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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, 20 straipsnio 7 dalimi ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. 

sprendimu Nr. TS-102 patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 262 

punktu, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti Rokiškio rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 
 

 

 

Savivaldybės meras         Antanas Vagonis 
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       Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 

2017-03-31 sprendimu Nr. TS-52 

 

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 Vykdydamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, 20 straipsnio 7 dalimi ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. 

sprendimu Nr. TS-102 patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 262 

punktu, savivaldybės meras pateikia tarybai metų veiklos ataskaitą. Teikiu 2016 metų veiklos 

ataskaitą.  

 Veikla savivaldybės taryboje. Rokiškio rajono savivaldybės taryboje dirbo 25 tarybos 

nariai, atstovaujantys šešioms politinėms partijoms:  

 Lietuvos socialdemokratų partijai; 

  Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams; 

  Partijai ,,Tvarka ir teisingumas“; 

  Rokiškio krašto koalicijai „Už laisvę augti“; 

  Lietuvos laisvės sąjungai (liberalams);  

 Darbo partijai.  

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos reglamentu, rajono taryboje buvo įregistruotos frakcijos: Socialdemokratų 

partijos (pirmininkas – tarybos narys Stanislovas Dambrauskas), Darbo partijos (iki 2016 m. spalio 

mėn. pirmininkas buvo tarybos narys Aloyzas Jočys), partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ 

(pirmininkas – savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Vilimas), opozicinė Tėvynės sąjungos-

Lietuvos krikščionių demokratų (pirmininkas – tarybos narys Almantas Blažys, kuriam 

atsistatydinus 2016 m. balandžio mėnesį pakeitė Algis Kazulėnas), opozicinė Rokiškio krašto 

koalicijos „Už laisvę augti“ (pirmininkas – tarybos narys Vytautas Masiulis), opozicinė Lietuvos 

laisvės sąjungos (liberalų) (pirmininkas – tarybos narys Virginijus Gaučys). 

Per ataskaitinį laikotarpį planavau tarybos veiklą, nustačiau ir sudariau tarybos posėdžių 

darbotvarkes, šaukiau tarybos posėdžius ir jiems pirmininkavau, koordinavau komitetų ir komisijų 

veiklą, pasirašiau tarybos sprendimus ir tarybos posėdžių, kuriems pirmininkavau, protokolus. 

 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos darbas planuotas pusmečiams. Sudaryti ir Rokiškio 

rajono savivaldybės tarybos sprendimais patvirtinti 2016 m. I ir II pusmečio veiklos planai. Per 

2016 metus sušaukta 13 rajono savivaldybės tarybos posėdžių, pasirašyta 217 sprendimų (1 

lentelė). 

           1 lentelė 

 

2015 metai 

 

2016 metai 

Tarybos posėdžiai (skaičius) 

 

14 13 

Tarybos sprendimai (skaičius) 

 

251 217 

Registruota sprendimų projektų 

 

269 231 

 

 Per 2016 metus buvo atlikta 11 (vienuolika) antikorupcinių Rokiškio rajono savivaldybės 

tarybos sprendimų projektų vertinimų (2015 m. – 6), pažeidimų nebuvo nustatyta. 

Norminiai teisės aktai buvo registruojami ir skelbiami Teisės aktų registre. 



 Aktyviausiai tarybos posėdžius lankė 5 (penki) savivaldybės tarybos nariai: Algis Čepulis, 

Danguolė Kondratenkienė, Vidmantas Maželis, Stasys Mekšėnas ir Egidijus Vilimas (nepraleido 

nė vieno posėdžio) (2 lentelė).  

