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Savivaldybės tarybos posėdyje – apie šildymą,      naujus globos namus ir istorinius sprendimus
Kristina RAMANAUSKAITĖ

Penktadienį, rugsėjo 30-ąją, 
vykusiame Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos posė-
dyje nagrinėti 26 sprendimų 
projektai, sutarta dėl šildymo 
kompensacijų, socialinės glo-
bos namų steigimo Rokiškyje 
ir kitų gyventojams aktualių 
klausimų. Vienas iš sprendimų 
– galimybė nemokamai važiuo-
ti priemiestiniais autobusais – 
pavadintas istoriniu.

Jungs skyrus
Posėdyje pritarta VšĮ Rokiš-

kio rajono ligoninės struktūros 
pakeitimams. Tarybos posėdyje 
dalyvavęs ligoninės direktorius 
Raimundas Martinėlis siūlė dėl 
sumažėjusios neurologijos pro-
filio paslaugų apimties bei tau-
pant žmogiškuosius resursus ir 
lėšas Vidaus ligų ir Neurologinį 
skyrius sujungti į vieną – Vidaus 
ligų profilio skyrių,  o Akušerijos 
skyrių visai  išbraukti iš struktū-
ros.

Tarybos narys Algis Čepu-
lis domėjosi galima Vaikų ligų 
skyriaus reforma ir siūlė prieš 
priimant sprendimus, išsiaiškinti 
gyventojų poreikius. Ligoninės 
vadovas teigė, kad dėl šio klau-
simo bus diskutuojama ateityje, 
nes skyrus yra nuostolingas. Vai-
kų ligų skyriuje teikiama labai 
mažai paslaugų, per metus būna 
vidutiniškai 86 aktyvaus gydymo 
atvejai. Nuostolis siekia apie 300 
tūkst. eurų per metus, todėl kitais 
metais planuojama prašyti savi-
valdybės dotacijos. 

„Viešąjį interesą turėtume ten-
kinti visi, o ne iš įstaigos resursų. 
Kol kas nebuvo minties siūly-
ti uždaryti skyrių, bet turėtume 
pradėti apie tai šnekėti ir aiškiai 
susiderinti visus pliusus ir mi-
nusus“, – sakė ligoninės direkto-
rius. 

Paslaugų užtenka
Pasak R. Martinėlio, Panevė-

žio ligoninė pajėgi suteikti vaikų 
aktyvaus gydymo paslaugas visai 
apskričiai. Vaikų ligų skyriai jau 
panaikinti Pasvalyje ir Biržuose, 
ten palikti tik dienos stacionarai. 
Dienos stacionaruose vaikams 
leidžiami vaistai, atliekami tyri-
mai, o prireikus aktyvaus gydy-
mo, ligoniai pervežami į Panevė-
žio ligoninę. 

„Kitų rajonų patirtis rodo, kad 
kažkokių stresinių situacijų ar 
nepageidaujamų įvykių nėra. Re-
miantis ta patirtimi, dienos staci-
onaro stebėjimo paslaugų užten-
ka“, – sakė R. Martinėlis. 

Anot jo, visi kiti Rokiškio li-
goninės skyriai paslaugų apimti-
mi rentabilūs.  

Teks susimokėti
Tarybos nariai patvirtino ligo-

ninės mokamos paslaugos – pa-
laikomojo stacionarinio gydymo 
suteikus dienos chirurgijos pas-
laugas kainą – 31,55 Eur už parą. 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) biudžeto lėšomis 
apmokama tik 12 valandų dienos 

chirurgijos paslaugų trukmė. Jei-
gu po procedūros ar operacijos 
pacientas pageidaus pasilikti li-
goninėje ilgiau, turės susimokėti.

Ligoninės direktorius tvirtino, 
kad susimokėti tektų tik tuo atve-
ju, jeigu pacientas liktų ligoninė-
je ne dėl medicininių indikacijų, 
o pačiam pageidaujant. Nustatant 
paslaugos kainą, įskaičiuota ne 
tik lova, bet ir gydytojų, slaugy-
tojų darbas, tvarsliava, maitini-
mas.

Tarybos narys Egidijus Vili-
mas domėjosi, ar ligonis bus iš-
rašomas ir vidurnaktį, jeigu tuo 
metu baigsis 12 valandų termi-
nas. 

R. Martinėlis aiškino, kad po 
procedūros ar su vietine nejautra 
atliktos nesudėtingos operacijos, 
žmogus nebūtinai turi praleisti 
ligoninėje tas 12 valandų.  Daž-
niausiai yra stebimas 4–5 valan-
das, o paskui gali važiuoti namo. 
Jeigu reikia aktyvaus gydymo 
paslaugų, jis perkeliamas į staci-
onarą.

Turės nurodyti pajamas
Posėdyje patvirtintas Piniginės 

socialinės paramos nepasiturin-
tiems gyventojams teikimo tvar-
kos aprašas, kuriame numatoma, 
kad rajono gyventojai turi teisę į 
būsto šildymo kompensaciją, ne-
svarbu, būstas šildomas elektra, 
malkomis ar kitu kuru. Asmuo 
ar šeima pateikdama prašymą dėl 
kompensacijos, nebeprivalės pa-
teikti sąskaitų faktūrų kaip anks-
čiau, bet turės nurodyti pajamas.  
Nors iki 2024 m. balandžio 20 d. 
turtas yra nevertinamas, tačiau 
į pajamas įskaičiuojamos lėšos, 
gautos pardavus nekilnojamąjį 
turtą. 

Atitikti reikalavimus
Pranešėja Rokiškio savival-

dybės administracijos Socialinės 
paramos ir sveikatos skyriaus ve-
dėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė 
pabrėžė, kad visi dėl kompensa-
cijų besikreipiantys gyventojai 
turi atitikti Piniginės paramos 
nepasiturintiems gyventojams 
įstatymo nuostatas. Pvz., jeigu 
asmuo neregistruotas užimtumo 

tarnyboje ir neturi teisės į soci-
alinę pašalpą, tada jis netenka 
ir kompensacijų dėl būsto šildy-
mo. Z. Čaplikienė pateikė  pa-
skaičiavimus, kad du dirbantys 
asmenys, kurių pajamos siekia 1 
100 Eur per mėnesį, kūrenantys 
malkomis, už šildymą gali gau-
ti beveik 109 Eur kompensaciją 
(kompensuojamas būsto plotas 
yra 50 kv. m). Kitas pavyzdys: 
asmuo, gaunantis 460 Eur pensi-
ją, būstą apšildantis kūrendamas 
malkas, gali gauti 126 Eur kom-
pensaciją per mėnesį, visam šil-
dymo sezonui – per 800 Eur.

Nustatytos vidutinės kieto ar 
kitokio kuro kainos būsto šildy-
mo ir karšto vandens išlaidų kom-
pensacijoms skaičiuoti. Vieno 
kubinio metro (kietmetrio) malkų 
kaina – 82,00 Eur,  suskystintos 
dujos iš balionų  – 1,30 Eur/kg, o 
kai būsto šildymui ir karšto van-
dens ruošimui naudojamas kitoks 
kuras, jo vidutinė kaina prilygi-
nama vidutinei vieno kubinio 
metro (kietmetrio) malkų kainai.

Beveik milijonas
Tarybos narys Irmantas Tar-

vydis domėjosi, ar turės galimy-
bę gauti kompensacijas rajone 
gyvenantys ukrainiečiai.  Pasak 
Z. Čaplikienės, rajone gyvenan-
tys ukrainiečiai nėra deklaravę 
savo būsto, jie registruoti prie 
Savivaldybės. Norint gauti kom-
pensaciją, gyvenamoji vieta turi 
būti deklaruota tame pastate, kur 
asmenys gyvena, o nuomojantys 
būstą turi turėti nuomos sutartį.

Išankstiniais paskaičiavimais, 
šildymo kompensacijoms šiam ir 
kitam ketvirčiui prireiks beveik 1 
mln. eurų, tikimasi gauti valsty-
bės dotacijas.  

Privati globa
Savivaldybės tarybos posė-

dyje pristatytas Rokiškio mieste 
planuojamų steigti privačių so-
cialinės globos namų  projektas, 
pritarta pasirašyti bendradarbia-
vimo susitarimą tarp Savivaldy-
bės ir įmonės SAS „OPI Con-
seil“, valdančios „Senior Group“ 
prekės ženklą. Įmonė planuoja 
statyti senyvo amžiaus žmonėms 

skirtus socialinės globos namus 
ir teikti  atitinkamas paslaugas.

Bendrovės atstovas Igor Ma-
karov pristatydamas projektą 
sakė, kad įmonės koncepcija – 
modernūs, šiuolaikiško modelio 
globos namai, kuriuose senyvo 
amžiaus žmonės gyvena mažomis 
grupėmis, po 5–7 asmenis. Kie-
kvienoje grupėje dirbtų slaugos 
specialistai, prižiūrintis persona-
las. Globos namuose iš  pradžių  
planuojama apgyvendinti 14 se-
nyvo amžiaus asmenų,  o esant 
poreikiui priimti iki 70 žmonių 
– ne tik iš Rokiškio rajono savi-
valdybės, bet ir iš kitų Lietuvos 
miestų. Įsteigus maksimalų vietų 
skaičių, būtų sukurtos 55 darbo 
vietos. Taip pat planuojama teikti 
socialinės pagalbos paslaugas as-
menų namuose.

Neatitinka realybės
Tarybos narys Algis Čepulis 

domėjosi, ar globos namai nebus 
tik išrinktųjų luomui, nes mokes-
tis už vieną mėnesį – apie 1 200 
Eur per mėnesį – neatitinka lietu-
viškos realybės bei senolių gau-
namų pensijų ir  kaip šią proble-
mą padėtų išspręsti valstybinės 
struktūros, fondai.

SAS „OPI Conseil“ atstovas 
priminė, kad pagal dabar galio-
jančius įstatymus asmuo už glo-
bą nesumoka visos kainos, o tik 
80 proc. savo pensijos arba 100 
proc. slaugos išmokos. Jeigu val-
do turtą, kurio kaina viršija atitin-
kamoje savivaldybėje nustatytą 

vidurkį, tai nuo to skirtumo su-
moka dar vieną procentą. Pasak 
I. Makarov, nėra taip, kad asmuo 
turėtų padengti visą apgyvendini-
mo globos namuose kainą, nes tą 
skirtumą padengia  Savivaldybė, 
o jeigu asmuo turi sunkią negalią 
– per tikslines dotacijas iš valsty-
bės biudžeto.

Panašūs „Senior group“ pasta-
tyti socialinės globos namai vei-
kia Latvijoje, po mėnesio turėtų 
atverti duris ir Panevėžyje.

Rokiškyje šiuo metu socialinių 
paslaugų poreikis auga, savo ei-
lės į senelių globos namus laukia 
apie 10 žmonių.

Važinės nemokamai
Tarybos sprendimu, nuo spalio 

1 d. visi keleiviai vietinio susisie-
kimo priemiestiniais maršrutais 
Rokiškio rajone vežamai nemo-
kamai. Ši žinia buvo paskelbta 
dar prieš Tarybai priimant spren-
dimą.

Priminsime, kad nuo šių metų 
sausio 1 d. keleiviai jau veža-
mi nemokamai mieste.  Po šio 
sprendimo mieste keleivių skai-
čius žymiai išaugo, tikimasi, kad  
viešuoju transportu dažniau nau-
dosis ir į priemiesčius vykstantys 
gyventojai.

Pasak Savivaldybės Turto val-
dymo ir ūkio skyriaus vedėjos 
Violetos Bieliūnaitės-Vanagie-
nės,  priemiesčio maršrutuose iš 
keleivių vidutiniškai surenkama 
apie 50 tūkst. eurų per metus.  

Z. Čaplikienė pabrėžė, kad dėl kompensacijų besikreipiantys gyventojai turi 
įstatymo nuostatas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Pasak R. Martinėlio, Panevėžio ligoninė pajėgi suteikti vaikų aktyvaus gydy-
mo paslaugas visai apskričiai. 

Nukelta į 3 psl.
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Savivaldybės tarybos posėdyje – apie šildymą,      naujus globos namus ir istorinius sprendimus
Atsižvelgiant į tai, kiek kom-
pensuojama už mokinių vežimą 
ir kitas transporto lengvatas, bei 
dotacijas už negautas pajamas, 
sprendimas dėl nemokamo ve-
žimo nesudarys žymaus išlaidų 
padidėjimo. Paskaičiuota, kad 
nemokamas gyventojų pavežėji-
mas savivaldybei kainuos apie 77 
tūkst. per mėnesį.

Vienas susilaikė
Tarybos nariai domėjosi, ar 

privatūs vežėjai bus pasmerkti 
konkurencinėje kovoje. Prane-
šėja V. Bieliūnaitė-Vanagienė 
paaiškino Transporto lengvatų 
įstatymo nuostatas, kad lengva-
tos gali būti taikomos vietinio re-
guliaraus susiekimo maršrutams, 
nesvarbu, ar juos vykdo privatus 
vežėjas, ar savivaldybės valdo-
ma įmonė. Įstatymas netaikomas 
kitoms pavėžėjimo rūšims. Šiuo 
metu Rokiškio rajone vienas ve-
žėjas veža keleivius maršrutiniu 
taksi, šiai paslaugai kompensaci-
ja negali būti taikoma.

Svarstant klausimą apie ne-
mokamą transportą, diskutuota 
apie poreikį koreguoti autobusų 
maršrutus, gerinti aptarnavimo 
kokybę ir kt. Už nemokamą ke-

leivių vežimą priemiesčiuose 
balsavo 23 tarybos nariai, vienas 
susilaikė. Posėdžiui pirmininkau-
jantis meras Ramūnas Godeliaus-
kas sakė, kad tai istorinis ir labai 
svarbus sprendimas.

Suteikė garantiją
Posėdyje svarstyti ir kiti fi-

nansiniai klausimai. Nuspręsta 
suteikti 300 tūkst. eurų garantiją 
UAB „Rokiškio vandenys“ pa-
skolai (3 metams) gauti. Bendro-

vei paskolos prireikė pritrūkus 
apyvartinių lėšų, jau anksčiau 
jai buvo suteikta 50 tūkst. eurų 
garantija esamos paskolos atidė-
jimui.

Pasak bendrovės direktoriaus 
Leono Butėno, „Rokiškio van-
denys“ sudėtingoje finansinėje 
situacijoje atsidūrė dėl elektros 
energijos kainų pabrangimo, 
kai  ankstesnis energijos tiekėjas 
buvo  pašalintas iš  nepriklau-
somų energijos tiekėjų sąrašo ir 

bendrovė vykdė naują pirkimą. 
Per kelis mėnesius sąnaudos 
elektros energijai padidėjo  kelis 
kartus – nuo 27,9 tūkst. eurų  už 
sausio mėn. iki daugiau kaip 130 
tūkst. eurų už  paskutinę sąskaitą. 

Bendrovė jau kreipėsi į Vals-
tybinę energetikos reguliavimo 
tarybą dėl geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo pas-
laugų bazinės kainos perskaičia-
vimo, pirminiais skaičiavimais, 
nuo kitų metų gyventojams už 

vandenį gali tekti mokėti bran-
giau 6–7 proc.

Paskola modernizavimui
Posėdyje svarstyti kiti svarbūs 

klausimai, tarp kurių ir sprendi-
mo projektas dėl paskolos ėmimo 
mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ 
pastato modernizavimui. Pritar-
ta, kas savivaldybė ims ilgalaikę 
(10 metų) 1 328 686 eurų  pakolą, 
kad galėtų apšiltinti bei atnaujinti 
dar vieną ugdymo įstaigą.   

Atkelta iš 3 psl.

V. Bieliūnaitės-Vanagienės duomenimis, priemiesčio maršrutuose iš keleivių 
vidutiniškai surenkama apie 50 tūkst. eurų per metus.

L. Butėno teigimu, „Rokiškio vandenys“ sudėtingoje finansinėje situacijoje 
atsidūrė dėl elektros energijos kainų pabrangimo.

Remonto darbai Rokiškio keliuose – 
vienus baigs šią savaitę, kiti užtruks iki kitų metų

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Rokiškio rajone tęsiasi kelių 
atnaujinimo darbai. Dar šį pa-
vasarį prasidėjo dešimtmečius 
lauktas rajoninio kelio Keleže-
riai–Aleksandravėlė ruožo nuo 
0,000 iki 4,574 km kapitalinis 
remontas. 

Vietos bendruomenė šį ke-
lio atnaujinimą vadina amžiaus 
projektu. Tačiau darbų pabaigos 
dar teks palaukti. Kaip informa-
vo Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos Tarptautinių ryšių ir 
komunikacijos skyriaus vadovė 
Aušra Ramoškaitė, baigti re-
montuoti kelią planuojama 2023 
m. kovo mėnesį.  Įgyvendinant 
1,98 mln. eurų vertės projektą 
bus išasfaltuotas kelio ruožas, 
sutvarkytas vandens nuvedimas, 
įrengtas ženklinimas, o pavojin-
guose kelio ruožuose įrengiami 
vienpusiai apsauginiai metaliniai 
atitvarai. Darbus vykdo AB „Ke-
lių priežiūra“.

