, nustebo ir 
nusprendė nusiųsti draugų 
per „Messenger“ programė-
lę“, kad pas pažiūrėtų, kokių 
vaizdų būna internete. Neva 

išsiuntė juokaudamas, o su-
sidomėjimo vaikų pornogra-
fija jis tikrai nejaučiantis, 
vertina tai blogai. Kad šis 
pasidalinimas sukels rimtas 
pasekmes, V. G. nepagal-
vojo. Po įrašo išsiuntimo, 
praėjus 5-10 minučių, buvo 
užblokuota jo „Facebook“ 
paskyra. Jis nebegalėjo prie 
šio socialinio tinklo prisi-
jungti. Tokio pobūdžio me-
džiaga V. G. sakė pasidalinęs 
pirmą kartą. Už veiksmus su 
pornografija V. G. atžvilgiu 
ikiteisminis tyrimas buvo 
nutrauktas, perduodant jį 
pagal laidavimą laiduotojos 
atsakomybėn vieneriems 
metams be užstato. Jis ži-
nojo, kad jeigu per viene-
rius metus padarys naują 
nusikalstamą veiką, teismas 
sprendimą atleisti nuo bau-
džiamosios atsakomybės 
panaikins ir bus sprendžia-
ma dėl baudžiamosios atsa-
komybės už visas padarytas 
veikas. Deja, vyras neišken-
tė vienerių metų ir užsiėmė 
„kanapių laboratorijos“ stei-
gimu.

Laisvės atėmimo 
bausmės vykdymas 
atidėtas, skirti 
įpareigojimai
Baudžiamąją bylą išna-

grinėjo Panevėžio apylinkės 
teismo Rokiškio rūmų teisė-
ja Loreta Kukelkienė. Baus-
mės paskirtos net už keturias 
nusikalstamas veikas, kurios 
numatytos Baudžiamo-
jo kodekso 309 straipsnio 
2 dalyje, 262 straipsnyje, 
265 straipsnio 1 dalyje, 259 
straipsnio 1 dalyje. Nuos-
prendis paskelbtas 2022 m. 
birželio 15 d. Jis įsiteisės po 
20 dienų nuo paskelbimo. 
Subendrinus bausmes už vi-
sus nusikaltimus, V. G. skir-
ta laisvės atėmimo bausmė 2 
metams ir 9 mėnesiams. Ši 
bausmė dėl taikyto sutrum-
pinto įrodymų tyrimo teisme 
buvo sumažinta trečdaliu, 
todėl galutinė bausmė - lais-
vės atėmimas 1 metams ir 10 
mėnesių. Šios bausmės vyk-
dymas atidėtas 2 metams ir 6 
mėnesiams. Šiuo laikotarpiu 
V. G. turės laikytis daugybės 
įpareigojimų: per vieną mė-
nesį nuo nuosprendžio įsitei-

sėjimo dienos pradėti dirbti 
arba užsiregistruoti Užimtu-
mo tarnyboje; neišvykti už 
gyvenamosios vietos miesto 
(rajono) ribų be nuteistojo 
priežiūrą vykdančios insti-
tucijos leidimo; nesilankyti 
lažybų punktuose, kazino ir 
kitose įmonėse, įstaigose, 
kurios užsiima azartiniais 
lošimais. Jam taip pat skir-
ta baudžiamojo poveikio 
priemonė – teks 50 valandų 
padirbėti nemokamai svei-
katos priežiūros, globos ir 
rūpybos ar kitose valstybi-
nėse ar nevalstybinėse įs-
taigose ar organizacijose, 
įpareigojant juos atlikti per 
penkis mėnesius nuo nuos-
prendžio įsiteisėjimo dienos. 
Bausmės vykdymą prižiūrės 
Probacijos tarnyba. Nevyk-
dant skirtų įpareigojimų ar 
baudžiamojo poveikio prie-
monės, yra rizikos, kad V. 
G. gali būti pasiųstas atlikti 
laisvės atėmimo bausmės į 
pataisos įstaigą.

Rita GRIGALIENĖ
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Rokiškio rajono savivaldybės taryboje pasikeitimai – 
S. Meliūno vietą užims Virginijus Lukošiūnas

2022 m. birželio 9 d. Vy-
riausioji rinkimų komisija 
priėmė sprendimą paten-
kinti Rokiškio rajono sa-
vivaldybės tarybos nario 
Stasio Meliūno prašymą 
atsistatydinti dėl asmeni-
nių priežasčių. Politikas 
buvo išrinktas pagal vi-
suomeninio rinkimų ko-
miteto „Valiaus Kazlausko 
koalicijos „UŽ LAISVĘ 
AUGTI“ iškeltų kandidatų 
sąrašą. Pagal šį sprendimą 
savivaldybės tarybos nariu 
turi tapti kandidatų sąra-
šo, pagal kurį buvo išrink-
tas nebesantis tarybos na-
rys, pirmasis tarybos nario 
mandato negavęs kandida-
tas. Tai – Virginijus Luko-
šiūnas. Rinkimų rezultatai 
buvo išsidėstę taip: trečias 
buvo S. Meliūnas, gavęs 
341 balsą, ketvirtas V. Kaz-
lauskas – 337 balsai, o V. 
Lukošiūnu pasitikėjo 306 
rinkėjai. „Rokiškio Sire-
na“ pasiteiravo, kokiomis 
viltimis gyvena politikas. 
Paprašėme daugiau papa-
sakoti apie save.

- Tikriausiai daugelis 
Rokiškio rajono gyventojų 
Jus pažįsta, tačiau paban-
dykite trumpai prisistatyti 
tiems, kurie galbūt nese-
niai atvyko į Rokiškį arba 
anksčiau kažką pražiūrėjo. 
Taigi, kur ir kuo šiuo metu 
dirbate, iš kur esate kilęs 
ir kur gyvenate, kas Jūsų 
šeima ir ką mėgstate veikti 
laisvalaikiu?

- Esu kilęs iš Rokiškio 
rajono, kaimelio netoli Ku-
piškio marių, pavadinimu 
Lailūnai. Gyvendamas ten, 
lankiau Pandėlio vidurinę 
mokyklą (dabar – gimnazi-
ja). Baigęs mokslus, įstojau 
į Kauno A. Sniečkaus poli-
technikos institutą, o kai jį 
baigiau, tai jau buvo Kauno 
technologijos universitetas. 
Buvome pirmoji KTU laida. 
Grįžęs į gimtąjį rajoną, savo 
darbinę karjerą pradėjau  AB 
„Rokiškio grūdai“, dirbda-
mas energetikos srityje, mat 
esu energetikas pagal išsila-
vinimą. Po to perėjau dirb-
ti į Valstybinę energetikos 
inspekciją, po sujungimo 
vėliau pavadintą Valstybi-
ne energetikos reguliavimo 
taryba. Ten išdirbau 25 me-
tus. Buvau atstovu Rokiškio 
rajone. Kaip ir visa kita, ši 
institucija taip pat buvo op-
timizuota ir rajone mano 
turėto etato neliko. Toks pat 
darbas buvo pasiūlytas Pane-
vėžyje, į kurį važinėjau porą 
metų. Vėliau man pagailo 
savęs, savo laiko, atlyginimo 
ir pasitraukiau, pereidamas 

dirbti į Rokiškio rajono savi-
valdybės administraciją. Ten 
darbavausi vos pusę metų ir 
pasitraukiau daugiausia dėl 
asmeninių priežasčių. Dabar 
aš - oficialiai bedarbis, bet 
ne nedirbantis, nes namuo-
se prisikaupė darbų keletui 
metų į priekį. Artimiausiu 
laiku greičiausiai užsiim-
siu individualia veikla, nes 
žmonėms labai reikia kon-
sultacijų energetikos srityje. 
Hobiui, galima sakyti, laiko 
nelieka, o galbūt mano dar-
bai ir yra hobis. Sumanymų 
namuose turiu trims gyve-
nimams į priekį. Mano šei-
ma – žmona Danguolė, Ro-
kiškio J. Tumo - Vaižganto 
gimnazijos Suaugusiųjų ir 
jaunimo skyriaus mokytoja. 
Susipažinome dar studijuo-
dami - vaidinome liaudies 
teatre, dvylika vestuvių at-
šokome scenoje, o tryliktos 
buvo mūsų, tikros. Sūnus ir 
dukra dabar – Vilniuje, baigę 
mokslus, turi darbus, uždirba 
turbūt daugiau nei abu tėvai 
kartu sudėjus. Džiaugiamės, 
kad jie - tik Vilniuje, o ne iš-
vyko į  užsienį. 

- Kada pradėjote domė-
tis politika? Kas tai paska-
tino?

- Sunku tiksliai apibrėžti, 
kada. Turbūt, kai 1988 me-
tais su žmona prisijungėme 
prie vienos iš pirmųjų Kaune 
Sąjūdžio palaikymo grupių, 
o rugsėjo 1-ąją pirmąsyk 
oficialiai iškėlėme Trispalvę 
Kauno technologijos univer-
sitete. Istoriniams įvykiams 
pasukus kita linkme, už tai, 
ko gero, būtume „paskatinti 
nemokama ilgalaike eks-
kursija į Vorkutą”. Partinę 
politinę veiklą pradėjau nuo 
narystės Lietuvos centro 
sąjungoje – tai buvo 2000 
metais. Vėliau ši sąjunga su-
sijungė su liberalais ir tapo 
Liberalų centro sąjunga, 
dar vėliau - Lietuvos lais-
vės sąjunga. 2007 metais 
pasitraukiau iš šios partijos 
dėl pažiūrų išsiskyrimo, ta-
čiau nenutraukiau santykių 
ir toliau bendradarbiavome. 
Į Tarybą 2005-2007 metų 
laikotarpiui pakliuvau kaip 
pakaitinis ir išbuvau pusę 
kadencijos. Kitoje kaden-
cijoje į Tarybą nepatekau. 
2011-2015 m. kandidatavau 
kaip nepriklausomas kandi-
datas. Manau, per visą laiko-
tarpį toks buvau vienintelis, 
pridėčiau, kad ir, ko gero, su 
mažiausiu rinkimų biudže-
tu Respublikoje – 220 litų. 
Mandatą gavau. 2015-2019 
m. Taryboje buvau su Lietu-
vos laisvės sąjunga. Tai buvo 
bendras nepartinių ir Laisvės 

sąjungos sąrašas. 2019 m., 
kad gaučiau mandatą, pritrū-
ko 30 balsų. Dabar, jau ke-
tvirtai kadencijai, ateinu nuo 
„atsarginių suolelio“. Buvau 
Valiaus Kazlausko koalicijos 
sąraše, likau penktas. Man-
datus pagal šį sąrašą gavo 
Valius Kazlauskas, Irmantas 
Tarvydis, Stasys Meliūnas ir 
Gintaras Girštautas. 

- Kurioms partijoms ar 
rinkimų komitetams pri-
klausėte?

- Jau minėjau, bet iš es-
mės visada bendradarbiavau  
tik su viena partija, kurios 
pavadinimas keitėsi.

- Jeigu keitėsi politinės 
pažiūros – kas tai įtakojo?

- Mano pažiūros nesikeitė 
- visada buvau liberalių pa-
žiūrų, nors liberalizmas turi 
ir savo minusų. Pvz., reikėtų 
kokiu nors būdu reguliuoti 
kainas, rinką. 

- Kiek kartų kandidata-
vote į savivaldybės Tarybą 
ir merus?

- Į Tarybą, kaip jau mi-
nėjau – penkis kartus, kartą 
bandžiau tapti meru, kartą - 
bandžiau į Seimą. Tai buvo 
2012 metais. Likau septintas. 

- Kai buvote išrinktas į 
savivaldybės Tarybą, kas 
per visą laikotarpį labiau-
siai nuvylė?

- Nuvylė kai kurių partijų 
atstovų stuburo neturėjimas 

ir išdavystės, taip pasaky-
čiau. Jie  neturi ideologinio 
pagrindo, kartais „eina su 
velniu meškerioti“. Nuvylė 
ir kova dėl mokyklų. Buvo 
labai daug kovota dėl moky-
klų tinklo pertvarkos, tačiau, 
nežiūrint pastangų, buvo 
padaryta pažodžiui, kaip rei-
kalavo ministerija. Mieste 
buvo „liberalioji“ „Romu-
va“, „akademinis“ „Tūbelis“ 
ir „tradicinis“ Vaižgantas. 
Dabar gimnazistams pasi-
rinkimo teisės nebelieka, pa-
sirinkimas – vienintelis. Be 
to, nežinau, kam nuo to bus 
geriau, jeigu vaikai su speci-
aliaisiais poreikiais lavinsis 
kartu su visais, kur klasėje 
- 30 mokinių. Juk vaikai - 
žiaurūs.

- Kokią visų laikų Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
tarybos idėją laikote la-
biausiai vykusia?

- Galbūt baseinas ir ledo 
arena. Jeigu dar anksčiau – 
Nepriklausomybės aikštės 
rekonstrukcija. 

- Ar noriai priėmėte ga-
limybę vėl gauti mandatą 
Taryboje?

- Prisipažinsiu, po didelių 
svarstymų. Buvau priėmęs 
sprendimą, kad mano „korta 
mušta“, todėl dvejojau. Jau-
čiu, kad nesu ten laukiamas, 
bent jau daugumos. Buvo 
pasvarstymas galbūt jaunes-
niems užleisti. Už manęs pa-
gal rezultatų eiliškumą būtų 

sekęs kitos kartos, jaunesnis, 
žmogus. Na, bet apsispren-
džiau tiesiog taip, kai yra.

- Kokie Jūsų santykiai 
su atsistatydinusiu Tary-
bos nariu Stasiu Meliūnu?

- Jis labai komunikabilus, 
šaunus žmogus. Bendrauja-
me. Buvau tarsi „mokytojas“ 
jo pirmos kadencijos metu, 
nes Tarybos posėdžiuose sė-
dėjome greta. Džiaugiuosi, 
kad jis praaugo mane. Gaila, 
kad jis išėjo, manau, kad tai 
padarė dėl asmeninių prie-
žasčių. Taryboje labai gerai, 
kai esi nepriklausomas ne 
nuo partijos, o nuo rajono 
valdžios. Kai mano darbo-
vietė buvo Vilniuje, man 
buvo lengviau, nes pareigos 
Taryboje negalėjo įtakoti 
darbo. Stasys Meliūnas taip 
pat buvo nepriklausomas, 
nors iš tiesų tai niekada ne-
gali būti nepriklausomas vi-
siškai.  

- Ką manote apie jo atsi-
statydinimą – galbūt žmo-
gus save vertino pernelyg 
kritiškai ir galėjo toliau 
likti Taryboje? Interviu jis 
minėjo, kad nieko naudin-
go Taryboje nenuveikė.

- Manau, jis labai daug 
nuveikė. Opozicija neturi 
pastatyti namų, nutiesti ke-
lių, tai būtų nerealu. Ji yra 
tam, kad neleistų užsimiršti 
daugumai, savivaliauti. S. 
Meliūnas galėjo tai padary-
ti, dirbdamas Antikorupcijos 

komisijoje. Valdžia elgiasi 
kur kas atsargiau, kai žino, 
kad virš jų „kabo Damoklo 
kardas“. Rinkėjai dažnai rei-
kalauja, kad Taryboje ar Sei-
me išrinktieji nesirietų, dirb-
tų vieningai. Noriu paklausti, 
ar taip, kaip Rusijos Dūmoje 
„Jedinaja Rossija”?..

- Iki kitų rinkimų į savi-
valdybių tarybas liko visai 
nedaug. Kaip manote, ar 
spėsite dar ką nors nuveik-
ti šioje kadencijoje?

- Kol kas negavau ofi-
cialaus pakvietimo - nesu-
laukiau nei skambučio, nei 
kokio rašto, išskyrus I. Tar-
vydžio skambutį, gavus S. 
Meliūno pareiškimą dėl atsi-
statydinimo, kur jis pasakė: 
„Tai ruoškis“.  Jeigu būčiau 
daugumoje, būtų vieno-
kie veiksmai, o opozicijoje 
veikčiau kitaip. Opozicijoje 
galima būti tuo minėtu „Da-
moklo kardu“ ir tai jau būtų 
daug. 