 

          2 lentelė 

Tarybos nariai / 

posėdžiai 

01-

29 

02-

19 

03-

31 

04-

29 

05-

27 

06-

08 

07-

01 

07-

29 

09-

23 

10-

28 

11-

25 

12-

28 

Lanko- 

mumas 

Algis Čepulis 

 

+ + + + + + + + + + + + 100% 

Jūratė Čypienė 

 

+ - - - + + + - - + + + 58% 

Stanislovas 

Dambrauskas 

+ + + - + + + + + + + + 92% 

Virginijus Gaučys + + - + + + + + + + + + 92% 

Gintaras Girštautas 

 

+ + - - + + + + + + + - 75% 

Vitalijus Jocys 

 

+ + + + + - + + + + + - 83% 

Petras Kažemėkas + + + + + + + + + + + - 92% 

Algirdas 

Kazinavičius 

+ + + + + + + + + + + - 92% 

Algis Kazulėnas 

 

+ + - + + + + + + + + + 92% 

Laima Keraitienė 

 

- + + + + + + + + + + + 92% 

Danguolė 

Kondratenkienė 

+ + + + + + + + + + + + 100% 

Virginijus 

Lukošiūnas 

+ + - + + + + + + - - - 67% 

Ramunė 

Markevičienė 

- + + + + + + + - + + + 92% 

Vytautas Masiulis + - - + - - + + + + + + 67% 

Jūratė Masteikienė + + - - + + + + + + + + 83% 

Vidmantas Maželis 

 

+ + + + + + + + + + + + 100% 

Stasys Mekšėnas + + + + + + + + + + + + 100% 

Stasys Meliūnas 

 

+ + - + + + + + + + + + 92% 

Dijana 

Meškauskienė 

+ + - + + + + + + + + + 92% 

Vilius Pliuškis 

 

+ + + + + + + + + + - + 92% 

Irmantas Tarvydis 

 

+ + - + + + + + + + + + 92% 



Antanas Vagonis + + + + + + + + + + + + 100 % 

Zenonas Viduolis 

 

+ + + + + + + - + + + + 92% 

Egidijus Vilimas 

 

+ + + + + + + + + + + + 100 % 

Vytautas Vilys + + + + + + + + - + + + 92% 

              

 

 Kovo mėn. savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 15 tarybos narių. 2016 metų liepos 1 d. 

posėdyje dalyvavo visi tarybos nariai. Dauguma tarybos sprendimų posėdžiuose patvirtinti 

vienbalsiai. Tai reiškia, kad dirbome konstruktyviai. Kas ir kiek sykių susilaikė priimant 

spendimus, balsavo prieš ar nusišalino, pateikta 3 lentelėje. Manau, kad susilaikymas, sprendžiant 

rajonui svarbius klausimus, rodo baimę prisiimti atsakomybę arba mažą domėjimąsi spendžiamais 

klausimais. Todėl galbūt ateityje būtų tikslinga organizuoti mokymus, siekiant kelti tarybos narių 

kompetenciją. Linkiu, kad tarybos nariai, ateidami į posėdį, būtų ryžtingi, apsisprendę ir turėtų 

nuomonę. 

           3 lentelė 

 

Tarybos nariai / 

balsavimas 

Prieš Susilaikė Nusišalino 

Algis Čepulis 1 0 1 

Jūratė Čypienė 4 18 1 

Stanislovas Dambrauskas 1 1 0 

Virginijus Gaučys 9 6 0 

Gintaras Girštautas 9 17 0 

Vitalijus Jocys 2 0 1 

Petras Kažemėkas 0 0 0 

Algirdas Kazinavičius 1 5 1 

Algis Kazulėnas 3 32 0 

Laima Keraitienė 2 2 0 

Danguolė Kondratenkienė 2 2 1 

Virginijus Lukošiūnas 5 32 0 

Ramunė Markevičienė 0 2 1 

Vytautas Masiulis 6 30 0 

Jūratė Masteikienė 2 0 0 

Vidmantas Maželis 1 1 1 

Stasys Mekšėnas 3 7 1 

Stasys Meliūnas 3 37 0 

Dijana Meškauskienė 4 18 0 

Vilius Pliuškis 1 2 0 

Irmantas Tarvydis 5 18 1 

Antanas Vagonis 2 2 0 

Zenonas Viduolis 2 4 0 

Egidijus Vilimas 3 0 2 

Vytautas Vilys 5 2 0 

 



Išsamesnė tarybos darbo analizė pateikiama Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 

metų veiklos ataskaitoje.  