 Šiuo metu remontas vyksta ir 
kelio ruože Radiškis–Anykščiai–
Rokiškis 61,822 iki 65,302 km. 
AB „HISK" vykdo paprastojo 
remonto darbus, kurių metu bus 
atnaujinta kelio danga bei su-
tvarkyti kelkraščiai. Planuojama 
darbų pabaiga – 2023 m. gegu-
žės mėn. Sutarties vertė 1,7 mln. 
eurų.

 Į pabaigą eina Perkūno gatvės 
kapitalinis remontas Rokiškio 
mieste. Rokiškio rajono savival-

dybės administracijos Statybos ir 
infrastruktūros plėtros skyriaus 
vyriausiasis specialistas Au-
gustinas Blažys informavo, kad 
darbus planuojama baigti jau šią 
savaitę. Gatvėje atnaujinta as-
faltbetonio danga, įrengtas pės-
čiųjų ir dviračių takas bei nau-
jas apšvietimas. Rangovas AB 
„HISK“. Darbų kaina – 189,8 
tūkst. eurų.

Kitais metais planuoma už-
baigti Rokiškio kaimiškosios 
seniūnijos Bajorų kaimo Lie-
pų gatvės kapitalinį remontą. 
Bus paklota nauja asfaltbetonio 
danga, įrengtas naujas gatvės 
apšvietimas. Darbų rangovas  
– UAB „JK Ranga“. Gatvės at-
naujinimas kainuos 226,4 tūkst. 
eurų.

Obelių mieste taip pat remon-
tuojama gatvė. Dalyje Kamajų 
gatvės jau įrengta nauja asfaltbe-
tonio danga, o kitais metais bus 
atnaujinta ir likusi gatvės dalis, 
taip pat bus įrengtas naujas pės-
čiųjų takas. Darbus vykdo UAB 
„JK Ranga“,  paslaugų kaina – 
273,3 tūkst. eurų.

Artimiausiu metu remonto 
darbai numatomi ir Juodupės 
miestelyje. Pasak  A. Blažio, 
šiemet  planuojama įrengti nau-
ją asfaltbetonio dangą Liepų ir 
Skersinėje gatvėse. Taip pat bus 
pradėti kvartalinės gatvės Ro-
kiškio mieste (tarp Pandėlio g. ir 
Topolių g.) statybos darbai.

Planuojama kelio remonto darbų pabaiga – 2023 m. gegužės mėn.  
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

KRONIKA
Laimins gyvūnus
Spalio 4-ąją minima Pasaulinė gy-

vūnų diena. Pranciškonai tradiciškai 
kviečia gyvūnėlių augintojus atvykti jų 
palaiminti į Rokiškio Šv. Mato bažny-
čios šventorių po vakaro Šv. Mišių, apie 
18.30 val. 

Pasaulinė gyvūnų dieną skirta pa-
gerbti visus gyvūnus, padėkoti jiems už 
jų didžiulę svarbą žmonių gyvenime, 
suteikiant gyvenimui daugiau spalvų, 
džiaugsmo ir prasmės.

Prasidėjo šildymo sezonas
Spalio 3 d. – 2022-2023 metų šil-

dymo sezono pradžia Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos, įskaitant 
Rokiškio rajono seniūnijas, adminis-
traciniuose pastatuose, biudžetinėse ir 
viešosiose įstaigose, taip pat daugiabu-
čiuose namuose.

„Laiškas iš dvaro“ 
Lietuvos pilių ir dvarų asociacija 

organizuoja žaidimą-akciją „Laiškas iš 
dvaro“, ir dar kartą kviečia aktyviai lan-
kytis ir pažinti Lietuvos dvarus. 

Norinčius dalyvauti žaidime kvie-
čiame svetainėje lietuvos.dvarai.lt pa-
sirinkti norimą dvarą, arba susidaryti 
maršrutą po pilis ir dvarus, o apsilankius 
– rašyti ir  siųsti laiškus. Tai galima da-
ryti keletu būdų. 1. būdas. Rašykite laiš-
kus ranka, apipavidalinkite ir siųskite 
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijai adresu 
p. d. 8, Riešės paštas, 14262 Vilniaus r., 
arba (skenuotą/nufotografuotą) el. paš-
tu projektai@dvarai.lt. 2-as būdas. Po 
apsilankymo pilyje ar dvare išsiųskite 
virtualų laišką (apsilankykite laiskas.
dvarai.lt, įkelkite fotografiją, dalinkitės, 
pažymėkite #laiskasisdvaro). 3-ias bū-
das. Padarykite nuotrauką, kurioje būtų 
užfiksuotas lankomas dvaras. Nuotrau-
ką kelkite į socialinius tinklus kartu su 
savo aprašymu ir būtinai žymėkite: 
#laiskasisdvaro.
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Spalio 5 dieną, trečiadienį, 
Rokiškio rajono pedagogų ben-
druomenė minės Tarptautinę 
mokytojų dieną. Ta Rokiškio 
rajono savivaldybė jiems do-
vanoja šventinį koncertą, kuris 
tądien 17 val. vyks miesto kul-
tūros centre. 

Mintimis apie tai, kaip mūsų 
krašto švietimiečiai pasitinka 
savo profesinę šventę pasidali-
no Aurimas Laužadis, Rokiškio 
rajono savivaldybės Švietimo ir 
sporto skyriaus vedėjas, Daino-
ra Mineikienė, Juodupės gimna-
zijos direktorė, Erikas Gaigalas, 
Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto 
gimnazijos istorijos mokytojas, 
rajono profesinės sąjungos vado-
vas ir Rokiškio Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja Jolanta 
Augulienė.

Drastiškai sumažėjo 
Ilgametis Savivaldybės Švie-

timo ir sporto skyriaus vedėjas A. 
Laužadis prisipažino, kad Tarptau-
tinę mokytojų dieną pasitinka su 
kartėliu, nes rajone gyvavo daug 
mokyklų, jautėsi gyvybė, o dabar 
ratas labai siaurėja. 

„Anksčiau mūsų kaimų ir mies-
telių mokyklos atrodė tokios dide-
lės, o paskutiniai norminiai aktai 
rodo, kad ir didelės gimnazijos 
traukiasi, todėl ir joms neberamu 
gyventi. Pastebėjau, kai prasideda 
reorganizacijos nuo viršaus, labai 
greit mokyklos išnyksta. Ta vieta 
nesmagi. Nors mokyklose mažėja 
mokinių skaičius, tačiau švietimo 
įstaigose didėja mokinių skaičius, 
kuriems ugdyme turi padėti pagal-
bos specialistai. Jeigu dar iki 1992 
metų mūsų rajone per metus gim-
davo apie 670 vaikų, o dabar pir-
mokų būna tik apie 200, abiturientų 
išleidžiame apie 240. Įsivaizduoki-
te, kiek ženkliai sumažėjo vaikų 
skaičius“, – kalbėjo A. Laužadis. 

Formuoja nuomonę
Pašnekovas atviras, pyksta jis 

ant žiniasklaidos ir visų tų, kurie 
visuomenėje formuoja neigiamą 
nuomonę apie pedagogus. 

„Kai tik kas blogo Lietuvos mo-
kykloje nutinka, iškart kaltinami 
visi mokytojai, kurie neva dirba 
blogai. Įsivaizduokite kiek yra mo-
kinių. Juk natūralu, kad vienur ar 
kitur tikrai kažkas atsitiks, bet ne-
galima vieno žmogaus nuodėmės 
mesti ant visų mokytojų“, – kalbėjo 
A. Laužadis. 

Pasak jo, kitas dalykas tas, kad 
dažnai kalbama, jog mokinio rezul-
tatai priklauso tik nuo mokytojų, 
todėl jie kalti, kad vaikas blogai 
mokosi, tačiau juk ugdymo proce-
se dalyvauja keliese: mokytojas, 
mokiniai, tėvai – ir ne visada pro-
blemas gali išspręsti vienas moky-
tojas.

Pateisinama pertvarka
„Visuomenėje formuojama štai 

tokia kita nuomonė, kad kaimo 

mokyklose blogesnis ugdymas. 
Ar tikrai taip yra? Sakoma, jog 
kaimo mokyklose blogesni abi-
turientų egzaminų rezultatai ir 
dėl to jas reikia naikinti, nes ten 
prastas ugdymas. Taip pateisi-
nama mokyklų tinklo pertvarka. 
Jau yra reorganizuotų kaimo mo-
kyklų, kai dalis vaikų suvežama 
į Rokiškį autobusiukais. Paim-
kite šių mokinių, besimokančių 
mieste, rezultatus ir palyginkime 
su kaimo mokyklų rezultatais, o 
tada pamatysime ar vaikui pradė-
jus mokytis miesto mokykloje, jo 
rezultatai tikrai yra geresni. Buvo 
pas mus eksperimentas, kai poros 
miestelių klases veždavo į Rokiš-
kį, tačiau po poros metų paaiš-
kėjo, kad šių mokinių rezultatai 
nepagerėjo, o likusieji miestelių 
mokyklose padarė ryškią pažan-
gą“, – pasakojo A. Laužadis.

Nelieka vietos
Kasmet vyksta masinis moki-

nių mažėjimas, o tai sukelia dar 
vieną problemą, nes nebelieka ga-
limybių priimti jaunus pedagogus 
į darbą. Pasak pašnekovo, mažiau 
vaikų, mažiau pamokų, todėl tie, 
kurie lieka dirbti, pasidalina dar-
bo krūvį, todėl jauniems peda-
gogams nebelieka darbo vietų. 
Rokiškio rajono mokyklose, kai 
jauno mokytojo stažas siekia iki 
4 darbo metų yra tik 5 pedagogai. 
Šiuo metu Rokiškio rajone vidu-
tinis mokytojo amžiaus vidurkis 
yra 53 metai, vaikų darželiuose – 
49 metai.

„Manau, kad mokytojo presti-
žas dėl visų išvardintų priežasčių 
gerokai smuktelėjo. Galėtume 
jaustis normaliai, kai matysime, 
kad teisininkų, medikų ir moky-
tojų prestižas bus panašus. Mano 
nuomone, didžiausias rodiklis yra 
stojančiųjų į šias specialybes kon-
kursas, kai bus sąlygos panašios, 
tada ir būsimų pedagogų skaičius 
bus panašus“, – sakė A. Laužadis. 

Linkėjimas kolegoms
Tarptautinės mokytojų dienos 

proga Švietimo ir sporto skyriaus 
vedėjas kolegoms linki savo įstai-
gose jaustis saugiai ir pilnavertiš-
kai.

„Kad reiškiamos iniciatyvos 
būtų pastebimos ir skatinamos 
įstaigos vadovų, kad turėtumė-
te savo veikloje vietos kūrybiš-
kumui, idėjų realizavimui, kas, 
mano nuomone, suteiks Jums dar-
be gerų emocijų ir ves prie gerų 
akademinių rezultatų“, – linkėjo 
A. Laužadis. 

Prisiminti savo laikus
Ketverius metus Juodupės 

gimnazijai vadovaujanti Dainora 
Mineikienė rajono švietimo sis-
temai atidavė 25-erius metus. Per 
tą laiką jai teko dirbti ir pradinių 
klasių mokytoja, ir Kavoliškio 
darželio-mokyklos direktore, taip 
pat ragavo ir socialinio darbuoto-

mas tas, jog mes viską darėme 
tyliai, už akių, o dabar vaikai yra 
drąsūs ir atviri, todėl dažnai savo 
mintis išsako į akis“, – su šypsena 
kalbėjo D. Mineikienė.

Geriau iškloti į akis
Į klausimą kuris iš šių dviejų 

variantų yra geresnis, pašnekovė 
atsakė, kad vis tik geriau viską 
iškloti tiesiai į akis. Nors kie-
kvienam maloniau girdėti tik ma-
lonius atsiliepimus, bet ji visada 
gerbia drąsius žmones, kurie ne-
bijo sakyti savo nuomonę į akis. 
Kiekvieną vaiką mokytojas turi 
priimti kaip asmenybę, jį išklau-
syti, rasti kompromisus ir kalbėtis 
kaip su suaugusiu.

„Be abejo, tokiu atveju moky-
tojui tenka nepaprastas iššūkis, 
nes reikia daugiau psichologinių 
žinių, kantrybės. Pastebiu, kad 
pastaruoju metu mūsų pedago-
gams, bendrąją prasme, labai 
trūksta psichologinių ir specialių 
žinių, ypač kaip dirbti su emoci-
nių sutrikimų turinčiais vaikais. 
Tiesą sakant, mano kartos ir vy-
resni mokytojai, tų žinių beveik 
neturime, nes to mūsų neruošė, o 
į mokyklas ateina visai kita karta 
vaikų, su kuriais jau reikia dirbti 
visai kitaip“, – atviravo D. Minei-
kienė.

Nebedrasko akių
Nepaisant kylančių kartų iššū-

kių mokyklos vadovė tikina, kad 
dabar mokykloje dirbti labai įdo-
mu, nes vaikai yra atviri, turi savo 
nuomones, su jais galima kalbė-

atviravo D. Mineikienė.

Pedagogai irgi mokosi
Pasikeitė ne tik mokinių ir mo-

kytojų tarpusavio bendravimas. 
Pastaruoju metu pedagogai turi ir 
mokytis sparčiau, negu mokiniai. 
Atėjusios modernios skaitmeni-
nės technologijos, taip pat už-
klupusi COVID-19 krizė privertė 
mokytojus žengti koja kojon su 
užgriuvusiomis permainomis ir 
dorotis su iškilusiais iššūkiais.

„Žinoma, šie pasikeitimai yra 
labai dideli, nors kasdien to ir 
nepastebime, bet apimant ilges-
nę laiko atkarpą mokykloje įvyko 
daug didelių pasikeitimų, vyks-
tančių itin sparčiai. Kai kuriuos 
mokytojus toks tempas vargina, 
nes jie norėtų ramesnio darbo, 
leidžiančio labiau susikaupti ir 
įsigilinti į savo dalyką. O dabar 
reikia pastoviai keistis ir prisitai-
kyti, užmigti nėra kada, nes turi 
nuolat tobulėti, neatsilikti nuo 
jaunimo ir šių dienų tendencijų. Iš 
vienos pusės, tai labai įdomu, nes 
neleidžiama mokytojui „pasenti“, 
bet, iš kitos pusės, tai ima vargin-
ti, nes nuolat jaučiama įtampa. 
Dėl to dalis mokytojų ir pabėga 
iš mokyklos, nes neatlaiko tokio 
tempo“, – kalbėjo D. Mineikienė. 

Vaikai labiau matomi
Šiuo metu Juodupės gimnazi-

joje dirba 30 pedagogų. Pusė jų 
yra vietiniai, kita pusė važinė-
ja iš Rokiškio. Čia mokosi 218 
mokinių. Pašnekovę džiugina, 
kai vaikai ne tik noriai mokosi ar 
pasiekia gerų rezultatų, bet ir kai 
patys rodo iniciatyvas, dalyvauja 
renginiuose, projektuose, siūlo 
iniciatyvas ir pilietines bei visuo-
menines idėjas.

„Tikrai negaliu pasakyti, kad 
miestelių ir kaimų mokyklų mo-
kinių lygis yra žemesnis ir re-
zultatai prastesni. Jeigu vaikas 
nori mokytis, jis gerai mokosi ir 
pasiekia daug bet kokioje, kaimo 
ar miesto, mokykloje. Pas mus 
šiemet ir šimtukas iš valstybinių 
egzaminų buvo, kaip ir kitose ra-
jono mokyklose. Mano nuomone, 
mažesnėse mokyklose vaikams 
sukuriama jaukesnė atmosfera, 
mokiniai labiau matomi ir kie-
kvienas gauna daugiau dėmesio, 
nei didelėje mokykloje“, – sakė 
D. Mineikienė.

Organiškas darinys
Gimnazijos direktorė atvira, 

tiesa, kad galbūt mažesnėse rajo-
no gimnazijose mokosi daugiau 
vaikų, turinčių emocinių sutriki-
mų ar specialiųjų poreikių, tačiau 
lygiai tokia pati tendencija paste-
bima ir miesto mokyklose.

Į klausimą kokią ji mato mažų 
miestelių mokyklų ateitį, gimna-
zijos vadovė šypteli, kad ji šiuo 
klausimu yra optimistė.

„Galvoju, kad mokykla turi 
gyvuoti organiškai ir negali būti 
specialiai naikinama, kol yra mo-
kinių. Jeigu vaikai nori, jie patys 
važiuoja mokytis į rajono centrą, 
tačiau yra ir nemažai mokinių, 

A. Laužadis: „Kai tik kas blogo Lietuvos mokykloje nutinka, iškart kaltinami 
visi mokytojai“. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

D. Mineikienė gerbia drąsius žmones, nebijančius sakyti savo nuomonę į 
akis. (B. Dapkienės nuotr.)
jo duonos, kuomet rūpinosi socia-
linės rizikos šeimomis.