- Ar kandidatuosite į Ta-
rybą per ateinančius rinki-
mus?

- Tai priklausys nuo 
atmosferos, kurioje teks 
dirbti iki kitų rinkimų. 

Naujasis Tarybos narys 
prisiekti turėtų artimiausia-
me Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos posėdyje 2022 
m. birželio 23 d.

Rita GRIGALIENĖ
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Mėgėjų teatro festivalis „Jonvabalis – 6“: kelionė po Havajus ir 
pasibuvimas būryje draugų

Birželio 18 - 19  dieno-
mis teatro mylėtojai bei 
neabejingi kultūrai žmo-
nės rinkosi į Mėgėjų teatrų 
festivalį „Jonvabalis - VI” 
Bajoruose. Tai – šventė žiū-
rovams bei patiems teatro 
kolektyvams. Kai minėjo 
vieno į svečius atvykusio 
teatro režisierius, čia pasi-
junti tarsi būryje draugų, 
kur jautiesi jaukiai ir gali 
nebijoti atsiskleisti. Atro-
do, kad per šias dienas tu-
rėjo būti sugriautas mitas, 
kad mėgėjų teatrai yra ne-
pakankamai profesionalūs 
ar paviršutiniški, nesuvir-
pinantys žiūrovų sielų. Tai 
jau šeštasis festivalis tokiu 
pavadinimu ir tapo tradici-
ja. Anksčiau mėgėjų teatrų 
susitikimai vykdavo kas 
antrus metus. Šiemet toks 
renginys įvyko po ketverių 
metų pertraukos, nes iki 
tol trukdė pandemija.

Bajorų kaimo 
bendruomenės 
projektas
Šis festivalis – daugybė 

įdėto darbo. Bajorų kaimo 
bendruomenė praeitų metų 
rudenį parašė projektą ir gavo 
Lietuvos kultūros tarybos fi-
nansavimą. Lėšomis prisidėjo 
ir Rokiškio rajono savivaldy-
bė. Šio projekto tikslas – tęsti 
Bajorų kaimo bendruomenės 
kultūrines tradicijas, išsau-
gojant savo krašto unikalias 
teatrines vertybes tradicinia-
me mėgėjų teatrų festivalyje. 
Nuo pavasario, paaiškėjus, 
kad finansavimas bus skir-
tas, teko rūpintis sukviesti 
kuo įvairesnius mėgėjų teatro 
kolektyvus, surasti pasirody-
mams tinkamas erdves. Mat 
šis festivalis unikalus tuo, kad 
nėra ribos tarp aktorių ir žiūro-
vų – dažnas spektaklis vyksta 
vienoje plokštumoje, o ne ant 
rampos. Pasirinkta erdvė lau-
ke, kurioje nors išskirtinėje 
sodyboje – kartu ir dalis sce-
nografijos, padedančios nu-
kelti į tam tikrą laikotarpį bei 
situaciją. Kultūros centro pa-
dalinio Bajoruose kieme eks-
ponuojama paroda „Teatrinės 
improvizacijos“, kur nuotrau-
kose užfiksuotos akimirkos iš 
penktojo festivalio „Jonvaba-
lis“. Vienas aktorius iš Kauno 
nuotraukoje atpažino save ir 
paprašė ją padovanoti, ką fes-
tivalio organizatorės ir išpildė. 
Renginio dalyviai fotografa-
vosi prie improvizuoto laivo 
ir palmės, pritaikytų Havajų 
temai.

Vyko bendraminčių 
diskusijos
Festivalyje dalyvavo ko-

lektyvai iš Anykščių, Biržų, 
Kauno, Kupiškio, Rokiškio 
ir Ukmergės rajonų. Festi-
valio metu vyko seminaras 
„Spektakliai netradicinėse 
erdvėse ir jų analizė“ reži-
sieriams bei rajono kultūros 
darbuotojams. Jie stebėjo 
spektaklius, dalyvavo dis-
kusijose ir aptarimuose tarp 
spektaklių, bendravo su re-
žisieriais, aktoriais. Semi-
naro moderatorės - Lietu-
vos mėgėjų teatrų sąjungos 
prezidentė, režisierė Vita 
Vadoklytė, Rokiškio rajono 
savivaldybės Kultūros ir ko-
munikacijos skyriaus vedėja 
Irena Matelienė.

Havajuose oras buvo 
permainingas
Festivalis - teminis. Šių 

metų tema – Havajai. Žiūro-
vai buvo iš anksto įspėti, jog 
privalo derinti savo aprangą 
bei aksesuarus, kad šie tik-
tų vasariškoms atostogoms 
Havajuose. Deja, Havajuose 
šiemet oras buvo permai-
ningas: tai švietė saulė, tai 
krapnojo lietutis, tai akto-
riams scenoje kalbėti trukdė 
vėjas. Dvi ponios, festivalio 
vedėjos - bendruomenės pir-
mininkė Inga Belovienė ir 
projekto vadovė Nadiežda 
Ivanova - lagaminus iš salos 
į salą tampė įvairaus klimato 
kurortuose ir sakė nesitikėju-
sios, kad Havajuose teks ap-
sivilkti striukes ir pagalvoti 
apie lietsargius. Nepaisant 
tam tikrų nesklandumų, kai 
teko pagalvoti, ar neteks iš 
atvirų erdvių bėgti į patalpas, 
žiūrovai buvo puikiai nusi-

teikę ir pasidabinę spalvoto-
mis havajietiškomis girlian-
domis, o moterys dėvėjo kuo 
gėlėtesnes sukneles, tokiu 
būdu tikėdamosi prisikviesti 
labiau vasarišką orą.

Irena Matelienė: 
„Vaidinantys žmonės 
geriau sugeba pajausti 
kitus“
Festivalio atidarymas - 

prie Bajorų kultūros centro 
(t.y. Rokiškio kultūros centro 
Priemiesčio padalinio pas-
tato). Dvi draugės Nadiežda 
ir Inga išsiruošė atostogų į 
Havajus, tikėdamosi pabūti 
atokiau nuo pažįstamų bei 
apkalbų, tačiau atvykusios į 
,,Havajus“ pastebi daug pa-
žįstamų: Nijolę, Dalią bei 
kitus. Pagaliau jos susigaudo 
teatralizuotoje situacijoje ir 
nusprendžia visus pakvies-
ti į Mėgėjų teatrų festivalį 
„Jonvabalis – VI“. Netrukus 
pasisakė Rokiškio rajono 
savivaldybės mero padėjė-
jas Vytautas Saulis, kuris 
pažymėjo, kad festivalyje 
jis – kaip koks Jėzus Kris-
tus, trijuose asmenyse: ats-
tovauja atostogaujantį merą, 
save, kaip vaidinantį žmogų 
bei Bajorų kaimo gyventoją. 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės Kultūros ir komunika-
cijos skyriaus vedėja Irena 
Matelienė: „Žaviuosi vaidi-
nančiais žmonėmis, kadangi 
jie geriau sugeba pajausti 
kitą žmogų. Manau, vaikams 
ypatingai naudinga vaidinti, 
kad išmoktų atjausti ir įsi-
jausti į kito žmogaus emoci-
jas. Išgyventas vaidmenyse 
emocijas bei situacijas, su 

kuriomis aktorius pats rea-
liai niekada nesusidūrė ir gy-
venime niekada pats nebūtų 
susidūręs, sugeba atpažinti 
kitų gyvenimuose ir supras-
ti, ką jie išgyvena.“ Kalbėjo 
ir viešnia iš Kupiškio rajono 
– Lietuvos mėgėjų teatro są-
jungos prezidentė, režisierė 
Vita Vadoklytė. Sėkmingų 
pasirodymų ir nepamesti 
noro vaidinti linkėjo Rokiš-
kio kaimiškosios seniūnijos 
seniūnė Dalia Janulienė. 
Pagerbta medžio skulptūra 
„Jonvabalis“, kuri tapo šio 
festivalio simboliu. Autorius 
– medžio drožėjas, tradicinių 
amatų meistras, Vidmantas 
Zakarka. Ši skulptūra laiko-
ma stebuklinga, kadangi pil-
do norus - užtenka tik sugal-
voti, ko pageidauji, ir patrinti 
uodegos galiuką, suspausti 
kumštį ir įsidėti ar į kišenę, 
ar prie širdies.   

„Žentelis“
Pirmasis vaidinimas - 

Anykščių kultūros centro 
Ažuožerių skyriaus teatro 
meno mėgėjų kolektyvo 
spektaklis pagal A. Kazra-
gio pjesę „Žentelis“ (reži-
sierė Alvyra Simanonienė). 
Tai komedija, išjudinusi net 
ir rimčiausius žiūrovus. Pa-
grindinio herojaus didžiau-
sias rūpestis – žilstelėję 
plaukai. Kaip šią problemą 
bandė išspręsti pretendentė 
į uošvienes – šio spektaklio 
siužetas. Rezultatas į penktą 
dešimtį įžengusio senbernio 
nenudžiugino...

„Nuoma ir trys 
kiaušiniai“

Antrasis spektaklis taip 
pat skirtas pasijuokti. Akto-
riai, režisieriai bei žiūrovai 
patraukė į Danutės ir Bro-
niaus Švelnių sodybos kie-
mą Bajoruose, Liepų gatvė-
je. Ukmergės rajono Taujėnų 
mėgėjų teatras „Bičiulis“ 
atvežė parodyti spektaklį pa-
gal Vidos Bladykaitės pjesę 
„Nuoma ir trys kiaušiniai“. 
Kaip vėliau vykusioje disku-
sijoje – aptarime paaiškėjo, 
šis „Bičiulių“ pasirodymas 
Bajorų kaime buvo prem-
jera. Režisierius Vidmantas 
Krištaponis papasakojo, kad 
jam pačiam buvo netikėtos 
kai kurių aktorių improviza-
cijos. Profesoriaus – šiukšlių 
rūšiuotojo vaidmenį atlikęs 
aktorius iš kaži kur pririnko 
skardinių ir ėmė raginti vi-
sus rūšiuoti šiukšles. Esą to 
scenarijuje nebuvo. Spekta-
klio siužetas – buto nuomi-
ninkė sprendžia problemą, 
kaip sumokėti už buto nuo-
mą, kai nėra nei darbo, nei 
pinigų. Moteris sugalvoja, 
kad nuomojamą butą galima 
išnuomoti kitiems, o po to, 
dukters paraginta, dargi ima-
si būrėjos vaidmens.

„Senaties terminas“
Miliūnų kaimo lauko sce-

noje parodytas spektaklis pa-
gal Juozo Marcinkevičiaus 
pjesę „Senaties terminas“. 
Šįkart aktoriai vaidino ant 
scenos. Šiam spektakliui tai 
nesudarė barjero tarp akto-
rių bei žiūrovų, scenografija 
sukūrė tinkamą nuotaiką. 
Spektaklis - Rokiškio kul-
tūros centro Priemiesčio 
padalinio Bajoruose mėgėjų 

teatro „Šnekutis“ kūrinys. 
Režisierė – Nijolė Čirūnienė. 
Kadangi savo kūryboje Juo-
zas Marcinkevičius daugiau-
sia dėmesio skyrė Lietuvos 
istorijai ir jos asmenybėms, 
kėlė gyvenimo prasmės, 
žmogaus, gyvenančio kon-
krečiame istoriniame laike, 
veiksmų ir atsakomybės už 
juos klausimus, tai atsispindi 
ir „Šnekučio“ teatro spek-
taklyje. Sudėtingas pokario 
laikotarpis, trėmimai bei va-
dovauti pradėjusio „buožių“ 
nekenčiančio veikėjo veiks-
mai išprovokavo nusikalti-
mą, už kurį 15 metų bausmę 
gavo tikrojo kaltininko pus-
brolis. Žmogų nužudęs Ado-
mas kreipiasi į policininką, 
kad tas paaiškintų, ar būtų už 
tai nuteistas, jeigu po dau-
gelio metų prisipažintų. Jį 
pateisinti bando kaltę prisiė-
męs ir bausmę atlikęs gimi-
naitis, o teisėsaugos atstovas 
neranda atsakymo.

„Lietuvybės lopšys“ 
viloje „Alkas“
Ketvirtasis spektaklis, 

kaip vėliau kalbėta aptari-
me, pasižymėjo itin gerai 
parinkta natūralia scenogra-
fija. Vieta, kurioje parodyta 
drama apie kunigą švietėją 
Joną Katelę „Lietuvybės 
lopšys“, ypatinga – tai Biru-
tės ir Jono Baltakių sodyba, 
kitaip vadinama vila „Al-
kas“. Namas, šalia kurio įsi-
kūrė improvizuota scena bei 
žiūrovai, pelnytai galėtų va-
dintis etnografiniu statiniu. 
Sodybos šeimininkai visus 
vaišino troškiniu, sudarė ga-
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Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-06-217 psl.

iš 6 psl.
limybes pailsėti, pasivaišin-
ti. Beje, čia yra akmenimis 
įrėmintas basoms kojoms 
skirtas takas, kuriame pasi-
vaikščioti susigundė spekta-
klio žiūrovų vaikai. Teatrų 
festivalis „Jonvabalis“ šio-
je sodyboje svečiuojasi jau 
nebe pirmą kartą – pasak so-
dybos šeimininko Jono Bal-
takio, gal tik vienais metais 
jie teatralų negalėjo priimti, 
o kitus kartus mielai užleis-
davo savo vilos erdvę kūrė-
jams. Šįkart viloje „Alkas“ 
vaidino Kupiškio kultūros 
centro Skapiškio padalinio 
mėgėjų teatras „Stebulė“, 
režisierė – Vita Vadoklytė. 
Rimtas, pagrįstas kunigo 
biografijos faktais vaidini-
mas, ypatinga aktorių apran-
ga nepaliko abejingų. Šioje 
sodyboje pasirodė ir Rokiš-
kio kultūros centro istorinių 
šokių kolektyvas „Saltare la 
Lavanda“ (vadovė Kristiana 
Kemundrytė). Po šio spekta-
klio buvo vaišinamasi būtent 
šiam festivaliui iškeptu tortu, 
užkandžiais, vyko spektaklių 
aptarimas, diskusijos.

Viduramžiškas ugnies 
spektaklis bei istoriniai 
šokiai sukvietė minią 
žiūrovų
Vėliau istoriniai šokiai bei 

minėtas kolektyvas persikėlė 
į aikštelę Bajorų kaime, prie 
parduotuvės „Bajorų žuvis“. 
Ten pat vyko Viduramžiai LT 
komandos ugnies šou spek-
taklis „Inferno“. Tai keturių 
fakyrų programa pagal emo-
cingą instrumentinę muziką. 
Ši programa pristatoma kaip 
kova tarp gėrio ir blogio – tai 
istorija apie amžiną meilę, 
pasakojama ugnies šokiais. 
Šokėjai dėvi venecijietiškas 
kaukes ir prabangius kos-
tiumus, sukurtus specialiai 
šiam spektakliui. Dažnam 
žiūrovui kilo minčių, ar nuo 
žongliravimo ugnies fakelais 
neužsidegs atlikėjų drabu-
žiai.

Antroji festivalio diena
Antrąją festivalio dieną, 

birželio 19 d., - taip pat ke-
turi spektakliai. Visi jie vyko 
Bajoruose, tik skirtingose 
vietose. Rokiškio kultūros 
centro Priemiesčio padalinio 
Bajoruose mėgėjų teatras 
„Šnekutis“ (režisierė N. Či-
rūnienė) pristatė vaidinimą 
apie kunigą Antaną Viena-
žindį „Linksminkimos“. Ša-
lia to paties kultūros centro 
padalinio pastato pasirodė 
ir biržiečiai – Biržų kultūros 
centro Papilio skyriaus mė-
gėjų teatras „Vaidintojų atža-
lynas“ atvyko su spektakliu 
pagal Linos Matuliauskienės 
eilėraščius „Viruso pasiut-
polkė“. Spektaklį pastatė re-
žisierė Vita Vorienė.

