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Rokiškio savivaldybės taryba spręs, ar reikalingi mokytojų 
padėjėjai ukrainiečių moksleiviams

Rita GRIGALIENĖ

Prieš naujuosius mokslo me-
tus susirinkę pedagogai aptarė 
aktualiausias problemas. Viena 
jų – atvykusių iš Ukrainos mo-
kinių ugdymas. Vaikai nemoka 
lietuvių kalbos, todėl sunkumai 
mokantis – neišvengiami, o tam 
skirtų mokytojų padėjėjų eta-
tų nėra. Pagal patiektą 2022 m. 
rugsėjo 5 d. statistiką, didžiau-
sias ukrainiečių mokinių skai-
čius yra Rokiškio Juozo Tūbe-
lio progimnazijoje – 15. Kaip 
sekasi tvarkytis su nemokančių 
lietuvių kalbos ukrainiečių mo-
kymu, paklausėme šios mokymo 
įstaigos vadovo Zenono Pošiūno 
ir Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos Švietimo ir 
sporto skyriaus vedėjo Aurimo 
Laužadžio.

Renkasi, kaip mokysis
Rokiškio Juozo Tūbelio pro-

gimnazijos direktorius Z. Pošiūnas 
informavo, kad atvykę iš Ukrainos 
mokiniai renkasi du mokymosi 
būdus – kasdienį arba nuotolinį. 
Jiems taikomas adaptacinis lai-
kotarpis, kad jie priprastų, galėtų 
jaustis gerai. Tada kartu su tėve-
liais sprendžiama, koks ugdymo 
procesas yra tinkamiausias. 

Yra bendruomenės dalis
„Kai kurie ukrainiečių mokiniai 

iš karto jungiasi į mūsų klases ir 
mokosi su mūsų vaikais bendrose 
klasėse. Tie, kurie nusprendė mo-
kytis nuotoliniu būdu ukrainietiš-
kose mokyklose, taip pat yra re-
gistruoti mūsų mokykloje, nes yra 
labai svarbu, kad ukrainiečiai ne-
liktų atskirtyje, kad jie bendrautų 
su mūsų vaikais, jaustųsi bendruo-

menės dalimi, pagal galimybes 
gautų neformalųjį ugdymą. Moky-
kla suteikia reikiamą skaitmeninę 
įrangą, suteiktas kabinetas ukrai-
niečių šeimų tarpusavio bendravi-
mui, sudaryta galimybė sportuoti 
kartu su kitais bendruomenės na-
riais“, – pasakojo direktorius. 

Mokosi lietuvių kalbos
Visi ukrainiečiai vaikai moko-

si lietuvių kalbos pagal ugdymo 
plano skiriamą valandų skaičių: 
pradinukai per savaitę mokosi 7 
valandas, pagrindiniame ugdymo 
tam skiriamos 5 savaitinės valan-
dos kartu su klase, kurioje mokosi, 
ir 2 valandos per savaitę – atskirai 
sudarytoje ukrainiečių vaikų gru-
pėje.

Prisitaiko prie situacijos
Būtent šios progimnazijos di-

rektorius prieš mokslo metus iš-
kėlė klausimą dėl mokytojų padė-

jėjų reikalingumo ukrainiečiams, 
tačiau vėliau dėl šios idėjos buvo 
santūrus. Jis paminėjo, kad mo-
kytojai užduotis rengia ir aiškina 
lietuviškai bei rusiškai. Lietuvių 
kalbai mokyti jie naudoja vadovė-
lius, skirtus užsieniečių mokymui, 
planuojamos įsigyti skaitmeninės 
mokymo priemonės rusų kalba.

Skaičius kinta
Rokiškio rajono savivaldybės 

Švietimo ir sporto skyriaus vedė-
jas A. Laužadis informavo, kad 
ukrainiečių mokinių yra 6 bendro-
jo lavinimo mokyklose: Rokiškio 
Juozo Tumo – Vaižganto gimnazi-
joje, Juozo Tūbelio ir Senamiesčio 
progimnazijose, mokykloje – dar-
želyje Ąžuoliukas”, Rokiškio rajo-
no Obelių ir Pandėlio gimnazijo-
se. Mokinių skaičius jau pirmomis 
rugsėjo dienomis kiek kinta, bet 
išsilaiko kiek didesnis nei 40 mo-
kinių, o ikimokyklinio amžiaus 

vaikų – kiek daugiau nei 10.

Beveik visose mokyklose
Paklausėme, kiek kurioje mo-

kykloje yra mokytojų padėjėjų 
etatų. „Mokytojų padėjėjų etatai 
yra beveik visose ikimokyklinio 
ugdymo ir bendrojo lavinimo mo-
kyklose. Bendras etatų skaičius 
yra kiek didesnis nei 30 ir šis skai-
čius nuolatos didėja. Konkretus 
skaičius nustatomas kiekvienoje 
mokykloje, vadovaujantis Rokiš-
kio rajono tarybos patvirtintomis 
pareigybių skaičiaus nustatymo 
normomis“, – atsakė A. Laužadis.

Bus svarstoma
Pasidomėjus, ką Švietimo ir 

sporto skyriaus vedėjas mano 
apie papildomus mokytojų padė-
jėjų etatus ukrainiečiams moks-
leiviams, jis atsakė, kad apie tai 
bus svarstoma. „Pagal norminių 
teisių aktų reikalavimus, mokyto-

jo padėjėjo pareigybė steigiama, 
jei mokykloje mokosi mokinys, 
turintis didelių ar labai didelių 
specialiųjų poreikių ir negalintis 
savarankiškai dalyvauti ugdymo 
procese. Pagalbos reikalingumą 
mokiniui, turinčiam specialių-
jų poreikių, įvertina ir pagalbos 
teikimą rekomenduoja Rokiškio 
rajono pedagoginė - psichologinė 
tarnyba. 

Vadovaujantis šios tarnybos 
rekomendacijomis ir yra skiria-
mi etatai. Užsieniečių ugdymui 
rajone mokytojo padėjėjų etatų 
kol kas nėra, tačiau šiuo metu su 
mokyklų vadovais ir savivaldybės 
administracija yra svarstoma, kad 
pagalba, kai užsienietis mokosi 
bendroje klasėje ir nemoka lietu-
vių kalbos, būtų teikiama. Manau, 
kad nuo spalio 1 d. tai bus įteisinta 
savivaldybės tarybos sprendimu“, 
– informavo A. Laužadis. 

Rokiškio J. Tūbelio progimnazijos direktorius Z. Pošiūnas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.) Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas A. Laužadis.

Trys Rokiškio miesto švietimo įstaigos 
ieškos vadovų

Aušra MALINAUSKIENĖ

Rokiškio rajono savivaldybėje 
vyks konkursai trijų mūsų miesto 
švietimo įstaigų direktorių parei-
goms užimti.

Rugsėjo 22 dieną konkursas vyks 
į Rokiškio Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos vadovo pareigas, o 
lapkričio 24-ąją – ė Rokiškio Juozo 
Tūbelio progimnazijos ir Rokiškio 
jaunimo centro. 

Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė 
Rokiškio rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas Tadas Barauskas, 
2023 metų sausio 1 dieną baigiasi 
dviejų švietimo įstaigų: Rokiškio J. 
Tūbelio progimnazijos ir Rokiškio 
jaunimo centro, vadovų kadencijos. 

„Paskelbti konkursai šioms pa-
reigoms užimti. Dabartiniai J. Tūbe-
lio progimnazijos ir Jaunimo centro 
vadovai galės dalyvauti konkursuo-
se, kad vėl pretenduotų užimti dabar 
einamas pareigas, jei tik išreikš pa-
geidavimą“, – sakė T. Barauskas. 

Antroje rugsėjo pusėje pirmiausia bus ieškoma, kas vadovaus Rokiškio J. Tumo-
Vaižganto gimnazijai. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas D. Kunigėlis: 
daugėja žuvusiųjų gaisruose

Rita GRIGALIENĖ

Orai vėsta, atėjo ruduo, o su 
juo - artėja šildymo sezonas. Pa-
prastai šis laikotarpis ugniage-
siams sukelia daugiau rūpesčių 
nei šiltuoju metų laiku. Kokie 
buvo šie metai Rokiškio prieš-
gaisrinei gelbėjimo tarnybai, 
pasiteiravome šios tarnybos vir-
šininko Daliaus Kunigėlio. Jis 
pateikė išsamią gaisrų bei gelbė-
jimo darbų statistiką ir papasa-
kojo, į ką turėtų atkreipti dėmesį 
žmonės, kad nenukentėtų ar kuo 
mažiau nukentėtų nuo gaisrų.

Daugėjo žuvusiųjų
„Šie metai nedėkingi, nes tu-

rime didelį žuvusiųjų gaisruose 
skaičių – 4 žmones“, – pradėjo 
pasakojimą D. Kunigėlis. Pateikti 
statistiniai duomenys tą patvirti-
na – per 2021-ųjų tą patį laikotar-
pį nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 7 d. 
nebuvo nė vieno žuvusio asmens, 
o šiemet – jau 4. Traumuotų gais-
ruose žmonių skaičius šiais metais 
– 3, pernai tuo pačiu laikotarpiu – 
nė vieno. Viena pagrindinių gaisrų 
kilimo priežasčių tarnybos virši-
ninkas įvardijo neatsargų rūkymą. 
Šiais metais jis gaisrų priežasti-
mi tapo du kartus. Praeitais – nė 
karto. Kiti statistiniai duomenys, 
lyginant praėjusių ir šių metų tą 
patį laikotarpį, yra gana panašūs. 
Faktiškas gaisrų skaičius 2021-ai-
siais buvo 98, o šiais metais – 97.  
D. Kunigėlis pastebėjo, kad šiek 
tiek apmažėjo gaisrų laukuose, 
miškuose, pievose. Spėjama, kad 
tai įvyko galimai dėl to, kad, de-
klaruojant žemes, norint gauti iš-
mokas, jos nebeskiriamos, jeigu 
žemės plote buvo kilęs gaisras. 

Artėja šildymo sezonas
Artėjant šildymo sezonui, ne-

išvengiamai kils problemų dėl 
netvarkingos šildymo įrangos, ne-
atsargumo. D. Kunigėlis sakė nu-
manantis, kad žmonės, matyt, keis 
šildymo būdus bei įpročius, ieško-
dami pigesnių būdų šildytis. Tokiu 
atveju kyla klausimas, ar šildymo 
sistemą įsirengs pagal visus reika-
lavimus. Dažniausiai gaisrai kyla 

tada, kai šildomasi įrenginiais su 
atvira liepsna. Kaip ir ankstesniais 
metais, patarimai dėl šildymo lie-
ka tie patys: prieš šildymo sezoną 
išsivalyti sistemas, neprikrauti 
kietojo kuro šalia krosnies, kuras 
turi būti sandėliuojamas tinkamai, 
malkos sukraunamos ne arčiau 
kaip 1 metras nuo pakuros. Pa-
minėta ir tai, kad mėgautis atvira 
židinio liepsna nėra saugu – geriau 
tai daryti, uždarius dureles, o jeigu 
ne, nepalikti liepsnos be priežiū-
ros. Priminta, kad vieta priešais 
židinio pakurą turi būti nedegi.

Atsargiai su pelenais
Anglys labai ilgai išlaiko tem-

peratūrą. Dėl šios priežasties, iš-
imtas iš krosnies anglis rizikinga 
pilti į šiukšlių konteinerius ar ne-
toli namų. Degimo produktus – 
pelenus, šlaką, anglis galima pilti 
ne arčiau kaip 15 metrų nuo pas-
tatų. D. Kunigėlis sakė manantis, 
kad kartas nuo karto kylantys gais-
rai šiukšlių konteineriuose kyla 
būtent dėl to, kad į juos supilami 
pelenai arba dar karštos anglys. 
Šiuo atveju žmonės neįvertina pa-
vojaus. 

Kalbėtis su vaikais
Šiais metais užfiksuotas vienas 

atvejis, kai gaisras kilo dėl vaikų 
išdykavimo. Pernai tuo pačiu lai-
kotarpiu tokios gaisrų priežasties 
nebuvo. D. Kunigėlis sakė, kad 
gali būti ir daugiau gaisrų, kuriuos 
sukėlė vaikai, tačiau oficialiai to-
kios priežastys nėra nustatytos. Su 
vaikais reikia prevenciškai kalbė-
tis, kas saugu, o kas – ne. Vaikas 
turi aiškiai žinoti, ką jam daryti 
pavojaus atveju. Mažesniam vai-
kui geriau sakyti, kad gaisro metu 
bėgtų iš pastato ir nebandytų nie-
ko gelbėti pats, eitų pas kaimy-
nus, prašydama iškviesti pagalbą. 
Vyresni galbūt būtų pajėgūs patys 
kviesti gelbėtojus, imtis kitų akty-
vių veiksmų. Svarbiausias turtas – 
gyvybė, o ypač – vaikų.

Atsargiai – dujos!
Yra buvę atvejų, kad ypač skau-

džias pasekmes sukėlė dujų nuotė-
kis. D. Kunigėlis patarė, padidėjus 

dujų koncentracijai (tą rodo spe-
cifinis kvapas), tiesiog išsivėdinti 
patalpas ir vengti bent menkiau-
sios kibirkšties, netgi nejung-
ti apšvietimo. Svarbu ir tai, kad 
žmonės, ypač vyresnio amžiaus, 
įsigytų naujesnio tipo virykles 
(jos nėra brangios) su papildoma 
apsauga nuo dujų nutekėjimo, kai 
pamirštama užsukti rankenėlę. Ži-
nodami vyresnių žmonių užmar-
šumą, galbūt jų vaikai galėtų pa-
sirūpinti tėvelių saugumu ir tokias 
virykles nupirkti. 

Detektoriai gelbėja gyvybes
Dūmų detektoriai darosi įpras-

tas dalykas. Svarbu pažymėti, kad 
nė vienu atveju, kai gaisruose žuvo 
žmonės, patalpose dūmų detekto-
rių nebuvo. Supratingi ir atsakingi 
žmonės paprastai įsirengia dūmų 
detektorius, kurie gali išgelbėti 
gyvybę. Pavyzdžiui, naktį kilus 
gaisrui dėl netvarkingos elektros 
instaliacijos, suveikus detektoriui 
ir jam skleidžiant garsą, žmonės 
išbudinami ir gali spėti gaisrą 
užgesinti pradinėje stadijoje, kai 

tą gali padaryti patys. Sugaišus 
laiko, gaisras sparčiai plinta ir 
sunkiau išvengti didesnių turto ar 
net gyvybių netekčių. Svarbu pa-
žymėti tai, kad, kai baiginėjasi de-
tektoriaus baterija, jis ima skleisti 
garsus (pypteli), atrodytų, be prie-
žasties. Kai kurie, galvodami, kad 
šis įtaisas sugedo, jį paprasčiausiai 
išmeta. To daryti nereikia – užten-
ka pakeisti bateriją ir detektorius 
toliau efektyviai veiks. Gaisruose, 
kilusiuose dėl elektros instaliaci-
jos problemų, kyla klausimų, kaip 
gesinti. Efektyviausia priemonė – 
miltelinis gesintuvas. Jį turėti kie-
kvienam namų ūkiui tikrai būtina.