„Visada švietimas man buvo 
labiau prie širdies, nors per tą 
laiką viskas jame sparčiai keitėsi. 
Su mokytojais esu diskutavusi ta 
tema. Pirmas vaizdas toks, kad 
mokiniai dabar blogesni, bet vi-
sada prašau prisiminti savo laikus 
mokykloje ir kokie mes buvome, 
kaip elgėmės. Tiesą sakant, mes 
krėtėme daugiau negerų išdaigų, 
negu dabartiniai vaikai. Skirtu-

tis, diskutuoti.
„Mes mokykloje buvome bai-

liai, kalbėdavome ir mokytojams 
už akių krėsdavome nesąmones 
arba, jei išdrįsdavome išsakyti 
savo nepasitenkinimą ar nuomo-
nę, būdavome apkaltinti ,,akių 
draskymu“. O dabar, kai mokinys 
reiškia savo nuomonę, atrodo sa-
vai suprantamas dalykas ir nie-
kas nebesako, kad vaikas „akis 
drasko“. Tai šioje vietoje įvyko 
didžiulis lūžis ir pasikeitimas“, – 
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kurie mokosi pas mus vietoje ir 
yra patenkinti“, – kalbėjo D. Mi-
neikienė.

Nepamiršti savęs
Savo kolegoms profesinės 

šventės proga Juodupės gimnazi-
jos direktorė linki, kad per dar-
bus, buitį ir skubėjimą, jie nepa-
mirštų, kokie yra svarbūs ir kokia 
reikalinga mokytojo profesija.

„Mes esame tie, kurie kuria ir 
formuoja žmogų, linkiu to nepa-
miršti, nes mums, mokytojams 
suteikta ši galimybė ir tuo pačiu 
uždėta didžiulė atsakomybė au-
ginti dorą ir gerą ateities kartą“, 
– sakė D. Mineikienė.

Tenka guosti 
30 metų pedagoginį darbą dir-

banti Rokiškio Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja Jolanta 
Augulienė, kad bus mokytoja, ži-
nojo visada. 

„Apie jokią kitą profesiją net 
nesvajojau. Kodėl pedagogė? Gal 
tai lėmė, jog mano mama buvo 
pradinių klasių mokytoja. Tiesa, 
mokyti mažiukų niekada nenorė-
jau. Mokykloje sekėsi visi daly-
kai, taigi iš pradžių (iki aštuntos 
klasės) svajojau būti matematikos 
mokytoja. Visgi baigusi dvylika 
klasių pasirinkau ne lietuvių, o 
rusų kalbą. Kodėl? Viską lėmė 
egzaminas. Mokyklą baigiau si-
dabro medaliu. Nors, kaip man at-
rodė, geriausiai mokėjau lietuvių 
kalbą, deja, per egzaminą būtent 
iš lietuvių kalbos ir gavau tą vie-
nintelį ketvertą (čia penkiabalėje 
sistemoje). Prisimenu, labai ver-
kiau ir nusprendžiau, kad nestosiu 
į lietuvių kalbą, nes jos nemoku... 
Dabar dažnai mokiniams sakau, 
kad nereikia savęs kalti prie kry-
žiaus ir verkti, jei nepasiseka 
egzaminas. Gyvenimas vis tiek 
sudėlioja taip, kaip turi būti“, – 
kalbėjo J. Augulienė.

Pašnekovė prisipažino, kad 
šiemet jai teko guosti vieną auklė-
tinį, kuriam nelabai gerai nepasi-
sekė matematika, nors kaip tik šis 

dalykas bene geriausiai sekėsi. 
Tuomet ji papasakojo savo isto-
riją, jis atsakė, kad gal tai pirma 
paguoda, kuri kažkiek padėjo...   

Keistas jausmas
„Kai pradėjau dirbti, buvo la-

bai keistas jausmas – ne vienas 
mane mokęs mokytojas tapo ko-

„Aišku, negalima  suabsoliutin-
ti. Visokių mokinių buvo ir anks-
čiau, ir dabar. Buvo tokių, kurie 
norėjo tobulėti, siekti žinių, deja, 
buvo ir yra tokių, kurie į mokyklą 
ateina tik smagiai pasibūti. Deja, 
mokslas nėra vien malonumas. Ne 
veltui sakoma, kad mokslo šaknys 
karčios, bet vaisiai saldūs“, – šyp-
sosi J. Augulienė.

Tampa teikėju
Pasak pašnekovės, ko gero, 

kalbant apie švietimą, didžiausia 
problema yra ta, kad mokytojas 
mokykloje tampa paslaugų teikė-
ju. Jis turi būti lyg savotiškas mo-
kinių linksmintojas, sugalvojantis 
vis kitokių žaidimų. 

„Aš čia, žinoma, šiek tiek 
ironizuoju, bet šiandien dažnai 
pamirštama, kad pagrindinis da-
lykas mokykloje visgi yra mo-
kymasis. Dabar nuolat akcentuo-
jama, kad svarbu, jog mokiniui 
per pamoką nebūtų nuobodu, kad 
jis gerai jaustųsi... Manau, reikia 
daugiau kalbėti mokiniams, jog 
norint pasiekti gerų rezultatų rei-
kia įdėti nemažai darbo, jis kartais 
nėra labai lengvas“, – įsitikinusi 
J. Augulienė.  

Neprarasti optimizmo
Pašnekovė atvira, kad didžiau-

sias džiaugsmas mokytojui, kai 

kartu su mokiniu padės pasiekti 
puikių rezultatų. To ir linkiu“, – 
sakė J. Augulienė.  

Lėšų visada nepakanka
Kitąmet 30 metų pedagoginio 

darbo stažą minėsiantis Rokiškio 
Juozo Tumo Vaižganto gimnazi-
jos istorijos mokytojas, ilgametis 
rajono profesinės sąjungos va-
dovas Erikas Gaigalas profesinę 
šventę pasitinka sakydamas, kad 
buvo darbingi metai, todėl kaž-
ko ypatingo negalėtų išskirti. Jis 
Rokiškio rajono profesinei sąjun-
gai, kuri yra Lietuvos švietimo ir 
mokslo profesinės sąjungos dalis, 
vadovauja nuo 2000 metų. Šiuo 
metu joje – 200 rokiškėnų peda-
gogų. 

„Mūsų prioritetas socialinės 
ekonominės problemos, aišku, 
tarp jų yra ir praktiškai viskas, 
kas susiję su mokyklos veikla. 
Dauguma problemų kyla dėl švie-
timo finansavimo klausimų. Kaip 
žinia, lėšų visada nepakanka, to-
dėl rajono mastu dalyvaujame 
derybose dėl jų perskirstymo ir 
stengiamės rasti kompromisinius 
sprendimų kelius“, – kalbėjo E. 
Gaigalas.

„Suvalgo“ padidėjimą
Anot pašnekovo, įvedus eta-

tinį darbo užmokesčio apmokė-
jimą, finansavimo klausimai vis 
tiek lieka aktualiausi ir mokyklos 
vienaip ar kitaip susiduria su lėšų 
trūkumu. 

„Jeigu kalbėtume apie mūsų 
darbus šalies mastu, tai finan-
savimo klausimams spręsti yra 
pasirašomos šakos kolektyvinės 
sutartys, kurios numato kasmetinį 
švietimo darbuotojų atlyginimų 
didėjimą. Deja, bet infliacija ir vi-

sokios nenumatytos aplinkybės tą 
padidėjimą „suvalgo“ ir jis mažai 
jaučiamas“, – sakė E. Gaigalas.  

Kokybės tikrai negerina
Kita aktuali problema – mo-

kytojų trūkumas, kuri kaip ir yra 
valstybės problema, bet jos  ne-
gebėjimas spręsti atsiliepia ir jau 
dirbantiems. Didėja kai kurių 
dalykų mokytojų krūviai ir auga 
mokinių skaičiai klasėse, o tai, 
pašnekovo įsitikinimu, kokybės 
tikrai negerina.

„Dar neramina besitraukianti 
rajono švietimo sistema ir ma-
žėjantis darbo vietų skaičius, bet 
čia jau viso Lietuvos bėda ir jos 
sprendimo kėlių kol kas nesima-
to. Sprendimo būdas būtų vienas 
garantuoti tinkamą ir pakankamą 
finansavimą, nes visi bandymai 
reformuoti, modernizuoti, indi-
vidualizuoti neskiriant didesnio 
finansavimo  kol kas rezultatų 
neduoda, o kai kuriais atvejais 
netgi judame atgal“, – kalbėjo E. 
Gaigalas. 

Pasimetę tarp reformų
Pašnekovą švietimo sistemoje 

džiugina ir neramina kaita. 
„Smagu, nes permainos verčia 

asmenybę tobulėti, o neramina, 
kad pasimetame tarp reformų, 
nebaigę vienų pradedame kitas ir 
visą laiką kažką reformuojame, 
kažką tobuliname, kažką keičiam, 
o rezultatų kaip ir nematyti. Todėl 
savo kolegoms palinkėčiau ne-
blėstančio optimizmo ir tikėjimo, 
kad mūsų pasirinktas kelias yra 
teisingas ir garbingas“, “, – sakė 
E. Gaigalas.

J. Augulienė: „Jeigu pats tiki tuo, ką dėstai, darai, patikės ir vaikai“. 
(Asmeninio archyvo nuotr.)

E. Gaigalą švietimo sistemoje džiugina ir neramina kaita. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
lega. Labai džiaugiuosi, kad turė-
jau puikius mokytojus. Jie labai 
padėjo, patarė. Manau, kad šiuo 
požiūriu pedagogai nelabai kei-
čiasi. Ir anksčiau, ir dabar jie vi-
sada galvoja apie savo mokinius, 
kaip juos sudominti, kaip moty-
vuoti, kaip padėti pasiruošti eg-
zaminams. Aišku, tiek mokytojai, 
tiek mokiniai lyginant su ankstes-
niais laikais pasidarė laisvesni. 
Atsirado daugiau galimybių, ko-
kių anksčiau neturėjome. Dabar 
reikiamų žinių galime iš karto 
susirasti internete“, – palygino J. 
Augulienė.

Daro meškos paslaugą
Anot jos, visa tai, žinoma, 

labai puiku, bet kartais padaro 
šiuolaikiniams mokiniams meš-
kos paslaugą, nes jie atpranta nuo 
ilgo, kruopštumo reikalaujančio 
darbo. Dabartiniai mokiniai nori 
pasiekti gerų rezultatų, bet pyks-
ta, jei to nepavyksta padaryti čia 
ir dabar. 

sekasi jo mokiniams. 
„Ne kartą esu sakiusi, kad 

mokytojo misija yra į gyvenimą 
išleisti  gerus žmones. Aišku, 
svarbu, kad jie gerai išlaikytų 
egzaminus, bet tai nėra pats svar-
biausias dalykas. Svarbu, kad 
mano mokiniai būtų dori piliečiai, 
kuriems labai svarbios tradicijos, 
kurie ir išėję iš mokyklos nepra-
rastų ryšio su literatūra, kultūra, 
mylėtų poeziją. Kai pamatai, jog 
tai pavyksta, širdyje labai gera. 
Kaip džiugu, kai gaunu laišką  iš 
buvusio mokinio, kur jis pasa-
koja, kad perskaitė labai įdomią 
knygą, ar padėkoja už tai, kad 
padėjau augti kaip asmenybei... 
Kai kas išsineša ir meilę poezijai. 
Tikiu, kad poezija daro žmogų 
geresnį“, – kalbėjo J. Augulienė.  

Baigdama pokalbį profesinės 
šventės proga savo kolegoms ji 
linki neprarasti optimizmo. 

„Tikėkite tuo, ką darote. Jeigu 
pats tiki tuo, ką dėstai, darai, pati-
kės ir vaikai. Toks bendras darbas 
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Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nariai – 
apie darbą pozicijoje ir opozicijoje

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Praėjusią savaitę rajonų sa-
vivaldybių tarybos rinkosi į pir-
muosius šio rudens posėdžius.  
Artėjant finišo tiesiajai – iki ka-
dencijos pabaigos savivaldybių 
tarybų nariams lieka vos keli mė-
nesiai – skirtingoms partijoms 
atstovaujančių Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos narių pa-
klausėme apie darbą Taryboje, 
pozicijos ir opozicijos bendra-
darbiavimą, kaip vertina vietos 
savivaldos įstatymo pakeitimus.

Valius KAZLAUSKAS 
„Valiaus Kazlausko koalicija 
„Už laisvę augti“

Man atrodo, visada turi būti 
opozicija kaip sistemos garantas, 
negali būti viena nuomonė. Gin-
čuose gimsta tiesa ir bendrų proble-
mų sprendimas. Opozicijos darbas 
labai sunkus, teko dirbti rankoves 
atsiraitojus. Taryboje susiformavo 
dauguma, kuri per 4 metus išlaikė 
bendrą principą.

Kai 16 žmonių balsuoja vienaip, 
tai gali visą posėdį spaudyti mygtu-
ką, kad susilaikai, bet visumos bul-
dozeris balsuoja taip, kaip reikia.

Darbas opozicijoje man suteikė 
daug patirties, turiu savo politinį 
akiratį, jis išliko toks pat, nežadu 
eiti nei į kairę, nei į kitą pusę.

Ramūnas GODELIAUSKAS
„Visuomeninis rinkimų 
komitetas „Vieningi su 
Ramūnu Godeliausku“

kad tai aktualus klausimas, ypač 
dabar, kai Ukrainoje vyksta karas 
ir turime nelabai gerus kaimynus. 
Tai svarbu dėl gyventojų saugumo.

Net ir dirbant opozicijoje gali-
ma rasti bendrų sprendimų, jeigu 
tai reikalinga rajonui. Šioje ka-
dencijoje iš valdančiųjų pasigedau 
normalaus įsipareigojimų perėmi-
mo iš ankstesnės valdžios ir dar-
bų tęstinumo, juk ne revoliucija 
įvyko, kad reikėtų nubraukti visus 
darbus.

Ankstesnėje kadencijoje buvo 
susitarimas 0,2 proc. padidinti ne-
kilnojamo turto (komercinių pasta-
tų) mokestį, pusė lėšų skirti palai-
kyti besikuriantį verslą, o kita dalis 
tikslingai turėjo būti skiriama vai-
kų švietimui, neformaliam ugdy-
mui (kuo dabar užsiima Rokiškio 
inžinerijos eksperimentinė klasė). 
Bet verslininkų paaukoti pinigai 
vaikų lavinimui nebuvo skiriami. 
Priėjome prie to, kad pusė vaikų 
neišlaiko matematikos egzamino. 
Važinėdami po mokyklas įsitiki-
nome, kad  vaikai nenori mokytis 
nei fizikos, nei matematikos. Ro-
kiškio rajone turime stiprų verslą, 
bet švietimo situacija prasta, ją rei-
kia keisti. Gali būti, kad po 5 metų 
teks perkelti ar atsisakyti verslų, 
nes nebus specialistų.  

Jeigu Tarybos narys dirba sa-
vivaldybės įmonėje ir priklauso 
nuo savivaldybės biudžeto, tuo-
met jis neturi daug klausimų. Per 
darbo santykius, matyt, atsiranda 
kažkoks poveikis. Gal anksčiau 
tas poveikis buvo mažesnis, nes 
posėdyje pasisakydavo ir biudže-
tininkai.

Aš negyvenu iš savivaldybės ar 
valstybės biudžeto, gyvenu iš to, 
ką užsidirbu. Norėčiau palinkėti, 
kad ateinančioje kadencijoje būtų 
daugiau nepriklausomų Tarybos 
narių, kurie nesusiję su rajono biu-
džetu.

Algis KAZULĖNAS 
„Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai“

Greičiausiai nebeisiu į politiką, 
nebedalyvausiu kituose savival-
dybių tarybos rinkimuose. Tokie 
dabartiniai ketinimai, bet galutinį 
sprendimą priimsiu pasitaręs su 
koalicijos partneriais.   

Darbas Taryboje man buvo di-
džiulės atsakomybės ir iššūkių me-
tai. Dalyvavau opozicijos veikloje, 
žavėjausi Stasio Meliūno veikla. 
Anksčiau mačiau daugiau teorinį 
Tarybos darbą, dabar matau, kaip 
viskas vyksta iš vidaus. Mano sritis 
– pilietinė veikla, manau, kad vie-
ningai pavyko sutarti dėl istorinių 
dalykų.

solidumu bei sutelktumu. Puikiai 
pamename praėjusią kadenciją, 
kuomet rajonas buvo atsidūręs ties 
tiesioginio valdymo slenksčiu. Tie 
metai rajonui kainavo labai bran-
giai. To padarinius jautėme dar il-
gai. O opozicijos darbą tegul ver-
tina rinkėjai ateinančių savivaldos 
rinkimų metu. Turiu pakankamai 
patirties ir supratimo apie savival-
dą, todėl jokie pokyčiai negąsdina. 
Svarbiausia – komanda, su kuria 
dirbi ir žmonių palaikymas.