Onutės ir Vytauto Saulių 
kieme – Hanos Šumilaitės 
režisuotas spektaklis, kome-
dija pagal Rapajel Aristavi 
pjesę „Pirma jie mirė – po 
to – apsivedė“. Kaip tik tuo 
metu, kai buvo ruošiamasi 
vaidinti šią komediją, vėjas 
atplukdė lietaus debesis. Jie 
neišbaidė nei aktorių, nei 
žiūrovų. Pastarieji išsitrau-
kė lietsargius, o aktoriai įsi-
kraustė į sodybos pavėsinę, 
kuri atitiko visus spektaklio 
poreikius. Žiūrovai tiek įsi-
traukė į spektaklio veiksmą, 
kad kartais nepastebėdavo 
per nugarą teškenančio lie-
taus. Po to sekė ir vėl vietinių 
bajoriškių spektaklis, sukur-
tas pagal Daivą Čepauskaitę, 
pavadinimu „Pabezdėk po 
jazminais“. Šis spektaklis – 
ypatingas, nes suvaidintas 
50-tą kartą. Pakeista spek-
taklio vieta – vietoje Čirūnų 
pievos, kur buvo suplanuo-
tas pasirodymas, visi per-
sikraustė į Bajorų kultūros 
centrą (tiksliau, Rokiškio 
kultūros centro Priemies-
čio padalinį). Šio spektaklio 
veiksmas vyksta lifte. Spek-
taklio statytojai – Nijolė Či-
rūnienė, Dalia Ziemelienė, 
Ramūnas Traškinas, Nadiež-
da ir Sergejus Ivanovai. Tai 

lėlių teatro „ČIZ" komanda, 
kuri yra laikoma spektaklio 
režisieriais. Po spektaklių 
- aptarimas. Festivalis už-
baigtas šaltibarščių fiesta, 
kur buvo galima paragauti 
septynių skonių šaltibarščių. 
Na, o į Havajus išsiruošusios 
ponios, pailsėjusios ir pri-
sibendravusios, gavo grįžti 
namo...

Neišvyko tuščiomis
rankomis bei širdimis
Visi kolektyvai apdova-

noti padėkomis bei UAB 
„Bajorų žuvies“, UAB 
,,Rokvesta“,  Juozapavos 
bityno, Bajorų klubo „Vi-
durdienio damos“ ir M. 
Karpavičiaus gėlių ūkio 
dovanomis, ypatingu progi-
niu „havajietišku“ ananasu, 
įteiktos festivalio statulėlės, 
kurias taip pat sukūrė me-
džio drožėjas Vidmantas Za-
karka. Kolektyvai bei jų ben-
draminčiai taip pat apsikeitė 
draugiškomis dovanėlėmis, 
patirtimi bei įspūdžiais.  

Projekto pagrindinės or-
ganizatorės – keturios mo-
terys: Bajorų kaimo ben-
druomenės pirmininkė Inga 
Belovienė, projekto vadovė 
Nadežda Ivanova, režisierė 
Nijolė Čirūnienė, kultūros 
centro Priemiesčio padalinio 
Bajoruose koordinatorė - or-
ganizatorė Dalia Ziemelienė. 
Prie projektinio renginio or-
ganizavimo veiklų prisidėjo 
Bajorų kaimo bendruomenės 
narių šeimos, kurios padėjo 
įgyvendinti projekto tikslus 
ir organizatorių sumanymus. 
„Vienybėje – jėga!“ – pa-
skelbė festivalio šūkį pro-
jekto vadovė. Pasidalindama 
paskutiniais įspūdžiais apie 
festivalį, projekto vadovė 
Nadežda Ivanova sakė ne-
jaučianti nusivylimo per-
mainingu oru, nes teatras – 
tai gyvenimas, o gyvenime 
būna visko: ir liūdesio, ir 
džiaugsmo, ir nusivylimo, ir 
netikėtumų....

Rita GRIGALIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka

PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Literatūros paroda „Juzefa Čeičytė – laiko ir erdvės metraštininkė“ (100-osioms g. m.), 
Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Literatūros  paroda „2022-ieji Gyvūnų gerovės metai“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Bibliotekininkės Danutės Vigėlienės vėlinėjimų paroda, Lankytojų skyriuje.
Spaudinių paroda „Vytautui V. Landsbergiui – poetui, prozininkui, dramaturgui – 60“, 
Lankytojų skyriuje.
Alvydo Balandos fotografijos darbų paroda „Legendos“, Parodų galerijoje „Autografas“.
Albumų su gamtos fotografijomis paroda „Gamtos apsuptyje“, Meno ir muzikos skaityk-
loje.
Violetos Daščiorienės  Tapybos darbų paroda, Meno ir muzikos skaitykloje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių paroda „Vaikų žemė“, skirta  Tarptautinei vaikų gynimo dienai.
Rokiškio l/d „Pumpurėlis“ vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Žydinti vasara", neformalaus 
ugdymo mokytojas Vytautas Daščioras.
Knygų paroda „Atostogos su knyga“, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
 „Knygų karalius – Kazys Saja“, skirta prozininko, dramaturgo Kazio Sajos 90-osioms gimi-
mo metinėms.

Eil. 
Nr. Maršrutas Važiavimo 

dienos Išvykimo laikas Pastabos

1 Rokiškis–Aleksandravėlė K. 6.00   Zarinkiškiai

2 Rokiškis–Aleksandravėlė K. 12.00   Zarinkiškiai

3 Rokiškis–Obeliai per Lukštus A. 14.00

4 Rokiškis–Bučiūnai per 
Lukštus A. 6.20

5 Rokiškis–Alksniai   P. A. T. K. Pn. 
Š. S. 5.55  

6 Rokiškis–Alksniai   K. Š. S. 13.05

7 Rokiškis–Alksniai P. A. T. K. Pn. S. 16.30   

8 Rokiškis–Onuškis Š. 16.30   

9 Rokiškis–Juodupė P. A. T. K. Pn. 17.40 iki 2022-07-24

10 Rokiškis–Didsodė Š. 11.20   

11 Rokiškis–Suvainiškis per 
Daliečius K. Š. 5.20   

12 Rokiškis–Suvainiškis per 
Daliečius Š. 12.00   

13 Rokiškis–Suvainiškis per 
Daliečius K. 15.00   

14 Rokiškis–Augustinava K. 6.15 15.00  

15 Rokiškis–Skemų soc. gl. 
namai K. 8.00 12.00

16 Rokiškis–Jūžintai K.  7.50 13.05  Aušrėnai

17 Rokiškis–Jūžintai Š. 7.50  

18 Rokiškis–Panemunis P. A. T. K. Pn. 5.45 14.50  

19 Rokiškis–Duokiškis-Salos K. 7.00 12.40  

20 Rokiškis–Kriaunos per 
Laibgalius Š. 7.50 12.00  

Keleivių dėmesiui,
AUTOBUSŲ TVARKARAŠČIŲ PAKEITIMAI

2022 m. birželio 24 d. vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo 
autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.

Nuo 2022 m. birželio 27 d. nevažiuos vietinio (miesto) susisiekimo 
autobusai maršruto Centras-Kavoliškis-Autobusų stotis reisais 14.05 

ir 15.00 val.

PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS MOKINIŲ ATOSTOGŲ 
METU 

2022-06-27 - 2022-08-31

P-pirmadieniais, A-antradieniais, T-trečiadieniais, K-ketvirtadieniais, Pn-penktadieniais, 
Š-šeštadieniais, S-sekmadieniais
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Išgertuvėse sunkiai sužalojęs 
žmogų, ketverius metus praleis 
įkalinimo įstaigoje

Rokiškio rajone vykusiose 
išgertuvėse vyrų konfliktas 
baigėsi ne šiaip apsistumdy-
mu, tačiau vieno iš jų sunkiu 
sveikatos sutrikdymu. Įvy-
kis, sukėlęs rimtą sveikatos 
sužalojimą, nutiko 2021 m. 
spalio 22 d., apie 23.30 val. 
Nukentėjusysis svečiavosi pas 
savo tėvą, tačiau ir be jo ra-
gaujančių alkoholį netrūko. 
Kaltinimas dėl sunkaus svei-
katos sužalojimo pateiktas 39 
metų V. M. Kaltinamajame 
akte nurodyta, kad šis vy-
ras, apsvaigęs nuo alkoholio, 
gyvenamojo namo kamba-
ryje sėdintį nukentėjusįjį A. 
Z. suėmė už drabužio atlapo 
ties krūtine, pakėlė jį ir jėga 
nutempė į virtuvę. Ten par-
vertė ant grindų ir gulinčiam 
sudavė kelis kartus į krūtinę 
ir galvos sritį. Vėliau medikai 
nustatė, kad nukentėjusia-
jam lūžo kaukolė, dėl ko teko 
atlikti operaciją.

Gynėsi sudavęs vos 
vieną smūgį
Kaltinamasis tiek ikiteismi-

nio tyrimo metu, tiek teisme 
savo kaltę pripažino tik iš da-
lies. Jis sakė, kad sudavė viso 
labo vieną smūgį, o dėl jo tokių 
sužalojimų, kokie buvo nusta-
tyti nukentėjusiajam A. Z., pa-
daryti negalėjo. Esą kaltinama-
sis tik pasakė, kad A. Z. nelįstų 
prie tėvo, suėmė už peties ir 
nustūmė į esančią, kur jam už-
vožė ranka į smakrą. Tiesa, mu-
šeika gavo pripažinti, kad nuo 
smūgio nukentėjusysis prarado 
sąmonę ir suklupo. Neva, kal-
tininkas paguldė žmogų ant 
šono, kad neuždustų, ir nuėjo.

Kilo ginčas dėl vaiko 
išlaikymo
Kad visa tai – netiesa, pa-

liudijo kartu „baliavojusi“ visa 
kompanija, kurioje – ir arti-
mieji bei giminės. Į vakarėlį 
atvyko ir nukentėjusiojo buvusi 
sugyventinė su jo nepilnamete 
dukra, kuriai vyras teikia išlai-
kymą, bei dar du vaikai. Kartu 
su buvusia moterimi – ir dabar-
tinis gyvenimo draugas. Būsto 
šeimininkas – nukentėjusiojo 
A. Z. tėvas. Kompanijoje buvo 
ir nukentėjusiojo draugas M. 
M. Nukentėjusysis minėjo, kad 
pirmiausia kilo ginčas su bu-
vusia sugyventine dėl dukters 
išlaikymo. Po to į ginčą įsikišo 
ir buvusios sugyventinės dabar-
tinis draugas, kuris ėmė rėkti, 
grasinti „duoti į galvą“. Vos A. 
Z. patarė šiam nesikišti, kalti-
namasis jį pačiupo už drabužių 
ir nutempė į virtuvę.

Buvo praradęs sąmonę
Nukentėjusysis sakė, kad 

to, kas vyko po to, nepamena 
- sąmonę atgavo tik gulėdamas 
virtuvėje ant grindų. Tuo metu 

jis juto stiprų skausmą galvoje 
ir kaklo srityje, nebejautė ran-
kų, nes jos buvo „nutirpusios“. 
Taip pat vyras negalėjo pasukti 
kaklo ir pats atsistoti, skaudė-
jo nugarą. Tėvas padėjo jam 
atsistoti ir atsigulti ant lovos, 
tuoj pat iškvietė medicininę pa-
galbą. A. Z. buvo pristatytas į 
Rokiškio ligoninę. Ten jis buvo 
apžiūrėtas ir paleistas. Netru-
kus nukentėjėlis parašė pareiš-
kimą policijai dėl sužalojimo.

Ligoninėje Biržuose 
nustatė kaukolės lūžį, 
o Panevėžyje teko atlikti 
operaciją
Nors išorinių sužalojimų 

Rokiškio medikai nematė, tą 
pačią dieną išleido vykti namo, 
paaiškėjo, kad sužalojimai – 
rimti. Negalintį paeiti vyrą po-
licijos pareigūnai parvežė atgal 
į tėvo namus Rokiškio rajone. 
Deja, jis ten jautėsi prastai, ne-
galėjo užmigti, todėl atvykusi 
draugė jį parsivežė į namus į 
Biržų rajone. Didėjant skaus-
mams, dar kartą kviestą „grei-
toji“, kuri nuvežė į ligoninę 
Biržuose. Ten buvo nustatytas 
kaukolės lūžis, kiti sužalojimai, 
dėl ko A. Z. buvo gydomas Pa-
nevėžio ligoninėje. Nagrinėjant 
bylą teisme, nukentėjusysis 
pasakojo, kad sužalojimo pase-
kmes tebejaučia ir dabar - jam 
tirpsta rankos ir nugara, negali 
dirbti sunkesnio darbo.

Įstatymas numato tik 
laisvės atėmimo bausmę
Kaip buvo mušamas ir kaip 

jautėsi A. Z., paliudijo ten pat 
kambaryje buvę liudytojai, 
medicinos darbuotojai. Kalti-
namajam V. M. pareikšti kal-
tinimai pagal Baudžiamojo 
kodekso 135 straipsnio 1 dalį. 
Už šį nusikaltimą baudžiama-
sis įstatymas numato vienintelę 
bausmę – laivės atėmimą iki 
dešimties metų. Tai - sunkus 
nusikaltimas. Kaltinamojo V. 
M. atsakomybę lengvinančių 
aplinkybių nebuvo nustatyta. 
Užtat – netgi dvi atsakomybę 
sunkinančios aplinkybės: jis 
nusikaltimą padarė, būdamas 
apsvaigęs nuo alkoholio, kas 
turėjo įtakos nusikalstamos 
veikos padarymui, o be to, 
nusikalto, būdamas teistas už 
tyčinio nusikaltimo padarymą, 
neišnykus teistumui, tai yra, 
būdamas recidyvistu. Teismas 
nusprendė, kad V. M. kaip as-
menybė charakterizuojamas 
neigiamai.

Nukentėjusysis dėl 
patirtų išgyvenimų 
prašė priteisti 10 000 
Eur, teismas tenkino iš 
dalies
Nukentėjusysis pareiškė 

10 000 Eur civilinį ieškinį dėl 
neturtinės žalos atlyginimo. 

Jis nurodė, kad dėl kaltinamo-
jo smurtinių veiksmų ir patirtų 
sužalojimų patyrė didelius fizi-
nius skausmus, dvasinius išgy-
venimus, sukrėtimą, pažemini-
mą, dėl sumušimais padarytų 
kūno sužalojimų buvo iškilusi 
reali grėsmė numirti, jei nebū-
tų greitu laiku suteikta tinkama 
medicininė pagalba ir atlikta 
operacija. Jis ilgą laiką gydėsi 
ligoninėje bei ambulatoriškai 
ir šiuo metu jaučia reikšmin-
gus pakenkimus jo sveikatai, 
nebegali tinkamai dirbti dau-
giau jėgų reikalaujančio fizinio 
darbo. Jis dėl sužalojimo turėjo 
atsisakyti suplanuoto darbo Vo-
kietijoje ir dėl to neteko paja-
mų. Teismas įvertino, kad kal-
tinamasis dar labiau padidino 
nukentėjusiojo išgyvenimus, 
nes jo neatsiprašė, neatgailavo, 
nesiūlė atlyginti žalą. Teik nu-
kentėjusysis, tiek kaltinamasis 
nedirba. Į tai, priteisiant žalos 
dydį, teismas taip pat turėjo 
atsižvelgti. Iš kaltinamojo pri-
teista tik pusė prašomos sumos 
– 5000 Eur nukentėjusiajam dėl 
patirtos neturtinės žalos.

Turės atlyginti Ligonių 
kasai už gydymą ir 
valstybei už dokumentų
siuntimą
Civilinį ieškinį dėl turtinės 

žalos atlyginimo pareiškė Vals-
tybinė ligonių kasa prie Svei-
katos apsaugos ministerijos. 
Civilinį ieškinį surašė ją atsto-
vaujanti Panevėžio teritorinė 
ligonių kasa. Prašoma priteisti 
suma - 6 287,46 Eur, kadangi 
už tokią sumą nukentėjusiajam 
buvo suteikta sveikatos priežiū-
ros paslaugų. Kadangi šis ieški-
nys buvo įrodytas dokumentais 
ir pagrįstas, teismas civilinį ieš-
kinį tenkino visiškai. Proceso 
dalyvių kvietimas į posėdžius 
valstybei taip pat kainavo – pa-
skaičiuota 52,72 Eur suma už 
šaukimų bei dokumentų siunti-
mą. Šias išlaidas nuspręsta pri-
teisti iš kaltinamojo valstybei.