Šakas gali nurinkti patys
Pasak tarnybos vadovo, didė-

ja ir gelbėjimo darbų poreikis. 
Gelbėjimo darbai – labai įvai-
rūs. Būna, kad žmonės skambi-
na, norėdami, kad nuo kelio būtų 
patrauktos smulkios šakos. D. 
Kunigėlis paprašė žmonių būti su-
pratingiems ir, jeigu yra galimybė, 
tas lengvai pakeliamas šakas nuo 
kelio patraukti patiems. Didesnių 

medžių griuvimų ant kelių būna 
daug. Ypač po audros. Gelbėtojai 
tokiais atvejais skuba šalinti kliū-
tis nuo kelio, nežiūrėdami, koks 
paros metas. Gelbėjimo darbai 
atliekami ir autoįvykiuose, kur 
svarbiausia – išgelbėti gyvybę. 
Akumuliatoriaus atjungimas ava-
rijų atvejais tikrai nepakenks. Už-
sidegus elektromobiliui, yra tam 
tikrų niuansų, kuriuos geriausiai 
žino ugniagesiai, todėl juos kviesti 
būtina. Reikalingas didesnis atidu-
mas tokių avarijų atveju, kad ne-
nukentėtų žmonės.

Katės medžiuose ir kiti pavojai
D. Kunigėlis toliau vardijo 

atvejus, kada ugniagesių gelbėtojų 
pagalba yra svarbi ir neatidėlioti-
na. Neretai jie gelbėja, talkindami 
medikams, išnešant sunkiasvo-
rius ligonius. Teikiama pagalba, 
įlūžus į ledą. Ugniagesių pareiga 
– gelbėti skęstančius. Išlaisvin-
ti įvairiose ertmėse užstrigusius 
gyvūnus ugniagesiai taip pat gali 
padėti jei be jų pagalbos to neįma-
noma padaryti. Tik štai į medžius 
įlėkę kačiukai ne visada yra rimta 
problema – jie dažnai atsitokėję 
išlipa patys. Tad nereikėtų skubėti 
išsigąsti dėl gyvūnėlio nelaimės ir 
skambinti gelbėtojams. Verta bent 
šiek tiek luktelėti. Prieš kviečiant 
gelbėtojus reikėtų gerai įvertinti 
ar nėra kitų būdų išgelbėti savo 
augintinius. Užsitrenkusios durys 
– taip pat bėda, kada gali padėti 
gelbėtojai. Jeigu bute nieko nėra, 
tik negalite atrakinti durų, reikėtų 
ieškoti spynų atrakinimo meistro. 
Tokio Rokiškyje kol kas nėra, bet 
yra aplinkiniuose rajonuose. Spy-
nos atrakinamos be žalos dažnai 
brangioms durims, neišlaužiamos, 
neišdaužiami langai. Ugniagesiai 
į pagalbą tokiais atvejais vyksta, 
kai yra tiesioginis pavojus žmo-
nių sveikatai ar gyvybei. Kartais 
tokių nuostolių neverta bijoti, kai 
už nebeatsirakinančių durų verkia 
mažamečiai vaikai, lieka be pagal-
bos sunkūs ligoniai, veikia įjungti 
elektros prietaisai ar viryklės. To-
kiu atveju iškvietus ugniagesius 
gali būti laužiamos durys, bando-
ma įlipti per balkoną ar langą, kad 
užraktą atrakintų iš vidaus. 

Didžiausia problema
Vis tik didžiausiu ugniagesių 

rūpesčiu Rokiškio priešgaisrinei 
gelbėjimo tarnybos viršininkas 
Dalius Kunigėlis įvardijo žuvu-
siųjų gaisruose skaičių. Keturi 
žuvę žmonės Rokiškyje, lyginant 
su prabėgusiais metais, yra labai 
daug. Beje šis skaičius, palyginus 
su gretimais rajonais, Rokiškio ra-
jone kol kas yra didžiausias... 

Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos viršininkas D. Kunigėlis: „Šiais metais gaisruose žuvo 4 žmonės“.

D. Kunigėlis prie šiuolaikinės ugniagesių technikos. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Būsimiems ir esamiems verslininkams pristatytos paramos galimybės
Kristina RAMANAUSKAITĖ

Rokiškyje, bendradarbys-
tės centre „Spiečius“ vykusia-
me renginyje „Verslo kūrimo 
ir galimybės“ Savivaldybės, 
Valstybinės mokesčių inspek-
cijos, Užimtumo tarnybos at-
stovai pristatė, kokią finansinę 
paramą gali gauti verslą jau 
pradėję ar dar tik jį kuriantys 
asmenys, palygintos skirtingos 
verslo formos, taip pat primin-
ta apie tik Rokiškio rajono gy-
ventojams skirtas verslo subsi-
dijų programas. 

Planuojantys tekti paraiškas 
paramai gauti pagal šias progra-
mas turėtų suskubti padaryti tai 
dar rugsėjo mėnesį.

Verslumo tempai
Viena iš paramos verslui for-

mų –  2010 metais startavusi Ro-
kiškio rajono savivaldybės smul-
kaus ir vidutinio verslo plėtros 
programa.

Pirmaisiais metais buvo su-
laukta vos 3 paraiškų, tačiau da-
bar rokiškėnai žymiai aktyviau 
kuria savo verslą. Verslumas, ap-
lenkdamas pandemijas ir karan-
tinus, Rokiškio rajone ypač spar-
čiai augo pastaruosius penkerius 
metus ir dabar jo augimo tempas, 
atsižvelgiant į naujai įsteigtų 
įmonių skaičių, yra vienas di-
džiausių Panevėžio apskrityje.  

Pasak Rokiškio rajono savi-
valdybės Strateginio planavimo, 
investicijų ir viešųjų pirkimų 
skyriaus vyriausiosios specia-
listės Redos Ruželienės, pernai 
sulaukta rekordinio skaičiaus – 
115 paraiškų, 93 prašymai buvo 
patenkinti, verslo subjektams ir 
fiziniams asmenims išdalinta be-
veik 75 tūkst. eurų paramos.  

Gautas lėšas verslininkai pa-
naudojo įmonių steigimui, re-
klaminių leidinių parengimui, 
mokesčiams už žemę, taip pat 
padengti dalį išlaidų už patalpų 
nuomą, palūkanoms už paskolas 
susimokėti, seminarams, moky-
mams.  

Ruošiasi kaip studentai
Per visą paramos laikotarpį 

paramą gavusiose įmonėse dirbo 
beveik pusė tūkstančio asmenų, 
vien pernai po finansinių injek-
cijų sukurtos 54 naujos darbo 
vietos.

Šiemet paramos suma didėjo, 
nedidelėms įmonėms ir prade-
dantiems verslą fiziniams asme-
nims bus paskirstyta 80 tūkst. 
eurų. Per pirmus kvietimus buvo 
užregistruotos 59 paraiškos ir  
paramai gauti.

Prioritetas skiriant paramą 
šiemet teikiamas kaimo vietovė-
se veikiančioms įmonėms.

Konkurso organizatoriai ra-
gina nepražiopsoti termino, pa-
raiškų pateikimui smulkaus ir 
vidutinio verslo programos kon-
kursui liko mažiau nei savaitė – 
jos priimamos iki rugsėjo 16 d.

„Trečiajam kvietimui jau su-
laukėme paraiškų, bet tikėtina 

kada daugiausia jų „sukris“ pa-
skutinę savaitę ir  netgi paskuti-
nėmis dienomis, nes verslininkai 
užsiėmę žmonės ir kaip studen-
tai – ruošiasi paskutinę naktį“, – 
sakė R. Ruželienė.

Teikti paraiškas
Neturintys įmonės, tačiau tu-

rintys gerą verslo idėją asmenys 
taip pat gali tikėtis finansinio pa-
skatinimo. Paraiškas konkursui 
dėl subsidijų verslo idėjai įgy-
vendinti Savivaldybei galima pa-
teikti iki rugsėjo 30 d. Jas galima 
teikti nuo 16 metų.

„Parama įmonėms ar verslo 
idėjai įgyvendinti gali siekti iki 
3 tūkst. eurų. Jos gali prašyti tik 
Rokiškio savivaldybėje gyve-
nantys ir veiklą vystantys asme-
nys“, – pabrėžė R. Ruželienė. 

Pasak jos, esminis skirtumas 
tarp šių dviejų krypčių, kad kom-
pensacinis fondas skirtas tiems, 
kurie investuoja patys ir dalį in-
vesticijų nori susigrąžinti, o sub-
sidijų konkursas organizuojamas 
fiziniams asmenims, kitaip ta-
riant, žmonėms, kurie turi idėjų, 
bet neturi pinigų.

Idėjos ir pinigai
Strateginio planavimo, inves-

ticijų ir viešųjų pirkimų skyriaus 
vyriausioji specialistė  akcenta-
vo, kad vertinant paraiškas, bus 
skiriamas didelis dėmesys idėjos 
novatoriškumui, išskirtinumu. 
„Elektroninės parduotuvės ati-
darymas gal ne pati originaliau-
sia idėja, reikėtų pagalvoti kaž-
ką originalesnio, inovatyvaus, 
galbūt pasiūlyti tokių paslaugų, 
kokių Rokiškyje dar nebuvo. 
Komisiją gali užkabinti ir tai, 
jeigu vystant verslą bus numaty-
ta pasiūlyti nemokamų paslaugų 
socialiai pažeidžiamų asmenų 
grupėms, tarkime, per mėnesį su-
organizuojami keli edukaciniai 
užsiėmimai. Labai svarbu, kad 
idėją pristatęs asmuo atvyktų į 
Savivaldybę ir pats ją pristatytų, 
apgintų,“ –  kalbėjo R. Ruželie-
nė. Pasak specialistės, būsima 
veikla turi būti ne tik originali, 
bet ir pelninga, todėl idėjos au-
toriui būtina pasiskaičiuoti, ar 
pavyks uždirbti nors minimalų 
atlyginimą, įvertinti riziką, kon-

kurencines sąlygas. 
 
Kai kas gavo
Šiais metais verslo idėjai įgy-

vendinti 1 000–3 000 Eur finan-
sinė paskata jau buvo suteikta 5 
rokiškėnams, bandantiems užpil-
dyti nišą tarp jau esamų ir naujų 
paslaugų.

Ankstesniais ir šiais metais 
pateiktų verslo idėjų autoriai 
pasinėrė į labai skirtingas vei-
klas – gamina baldus gyvūnams, 
lazeriu šalina tatuiruotes, kepa 
konditerinius gaminius, įkūrė er-
dvę vaikams – švenčių ir laisva-
laikio studiją, siūlo apšiltinimo 
ekovata paslaugas ir kt.  

Savivaldybės paramos nerei-
kėtų tikėtis tabako gamintojams, 
draudimu, nekilnojamo turto 
pardavimu, medžiokle, azarti-
nių žaidimų organizavimu no-
rintiems verstis asmenims, tarp 
neremiamų veiklų ir teisinės 
paslaugos.

Verslumo genas
Savivaldybės pateiktoje atas-

kaitoje apie verslo situaciją, 
nurodoma, kad Rokiškio rajone 
2021 metais įregistruota daugiau 
nei pusantro tūkstančio verslo 
subjektų, iš kurių veikė 677, o 
verslumo lygio rodiklis per pen-
kerius metus šoktelėjo 39 proc. 
Sau darbo vietas sukūrę gyven-
tojai daugiausiai verčiasi didme-

nine ir mažmenine prekyba, au-
tomobilių remontu, statybų, taip 
pat transporto ir saugojimo pas-
laugomis, užsiima apdirbamąja 
gamyba.

R. Ruželienė svarsto, kad 
tokį verslumą galėjo paskatinti 
ir geografinė padėtis. Rajonas 
nutolęs nuo didžiųjų miestų, tad 
rokiškėnai patys sugalvojo, kaip 
pasiūlyti daugiau paslaugų vieto-
je, kad netektų vykti jų ieškoti į 
Panevėžį ar Latvijos miestus.

Darbo priemonėms
Renginyje dalyvavęs Užim-

tumo tarnybos karjeros kon-
sultantas Renaldas Strumskys 
kalbėjo, kokios paramos gali ti-
kėtis planuojantys įkurti darbo 
vietą neįgaliajam, didelio nedar-
bo teritorijose veiklą vykdantys 
darbdaviai, savarankišką veiklą 
planuojantys bedarbiai. Prade-
dantys veiklą ir sau darbo vietą 
norintys sukurti asmenys gali 
gauti paramą darbo priemonėms 
įsigyti.  Pasak R. Strumskio, 
tokiais atvejais svarbu sutilpti 
į terminus ir neatidėlioti darbų 
pradžios. Praktika rodo, kad kar-
tais trečdalį visų paskirstytų pi-
nigų tenka grąžinti, nes paramos 
gavėjai nevykdo veiklos.  

 Parama vienai darbo vie-
tai steigti gali siekti 22,6 tūkst. 
eurų. Užimtumo tarnybos atsto-
vas atkreipia dėmesį, kad  lėšos 
turi būti naudojamos tik tiesiogi-
nėms darbo priemonėms įsigyti.  
Pvz., automobilis buhalterei nėra 
būtinybė, priešingai nei planuo-
jančiam pradėti pervežimo vei-
klą. Pusę subsidijos galima iš-
leisti patalpų remontui.

Parama neskiriama laikiniems 
ir sezoniniams darbams vykdyti.

Pasigedo logikos
Pirmenybė skiriant finansinę 

pagalbą teikiama per karantiną 
nukentėjusiems asmenims, kurie 
turėjo uždaryti savo verslą arba 
buvo atleisti iš darbo.

Kai kurie  paramos skirstymo 
kriterijai renginio dalyviams at-
rodė nelogiški.  

 Vienas iš tokių, kad paramą 
gali gauti tik kitokią veiklą, nei 
vykdė prieš tai, planuojantys 

pradėti asmenys. Kitaip tariant, 
jeigu buvai kirpėjas ir per ka-
rantiną nukentėjai bei nutraukei 
veiklą, dabar turėtum persikvali-
fikuoti ir užsiimti buhalterine ar 
kokia kita veikla.  Jeigu vėl norė-
si kirpti, paramos negausi.

„Kaip gali žmogus, visą gyve-
nimą dirbęs statybininku, staiga 
tapti mechaniku ir pradėti naują 
veiklą? Gal geriau dirbti toje sri-
tyje, kurią gerai išmanai?“ – re-
toriškai klausė renginio dalyviai.  

Didelio nedarbo teritorijo-
se veiklą vykdantys darbda-
viai taip pat yra sąrašo viršuje 
skirstant paramą, tačiau, pasak 
R. Strumskio, tik tais atvejais, 
kai įmonė toje teritorijoje vei-
klą vykdo bent vienerius metus. 
Pasitaiko atvejų, kai, tarkim, vil-
niečiai steigia įmonę Ignalinoje, 
kur didžiulis nedarbas, o išties 
žmonės, ir nebūtinai ignalinie-
čiai, dirba Vilniuje.

Atkreipti dėmesį
Kuriantys verslo planus ir 

planuojantys prašyti valstybės 
pagalbos, turėtų atkreipti dė-
mesį, kad prioritetas teikiamas 
skaitmenizacijos, žiedinės eko-
nomikos tikslų turintiems pareiš-
kėjams.

Pernai Rokiškyje savarankiš-
ko užimtumo rėmimui pateikta 
20 paraiškų, iš jų tik trims pa-
tvirtintas finansavimas. Parama 
pasinaudota steigiant masažo, 
kosmetikos kabinetus, taip pat 
įsigyjant įrengimą, kuriuo nuo 
detalių šalinamos rūdys.

 Panevėžio apskrities valsty-
binės mokesčių inspekcijos vy-
resnioji patarėja Daiva Kelečie-
nė palygino dirbančių su verslo 
liudijimais ir pagal individualios 
veiklos pažymą verslo formas, 
mokestines prievoles. Pristatė 
elektronines paslaugas pasikly-
dusiems mokesčių džiunglėse. 
Viena iš tokių – individualios 
veiklos apskaitą palengvinantis 
virtualus buhalteris. i.APS.

Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos vyresnioji patarėja 
D. Kelečienė palygino skirtingas verslo formas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškio rajono savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė R. Ruželienė pristato 
Savivaldybės paramos verslui programas. 
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Senamiestyje esančio namo problema: per lubas kapsi vanduo ir laikas
Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracija sukvietė 
namo, esančio adresu Vilniaus 
g. 4, Rokiškyje, bendraturčius 
į susirinkimą, kuris vyko rug-
sėjo 6 d. Buvo svarstyta dėl bū-
tinųjų remonto darbų. Atlikus 
statinio ekspertizę, nustatyta, 
kad pastatas nėra avarinis, ta-
čiau sparčiai nyksta, atskiros 
pastato konstrukcijos (elemen-
tai) neatitinka esminių statinio 
reikalavimų. Prognozuojamos 
pasekmės, kad, „nesiėmus 
priemonių, <...> deformacijos 
didės, gali ištikti viso statinio 
ar jo dalies griūtis“. 

Jaučia pavojų
Šio namo pirmasis aukštas 

priklauso savivaldybei. Būtent 
dėl to remonto darbai turi būti at-
likti pagal visas privalomas pro-
cedūras. Deja, viešieji pirkimai 
dėl būtinųjų remonto projekta-
vimo paslaugų pirkimo neįvyko. 
Antrasis aukštas priklauso priva-
tiems asmenims. Čia įrengti du 
butai, iš kurių pastaruoju metu 
gyvenamas yra tik vienas. Jame 
gyvenantys du garbaus amžiaus 
žmonės baiminasi dėl savo sau-
gumo ir sveikatos, kai, lyjant lie-
tui, per lubas kapsi vanduo, ga-
lintis pasiekti ir elektros laidus. 

Nebegali laukti
Susirinkime Valerija Lisnev-

skaja piktinosi užtrukusiu darbų 
planavimu, sakėsi nebegalinti 
laukti, kol nors kas bus nuspręsta 
ir netgi planavo kviesti „TV pa-
galbą“. Ji buvusi informuota, kad 
prie pastato remonto turės prisi-
dėti ir savo lėšomis, su tuo suti-
ko, tačiau darbai vis tiek stringa. 
Ekspertai yra nustatę, kad dėl 
netinkamai nuvedamo lietaus 
vandens nuo stogo (labiausiai – 
lietvamzdžių) ir dėl susidėvėju-
sios nuogrindos vyksta pamatų 
sėdimas, sienos yra veikiamos 
vandens ir dėl to gadinamos, 
dėl pašalintos laikančiosios sie-
nos pirmame aukšte įvyko per-

dangos deformacijos. Galimas 
trumpalaikis remonto variantas, 
atliekant tik būtiniausius darbus, 
kainuotų 38 765 Eur.

Siūlė imtis iniciatyvos
Susirinkimui pirmininkavo 

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Valerijus Rancevas, 
dalyvavo kiti kompetentingi 
administracijos darbuotojai. Re-
aliausia galimybe greičiausiai 
atlikti remonto darbus įvardinta 
tai, kad patys privačių butų sa-
vininkai turėtų ieškoti įmonių ar 
žmonių, galinčių atlikti darbus 

bei su jais tartis, nes į viešuosius 
pirkimus atsiliepia tik stambios 
įmonės ir jos šiuo atveju galbūt 
nebuvo suinteresuotos dalyvauti. 

Problemą pripažino
Po susirinkimo užklaustas 

apie pastato situaciją, V. Rance-
vas informavo, kad Senamiesty-
je esančiam namui, pastatytam 
1925 metais, reikalingas stogo, 
lietaus nuvedimo sistemos (lie-
tvamzdžių, latakų), nuogrindų 
remontas. Galimi problemos 
sprendimo būdai – turi būti atlik-
tas remontas, o išlaidos paskirs-
tytos patalpų, butų savininkams, 

tame tarpe – ir savivaldybei. 
„Imantis iniciatyvos patiems gy-
ventojams, remontas būtų atlie-
kamas greičiau ir, tikėtina, kad 
patys darbai kainuotų pigiau“, 
– sakė administracijos direkto-
riaus pavaduotojas. Savivaldybei 
priklausanti viena patalpa išnuo-
mota parduotuvei, o kita patalpa 
– Visuomenės sveikatos biurui jų 
veiklai vykdyti. Pastato remonto 
kainos V. Rancevas kol kas ne-
galėjo įvardinti, nes be projekto 
ir atskirų remontui atlikti reika-
lingų sprendinių sunku numatyti 
remonto kainą.

Buto antrame aukšte savininkė V. Lisnevskaja.  („Rokiškio Sirenos“ nuotr.) Namas Vilniaus g. 4, Rokiškyje.

Griūnanti siena.Namo viduje matosi skylančios sienos.

Vyksta susirinkimas.
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Pavlius Gaigalas – apie blėstančią Rokiškio konservatorių žvaigždę
Rita GRIGALIENĖ

Turbūt nemažai dešiniesiems 
save priskiriančių bei apskri-
tai žinomesnių žmonių buvo iš-
siųstas Pavliaus Gaigalo viešas 
laiškas. Jame juntama neviltis 
bei kalbama apie žlungantį TS 
- LKD partijos Rokiškio skyrių, 
svarstoma apie jo ateitį. „Rokiš-
kio Sirena“ pasidomėjo, kas yra 
laiško autorius P. Gaigalas, kuo 
jis gyvena ir ko tikisi iš ateinan-
čių rinkimų.

Ištrintas konservatorių vardas
Pacituosime tik dalį minėto ilgo 

laiško: „Rugsėjo 6 d. 17 val. Ro-
kiškio teatro rūmų mažojoje salė-
je (Respublikos g. 96, Rokiškis), 
pirmininkaujant Algiui Kazulėnui, 
įvyko taip vadinamas TS-LKD 
Rokiškio skyriaus visuotinis narių 
susirinkimas, kurio darbotvarkės 
pagrindiniu klausimu buvo kan-
didato (-ų) pasiūlymas į merus. 
Susirinkime dalyvavo mažiau nei 
trečdalis skyriaus narių, dauguma 
– sunkiai suvokiantys, kas vyksta 
aplamai. <...> Padarėme daug klai-
dų prieš 4 metus ir apie tai esu rašęs 
bei kalbėjęs. Svarbiausia, kad per 
tuos metus visai iš rajono spaudos 
ir viešumos buvo ištrintas konser-
vatorių vardas, neliko mūsų veido. 
Mes užmiršdavome net pasveikin-
ti rajono žmones su didžiausiomis 
Valstybės šventėmis, pagerbti bei 
išlydėti į amžinąją kelionę savo 
kolegas, o ką jau kalbėti apie po-
litinius bei oponuojančius straips-
nius...“ Likusioje laiško dalyje mi-
nimos žinomų žmonių pavardės ir 
jų padarytos klaidos. Manome, kad 
tie, kuriems tai reikia žinoti, jau su 
šia laiško dalimi yra susipažinę, to-
dėl nebesikartosime. 

Nuvykome susipažinti su vi-
suomeniškai aktyviu žmogumi ir 
sužinoti, kodėl gimė šis laiškas, 
kokia gyvenimiška patirtis prie jo 
prisidėjo.

– Skaičiau Jūsų viešą laišką. 
Apie jo turinį pakalbėsime vė-
liau. Norėtųsi apie Jus sužinoti šį 
tą daugiau. Kas Jūs?

– Manau, mane ir taip jau daug 
kas žino. Esu Pavlius (būtent Pa-
vlius, o ne Paulius. Tokį vardą man 
davė ten, kur gimiau) Gaigalas – 
tremtinys, gimęs Irkutsko srityje, 
Čeremchove. Trijų su puse metukų 
su tėveliais parvykau į Lietuvą. Ap-
sistojome senelių gimtinėje Linku-
voje (Pakruojo rajonas). 1974 me-
tais ten baigiau vidurinę mokyklą 
ir tais pačiais metais įstojau į Vil-
niaus universitetą, kur 1980 metais 
baigiau medicinos studijas ir pagal 
paskyrimą atvykau į visai man ne-
pažįstamą Rokiškio rajoną. Čia 
užauginau du sūnus – Ernestą ir 
Gytį. Ernestas Gaigalas – Karaliaus 
Mindaugo husarų bataliono vadas, 
Gytis – tolimųjų reisų vairuotojas. 
Prieš 16 metų pirkau sklypą ir pasi-
stačiau namus Velykalnio bendruo-
menės kvartale. Čia auginu gėles, 
augalais puošiu alpinariumus ir 
puoselėju aplinką. 

– O visuomeninė veikla? 

Sprendžiant iš laiško, esate vi-
suomeniškas ir aktyvus žmogus.

– Tikriausiai taip. Galiu save 
pavadinti visuomenišku, be to, ir 
politiku. Esu ne tik Lietuvos Persi-
tvarkymo Sąjūdžio Rokiškio rajone 
iniciatorius ir ideologinis lyderis, 
jo pirmininkas, bet ir tremtinių, 
„Žaliųjų“ judėjimo Rokiškio rajo-
ne pradininkas bei ilgametis vado-
vas, Lietuvos Gydytojų sąjungos 
rajone  įkūrėjas ir ilgametis jos pir-
mininkas. Dar – vienas iš Tėvynės 
Sąjungos - Lietuvos konservatorių 
partijos Rokiškio skyriaus įkūrėjų, 
Lietuvos liberalų sąjungos Rokiš-
kio skyriaus atgaivintojas ir pirmi-
ninkas...

– Gyvenate gražioje ir, gali-
ma sakyti, išskirtinėje Rokiš-
kio miesto vietoje - Velykalnyje. 
Kaip čia įsikūrėte ir ką šiuo metu 
veikiate?

– Kaip minėjau, prieš 16 metų 
pirkau žemės sklypą ir nuo nulio 
pradėjau statybas, kurios šiai dienai 
atsipirko su kaupu, todėl šiuo metu 
ilsiuosi, toliau puoselėju grožį, au-
gindamas gėles, bitininkaudamas, 
o laisvalaikiu – ir medžiodamas. 
Vasara prabėga akimirksniu, nes 
prižiūriu per 50 bičių šeimų, o da-
bar rūpinuosi realizuoti daugiau nei 
tris tonas prikaupto medaus, kelius 
kilogramus bičių pikio, bičių duo-
nelės ir vaško, tad darbo užtenka. 
Tiesa, šiuo metu eina į pabaigą ir 
saulės elektrinės montavimo dar-
bai.

– Kaip ir kada pasukote poli-
tiko keliu?

– Visada buvau aktyvus ir nuo 
to kentėjau. Turbūt dėl to savo pri-
gimtį privalėjau slėpti net univer-
sitete. Net tada, kai vidurinėje ir 
aukštojoje mokykloje mums reikė-
jo pasakoti tarybinės šalies istoriją 
ir net laikyti iš to egzaminus, aš jau 
nuo vaikystės žinojau ir kitą skau-
džią mūsų tėvų bei senelių trage-
diją, gaudžiau kiekvieną žodį apie 
Lietuvos partizanus, taip vadina-
mus stribus ir verkdavau. Nebuvau 
TSKP partijos nariu. 1988 metais, 
papūtus Atgimimo vėjams, įsi-
traukiau į politiką. Taip atsidūriau 
Sąjūdyje, kūriau visuomenines, 
profsąjungines ir partines organi-
zacijas.

– Koks dabartinis Jūsų ryšys 
su TS - LKD?

– Prie metus sustabdžiau narystę 
TS-LKD partijoje iki naujojo Ro-
kiškio skyriaus pirmininko rinki-
mų. Savo narystės nesu atstatęs, net 
ir pasikeitus skyriaus pirmininkui. 
Nežiūrint į tai, domiuosi, kas vyks-
ta skyriuje, ką konkrečiai veikia 
rajono tarybos nariai konservato-
riai. Su esamais ir buvusiais parti-
jos bičiuliais dalinamės patirtimi ir 
naujovėmis.

– Kokias matote konservato-
rių partijos perspektyvas Rokiš-
kio rajone?

– Jei pasakyčiau vienu žodžiu, 
tai liūdnos. Tokios situacijos, kuri 
yra šiuo metu, neteko matyti per 
visą skyriaus gyvavimo laikotarpį. 

Kaip galima juos vadinti konserva-
toriais, kai jie patys išduoda savo 
vertybes ir žada eiti vienu sąrašu 
su socialdemokratais artėjančiuose 
savivaldos rinkimuose? Tai kokiai 
politinei partijai jie atstovauja ir 
kas jie aplamai yra, pasakykite Jūs 
man, jei galite? Socialkonserva-
toriai? Bet tokių juk nėra. Skyrius 
pirmą kartą per savo gyvavimo 
laikotarpį nekelia savo kandidato 
į merus, o antrajame rinkimų ture 
jau numatę remti socialdemokratų 
merą. Ir kam tokie viražai? Nejau-
gi jie mano taip suklaidinti savo 
rinkėją? Gaila, kad dabartiniai 
TS-LKD partijos nariai, pakliuvę į 
savivaldybės tarybą, nepapasakoja 
rinkėjams, ką jie gero konkrečiai 
nuveikė šioje kadencijoje. Visų jų 
vardus ir pavardes privalėtų žinoti 
rinkėjas ir daryti išvadas. 

– Kaip nutiko, kad neatsirado 
žmogaus, kuris iš pačių konser-
vatorių tarpo galėtų kandidatuo-
ti į merus?

– Tam yra ne viena ir ne dvi 
priežastys. Viena – esami rajono 
Tarybos nariai  užima dar ir svar-
bius vadovaujančius postus konser-
vatorių skyriaus taryboje. Tad visa 
valdžia – jų rankose ir jie nesiruo-
šia jų užleisti. Geriausias to pavyz-
dys prieš pusmetį įvykę skyriaus 
pirmininko rinkimai. Buvo siūloma 
kandidatuoti į merus ne vienam 
asmeniui, bet visi atsisakė dėl as-
meninių priežasčių. Kita priežastis 
– negebėjimas matyti bei progno-
zuoti situacijos skyriuje, todėl iš 
anksto nebuvo ruošiama pamaina. 
Dirbama chaotiškai, pripuolamai, 
aplaidžiai, be jokios ugnelės. Sky-
riuje nėra jokios sveikos konkuren-
cijos, netoleruojama kita nuomonė, 
juolab kritika. Skyrius sensta, ma-
žėja jos narių. Skyrių papildo vos 
vienas kitas jaunesnis. 

 –  Kaip manote, galbūt kon-
servatorių vardas neteko statuso 
ne tik Rokiškyje, bet ir Respubli-
kos mastu? Jeigu taip, kodėl?

– Aš nenorėčiau dėti lygybės 
ženklo tarp Respublikos konser-
vatorių ir Rokiškio skyriaus dėl 
daugelio priežasčių, nes tai – visai 
skirtingi pilotažai. Aš, pavyzdžiui, 
pritariu šios Vyriausybės darbui ir 
palaikau užsienio reikalų ministro 
Landsbergio jaunesniojo pozicijai, 
didžiuojuosi krašto apsaugos mi-
nistro Arvydo Anušausko darbu, 
visokeriopai remiant ir padedant 
ukrainiečius jų kovoje, žaviuosi 
finansų ministre Gintare Skaiste, 
socialinės apsaugos bei darbo mi-
nistre Monika Navickiene. Iš kitos 
pusės, niekaip negaliu sutikti ir pri-
tarti socialdemokratų pirmininkės 
Vilijos Blinkevičiūtės, socialde-
mokrato G. Palucko nuolatinei ir 
įkyriai kritikai bet kokiu klausimu 
šiai Vyriausybei ir konkrečiai In-
gridos Šimonytės adresu. Gi Ro-
kiškio konservatoriai tyli ir tarsi to 
nemato bei negirdi. Negirdėti jokio 
komentaro savo rinkėjams. Buvau 
pareiškęs prašymą svarstyti vieną 
mūsų skyriaus narį dėl jo negatyvių 
pasisakymų apie Vyriausybę, ta-
čiau net ir po tokio mano prašymo 

skyriuje buvo tylu. 