Irmantas TARVYDIS 
„Valiaus Kazlausko koalicija 
„Už laisvę augti“

Pozicijos ir opozicijos bendra-
darbiavimo nėra, nebuvome net 
susitikę padiskutuoti dėl politikos, 
dėl darbų.

Kiekviename Tarybos posėdy-
je būdavo mūsų pasiūlymų, kaip 
spręsti vienus ar kitus klausimus, 
bet – kaip vanduo nuo žąsies. 
Ankstesnėje kadencijoje irgi dir-
bome opozicijoje, tuometinis me-
ras A. Vagonis buvo pasikvietęs 
opoziciją, diskutuodavome kai ku-
riais klausimais. Dar tuomet buvau 
iškėlęs idėją dėl gaisrinių atnauji-
nimo. Keturias gaisrines atnaujino-
me. Naujas meras šituo klausimu 
nediskutavo, o gaisrinių atnaujini-
mo projektą palaidojo. Bet manau, 

Esu dėkingas valdančiosios koa-
licijos partneriams, savo komandos 
nariams už konstruktyvų darbą, 
idėjas, palaikymą. Dirbdami drau-
ge įveikėme pandemijos, migrantų, 
karo pabėgėlių problemas, tikiu, 
kad kartu įveiksime ir energetinę 
krizę. 

Ši savivaldybės tarybos kaden-
cija išsiskiria konstruktyvumu, 

Mes, valdančioji dauguma, sten-
giamės įgyvendinti programą, o 
opozicija dirba savo darbą. Jie negali 
pritarti viskam ir tai natūralu.

Man teko dirbti daug kadencijų. 
Tai, kas buvo prieš 20 metų ir dabar 
– nesulyginami dalykai. Anksčiau 
vykdavo aršesnės kovos, būdavo 
daugiau politikavimo. Dabar dau-
giau sprendžiame rajono ūkinius 
klausimus. Šita kadencija viena iš ra-
mesnių. Opozicija nebuvo per daug 
aktyvi, kažkokių esminių siūlymų 
negirdėjom. Praradusi vieną iš akty-
viausių savo narių (pavasarį Tarybos 
nario mandato atsisakė Stasys Me-
liūnas. – Red. past.), opozicija dar 
labiau susilpnėjo.

Ekspromtu visų darbų neišvar-
dinsiu, bet, manau, šioje kadencijoje 
vieni svarbiausių sprendimų buvo 
dėl nemokamo transporto, į priekį 
pajudėjusios sporto centro statybos.

Dėl merų kadencijų apribojimo 
yra pliusų ir minusų, bet manau, kai 
meras renkamas 3–4 kadencijas iš 
eilės, jis jau susitapatina su valdovu, 
tampa kaip rajono karaliukas. Iš kitos 
pusės – jis atmintinai žino ir yra įsi-
gilinęs į rajono problemas. Bet nieko 
amžino negali būti, juo labiau, kad 
gyvename demokratinėje šalyje. Ir 
politikoje atsinaujinimas turėtų būti.

Rokiškio lopšelyje-darželyje ,,Pumpurėlis“ rugsėjo 22-29 d. 
vyko projektas ,,Rudens linksmadieniai“

Rokiškio lopšelyje-darželyje 
,,Pumpurėlis“ rugsėjo 22-29 d. 
vyko projektas ,,Rudens linksma-
dieniai“. Rudeniškai malonus oras, 
spalvomis pasidabinusi gamta, su-
teikė galimybę projektines veiklas 
organizuoti lauke.

Vyresniųjų  grupių vaikai keliavo 
po miestą, stebėjo, tyrinėjo gamtą, 
skaičiavo ir lygino medžius, o nu-
keliavę iki Ąžuolų gatvės ieškojo 
storiausio Rokiškio ąžuolo. Kelionių 
metu rinko giles, šakeles, lapus, grįžę 
į darželį gamtinę medžiagą naudojo 
kūrybiniams darbams. Mažųjų vaikų 
kelionės buvo trumpesnės, bet ne ma-
žiau smagios ir informatyvios.

Bendruomenė  pilietiškai prisijun-
gė prie tarptautinės akcijos ,,Diena 
be automobilio”. Smagu, kad ben-
druomenės nariai suprato šios akcijos 
svarbą ir parodė pozityvų pavyzdį 

vaikams, nors trumpam atsisakydami 
nedraugiškų aplinkai transporto prie-
monių. Vaikai sužinojo apie aplinkos 
taršą ir galimybes ją mažinti, pramo-
gavo, aktyviai leido laiką lauke. Ryte 
visus pasitikęs meškutis teigiamomis 
emocijomis motyvavo tausoti gamtą.

Darželio kieme veikianti ,,Gilių 
kavinė“ suteikė galimybę mokyto-
jams ir tėvams jaukiai pabendrauti. 
Kavinės svečiai degustavo ugdytinių 
ir mokytojų paruoštas gilių bei morkų 
kavas. Vaikai džiaugėsi saldėsiais ir 
linksmai žaidė ,,Žaidimų pievelėje“.

Šokio pamokos ir rytinės mankštos 
dovanojo gražių akimirkų ir bendrys-
tės jausmą.

Bendruomenė aktyviai dalyva-
vo ,,Rudens linksmadieniuose“, nes 
mums gera būti visiems kartu!

Rokiškio lopšelio-darželio ,,Pum-
purėlis“ inf. „Rudens linksmadieniai“. (Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ nuotr.)
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Svajonėse – vardinis suolelis 
sergantiems išsėtine skleroze

Enrika PAVILONIENĖ

Jauna, bet kasmet auganti Ro-
kiškio rajono išsėtinės sklerozės 
asociacija siekia suburti kuo dau-
giau šia liga sergančių kraštiečių 
ar jų šeimos narių. 2019 metų pa-
baigoje įkurtoje asociacijoje šiuo 
metu yra 38 registruoti nariai. 

Dažnas galvoja, jog tai vyresnių 
žmonių liga, nors tai yra netiesa. 
Su šia liga pati susidūrusi Rokiškio 
išsėtinės sklerozės asociacijos va-
dovė Diana Gudeikienė sako, jog 
pasitaiko ir šeimos gydytojų, kurie 
nėra susidūrę ir nieko nežino apie 
šią ligą.

Įkūrė asociaciją
D. Gudeikienė pasakoja, jog iš 

pradžių ji priklausiusi Aukštaitijos 
krašto žmonių, sergančių išsėtine 
skleroze klubui, bet bėgant laikui 
suprato, jog yra pasiruošusi globoti 
bei padėti su šia liga susidurian-
tiems kraštiečiams. 

„Visais mums iškylančiais klau-
simais galime konsultuotis su Lie-
tuvos išsėtinės sklerozės sąjunga 
(LISS), kuri šiuo metu vienija 12 
skirtinguose Lietuvos miestuose 
įsikūrusių skyrių. Nors mūsų aso-
ciacija jauna, bet kasmet prie mūsų 
jungiasi vis nauji žmonės, kuriems 
reikia palaikymo, draugijos, ben-

drystės. Turime ir du atvykstan-
čius narius iš Kupiškio rajono, 
nes mūsų rajonas jiems yra arčiau. 
Kartu vykstame į organizuojamus 
susitikimus, mokymus, renginius. 
Už visą pagalbą ir dėmesį be galo 
dėkingi esame LISS generalinei 
sekretorei Aldonai Droseikienei, 
kuri mūsų nepamiršta ir jaučiam 
jos globą“, – sako Rokiškio skyriui 
vadovaujanti D. Gudeikienė.

Vieni kitus palaiko
Konkrečios išsėtinės sklerozės 

priežastys nėra nustatytos. Dažnai ir 
žmonės, susiduriantys su šia liga ne-
žino kur kreiptis. Ši liga neprogno-
zuojama, o žmonių, kurie susiduria 
su ja gyvenimas pasikeičia iš esmės. 
Dažnai prireikia artimųjų, šeimos 
narių pagalbos. Labai svarbu žinoti, 
jog tu toks esi ne vienas, todėl šios 
asociacijos nariai retkarčiais susi-
renka tiesiog pabendrauti ar kartu 
praleisti laiką.

Dalyvauja stovyklose
Kasmet vasaros pradžioje Eu-

ropoje minima „Išsėtinės sklerozės 
diena“. Šią dieną organizacijos na-
riai pervardino į „Dieną be išsėtinės 
sklerozės“, kuomet apie ligą kalba-
ma mažiausiai, o renginyje daly-
vaujantys gydytojai tiesiog smagiai 
leidžia laiką kartu. Tokiuose rengi-
niuose dalyvauja žmonės, turintys 
ką papasakoti, esantys geri pašne-
kovai.

Taip pat kasmet sergantiems ir jų 

šeimos nariams organizuojama Va-
saros savarankiško gyvenimo įgū-
džių ugdymo stovykla „Gyventi be 
stabdžių“. Baigiantis metams – kon-
ferencija, kurios metu aptariamos 
metų aktualijos. Paskutinis gegužės 
trečiadienis skelbiamas išsėtinės 
sklerozės diena.

Ieško savanorių
Rokiškio rajono išsėtinės skle-

rozės asociacijos nariai yra atviri 
pasiūlymams ir savo susitikimuose 
laukia savanorių, kurie padėtų or-
ganizuoti veiklas, pamokytų įvairių 
darbelių, todėl ieško žmonių, kurie 
galėtų dalelę savo brangaus laiko 
paskirti narių užimtumui. 

„Turime įsirengę nedideles pa-
talpas Panemunio bendruomenės 
namuose. Už jas esame dėkingi 
Pandėlio seniūnui Algirdui Kuliui. 
Susirenkame pagal galimybes, daž-
niausiai kartą per savaitę ar kartą 
per dvi – bendraujame, mokomės 
įvairių rankdarbių“, – kalbėjo D. 
Gudeikienė.

Svajoja apie suolelį
Rokiškio skyriaus vadovė sako 

pasvajojanti, jog su rėmėjų ar savi-
valdybės pagalba Rokiškyje galėtų 
atsirasti šia liga sergančiųjų vardinis 
suolelis. Tokie suoleliai jau yra Vil-
niuje ir Ukmergėje. Ant jų pritvirtin-
tos lentelės su užrašu „Ne visiems 
atsistoti paprasta. Bet įmanoma. 
Išsėtinė sklerozė - tai liga, kurią ga-
lima stabdyti“. Draugijos nariai, gy-
venantys iš metinio narių mokesčio, 
savarankiškai to padaryti negalintys. 
D. Gudeikienė neslepia, kad patiems 
išsilaikyti sunkiau, todėl kasmet pra-
šo paremti pervedant 1,2 proc. para-
mą deklaruojant pajamas, o norintys 
gali pervesti paramą ir į asociacijos 
sąskaitą LT337300010161301344.

Liga nepagydoma
Išsėtinė sklerozė yra lėtinė, šiuo 

metu neišgydoma autoimuninė liga. 
Tai reiškia, kad organizmas kovoja 
pats su savimi. Pagal formas skirs-
toma atsižvelgiant į tai, kaip ji pasi-
reiškia, koks ligos aktyvumo lygmuo 
ir kaip greitai sukelia neįgalumą. 
Būdingas ligos bruožas – neurologi-
nių simptomų išsibarstymas lokali-
zacijos ir laiko atžvilgiu. Kiekvieno 
ligonio simptomų kompleksas yra 
individualus. Liga dažniausiai prasi-
deda galūnių nusilpimu, jutimo su-
trikimais, vienpusiu regos pablogėji-
mu, rečiau kitais reiškiniais. Galimi 
įvairūs kiti simptomai bei jų deriniai, 
kuriuos atpažins neurologas. Kar-
tais atsiradę ligos reiškiniai nuo pat 
pradžių laipsniškai progresuoja, pri-
sideda vis nauji simptomai ir būklė 
nuolat blogėja. Galima paūmėjimų 
ir palaipsninio progresavimo gali-
mybė, tačiau daugeliu atvejų, net jei 
yra pagerėjimų, liga vis tiek tolydžio 
progresuoja ir galop žmogus tampa 
neįgalus.

Vadovė D. Gudeikienė (pirma iš kairės) su aktyviausiais IS asociacijos nariais. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

„Lašų duona“ – konkurso 
„Kokybe paženklintas maistas 2022“ nugalėtoja

Žemės ūkio ministerija 
(ŽŪM) maisto gamintojus, 
ūkininkus, ugdymo, gydymo 
įstaigų atstovus ir kokybe pa-
ženklinto maisto vartotojus 
sukvietė į konferenciją ir mugę 
„Kokybiško maisto šventė 
2022“. Joje apdovanoti kon-
kurso „Kokybe paženklintas 
maistas 2022“ nugalėtojai, tarp 
jų – bendrovė „Lašų duona“, 
įvertinta už ekologiškus griki-
nius makaronus, laimėjusius 
konkursą ekologiškų produktų 
grupėje.

Penktą kartą organizuotoje 
šventėje žemės ūkio ministras 
Kęstutis Navickas pasveikino ir 
apdovanojo konkurso „Kokybe 
paženklintas maistas 2022“ nu-
galėtojus.

Geriausius produktus kon-
kursui „Kokybe paženklintas 
maistas 2022“ įvertino ir atrin-
ko speciali komisija, sudaryta iš 
technologų, sveikatos ir sveika-
tos saugos specialistų. Buvo ver-
tinamas maisto produktų išskirti-
numas, sudėtis ir maistinė vertė, 
ar naudojami tausūs gamybos 
būdai, kokios produktų juslinės 
savybės, ar pakuotė draugiška 
aplinkai, kaip plačiai ir sparčiai  
auga gamybos plėtra. 

Konkurse buvo varžomasi dėl 
trijų nominacijų. Apdovanota po 
vieną maisto produktą iš ekolo-
giškų produktų, nacionalinės ko-
kybės ir saugomų nuorodų koky-
bės sistemų.

ŽŪM inf. 
Apdovanojimą atsiėmė bendrovės „Lašų duona“ direktorė I. Aukštuolienė. (ŽUM nuotr.)

Dekupažo užsiėmimo metu.
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Apie „baubus“ - psichiatrijos ligoninę ir psichikos ligas – 
su Rokiškio psichiatrijos ligoninės direktoriumi A. Liausėdu

Rita GRIGALIENĖ

Atviros psichiatrijos mėnuo 
Lietuvoje vyksta jau 10-tą kartą. 
Tai laikotarpis nuo rugsėjo 10 d. 
iki spalio 10 d., kada minima Pa-
saulinė psichikos sveikatos diena. 
Ta proga ryžomės praverti įvai-
riais mitais apipintos Rokiškio 
psichiatrijos ligoninės duris. Be-
veik 19 metų šiai gydymo įstaigai 
vadovauja Algimantas Liausėdas, 
kuris kas 5-erius metus pasitikrina 
savo tinkamumą pareigoms ir vėl 
toliau sėkmingai dirba. „Rokiškio 
Sirenai“ jis papasakojo apie šiuo-
laikinę psichiatriją bei save.

Ypatinga ligoninė
Dar anksčiau, domintis teismų 

nagrinėjamų bylų tvarkaraščiais, dė-
mesį patraukė didelis nagrinėjamų 
teikimų dėl priverčiamojo gydymo 
taikymo kiekis Panevėžio apylinkės 
teismo Rokiškio rūmuose. Tokią šio 
teismo specifiką lėmė tai, kad viena 
iš Rokiškyje įsikūrusios psichiatrijos 
ligoninės veiklų – priverstinis pri-
verčiamųjų medicininių priemonių 
taikymas asmenims, padariusiems 
visuomenei pavojingas veikas ir teis-
mo pripažintiems nepakaltinamais, 
gydymas. Tokias paslaugas visos 
šalies gyventojams ši ligoninė teikia 
vienintelė. Iš viso rugsėjo 27 d. duo-
menimis, tuo metu čia buvo gydomi 
405 pacientai, iš kurių 365 laiką psi-
chiatrijos ligoninėje leidžia priversti-
nai pagal teismų nutartis.

Gydomi ne tik priverstinai
Ligoninėje gydomi ne tik visuo-

menei pavojingas veikas padarę as-
menys, bet ir pacientai iš Rokiškio 
bei gretimų rajonų (Zarasų, Anykš-
čių, Biržų, Kupiškio), kurie susidu-
ria su įvairiais psichikos sunkumais, 
tačiau čia atsidūrė ne teismo spren-
dimu, o greitosios medicinos pagal-
bos siuntimu, savo arba artimųjų 
sprendimu, supratus apie pagalbos 
reikalingumą. Tokiems pacientams 
skirtas vienas 50 vietų bendrosios 
psichiatrijos skyrius. Kitus skyrius 
saugo apsaugos tarnyba ir be teismo 
sprendimo pacientai jų palikti negali, 
juose asmenys gydomi bendro, susti-
printo ir griežto stebėjimo sąlygomis. 
Iš viso ligoninėje yra 8 klinikiniai 
struktūriniai padaliniai. 