Laukia daugiau nei 4 
metai pataisos įstaigoje
Panevėžio apylinkės teismo 

Rokiškio rūmų teisėjas Artūras 
Dilys 2022 m. birželio 10 d. 
nuosprendžiu V. M. pripažino 
kaltu pagal Baudžiamojo ko-
dekso 135 straipsnio 1 dalį ir 
jam paskyrė laisvės atėmimo 
bausmę 4 metams. Prie šios 
bausmės pridėta anksčiau Ute-
nos apylinkės teismo Utenos 
rūmų nusprendžiu paskirtos ir 
neatliktos arešto bausmės 30 
parų dalis. Galutinė bausmė - 4 
metai ir 15 dienų laisvės atė-
mimo. Šiuo metu nuosprendis 
nėra įsiteisėjęs ir per 20 dienų 
nuo jo paskelbimo gali būti 
skundžiamas apeliacine tvarka.

Rita GRIGALIENĖ
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14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios.
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Gyvybė 
00:30 Paskutinis laivas
01:30 Mažulė Džeksi 
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:35 Alchemija
05:05 Kultūrinė dokumentika

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija

11:35 Mentalistas
12:35 FTB
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 Karo menas. Išdavystė
23:10 Kruvinas sąrašas
01:00 Strėlė
02:00 Akloji zona

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Smalsumo genas
12:30 Pasaulio puodai
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
16:15 Perplaukus Atlantą 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Bėgliai. Kengyro 
sukilimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Dviračio žinios
22:00 Kai nusėda dulkės 
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Grančesteris
23:55 Hadsonas ir Reksas
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Bėgliai. Kengyro sukilimas
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Perplaukus Atlantą
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 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis

08:00 Jeloustounas
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
19:00 Vyrų krepšinio kontrolinės 
rungtynės. Latvija – Lietuva
21:00 (ne) Viskas įskaičiuota
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Pražūtingos gelmės
00:55 Rezidentas
01:55 Elementaru
02:55 X mutantai
03:55 Naujakuriai
04:25 Rezidentas
05:20 Moderni šeima

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė

07:00 Ūkininkas ieško žmonos 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai 
11:00 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 Nuo... Iki.... 
20:30 Turtuolė varguolė 
21:30 Žinios
22:30 Mažulė Džeksi
00:15 Paskutinis laivas
01:15 Ties riba į rytojų 
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis

10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
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 Kruvinas sąrašas
22:50 Netikėta sėkmė 
00:40 Strėlė
01:40 Akloji zona

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Grilio skanėstai
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Triguba apsauga

11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Renkuosi studijuoti
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 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Laikykitės ten
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Grilio skanėstai. 
03.00 Triguba apsauga
03.55 Laikykitės ten
04.35 Reali mistika
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06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Dviračio žinios
12:00 Mūšio laukas
12:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą“
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:15 Viktorija 
17:30 Vasaros koncertas
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrol

20:30 Panorama
21:00 Dviračio žinios
21:30 Duokim garo!
00:05 Pembrukšyro žmogžudystės
02:35 Kas ir kodėl? 
03:05 Dviračio žinios
03:35 Kaltinimo liudytoja

Tv3

05:20 Moderni šeima
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Skaniai ir paprastai
08:25 Sveiki atvykę
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 Jeloustounas 
20:30 (ne) Viskas įskaičiuota
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Ponas ir ponia Smitai
01:00 Pajūrio šlaistūnas
02:50 Kalnų rykliai
04:30 Elementaru
05:25 Naujakuriai

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės 
12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė 

09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Triguba apsauga
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija
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 Pokalbiai prie jūros
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė 
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Pokalbiai prie jūros
23.30 Oponentai
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
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24 06:00 Himnas
06:02 Pusryčiai pas 
kaimyną
06:35 Gimę tą pačią dieną
07:30 Namai 
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
11:00 Tolimųjų Rytų 
gamtos kontrastai 
12:00 Van Goghas. Iš 
kviečių laukų ir debesuotų 
padangių
13:30 Įdomioji Japonija. 
Įspūdinga japoniška 
tekstilė
14:20 Muzikinė pauzė
14:30 Komisaras 
Montalbanas
16:15 Muzikinė pauzė
16:25 Viktorija

17:15 Ponių rojus
18:30 Žinios
19:00 Vasaros koncertas
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:15 Greiti ir įsiutę 4
24:00 Milagro pupų lauko karas
01:55 Anapus laiko ir šviesos
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

05:25 Naujakuriai

06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Simpsonai 
07:00 Paslaptinga karalystė
09:00 Planeta
10:50 Lik sveikas, Kristoferi 
Robinai
13:00 Kaimiečiai Beverlyje
14:55 Simpsonų filmas
16:35 Kaimynas šnipas
18:30 TV3 žinios 
19:30 Medžioklės sezonas 
atidarytas 4
21:10 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas
00:00 Liūdintis demokratas
01:50 Ponas ir ponia Smitai
04:10 Elementaru
05:10 X mutantai

Lnk

06:45 Tomo ir Džerio šou 

07:40 Megamaindas 
09:25 Smurfai
11:25 Spaidervikų kronikos 
13:15 Haris Poteris ir Išminties 
akmuo 
16:20 Didžiosios motušės namai. 
Obuolys nuo obels
18:30 Žinios
19:30 Kelionė į paslaptingąją salą 
21:20 Bohemiškoji Rapsodija 
00:05 Moksliukės
02:05 Gyvybė

Btv

06:30 Smaragdinės Malaizijos 
salos 
07:40 Tropinės Žemės salos 
09:55 Legenda apie Zoro 
12:35 Girtas meistras 2
14:40 Žmogus iš plieno

17:30 Titanų susidūrimas
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Audros sūkuryje 
23:20 Visiškai slaptai 
01:10 Karo menas. Išdavystė
03:10 Strėlė

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.00 A. Raudonikio koncertas 
“Nebaigta daina”
12.00 TV parduotuvė
12.15 Grupės “Hit Paradas” 
koncertas
14.00 Teisingumo agentai

15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 E. Kučinsko, R. Kučinsko 
ir Styginių kvarteto koncertas
18.00 Reporteris
18.30 Klausimėlis
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.30 L. Remeikienės koncertas
21.30 Livetos ir Petro Kazlauskų 
koncertas
22.30 Reporteris
23.00 Klausimėlis
23.30 Grupės “Rondo” koncertas
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Klausimėlis
03.00 Triguba apsauga
03.55 Laisvės TV valanda
04.35 „Reali mistika

Atsakymas gyventojui: Rokiškio mieste žolė jau šienaujama antrą kartą
Į „Rokiškio Sireną“ 

dėl nenušienautos žolės 
kreipėsi Rokiškio mies-
to gyventojas, savo laiš-
ke rašydamas: „Sveiki, 
atkreipiau dėmesį, kad 
Panevėžio, Širvio ir Vil-
ties gatvių kiemuose nėra 
pjaunama žolė. Anksčiau 
tokios problemos nepa-
stebėdavau. Pridedu ke-
lias nuotraukas ir nuoro-
dą į vaizdo įrašą. Manau, 
tai tiesiog nesusipratimas 
arba dėl padidėjusių de-
galų kainų, bet aukšta 
žolė kelia tam tikrus pa-

vojus gyventojų sveika-
tai (didėja Laimo ligos 
ir encefalito rizika), tad 
nutariau parašyti Jums. 
Tikiu, kad situacijos vie-
šinimas padės išspręsti 
šią nedidelę problemą“.

Situaciją dėl nepjau-
tų žaliųjų plotų Rokiškio 
mieste pakomentavo AB 
„Rokiškio komunalinin-
kas“ direktorius Vladas Ja-
nulis: „Šiuo metu Rokiškio 
mieste kaip tik šienaujama 
žolė, jos pjovimo darbus 
pradėjome pirmadienį, 

birželio 13 dieną, nuo via-
duko link miesto pusės ir 
aplink daugiabučius Pa-
nevėžio, P. Širvio, Vilties 
gatvėse, kitą savaitę tesi-
me darbus kitose gatvėse 
, jei tik leis gamtos sąly-
gos. Mūsų darbininkai eina 
iš eilės: pjauna pakeles, 
miesto seniūnijai priklau-
sančias teritorijas ir aplink 
daugiabučius .  Šienavimo 
darbus atlieka septyni dar-
buotojai: trys su traktoriu-
kais, keturi su „trimeriais“. 
Reikia pažymėti, kad mūsų 
darbuotojai žolę pjauna tik 

prie tų daugiabučių, kurie 
su mūsų bendrove yra su-
darę sutartis dėl šienavimo 
darbų arba su tais daugia-
bučiais, kuriuos adminis-
truoja AB „Rokiškio butų 
ūkis“. Likusių daugiabu-
čių žaliaisiais plotais turi 
rūpintis patys gyventojai 
ar namo bendrija.  Šiemet 
žolę prie daugiabučių šie-
naujame jau antrą kartą, o 
žaliuosius plotus esančius 
prie pagrindinių gatvių jau 
šienaujame trečią kartą.“

Aušra
MALINAUSKIENĖ
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PASLAUGOS

•  Tvarkingi tėvai ieško 
išsinuomoti 1 kambario 
butą arba namo dalį. Be 
augintinių ir žalingų įpročių. 
Pageidautina su baldais ir 
buitine technika . Kaina 
160 Eur. Tel. 8 639 31 739. 
Rokiškis
•  Ieškau nuomai 2-3 
kambarių buto ilgesniam 
laikui . Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 628 83 870. Rokiškis
•  Išnuomoju 2 kambarių butą 
. Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
•  Išnuomojame 1 kambario 
butą Taikos g. 21-109. 
Atskiras įėjimas su 
prieangiu. 40 kv. m. Nedideli 
komunaliniai mokesčiai . 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 698 45 024. Rokiškis
•  Mergina ieško išsinuomoti 
namą arba namo dalį 
Rokiškyje . Tel. 8 647 76 573. 
Rokiškis

PERKA

NUOMA

SIŪLO DARBĄ

• Ieškome kas už 
protingą kainą 
suremontuotų automobilį. Gal 
atsiras kas moka. Būtų gerai 
jei turėtų dalis Passat B5, 
sedanas, 1997 m. Defektai 
nėra baisus, jai dalių neturite, 
galime nupirkti sutvarkymui. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
•  Ieškoma darbuotoja darbui 
Anglijoje (amžius nuo 40 
metų). Darbo pobūdis – 
gyvenamojo namo ir sodo 
priežiūra. Anglų kalba 
nebūtina. Apgyvendinimas ir 
visos paslaugos nemokamos. 
Uždarbis nuo 1200 Eur. 
Daugiau informacijos 
telefonu . Tel. 8 603 51 064. 
Rokiškis
• Reikalingas meistras 
pakeisti kelis supuvusius 
rąstinės sodybos rąstus. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas 

gėlių-augalų ūkyje darbui 
Švedijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
ekskavatorininkai darbui 
Danijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
pagalbiniai darbuotojai darbui 
Danijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 4 
statybininkai ir betonuotojai 
darbui Švedijoje, Skåne.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Vairuotojo darbas su 
mikroautobusu. B kategorija. 
Maršrutas: Lietuva-Vokietija-
Lietuva. Reikalinga patirtis. 
Tel. 8 618 30 565. Rokiškis
•  Įmonė MB Restaura ieško 
miltelinio dažymo dažytojo 
ir smėliuotojo. Darbo vieta 
Kovelių k., Rokiškio r. Dėl 
detalesnės informacijos 
skambinti telefonu .  
Tel. 8 671 85 504. Rokiškis
•  Miegonių kaime esančiame 
medelyne ieškomi sezoniniai 
darbininkai .  
Tel. 8 669 08 547. Rokiškis
•  Ieškomas automobilių 
kėbulų paruošėjas - 
surinkėjas. Darbo pobūdis: 
automobilių paruošimas 
dažymui, auto dalių 
surinkimas po dažymo . 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 622 22 060. Rokiškis
•  Reikalingas žmogus 
sutvarkyti daugiabučio 
laiptinės stogelį Kavoliškyje . 
Tel. 8 614 25 831. Rokiškis
•  Siūlome darbą 
automechanikui, geros darbo 
salygos. . Tel. 8 636 44 447. 
Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas prie 
malkų su C1 kategorija.  
Tel. 8 612 59 168. Rokiškis
•  Siūlome darbą prie 
kapaviečių įrengimo, 
restauravimo. Reikalingas 
vairuotojo pažymėjimas. 
Atlyginimas pagal susitarimą 
. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 603 62 884. Rokiškis
• Ieškome darbuotojų darbui 
miške su pjūklu. Atsiskaitoma 
praktiškai kiekvieną 
penktadienį. Svarbiausia 
mokėti elgtis su pjūklu.  

Tel. 8 625 22 980. Rokiškis
•  Ūkyje reikalingi ravėtojai . 
Tel. 8 697 41 579. Rokiškis
•  Reikalingas ekskavatorius 
10-16 m. tvenkinio iškasimui. 
Durpė. Dusetos .  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
•  Skubiai reikalingi mėsos 
išpjaustytojai darbui 
Norvegijoje, Stavanger 
apylinkė . Kaina 3100 Eur. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
•  UAB Ramundas GM 
reikalinga (-s) medienos 
džiovyklos operatorė (-ius). 
Darbo vieta - Panemunėlio 
gelež. stotis., Rokiškio r. 
Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 830 iki 900 
Eur. Tel. nr. 861003980 .  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžius 
žmogų arba vaikus. Turiu 
patirties. Tel. 8 625 35 087. 
Rokiškis
•  Ieškau sezoninio darbo. 
Turiu Tr2 kategorijos teises. 
Tinka bet koks darbo pobūdis 
. Tel. 8 611 04 430. Rokiškis
• Ieškau darbo. Tinka visi 
variantai. Turiu vairuotojo 
teises ir visas traktoriaus 
kategorijas. Tel. 8 629 11 572. 
Rokiškis
• Du 18 m. vyrai ieško darbo. 
Siūlykite įvairaus pobūdžio 
darbus. Tel. 8 692 39 074. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. 
Galiu dirbti vienadienius ir 
pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
•  Ieškau bet kokio nesunkaus 
darbo. 50 procentų 
nedarbingumas .  
Tel. 8 646 09 453. Rokiškis
• 49 m. moteris ieško bet 
kokio darbo. Galiu dirbti 
pas ūkininkus, slaugyti 



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-06-2111 psl.