– O ar įsivaizduojate save 
meru? Galbūt galėtumėte ir no-
rėtumėte kandidatuoti?

– Dar prieš šiuos Seimo rinki-
mus, siūlant kandidatus nuo sky-
riaus į Seimą, A. Kaupienė mūsų 
skyriaus taryboje pati pirmoji pa-
siūlė mano kandidatūrą. Aš man-
dagiai atsisakiau ir čia pat pasiūliau 
kitą kandidatę. Ši sutiko, o sky-
riaus visuotinis susirinkimas tam 
vienbalsiai pritarė. Tačiau greitai 
Vilnius mums „pakišo kiaulę“, 
primygtinai reikalaudamas kelti ir 
agituoti už nepartinio ir skyriuje 
niekada nedirbusio asmens kandi-
datūrą. Aš tam priešinausi, tačiau iš 
skyriaus narių matomo palaikymo 
nesulaukiau. Dabar dėkoju Dievui, 
kad jis man apšvietė protą ir nesuti-
kau su pasiūlymu kandidatuoti, nes 
nebūčiau leidęsis taip lengvai su-
trypiamas. Tad ir dabar apie jokias 
kandidatūras daugiau nesvajoju, 
juolab skyriuje niekas nepasikeitė. 
O meru save įsivaizdavau ir galbūt 
būčiau buvęs visai neblogas, tačiau 
mes tada meru matėme kitą žmogų. 
Vardan tiesos, noriu pasakyti, kad 
per visą savo politinę karjerą ne-
siveržiau į postus, nes mylėjau ir 
buvau atsidavęs savo profesijai bei 
darbui. Dabar save matyčiau admi-
nistraciniame darbe, nes už mano 
nugaros – daugiau nei 25 darbo 
valstybės tarnyboje metai. 

– Kokius jausmus jaučiate dėl 
dabartinės konservatorių parti-
jos situacijos?

– Labai išgyvenu dėl visko, kas 
vyksta skyriuje, ir pergyvenu dėl jo 
ateities. Juk jis yra mano rankomis 
kurtas. Gal vien dėl to niekaip ne-
galiu nutolti nuo jo reikalų, net ir 
sustabdęs narystę. Be to, skyriaus 
nariai vis manęs nepamiršta ir daž-
nai skambina bei informuoja, kas 
dedasi, stabdo gatvėje, rašo laiškus, 
dalinasi įspūdžiais. Nemaloniai nu-
teikia žinios, kai išgirstu, kad tyliai 
pasitraukė iš šios veiklos jauni, 
mano atvesti žmonės. 

– Dirbote gydytoju to meto sa-
nitarijos epidemiologijos stotyje, 
pastaruoju metu –epidemiologu 
Nacionaliniame visuomenes svei-
katos centro Rokiškio skyriuje ir 
gan sėkmingai tvarkėtės su Co-
vid-19 epidemija. Kaip manote, 
ar panaši „kovidinė“ situacija 
dar sugrįš į rajoną ir kaip išveng-
ti šio sunkaus susirgimo?

– Sergamumas „kovidu“ duoda 
apie save žinoti. Gana dideli serga-
mumo skaičiai šalyje. Dėkui Die-
vui, nėra daug mirčių, neapkrauti 
gydytojai ir neperpildyti reanima-
cijos skyriai. Sergamumo rodikliai 
gali keistis kiekvieną dieną ir ypač – 
artėjant šaltajam metų laikui. Žmo-
nės apsileido ir nebedėvi apsaugos 
priemonių, net ir didžiuliuose su-
sibūrimuose. Šiuo metu Rokiškio 
rajonas pagal susirgimų Covid-19 
infekcija skaičių – „žalias“ ir dide-
lio susirgimų skaičiaus nėra. Nors 
specialių valdymo priemonių CO-
VID infekcijai nebetaikoma, tai-
komos tokios pat priemonės, kaip 
ir gripo epidemijos metu (tik prie 
gripo epidemija skelbiama, kai 100 
atvejų tenka 10 000 gyventojų, o 
dabar bus suminiai gripo bei Covid 
atvejai ir epidemija skelbiama, kai 
150 atvejų teks 10 000 gyventojų). 
Kaip kalbėjo prof. S. Čaplinskas, 
ne tiek yra svarbus kaukių dėvėji-
mas prekybos centruose, kur geras 
vėdinimas ir žmonės būna ne tokį 
ir ilgą laiką, bet mokyklose, darbo-
vietėse, viešajame transporte, kur 
žmonės būna kontakte ilgą laiką su 
bloga ventiliacija.

Vis dar trūksta švietimo, nes kai 
kurių supratimas ir sąmoningumas 
dar žemas. Atėję į polikliniką, kitas 
medicinos įstaigas kai kurie vis dar 
piktinasi, kad reikia kaukių. Dau-
gėja nusistatymas prieš skiepus ir 
tai – pats baisiausias dalykas, koks 
begali būti. Skiepai, ir ne kas kitas, 
leido iš esmės suvaldyti šią infekci-
ją. Todėl to niekada neužmirškime 
ir neskleiskime melo, kad skiepai 
žudo, o ne gydo.

2020 m. kovo 11 d., atidengiant atminimo lentą ir pakrikštijant erdvę prieš 
savivaldybės rūmus „Sąjūdžio aikšte“. (Asmeninio archyvo nuotr.)
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Venecijaus Jočio našlė pagonė Eglė rengia knygą apie pagrindinius 
gyvenimo dėsnius

Rita GRIGALIENĖ

Kas Rokiškyje –  ne naujo-
kai, tikriausiai atsimena žymų 
kaimo keistuolį, medžio dro-
žėją Venecijų Jočį. Rokiškio 
krašto muziejus jo atminimą 
apibūdino: „Vieniems jis – 
keistuolis, kitiems – tas, kuris 
stojant į Europos Sąjungą, su-
degino tvartą, kažkam – tiesiog 
tikras žmogus, kuris gyveno 
taip, kaip jautė.“ Šis įsiminti-
nas žmogus mirė 2018 metais, 
kaip jo žmona Eglė Samulytė 
sako, dėl širdies problemų. Va-
žiuodami pro Degenių kaimą 
(Kazliškio seniūnija), Rokiškio 
rajone, nusprendėme užsukti 
pas baltų žyne vadinamą E. Sa-
mulytę.

Netikėtas susitikimas
Moteris tebegyvena šviesaus 

atminimo V. Jočio jai pastatyta-
me originaliame mediniame dro-
žinėtame name, aplinkui – ypa-
tinga senovės ir medžio drožinių 
aplinka. Tuo metu pas ypatingų 
pažiūrų E. Samulytę sutikome ir 
jos sūnų su draugu, kurie tvarkė 
aplinką bei namus, todėl šeimi-
ninkė jaudinosi, kad negali skirti 
pakankamai  dėmesio. Netrukus 
įsišnekėjome apie pasaulėžiūrą ir 
kas yra žmogaus kelias į laimę. 

Filosofinė etika
Eglė papasakojo, kad daug 

metų dėstytojavo, mokė moky-
klose etikos, tačiau be protėvių 
išminties esą ji nematanti jokios 
etikos ir prasmės. Ji pasitvirti-
nusi savo programą ir pagal ją 
mokinusi moksleivius. Tai, ko 
ji mokė, Eglė pavadino filosofi-
ne etika. Baltų žyne ji tapusi dar 
prieš 30 metų ir tam baigė ilgai 
trunkančius mokslus. Savo gy-
venime ir kitiems perteikiamose 
žiniose Eglė remiasi baltų tikė-

jimu, Visatos dėsnių pažinimu ir 
taikymu, kad išgyventum, nega-
vęs antru lazdos galu...

Prasmė – pagonybėje
Degeniuose gyvenanti V. Jočio 

našlė save vadina pagone ir sako, 
kad pagonybėje niekas nėra pri-
mityvu. Netgi lietuviški žodžiai 
tik iš pradžių atrodo paprasti, 
bet, keičiant skiemenis vietomis, 
jie įgauna daugiau prasmės, pvz., 
žodis „mirti“, sukeitus skiemenis 
– „rimti“... Pagonys be reika-
lo nenulauš šakelės, turės tvir-
tą stuburą, pasitikėjimą Visatos 
dėsniais ir niekam nevergaus bei 

nieko nedarys savo vergais.
Gyvena pagal gamtos dėsnius 
Eglė sako, kad šiuo metu jokiai 

baltų bendruomenei nepriklauso, 
tačiau retkarčiais nuvyksta į kokį 
seminarą, susibūrimą. Artimiau-
sias veiksmas numatomas Baltų 
vienybės dieną – rugsėjo 22 d., 
ant Moškėnų piliakalnio. Turė-
tų rinktis bendraminčiai. Pasak 
Eglės, pagonybės šalininkų yra 
tikrai nemažai ir jų tik daugė-
ja, nes žmonės atsigręžia į na-
tūralumą. Moteris sako, kad jai 
gera gyventi gamtos apsuptyje, 
nuošaliame kaime, kur nemažai 
medžio drožinių dar primena 

jos mirusio vyro darbus. Didžio-
ji dalis drožinių esą parduoti, 
liko nedaug kas, daugiausia va-
dinamosios „zagatovkės“, t.y. 
paruoštukai rimtiems darbams. 
Eglė nevartojanti vaistų, viską 
gydo žolelėmis ir jos medicininė 
kortelė tėra dviejų lapų dydžio, 
kai jos bendraamžių – geros ply-
tos storio. 

Originali ir praktiška
Eglė 30 metų gyveno Kaune, 

sutiko Venecijų ir apsigyveno 
Rokiškio rajone, kur yra jos tė-
velio gimtinė. Originalų namą, 
skirtą žmonai, amžinatilsį V. Jo-
čys laikė paskutiniu rimtu savo 
drožiniu. Baltų tikėjimu gyve-
nanti moteris kurį laiką dirbo 
Pandėlio gimnazijoje, po to – so-
cialinį darbą su Rokiškio rajono 
aklaisiais ir silpnaregiais. Trans-
porto priemonės ji sako nevai-
ruojanti, išskyrus tai, kad vasarą 
važinėja motoroleriu... 

Ruošia leidybai
Šiuo metu Eglė nedirba ofici-

alaus darbo. Savo laiką ji sako 
skirianti netrukus turinčiai pa-
sirodyti knygai „Senosios žynės 
pamokos“, kur išsakė pagrindi-
nius gyvenimiškus pamokymus 
tiems, kurie nori gyventi pa-
gal Visatos dėsnius. Šiuo metu 
atliekami smulkūs koregavimai. 
Dar svarstoma, kad Eglė galėtų 
kartas nuo karto vesti mokymus 
Kaune. 

Tikėjimo pagrindas
Paklausta, kas svarbiausia 

tikėjime, kurio laikosi, Eglė at-
sakė: „Baltiškasis (prigimtinis) 

Tikėjimas, pagrįstas Laiko tėkme 
– energetinių bangų galiomis 
ir Visatos dėsnių pažinimu. Jo 
esmė yra Aido-Atbalsio sistema, 
kuri išdėstyta mūrų tautosakoje, 
švenčių papročiuose, senosiose 
dainose, ornamentikoje ir patar-
lėse. Vienu sakiniu: „Kaip lauke 
šauksi – taip girioje atsilieps", 
„Ką pasėsi – tą ir pjausi" ir pan. 
Tai ir yra teisingo gyvenimo pa-
matas, moralė ir atsakomybė už 
kiekvieną sprendimą.“

Keletas Eglės patarimų
Ir dar – keletas trumpų gyve-

nimiškų pamokymų iš leidybai 
rengiamos knygos „Senosios 
žynės pamokos (prigimtinės (pa-
goniškosios) pasaulėžiūros pra-
džiamokslis)“:

Kalbėk, ką galvoji, ir daryk, 
ką kalbi;

Džiaukis kiekviena diena: gy-
venk ČIA – DABAR – ČIA;

Nuolat siek pažinimo;
Neprisikabink prie daiktų ir 

žmonių;
Nebūk vergas ir neleisk, kad 

Tau vergautų...
Ir vienas patarimas apie ener-

getinę gynybą:
„Prieš įeidamas į patalpą, kur 

laukia nemalonus susitikimas, 
mintyse ar tyliai žodžiais pasa-
kyk: „Ką siunti man blogo, pa-
siimk SAU, SAU, SAU, 1000 
kartų SAU pagal LĖNŲ TEISY-
BĘ.“ Jei žmogus Tau siunčia blo-
gas mintis ar kenkia Tau, viskas 
grįš jam atgal, jei ne – niekam 
nepakenksi, nes tai – ne prakei-
kimas.“ 

Gal kam pravers...

Eglei svarbiausia laikytis Visatos dėsnių, tai yra, būti pagone. (E. Samulytės asmeninio albumo nuotr.)

Namas, paskutinis V. Jočio didelis drožinys, pastatytas žmonai. 
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Dvidešimtoji „Obelinė“ – išrinkta garbės pilietė,       išdalinti apdovanojimai ir kiti džiaugsmai

Rita GRIGALIENĖ

Pasibaigė tris dienas trukusi 
tradicinė Obelių miesto šventė 
„Važiuojam į Obelinę“ (arba tie-
siog paprastai „Obelinė“). Nuo 
penktadienio vakaro prasidėju-
si valčių varžybomis, dviračių 
krosu, naktiniu krepšinio tur-
nyru bei smiginio varžybomis, 
sekmadienį šventė baigta Obelių 
garbės pilietės regalijų įteiki-
mu, duetų ir tercetų varžytuvių 
nugalėtojų, skaniausio obuolių 
pyrago kepėjų, gražiausiai tvar-
komų kiemų savininkų apdova-
nojimais. 

Garbės pilietė – G. Šajaukie-
nė

Jeigu dvi dienos buvo saulėtos 
ir miesto švente leido džiaugtis 
lauke, tai sekmadienis nuo pat 
ryto buvo apniukęs ir dangus galų 
gale pratrūko lietumi, todėl šven-
tė vyko Obelių bendruomenės 
namuose – šiltai ir jaukiai. Čia 
buvo įteiktas Obelių krašto garbės 
pilietės pažymėjimas Genovaitei 
Šajaukienei, kuri pasirašė Obe-
lių garbės piliečių knygoje. „Tai 
žmogus, labai labai šviesus ne 
tik Aleksandravėlės krašte, bet ir 
visame Obelių krašte. Kiek daug 
visokios veiklos, projektų! Ji – vi-
suomenininkė ir tiesiog šiltas, pa-
prastas, teisingas žmogus“, – pri-
statė moterį šventės vedėja Violeta 
Kazlauskienė. Genovaitė tapo vie-
nuoliktąja Obelių garbės piliete. 

Šeštadienio judesys
Iš tiesų viską, kas vyko per 

„Obelinę“, sudėtinga išvardinti, 
nes šventė labai įvairiapusiška, at-
rodytų, visur, kur pažvelgsi, vyks-
tanti. Šeštadienis – judrus ir žais-

mingas. Jame – žvejų varžytuvės, 
vaišinimasis žuviene, tuo pačiu 
metu – pirties malonumai. Neliko 
be judesio Obelių gimnazijos kie-
mas. Čia buvo galima išbandyti 
senus lietuviškus žaidimus, pasi-
klausyti apie bitininkystę, pajodi-
nėti poniu bei išbandyti kitas vai-
kiškas bei nevaikiškas atrakcijas. 