Vaistais „nešeria“
Visuomenėje vis dar pasitaiko 

fantazavimų, kad Rokiškio psichia-
trijos ligoninėje priverstinai gydomi 
žmonės laiką leidžia už grotų ar iš-
tisai miega, kita fantazija – jie ištisai 
agresyvūs, laksto koridoriais. Ligo-
ninėje, bent jau administracijai skir-
toje pastato dalyje – išskirtinai jauku. 
Ligoninės direktorius A. Liausėdas 
sako, kad dažnai priverstinai gydo-
mų ligonių susirgimai yra tokie, kad 
jie iš tiesų gali elgtis agresyviai bei 
nenuspėjamai, todėl personalas visa-
da turi apie tai prisiminti ir stengtis 
kuo geriau pažinoti pacientus ir jų 
susirgimus. Tik grotų, ištiso gulėjimo 
lovose bei nuolatinio „šėrimo“ vais-
tais nėra. „Nustebsite, bet pas mus 
ligoninėje yra tokių pacientų, kurie 
apskritai negauna vaistų“, – sakė A. 
Liausėdas. Pasak ligoninės vadovo, 
tokie žmonės dažniausiai turi asme-

nybės patologiją arba protinį atsili-
kimą ir medikamentinis gydymas jų 
atveju gali labiau pakenkti nei pa-
gelbėti. Jiems taikoma socialinė pa-
galba, lavinimas, užimtumo ar darbo 
terapijos, relaksaciniai ar kiti užsiė-
mimai, kartais - psichoterapija.

Trys stebėjimo lygiai
Ligoniai yra stebimi, bet tai ne-

reiškia, kad jie laikomi už grotų arba 
surišti tramdomaisiais marškiniais, 
kurių, beje, ligoninėje nėra apskritai. 
Jeigu ligonis gydosi bendro stebėji-
mo sąlygomis, jo buvimas šioje ligo-
ninėje yra toks pat, kaip ir visose psi-
chiatrijos ligoninėse. Tokie ligoniai 
tik negali palikti ligoninės teritorijos 
nelydimi personalo. Skyriaus dieno-
tvarkėje numatytas jų pasivaikščio-
jimo lauke laikas. Griežto stebėjimo 
sąlygomis gydomi ligoniai negali 
išeiti iš savo palatos, kada nori. Tai 
yra sunkiausiomis ligomis sergantys 
pacientai, kurie stebimi atidžiau ir 
pasivaikščioti lauke išeina tik su pri-
žiūrinčiu darbuotoju. Sustiprinto ste-
bėjimo sąlygos yra tarpinis variantas.

Gali užsibūti metų metais
Ar ilgai šioje ligoninėje gydosi 

pacientai? Juk dažniausiai, kas pusę 
metų peržiūrint priverstinio gydymo 
reikalingumą, jis vis tęsiamas. Teko 
girdėti, kad ligoniai čia išbūna metų 
metais. „Tai, kiek laiko žmogus pas 
mus gydysis, priklauso nuo ligos su-
dėtingumo bei asmens socialinio pa-
vojingumo – tai nusprendžia teismas, 
įvertinęs tiek medicininius, tiek teisi-
nius kriterijus. Pvz., yra asmenų, ku-
rie psichiatrijos įstaigose laiką leidžia 
nuo 1969 metų. Tai – ypatingi atve-
jai, bet jie yra įmanomi“, – pasakojo 
ligoninės direktorius. Tais atvejais, 
kai teismas nusprendžia, kad ligonis 
nėra pavojingas sau ar visuomenei, 
pasiūloma priverstinį gydymą tęsti, 
lankantis psichikos sveikatos centre. 
Įdomi detalė – peržiūrint priverstinio 
gydymo ligoninėje būtinumą teisme, 
posėdžiuose privalo dalyvauti ir pats 
ligonis, išskyrus atvejus, kai jis pats 
to atsisako, arba jeigu yra ligos paū-
mėjimo būsenoje. 

Baltarusijoje – kitoks požiūris
A. Liausėdas papasakojo, kad 

neseniai jam teko dalyvauti ben-
drame projekte su Baltarusija ir 
Latvija. „Buvome labai nustebinti, 

kai Baltarusijos psichiatrijos ligo-
ninėje pamatėme visus pacientus 
vilkinčius pižamas ir gulinčius lo-
vose. Pas mus jau kelias dešimtis 
metų to nebėra. Manyčiau, tai toks 
sovietinis požiūris, kad ligoniui 
yra gerai tada, kai jis guli lovoje ir 
nieko nedaro. Mūsų užduotis – kad 
ligonis tobulėtų, sveiktų, o ne gulė-
tų. Visi mūsų darbuotojai stengiasi, 
kad ligoniai kuo daugiau judėtų ir 
užsiimtų kokia nors veikla“, – A. 
Liausėdas pasakojo apie nuo sovie-
tinių laikų įvykusius pasikeitimus 
psichiatrijoje. Kiek leidžia pacientų 
būklė, daugiausia vyksta socialinis 
darbas, įvairios užimtumo veiklos, 
bendravimas su specialistais – psi-
chologais, slaugytojais, ergotera-
peutais, užimtumo ir meno terapeu-
tais, socialiniais darbuotojais ir kt., 
o medikamentinis gydymas užima 
vis mažesnę dalį. 

Trapi riba tarp ligos ir sveikatos
Su ligoninės direktoriumi daug 

kalbėjome apie psichikos ligas ir jų 
stigmatizavimą. „Klausimas, kas 
yra norma ir kas yra sveika psichi-
ka. Sveikos psichikos apibrėžimų iš 
tiesų gali būti daug“, – apie serga-
mumą psichikos sutrikimais kalbėjo 
ligoninės direktorius. Pasak jo, imant 
pasaulinę statistiką, 10 proc. žmonių 
turi vienokių ar kitokių psichikos 
sutrikimų. Iš jų 1 proc. ligonių dia-
gnozuojama šizofrenija, sunki psi-
chikos liga. Vis tik ši statistika gali 
būti netiksli, kadangi remiamasi vien 
tais duomenimis, kiek blogai pasijutę 
pacientai kreipiasi į gydymo įstaigas. 
Yra ir tokia problema, kad turintys 
rimtų psichikos sutrikimų žmonės 
yra nelinkę kreiptis į gydytojus, ne-
pripažįsta sergantys bei gydytis ne-
sutinka, net raginami artimųjų. Su 
tokiais žmonėmis kyla daugiausiai 
problemų. 

Požiūris keičiasi
A. Liausėdas sako, kad psichia-

trija nuo tų laikų, kai jis pradėjo eiti 
Rokiškio psichiatrijos direktoriaus 
pareigas 2003 metais, gerokai pato-
bulėjo. Požiūris keičiasi. Tam talkina 
visuomenės informavimas, kas tai 
yra psichikos ligos – kad tai yra to-
kios pat ligos, kaip ir daugelis kitų. 
Galbūt tai suvokę, dabar daugiau 
žmonių pripažįsta savo ligą ir patys 
kreipiasi į specialistus, kas anksčiau 
buvo laikoma gėda. Nemažai įdėta 

pastangų ir į savižudybių prevenciją, 
tai duoda pastebimų rezultatų, nes 
savižudybių statistika įgijo aiškią 
mažėjimo tendenciją, kai buvęs svei-
katos apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga ėmėsi priemonių, kad psicho-
tropiniai vaistai nebebūtų laisvai, be 
recepto, parduodami, būtų mažina-
mas alkoholio prieinamumas. 

Įmanoma susigyventi
Yra psichikos ligų, kurių visiškai 

išgydyti neįmanoma. Šiuos žmones 
tenka išmokyti gyventi su savo liga. 
Pavyzdžiui, asmenybės sutrikimus 
koreguoti įmanoma, tačiau sudė-
tinga, ilgai trunka. Tokiais atvejais 
veiksmingiausia elgesio terapija, 
psichoterapija, būtinas individua-
lus darbas su pacientu. Dažniausiai 
žmogus turi išmokti gyventi su savo 
patologija. Šizofrenijos diagnozė taip 
pat nėra negailestingas nuosprendis 
– priklauso nuo ligos pobūdžio, bet 
įmanomos ilgalaikės remisijos, kai 
pacientas beveik niekuo neišsiskiria 
iš kitų ir gali gyventi pilnavertį gy-
venimą. 

Simptomas – dar ne liga
Ligoninės direktorius pastebėjo ir 

tai, kad bet kuris psichiatrijos simp-
tomas (įskaitant net haliucinacijas ar 
kliedesius) gali atsirasti ir sveikam 
žmogui, susidarius tam tikroms są-
lygoms. Tokiais atvejais gydytojai 
psichiatrai vertina simptomų visumą, 
o ne atskirus simptomus. Pavyzdžiui, 
streso atveju įmanomi įvairūs reaga-
vimo būdai, kuriuos paprastai galima 
įvardinti kaip kovą, bėgimą arba su-
stingimą. Kaip žmogus reaguos, su-
sidūręs su netikėtomis aplinkybėmis, 
pavojaus akimirką, priklauso nuo 
daugelio faktorių – asmenybės struk-
tūros, aplinkos, sąlygų. 

Daugiausiai nusikalsta ne ligoniai
Paneigtas ir mitas, kad visi psichi-

kos ligoniai yra pavojingi. „Daugiau-
siai nusikaltimų padaro psichiškai 
sveiki žmonės. Juk laisvės atėmimo 
vietose yra apie 6 tūkst. atliekančių 
bausmę, o mūsų ligoninėje privers-
tinai gydomi tik 365 ir nebūtinai dėl 
smurtinių nusikaltimų. Tik labai ne-
didelis procentas psichikos ligonių 
padaro visuomenei pavojingas vei-
kas“, – kalbėjo ligoninės direktorius. 
Paklausėme, kokiomis psichikos 
ligomis sergantys žmonės dažniau-
siai padaro nusikaltimus. „Nėra ko-

reliacijos tarp ligos ir nusikaltimo 
pobūdžio“, –  atsakė A. Liausėdas. 
Svarbiausias kriterijus, kuriuo va-
dovaujamasi, nukreipiant žmogų 
priverstiniam gydymui – ekspertizės 
išvada, kad žmogus negalėjo suvokti 
ir teisingai vertinti savo veiksmų es-
mės, negali už juos atsakyti. 

Pasirinko nedvejodamas
Direktoriaus paklausėme, ar ne-

sunku dirbti tokioje srityje. Pasak A. 
Liausėdo, anksčiau psichiatrija buvo 
tokia specialybė, kurią rinktis studi-
juojantys mediciną vengė. Pastaruoju 
metu pasikeitė požiūris į psichiatriją 
ir ši specialybė tapo labai populiari. 
Beje, direktorius ne tik šūsnis doku-
mentų pasirašinėja bei rūšiuoja, bet ir 
turi savo pacientų. Pats A. Liausėdas, 
dar tik stodamas į mediciną, jau buvo 
apsisprendęs, kad rinksis psichiatri-
ją. Pasak ligoninės vadovo, jam tai 
atrodę įdomu. Kadangi specialybę 
rinkosi jau atlikęs privalomąją kari-
nę tarnybą, pakankamai brandžiame 
amžiuje, niekieno nuomonės neklau-
sęs ir savo pasirinkimu buvo paten-
kintas. 

Į mediciną – ne iš karto
Apie save A. Liausėdas paatvira-

vo, kad „į protą suaugo“ ir mediko 
specialybę pasirinko nebe „žalioje“ 
jaunystėje. Pirmoji jo įgyta profesija 
buvo susijusi su statybomis, nes bai-
gęs 8 klases, jaunuolis kibo į mokslus 
Vilniaus statybos technikume. Toliau 
– kariuomenė, po kurios sekė kryp-
tinga karjera medicinos srityje. Ro-
kiškio psichiatrijos ligoninės tinkla-
lapyje skelbiama, kad A. Liausėdas  
1993–2000 metais  dirbo Vilniaus 
Greitosios pagalbos stoties gydytoju 
terapeutu, 1993–1994 metais – Vil-
niaus universiteto Medicinos fakul-
teto gydytoju rezidentu, 1994–1997 
metais – psichiatrijos gydytoju re-
zidentu, 1995–2001 metais jau tapo 
pilnaverčiu psichiatru ir dirbo Res-
publikinės Vilniaus psichiatrijos li-
goninės I moterų skyriuje, po to nuo 
2000 metų – Vilniaus universitetinės 
Antakalnio ligoninės psichiatru kon-
sultantu, po to porą metų padirbėjo 
Respublikinės Vilniaus psichiatrijos 
ligoninės VII moterų skyriaus vedėju 
ir nuo 2003 metų atvyko į Rokiškį, 
kur tapo psichiatrijos ligoninės direk-
toriumi.

Darbas ir rūpestis artimaisiais
Rokiškio psichiatrijos ligoninės 

gydytojo žmona – taip pat gydytoja. 
Du vaikai užauginti ir gyvena sava-
rankiškai. Liko tik rūpestis garbaus 
amžiaus sulaukusiais tėvukais (jiems 
abiems dabar – virš 90 metų). Tai, 
pasak A. Liausėdo, užima didžiąją 
laisvo laiko dalį, o pomėgiams laiko 
praktiškai nebelieka. Anksčiau be-
veik visą savo laiką skyręs darbui ir 
tobulėjimui, dabar – dar prisidėję rū-
pesčiai ilgaamžiais ir sveikatos bėdų 
turinčiais tėveliais. Seniau per atosto-
gas mėgęs keliauti, ligoninės direk-
torius dabar vis rečiau gali sau leisti 
tokią pramogą, o kaip bus toliau, kai 
atsiranda vis daugiau rūpesčių arti-
maisiais, nežinia. Vis tik prieš savaitę 
po atostogų grįžęs ligoninės vadovas 
ir gydytojas neatrodė pavargęs nuo 
darbo ir rodė didžiulį susidomėjimą 
savo darbu bei psichiatrijos tikslais. 

Pokalbis apie psichikos ligas bei Rokiškio psichiatrijos ligoninę vyko prie kavos puodelio. („Rokiškio sirena“ nuotr.)
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Kraštietį sportininką Svajūną Šaknį 
sėkmė lydėjo ir čempionate Lenkijoje

Enrika PAVILONIENĖ

Svajūnas Šaknys toliau džiu-
gina savo pasiekimais. Sėkmin-
gai startavęs Rokiškyje vykusio-
se Atviros Lietuvos kultūrizmo 
ir fitneso taurės varžybose Sva-
jūnas Šaknys puikius rezultatus 
parodė ir šių metų spalio 1 dieną 
Lenkijoje, Varšuvoje vykusiame 
NABBA kultūrizmo ir fitneso 
čempionate.

Lietuvą atstovavęs sportininkas 
Vyrų klasikinio kultūrizmo kate-
gorijoje +177 cm užėmė prizinę - 
trečiąją vietą. Jam įteikta taurė ir 
bronzos medalis.

Svajūnas Šaknys sako, jog šio-
je kategorijoje dalyvavo 6 sporti-
ninkai, todėl jam šis pasiekimas 
– laimėjimas tarptautinėje areno-
je, išties svarbus. „Šie metai man 
ypatingai sėkmingi. Esu toks lai-
mingas, kaip niekad. Džiaugiuosi, 
jog intensyvus darbas davė tokius 
puikius rezultatus. Tikrai nesitikė-
jau užimti prizinės vietos - tai kita 
šalis, daug stiprių varžovų, bet man 
pavyko. Labai didžiuojuosi, kad 
net tarptautinėje arenoje galiu gar-
sinti savo miestą Rokiškį, Lietuvą. 
Dabar tik lieka nepaleisti sėkmės ir 
tikėtis naujų rezultatų“ - pasiekimu 
džiaugėsi D.Šaknys.

Sportininkas S.Šaknys ir NABBA prezidentas M. Puišė. 
(Asmeninio archyvo nuotr.

Juodupės gimnazijoje startavo 
„Metų olimpinės žaidynės“

Rugsėjo 28 d. Rokiškio rajo-
no Juodupės gimnazijoje star-
tavo „Metų olimpinės žaidy-
nės“.

 
Vyko pirmosios sporto rung-

tys: smiginis ir grindų riedulys.
Smagu, kad dalyvavo be-

veik visos klasės. Dėkojame da-

Juodupės gimnazijoje startavo „Metų olimpinės žaidynės“.

lyviams ir tikimės, kad kitose 
sportinėse rungtyse, kiekvieno 
mėnesio paskutinį trečiadienį su-
lauksime visų klasių dalyvių.

Organizatoriai – fizinio ugdy-
mo mokytojas Arnas ir socialinė 
pedagogė Inga.

Rokiškio rajono Juodupės 
gimnazijos inf.

Rinkimų istorija: kuriose savivaldybėse vyko 
didžiausia kova dėl mero posto

Artėjant 2023 m. kovo 5 d. 
vyksiantiems Lietuvos Respubli-
kos Savivaldybių tarybų ir merų 
rinkimams, Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) palygino, kaip 
keitėsi kandidatų sąrašų ir kandi-
datų į merus skaičius savivaldybė-
se 2015 m. ir 2019 m. rinkimuose. 