 Tarybos komitetai, komisijos. Savivaldybės taryba teikiamiems klausimams preliminariai 

nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi 

tarybos, mero sprendimai, yra sudariusi 6 (šešis) komitetus: 

 Finansų, verslo, vietinio ūkio (pirmininkas – Stanislovas Dambrauskas); komitetas 

posėdžiavo  

12 kartų; 

 Kaimo reikalų (pirmininkas – Vytautas Vilys); komitetas posėdžiavo 12 kartų; 

 Kontrolės (pirmininkė – Dijana Meškauskienė); komitetas posėdžiavo 3 kartus 

(už ataskaitinio laikotarpio veiklą šis komitetas atsiskaitė 2016 m. vasario mėn. tarybos posėdyje); 

 Sveikatos ir socialinės apsaugos (pirmininkė – Ramunė Markevičienė); komitetas 

posėdžiavo 12 kartų; 

 Švietimo, kultūros ir sporto (pirmininkas – Vitalijus Jocys); komitetas posėdžiavo 

14 kartų 

 Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos (pirmininkas – Zenonas Viduolis); 

komitetas posėdžiavo 12 kartų. 

 Komitetų posėdžiai buvo kviečiami prieš kiekvieną tarybos posėdį. Juose buvo pristatomi 

tarybai parengti sprendimų projektai, išklausoma komitetų narių nuomonių. Kelis kartų atskirai į 

posėdį kvietė Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Vitalijus Jocys: pavasarį buvo 

svarstomos rajono lopšelių-darželių, Pandėlio ir Panemunėlio daugiafunkcių centrų direktorių 

veiklos ataskaitos, išklausytos kultūros įstaigų vadovų ataskaitos, birželio mėnesį analizuota 

situacija Rokiškio kultūros centre. Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas balandžio mėnesį taip 

pat nagrinėjo sveikatos priežiūros įstaigų vadovų ataskaitas. Kaimo reikalų komitetas papildomai 

posėdžiavo kovo 23 d. (buvo renkamas komiteto pirmininkas ir pavaduotojas – pirmininku 

išrinktas komiteto narys Vytautas Vilys, pavaduotoju – Stasys Mekšėnas). Finansų, verslo, vietinio 

ūkio komiteto nariai vasario mėnesį papildomai aptarė ir pateikė siūlymus dėl 2016 metų 

savivaldybės biudžeto projekto. Teisėsaugos, mandatų, etikos, informacijos komiteto nariai vasario 

mėnesį susitiko su policijos komisariato atstovais aptarti teisėtvarkos situacijos rajone.  

 2016 metais dirbo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisija, Administracinė 

komisija prie Rokiškio rajono savivaldybės tarybos, Rokiškio rajono savivaldybės antikorupcijos 

komisija, Laisvės kovų įamžinimo, Paveldosaugos, Rokiškio rajono verslo plėtros, Rokiškio rajono 

strateginio planavimo, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos reglamento redakcinė komisija. 

Kiekviena iš minėtų komisijų už savo darbą kiekvieni metai savivaldybės tarybai teikia atskiras 

ataskaitas.  

 Regiono plėtros taryba. Kartu su mero pavaduotoju atstovavau savivaldybei regiono 

plėtros taryboje, kurioje turėjome sprendžiamojo balso teisę, sudarant ir įgyvendinant regiono 

plėtros planą. 2016 m. Rokiškio rajono savivaldybei buvo atstovauta 4 Panevėžio regiono plėtros 

tarybos posėdžiuose bei pareikšta nuomonė surengtose 10 apklausų raštu. Per šiuos posėdžius ir 

apklausas raštu apsvarstyta bei priimta 77 įvairaus pobūdžio regionui bei rajonui svarbūs 

sprendimai. 