ligonius. Siūlyti bet kokius 
darbus. Geriau būtų su 
apgyvendinimu.  
Tel. 8 624 11 019. Rokiškis
•  Skubiai du vyrai 
ieško darbo Rokiškyje. 
Nevairuojame. Greitai 
mokomės. Galime pradėti 
dirbti nors ir rytoj. Miško 
darbų nesiūlyti. Su 
pasiūlymais skambinti 
nurodytu numeriu .  
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
•  Mergina ieško darbo. Būtų 
gerai su apgyvendinimu. 
Galiu dirbti ūkyje .  
Tel. 8 647 76 573. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Geroje vietoje namo dalį 
gyvenimui ir verslui. Erdvus 
kiemas, ūkinis pastatas. 
Kauno g. Kaina 54000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Skubiai erdvų 52 kv. m 2 
kambarių butą renovuotame 
name. Renovacija išmokėta. 
Penktas aukštas. Taikos g. 21. 
Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Žemę 7 a kartu su ežero 
pakrante Papilių km., 
Rokiškio r. Tel. 8 610 79 676. 
Rokiškis
• Namą Juodupėje Maironio 
g. Sklypas 26 a, vandentiekis, 
vietinė kanalizacija, ūkiniai 
pastatai. 3 kambariai, virtuvė, 
po namu du rūsiai. Gera vieta, 
netoli mokykla, darželis, 
parduotuvės. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 650 49 864. Vilnius
• Panemunėlio gelež., st., 
namą, ūkinius pastatus. Yra 
trifazis. Labai ramioje vietoje, 
geri kaimynai. 28 a žemės. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
•  1 kambario 28,52 kv. m 
butą Taikos g., Rokiškis. 5 
aukštas . Tel. 8 683 77 826. 
Rokiškis
•  6 a sodo sklypą Jakiškių 
kaime (šone Kavoliškio). Yra 
namukui pamatai .  
Tel. 8 683 77 826. Rokiškis
• Rokiškio mieste, netoli 
ežero mūrinį namą. Gera 
lokacijos vieta, netoli 
mokykla, darželis. Name 3 
kambariai, virtuvė. Po namu 
rūsys. Mansarda neįrengta. 
6 a sklypas. Ūkinis pastatas. 
Kaina 48000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• Namą už buto kainą 
šalia Sėlynės. Tik 5 min. 
iki Rokiškio. Erdvus 4 
kambariai. Viso 200 kv. m 
bendras plotas. Pakeistas 
stogas, langai, kambarių 
durys. Šildymas kietu kuru. 
29 a žemės, ūkinis, rūsys. 
Išsimokėtinai. Kaina 49999 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  81 a žemės sklypą Rokiškio 
rajone, Kavoliškyje (prie 
įvažiavimo į Kavoliškį nuo 
Rokiškio pusės). Sklypo 
paskirtis - namų valda. 
Yra visos reikalingos 
komunikacijos. Aplinkui 
statomi nauji namai . Kaina 
24000 Eur. Tel. 8 633 77 361. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 
Liepų g. 3 aukštas. Šarvo 
durys, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas. Bute 
įmontuotas kondicionierius, 
tad vasarą atvėsina, o žiemą 
galima pasišildyti. Kaina 
10000 Eur. Tel. 8 673 38 925. 
Rokiškis
•  Žemės 6 a sklypą su namu 
iš plytų ir medžio Draugystės 
sod. bendr., Uljanavos k. 
Trinkelės, stiklo šiltnamis, 
du vandens šuliniai, atskiras 
įvažiavimas, vartai. Naujas 
asfaltuotas kelias, ženklintos 
gatvės, elektra (ESO 
projektas - oro linijos keistos 
požeminėmis kabelinėmis) . 
Tel. 8 687 31 786. Rokiškis
• Miško 2,7 ha sklypą 
Paplimbalės k. Visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 687 98 729. Rokiškis

KITA

•  Dvejas naudotas medines 
duris su staktomis .  
Tel. 8 601 84 705. Rokiškis
•  Lemputes šviestuvams. 
0,40 Eur/vnt .  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
•  Kokybiški be žievės ir 
kitų priemaišų medienos 
pjuvenų briketus RUF. 
Viename padėkle supakuota 
960 kg. Kaina 1 padėklo 360 
Eur. tame tarpe 9% PVM. 
Atsiėmimas Miškininkų 
10, Rokiškis. Už papildomą 
mokestį galime pristatyti 
iki pirkėjo sandėlio . Kaina 
360 Eur. Tel. 8 656 20 131. 

Rokiškis
•  Labai mažai naudotas 
duris su stakta. Matmenys 
nuotraukoje . Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 629 12 562. Rokiškis
•  0,5 l užsukamus stiklainius. 
Kaina sutartinė .  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
•  Naudotą stiklą 102x72 cm . 
Tel. 8 698 16 564. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę 
medieną. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis

PAŽINTYS

•  Naudotą didelį stalą. Plotis 
80 cm, ilgis 120 cm. Ištraukus 
abu galus pasididina iki 230 
cm. Pasiimti patiems . Kaina 
30 Eur. Tel. 8 622 34 767. 
Rokiškis
•  Naudotą staliuką. 90 cm 
skersmens. Pasiimti patiems . 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
•  Atiduodu kampą už 
simbolinę kainą .  
Tel. 8 670 32 672. Rokiškis
•  Dvi viengules lovas. Po 80 
Eur/vnt . Tel. 8 672 16 997. 
Rokiškis
•  Geros būklės odinį kampą . 
Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 635 83 166. Biržai
•  Naudotą Magrės 
baldų kušetę Perla su 
patalynės dėže. Matmenys: 
1780x980x710 mm. 
Miegamosios dalies dydis: 
2220x850 m . Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
•  Naują gražų paktišką 
kilimą. Dydis 160x230 cm . 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
•  Beveik naują storesnį 
margą kilimą. Išmatavimai 

BALDAI

100x165 cm . Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis
•  Beveik naują storesnį 
margą kilimą. Išmatavimai 
245x180 cm . Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis
•  Dvi viengules lovas už 
simbolinę kainą . Kaina 
40 Eur. Tel. 8 605 03 299. 
Vilnius
•  Kėdes . Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

•  Naudotą šaldiklį Liebherr. 
Aukštis 85 cm, plotis 55 cm, 
gylis 60 cm. Pasiimti patiems 
. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
•  Naudotą gartraukį. Plotis 
60 cm, gylis 50 cm. Pasiimti 
patiems . Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
•  Puikiai veikiantį naudotą 
šaldytuvą. Plotis 60 cm, 
aukštis 177 cm. Išsivežti 
patiems . Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
•  Skalbimo mašiną Blomberg 
. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 605 33 139. Rokiškis
•  Veikiančią tvarkingą 
džiovyklę Elektrolux . Kaina 
70 Eur. Tel. 8 629 11 572. 
Rokiškis
•  Mikrobangų krosnelę Vido . 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
•  Uogų garintuvą 
(serbentams) . Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
•  Puikiai veikiantį kavos 
aparatą Miele CM6300. 
Mažai naudotas (8164 
puodelių). Po meistro 
apžiūros. Gaminamos kavos 
tipas vienu paspaudimu: 
Espresso, Cappuccino, Latte 
Machiatto ir kitas . Kaina 
520 Eur. Tel. 8 615 16 302. 
Rokiškis
•  Tuščią 20 l dujų balioną . 

Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis
•  Naudotą geros kokybės 
šaldytuvą su šaldikliu Haier. 
Baltos spalvos. Išmatavimai 
130x60x50 cm . Kaina 50 
Eur. Tel. 8 608 75 687. 
Rokiškis
•  Elektrinę šašlykinę. 
Korpusas nerūdijančio plieno 
. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 652 04 800. Panevėžys
•  Naudotą, bet dar gerai 
veikiantį šaldytuvą Beko. 
Baltos spalvos. 3 stalčių 
kamera apačioje . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 614 92 710. 
Rokiškis
•  Naudotus radiatorius. Kaina 
sutartinė . Tel. 8 698 44 897. 
Rokiškis
• Skalbimo mašiną su 
džiovykle Siemens 
WD15G4V1 IQ500. 8 kg 
plauna ir 5 kg džiovina. 
1400 aps/min. Lašelinis 
būgnas. Invertinis variklis. 
LED displėjus. Laikmačiai. 
Apsauga nuo vandens 
nutekėjimo. Apsauga būgno 
stabilizavimui transportavimo 
metu. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 687 96 911. Rokiškis
• 9 sekcijų radiatorius. Vienos 
sekcijos kaina 3 Eur.  
Tel. 8 601 08 208. Rokiškis

• Atiduodame nusišienauti 2,5 
ha pievas Jūžintų sen.  
Tel. 8 605 06 205. Rokiškis
• Atiduodu pievą 8 ha 
nusišienavimui Vyžeičių km. 
Tel. 8 686 98 456. Rokiškis
•  Dovanoju miegamojo lovą 
160x200 cm su patalynės 
dėže. Išsivežti patiems .  
Tel. 8 678 35 344. Rokiškis
•  Atiduodu nusišienauti 
pievas Rokiškio kaimiškoji 
seniūnija, Sniegių km. ir 
Čeičių km . Tel. 8 678 81 317. 
Rokiškis
•  Atiduodu nusišienauti 3 ha 
pievą Pužonių kaime .  
Tel. 8 618 65 078. Rokiškis
• Dovanoju seną veikiantį 
šaldytuvą. Pasiimti patiems. 
Tel. 8 626 24 087. Rokiškis
•  Dovanoju Jorkšyro veislės 
šuniuką . Tel. 8 611 91 831. 
Rokiškis
•  Dovanoju rašomąjį stalą ir 
sekciją. Galima dalimis .  
Tel. 8 695 73 607. Rokiškis

DOVANOJA

•  Vokiečių aviganį. Liko 
paskutinis. 3,5 mėn. Gražus, 
valgo viską. Trumpo plauko. 
Bus sargus, loja, myli vaikus . 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 602 25 411. Rokiškis
•  Avis, ožkas, triušius . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 647 29 208. 
Rokiškis
• Siamo katytė. Likusi 
paskutinė iš vados. 
Savarankiška, daro į dėžutę. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 16 079. Rokiškis
•  Bičių spiečius. Atskridę 
gegužės - birželio mėn. 
Spietinėse, aviliuose, siuva 
rėmelius, neša žiedadulkes ir 
nektarą . Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 699 36 007. Rokiškis
•  Bičių spiečius, medų .  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
•  Bičių šeimas su pilna 
komplektacija ir bičių 
spiečius su koriais. Kaina nuo 
30 Eur. Nebrangiai 17 avių 
bandą su prieaugliu .  
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Automobilinį grotuvą 
Blaupunkt. Seno modelio, 
kasetinis. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
•  Juostinį magnetafoną Noto 
. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
•  Muzikinį centrą LG . Kaina 
15 Eur. Tel. 8 639 04 429. 
Rokiškis
•  Bluetooth kolonėlę Blow 
BT920 Bazooka. AUX, 
USB, MIC jungtys. Led 

GARSO TECHNIKA
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apšvietimas. Nedaug naudota. 
Kaina derinama . Kaina 
40 Eur. Tel. 8 620 91 098. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Naudotą televizorių Grundig 
40 VLE 7320 BH. Įstrižainė 
102 cm. Pasiimti patiems. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
• Geros būklės televizorių 
Samsung. 82 cm įstrižainė. 
Jungi antena ir žiūri. 
Priedelis nereikalingas. Kaina 
negalutinė. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
•  Televizorių Samsung. 81 
cm įstrižainė. Mažai žiūrėtas . 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą TV 
Start. 14 kanalų.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

• Nešiojamąjį kompiuterį HP. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 639 04 
429. Rokiškis
•  Monitorių LG. 19-22 colių . 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį su 
monitoriumi.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
•  Kompiuterį. Parametrai: 
procesorius - Intel Core i7 
2600@ 3.40 Gz. vaizdo 
plokštė - GeForce GTX 1060 
6 GB, motininė plokštė - Asus 
Tek P8Z77-V LX, Ram - 8,00 
GB Single-Channel DDR3 
@668 MHz, SSD - 447 
GB TEAAM T253LE480G 
(SATA(SSD)), diskasukis-
Optiarc DVD . Kaina 250 
Eur. Tel. 8 611 44 501. 
Rokiškis
•  Puikios būklės Huawei 4G 
Router B315 . Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį Intel 
Pentium G4400. LGA 1151. 
MSI h110m Pro-vd Plus. 4 
GB RAM DDR4. 120 GB 
SSD naujas. Windows 10. 
Pridedu monitorių. Kaina 
145 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

•  Nokia 230 su garantija . 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
•  Naują telefoną Samsung 
S20 FE 5G . Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 605 05 564. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

•  Dviratį mergaitei. Pirktas 
naujas Senukuose už 165 
Eur., naudotas vieną sezoną. 
20 ratai. Rėmo dydis 50,80 
cm. Minimalus ūgis 115 cm, 
maksimalus 135 cm. Šešios 
Shimano pavaros. Krepšelis, 
atraminė kojelė, skambutis . 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 645 62 091. Rokiškis
•  Vaikišką dviratį Kato. Ratai 
24 colių . Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Labai geros būklės vežimėlį. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
•  Puikios būklės supamą 

PREKĖS VAIKAMS

arkliuką . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis

•  Geros būklės savaeiges 
žoliapjoves . Kaina 199 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
•  Puikiai veikiantį Murray 
traktoriuką. Variklis 11 Hp, 
deka dviejų peilių su šoniniu 
išmetimu, 1 m pločio . Kaina 
880 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
•  Trimerį Hervin Garden. 
Reikalingas remontas . Kaina 
30 Eur. Tel. 8 694 18 278. 
Rokiškis
•  Žoliapjoves . Kaina 99 Eur. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
•  Tvarkingą sodo traktoriuką 
Partner. 2011 m., variklis 
Brigsas 11 Hp. Pavarų dėžė 
mechaninė, dekos plotis 80 
cm, su surinkimo krepšiu . 
Kaina 1170 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką. 
2005 m., variklis Kochler 
16 Hp, pavarų dėžė kojinis 
automatas, deka dviejų 
peilių, mulčiuojanti, 107 
cm. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
•  Veikiančius pjūklus Stihl 
MS 260, jonsered. Kainos 
nuo 100 iki 140 Eur .  
Tel. 8 623 42 402. Rokiškis
•  Veikiantį trimerį Jonsered 
RS52 . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 623 42 402. Rokiškis
•  Trimerį Hermen Garden su 
defektais . Tel. 8 676 76 509. 
Rokiškis
•  Naują savaeigę žoliapjovę 
su surinkimo krepšiu . Kaina 
250 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
• Naują akumuliatorinį trimerį 
Deltafox. Domina keitimas į 
diz. kurą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Naują trimerį - krūmapjovę 
Tamer Pro. Turi antivibracinę 
sistemą ir daug priedų 
Domina keitimas į diz. kurą. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
•  Tvoras . Tel. 8 614 60 187. 
Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką Stiga 
Park Compacc 16-4 WD. 
2010 m., variklis 15,5 hp, 
kojinis automatas, deka dviejų 
peilių 1,0 m. pločio. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
2100 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

•  Trifazį diskinį pjūklą . 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
• Ąžuolo parketą 29 kv.m. 8 
Eur/kv.m. Tel. 8 650 33 396. 
Rokiškis
•  Naujus statybinius 
blokelius. Likutis. Visa 
informacija telefonu, 
skambinti po 17 val . Kaina 
80 Eur. Tel. 8 600 02 697. 
Rokiškis
•  Naudotas spygliuočių 
medienos lakuotas duris 
su stakta. Išmatavimai su 
stakta 2,08x0,86 m, varčia 
2,00x0,78 m . Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
•  Trifazį diskinį pjūklą 
5,5 kW, 2800 aps . Kaina 
150 Eur. Tel. 8 651 40 109. 
Rokiškis
•  Kieto kuro katilą Kalvis . 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
•  Pigiai sausą pjautą statybinę 
medieną: 20x20 cm, 20x5 cm, 
10x10 cm. Ilgis 6 m . Kaina 
250 Eur. Tel. 8 677 08 977. 
Rokiškis

•  Hidraulinį vandens purvo 
siurblį. Foto ne jo, naudotas 
panašus . Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
•  Gegnes 5x15 cm ir vieno 
pjovimo lentas .  
Tel. 8 625 97 536. Rokiškis
•  Prilydomą dangą stogui. 
4 vnt. Pigesnė kaina . Kaina 
155 Eur. Tel. 8 671 75 080. 
Rokiškis
•  Trifazę betono maišyklę. 
0,25 kub. m talpa . Kaina 
250 Eur. Tel. 8 650 33 396. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