Pastarųjų dvejų visuotinių savi-
valdybių tarybų rinkimų statistiniai 
duomenys rodo, kad daugiau kan-
didatų į savivaldybių tarybas buvo 
sulaukta 2015 m. Tąkart savival-
dybės tarybos nario mandato siekė 
15 223 asmenys. Tuo tarpu 2019 m. 
savivaldos rinkimuose VRK buvo 
užregistravusi 13 666 kandidatus. 
Svarbu paminėti, kad nuo 2015 m., 
tuo metu galiojusio teisinio regulia-
vimo, kai savivaldybės meras kartu 
yra ir savivaldybės tarybos narys, 
prie kandidatų į savivaldybių tarybų 
narius skaičiaus pridėtas taip pat ir 
kandidatų į savivaldybių tarybų na-
rius–merus skaičius. 

Kaip atrodė kandidatų sąrašų ir 
kandidatų į merus skaičiai konkre-
čiose savivaldybėse 2015 ir 2019 
m. savivaldybių tarybų narių-merų 
rinkimuose, galite matyti interak-
tyviame žemėlapyje užvedę pelės 
kursorių ant Jus dominančios savi-
valdybės. 

Daugiausiai Kaune 
VRK statistika rodo, kad 2015 m. 

dėl savivaldybės tarybos narių man-
datų varžėsi 478 kandidatų sąrašai, 
iš kurių 364 buvo iškelti partijų, 9 – 
partijų koalicijų, o 54 sąrašus iškėlė 
visuomeniniai rinkimų komitetai. 

Kandidatais į merus 60-je sa-

vivaldybių 2015 m. rinkimuose 
buvo užregistruoti 434 kandidatai. 
Didžiausia konkurencija dėl mero 
posto vyko Kaune. Vadovauti šiam 
miestui siekė 15 kandidatų. Dėl Vil-
niaus ir Klaipėdos miestų mero pos-
tų varžėsi po 12 kandidatų. Panevė-
žyje ir Šiauliuose – po 11. Alytaus 
mieste, Visagine, Prienų bei Rasei-
nių rajonuose varžėsi po 10 kandi-
datų į merus. Po 9 – Šilalės, Šilutės 
ir Zarasų rajonuose. Kitose savival-
dybėse dėl mero kėdės varžėsi nuo 4 
iki 8 kandidatų. Mažiausiai konku-
rencijos renkant merus 2015 metų 
rinkimuose buvo Birštone ir Rietave 
– po 3 kandidatus. 

Rinkimų statistika rodo, kad tą-
kart 19 arba beveik trečdalis merų 
buvo išrinkta per pirmąjį rinkimų 
turą. 

Kova dėl posto 
2019 m. savivaldybių tarybų 

rinkimuose buvo renkami 1 502 
savivaldybių tarybų nariai. Rinkėjų 
sprendimu 60 iš jų kartu su savival-
dybės tarybos nario mandatu gavo ir 
merų regalijas. 

Šiuose rinkimuose buvo iškelti 
465 kandidatų sąrašai, iš kurių par-
tijos iškėlė 415, partijų koalicijos 
– 14, o visuomeniniai rinkimų ko-
mitetai – 87. 

Dėl mero mandatų tąkart varžėsi 
410 kandidatų. Didžiausias kova dėl 
mero posto 2019 m. vyko Vilniuje. 
Vadovauti šiam miestui siekė net 
17 kandidatų. Dėl Klaipėdos miesto 
mero posto varžėsi po 12 kandidatų. 
Panevėžio mieste kandidatavo 11. 
Alytaus mieste – 10. Po 9 kandida-
tus mero posto siekė Šiaulių miesto, 

Klaipėdos, Prienų, Šilutės, Telšių 
ir Ukmergės rajonų savivaldybė-
se. Kitose savivaldybėse į merus 
kandidatavo nuo 4 iki 8 kandidatų. 
Mažiausiai konkurencijos – po 3 
kandidatus – renkant merus 2019 
metų rinkimuose buvo Rietavo ir 
Šalčininkų rajono savivaldybėse.  

41 savivaldybėje renkant merą 

prireikė II rinkimų turo. 19 merų 
buvo išrinkta per pirmąjį balsavimą 
Akmenės rajone, Birštone, Biržuo-
se, Druskininkuose, Jonavos rajo-
ne, Joniškio rajone, Kauno mieste, 
Kauno rajone, Neringoje, Palango-
je, Pasvalio rajone, Rietave, Šakių 
rajone, Šalčininkų rajone, Šiaulių 
mieste, Šiaulių rajone, Širvintų ra-

jone, Švenčionių rajone bei Vilniaus 
rajone.

Kaip aktyviai kandidatai daly-
vaus artėjančiuose savivaldybių 
tarybų ir merų rinkimuose, paaiš-
kės jau kitais metais. Savivaldybių 
tarybų ir merų rinkimai vyks 2023 
m. kovo 5 d.

VRK inf. 

Kandidatų į merus statistika. (VRK nuotr.)
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BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės administracija (kodas 188772248, 
Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kambarių 
butai; Obelių mieste – 1 vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kam-
bario butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro naudojimo patal-

pomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas 
yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų 
įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės administracijoje, Respublikos g. 94, Rokišky-
je, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, mob. 
+370 660 49 589 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio 
skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, tel. Nr. +370 660 49 589).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. spalio 11 d. 18.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio 
asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavi-
mo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. spalio 12 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1898

Gerbiami gyventojai, 
Rokiškio rajono savivaldybės administracija, siekdama pagerinti asmenų aptarnavi-
mo kokybę, vykdo anoniminę asmenų apklausą ir kviečia pareikšti savo nuomonę 
užpildant anketą internete (nuoroda į apklausą https://www.manoapklausa.lt/apklau-
sa/1412747831/) arba tiesiogiai atvykus į Rokiškio rajono savivaldybę („viename lan-
gelyje“). Jūsų atviri ir nuoširdūs atsakymai padės nustatyti esamą asmenų aptarnavi-
mo kokybės lygį Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje ir jį gerinti.

Apklausos rezultatai bus paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje, socialinio tinklo ,,Facebook“ pa-
skyroje, „Gimtojo Rokiškio“ paskyroje, „Rokiškio sirenos“ paskyroje.
Apklausa skelbiama 2022 m. spalio 1 d. – lapkričio 30 d.

Užs. 1917

Ir nuteistasis, ir nukentėjusioji prašė išteisinti 
smurtautoją, bet tikslo nepasiekė  

Rita GRIGALIENĖ

Įdomiai kartais kai kurių žmo-
nių nuomonės keičiasi. Štai Pa-
nevėžio apylinkės teismo Rokiš-
kio rūmai 2022 m. birželio 30 d. 
priėmė nuosprendį, kuriuo G. S. 
buvo pripažintas kaltu, kad savo 
sugyventinei sulaužė nosį, ir už tai 
nubaustas 1 metų laisvės atėmi-
mo bausme. Kaip bebūtų keista, 
nors ikiteisminio tyrimo metu G. 
S. savo kaltę pripažino, o ir nu-
kentėjusioji pati iškvietė policiją, 
skundėsi smurtu, tačiau, praė-
jus šiek tiek laiko, persigalvojo 
ir Rokiškyje priimtą nuosprendį 
apskundė tiek nuteistasis, tiek nu-
kentėjusioji. 

Veiksmas Šileikių kaime
Nusikalstama veika, kuria buvo 

kaltintas G. S., buvo įvertinta kaip 
Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 
2 dalies 3 punkte numatytas nusikal-
timas, t. y., kaip nesunkus sveikatos 
sutrikdymas šeimos narei. Šių metų 
sausio 5 d., apie 9 val., smarkiai 
girtas (nustatytas net 3,38 promilių 
girtumas) Šileikių kaime gyvenan-
tis vyras ne kartą sudavė kumščiais 
savo moteriai, kuri tuo metu gulėjo 
lovoje. Nukentėjusiajai buvo padary-
ta kraujosruva bei nosies kaulų lūžis.

Sakė, kad pati susižeidė
Sugyventiniai, atsitokėję, kad 

nuosprendžiu skirtas laisvės atėmi-
mas yra gana rimta bausmė, pareiš-
kė, kad Panevėžio apylinkės teismo 
Rokiškio rūmai įrodymus įvertino 
neteisingai. Apeliaciniais skundais 
kartu gyvenanti pora ėmė prašy-
ti smurtautoją išteisinti. Jų versija 
-  nukentėjusioji, būdama neblaivi, 
susižeidė pati, o policiją iškvietė dėl 
kilusio buitinio konflikto.

Parodymus davė girti
Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje 

gyvenantys sugyventiniai pareiškė, 
kad specialisto, vertinusio sužaloji-
mus, išvada jų neįtikino. Dar vienas 
sugyventinių argumentas – policija 
užrašė jų parodymus tada, kai jie 
buvo neblaivūs. Kai parodymus jie 
pakeitė teisme, tai buvo įvertinta kri-
tiškai – teismas jais nepatikėjo. Pasak 
apelianto G. S., tai, kad jis, būdamas 
neblaivus ir prikeltas iš miego, drėb-
telėjo „daviau biškį į lempą“, tebuvo 
jo girtumo rezultatas ir nesusivoki-
mas aplinkoje. 

Pasirašė neskaičiusi
Nukentėjusioji apskritai teigė, kad 

ikiteisminio tyrimo metu policinin-
kei sakė, jog G. S. prieš ją nesmur-
tavo. Parodymus ji pasirašė, būdama 
neblaivi, visų jų neperskaitė, tiesiog 

nesigilino į tekstą. Policiją moteris 
esą iškvietė ne savo pageidavimu, o 
patarta kito žmogaus.

Be sugyventinio bus sunku
Panevėžio apygardos teismas 

įvertino bylos aplinkybes ir konstata-
vo, kad nukentėjusiosios parodymų 
pakeitimas teisiamojo posėdžio metu 
laikytinas jos noru padėti nuteistajam 
išvengti baudžiamosios atsakomy-
bės. Iš esmės tokius pasikeitimus 
galėjo lemti moters priklausymas 
nuo nuteistojo valios – moteris ne-
turi kito gyvenamojo ploto, polici-
jai ji buvo nurodžiusi, kad persikels 
gyventi į kitą kaimą, tačiau tai nepa-
vyko padaryti, nukentėjusioji neturi 
savarankiškų pajamų, giminių ar ar-

timųjų. Nukentėjusioji ne kartą (pro-
tokole-pareiškime ir apklausų metu) 
paaiškino nusikaltimo padarymo 
aplinkybes ir pradžioje jos parody-
mai buvo nuoseklūs.

Specialistas - objektyvus
Abejonės specialisto išvadomis 

taip pat, apeliacinio teismo teisėjų 
kolegijos nuomone, buvo nepagrįs-
tos. Išvadoje aiškiai atsakoma į už-
duotą klausimą, kad „pagal nustatytų 
sužalojimų pobūdį ir lokalizaciją, 
mažai tikėtina, kad nukentėjusioji 
galėjo susižaloti nugriuvusi“. 

Kalbėjo rišliai
Nuteistasis taip pat mėtėsi paro-

dymuose ir, nors pirmą kartą paro-

dymus davė įvykio vietoje, būdamas 
neblaivus, jis aiškiai pasakė, kad 
nukentėjusioji „gavo biški snukin“ 
ir „biški daviau lempon“. Į užduo-
tus policijos pareigūnų klausimus G. 
S. atsakė aiškiai ir suprantamai, kas 
rodė nuteistojo gebėjimą pokalbio su 
policijos pareigūnu metu objektyviai 
vertinti aplinką ir atsakyti į klausi-
mus. Be kita ko ir pats G. S. nurodė, 
kad gerai prisimena įvykio aplinky-
bes, nepaisant koks neblaivumas jam 
buvo nustatytas.

Kalėjimo išvengti nepavyko
Panevėžio apygardos teismo 

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų 
kolegija, sudaryta iš teisėjų Sigito 
Bagdonavičiaus, Valdo Ciesiūno ir 
Donato Jatužio, sugyventinių apelia-
cinius skundus atmetė ir todėl nuteis-
tasis G. S. turės atlikti 1 metų laisvės 
atėmimo bausmę. Kadangi teismo 
nutartis įsiteisėjo iš karto, o buvo pri-
imta dar 2022 m. rugsėjo 2 d., G. S. 
jau turėtų „poilsiauti“ įkalinimo įstai-
goje. Ar tai iš tiesų naudinga nuken-
tėjusiajai, moteris turės pasvarstyti iš 
naujo, ar geriau turėti smurtaujantį 
sugyventinį ir kur gyventi, ar bandyti 
į gyvenimą kabintis pati. 

Asociatyvi nuotr.
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• Perku dviejų tarifų elektros 
skaitiklį, nerūdijančio plieno 
statinaitę nuo alaus, konservavimo 
puodą. Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Perku naudotą nešiojamą 
kompiuterį. Būtina SSD ir 
procesorius i3\i5. Tel. 8 631 96 015. 
Rokiškis
• Skubiai perkame bet kokios 
būklės automobilius. 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.  
Tel. 8 613 43 941. Rokiškis
• Pirkčiau melžiamą karvę.  
Tel. 8 620 25 945. Rokiškis
• Pirksiu garstycių seklos. Kaina 1 
Eur. Tel. 8 681 78 323. Rokiškis
• Perkame miškus visoje Lietuvoje. 
Gali būti dalinai prakirsti, su 
projektais, nebrandūs, saugomose 
teritorijose, ž.ū. žemė apaugusi 
mišku ir t.t. Įvertinsime Jūsų mišką 
nemokamai, pasiūlysime geriausią 
kainą, Atsiskaitome iš karto.. Kaina 
30000 Eur. Tel. 8 645 88 043. Alytus
• Nupirkčiau namą išsimokėtinai 
dalimis.. Tel. 8 626 74 235. Rokiškis
• Pirkčiau traktorinę priekabą 
padarytą iš GAZ arba 2PTS4..  
Tel. 8 620 88 712. Rokiškis
• Nupirkčiau kuro talpyklą ne 
mažesnė kaip 1000l.. Kaina 1234 
Eur. Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel.8 677 08977
• Gal kažkas turit likusį 
pardavimui tokį pultelį.  Panasonic 
EUR7720X60 o pultelis Video 
Magnetofonui Panasonic NV-
VP21EC  Juodupė..  
Tel. 8 684 07 875. Rokiškis

• Nuomojama pirtis šalia Rokiškio, 
ramioje vietoje, mažai kompanijai 
iki 6-8 asmenų. Gimtadieniui ar 
šiaip smagiam laiko praleidimui. 
Galimybė pasinaudoti šašlykine. 
Jūsų patogumui yra įrengta 
persirengimo, dušo ir tualeto 
patalpa. Automobiliui vieta šalia 
pirties. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 648 03 343. Rokiškis
• Suteikiama konsultacija, 
išblaivinimas, lašelinių statymas 
darbo dienomis ir savaitgaliais visą 
parą visoje Lietuvoje. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 614 66 605. Rokiškis
• Nuomojama pirtis salia 
Rokiskio,ramioje vietoje,mazai 
kompanijai iki 6-8 
asmenu,gimtadieniui ar siaip 
smagiam laiko praleidimui.
Galimybe pasinaudoti saslykine.
Jusu patogumui yra irengta 
persirengimo,duso ir wc patalpa.
Automobiliu vieta salia pirties.. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 648 03 343. 
Rokiškis

PERKA

NUOMA

Tel. 8 646 74 476. Rokiškis
• Išnuomojame garažus esančius 
Rokiškio centre, Nepriklausomybės 
a. Nuomojami 6 garažai, vienas iš jų 
dvigubas. Galima nuomoti ne visus. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Ūkininkasišsinuomotų 
žemę Obelių seniūnijoje. 
Galimasišankstinis stsiskaitymas. 
Tel. 8 694 74 955. Rokiškis
• išnuomojamas namas. Tvarkingas, 
įrengtas, su buitine technika, su 
baldais. Yra garažas. Erdvus kiemas. 
Yra voljeras.. Tel. 8 665 74 409. 
Rokiškis
• Išnuomosiu 2 kambarių butą nuo 
spalio mėn. Tel. 8 612 93 678. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
su baldais ir buitine technika. 
Pageidautina be augintinių.. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 612 03 159. Rokiškis
• Išnuomojamas vieno kambario 
butas Rokiškyje, Viltes gatvėje. 5 
aukštas, su baldais.. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 651 08 185. Rokiškis
• Išnuomojamas žemės ūkio 
paskirties sklypas Rokiškio rajone, 
Obelių seniūnijoje Dačiūnų kaime. 
Nuomojama apie 33ha. Žemė buvo 
dirbama. Su rimtu nuomotoju kainą 
suderinsime. Kreiptis telefonu 
868648629. Tel. 8 628 41 104. 
Rokiškis

• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
su baldais ir buitine technika. 
Pageidautina be augintinių.  
Tel. 8 612 03 159. Rokiškis
• Ieškau nuomai garažo prie 
autobusų stoties arba Gruodžio 
g., kad būtų mikro rajone. Laukiu 
pasiūlymų. Kaina 20 Eur.  