 Rūpinausi, kad laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės teritorijos raidos analizės ir 

ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų 

įgyvendinimo kontrolė. Todėl 2016 m. Rokiškio rajono savivaldybės administracija, kaip 

pareiškėjas, pradėjo įgyvendinti arba tęsė įgyvendinimą 12 įvairių sričių projektų, kurių 

bendra vertė sudaro apie 9 mln. Eur.  

 2016 m vyko aktyvus įgyvendintų / įgyvendinamų projektų stebėsenos procesas. 

Kiekvieną mėnesį buvo renkama informacija apie įgyvendinamus projektus, patirtas jų 

įgyvendinimui išlaidas, atliktus viešuosius pirkimus. Savivaldybės vykdomų projektų eigą 

atspindėjo parengiama projektų stebėsenos ataskaita, kuri skelbta savivaldybės tinklapyje 

http://www.rokiskis.lt/lt/vykdomi-projektai.html ir buvo prieinama visiems rajono gyventojams.  

http://www.rokiskis.lt/lt/vykdomi-projektai.html


 2016 m. surengta 23 rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų projektų 

rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės, kurios esu pirmininkas, posėdžių.  
 2016 m. buvo sukurta projektų stebėsenos darbo grupė, surengti 6 išvažiuojamieji 

posėdžiai į 9 seniūnijas, apžiūrėti 52 įgyvendinti projektai, užfiksuoti pastebėti trūkumai, atsakingi 

asmenys ar įstaigos įpareigoti juos pašalinti. 

2016 metais skirta 1887779,73 Eur Valstybės investicijų programos lėšų. Buvo tęsiami 

Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso-baseino Rokiškyje statybos darbai, kurių vertė – 

3,7 mln. Eur. Nors patvirtinus šalies biudžetą mūsų baseinui buvo skirta 600 tūkst. Eur, iki 

metų pabaigos suma išaugo iki 1090,00 tūkst. Eur Valstybės investicijų programos lėšų, o vietoj 

iš biudžeto skirtų 200 tūkst. Eur padidėjo iki 668,6 tūkst. Eur.   

 Buvo tęsiami Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos atnaujinimo (modernizavimo) 

darbai.  

 Rokiškio r. Pandėlio gimnazijos pastato rekonstravimo darbai.  

 Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pastato adresu Riomerio g. 1 

rekonstravimo darbai.  

 Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato rekonstravimo darbai. 

 VšĮ Rokiškio PASPC pastato remonto darbai. 

          Valstybės investicijų programos (VIP), Kelių plėtros ir priežiūros programos (KPPP), 

Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų ir savivaldybės prisidėjimą prie šių programų 2014–

2016 metais atspindi 4 lentelė.     

          4 lentelė 

   tūkst. Eur 

  2014 m.  2015 m.  2016 m.  

VIP 640,8 2107,2 1887,8 

KPPP 407,7 1766,7 1564,2 

ES 2370,8 2746,6 5,52 

Prisidėjimas 641,9 638,6 752,2 

 

 Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą 2016 metais Rokiškio rajono savivaldybei 

iš viso buvo skirta 1574,9 tūkst. Eur. Iš jų: skaičiuojamųjų lėšų – 1374,9 tūkst. Eur, tikslinio 

finansavimo – 200,0 tūkst. Eur. Tikslinės lėšos panaudotos kelio Rokiškis–Kavoliškis kapitaliniam 

remontui. KPPP lėšų racionalus panaudojimas – 5 lentelėje. 

           

          5 lentelė 

  2015 m.  2016 m.  

   

KPPP 1 766, 7 1 564, 2 

Sutaupyta 

pirkimų metu 
44, 400  192, 400 

 

 

 Bendradarbiavau su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis. 