•  Grėblį-vartytuvą Dobilas 3. 
Kaina sutartinė .  
Tel. 8 620 33 597. Rokiškis
•  T-40 kabiną, šieno rinktuvą, 
presą (kitkom) .  
Tel. 8 618 25 707. Rokiškis
•  300 l nerūdijančio plieno 
talpą ant ratų, 160 Eur. 
Kultivatorių, plotis 265 cm, 
270 Eur. Pjovimo diskus, 
diametras nuo 45 cm iki 80 
cm, kaina sutartinė. Vienfazį 
pjovimo diską, diametras 50 
cm, kaina 230 Eur (naujas). . 
Tel. 8 652 04 800. Anykščiai
•  Priekabą (neverčianti), 
platformą (rėmas su ašimi) 
ir platformą rąstams vežti. 
Kriaunų sen. Kainos sutartinės 
. Tel. 8 623 01 198. Rokiškis
•  Karpatec kaušus, 4 vnt. 
vandens talpų (boilerius), 
tvoras . Tel. 8 614 60 187. 
Rokiškis
• Gyvūnų pašarų lovius, 
kultivatoriaus noragus, 
akėčias 14 vnt. po 25 Eur/vnt. 
Kultivatorių, 300 Eur.  
Tel. 8 614 60 187. Rokiškis
• Įvairias žemės ūkio technikos 
dalis. Įvairūs reduktorius, 
kultivatoriaus spyruokles, 
cilindrus, puskačius, hidro 
siurblius, kultivatoriaus 
didžiasias akėčias.  
Tel. 8 614 60 187. Rokiškis
•  Savadarbę priekabą-
platformą 2,8x5 m . Kaina 
750 Eur. Tel. 8 682 28 909. 
Rokiškis
•  Alko šienapjovę. Žiemai - 
sniego valymo skydas . Kaina 
185 Eur. Tel. 8 686 74 923. 
Rokiškis
•  Kombainą. 2 m pločio 
kederis . Tel. 8 385 39 099. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

m., 2,5 l, 132 kW, TA 2 m . 
Kaina 1500 Eur. 
 Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
•  Dviratį . Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 656 88 167. Rokiškis
•  Opel Zafira. 2006 m., 88 
kW, 1,9 l, dyzelinas, TA iki 
2023-04 . Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Priekabą. TA neseniai 
praeita. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 682 77 393. Rokiškis
• Opel Zafira. TA iki birželio 
26 d. Trūkumai: reikia 
pasikeisti vairo kolonėlę. 
Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 622 24 288. Rokiškis
•  Peugeot 307. 2005 m., 2 l, 
66 kW . Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 621 99 872. Rokiškis
•  Savos gamybos tvirtą 
priekabą-platformą prie 
traktoriaus. Išmatavimai 3x2 
m . Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
•  Naują paspirtuką Evo-7 . 
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
•  Mergaitišką dviratį Laguna. 
Rėmas plienas, ratai 24 colio, 
6 pavaros, purvasaugiai, 
kojelė. Dviratis skirtas 
vaikams nuo 1,30 m iki 1,60 
m . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis
•  Tvarkingą dviratį mergaitei 
iki 10 m . Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 620 53 934. Rokiškis
•  Lada 2109. 2004 m., 1,5 l, 
dujos. Tvarkinga .  
Tel. 8 679 04 759. Kupiškis
•  VW Passat. 1998 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW, sedanas, TA iki 
2023-05-11 . Kaina 720 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Tvarkingą ekonomišką VW 
Bora. 2002 m., 1,9 l, SFI, 50 
kW, TA iki 2024-06, sedanas. 
Iš Belgijos. Yra SDK ir 
lietuviška registracija. Rūdžių 
neturi. Kuriasi ir važiuoja 
gerai. Yra kablys. Auksinės 
spalvos . Kaina 2550 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis

• Volvo S60. 2002 m., TA 16 
mėn. Kaina 1000 Eur. Tel. 8 
606 68 316. Rokiškis
•  Audi A4 B6. Quattro, 2002 

• elektrinį paspirtuką Ninebot. 
Yra garantinis. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 684 51 525. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

•  Kuro purkštuką tinkantį 
BMW 320 D, 330 D, 530 
D, 730 D, X5. Kodas 
0445110131. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 
0445110080, 0445110131, 
0986435084 . Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Ford skardinius ratlankius 
R15 5/108 ir R16 5/108. Tinka 
Volvo, Peugeot. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  Ratus R15 112/57. Už visus 
50 Eur . Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
•  Opel ratlankius R16 5/110 
su vasarinėmis padangomis. 
Plius nauji varžtai . Kaina 
200 Eur. Tel. 8 641 48 433. 
Rokiškis
•  Opel Zafira galinį dangtį . 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
•  Audi A4 dalimis. 1,9 l, 
81 kW . Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 1998 m., 
sidabrinės spalvos. Bamperius, 
groteles. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
•  Padangas 245/45 R17. Už 4 
vnt. 60 Eur .  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis

•  Padangos 245/35/ZR19. Už 
2 vnt. 50 Eur .  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• 80 kub. cm keturtaktį 
variklį. Keturi bėgiai. Pilnos 
komplektacijos. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
•  Opel lietus ratus R16. 
Padangos vasarinės 205/55. 
Juodupė . Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 625 06 353. Rokiškis
•  VW Passat dalimis. 1998 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 2003 m., 
1,9 l, TDI, 96 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 66 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Audi A4 dalimis. 1997 m., 
1,9 l, 81 kW. Greičių dėžę, 
vairo kolonėlę, duris. Spalva 
sidabrinė . Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Automobilinį radiją su 
kasetiniu grotuvu Blaupunkt. 
Seno modelio. Yra du vienetai. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• BMW 320D E46 dalimis. 2 
l, 110 kW. Tel. 8 627 41 833. 
Rokiškis
• Dalimis 2002 m. Opel Zafira, 
DTI, 2006 m. Opel Meriva, 
CDTI. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
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Pasiruošite šiandien – jūs ir jūsų artimieji būsite saugūs rytoj!
Jei pasiruošite netikė-

toms situacijoms šiandien,  
ir jūs, ir jūsų artimieji 
būsite saugūs rytoj! Pas-
tarieji metai pažėrė dau-
gybę išbandymų: covid 
epidemija, karas Ukrai-
noje. Prisiminkite savo 
reakciją į juos: prie ban-
komatų nutįsusias eiles, iš 
parduotuvių lentynų šluo-
jamas kruopas, konser-
vus ir... žvakes. Klausimai 
draugams ir bičiuliams, 
kodėl į „išgyvenimo rin-
kinį“ reikia įsidėti cigare-
čių, nors ir nerūkai... Kur 
namuose yra svarbiausi 
dokumentai, jų kopijos? 
Kaip tinkamai pasiruošti 
įvairioms ekstremalioms 
situacijoms?  Ir kas yra 
tos magiškos 72 valandos, 
kurioms turime būti pa-
sirengę. Į šiuos klausimus 
atsakymus rasite šiame 
straipsnyje. O Birželio 23-
ąją 16-18 val. Vasarvidžio 
šventėje Velykalnyje pa-
kilnosite, kiek sveria išvy-
kimo rinkinys, praktiškai 
pasitikrinsite, kas jame 
turi būti sudėta. Taip pat 
artimiau susipažinsite su 
valstybinės priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo tar-
nybos Rokiškio priešgais-
rinės gelbėjimo tarnybos 
bei Rokiškio rajono sa-
vivaldybės priešgaisrinės 
tarnybos specialistais, au-
tomobiliais bei juose nau-
dojama įranga, turėsite 
progą dalyvauti nuotaikin-
gose estafetėse bei laimėti 
vertingų prizų. 

Pasiruošę – saugesni
Pastarųjų metų įvykiai: 

didžiulis padangų gaisras 
Alytuje, covid-19 epidemi-
ja, karas Ukrainoje akivaiz-
džiai parodė, kad ir ramioje 
Lietuvoje yra pakankamai 
iššūkių gyventojams. Pir-
mosiomis karo dienomis ne 
vienas stovėjo eilėje prie 

grynųjų, pirko konservus, 
kruopas, pagaliau sužinojo, 
kas yra išgyvenimo krepšys 
ir kaip jį paruošti. Rajono 
savivaldybės vyriausioji 
specialistė civilinei saugai ir 
mobilizacijai Giedrė Kuni-
gėlienė atvirai kalba: žinoti 
yra svarbu. Ir iš anksto pasi-
rengti yra svarbu. Ne tik dėl 
galimų nelaimių grėsmės. 
Kas yra tos 72 valandos? 
Kodėl jos tokios svarbios, 
kad svetainė https://lt72.lt, 
informuojanti šalies gyven-
tojus, pavadinta būtent šiuo 
vardu? 

Pašnekovė atsako papras-
tai: ištikus nelaimei, svar-
biausios yra pirmosios 72 
valandos. Todėl ir būtina pa-
siruošti išteklius joms išgy-
venti ir sulaukti pagalbos. G. 
Kunigėlienė atvirai kalba: 
išvykimo krepšys yra reika-
lingas ne tik kažkur vyks-
tant. Gali būti, kad ištikus 
kažkokiai ekstremaliai situ-
acijai, kelias dienas tiesiog 
negalėsite iškelti kojos iš 
namų. Galbūt dėl kažkokios 
priežasties nutrūks geriamo 
vandens tiekimas ar nebus 
elektros. Pastaroji situacija 
pažįstama daugeliui: elek-
tros linijos pažeidžiamos 
audrų, pūgų metu ir užtrun-
ka jas sutvarkyti. Išvykimo 
krepšyje esantys daiktai ge-
rokai palengvina situaciją. 

Pašnekovė pabrėžia: ne-
laimės metu nebe laikas 
ieškoti trūkstamų išteklių. 
Jei nėra elektros, tikriausiai 
neveiks ir bankomatai. Jei 
nepasidarėte asmens doku-
mentų kopijų, vargu ar per 
kelias minutes rasite kopi-
javimo aparatą ir spausdin-
tuvą. Jei daiktus krausite 
skubiai išvykdami, tikėtina, 
kad lagaminą prikimšite ne 
pačių svarbiausių, o reika-
lingiausius paliksite namie. 
O kaip tokiu atveju, pavyz-
džiui, elgtis su augintiniais? 
Ar žinote, kas šeimoje atsa-

kingas už tai, ką reikia pasi-
imti? 

Pakiloti išvykimo krepšį 
svarbu dėl praktinės priežas-
ties – kiekvienas daiktas sve-
ria. Prisikrauti galima daug, 
tačiau reikia nepamiršti, kad 
kažkas tuos daiktus turės 
dar ir panešti. Todėl išvyki-
mo krepšys yra toks svar-
bus. Maža to, suformuoti jį 
ir sukrauti galima ir būtina, 
tačiau reikia nepamiršti, kad 
reikia ir nuolatos jį patikrin-
ti. Juk jei pritrūkote degtukų 
ar rūkančiam pasibaigė ci-
garetės, kyla nenumaldoma 
pagunda jame pasirausti. 
Be to, nors jame esantys 
maisto produktai ilgesnio 
galiojimo, tačiau ir jis nėra 
amžinas, vertėtų katkartėmis 
patikrinti, ar jie nėra pasenę. 

Išvykimo krepšyje turi 
būti:
Žibintuvėlis su papildo-

mais elementais
Svarbūs dokumentai – 

gimimo ir (ar) santuokos 
liudijimai, pasai, vairuotojo 
teisės, draudimo dokumen-
tai, turto nuosavybės doku-
mentai

Artimųjų nuotraukos (jų 
prireiks ieškant artimųjų)

Radijo imtuvas su papil-
domais elementais

Akiniai ar kiti regai bei 
klausai reikalingi daiktai

Maisto davinys 3 paroms 
ir vandens atsargos, supils-
tytos į mažas talpyklas

Papildomas maistas, 
esant specialiesiems porei-
kiams

Mechaninis konservų ati-
darytuvas

Pirmosios pagalbos rinki-
nys, vartojami vaistai ir van-
denilio peroksido tirpalas

Maistas kūdikiams, sau-
skelnės, drėgnos servetėlės

Žaislai ir (ar) knygos vai-
kams

Drabužiai persirengti (pa-
togūs batai, neperšlampama Užs. 1790

ir nuo vėjo apsauganti striu-
kė, megztiniai, šiltos kelnės)

Tualetiniai reikmenys – 
rankšluostis, muilas, dantų 
šepetėlis, tualetinis popie-
rius ir kt.

Šilta antklodė ir (ar) kom-
paktiškas miegmaišis

Kaukė nuo dulkių
Degtukai, sudėti į  vande-

niui atsparią dėžutę
Pieštukas ir popierius
Grynieji pinigai ir juvely-

riniai dirbiniai (išskirstyki-
te ir saugiai paslėpkite tarp 
kitų daiktų)

Cigaretės (kritiniu atveju 
jos naudojamos kaip mainų 
objektas)

Šeimos nariams būtini 
medikamentai.

Taip pat išvykimo krep-
šyje labai svarbios geriamo 
vandens atsargos: (parai 2 li-
trai asmeniui atsigerti ir dar 
2 litrai asmeniui maisto ruo-
šimui bei higienai). Vanduo 
yra vienas pačių svarbiausių 
išteklių, jokiu būdu jo nepa-
mirškite.  

Svarbu pasidaryti svar-
biausių dokumentų: gimimo 
liudijimų, asmens tapatybės 
kortelių, pasų, santuokos 
liudijimo, nuosavybės doku-
mentų popierines  kopijas. 
Nepamirškite turėti popie-
rines artimųjų nuotraukas, 
jei kartais pasimestumėte. 
Susitarkite, kur tokiu atve-
ju susitiktumėte. Jei turite 
augintinių, jų nepalikite vie-
nų – pasiimkite su savimi, 
ir būtinai išvykimo krep-
šyje raskite vietos jų mais-
tui ir vandeniui. Regulia-
riai tikrinkite, ar išvykimo 
krepšyje esantys maitinimo 
elementai, mobiliajam įren-
giniui pakrauti skirti energi-
jos bankai nėra išsikrovę. 

Gana dažnas klausimas, 
kodėl netgi nerūkančiam 
rekomenduojama krepšyje 
turėti cigarečių. „Jei patys 
nerūkote, jos pravers kaip 
mainų priemonė ko nors 

pritrūkus“, – paaiškino G. 
Kunigėlienė. Daug atsaky-
mų į panašius klausimus, 
pačios vertingiausios infor-
macijos galima rasti pusla-
pyje https://lt72.lt, tačiau ne 
mažiau svarbu ir pamatyti 
išvykimo krepšį „gyvai“, 
išsiaiškinti, kodėl vienas 
ar kitas daiktas būtinas. Ir 
tam puiki proga apsilankyti 
Vasarvidžio šventėje birže-
lio 23-ąją, 16-18 val. prie 
ugniagesių automobilių ir 
įrangos ekspozicijos. 

Sužinosite svarbių 
gudrybių
Išvardinti daiktai išvyki-

mo krepšiui – bazinis išgy-
venimo rinkinys. Kiekvie-
nas šventės metu turės progą 
su juo susipažinti, pakiloti, 
įsiminti, kokie yra patys rei-
kalingiausi daiktai. Kodėl 
taip svarbu pakilnoti tą krep-
šį? Tam, kad būtų galima su-
vokti, kiek jis sveria, kiek 
jame telpa, įsivertinti savo 
jėgas, kiek galite panešti ir 
neprisikrauti nebūtinų daik-
tų, pamiršus svarbiausius.

Maža to, šventės metu ci-
vilinės saugos specialistai, 
ugniagesiai gelbėtojai paaiš-
kins, kokių lengvų, kasdien 
prieinamų, daug kur panau-
dojamų daiktų galima įsidė-
ti, kad tos 72 valandos būtų 
lengvesnės. Pavyzdžiui, 
žvejybai skirto valo ritė su 
keliais kabliukais sveria 
vos kelis gramus. Tačiau jos 
dėka galite susimeistrau-
ti meškerę, valą panaudoti 
kaip virvelę daiktams pri-
rišti, surišti šakoms kons-
truojant priedangą ir kitiems 
išgyvenimui reikalingiems 
dalykams.

Specialistai kalbės ir apie 
tai, kaip pasiskirstyti šeimos 
narių vaidmenis ir užduotis, 
rengiantis ekstremalioms 
situacijoms. Kaip elgtis vie-
nos ar kitos situacijos atve-
ju. Primins pačias svarbiau-

sias saugos ir išgyvenimo 
taisykles.