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Rokiškis
• 2 kambarių 52,25 kv. m butą P. 
Širvio g. 2 min. iki darželio,4 min. 
iki mokyklos, arti parduotuvės. 
Namas renovuojamas, ketvirtas 
aukštas, reikalingas remontas. 
Privalumai: rami vieta, patogus 
išplanavimas, daug saulės. Kaina 
35000 Eur. Tel. 8 675 11 702. 
Rokiškis
• Sodas Uljanavos kaime, už miškų 
urėdijos. 6 arų sklypas. Yra sodo 
namelis (2 kambariai ir virtuvė) 
su rūsiu. Rūsys įrengtas po visu 
namuku. Yra šiltnamis, rūkykla, 
šulinys, pavėsinė automobiliui. 
Šalia yra prūdas, už tvoros miškas.. 
Kaina 25000 Eur. Tel. 8 648 35 586. 
Rokiškis
• Namą Rokiškio mieste. 
Renovuotas, šiltas ir tvarkingas. 
Galima mainyti į butą su Jūsų 
priemoka. Tel. 8 675 38 370. 
Rokiškis
• 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. Yra 
žemės nuomininkas, puikiai tiktų 
investicijai. Kaina 31000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais 
Rokiškio r., Lašų k., Norkūnų 
g. 1983 m. Plotas 113 kv. m, 

• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje pirmame aukšte.  
Tel. 8 673 30 382. Rokiškis
• Sodybą Veduviškio k., 14 km nuo 
Rokiškio. Namas sudegęs, ūkiniai 
pastatai prastos būklės. Yra elektra, 
du šuliniai, padaryti geodeziniai 
matavimai. Plotas 0,33 ha. Kaina 
8000 Eur. Tel. 8 610 49 889. 
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pasodybinis sklypas 25 arai, šalia 
dirbamas žemės sklypas 19 a. Yra 
patogumai, dalinai įrengtas antras 
aukštas. Kaina 31000 Eur.  
Tel. 8 652 98 237. Rokiškis
• 2 butų namą. Kiekviename aukšte 
po atskirą virtuvę, atskirą tualetą, 
vonią. Puikiai tiktų dviem šeimoms. 
Kiekviename aukšte po 68 kv. m, 
įrengtas rūsys panašaus ploto ir 
palėpė panašaus ploto. Du garažai, 
uždaras kiemas apsodintas tujomis, 
ūkinis pastatas. Kaina 110000 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• 2 žemės sklypus Kriaunų sen. 
Galimybė pirkti kartu arba atskirai. 
Tel. 8 611 43 533. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
pirmame aukšte Panevėžio g. Butas 
po remonto. Nauji vamzdynai, el. 
instaliacija, balkonas plastikinis 
įstiklintas, erdvi 9,3 kv. m virtuvė. 
Trūksta tik naujų durų. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 
Tekstilininkų g. 4 aukštas. Kaina 
6500 Eur. Tel. 8 614 98 729. 
Rokiškis
• Rokiškio m. 0,1868 ha žemės 
sklypą su jame esančiais 
priklausiniais. Teirautis su 
konkrečiais ketinimais įsigyti po 17 
val. Tel. 8 685 63 284. Jonava
• 1972 m. 162 kv. m mūrinį 1 a. su 
mansarda gyvenamąjį namą Kamajų 
miestelio centre (2 eilė nuo pagr. 
g.) 22 a n. v. skl. Name 5 kambiai, 
virtuvė, vonia, tualetas, veranda. 
Po namų rūsys. Kieme garažas, 
ūkiniai pastatai ir kt. Reikalingas 
k. kuro katilo ir santech. remontas. 
Kaina 20000 Eur. Tel. 8 685 26 788. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 
Namas renovuotas. Langai į abi 
puses. Butas šiltas.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• Parduodu tvarkingą 2 kambarių 
butą Rokiškyje pirmame aukšte 
tel 867330382. Tel. 8 673 30 382. 
Rokiškis
• Parduodu tvarkingą 2 kambarių 
butą Rokiškyje pirmame aukšte 
tel 867330382. Tel. 8 673 30 382. 
Rokiškis
• 3 ha mišką su žeme Rokiškio raj. 
Kaina galutinė. Kaina 55000 Eur. 
Tel. 8 677 32 668. Rokiškis
• Parduodu antikvarine ąžuolinę 
spinta. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
7-as korpusas. Tel. 8 652 11 732. 
Rokiškis
• Parduodamas 1972 m. stat. 162 
kv.m. mūr. 1 a. su mansarda gyv. 
namas miest. centre (2 eilė) 22a 
n.v.skl. Name 5 kamb. virtuvė, 
vonia, WC,veranda. Po namu rūsys. 
Kieme garažas, ūk.pastatai ir kt. 
Reikalingas k.kuro katilo ir santech. 
remontas. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 685 26 788. Vilnius
•  Skubiai nebrangiai namą Rokiškio 
mieste. Gera vieta, namo valda 
aptverta, kiemas trinkelėmis išklotas 
ir t.t. Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
• Parduodamas 2k. Butas, Panevežio 
g., namas renovuotas, langai į abi 
puses. Butas šiltas.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis

KITA

• Rūkyklą su krosnele. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Visiškai naują nenaudotą kieto 
kuro katilą Žvakė 20 kW. Pirktas 
prieš 2 mėn. Yra garantija. Netiko 
pagal poreikius. Naujo kaina 1700 
Eur. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 692 15 838. Rokiškis
• Metalinį sandėliuką. Aukštis 2 m, 
plotis 2 m, gylis 1 m. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Jūros kriaukles. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Kompostinę žemę 2,5 kub. m. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 615 60 138. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas. Maišytas beržas 
su alksniu, 8 metrai 400 Eur. Arba 
kaladėmis maišytas 350 Eur.  
Tel. 8 606 49 355. Rokiškis
• Statybinės medžiagas, plytas, 
perdengimo blokus, kolonas, 
vamzdžius. Naudotus baldus, 
spintas, kanapas, medinės senovines 
lovas, bufetai, televizoriai 2vnt., 
geros būklės įvairius dėvėtus rūbus.. 
Tel. 8 656 93 948. Rokiškis
• Parduodu nauja ekektrosoka 
apsaugai ceku siunciu. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 646 04 605. Rokiškis
• Ratus už kavą. Tel. 8 687 92 857. 
Rokiškis
• Pateikite paraišką dėl visų rūšių 
paskolų, nepriklausomai nuo jūsų 
finansinės padėties. Susisiekite: 
El. paštas: hopkinsonloan@yahoo.
com   „Viber“: +1 669 437 8779   
Whatsapp/Skype: +33 7 53 14 75 
57. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 987 67 899. Rokiškis

• Parduodu įvairią pjautą statybinę 
medieną. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Paspirtukas naujas, defektas kiaura 
galine padanga. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 625 84 198. Rokiškis
• Parduodu skaldytas malkas berzas 
su alksniu maisytos 8metrai 400euru 
arba Kalademis 350euru irgi 
maisytos skambinti.  
Tel. 8 606 49 355. Rokiškis
• Parduodu nauja elektrosoka 
apsaugai ceku 40 eur siunciu. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 646 04 605. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Vokietijos darbdavys ieško 
mechanikų, elektrikų. Darbas 
logistikos sandėliuose. Krautuvų 
vairuotojams, būtina krautuvo 
vairuotojo pažymėjimas, tokių 
kaip aukštuminis krautuvas, ilgas 
šakinis krautuvas, priekinis šakinis 
krautuvas ir stūmimams.  
Tel. 8 608 62 874. Tauragė
• Darbo pasiūlymas virtuvės šefams 
ir virėjams ieškantiems darbo 
Suomijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Darbo pasiūlymas langų ir durų 
gamybos darbuotojams ieškantiems 
darbo Suomijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Darbo pasiūlymas pastolių 
montuotojams Suomijoje, Uusimaa. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Darbo pasiūlymas gipso kartono 
montuotojams ieškantiems darbo 
Švedijoje, Malmo.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Darbo pasiūlymas sandėlio 
darbuotojams padangų sandėlyje, 
ieškantiems darbo Olandijoje, 
Moerdijk mieste. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Siūlo darbą miškatraukės, 
miškakirtės operatoriams.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalingi tinkuotojai, 
plytelių, gipso montuotojai ir 
vienas pagalbinis darbininkas. 
Siūlome prisijungti prie mūsų 
komandos Vilniuje. Atlyginimas 
kas dvi savaites. Darbo rūbai ir 
apgyvendinimas nekainuos. Darbas 
oficialus. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Reikalingi plytelių meistrai, 
tinkuotojai, gipso montuotojai, 
pagalbiniai darbininkai. 
Darbas Vilniuje, Klaipėdoje. 
Komandiruotes, keliones autobusu 
apmoku. Darbo rūbus duodu. 
Atsiskaitymas kas dvi savaites. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalinga 
(-s) medienos staklių operatorė 
(-ius). Darbo vieta - Dirbtuvių g. 
13, Obeliai, Rokiškio r. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 1190 Eur 
iki 1290 Eur. Tel. nr. 861003980. 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Siūlome darbą santechnikams, 
ieškantiems darbo Lietuvoje, 
Žemaitijos regione.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Darbo pasiūlymas su negalia 
žmonių asmeniniams asistentams, 
ieškantiems darbo Anglijoje.  

Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Senolių porai Rokiškyje reikalinga 
padėjėja buityje. Maisto gaminimas, 
pasirūpinti higiena. Erdvus namas, 
kiemas. Darbas 1 arba 2 savaičių 
pamainomis. Detalesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 611 12 458. Rokiškis
• Reikalingas meistras sutvarkyti 
namo langų angokraščius ir sudėti 
palanges. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• Vokietijos darbdavys ieško, 
mechanikų, elektrikų ,darbas 
logistikos sandėliuose. Krautuvų 
vairuotojams [būtina krautuvo       
vairuotojo pažymėjimas tokių kaip 
aukštuminis krautuvas,ilgas šakinis 
krautuvas priekinis šakinis krautuvas 
ir stūmimim.  
Tel. 8 608 62 874

IEŠKO DARBO
• Iš Juodupės 45 metų vyras ieško 
nuolatinio darbo. Neturiu vairuotojo 
pažymėjimo. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones. 
Patirties turiu. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti vaikius, padėti po pamokų.  
Turiu pedagoginį išsilavinimą ir 
patirtį. Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais.  
Tel. 8 615 91 429. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali būti 
prekyba, gamyba, naktinė pamaina. 
Tel. 8 622 69 561. Rokiškis
• Ieškau pagalbinio darbo. Dirbau 
statybose, automobilių remonte, 
miške. Darbo nebijau.  
Tel. 8 672 89 331. Rokiškis
• Moteris iesko darbo,gali buti 
naktine pamaina.prekyba, gamyba ir 
pan. Tel. 8 622 69 561. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju dviejų vorų tarantulų 
porelę Blue Baboon veislės. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 623 23 212. Rokiškis
• Dovanoju už saldainių dėžutę 
virtuvinę spintelę su kriaukle.  
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis

• Sėklinio dydžio bulves Vineta  
0,30 Eur/kg. Tel. 8 628 65 180. 
Rokiškis
• Žieminių kvietrugių sėklas.  
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis

AUGALAI

• Geros būklės virtuvės komplektą. 
Stalo ilgis 97 cm, plotis 62 cm, 
aukštis 73 cm, suolas 94x74 cm. Tik 
skambučiai. Galiu atvežti. Kaina 170 
Eur. Tel. 8 686 32 140. Anykščiai
• Antikvarinę ąžuolinę spintą. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• Didelį 200x145 cm dydžio beveik 
nenaudotą raštuotą storesnį kilimą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 608 75 687. 
Rokiškis
• Vidutinio dydžio 100x165 cm 
raštuotą storesnį kilimą. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 608 75 687. Rokiškis
• Didelį 245x180 cm dydžio beveik 

BALDAI

nenaudotą raštuotą storesnį kilimą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 608 75 687. 
Rokiškis
• Rašomąjį stalą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 658 59 937. Rokiškis
• Stalą-knygą. Buko spalva. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 698 48 201. Rokiškis

• Šaldytuvą 20 Eur, skalbimo mašiną 
20 Eur. Tel. 8 676 90 299. Rokiškis
• Fotoepiliatorių Braun PL5137. 
Idealios būklės, 400 000 blyksnių, 
papildomas antgalis mažiems 
plotams. Naudotas vos pora kartų, 
garantija iki 2023 gegužės. Rinkos 
kaina 270 Eur. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 624 01 021. Rokiškis
• Naudotus ketaus (špižinius) 
radiatorius. Vienas iš 14 sekcijų, trys 
radiatoriai iš 7 sekcijų. Kaina 2,5 
Eur už sekciją. Tel. 8 688 22 001. 
Rokiškis
• Skalbimo mašiną Whirlpool 
Tdlr 60110. Atidaroma per viršų, 
siaura, neužima daug vietos. 
Nauja, nejungta, bet garantija 
baigėsi. Rokiškio mieste. Kaina 
derinama. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 615 28 891. Rokiškis
• Naudotą elektrinį tepalinį 
radiatorių su reguliuojama 
temperatūra. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis
• Siaurą skalbimo mašiną BOSCH 
WMV 1600. Talpa - 3,5 kg, 800 aps/
min. Išm.: 60x34x85 cm (PxGxA). 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 624 80 112. 
Rokiškis
• Geros būklės šaldytuvą Whirlpool 
1,80 m. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Dėvėtus batukus, tapkitės nuo 18 
iki 24 dydžio. Visus iš karto. Kai 
kurių batukų nosytės pasitrynusios. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 600 62 665. 
Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Naujas su garantija ausines. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Garso stiprintuvą Pioner SA-950 
220W, CD grotuvą Denon DCD-
700AE su pultu, garso kolonėlės 
Quadral Rubin 200W 30-22000Hz 
4omai. Viskas kartu 270 eur. Po 
vieną 100eur.&nbsp;.  
Tel. 8 618 33 865. Rokiškis
• Garso stiprintuvą Pioner SA-950 
220W. CD grotuvą Denon DCD-
700AE su pultu, garso kolonėlės 
Quadral Rubin 200W 30Hz-
22000Hz 4omai. Viskas 270eur. Po 
vieną 100eur.&nbsp;.  
Tel. 8 618 33 865. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Dovanojami labai mieli, 
savarankiški kačiukai. Trys katinai 
ir viena katytė. Į dėžutę reikalus 
atlieka, valgo viską.  
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Triušius. Yra vienas Rex patinėlis, 
įvairaus amžiaus. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 604 83 293. Rokiškis
• 2 šilkaplunksnes vištas (EU linija) 
ir gaidelį. Vištos dedančios, gaidelis 
ramus galima paimti ant rankų. Už 
visas šilkaplunksnes 45 Eur. Ir 2 
paprastas juodas dedančias vištas po 
8 Eur už vnt. Obeliai.  
Tel. 8 609 92 211. Rokiškis
• Šių metų vištaites. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Naudotą narvą 70x40 cm jūrų 

GYVULIAI, GYVŪNAI
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kiaulytėms, degu, žiurkėnams. 
Dugnas plastmasinis, grotelės 
metalinės, yra defektų, bet naudoti 
tikrai galima. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 672 09 395. Rokiškis
• Keturias šeimas žiemojimui 
paruoštų bičių. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis
• Dovanojami 3 mėn. kačiukus. Yra 
savarankiški, reikalus daro į dėžutę, 
patys valgo. 3 katinai ir viena katytė. 
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis

• Puikiai veikiantį Xbox 360 su 
keliais žaidimais. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 13 442. Rokiškis
• Geros būklės mažai naudotą 
planšetinį kompiuterį Samsung. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Atrsistas.Puikiai veikia.. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 622 13 442. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI

• Bulves Karalienė Ana. Didesnį 
kiekį pristatau. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• Bulves 0,8 Eur/kg, palaidus 
svogūnus 0,5 Eur/kg, kasose 1 Eur/
kg, kopūstus 0,7 Eur/kg, burokėlius 
0,4 Eur/kg, miežius 50 kg/15 Eur, 
maltus 50 kg/17 Eur. Kazliškio sen. 
Susidarius didesniems kiekiams 
(&gt;40 kg) Rokiškyje, Panevėžyje 
ir pakeliui pristatau.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Pašarinius kviečius. Supilti į 
maišus. Yra apie 1,5 t. Kaina 230 
Eur. Tel. 8 622 34 944. Rokiškis