2016 metais buvo stengtasi suaktyvinti ryšius su savivaldybėmis-partnerėmis užsienyje.  

 Latvija. Ruošiantis teikti projektus Lietuvos–Latvijos bei Lietuvos–Latvijos–Baltarusijos 

pasienio bendradarbiavimo programoms, rajono delegacijos aplankė Daugpilio miesto, 

Daugpilio rajono, Ludzos, Ilūkstės, Jėkabpilio, Jelgavos ir kitas Latvijos savivaldybes, 

parengė daug bendrų projektų. Labai aktyviai bendrauta ir su Cėsių savivaldybe – 

strateginiu partneriu Latvijoje: priimta Cėsių savivaldybės delegacija, dalyvauta jų miesto 

jubiliejaus šventėje, dalintasi patirtimi dėl miesto bibliotekos rekonstrukcijos ir 

modernizavimo, o per Latvijos nepriklausomybės dieną Rokiškyje priimtas Cėsių meno 



kolektyvas, surengta šio miesto menininkų paroda. Pirmąkart glaudesni ryšiai užmegzti su 

Ilūkstės savivaldybe. 

 Toliau buvo stiprinami ryšiai su partneriais Baltarusijoje: ne tik apsikeista savivaldybių 

delegacijomis per Rokiškio ir Pastovių miesto dienas, bet ir organizuoti susitikimai, 

rengiant bendrus projektus Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos bendradarbiavimo programai.  

 Su Provadijos (Bulgarija) savivaldybe buvo palaikomas ryšys per pedagogų 

bendradarbiavimą: kartu vykdytas bendras projektas, apsikeista pedagogų delegacijomis. Su 

Tamsalu savivaldybe Estijoje šiais metais ryšys palaikytas per kaimo VVG. Šios 

savivaldybės atstovai dalyvavo Struvės lanko jubiliejaus minėjime ir konferencijoje 

Rokiškyje 

  Lenkija. Per ataskaitinį laikotarpį, dalyvauta ir pasisakyta Europos savivaldybių kongrese 

(European Congress of Local Governments) Krokuvoje. Pakeliui, Varšuvoje, aplankytas 

Rokiškio krašto garbės pilietis, baigęs kadenciją Lenkijos Respublikos Prezidentas B. M. 

Kamarovskis, čia buvo surengtas susitikimas su Lenkijos investuotojais ir verslininkais. 

Savivaldybės delegacija, besiruošdama tarptautinei konferencijai Rokiškyje, aplankė 

Lenkijos Respublikos Mazovijos Minską ir Sulejoveko savivaldybes, užmezgė su jomis 

ryšį. Rugsėjo mėnesį šių savivaldybių delegacijos viešėjo Rokiškyje, dalyvavo tarptautinėje 

konferencijoje smulkaus ir vidutinio verslo bei turizmo tema. 2016 metais Rokiškyje buvo 

priimtas Lenkijos Prezidentas B. M. Komorovskis.  

 Gruzija ir Rumunija. Su Ozurgečio ir Boršos savivaldybėmis ryšys buvo palaikomas 

susirašinėjant (2017 metais metais planuojamas vizitas į Boršą), o vietos laikraštis 

„Gimtasis Rokiškis“ kartu su rumunais organizavo tarptautinį projektą „Nauji veidai: kuria 

Rokiškio ir Boršos vaikai“, kurio metu šių miestų žmonės daug sužinojo vieni apie kitus. 

 Be to, 2016 metais rajonas palaikė ypač aktyvius ryšius su užsienio ambasadomis 

Lietuvoje. Rokiškio rajone su vizitais lankėsi Vokietijos ambasados atašė investicijoms, Izraelio, 

Japonijos, Rusijos, Baltarusijos, Rumunijos, Moldavijos, Lenkijos, Latvijos ambasadoriai, o 

Rokiškio atstovai dalyvavo šių šalių priėmimuose Vilniuje jų šalių nacionalinių švenčių proga. 