Šokiai su šunimis
Ypatingo dėmesio sulaukė šo-

kių su šunimis varžybos. Jose da-
lyvavo ir Obelių apylinkėse įsikū-
rusi vilnietė Sondra Jonceva, kuri 
dresuoja ir įvairiausių triukų yra 
išmokiusi savo neturinčius jokių 
kilmės dokumentų ir, atrodo, pa-
prasčiausius, kiemsargius šunis. 
Iš varžybų pasirodymų susidaro 
įspūdis, kad būtent tokie šunys 
geriausiai šoka. Šįkart S. Jonceva 
šoko, pasirengusi indėniškais rū-
bais. 

Mugė ir koncertai
Savaime aišku, kokia gi miesto 

šventė be mugės? Vyko ji ir Obe-
liuose. Koncertų per „Obelinę“ ga-
lima buvo paklausyti įvairių: nuo 
šeštadienį vykusio populiariosios 
muzikos atlikėjų Natalijos Bun-
kės, grupių „Bernužėliai“, „Džen-
telmenai“ ir skrabalais grojusio 
Regimanto Šilinsko, diskotekos su 
elektroninės muzikos virtuozais 
„Alchemikais“ iki sekmadienį vy-
kusių regioninių duetų bei tercetų 
varžytuvių „Skambėk, Obelija“.

Įvairovė
Buvo galima sužinoti apie seną-

ją Obelių dvarvietę, atskleidžiant 
archeologinių tyrinėjimų rezulta-
tus, pasiklausyti kraštietės poetės 
Gražinos Degutytės – Pitrėnienės 
poezijos. Vyko Švenč. Mergelės 

gimimo atlaidai. Buvo atsisveiki-
nama su senuoju turgeliu... 

Žodžiai ir dovanos 
Gražius žodžius naujai garbės 

pilietei tarė Obelių miesto seniūnė 
Jūratė Šinkūnienė, kuri pažymėjo, 
kad G. Šajaukienės apdovanojimą 
lėmė ne metų, dviejų ar penkerių, 
bet viso gyvenimo įdirbis, kuris 
liks ateičiai. „Dabar turėtų skam-
bėti kažkokia džiaugsminga kalba, 
bet aš jos nesiruošiu sakyti, kadan-
gi nesijaučiu tiek verta, kad vadin-
čiausi Obelių krašto piliete kartu 
su tais, kurie garsina Obelių kraštą 
žymiai daugiau ir matomiau“, – 
tarė žodį garbingą apdovanojimą 
pelniusi šviesuolė iš Aleksandra-
vėlės. Savo nuopelnus ji įvertino 
kukliai ir sakė, kad Šventajame 
rašte parašyta, kad tas, kuris gali 
daryti gerus darbus ir jų nedaro, 
nusideda, todėl ji save tik gelbėju-

Genovaitei puokštę įteikė ir kunigas L. Nedveckas.

Obelių krašto garbės pilietę G. Šajaukienę sveikina Obelių seniūnė J. Šinkūnienė.

Su vaikais pramogavo „Linksmas lagaminas“. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

si nuo nuodėmės. 
Garbės pilietę sveikino Obelių 

Šv. Onos bažnyčios kunigas Lai-
monas Nedveckas, Rokiškio rajo-
no savivaldybės Komunikacijos ir 
kultūros skyriaus vyriausioji spe-
cialistė kultūrai Janina Komkienė, 
kraštiečiai, žinomi Obelių krašto 
žmonės. Gėlės ir dovanos sunkiai 
tilpo į glėbį. 

Manifestas
Pirmą kartą „Obelinės“ istori-

joje perskaitytas laiškas ateinan-
čioms kartoms. Šį laišką – mani-
festą pristatė ilgametė mokytoja 
istorikė Vera Kišūnienė. Ji paste-
bėjo, kad šiuolaikiniai moksleiviai 
nebežino savo krašto istorijos, o 
šiuo atveju – nežino, ką obelie-
čiams reiškia „žalioji“, kokios mo-
kyklos čia buvę ir kaip gyventa. 
Manifestas pavadintas „Čia mūsų 
namai“. Šis raštas įdėtas į kapsu-

lę ir bus užkastas po akmeniu ša-
lia naujųjų Obelių bendruomenės 
namų Žaliojoje gatvėje. 

Linksmino animatoriai
Kol tėveliai klausėsi duetų bei 

tercetų varžytuvių, mažieji galė-
jo šėlti su „Linksmojo lagamino“ 
animatoriais tam sukurtoje erdvė-
je. Veiklos sudomino ne tik ma-
žuosius, bet ir suaugusiuosius, ku-
rie užsukę vis klausinėjo, ar jiems 
dalyvauti galima.  

Vertino komisija
Šeštose regioninėse duetų ir 

tercetų varžytuvėse „Skambėk, 
Obelija“ dalyvavo dešimt kolek-
tyvų: iš Kamajų, Kriaunų, Obelių 
gimnazijos, Biržų, Kupiškio, Jo-
navos... Kolektyvus vertino kom-
petentinga komisija: Rokiškio 
kultūros centro vokalinės grupės 
„BELLA FA“ vadovė Rasa Šaka-

Už konkurse „Obeliai puošiasi“ Obelių savarankiško gyvenimo namų laimėtą antrąją vietą apdovanojimą atsiėmė Rokiškio 
socialinių paslaugų centro direktorė J. Paukštienė.



9RENGINIAI www.rokiskiosirena.lt
2022 m. rugsėjo 13 d.

Dvidešimtoji „Obelinė“ – išrinkta garbės pilietė,       išdalinti apdovanojimai ir kiti džiaugsmai
lienė, Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos solinio daina-
vimo mokytoja metodininkė Asta 
Vajegienė ir Rimantas Tamošiū-
nas, ilgametis muzikos mokytojas, 
kapelos vadovas. 

Laimėjo jonavietės
Visų pasirodymai buvo nuosta-

būs ir saviti, tačiau vietas suskirs-
tyti reikėjo. Apdovanojimai pradė-
ti nuo trečiosios vietos. Ji atiteko 
Obelių socialinių paslaugų namų 
kultūros padalinio duetas „Obeli-
ja“, kuri šį apdovanojimą priėmė 
itin džiaugsmingai. Beje, šis due-
tas buvo ir visos šventės, vykusios 
„žaliojoje“, veidas – vedė renginį. 
Antroji vieta atiteko Biržų kultū-
ros centro Pačeriaukštės skyriaus 
duetui, nugalėtojos - Jonavos kul-
tūros centro vokalinės grupės ter-
ceto „Pinavija“ moterys.

Skaniausias pyragas
Įvertinti ir obuolių pyragai, ku-

rių buvo bene dešimt. Juos ragavo 
ir vertino čia pat paskirta komisija. 
Pyragai apdovanoti net pagal ketu-
rias kategorijas: kvapniausias py-
ragas, kuriuo tapo trečiasis nume-
ris, „obelietiškiausias“, kuriame 

rasta daugiausia obuolių, kuriuo 
tapo septintasis numeris, gražiau-
sias buvo ketvirtasis pyragas iš 
Gediškių, o skaniausias – pirmu 
numeriu pažymėtas pyragas iš 
Aleksandravėlės. Nors nominan-
tai neįvardinti pavardėmis,  tačiau 
juos obeliečiai tikrai pažįsta.

Kas gražiausiai pasipuošė?
Apdovanoti konkurso „Obeliai 

puošiasi“ nugalėtojai. Atsiųstos 
nuotraukos, kurios už gražiausią 
bei šventiškiausią aplinką vertin-
tos patiktukais. Balsavimas vyko 
tris dienas. Prizus įsteigė Kęstu-
čio Vanago įmonė. Trečioji vieta 
atiteko Obelių priemiesčio gy-
ventojams. Antroji, sulaukusi 151 
patiktuko, - Obelių savarankiško 
gyvenimo namams. Prizas perduo-
tas Rokiškio socialinių paslaugų 
centro direktorei Jolantai Paukš-
tienei. Pirmos vietos nugalėtoja, 
obelietė Jolanta, sulaukė 171 pa-
tiktuko. Neliko be dėmesio ir kiti 
konkurso dalyviai. 

Dvidešimtoji „Obelinės“ šven-
tė pabaigta gausiomis bendrystės 
vaišėmis, kurių metu baigti ragauti 
obuolių pyragai bei ne tokie saldūs 
skanėstai. 

Rokiškio J. Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bei Obelių gimnazijos moksleivių literatūrinė kompozicija. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

„Obelinė“ pradėta penktadienį  – atidaryta nauja edukacinė erdvė 
ir vyko valčių varžybos

Rita GRIGALIENĖ

Rugsėjo 9 d. prie Laisvės kovų 
muziejaus Obeliuose pradėta tra-
dicinė „Obelinės“ šventė pradėta 
dviem šventiškais momentais – ati-
daryta nauja muziejaus edukacinė 
erdvė „Gyvename šalia piliakal-
nių“ bei tradicinėmis, jau penkto-
siomis, valčių varžybomis. 

Praturtins sąrašą
Edukacinė erdvė praturtins Lais-

vės kovų muziejaus lankytinų objektų 
sąrašą. Jau yra bunkeris, tremtinių ba-
rakas, dabar – ir XIII-XIV a. lietuvių 
pilies rekonstrukcija. Rokiškio krašto 
muziejaus Laisvės kovų istorijos sky-
riaus vedėjas Valius Kazlauskas gal ir 
juokaudamas, gal ir rimtai paminėjo, 
kad edukacinių erdvių ateityje gali 
atsirasti ir daugiau – vietos tam esą 
užtektinai. 

Talkino moksleiviai
Edukacinės erdvės atidarymo pro-

ga surengta literatūrinė kompozicija, 
kurioje dalyvavo Rokiškio J. Tumo 
– Vaižganto „Romuvos“ padalinio bei 
Obelių gimnazijos moksleiviai. Eilės, 
nukeliančios į senovę, baltiški rūbai, 
deglai nukėlė į tuos laikus, kada atsi-
rado piliakalniai. 

Prisidėjo rėmėjai
Padėkota rėmėjams, be kurių pilia-

kalnio maketo padaryti nebūtų pavy-
kę – tai UAB „Rokiškio Sirena“ di-
rektorius Simonas Tuska bei Rokiškio 
profesinio mokymo centro pedagogas 
Arūnas Kairys. „Rokiškio Sirenos“ 
vadovas pagelbėjo medžiagomis sta-

tybai, o A. Kairys – konsultacijomis. 
Jie šia ekspoziciją iškilmingai ir ati-
dengė. Už pagalbą, įgyvendinant su-
manymą, įteiktos padėkos.

Varžėsi 8-iese 
Iš karto po edukacinės erdvės ati-

dengimo pradėtos penktosios valčių 
varžybos. Norinčių varžytis atsirado 
8 – vieni jau turintys patirties, kiti 
dalyvavo pirmą kartą. Valčių varžy-
bose buvo lenktyniaujama pakaitomis 
dviem irklinėmis valtimis. Varžybų 
dalyviai turėjo įveikti 600 metrų ats-
tumą – nuplaukti beveik iki kito Obe-
lių ežero kranto, apiplaukti plūdurą ir 
grįžti atgal. Laikas buvo fiksuojamas. 
Apdovanoti trijų prizinių vietų laimė-
tojai, vienas gavo paskatinamąjį prizą, 
kitiems įteiktos simbolinės dovanos. 

Įteikti apdovanojimai
Kaip minėjo V. Kazlauskas, šiomis 

valčių varžybomis norima pasakyti, 
kiek svarbu yra turėti švarų Obelių 
ežerą, kuriame būtų galima užsiimti 
įvairiomis veiklomis, nebijant užteršto 
vandens. Valčių varžybų nugalėtojas 
– Dainius Klebonas, atstumą įveikęs 
per 6 minutes 50,41 sekundės. An-
troji vieta atiteko Eimantui Seibučiui, 
kurio rezultatas – 7 minutės 04,35 se-
kundės, trečioji – Ramūnui Balaišiui, 
kurio rezultatas mažesnis beveik 10 
sekundžių, bei paskatinamasis prizas 
– Egidijui Kalpokui. Tarp besivaržan-
čių irkluotojų – ir fotografas Darius 
Baltakys. Deja, jo rezultatas tarp pri-
zininkų nepakliuvo.

Šeštadienį ir sekmadienį apsilan-
kiusiųjų „Obelinėje“ laukia įvairios 
pramogos. Muziejininkė D. Meškauskienė įteikia padėkas rėmėjams, tarp kurių – ir „Rokiškio sirenos“ direktorius S. Tuska.

Duetų ir tercetų varžytuvių „Skambėk, Obelija“ nugalėtojos – Jonavos kultūros centro vokalinės grupės tercetas „Pinavija“.
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Norvegas, atvykęs pažiūrėti ralio, 
svetimu automobiliu spruko 
iš Rokiškio rajono

Rita GRIGALIENĖ

Norvegijos Karalystės pilie-
tis 23 metų Christian P. A. 2022 
m. rugpjūčio 15 d., apie  4.50 
val., Rokiškio rajone, kelio Ro-
kiškis – Žiobiškis – Paliepis 12 
kilometre, ties Buteikių kaimu, 
buvo sustabdytas, vairuojantis 
automobilį „VW Sharan“ gir-
tas. Pirmo patikrinimo metu 
alkotesteris užfiksavo 2,14 pro-
milių neblaivumą, o po 20 mi-
nučių – 2,07 promiles. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl nusi-
kaltimo, numatyto Baudžiamo-
jo kodekso 2811 straipsnio 1 da-
lyje, padarymo.

Išsigando, kad nesumuštų
Ikiteisminio tyrimo metu 

Christian P. A. apklausė policija. 
Pasirodo, norvegas į Lietuvą at-
vyko pažiūrėti ralio, vykstančio 
Rokiškio rajone. Su draugu jis 
atvyko dar rugpjūčio 11 d., o rug-
pjūčio 14 d. vakare jie dviese gėrė 
alų ir degtinę. Įvyko konfliktas ir, 
pasak Christian, jis išsigando, 
kad draugas jo nesumuštų, todėl 
čiupo savo daiktus, įsėdo į kieme 
buvusį nerakintą automobilį „VW 
Sharan“, kurio užvedimo rakteliai 
buvo spynelėje, ir išvažiavo į Vil-
nių. Tuo metu jis planavo lėktuvu 
išskristi į Norvegiją. Deja, bėglį 
sustabdė policijos pareigūnai ir 
Christian iš karto prisipažino, kad 
prie vairo sėdo neblaivus.

Prašėsi antrankių
Policija tą naktį gavo prane-

šimą, kad ką tik su automobiliu 
„VW Sharan“ išvažiavo neblaivus 
užsienietis ir automobilis gali būti 
Žiobiškio apylinkėse. Apie 4.50 
val. automobilis buvo sustabdy-
tas. Automobilį vairavo Norvegi-
jos pilietis. jis buvo vienas. Pasak 
apklausto policijos pareigūno, 
vairuotojas iš karto tiesė rankas, 
kad jam uždėtų antrankius, prisi-

pažino, kad yra išgėręs. Girtumą 
parodė alkotesteris, o neblaivumo 
nustatymo testo norvegui atlikti 
nepavyko – jis negalėjo eiti viena 
linija, jam nesisekė pirštu patai-
kyti į nosies galą. Christian su pa-
tikrinimo rezultatais sutiko, sakė, 
kad norėjo nuvažiuoti į Vilnių ir 
išvykti iš šalies.