Kodėl tai svarbu net 
šventės metu? Nes pavojaus 
metu nebe laikas gūglinti, 
kur ir ką daryti (juk interne-
to ryšio gali ir nebūti). Todėl 
svarbu naudotis patogia ir 
patrauklia galimybe įgyti ži-
nių ir patirties. Bus įdomios 
veiklos

Šventė Velniakalnyje 
– unikali proga tiesiogine 
prasme pasimatuoti ugnia-
gesio gelbėtojo profesiją. 
Kiekvienas norintysis galės 
užsivilkti jo drabužius, ap-
siauti batus, užsidėti šalmą 
ir kitas apsaugines prie-
mones. Sužinosite, kiek jie 
sveria, kodėl dėvimi, ir nuo 
kokių pavojų saugo žmones, 
kurie gelbėdami jus neretai 
rizikuoja savo sveikata ir net 
gyvybe. Galėsite pasėdėti už 
ugniagesių automobilio vai-
ro, apžiūrėti įvairiems gel-
bėjimo darbams skirtą įran-
gą. O gautas žinias įtvirtinti 
smagiose, nuotaikingose es-
tafetėse. Kuriose greičiausių 
ir sumaniausių laukia vertin-
gi prizai. Taigi, rokiškėnai 
ir miesto svečiai kviečiami 
pasirūpinti savo saugumu ir 
tuo pačiu smagiai ir turinin-
gai praleisti laiką Vasarvi-
džio šventėje.
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Birželio 21-oji, 
antradienis,  

savaitė.
Iki Naujųjų liko 193 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 4.41 val., 
leidžiasi 21.59 val. 

Dienos ilgumas 17.18 val.
Mėnulis (delčia) 

Tarptautinė jogos diena
Vasaros saulėgrįža

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Aloyzas, Galminas, Vasarė, Alicija
Rytoj: Paulinas, Tomas, Kaributas, 

Laima, Inocentas
Poryt: Agripina, Arvydas, Vaida, 
Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, 

Rūtilė, Ligitas

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1377 — mirė Anglijos karalius 
Edward III (Edvardas III).

1527 — mirė Italijos valstybės 
veikėjas, diplomatas ir rašytojas Nic-
colo Machiavelli (Nikolas Makiavelis).

1547 — gaisras Maskvoje sunai-
kino visus medinius statinius — be-
veik 25 tūkstančius namų.

1661 — Rusija ir Švedija pasirašė 
taikos sutartį.

1732 — gimė kompozitorius Jo-
hann Christoph Friedrich Bach (Joha-
nas Kristofas Fridrichas Bachas).

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1740 — gimė Žanas Emanuelis 
Žiliberas, botanikas, pirmojo bota-
nikos sodo Lietuvoje steigėjas. Mirė 
1814 m.

1990 — gimė Lietuvos teni-
sininkas, pasaulio čempionas 14 
metų amžiaus grupėje Ričardas 
Berankis.

2000 — prie Meksikos krantų 
siaučiant uraganui dingo Lietuvos 
motorlaivis ,,Linkuva“, kuriame 
buvo 18 narių įgula.

2007 — eidamas 83-iuosius 
metus, Vilniuje mirė žinomas smui-
kininkas, Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos (LMTA) profesorius Jo-
nas Urba.

Post scriptum
Būti labai nelaimingam visai 

nelengvas dalykas, o būti labai 
laimingam ne tik sunku, bet 

išvis neįmanoma.

Lietiniai su varškės kremu ir braškėmis

PARUOŠIMO BŪDAS:
1.Tešlai į dubenį berti miltus, druską, išmaišyti. Įmušti kiaušinius, pilti aliejų ir nuolat 
maišant supilti pieną ir vandenį. Išplakti konditerine šluotele.
2.Paruoštą tešlą palikti 20 - 30 minučių pastovėti kambario temperatūroje. Pastovėjusi 
tešla šiek tiek sutirštėja, tad jei reikia, įpilkite šiek tiek pieno arba vandens.
3.Keptuvę įkaitinti, patepti aliejumi, pilti samtelį tešlos, pakėlus keptuvę pasukioti, kad 
tešla tolygiai pasiskirstytų. Kepti 1-2 minutes arba iki kol jo krašteliai lengvai atlips nuo 
kraštų. Tuomet lietinį apversti ir kepti dar apie 1 minutę. Taip iškepti visus lietinius.
4.Kremui į dubenį dėti varškę, vanilę, pilti citrinų sultis, berti cukraus pudrą ir pertrinti 
šakute arba elektriniu plaktuvu.
5.Ant lietinio blyno dėti kremo, paskirstyti per visą plotį, kraštelyje lygia linija išdėlioti 
braškes ir susukti blynelį.

TEŠLAI:
• 3 vienetai kiaušinių
• 150 mililitrų pieno
• 120 gramų kvietinių miltų
• 100 mililitrų vandens
• 1 šaukštas aliejaus (+ šiek tiek 
kepimui)
• 1 žiupsnelis druskos
KREMUI:
• 400 gramų varškės
• 250 gramų braškių
• 1 šlakelis citrinų sulčių
• 50 gramų cukraus pudros
• 0.5 šaukštelio vanilės

Už ant suoliuko 
Nepriklausomybės 
aikštėje rastą 
piniginę – „apykojė“ 
dovanų

Kaži, kaip pasielgtų dau-
gelis, radę pamestą sveti-
mą piniginę? Atsakinges-
nis galbūt bandytų ieškoti 
savininko pagal joje rastus 
dokumentus, nors tikėtina, 
kad dalis tiesiog pabandytų 
pasinaudoti. 49 metų ro-
kiškėnas J. A. ant suoliuko 
rado raudoną piniginę. Joje 
pinigų beveik nebuvo – tik 
banko „Swedbank“ kortelė 
„Debit Master“, asmens ta-
patybės kortelė, skaitytojo 
pažymėjimas, donoro korte-
lė, parduotuvių ir vaistinių 
nuolaidų kortelės. Pinigų 
joje tebuvo vos apie 60 cen-
tų. J. A. nesnaudė ir iš rastos 
moteriškos piniginės išsiėmė 
banko kortelę, o piniginę su 
visais dokumentais nugrūdo 
į rankinę. Visas šis veiksmas 
vyko žmonių gausiai lanko-
moje vietoje - Nepriklauso-
mybės aikštėje esančioje au-
tobusų stotelėje.

Kada dingo piniginė, 
nepastebėjo
Piniginės savininkė savo 

dokumentų bei piniginės pa-
sigedo ne iš karto. Ji policijos 
pareigūnams pasakojo, kad 
2022 m. gegužės 6 d. Nepri-
klausomybės aikštėje laukė au-
tobuso stotelėje. Buvo susiruo-
šusi vykti į sodus. Su savimi 
ji turėjo mėlynos spalvos me-
džiaginį krepšį, kuriame buvo 
pirkiniai, o ant viršaus gulėjo 
raudona piniginė. Krepšį, sė-
dėdama ant suoliuko, moteris 
laikė greta, tačiau buvo mo-
mentas, kad nuo savo daiktų 
atsitraukė, nueidama parūkyti. 
Be jos stotelėje autobuso laukė 
ir daugiau žmonių. Nukentėju-
sioji nė nepajuto, kuriuo metu 
jos krepšyje piniginės nebeliko 
– ar ji iškrito, ar ją kas išėmė, 
liko neaišku. Kad piniginės ne-

bėra, moteris pamatė namuose, 
kraustydama pirkinius. Pinigi-
nės ji ieškojo, eidama per par-
duotuves, klausdama autobuso 
vairuotojo. Piniginės niekur 
nebuvo. Kad jos banko kortele 
buvo naudojamasi parduotu-
vėje, sumokant už pirkinius, 
nukentėjusioji sužinojo tik po 
keleto dienų, kai prisijungė 
prie elektroninės bankininkys-
tės sistemos.

Per dvi dienas kortele 
pasinaudojo 11 kartų
Nors piniginėje buvo ir 

kortelė su užrašytu PIN kodu, 
juo vagis nepasinaudojo, nes 
už prekes atsiskaitinėjo be-
kontakčiu būdu – priliesdamas 
skaitytuvą. Nustatyta, kad kor-
tele J. A. pasinaudojo 11 kartų. 
Pirkiniai – nedidelės vertės, 
didžiausia per vieną pirkimą 
sumokėta suma – apie 15 eurų, 
tačiau būta mokėjimų ir po 1 
ar 3 eurus. Pagal gautą sąskai-
tos išrašą iš moters sąskaitos, 
pasisavinus banko kortelę, už 
įvairias prekes parduotuvėse 
sumokėta 66,49 Eur suma. 
Parduotuvėse J. A. lankėsi per 
dieną po keletą kartų, mokėji-
mai už prekes vykdyti gegu-
žės 6-7 dienomis. Lankytasi 
prekybos centruose „Norfa“, 
abiejose „Maxima“ parduo-
tuvėse. Už svetimus pinigus 
vyras pirko alkoholį, maistą. 
Piniginę su dokumentais mo-
teris atgavo ir civilinio ieškinio 
nepareiškė.

Atpažinti padėjo 
parduotuvių kameros
Nusikalstamas veikas pada-

riusį asmenį atpažinti padėjo 
parduotuvių vaizdo kameros. 
Visą laiką J. A. apsipirkinė-
ti ėjo apsirengęs tais pačiais 
rūbais: dėvėdamas juodos 
spalvos kepurę su snapeliu, 

apsivilkęs mėlyną striukę su 
geltona etikete ant rankovės, 
su tamsiai mėlynos spalvos 
džinsais ir juodais batais. Įsi-
dėmėtinas vyras ir tuo, kad yra 
su barzda. Taip pat apsirengęs 
šis vyras atvyko ir į apklausą 
policijoje. Jis pažymėjo, kad 
kitų rūbų paprasčiausiai neturi.

Sakė, kad piniginė vieniša
gulėjo ant suoliuko
Rokiškėnas policijai papa-

sakojo, kad 2022 m. gegužės 
mėnesio pradžioje (tikslios da-
tos neatsimena) ėjo šaligatviu 
Rokiškio mieste, Nepriklau-
somybės aikštėje. Eidamas pa-
matė, kad autobusų sustojimo 
aikštelėje jokių asmenų nėra, 
o ant suoliuko viliojančiai rau-
dona spalva signalizuoja mote-
riška piniginė. Žmogus paėmė 
piniginę į rankas, pavartė, at-
segė, pamatė, kad viduje pini-
gų beveik nėra, gal tik keletas 
centų, užtat buvo visas pluoš-
tas įvairiausių kortelių. Banko 
kortelę vyras pasiėmė, kitką 
įsimetė į krepšį ir tiesiai patrau-
kė į kitoje kelio pusėje esančią 
parduotuvę „Norfa“. Ten, pa-
sinaudodamas svetima banko 
kortele, bekontakčiu būdu, J. 

A. įsigijo maisto. Jis sakė, kad 
nežinojo, kokia pinigų suma 
yra sąskaitoje. Paklaustas, kiek 
laiko būtų „žaidęs“ su svetima 
banko kortele, J. A. sakė, kad 
nežino – galbūt, kol būtų pasi-
baigę pinigai sąskaitoje, galbūt 
iki tol, kol būtų reikėję įvesti 
banko PIN kodą.

Trys nusikalstamos veikos 
– 16 parų arešto, 
o vykdymas atidėtas
Panevėžio apylinkės proku-

ratūros prokuroras Gediminas 
Stočkus teismo prašė procesą 
baudžiamojoje byloje užbaigti, 
priimant teismo baudžiamąjį 
įsakymą. Su prokuroro pa-
siūlymu kaltinamasis sutiko. 
Kaltinimai J. A. buvo pareikšti 
pagal tris Baudžiamojo kodek-
so straipsnius: 214 straipsnio 1 
dalį, 302 straipsnio 1 dalį ir 215 
straipsnio 1 dalį. Baudžiamąją 
atsakomybę užtraukė svetimos 
mokėjimo priemonės laiky-
mas, asmens tapatybės kortelės 
pasisavinimas, naudojimasis 
svetima banko kortele. Proku-
roras siūlė anksčiau teistam J. 
A. už kiekvieną nusikalstamą 
veiką skirti arešto bausmes, jų 
vykdymą atidedant. Teismas šį 

prašymą tenkino. Bausmės už 
tris nusikalstamas veikas buvo 
subendrintos, be to, bausmė 
sumažinta trečdaliu dėl to, kad 
byla nagrinėta supaprastintu 
būdu, todėl J. A. liko atlikti vos 
16 parų arešto. Prie šios baus-
mės pridėta jo neatlikta anks-
čiau skirta bausmė – 78,93 Eur 
bauda.  Arešto bausmės vyk-
dymas atidėtas 3 mėnesiams, 
o šiuo laikotarpiu jam skirta 
intensyvi priežiūra, kas reiškia, 
kad tiek laiko J. A. privalės 
dėvėti elektroninį stebėjimo 
įtaisą̨, jo nenusiimti, negadinti 
ar nesunaikinti, būti namuose 
nuo 22.00 val. iki 6.00 val., 
jeigu išvykimas nesusijęs su 
darbu ar lankymusi gydymo 
įstaigoje.

2022 m. birželio 15 d. pri-
imtas teismo baudžiamasis 
įsakymas išsiųstas nuteistajam. 
Per 14 dienų nuo šio dokumen-
to įteikimo nuteistasis turi teisę 
pareikšti prašymą surengti by-
los nagrinėjimą teisme žodžiu, 
prašyti skirti kitokią bausmę, 
tačiau praėjus šiam laikotar-
piui, baudžiamasis įsakymas 
įsiteisėja ir yra neskundžiamas.

Rita GRIGALIENĖ
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Birželio 22 d. Naktį 11
Dieną 23

ŠV,
3-8 m/s

Birželio 23 d. Naktį 11
Dieną 24

V,
3-8 m/s

Birželio 24 d. Naktį 12
Dieną 26

PV,
2-6 m/s

Orų prognozė birželio 22-24 d.PRO MEMORIA

Pandėlio seniūnija
GEDIMINAS VOŠTERIS 1951-12-17 - 2022-06-10
ELVYRA PAULINA NARBUTIENĖ 1936-10-25 - 2022-06-12
Obelių seniūnija
STASĖ MAKUTĖNAITĖ 1937-02-17 - 2022-06-11
Juodupės seniūnija
ALDONA KAVALIAUSKIENĖ 1949-02-09  -  2022-06-11
ZITA ČERNIENĖ 1941-05-15 -  2022-06-14

Rokiškio rajono savival-
dybės darbuotojų komanda 
visą mėnesį – nuo gegužės 
11-osios iki birželio 11 die-
nos, kasdien žingsniavo 
„Walk15“ iššūkyje. Jame 
dalyvavo 60 žmonių, pa-
siskirsčiusių į 10 komandų, 
kurios nuėjo daugiau kaip 
21 mln. žingsnių. Rokiškėnų 
iššūkį pastebėjo ir įvertino 
sveikatingumo motyvatorė, 
Lietuvos lengvosios atletikos 
čempionė, žurnalistė Vlada 
Musvydaitė-Vilčiauskė.

Pastebėjo rokiškėnus
Mobiliosios programėlės 

„#walk15“ kūrėja V. Musvy-
daitė labai džiaugiasi Rokiškio 
savivaldybės aktyvumu!

„Tikiu, kad formuoti tei-
singus kasdieninius įpročius 
galima tik užkrečiant geru pa-
vyzdžiu. Tad šiuo atveju jūsų 
komanda yra pavyzdys ir visai 
miesto bendruomenei palikti 
automobilius, trumpus atstu-
mus mieste įveikti pėsčiomis, 
o taip pasirūpinti ne tik savo 
sveikata bei nuotaika, bet ir jus 
supančia aplinka. TAIP IR TO-
LIAU!“, – sakė vaikščiojimo 
entuziastė.

V. Musvydaitės-Vilčiauskės 
teigimu, moksliškai įrodyta, 
kad net pusvalandžio trukmės 
pasivaikščiojimas padeda pa-
gerinti nuotaika, išlaisvinti kū-
rybiškas mintis, atsipalaiduoti, 
tapti energingesniais. Tokiu 
būdu vaikštančių, aktyvių 
žmonių bendruomenė kartu 
gali nuveikti kur kas daugiau. 