• Gal kas turi kilimą ar kiliminės 
dangos, linoleumo ar parketo 
lentelių, priedelį su antena.  
Tel. 8 653 09 761. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Vaikišką Ikea Kritter lovą.  
Tel. 8 656 84 714. Rokiškis
• Sportinį vežimėlį, stumduką 3 
viename, pasispiriamą motociklą, 
didelę šiukšlių vežimo mašiną. 
Kainos nurodytos nuotraukoje.  
Tel. 8 672 66 375. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Pamesti pinigai. Jai bus grąžinti 
mano pamesti pinigai - pusė jų 
dovanosiu. Tel. 8 684 36 861. 
Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Parduodu naujus el pr nuo ziurkiu 
peliu tarakonu ceku siunciu 12 eur. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 646 04 605. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Visiškai naują kieto kuro katilą. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Už simbolinę kainą Knauf gipso 
kartono plokščių atsparių drėgmei 
likučius. Pasiimti patiems Rokiškio 
raj. Tel. 8 634 66 396. Rokiškis
• Vandens siurblį 0,6-1,5 kub.m/h, 
H-12-20 m, 220 V, 4, 4A, 0,4 kW, 
4400 aps/min. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 650 32 684. Rokiškis
• Nedaug naudotą ekscentrinį 
šlifuoklį Mirca. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 608 41 444. Rokiškis
• Dešninius durų vyrius. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 624 62 178. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Labai galingą betono atskėlimo 
plaktuką. Naudotas savaite.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes, medieną 
pirties gultams, terasines lentas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Spygliuočių medienos lauko 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naują nenaudotą medžiui ir 
metalui pjauti elektrinį pjūklą. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• Plytas. Tel. 8 629 11 572. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą statybinę 
medieną. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Dešninių duru vyriai. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 624 62 178. Rokiškis

• Televizorių TV Star. 60 colių, 
plonas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Puikiai veikiantį televizorių 
Samsung. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Tvarkingus skutikus (lėkštes). 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 693 11 337. 
Rokiškis
• Tvarkingą traktorių Jumz 2621B. 
1988 m., yra TA. DS kasimo kaušai 
- didelis ir mažas. Kaina 5500 Eur. 
Tel. 8 693 41 868. Rokiškis
• Lenkišką šienapjovę 1,65 m, 
purkštuvą 12 m, KP-4 kultivatorių, 
ventiliatorių (galima pūsti grūdus), 3 
m pakabinamą sėjamąją Isaria.  
Tel. 8 615 78 825. Rokiškis
• Naują diskinį skutiką JB BT900 
2,7 m su volais. Kaina 4400 Eur. 
Tel. 8 615 78 825. Rokiškis
• Kombainą Class Merkator . 
Kaina 3300 Eur. Tel. 8 615 78 825. 
Rokiškis
• Mažai naudotą senelio plūgą prie 
T-40, bet galima arti ir su Belarus. 
Nuo stovėjimo apsamanojęs. Kaina 
275 Eur. Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Puikiai veikiantį traktorių T-25. 
Yra TA, draudimas. Bėgių nemeta, 
blokiruotė veikia, padangos geros. 
Variklis dirba puikiai. Kaina 3200 
Eur. Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
•  Mažai naudotą motobloką Neva 
(Honda variklis) su priedais. Kaina 
830 Eur. Tel. 8 687 75 157. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Volkswagen Tauran bagažinės 
galinį dangtį. Tel. 8 623 03 533. 
Rokiškis
• Geras žiemines padangas su 
skardiniais ratlankiais R15 195/65 
nuo Audi A3. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 B5 dalimis. 
Vairo kolonelę, greičių dėžę, 
žibintus, starterį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Hyundai 
- Accent, 1,5 l, D, 60 kW - Elantra, 
2,0 l, D, 83 kW, - Matrix 1,5 
l, D, 60 kW, - SantaFee 2,0 l, 
D, 83 kW, - Trajet 2,0 l, D, 83 
kW, Kia - Carens 2,0 l, D, 83 
kW. Kodas 0445110064. Liko 
vienas restauruotas. Analogai 
0445110101, 0445110731, 
0445110764. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2002 m., 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

universalas, sidabrinės spalvos. 
Vairo kolonėlę, sankabą, turbiną, 
galinį dangtį. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2002 m., 
2,2 l, benzinas. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Ratlankius R16 6,5 ET41. 4 vnt. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 620 24 459. 
Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 M+S 
Tracmax. 4 vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 24 459. Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 M+S 
Continental. 4 vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 24 459. Rokiškis
• LT 35 ratus 18,5 R14 C. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 600 72 049. 
Rokiškis
• Opel ratlankius R16 5/110 ir R17 
5/115. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volkswagen ratlankius R16 5/112 
R17. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Golf 4, Audi A3, Passat B4 
ratlankius su apynaujėmis 
žieminėmis padangomis. 
Sumontuoti, subalansuoti, su 
originaliais gaubtais R15 65/195. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• Dalimis: Renault Laguna, 2004 
m., 1,9 l, DCI, 88 kW, universalas, 

• Geros būklės Audi B4. 1995 m., 
1,9 l, TDI, sedanas, TA 2024-08. 
Stoglangis, oro pagalvė, kablys. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat. 1,8 l, 110 
kW, benzinas/dujos, galiojnti TA. 
Sutvarkyta važiuoklė. Žieminių 
padangų komplektas. Kaina 1500 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Eur. Tel. 8 619 50 036. Rokiškis
• Pezo Partner 2002 m. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 698 15 873. Rokiškis
• Nissan X-Trail. 2006 m., 2,2 l, 
TA iki 2023-04, sidabrinės spalvos. 
Priekiniai varomi. Būklė labai 
gera. Kaina 3400 Eur.  
Tel. 8 699 61 818. Kupiškis
• Audi A6. 1999 m., 2,5 l, TDI, 110 
kW, TA iki 2024-09, sidabrinės 
spalvos. Pagal metus būklė labai 
gera. Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Naują paspirtuką Beaster Scooter. 
Defektas: kiaura galinė padanga. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 625 84 198. 
Rokiškis
• Opel Signum. TA iki 2023-
10. Yra kėbulo defektų, rūdys. 
Neatsidaro kaires puses galinis 
langas. Nutrukęs trosas priekinių 
sėdynių, reiktų pasikeisti. Tepalai, 
filtrai visada keičiami laiku. Visada 
tvarkoma servize. Geros M+S 
padangos. Naujas akumuliatorius. 
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 645 80 634. 
Rokiškis
• Parduodu JUMZ 2621B. 1988m., 
tvarkingas, su technine apžiūra. 
Mažas ir didelis kasimo kaušai.. 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 693 41 868. 
Rokiškis

VW Passat, 2003 m., 1,9 l, TDI, 
96 kW, 6 bėgių dėžė, universalas 
juodos spalvos. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Žiemines dygliuotas padangas 
175/65 R14. Geras protektorius. 
Tinka Ford Focus. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 686 49 301. Rokiškis
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VRK apžvalga: kaip keitėsi kandidatų 
į savivaldybių tarybų narius statistika nuo 1995 m.

Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) atliko apžvalgą, kaip keitė-
si kandidatų skaičius visuotiniuo-
se savivaldybių tarybų rinkimuo-
se. Apžvalgoje surinkti statistiniai 
duomenys nuo 1995 m. VRK or-
ganizuotų Lietuvos savivaldybių 
tarybų rinkimų iki 2019-ųjų, kai 
savivaldybių tarybos bei merai 
buvo renkami pastarąjį kartą. 

Savivaldybių tarybų nariai ren-
kami ketveriems metams. Lietuvos 
miestų ir rajonų savivaldybių tary-
bos narių skaičius nustatomas pagal 
tai, kiek konkrečioje savivaldybėje 
yra gyventojų. Daugiausiai tarybos 
narių šiuo metu dirba Vilniaus mies-
to, turinčio daugiau kaip 500 tūkst. 
gyventojų, savivaldybėje – 51. Ma-

žiausiai – tik 15 tarybos narių yra 
Birštono savivaldybėje, kurioje gy-
vena nepilni 3,8 tūkst. rinkėjų. Ro-
kiškio rajono savivaldybėje yra 25 
tarybos nariai.

VRK duomenys rodo, kad ak-
tyviausiai kandidatai savivaldybių 
tarybų narių postų siekė 2011 m. 
tąkart kandidatais buvo registruoti 
16 408 asmenys. Vangiausiai rinki-
muose buvo dalyvauta 1 997 m., kai 
VRK užregistravo tik 6 276 savival-
dybės tarybos nario mandato sieku-
sius kandidatus. 

Bendras išrinktų savivaldybių ta-
rybų narių skaičius per pastaruosius 
dešimtmečius keitėsi keliomis de-
šimtimis. 1995-aisiais į savivaldy-
bių tarybas buvo išrinkti 1 488 na-
riai. Šis skaičius labiausiai paaugo 

Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių tarybos narių skaičius nustatomas 
pagal tai, kiek konkrečioje savivaldybėje yra gyventojų.  (VRK nuotr.)

2000 m., kai į tarybas buvo išrinkta 
daugiausiai narių – 1 562. Vėliau 
jis palaipsniui mažėjo. 2011-aisiais 
buvo išrinkti 1 526 tarybų nariai, o 
2019-aisiais – 1 502. 

Svarbu paminėti, kad nuo 2015 
m., dėl pasikeitusio teisinio regulia-
vimo, prie kandidatų į savivaldybių 
tarybų narius skaičiaus buvo pride-
damas ir kandidatų į savivaldybių 
tarybų narius–merus skaičius. 

Šiemet, įsigaliojus Rinkimų ko-
deksui, šis reglamentavimas vėl 
pakeistas ir 2023 m. kovo 5 d. vyk-
siančiuose savivaldybių merų rinki-
muose išrinkti merai nebeturės sa-
vivaldybės tarybos nario mandato, 
tačiau galės pirmininkauti tarybos 
posėdžiams. 
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Bare sėdi du bičiuliai.
Vienas jų lieja savo širdį:
- Įsivaizduoji, kaskart kai išgeriu, 

stengiuosi pareiti į namus kuo tyliau. 
Batus nusiaunu dar laiptinėje, ant 
pirštų galiukų nusėlinu į vonią, ten 
nusirengiu ir nekvėpuodamas slenku 
į miegamąjį. Bet manoji vis vien 
pabunda ir kaip pradeda rėkti...

Bičiulis draugiškai tapšnoja jam 
per petį:

- O tu pabandyk keisti taktiką! 
Žinai, kaip aš elgiuosi? Triukšmingai 
įgriūvu į namus, koja atsidarau 
miegamojo duris, virstu it maišas 
į lovą, žnybu žmonai į užpakalį. 
Ir, įsivaizduok, ji dar nė karto 
nepabudo!

***
Gamtos apsaugos inspektorius:
- Kodėl meškeriojate 

draudžiamoje vietoje?
- Aš nemeškerioju. Aš slieką 

maudau.
- Parodykite! O dabar mokėkite 

baudą!
- Už ką?
- Už tai, kad sliekas be 

maudymosi kostiumėlio.
***
Girtas žmogus bando užsėsti 

ant arklio, tačiau jam vis nesiseka. 
Tuomet jis pradeda prašyti pagalbos 
visų šventųjų iš eilės:

- Šventas Petrai, padėk! Šventas 
Mykolai, padėk! Šventas Grigorijau, 
padėk!

Pagaliau, sukaupęs visas jėgas jis 
dar kartą pabandė, tačiau persistengė 
ir perskrido į kitą arklio pusę.

- Ramiau, ramiau! - sumurmėjo 
jis. - Ne visi iš karto!

***
Vyksta agentų atranka į 

slaptą tarnybą. Ateina pirmasis 
pretendentas, atsistoja prieš komisiją. 
Komisijos pirmininkas klausia:

- Gerbiamasis, mūsų tarnyba 
labai slapta, todėl agentas turi būti 
labai tvirtas, valingas, paklūstantis 
įsakymui, šaltakraujiškas žmogus.

- Suprantu.
- Tai štai, tau nežinant mes 

atvežėm tavo žmoną, kuri dabar yra 
gretimame kambaryje. Imk šautuvą 
ir, nuėjęs, nušauk ją.

- Na jau ne. Nereikia man to jūsų 
darbo.

Ateina antrasis kandidatas. Jam 
komisijos pirmininkas vėl viską 
paaiškina ir liepia nueiti ir nušauti 
savo žmoną.

Kandidatas sako:
- Na jau ne. Šito tai aš nedarysiu.
Ateina trečias kandidatas. Jam vėl 

tą patį paaiškina.
Trečiasis kandidatas pasiima 

šautuvą, nueina į gretimą kambarį.
Visi komisijos nariai laukia, kas 

bus.
Staiga pasigirsta pirmas, antras, 

trečias, ketvirtas šūvis. Po to dar 
penktas, šeštas šūvis. Po to pasigirsta 
moters klyksmas, prasiveria durys, 
išeina trečiasis kandidatas ir sako:

- Šefas, klausyk, kažkas tuščius 
šovinius pakišo! Tai aš ją buože 
pribaigiau.

Spalio 4-oji, 
antradienis, 
40 savaitė

Iki Naujųjų liko 88 dienos.

Dangaus kūnai: 

saulė teka 7.26 val., 

leidžiasi 18.47 val. 

Dienos ilgumas 11.21 val.

Mėnulis ( priešpilnis )

Pasaulinė gyvūnų globos diena

Šv. Pranciškus

Pasaulinė architektūros diena

Pasaulinė natūralios aplinkos diena 

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Pranciškus, Mąstautas, Eivydė, Pranas

Rytoj: Edvinas, Galė, Placidas, 

Palemonas, Gilda, Donata

Poryt: Brunonas, Budvydas, Vytenė

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1595 — Lietuvoje išleista pirmoji lietu-

viška knyga — Mikalojaus Daukšos „Kate-
kizmas“.

1636 — gimė kunigas bei vertėjas, 
Karaliaučiaus universiteto profesorius Ber-
nardas Zandenas (Sanden). Mirė 1703 m.

1709 — gautas leidimas Telšių seniū-
niją perleisti kilmingajam Stanislovui Kor-
vinui Kalinauskui (Kalinowski) ir jo žmonai 
Teresei.

1893 — gimė Stasys Girėnas (tikra pa-
vardė — Girskis), JAV lietuvių lakūnas. Žuvo 
perskridęs Atlantą 1933 metais.

1927 — atidaryta Telšių vyskupijos ku-
nigų seminarija — antroji aukštoji mokykla 
Telšiuose.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1289 — gimė Prancūzijos karalius 

(1314—1316 m.) Liudvikas X.
1582 — mirė šventoji Teresė — Šv. 

Juozapo moterų vienuolyno įkūrėja, atkū-
rusi moterų karmeličių ordiną.

1669 — mirė vienas didžiausių pasau-
lio menininkų, olandų portretistas bei ta-
pytojas Rembrandt (Rembrantas), tikrasis 
vardas Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
(Rembrantas Harmensonas van Rijnas).

1822 — gimė 19-asis Jungtinių Ameri-
kos Valstijų prezidentas Rutherford Bichard 
Hayes (Raterfordas Bičardas Hajesas).

1830 — po 15 metų trukusios Olandi-
jos jurisdikcijos, Belgija tapo nepriklauso-
ma valstybe.

1853 — Turkija paskelbė karą Rusijai.
1952 — Harvardo (JAV) universitete 

sukurtas širdies stimuliatorius iš išorės 
buvo prijungtas pacientui David Schwartz 
(Deividui Švarcui).

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Spalio 5 d. Naktį 6
Dieną 16

PV,
5-10 m/s

Spalio 6 d. Naktį 9
Dieną 19

V,
6-12 m/s

Spalio 7 d. Naktį 10
Dieną 18

V,
5-10 m/s

Spalio 8 d. Naktį 7
Dieną 17

PV,
6-12 m/s

Orų prognozė spalio 5-8 d.

Greitas ryžių troškinys 
su dešrelėmis

1.Dešreles susmulkinti kąsnio dydžio gabaliukais. Apkepinti keptuvėje įkaitintame 
aliejuje. Dešreles išimti ir atidėti.
2.Svogūną ir česnaką smulkiai sukapoti. Nedideliais gabalėliais supjaustyti pomi-
dorą.
3.Į keptuvę, kur kepė dešrelės sudėti svogūną, pakepinti porą minučių, kol su-
minkštės. Sudėti česnaką, pakepinti pusę minutės, kol paskleis aromatą. Sudėti 
pomidorus ir ryžius, patroškinti, kol pomidorai išleis sulčių.
4.Pagardinti prieskoniais, užpilti sultiniu. Uždengti dangčiu, sumažinti kaitrą, kad 
vos virsnotų ir troškinti apie 15 - 25 minutes, priklausomai nuo ryžių rūšies (pagal 
virimo laiką, nurodytą ant pakuotės).
5.Kai skysčio ryžiuose beveik nebeliks, įmaišyti kepintas dešreles ir dar porą minu-
čių patroškinti.
6.Patiekiant galima pabarstyti smulkintais žalumynais.

INGREDIENTAI:
• 6 vieneta karštai rūkytų dešrelių
• 180 gramų ryžių
• 350 mililitrų sultinio (arba vandens 

+ sultinio kubelio)
• 1 vienetas pomidorų
• 1 vienetas svogūnų
• 1 skiltelė česnako
• 2 šaukštai aliejaus
• 0.5 šaukštelio druskos (arba pagal 

skonį)
• 1/4 šaukštelio maltų juodųjų pipirų
• 1/4 šaukštelio aitriosios paprikos 

miltelių (arba pagal skonį)

ANEKDOTAI
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