Savininkas nežinojo
Norvegijos Karalystės pilietis į 

Lietuvą atvyko su draugu lietuviu 
ir visą tą laiką svečiavosi pas jį. 
Automobilis, kuriuo jis, būdamas 
girtas, taikėsi išvykti į Vilnių, 
buvo ne jo, o draugo tėvo. Ap-
klausiamas pareigūnų, jis sakė, 
kad tik 2022 m. rugpjūčio 15 d. 
ryte sužinojo, jog sūnaus draugas 
iš Norvegijos pasiėmė jo automo-
bilį ir neblaivus juo išvažiavo. Tai 
padaryti jam pavyko todėl, kad 
automobilio rakteliai buvo vidu-
je ir automobilis kieme stovėjo 
nerakintas. Kadangi automobilis 
buvo išvežtas į saugojimo aikš-
telę, jo savininkas prašė grąžinti 
jam transporto priemonę, nes jis 
nežinojo, kad automobiliu va-
žiuoti sugalvos neblaivus asmuo.

Siūlė bausti švelniai
Panevėžio apylinkės proku-

ratūros prokurorė Irena Pšal-
gauskienė į teismą kreipėsi su 
pareiškimu dėl proceso užbaigi-
mo teismo baudžiamuoju įsaky-
mu. Christian P. A. kaltė buvo 
akivaizdi. Kaltinamasis sutiko su 
prokurorės bausmės rūšimi ir jos 
dydžiu. Byloje įvertinta tai, kad 
jaunas Norvegijos pilietis yra ne-
teistas, jo atsakomybę lengvinanti 
aplinkybė – visiškas kaltės pripa-
žinimas bei nuoširdus gailėjima-
sis, nėra duomenų apie tai, kad šis 
asmuo būtų baustas administraci-
ne tvarka,  būtų gydytas nuo pri-
klausomybės ar psichikos ligų ir, 
anot kaltinamojo, jis yra dirban-
tis. Prokurorė pasiūlė Christian P. 

A. skirti baudą, kurios dydis būtų 
artimas minimaliam įstatymo nu-
matytam dydžiui.

1 900 Eur – per metus
Panevėžio apylinkės teismo 

Rokiškio rūmų teisėjas Giedrius 
Nemeikšis prokurorės prašymą 
tenkino ir Christian P. A. pripa-
žino kaltu, padarius nusikaltimą, 
numatytą BK 2811 straipsnio 
1 dalyje, ir skirti jam 60 MGL 
(3000 Eur) dydžio baudą. Suma-
žinus trečdaliu, galutinė bausmė 
– 40 MGL (2000 Eur) dydžio 
bauda. Kadangi Christian vieną 
parą praleido areštinėje, ji įver-
tinta 100 eurų ir tokia suma su-
mažinta bauda – nuteistasis turės 
sumokėti 1900 eurų. Nustatytas 
12 mėnesių nuo teismo baudžia-
mojo įsakymo įsiteisėjimo dienos 
savanoriško baudos sumokėjimo 
terminas.

Kiti nuostoliai
Kaip ir visada, teisiant už nu-

sikaltimus, susijusius su eismo 
saugumo reikalavimų nesilaiky-
mu, iš Christian P. A. atimta teisė 
vairuoti transporto priemones 2 
metams. Automobilis „VW Sha-
ran“, pagamintas 1997 metais, 
VšĮ „Emprekis“ pažyma įvertin-
tas 1130 Eur su PVM suma. Tokią 
sumą nuspręsta konfiskuoti iš kal-
tininko valstybės naudai. 

Laukiama įsiteisėjimo
Baudžiamasis įsakymas, pri-

imtas 2022 m. rugsėjo 6 d., kol 
kas nėra įsiteisėjęs.  Jis išsiųstas 
nuteistajam. Per 14 dienų nuo šio 
dokumento įteikimo jis turi teisę 
pareikšti prašymą surengti bylos 
nagrinėjimą teisme žodžiu, pra-
šyti skirti kitokią bausmę, tačiau 
praėjus šiam laikotarpiui, bau-
džiamasis įsakymas įsiteisėja ir 
yra neskundžiamas. 

Asociatyvus nuotraukų koliažas.

Už viaduko susidūrė du 
lengvieji automobiliai

Rugsėjo 8 d. apie 17.30 val. sankryžoje už viaduko šalia Rokiškio miesto susidūrė 
„Chrysler“ ir „Toyota“ lengvieji automobiliai. Įvykio aplinkybes aiškinasi Rokiškio 
rajono policijos komisariato pareigūnai. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.).

Pandėlio seniūnijoje 
smilko krūmai

Rugsėjo 10 d. apie 16 val. Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba gavo pranešimą, 
kad Pakapių kaime, Pandėlio seniūnijoje, šalia elektros transformatorinės smilksta 
krūmai. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.).

Mūsų ugniagesiai gelbėtojai 
gavo termovizorių

Aušra MALINAUSKIENĖ

Rugsėjo 9 dieną Rokiškio 
priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą 
(PGT) pasiekė naujas termovi-
zorius. 

Pasak Rokiškio PGT vyr. spe-
cialisto Dariaus Bareišio, mūsų 
ugniagesiai turėjo vieną tokį prie-
taisą, o dabar turės antrą. 

„Paprastai termovizorių veža-
mės į visus gaisrus, nes jis rodo 
temperatūrų skirtumus, todėl mums 
lengviau pastebėti ar pastate, kuria-
me kilo gaisras, yra žmonių. Taip 
pat lengviau nustatyti gaisro židinį 
ar iš kur sklinda dūmai“, –  sakė D. 
Bareišis.

Šiemet Priešgaisrinės apsau-

gos ir gelbėjimo departamentas 
(PAGD) įsigijo 75 naujus termovi-
zorius „FLIR K65“. Jais bus aprū-
pintos visos priešgaisrinių gelbėji-
mo valdybų ir tarnybų komandos. 
Termovizoriai paskirstyti prieš-
gaisrinėms gelbėjimo valdyboms. 
Panevėžio Priešgaisrinė gelbėjimo 
valdyba gavo 12, vienas iš jų atite-
ko rokiškėnams. 

PAGD nuotraukoje – termovizorius.
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•  Santechnikos darbai.  
Tel. 8 688 84 126. Rokiškis
•  Biologinių valymo įrenginių 
August ir ko pardavimas, 
montavimas, aptarnavimas. Lauko 
inžinerinių tinklų įrengimas: Lietaus 
nuotekos, drenažas, vandentiekis, 
buitinės nuotekos. Visi žemės 
kasimo, lyginimo darbai. www.
rokiskiokasyba.lt. Tel. 8 679 19 742. 
Rokiškis
•  Žolės pjovimas trimeriu, lapų 
surinkimas ir išvežimas.  
Tel. 8 613 31 097. Rokiškis
• Pavežimo paslaugos. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 684 48 006. Rokiškis
•  Mini ekskavatoriaus kasimo 
paslaugos. Nuotekų valymo 
įrengimas, santechnikos ir griovimo 
darbai. Tel. 8 644 41 260. Rokiškis

PERKA

•  Gerbūvio darbai. Greitai 
kokybiškai klojame trinkeles. Vejos 
bortelių, kelio bortų dėjimas. Laiptų 
betonavimas, klijavimas. Lietaus 
vamzdžių pajungimas, drenažo 
įrengimas. Tel. 8 665 82 732. 
Rokiškis
•  Perku rugius sėklai ir iki pusės 
metų teličaitę auginimui.  
Tel. 8 676 43 327. Rokiškis
•  Nebrangiai perku galingą 
oro kompresorių iki 12 bar. ir 
stacionarias gręžimo stakleles.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
•  SENJORO komanda nuo šiol 
darbuojasi ir Rokiškyje! Tad jei 
pažįstate senjorą, kuriam ne tik 
reikalinga pagalba buityje, bet ir 
trūksta draugijos, mes pasirengę 
padėti!&nbsp;SENJORO 
socialines paslaugas pilnai arba 
dalinai finansuoja Rokiškio rajono 
savivaldybė. Tel. 8 675 53 019. 
Vilnius
•  Perkame iki 2000 metų 
Citroen Jumpy, Evasion, 
Peugeot 806,  Expert, Fiat 
Scudo, Ulysse benzininius ir 
dyzelinius automobilius. Gali būti 
nevažiuojantis. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  Perku 2pts-4 priekabą. Gali būti 
be dokumentų. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
•  Skubiai nupirkčiau automobilį 
bet kokios būklės. Gali būti 
apleistas, ilgai stovintis, be 
numerių, nurašytas, išregistruotas, 
nebetinkamas naudojimui, tinkamas 
tik į metalo laužą arba puikios 
būklės. Tinkamą variantą paimčiau 
iškarto su traliuku. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 613 43 941. Rokiškis

NUOMA

persirengimo kambarys, virtuvėlė. 
Visi baldai ir įranga nauji. Nuomos 
kaina pagal susitarimą.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
•  Nuomoju mūrinį 106 m2 namą 
Rokiškio rajone, Maineivų kaime. 
Name trys atskiri kambariai, visos 
komunikacijos, virtuvėje visa buitinė 
technika.Smulkesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 693 29 991. Rokiškis
•  Išnuomojamas 1 kambario butas, 
su patogumais Vilniuje.  
Tel. 8 630 17 722. Vilnius
•  Išsinuomočiau garažą. Reikalingas 
automobilio laikymui. Domina tik 
sausi. Tel. 8 623 16 255. Vilnius
•  Išsinuomočiau žemę Rokiškio 
rajone. Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
•  Ieškau išsinuomoti 2 kambarių 
butą. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 613 32 854. Rokiškis
• Miesto centre Vilniaus g. 5 
išnuomojami du kabinetai po 25 
kv. m. Kaina 150 Eur. Yra apie 150 
kv. m salė, prekybai, gamybai 300 
Eur. Yra sandėlys gamybai, galima 
naudoti kaip garažą, 150 kv. m, 
didelis kiemas. Tel. 8 698 72 211. 
Rokiškis
• Jauna šeima su kūdikiu ieško 
išsinuomoti butą Rokiškio mieste už 
protingą kainą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 21 873. Rokiškis
•  Skubiai ieškau išsinuomoti butą. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis
•  Ieškau žemės nuomai. Kaina 5000 
Eur. Tel. 8 615 46 365. Rokiškis

•  Išnuomojamas naujai įrengtas 
kosmetologinis kabinetas 
mikrorajone. Kabinete yra ši įranga: 
manikiūro staliukai su dulkių 
ištraukėju, meistro ir kliento kėdės, 
kosmetologinis krėslas, pakabos, 
lentynos ir kt. Kabinete yra poilsio 
zona su laukiamojo baldais, 

KITA

•  Sausas skaldytas malkas. Taip 
pat turiu trumpų, kaitrių, sausų 
kaladėlių. Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
•  Sausas malkas. Atvežu. Tel. 8 671 
89 551. Rokiškis
•  Bičių dūminę, penėtuves. 13 vnt. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
•  5 m. sausų malkų. Obeliai. Tel. 8 
620 66 284. Rokiškis
•  Savadarbes obliavimo stakles, 
kalnų dviratį, akordeoną 96 bosų, du 
pjūklus su ašimi diskiniam, žiemines 
padangas R16 4 vnt. Tel. 8 620 67 
272. Rokiškis
• Naujus el. prietaisus naikinimui 
nuo žiurkių, pelių, tarakonų, blakių. 
Čekų gamybos. Kaina 12 Eur. Tel. 8 
646 04 605. Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo dėžę 
50x50x26 cm. Kaina 12 Eur. Tel. 8 
682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius 100 
ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį kabelį 4x16. Ilgis 4 
m. Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 16 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
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• Du šildymo sezonus naudotą kieto 
kuro katilą Kalvis, 10 KW. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Tarpines reles 24 ir 230 V. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Elektros transformatorius 230/24 
V–0,05 KVA ir 230/24 V–0,1 KVA. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Programines laiko reles BЛ–34У4, 
BC–10–33 230 V, 50 Hz. Kaina 7 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Naudotus magnetinius paleidėjus 
PME-211 380/230 V, 25 A, PME-
121. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Trifazį el. automatą: AE tipo 63 
A. Kaina 7 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Antikvarinę monetą caro Antrajo, 
auksinę 10 rublių monetą. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Kasos aparatą Datecs DP 50. 
Naudotas, bet apsauginės plėvelės 
nenuplėštos. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Savadarbį malkinį šildymo katilą. 
Galingumas iki 24 kW, suvirintas 
iš 6 mm skardos. Naudotas 7 
sezonus. Veikia gerai, galima kūrenti 
anglimis, briketais. Užkrovimas iš 
viršaus. Tel. 8 616 92 745. Rokiškis
• Skaldytas uosines malkas. Vežu po 
2,5 m. Turime medienos atraižų.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
•  Naują Glo, naujas ausines, 
žaidimą Gata4. Kainos sutartinės. 
Tel. 8 626 71 992. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą Rokiškio raj., Obelių sen., 
Šileikių k. 8,0872 ha ploto (kad. nr. 
7325/0001:6). Atlikti geodeziniai 
matavimai. Be tarpininkų. Arba 
keičiu į 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Kaina 27000 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą 9,67 ha ploto Zarasų raj., 
Didėjos k. Netoli didelio ežero (kad. 
nr. 4364/0002:0064) arba keičiu į 
2 kambarių butą Rokiškyje. Kaina 
31000 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
•  Sodybą prie ežerų.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Laibgalių k. 3,5 ha ir 1,5 ha mišką, 
karjerą. Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
•  Namą/sodybą Vanagynės k., 15 
km - Rokiškis, 5 km nuo Latvijos. 
Namas 59 kv m , ūkio pastatai. 

Žemė 30 a. Rami šviesi vieta. Namui 
reikalingas remontas. Nėra elektros. 
Visi dokumentai yra parengti 
registracijai su notare. Kaina 2600 
Eur. Tel. 8 602 73 755. Rokiškis
•  Vienkiemį netoli Pandėlio. 
Adresas: Rokiškio raj., Kirdonys. 
Sklypo plotas: 1 ha. Namo tipas: 
rąstinis. Aukštų skaičius: 1. 
Atstumai: iki Pandėlio 3,53 km, iki 
Rokiškio 20,13 km, iki Kupiškio 
22,58 km, iki Vabalninko 30,92 km. 
Kaina 40000 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
•  400 kv. m karkasinį pastatą 
Rokiškio mieste. Asfaltuotas 
privažiavimas. Tel. 8 664 17 344. 
Rokiškis
•  3 kambarių butą Jaunystės 
g. Namas blokinis, 5 aukštas. 
Paliekame baldus. Papildomas tel. 
pasiteiravimui 8 687 53215. Kaina 
53000 Eur. Tel. 8 611 21 831. 
Rokiškis
•  Mūrinį gyvenamą namą ramioje 
Rokiškio miesto dalyje, Birutės g. 
su 6 a sklypu. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 69000 Eur.  
Tel. 8 698 14 579. Rokiškis
•  50 a sodybą Panemunėlio gelež. 
st. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 699 07 428. Rokiškis
•  3 kambarių butą renovuotame 
name Jaunystės g. 4. Plastikiniai 
langai, įstiklintas didelis balkonas 
per du kambarius. Pernai šildymo 
kaina buvo 28 Eur., ekonomiškas 
butas. Detaliau telefonu. Kaina 
42000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  2 kambarių butą, 3 aukštas, 53,36 
kv., mūrinis namas, Jaunystės g. 
11. Šarvo durys, plastikiniai langai, 
butas vidurinis, didelis balkonas per 
du kambarius. Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 682 96 043. Rokiškis
•  Medinį apskardintą garažą 
Pandėlio g. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
•  3 kambarių 65 kv. m butą 
Rokiškio raj. Juodupės miestelyje, 
Tekstilininkų g. Pirmas aukštas. 
Sudėti plastikiniai langai, įstiklintas 
didelis balkonas. Kambariuose 
sudėtos laminuotos grindys. Vonia 
ir tualetas atskirai. Kaina 9000 Eur. 
Tel. 8 634 35 728. Rokiškis
•  Trijų kambarių butą renovuotame 
name Taikos g. 3. Ketvirtas aukštas. 
Pradėtas remontuoti. Kaina 47000 
Eur. Tel. 8 608 84 727. Rokiškis
•  Išsinuomočiau žemės sklypą 
Kazliškio sen. ir aplink. Domina 
įvairūs variantai. Tel. 8 695 82 102. 
Rokiškis
•  Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje. Tel. 8 673 30 382. 
Rokiškis
• Garažą Pagojoje. 1 korpusas, 
pietinė pusė. Kaina 3809 Eur.  
Tel. 8 652 82 907. Rokiškis
•  Sklypą Bajorų gyvenvietėje. Nuo 