Daugybė entuziastų
„Mūsų programėlėje eina 

per 320 000 žmonių. Kitaip 
tariant, 10 proc. Lietuvos 
populiacijos. Eina virš 600 
įmonių, 800 mokyklų, visos 
šalies aukštosios mokyklos, 
šimtai bendruomenių, tarp ku-
rių ne tik miestelių ar miestų, 
bet net ir pomėgių vienijamos 
bendruomenės. Pavyzdžiui, 
viena aktyviausiai einančių 
bendruomenių programėlėje 
– Dėlionių fanatikų bendruo-
menė. Ėjimą paversti kasdie-
nybės dalimi ir taip formuoti 
teisingesnius, aplinkai bei sau 
draugiškus įpročius“, – kalbėjo 
V. Musvydaitė.

Rokiškėnams ji linki tokiu 
būdu, tapti LABIAUSIAI EI-

NANČIU ŠALIES MIESTU 
jau visai greitai programėlė-
je startuosiančiame viešame 
Miestų žingsnių iššūkyje“.

Nuėjo ir sugrįžo
Pasak Komunikacijos ir 

kultūros skyriaus vedėjos pa-
vaduotojos (viešiesiems ry-
šiams) Justinos Daščioraitės, 
žygio tikslas – komandiniu 
žingsniu iš Rokiškio pasiekti 
Everesto viršūnę.

„Visi mūsų darbuotojai – 
neįtikėtini žingsniuotojai, nes 
ne tik nužingsniavome iki Eve-
resto, bet ir beveik sugrįžome 
į Rokiškį“, – kolegas gyrė J. 
Daščioraitė.

Pasirodo, per vieną mėnesį 
savivaldos darbuotojai nuėjo 
beveik dvigubą atstumą: 21 
439 601 žingsnius, nors pra-
džiai planavo – 12 000 000.

„Nuėję tokį ilgą kelią pro-
gramėlėje „Walk15“ užaugino-
me 81 680 virtualius medžius. 
Viršijome visus lūkesčius. Va-
dinasi, kartu galime pasiekti 
kur kas ambicingesnių tikslų“, 
– sakė J. Daščioraitė.

Žingsniavo visi
Iššūkio metu vidutiniškai 

per dieną kiekvienas darbuo-
tojas nužingsniavo 11 526 
žingsnius. Kas savaitę akty-
viausiems tos savaitės žings-
niuotojams: Jurgitai Jurkony-
tei, Lijanai Žiukelei, Vilmantui 
Raupiui ir Gediminui Kriovei, 
buvo įteikti diplomai.

„Norime pasidžiaugti ir 
administracijos Bendrojo sky-
riaus kolegėmis – tai vieninte-
lis skyrius, kur žingsniavo visa 
skyriaus komanda!“, – sakė J. 
Daščioraitė.

Aktyviausiomis iššūkio ko-
mandomis pripažintos: I vieta 
užėmė „Alpės“, surinkusios 
net 2 828 829 žingsnius, II vie-
ta teko „Olimpui“ su 2 628 505 
žingsniais, III vieta – „Mon 
Aželis“ – įrodė, kad nėra neį-
manomo, reikia tik labai dide-
lio noro. Iš paskutinių pozicijų 
ši komanda pakilo į III ir surin-
ko 2 485 233 žingsnius.

Ieškojo maršrutų
Civilinės metrikacijos ir ar-

chyvų skyriaus specialistė Vil-
ma Žemaitytė, viena tų, kurie 
nužygiavo daugiausiai, per tą 
mėnesį nuėjo 558 000 žings-

nių. Ji sako, kad tai – asmeninis 
atradimas, nes kad ir kaip žmo-
gus neturi laisvo laiko, jo tikrai 
yra daugiau nei mums atrodo.

„Visada smagu išbandyti 
ką nors naujo, pabandyti nu-
eiti tiek kiek gali daugiausiai. 
Per vieną darbo ilgiausias 
atstumas, kurį įveikiau buvo 
27 000 per dieną. Kad nueiti 
kuo toliau, teko ieškoti naujų 
maršrutų, įtraukti artimuosius, 
bendravimą sėdint – pakeisti 
bendravimu einant. Tiesiog, tu-
rime žalią gražią gamtą, reikia 
ja džiaugtis.  Niekada nesekiau 
nueitų žingsnių skaičiaus, o pa-
sirodo labai smagu, azartiška ir 
sveika“, – šypsosi V. Žemaity-
tė.

Meditacijos rūšis
Pašnekovė pripažino, kad 

žingsniavimo iššūkis jai pati-
ko, nes iniciatyva įtraukianti, 
reikalaujanti pastangų, bet ver-
ta laisvo laiko.

„Sportas lygu sveikata, 
nauda visapusiška tiek man 
asmeniškai, tiek komandai. 
Anksčiau taip pat sportavau. 
Vaikščiojimas yra mano me-
ditacijos rūšis. Tikrai siūlau iš-
bandyti ėjimą, tai ne tik nauda 
sveikatai, bet ir sielai“, – sakė 
V. Žemaitytė.

Buvo lyg variklis
Aistė Sketerytė-Jasinevičie-

nė, Civilinės metrikacijos ir ar-
chyvų skyriaus vedėja, per mė-
nesį nuėjo 509 409 žingsnius, o 
kartu su komanda padarė 2 828 
829 žingsnius.

„Negalėčiau to įvardinti at-
radimu, tik senos tiesos patvir-
tinimu. Judėjimas yra tiesiog 
būtinas, o būtent toks judėji-
mas, asmeniškai man, suteikia 
energijos, išvalo mintis bei 
pakelia nuotaiką. Puiki diena 
garantuota!“, – kalbėjo A. Ske-
terytė-Jasinevičienė.

Iššūkį ji vertina teigiamai, 
nes jam pasibaigus tarsi kažko 
trūksta, o ėjimas buvo lyg va-
riklis, neleidęs sėdėti, verčian-
tis nuolat judėti, eiti, netgi per 
lietų.

Laikas pokalbiams
„Man asmeniškai buvo pui-

kus laikas ilgiems pokalbiams 
su pussesere, kurios nemačiau 
10 metų ir kuri atvyko čia net-
gi iš Kenijos aplankyti namus 

Rokiškio savivaldybės darbuotojai pasiekė Everestą, 
o jų žygį įvertino V. Musvydaitė

palikusių, nuo karo Ukrainoje 
bėgusių tėvų. O dėl kolektyvo, 
tai kadangi patekimas į vieną 
ar kitą komandą buvo atsitikti-
nis, tai, manau, kad buvo puiki 
proga visiems pabendrauti ar 
net artimiau susipažinti su ki-
tais bendradarbiais, su kuriais 
galbūt iki tol ne taip dažnai 
tekdavo susitikti“, – pasakojo 
A. Sketerytė-Jasinevičienė.

Kvies ir kitus
Pasirodo, jų komanda buvo 

susikūrusi grupę bendravimui 
socialiniame tinkle, todėl ga-
lėjo nuolat skatinti viena kitą, 
pasidžiaugti kiekvieną dieną 
nueitais žingsniais ir netgi, 
kaip šypsodamasi sako, pasi-
skųsti nesutvarkytais namais, 
nenuravėtais daržais.

Paskutinį kartą Civilinės 
metrikacijos ir archyvų sky-
riaus vedėja tiek daug vaikš-
čiojo prasidėjus karantinui, 
2020 metais. Tai truko daugiau 
nei pusmetį. Po to palaipsniui 
šį užsiėmimą apleido. „Atsira-
dus šiai idėjai savivaldybėje iš 
karto apsisprendžiau dalyvauti 
ir tikrai nesigailiu. Dabar turi-
me netgi mintį, galbūt rudenį, 
bendram iššūkiui pakviesti ki-
tas rajono įstaigas“, – sakė A. 
Sketerytė-Jasinevičienė.

Atrado malonumą
Strateginio planavimo, in-

vesticijų ir viešųjų pirkimų 
skyriaus vyr. specialistei Agnei 
Grizevičiūtei pavyko nueiti 
apie 390 000 žingsnių, viduti-
niškai po 13 000 per dieną. Iki 
iššūkio per dieną ji nužings-
niuodavo gerokai mažiau, nes 
dažnai reikia ar nereikia auto-
mobiliu važiuodavo, kad ir ne-
didelį atstumą.

„Asmeninių atradimų, pri-
ėmus šį iššūkį, tikrai buvo. 
Pirmiausia iš naujo atradau 
malonumą vaikščioti pėsčio-
mis ir stebėti gamtą. Pavasa-
rio pabaiga-vasaros pradžia 
Lietuvoje man asmeniškai 
magiškas metas, kai gamta jau 
pabudusi ir kasdien gali stebėti 
jos kintantį grožį – pražydusias 
alyvas, įvairiaspalvius miesto 
gėlynus, suvešėjusius krūmus. 
Važiuodamas automobiliu daž-
nai matai tik kelią ir jo aplinką, 
o, atrodytų, smulkmenų ne-
pastebi, nors jos tikrai džiugina 
akį“, – kalbėjo A. Grizevičiūtė.

Kelias į save
Vaikščiojimas pašnekovei 

tapo savotiška relaksacija – kai 
eini, mintys savaime dėliojasi į 
reikiamus „stalčiukus“.

„Tikrai sutinku su piligri-
minių ir kitų žygių entuziastų 
nuomone, kad ėjimas – geriau-
sia meditacija ir kelias į save. 
Nors mano nueitas atstumas 
tikrai nei iš tolo neprimena to, 

kurį nueina žygių entuziastai, 
bet, manau, tai yra puiki pra-
džia. Svarbiausia nesustoti. 
Džiaugiuosi, kad, besidalinant 
iššūkio džiaugsmais ir vargais, 
sustiprėjo kolektyvo koman-
dinė dvasia, kuri kasdienėse 
darbo situacijose leidžia efek-
tyviau komunikuoti“, – teigė 
A. Grizevičiūtė.

Finansinė nauda
Šią iniciatyvą ji vertina la-

bai teigiamai ir džiaugiasi, kad 
tenka dirbti su vadovais ir  ko-
legomis, kuriems bendrystės 
jausmo skatinimas ir komandi-
nė dvasia yra svarbūs.

„Būtent toks ir buvo šio 
iššūkio tikslas, kuris, manau, 
yra pasiektas. Beje, po iššū-
kio mėnesio pastebėjau, kad 
gana stipriai sumenko išlaidos 
degalams. Tai jau akivaizdi 
džiuginanti finansinė nauda 
esant rekordiškai aukštai dega-
lų kainai. Taip pat asmeniškai 
malonu ir tai, kad nors ir nedi-
deliais darbais – atsisakydama 
automobilio ir rinkdamasi eiti 
pėsčiomis, galiu prisidėti prie 
CO2 mažinimo. Vienintelis 
trūkumas, kurį įžvelgiu tai, kad 
vaikščiojimas visur pėsčiomis 
užima nemažai laiko“, – atvi-
ravo A. Grizevičiūtė.

Aušra
MALINAUSKIENĖ
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visiškai girtas klientas. 
Paramstydamas sienas 
jis nušlitiniuoja iki 
neapšviestos automobilių 
stovėjimo aikštelės ir 
čiupinėdamas kiekvienos 
mašinos stogą pradeda 
ieškoti savo transporto 
priemonės. Vienas praeivis 
pamato šį apgailėtiną 
vaizdelį ir sako:

- Juk tu savo 
automobilio taip nesurasi. 
Visi stogai vienodi. Ten 
nėra nei registracijos 
numerių, nei gamintojo 
ženkliuko...

- Užsičiaupk! Ant mano 
tačkės švyturėliai yra!

***
- Iš karto po 

vestuvių mano žmona 
pradėjo svaidyti į mane 
visokiausius daiktus, 
- pasakoja sutuoktinis 
teismui.

- Kiek laiko jūs vedę?
- Penkiolika metų.
- Tačiau jūs skundžiatės 

tik dabar?
- Taip, nes tik praėjusią 

savaitę ji pirmą kartą 
pataikė.

nuo dviračio, prieina arčiau 
žmogaus ir sako:

- Kas jums nutiko, 
žmogau?

Žmogelis pradeda verkti. 
Jėzus vėl:

- Pasipasakokit, aš jums 
galiu padėti.

Na, tas ir pradeda:
- Seniai seniai, prieš 

daugelį metų dingo mano 
sūnus, jam į rankas ir kojas 
buvo įkalti vinys...

Jėzus pakelia galvą ir 
sušunka:

- Tėve, tai tu???
Žmogelis:
- Pinoki, NEJAUGI???
***
Vyras, laukdamas šeimos 

pagausėjimo, su draugais 
kaip reikiant išgėrė, paskui 
nuėjo aplankyti žmonos į 
gimdymo namus, o tenai, 
kaip prisėdo, taip ir užmigo. 
Vidury nakties jį pažadina 
seselė:

- Pone, jums gimė 
dvynukai!

- Man? Du iš karto? O 
žmonai kiek?

***
Iš visą parą dirbančio 

restorano vidurnaktį 
svirduliuodamas išeina 

Autobuse:
- Jūsų bilietas?
- Nėra, o jūsų?
- Šiaip tai aš 

kontrolierius.
- O aš elektrikas. Tai ką 

man dabar, gal už elektrą 
nemokėt?

***
Eina gatve mažas 

berniukas su mama. Blogas 
toks berniukas, nedoras. 
Mato - kanalizacijos šulinys 
atidarytas. Na, ir sako 
mamai:

- Mama, pažiūrėk, 
krokodilai dangumi skrenda!

Mama, net nežvilgtelėjusi 
į viršų, pareiškia:

- Nešnekėk nesąmonių! 
Krokodilai neskraido!

Apeina jie kanalizacijos 
šulinį ir keliauja toliau.

Po minutės juos pasiveja 
kažkoks fekalijomis aptekęs, 
šlapias vyras, griebia 
berniuką, purto ir šaukia:

- Berniuk, įsimink, 
gerai įsimink: krokodilai 
neskraido!

***
Važiuoja Jėzus dviračiu 

per dykumą ir mato 
tolumoje sėdintį žmogų. 
Privažiuoja, pasižiūri, nulipa 

•  Grikių likutį po sėjos. 
500 kg . Tel. 8 684 02 040. 
Rokiškis

AUGALAI

•  Dėvėtus be defektų batus-
riedučius Heelys. 35 dydis . 
Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 38 158. Rokiškis
•  Senamiesčio mokyklinį 
sarafaną ir polo marškinėlius 
140-146 cm mergaitei. 
Sarafanas ir marškinėliai 20 Eur 
. Tel. 8 625 23 063. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

•  Braškes. Namų ūkis, 
nedideliais kiekiais. Greviškių 
k., Kamajų sen., (kelyje 
Kamajai - Salos, iki Salų 
likus 3 km.) 5 Eur/kg . 
Tel. 8 611 68 512. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

•  Pianiną Belarus . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 670 06 514. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

•  Gal radote pamestus raktus. 
5 raktai ant grandelės be 
pakabuko. Galėjo iškristi J. 
Gruodžio, Vyšnių gatvėse . 
Tel. 8 674 44 393. Rokiškis
• Rastas šuo su pavadėliu. 
Gal kas pasigedo. Skambinti 
telefonu. Tel. 8 607 00 701. 
Rokiškis

•  Pavogtas dviratis Bulls. Kas 
matė, skolingas neliksiu . 
Tel. 8 681 64 516. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

•  Praktiškai nenaudotą 5mins 
Shoper treniruoklį pilvo presui . 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 622 11 600. 
Rokiškis
•  Paspirtuką . Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 53 934. Rokiškis
•  Puikios būklės Pranamat 
ECO . Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis
•  Pneumatinį pistoletą Walther 
CP99 Compact. Šaudantis 
4,5 mm plieniniais šratukais. 
Pridedu du CO2 balionėlius, 

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

apie 1700 šovinių. Apkaboje 
telpa 18 šovinių, kulkos greitis 
90 m/s. Šūvio metu vaikšto 
spyna. Tik nuo 18 m . Kaina 80 
Eur. Tel. 8 627 31 485. Rokiškis