Pirmąkart Rokiškyje paminėta Latvijos nepriklausomybės diena: pakeltos abiejų šalių vėliavos, 

surengta paroda ir koncertas. Kartu su Rumunijos ambasada ir verslininku D. Barakausku 

Rokiškyje surengtas trečias koncertas iš ciklo „Livia Majorescu-Dymsziene“ (dalyvavo plačiai 

žinoma rumunų pianistė Aleksandra Dariesku (Alexandra Dariescu)). Rokiškyje pirmąkart 

koncertavo ir pasirodė meno kolektyvai iš slavų šalių: Rusijos, Ukrainos, o ukrainiečių režisierius 

pastatė spektaklį su Rokiškio liaudies teatro aktoriais. Pirmąkart kartu su Japonijos ambasada 

surengtas japonų Kabuki teatro šokėjo koncertas Rokiškyje, su Izraelio ambasada – džiazo meistrų 

iš Izraelio koncertas. Praėjusiais metais rajono atstovai dalyvavo trijose tarptautinėse turizmo 

parodose Vilniuje, Rygoje (Latvija), Tel Avive (Izraelis).   

 Užmegzti ryšiai su Lietuvos ambasada Kinijoje, kur ieškome investuotojų. Daug bendrauta 

elektroniniu paštu su Kinijos Harbino miesto savivaldybės atstovais, su kuriais planuojama susitikti 

2017 metais. 

Tiesioginio bendravimo ir ,,Find Friends“ programėle buvau pasiekiamas bet kuriuo laiku, 

bet kurioje vietoje. Gyventojai bei interesantai buvo priimami ne tik priėmimo valandomis 

(ketvirtadieniais nuo 13 iki 15 val.), bet ir bet kuriuo metu. Aktyviai dalyvavau visuose rajono 

bendruomenių renginuose.  

Sprendimai buvo įforminami potvarkiais. Per ataskaitinį laikotarpį pasirašyti 85 potvarkiai 

personalo klausimais (2015 m. – 56, 2014 m. – 6), 118 – atostogų klausimais (2015 m. – 82, 2014 

m. – 18), 57 – komandiruočių klausimais (2015 m. – 32, 2014 m. – 10),  35 – veiklos 

organizavimo klausimais (2015 m. – 48, 2014 m. – 29). 2016 metais pasirašytos 8 sutartys (2015 

m. – 11, 2014 m. – 4). Teisės aktai oficialiai skelbti savivaldybės interneto tinklalapyje.  

Mano komandoje dirbo trys žmonės: pavaduotojas ir du patarėjai. Kiekvienas komandos 

narys buvo atsakingas už mero inistitucijos veiklą, todėl darbas vyko sklandžiai. Kiekviena 

iniciatyva ar užduotis būdavo išsamiai analizuojama, kol tai tapdavo mero potvarkiu ar tarybos 

sprendimo projektu.  



Gerus savivaldybės veiklos rezultatus įtakojo ir tai, kad visos tarnybos aktyviai telkėsi mero 

instituciją rajono problemoms spręsti, stengiantis į rajoną pritraukti investicijas. Vyko aktyvus 

bendradarbiavimas ir jaučiau palaikymą iš valstybės tarnautojų, nevyriausybinių organizacijų bei 

bendruomenių. 

Dėkoju tarybos nariams ir savivaldybės administracijos darbuotojams už glaudų 

bendradarbiavimą ir kasdieninius darbus, visiems, kurie palaikė mano idėjas, rodė iniciatyvą ir 

prisidėjo prie atliekamų darbų. 2016 užduotis ,,racionaliai naudoti biudžeto pinigus“ pranoko 

lūkesčius. Savivaldybės administracijos darnaus darbo dėka sugebėjome atsiskaityti su paslaugas 

teikiančiomis įmonėmis, suteikdami jiems galimybę mokėti didesnius atlyginimus darbuotojams 

bei atnaujinti įrangą.  

 

      

 
 