Rokiškio miesto tik 2 km. Geras 
privažiavimas. 19 arų namų valdos 
sklypas. Gražus atsiveriantis vaizdas 
į ežerą, sutvarkyta pakrantė. Puikus 
investicinis objektas. Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 624 54 017. Rokiškis

•  Pašarines bulves.  
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
•  Pašarines bulves 0,08 Eur/kg.  
Tel. 8 628 65 180. Rokiškis
•  Už simbolinę kainą krūmus 
biokurui. Jau išpjauti, išsivežti 
patiems. Tel. 8 608 28 256. Rokiškis

AUGALAI

•  Lauko baldus. 2 vnt. Sėdima vieta 
iš degintų lentų ir nulakuota, rėmas 
impregnuotas. Po 100 Eur.  
Tel. 8 606 34 017. Rokiškis
•  Tvarkingą miegamą fotelį. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 671 49 863. Rokiškis
•  Pintą sofą su miegama dalimi. 
Kaina 29 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
•  Patogų viengulį čiužinį Lonas 
2x0,9 m. Nusiima užvalkalas, 
galima išskalbti. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
•  Staliuką. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
•  Tvarkingą lovą su patalynės dėžę. 
2 vnt. Perkant abi iš karto 80 Eur. 
Atskirai 1 lovą 50 Eur.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
•  Naują rašomąjį stalą. Kaina 48 
Eur. Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
•  Naują biuro kėdę. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 686 29 431. Rokiškis
• Sofą lovą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 699 28 976. Rokiškis
•  Mažai naudotą masyvų geros 
būklės rašomąjį stalą. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 652 82 907. Rokiškis

BALDAI

• Naudotą puikiai veikiančią skalbimo 
mašiną Samsung. Talpa 6 kg. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 619 64 974. Rokiškis
•  Verpimo ratelį su siūlų vyniotuvu. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Mažą šaldytuvą Candy vyresnio 
amžiaus žmogui ar studentui. Juodupė. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 11 109. Rokiškis
•  Džiovyklę Elektroliux.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
•  Šaldytuva Atlant A++ klasės. 
Garantinis iki 2024 m. Galiu atvežti. 
Detaliau tel. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 696 65 249. Rokiškis
• Veikiantį ir tvarkingą šaldytuvą Beko 
180x55 cm, Sriubiškių km., Pandėlio 
sen. Kaina 80 Eur. Tel. 8 646 81 861. 
Rokiškis
•  Ketaus (špižinius) radiatorius. 13 
sekcijų - 1 vnt., 10 sekcijų - 3 vnt., 5 
sekcijų - 1 vnt. Sekcijos kaina 2 Eur. 
Tel. 8 687 47 330. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

•  Dovanojami baldai Rokiškio 
mieste. Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

DOVANOJA

SIŪLO DARBĄ

•  Ūkyje reikalingas fermos 
darbuotojas. Tel. 8 615 34 570. 
Rokiškis
•  UAB Ramundas GM reikalinga 
(-s) šaltkalvis (-ė). Darbo vieta - 
Panemunėlio gelež. stotis, Rokiškio 
r. Darbas nuo 6:00 - 15:30 val. 
Darbo užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 1100 Eur iki 1230 
Eur. Tel. nr. +37061003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalinga 
(-s) medienos staklių operatorė 
(-ius). Darbo vieta - Dirbtuvių g. 
13, Obeliai, Rokiškio r. Darbo 
užmokestis – neatskaičius mokesčių 
nuo 1190 Eur iki 1290 Eur. Darbas 
pamaininis. Tel. nr. +37061003980. 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Vokietijos darbdavys ieško 
mechanikų, elektrikų, darbuotojų 
logistikos sandėliuose. Prekių 
surinkėjų, krautuvų vairuotojų. 
Būtina krautuvo vairuotojo 
pažymėjimas, tokių kaip 
aukštuminis krautuvas, ilgas šakinis 
krautuvas priekinis.  
Tel. 8 608 62 874. Rokiškis
• Ieškau kas galėtų padaryti 
medinius langų rėmus su stiklais. 
Tel. 8 606 49 355. Rokiškis
•  UAB Lašų duona ieško kepyklos 
darbininko (-ės). Tel. 8 682 47 852. 
Rokiškis
•  Darbo pasiūlymas 
7 staliams. Ieškantiems darbo 
Norvegijoje, Stavanger mieste. 
Kaina 3400 Eur. Tel. 8 629 97 089. 
Rokiškis
•  Skubiai reikalingas santechnikas 
darbui Žemaitijos regione.  
Tel. 8 655 17 365. Rokiškis
• Reikalingi miško pjovėjai ir 
pagalbiniai darbuotojai. Greitas ir 
sąžiningas atsiskaitymas.  
Tel. 8 684 89 786. Rokiškis

IEŠKO DARBO
•  Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Turiu socialinės darbuotojos 
padėjėjos pažymėjimą. Taip pat 
galėčiau prižiūrėti vaiką.  
Tel. 8 610 30 230. Rokiškis
•  Ieškau darbo. Dirbęs prie 
trinkelių, griovimo darbų. Galiu 
dirbti ir pagalbinį darbą.  
Tel. 8 683 88 808. Rokiškis
• Skubiai ieškau bet kokio darbo. 
Galiu dirbti pagalbinius darbus, taip 
pat ir vienadienius.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau darbo prie vidaus apdailos. 
Dirbu su verslo liudijimu.  
Tel. 8 678 59 037. Rokiškis
•  Ieškau darbo. Galiu dirbti valytoja, 
kambarine, bet kokius kitus darbus. 
Tel. 8 672 66 572. Rokiškis
•  Ieškau sunkios technikos 
operatoriaus, vairuotojo darbo. 
Turiu B, C, CE, TR1, TR2, SZ, SM 
vairuotojo kategorijos pažymėjimus. 
6 m. dirbęs žemės ūkyje. Gebu 
vairuoti, dirbti su bet kokia technika, 
nuo vilkiko iki ekskavatoriaus. 
Esu imlus, greitai prisitaikantis 
prie aplinkos. Tel. 8 626 95 551. 
Rokiškis
•  Ieškau vairuotojo darbo. Siūlyti 
įvairius variantus, gali būti ir kitoks 
darbas. Tel. 8 646 97 019. Rokiškis
•  Ieškau nuolatinio pagalbinio 
darbininko darbo. Vairuotojo 
pažymėjimo neturiu.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis

•  Kaimiškai augintas kiaules. 3 Eur/
kg. Tel. 8 620 31 985. Rokiškis
• Labai mažai naudotą narvą skirtą 
dekoratyviniam triušiui laikyti 
namuose. 100x50 cm, padas 
plastmasinis, grotelės metalinės su 
durelėmis iš šono ir viršaus. Patogus 
naudoti. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 672 09 395. Rokiškis
• Pigiai naudotus narvus triušiams. 
Obeliai. Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
•  Dovanoju 4 mėn. šuniuką. 
Tvarkingas, reikalus atlieka lauke. 
Augs nedidelis. Tel. 8 614 75 274. 
Anykščiai
•  Pavalkus arkliui su priedais. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Keturias šeimas žiemojimui 
paruoštų bičių. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis
•  10 šeimų bitynas su aviliais, 
medumi ir visa bitininkavimo 
įranga. Tel. 8 621 53 169. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
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• Mokyklinį sarafaną Ąžuoliuko 
mokyklos. Dydis 140. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 628 79 685. Rokiškis
• Dėvėtus drabužius iš 
Skandinavijos. Maišais, svoris nuo 
120 kg. Tel. +37060969958. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 610 06 806. Rokiškis
•  Smėlio spalvos batelius, 37 dydis. 
Baltos spalvos batelius, 38 dydis. 
Juodos spalvos basutes, 38 dydis. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 628 79 685. 
Rokiškis
•  Naujus ilgaaulius žvejybinius 
batus. 47 dydis. Į SMS neatsakinėju. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 615 75 475. 
Rokiškis
•  Šiltą vėjo nepraleidžiantį 
kombinezoną. Kaina 10  
Eur. Tel. 8 600 30 766. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

•  Įvairius automobilinius CD 
grotuvus. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Automagnetolą su USB. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Radijo imtuvą VEF-214. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Automobilinį radijo imtuvą Bylina 
- 207. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Didelį galingą muzikinį centrą 
Grundig. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Zarasai

GARSO TECHNIKA

VAIZDO TECHNIKA
•  Kineskopinį spalvotą televizorių 
Samsung. Įstrižainė 35 cm. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Sony DVD grotuvą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Juostinį fotoaparatą Zorkii-4. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Kilnojamąjį foto didintuvą 
UPA-5M ir du bakelius foto juostų 
ryškinimui. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Palydovinę anteną 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Televizorių TV Star. 61 cm, 
plonas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
•  Smart LG Black. Kaina 175 Eur. 
Tel. 8 607 33 201. Rokiškis

•  Gal kas turi padovanoti skalbimo 
mašiną. Tel. 8 613 32 854. Rokiškis
• Gal kas turite nenaudojamų 
stiklainių? Mielai paimčiau iš 
Jūsų nereikalingus 1 l, 2 l ir 3 l 
stiklainius. Tel. 8 637 04 291. 
Rokiškis
•  Reikalingas buitinis dujų balionas. 
Jūžintai. Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
•  Ieškau kas atiduotų išsipjauti 
malkų ar pievų, apaugusių ar 
virtuolių. Tel. 8 606 49 355. 
Rokiškis
• Gal atsirastų žmonių, kurie turėtų 
jaunai mamai padovanoti geros 
būkles baldų, veikiančią dujinę 
viryklę. Tel. 8 639 20 257. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

•  Labai geros būklės naudotą 
vaikišką lovą iš Ikea. Su čiužiniu, 
abiejose pusėse yra apsaugos. Viskas 
tvarkinga, prižiūrėta. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 605 62 035. Rokiškis
•  Naudotą vaikišką mašinėlę. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 605 62 035. Rokiškis
•  Vienos mergaitės metus laiko 
naudotą vežimėlį Tutis Mimi. Geros 

PREKĖS VAIKAMS

būklės, pirktas buvo naujas. Yra visi 
priedai, nuo uodų, lietaus. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 606 02 728. Rokiškis
•  Cybex iris M air sportinuką. Būklė 
gera, naujai apsiūta rankena, buvo 
įtrūkus. Sukasi į mamą ir į pasaulį, 
patogiai susilanksto. Išplautas ir 
paruoštas naudojimui. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 608 84 226. Rokiškis

•  Netoliese iki cento parduotuvės 
Rokiškyje pamestas telefonas Redmi 
Note 8t. Tel. 8 662 37 248. Rokiškis
•  Pamestas elektrinio paspirtuko 
pakrovėjas. Radusiems 
atsilyginsime. Tel. 8 675 40 662. 
Rokiškis

RASTA, PAMESTA

•  Galingą trimerį-krūmapjovę 
Husqvarna 2,4 kW. Geros būklės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
•  Idealios būklės sodo traktoriuką. 
Variklis Brigstation. Naujas diržas, 
akumuliatorius. Arba galiu keisti į 
dyzelinį kurą. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
•  Naują nenaudotą žaliapjovę 
Mcculloch. 52 cm darbinis plotis, 
2,1 kW, savaeigė, be surinkimo 
dėžės, dideli ratai, priekiniai varomi. 
Tel. 8 612 94 820. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Mažai naudotą elipsinį treniruoklį 
Zipro Shox RS. Namuose labiau 
rinko dulkes, nei buvo naudojamas. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 695 78 015. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

Visi priedai, galvutės, frezos, 
šablonai, spaustuvai.  
Tel. 8 683 58 380. Rokiškis
•  Statybinę medieną. Gegnes 
60x150 mm, lentas 30x120 mm, 
tašus 50x100 mm. Yra vieno 
pjovimo lentų colinių. Kaina 280 
Eur. Tel. 8 694 47 553. Kupiškis
•  Dvivietį elektros apskaitos skydą. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis
•  Stiklą 6 mm storio, 91x25 cm, 6 
vnt. ir 4 mm, 157x35 cm, 2 vnt.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Sausą statybinę medieną 5x15 cm, 
5x10 cm, 6 m. Yra lentų viengubo 
pjovimo. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
•  Pjautą statybinę medieną. 2,5 kub. 
m sausų colinių lentų.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
•  Nenaujas bet kokybiškas 
šaligatvio plyteles 50x50x7. 11 Eur/
kv. m. Tel. 8 686 42 522. Rokiškis
•  Mažai naudotą elektrinį grąžtą 
SKiLL 710. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 668 04 712. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną, lauko 
dailylentes, lapuočių medienos 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

• Eglės rąstus. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
•  Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
•  Trifazę malkų skaldyklę.  
Tel. 8 643 90 756. Rokiškis
•  Savadarbį staliaus įrangos 
komplektą: obliavimo-skersavimo 
stakles. Veleno plotis 40 cm. 
Tekinimo stakles, šlifavimo, 
frezavimo, capų pjovimo, gręžimo. 

•  Labai geros būklės traktorinę 
žoliapjovę 150 cm, 750 Eur. 
Stumtuvą 165 cm, aukštis 70 cm, 
200 Eur Kupiškis. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
•  Rėmą priekabai su statine.  
Tel. 8 623 80 373. Rokiškis
•  Traktorių T-40. Dvitiltis.  
Tel. 8 623 80 373. Rokiškis
•  Naudotus skriemulius 12, 13, 20, 
22 cm diametro. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Dirbantį mėšlo kratytuvą ROU-6. 
Tel. 8 675 84 325. Rokiškis
• MTZ-52. Aštuoniasdešimto 
variklis 1985 m. Daugiau 
informacijos tel. Rokiškio raj.. 
Kaina 3200 Eur. Tel. 8 682 31 262. 
Rokiškis
•  Grūdų malūną ir aruodą. Dėl 
kainos skambinti telefonu.  
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
• Rotacinę žoliapjovę, 2 talpyklas 
vandeniui. Dėl kainų kreiptis 
telefonu. Tel. 8 622 66 743. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

•  Tvarkingą Opel Astra. 2 l, 
TA iki 2022-01. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 621 99 872. Rokiškis
•  Puikios būklės paspirtuką 
Xiaomi Mi 1s. Nuvažiuojamas 
atstumas iki 25 km. Kaina 210 
Eur. Tel. 8 607 68 436. Rokiškis
• BMW. Kaina sutartinė. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 622 29 819. Rokiškis
•  Mercedes Benz 124. 1991 m., 
2,5 l, D, yra TA. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
•  Tvarkingą vaikišką dviratį. 
Panašiai iki 5-6 m. vaikui. Kaina 
30 Eur.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
•  VW Golf 4. 1999 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW, TA iki 2024-
09, automatas. El. langai, 
kondicionierius, 3 durys. Kaina 
derinama. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 608 33 486. Rokiškis
•  Tvarkingą Peugeot 406. 2002 
m., 2 l, 80 kW, TA iki 2023-12, 
universalas. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 679 04 759. Kupiškis
•  Reno Megane. Pilnai 
sutvarkyta, yra servizo sąskaita, 
kas tvarkyta. 2001-03, automatas, 
TA iki 2023-03, draudimas, visi 
privalumai. Domina keitimas į 
mažesnę. Variklis 1,6 l. Viskas 
veikia. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 660 99 960. Rokiškis
•  Prikabinamą namelį ant ratų 
Kemperį Fleetwood 1996 m. 
Reikalingas priekinės sienelės 
remontas. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 629 71 678. Rokiškis
• Opel Zafira. 2003 m., 2,0 l, 
74 kw, dyzelis. TA pasibaigęs 
2022-07-28, tam tikrą laiką 
buvo nenaudojamas, kėbulas turi 
parūdijimų, yra keletas techninių 
gedimų. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 658 99 752. Rokiškis
• Geros būklės Toyota Avensis. 
1998 m., dyzelis, TA ir draudimas 
galiojantys. Yra kablys, pakeisti 
slenksčiai. Ekonomiška.  

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Citroen Jumper. 5 sėdimos 
vietos, Webasta. Parūdijus. Kaina 
1100 Eur. Tel. 8 621 72 973. 
Rokiškis
• Labai tvarkingą ir komfortišką 
dviratį. Lemputės ir šviesos 
tvarkingos. Stabdžiai veikia 
nepriekaištingai. Juodupė. Kaina 
negalutinė. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 684 07 875. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

•  Golf 4 dalimis. Dvi duris.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
•  Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Naujai pirktas, tik vieną žiemos 
sezoną važinėtas Hankook 
padangas su originaliais lietų 
diskų ratlankiais. Išmatavimai 
225/55 R16, likutis 6-7mm. Kaina 
200 Eur.  
Tel. 8 616 07 141. Rokiškis
• VW Bora dalimis. 2000 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  VW Passat B5 dalis.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
•  Ford kablį. Modelis neaiškus. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 644 49 927. 
Rokiškis
•  VW Bora dalimis. 2000 m., 1,9 
l, TDI, 85 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  Hakkapelitta M+S padangas 
225/65 R16 C. 4 vnt. - 50 Eur.  
Tel. 8 608 33 095. Zarasai
• VW Golf 5 dalimis. 1,9 l, 77 kW, 
TDI. Tel. 8 605 09 113. Rokiškis
•  Fiat Scudo visą arba dalimis. 
Dyzelis. Kaina siūlykite.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
•  Ford Galaxy dalimis. 1,9 l, 96 
kW. Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Citroen Jumpy dalimis. 2006 
m., 2,0 l, HDI. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  VW Passat dalimis. 2003 m., 
1,9 l, TDI, 96 kW, universalas.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW Golf dalimis. 1999 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• VW Golf 5 universalo kablį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
•  Ratų gaubtus R16, VW Audi 
numerio apšvietimus Opel Astra, 
Zafira, A3, A4, B5.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

Tel. 8 614 27 298. Rokiškis
•  Cfmoto 400cc. 2018 m. Info 
tel. Kaina 4900 Eur. Tel. 8 619 52 
150. Rokiškis
•  Tvarkingą vaikišką Scott 
dviratuką su papildomais ratukais. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 673 11 458. 
Rokiškis
•  Du atskirus namelius ant ratų. 
Prastos būklės. Po 400 Eur. 
Panevėžys. Galime pristatyti į bet 
kokia Lietuvos vietą.  
Tel. 8 673 06 263. Panevėžys
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Merų ir savivaldybių tarybų rinkimus 
siūloma rengti kovo 5 dieną

Tiesioginius merų ir savival-
dybių tarybų rinkimus siūloma 
rengti kitų metų kovo 5 dieną.

Tokį Seimo nutarimo projektą 
penktadienį registravo parlamento 
pirmininkė Viktorija Čmilytė-Niel-
sen.

Savivaldybių tarybų rinkimų 
datą nustato Seimas ne vėliau kaip 
likus šešiems mėnesiams iki savi-

valdybių tarybų narių ir merų įga-
liojimų pabaigos.

Rinkimų kodeksas numato, kad 
savivaldos rinkimai rengiami ne 
anksčiau kaip prieš du mėnesius ir 
ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį 
iki tarybų narių ir merų įgaliojimų 
pabaigos.

Merai ir savivaldybių tarybos 
renkamos ketveriems metams.

BNS inf.

Kitų metų pradžioje rinksime merus ir tarybos narius. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.).

Rokiškio rajono savivaldybėje įrengta 
bendra konferencijų ir susitikimų erdvė

Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracija ir Visuome-
nės sveikatos biuras suvienijo 
jėgas įrengdami bendrą kon-
ferencijų ir susitikimų erdvę 
pastato 9 a.

 
Į improvizuotą atidarymo ren-

ginį susirinkę administracijos 
darbuotojai džiaugėsi turėsiantys 
vietą ne tik pertraukai praleisti, 

bet ir susitikti su kolegomis. 
Simbolinę juostelę prie įėjimo 

kirpdamas direktoriaus pavaduo-
tojas Valerijus Rancevas dėkojo 
prie įrengimo prisidėjusiems ko-
legoms, ypač Visuomenės svei-
katos biuro direktorei Agnei Ša-
pokaitei, Turto valdymo ir ūkio 
skyriaus bei Bendrojo skyriaus 
specialistams. 

Profesinės sąjungos pirminin-

Savivaldybėje atidaryta bendra konferencijų ir susitikimų erdvė. (Rokiškio rajono savivaldybės nuotr.).
kė Vida Gindvilienė padėkojo 
administracijos vadovams, kad 
jų organizacijos prašymas įrengti 
tokią erdvę buvo išgirstas. Tiki-
masi, kad daug pozityvių emo-
cijų sulaukęs sprendimas gerinti 
administracijos specialistų darbo 
sąlygas susilauks tęstinumo įren-
giant vaikų užimtumui skirtą pa-
talpą.

Rokiškio rajono savivaldybės inf.

Muziejuje lankėsi „Vilniaus Politinių 
kalinių ir tremtinių bendrijos“ nariai 

Rugsėjo 7 d. Laisvės kovų is-
torijos muziejų Obeliuose ap-
lankė svečiai „Vilniaus Politinių 
kalinių ir tremtinių bendrijos“ 
nariai.

Malonu, kad svečiai iš muzie-
jaus išsivežė, kaip patys sakė, pa-
čias geriausias ir gan jautrias emo-
cijas.

Visi lankėsi čia pirmą kartą ir 

liko sužavėti tuo ką pamatė ir išgir-
do. Net juokavo, kad pirma reikėjo 
į Obelius važiuoti, nes čia galima 
ir visą pusdienį praleisti. Supran-
tama, šiems žmonėms muziejaus 
tematika yra jautri, tai jų gyvenime 
daug kas išgyventa...

Daugelis žadėjo čia sugrįžti su 
savo vaikais ir anūkais.

Laisvės kovų muziejaus 
Obeliuose inf.

Muziejuje Obeliuose lankėsi „Vilniaus Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos“ nariai 
(Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose nuotr.).
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02.30 Misija – vasara
03.00 Zoologijos sodas
04.35 Reali mistika
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16 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 31-oji nuovada
10:30 Senis 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai 
13:00 Istorijos perimetrai. 
Gargždų žudynės
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Bendrom jėgom
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Auksapirštis
00:35 Boružė
02:05 Istorijos detektyvai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Kaip atsiranda daiktai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:35 Triukšmingi namai 
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės 

07:45 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Graikė 
12:00 Nuodėminga žemė 
14:00 Ir turtuoliai verkia 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Krudžiai
21:30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Pusfinalio rungtynės
23:30 Vagišiai
01:50 Trys įtemptos dienos
04:35 Elementaru

Lnk

06:00 Lemties paslaptys
07:00 Turtuolė varguolė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Monikai reikia meilės

11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:15 Kamuolys apvalus
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Super Džonis smogia 
22:50 Keršto valanda. Atlygis
00:45 Pagunda
02:40 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB. Ieškomiausi
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 44-as skyrius
09:25 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB. Ieškomiausi

13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 44-as skyrius
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 U-571
23:50 Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas 
02:00 Nepamirštamas tyrimas
03:10 Legendų biuras

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Pasislėpusi Palanga. Ginčai 
dėl Palangos
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija
10.00 Zoologijos sodas

11.10 Pėdsakas
12.00 Šarūnas Marčiulionis. LKL 
- krepšinis Lietuvoje vėl!
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Zoologijos sodas
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Išpažintis su Marija
19.00 Reali mistika
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Išpažintis su Marija
23.30 Zoologijos sodas
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Išpažintis su Marija
03.00 Zoologijos sodas
04.35 Reali mistika
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Našlė susipažįsta su vyru. 
Ji vilki juodomis kelnaitėmis. 
Vyriškis jos klausia:

– Kodėl tavo kelnaitės juodos?
Ji atsako:
– Gedulas.
Taip viskas kartojasi du 

vakarus. Trečią vakarą vyras 
atsineša juodą prezervatyvą. Tada 
moteris klausia:

– Kodėl atsinešei juodą?
– Atėjau užuojautos pareikšt.
***
Tas, kuris per dieną aktyvus 

kaip bitė, stiprus kaip jautis, dirba 
kaip arklys ir vakare pareina namo 
pavargęs kaip šuo, turėtų pasitarti 
su veterinaru - labai didelė 
tikimybė, kad jis yra asilas.

***
Visiškai girtas vyras 

įsvirduliuoja į bažnyčią, užeina 
į sakyklą, tačiau nieko nesako. 
Kunigas, norėdamas atkreipti jo 
dėmesį, sukosėja, tačiau girtuoklis 
vis tiek nieko nesako. Tuomet 
kunigas pabeldžia tris kartus į 
sieną, kad pagaliau prakalbintų 
vyrą. Galiausiai, girtuoklis 
prabyla:

- Be reikalo beldi, žmogau, čia 
irgi nėra popieriaus.

***
Vieną kartą ūkininkas vedasi 

karvę keliu ir stabdo mašinas. Prie 
jo privažiuoja Mersas, atsidaro 
langas. Vairuotojas sako:

- Tave pavešiu, o kaip karvė?
Ūkininkas patikina:
- Bėgs iš paskos.
Mašina važiuoja 100 km/val. 

greičiu, bet karvė neatsilieka, 
lekia 90 km/val. Po kiek laiko 
vairuotojas klausia:

- Kodėl tavo karvė taip keistai 
mirksi?

Ūkininkas atsako:
- Turbūt lenks.
***
Kiškis ant viso miško rėkia:
- Kas primušė mano brolį?!
Išlenda meška iš tankumyno:
- Aš primušiau.
- Taip jam ir reikia!
***
Moteriškė sustabdo taksi ir 

sako vairuotojui:
- Į gimdymo namus.
Netrukus ji ramina taksistą:
- Nelėkite taip greitai. Aš ten 

dirbu.

Rugsėjo 13-oji, 
penktadienis, 

37 savaitė
Iki Naujųjų liko 109 dienos.

Dangaus kūnai: 

saulė teka 6.47 val., 

leidžiasi 19.40 val. 

Dienos ilgumas 12.53 val.

Mėnulis (pilnatis)

Programuotojų diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Barmantas, Barvydė, Eulogijus, 

Eugenas, Eugenija, Humbertas, 

Mangėlas

Rytoj: Sanita, Sanija, Santa, Eisvinas, 

Eisvina, Krescencija, Krescencijus

Poryt: Eugenija, Rolandas, Vismantas, 

Rimgailė, Nikodemas

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1506 — Lietuvos Taryba vieningai nu-

tarė Žygimantą paskelbti Lietuvos Didžiuo-
ju Kunigaikščiu.

1562 — LDK bajorai surašė aktą, reika-
laujantį unijos su Lenkija.

1655 — Rusijos caras Vilniuje pasiskel-
bė Lietuvos, Baltarusijos, Volynės ir Podo-
lės Didžiuoju Kunigaikščiu.

1896 — gimė Stasys Raštikis, Lietuvos 
kariuomenės vadas (1935-1940), karo ir vi-
suomenės veikėjas, publicistas. Mirė 1985 
metais Los Andžele (JAV).

1991 — įsteigta valstybinė aviakompa-
nija „Lietuva“ ir buvo patvirtinti aviakom-
panijos įstatai.

1993 — Vilniaus Technikos universitete 
fakulteto teisėmis atidarytas Aviacijos ins-
titutas.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1598 — Filipas III buvo karūnuotas Is-

panijos ir Portugalijos karaliumi.
1788 — Danija užėmė Švediją.
1906 — įvyko pirmasis lėktuvo skrydis 

Europoje. Brazilas Alberto Santos-Dumont 
(Alberto Santos-Diumontas) pakilo iš Ba-
gatelle lauko Paryžiuje.

1916 — gimė žymus britų rašytojas 
vaikams Roald Dahl (Roaldas Dalis), para-
šęs knygą „Čarlis ir šokolado fabrikas“.

1922 — Libijoje užregistruotas abso-
liutus temperatūros rekordas pavėsyje — 
58 laipsniai karščio pagal Celsijų.

Post scriptum
Žemas karklynas visoms ožkoms 

užkliūva.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Rugsėjo 14 d. Naktį 10
Dieną 18

PV,
5-10 m/s

Rugsėjo 15 d. Naktį 11
Dieną 18

V,
6-12 m/s

Rugsėjo 16 d. Naktį 10
Dieną 16

PV,
6-12 m/s

Rugsėjo 17 d. Naktį 8
Dieną 15

PV,
5-10 m/s

Orų prognozė rugsėjo 14-17 d.

Obuolių  
žiedai 
tešloje

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Dubenyje sumaišome miltus, šaukštą cukraus, pieną, kiaušinį, kol gausime vientisą tešlą. 
Galite naudoti plaktuvą. Tekstūra turi gautis panaši į riebios grietinės.
2. Sutirštinti galima miltais, o paskystinti įpylus daugiau pieno.
3. Nuplauname ir nulupame obuolius. Išimame šerdį, jeigu turite specialų įrankį, arba išpjaukite 
peiliuku suraikę obuolius. Supjaustome apie 5mm storio riekelėmis.
4. Gerai įkaitiname aliejų nedideliame prikaistuvyje, merkiame obuolių riekeles į tešlą ir gruzdi-
name, kol abi pusės įgaus auksinį atspalvį.
5. Kiekvieną riekelę dedame ant virtuvinio rankšluosčio, kad sugertų aliejaus perteklių.
6. Cukraus pudrą sumaišome su cinamonu ir kol obuoliukai šilti apvoliojame.
7. Skanaujame vienus arba mirkome į jogurtą ar grietinę.
Patarimai:
•Visi ingredientai turi būti kambario temperatūros.

INGREDIENTAI:
• 300 mililitrų aliejaus (tinkamo gruzdinti, naudoti tiek, kad puode būtų bent 5 cm gylio 

sluoksnis)
• 60 gramų kvietinių miltų (naudojau Kauno Grūdų BAJORIŠKUS aukščiausios rūšies 

405 C)
• 1 vienetas kiaušinių (didelių)
• 1 vienetas obuolių (didelio arba dviejų vidutinių)
• 6 šaukštai cukraus
• 5 šaukštai pieno
• 1 šaukštas  cinamono

ANEKDOTAI
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PRO MEMORIA

Kamajų seniūnija
ONA DALIA KAUPIENĖ 1936-05-01 - 2022-09-05
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
DAIVA ČYPIENĖ  1966-01-01 - 2022-09-05
Pandėlio seniūnija
EUGENIJA DŪDIENĖ 1934-04-04 - 2022-09-03
Juodupės seniūnija
LIUDVIKA PILYPIENĖ 1936-11-24  -  2022-09-02
FEODORA CVETKOVA 1933-09-11  -  2022-09-05
Obelių seniūnija
MARIJA ZAIČENKOVA 1945-04-07 - 2022-09-04


