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Įleido medikus
2022 m. vasario 25 d. 18:53 val. gautas pranešimas, kad 

Obelių mstl., Dirbtuvių g. reikalinga pagalba atidaryti buto 
duris, nes gyventojui galimai sutrikusi sveikata. 

Atvykę ugniagesiai gelbėtojai parankinėmis priemonė-
mis išlaužė duris, į vidų įleido medikus.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo  departamento 
inform.

Mažų miestelių lygoje – „Entuziastams“ techninė pergalė
Šeštadienį Mažų mieste-

lių lygos pirmąsias ketvirt-
finalio rungtynes turėjo 
žaisti Obelių „Entuziastai“. 
Jų varžovais turėjo būti 
Daugų ekipa. Tačiau likus 
valandai iki rungtynių pra-
džios „Rokiškio Sirena“ 
„Entuziastų“ lyderį Karolį 
Kvedaravičių sutiko... ka-
rių savanorių pratybose. Ar 
komanda išleido savo lyde-
rį mokytis ginti savo šalį? 
„Neprireikė išleisti. Daugų 
komanda pranešė neatvyk-
sianti ir Obelių „Entuzias-
tams“ skirta techninė per-
galė“, – paaiškino Karolis 
Kvedaravičius.

Rokiškėnams įskaity-
ta pergalė 20:0. Ateinantį 
savaitgalį rokiškėnai vyks 
žaisti į Dzūkiją, į Daugus. 

Išdaužė balkono langus
2022 m. vasario 27 d. apie 21.30 val. Rokiškyje, Jau-

nystės g., vyras (g. 1997 m.) grasino moteriai (g. 2002 m.) 
ir išdaužė balkono langus. Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Neblaivus smurtavo
2022 m. vasario 25 d. 22.21 val. Rokiškyje, Taikos g., 

neblaivus (1,58 prom.) vyras (g. 1992 m.) smurtavo prieš 
neblaivią (1,77 prom.) moterį (g. 1991 m.). Įtariamais su-
laikytas.  

Panevėžio VPK inform.

Pasipriešino pareigūnui
2022 m. vasario 25 d. apie 17:00 val. Rokiškyje, Taikos 

g., policijos pareigūnams atvykus į įvykio vietą dėl sužalo-
to asmens, sulaikymo metu aktyviais veiksmais pasiprieši-
no jaunuoliai (g. 2006 m. ir 2005 m.).

Pareigūnas (g. 1988 m.), po med. apžiūros, gydomas 
ambulatoriškai. Jaunuoliai uždaryti į areštinę.

Panevėžio VPK inform.

Kadangi kelialapį į varžybų 
pusfinalį lemia dvi pergalės, 
tai „Entuziastams“ pergalin-
gai sužaidus išvykoje, trečių-
jų rungtynių namuose jiems 
nebeprireiktų.

Tačiau rokiškėnai be 
krepšinio neliks.  Šeštadienį, 
namų rungtynes žais Rokiš-
kio „Autodena“, priimsian-

ti Panevėžio rajono Velžio 
krepšininkus. Rungtynių pra-
džia numatoma 14.30 val.

 Rokiškėnams namuose  
žūtbūt reikalinga pergalė. 
Nes šį savaitgalį jie 69:85 
nusileido varžovams.  Savo 
persvarą  velžiečiai iš esmės 
susikrovė antrajame kėliny-
je, jį laimėję 29:18. Vėliau 

rokiškėnams jau buvo sunku 
prisivyti nutolusius varžo-
vus. Mūsiškių lyderiu buvo 
Nedas Diržys, pelnęs 17 
taškų, Domas Černiauskis, 
įmetęs 13, bei  Kasparas Ka-
voliūnas, kurio sąskaitoje 11 
taškų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje 
aukos Ukrainai buvo... tylios

Bažnyčia, kaip ir dau-
gelis kitų gyvenimo sri-
čių, turi savo specifinį 
humorą. Sekmadieniais 
juokaujama, ar aukos 
buvo garsios – smulkio-
mis monetomis, tarškan-
čiomis aukų pintinėlėje, 
ar tylios – banknotais. 
Sekmadienį visoje Lietu-
voje sekmadienio šv. Mi-
šių rinkliavos buvo skir-
tos Ukrainai. Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje aukos 
buvo... tylios. Bažnyčia 
buvo gerokai pilnesnė, 
nei sekmadieniais aps-
kritai. Tikintieji neslėpė, 
kad eina ir melstis už 
Ukrainą, ir aukoti pagal-
bai jos žmonėms.

Reikia ir maldų, ir 
pagalbos
Savo sekmadieniniame 

pamoksle dekanas Eiman-
tas Novikas akcentavo 
taikos svarbą. Jis neslėpė, 
kad vienas labiausiai jau-
dinančių šių dienų vaizdų 
yra tai, kad ukrainiečiai, 
užsienio šalyse susikūrę 
saugų, turtingą gyvenimą, 
viską palieka ir vyksta ko-
voti už savo šalį. Dekanas 
akcentavo Dievo globos 
svarbą ir ragino, melstis, 
kad jis saugotų Ukrainą. 
Maldavimai už taiką, už 
Ukrainoje žuvusius žmo-
nes buvo įtraukti ir į ben-
druomeninę maldą.

Dekanas priminė, kad 
trečiadienį, Pelenų dieną, 
popiežius Pranciškus ragi-
na viso pasaulio tikinčiuo-
sius pasninkauti ir mels-
tis, prašant Dievą taikos 
Ukrainoje. 

Tačiau maldas nepa-

kenktų sustiprinti ir gerais 
darbais. Visa sekmadienio 
rinkliava Lietuvos bažny-
čiose buvo skirta Ukrainos 
žmonėms. „Ją perduosime 
Panevėžio vyskupijai, o 
ji – Ukrainos Carito or-
ganizacijai, kad ji paramą 
panaudotų ten, kuri ji rei-
kalingiausia“, – sakė de-
kanas.

Jis įspėjo tikinčiuosius 
būti atidžius, atskirti tikrą 
informaciją nuo melagi-
enų. Dekanas kalbėjo ir 
apie tai, kad renkant para-
mą, ypač pinigines lėšas, 
gali būti ir sukčiavimo 
atvejų. Jis patarė lėšų skir-
ti tik toms organizacijoms, 
kurios yra gerai žinomos ir 
patikimos, nesusigundyti 
kiekvienu skelbimu inter-
nete.

Bažnyčioje vikarui Er-
nestui Želviui renkant au-
kas buvo tylu: negirdėti 
monetų dzingsėjimo. Ti-
kintieji aukojo dosniai ne 
tik Rokiškyje, bet ir kitose 

dekanato bažnyčiose.

Popiežiaus nuncijus – 
lietuvis arkivyskupas – 
lieka Kijeve
Pasirodžius pirmiesiems 

galimo karo ženklams, dau-
gelis šalių iš Ukrainos sos-
tinės evakavo savo diplo-
matus. Tačiau aukščiausią 
diplomatinį statusą turintis 
pasiuntinys, diplomatinio 
korpuso vadovas – popie-
žiaus nuncijus, tik rugpjūtį 
eiti šias pareigas paskirtas 
arkivyskupas Visvaldas 
Kulbokas liko Kijeve. Jis 
miesto likimą pasitinka 
kartu su jo gyventojais ir 
pasidalino nuotrauka, ku-
rioje virš Kijevo danguje 
debesys suformavo angelo 
figūrą. Istoriškai susiklostė, 
kad esant bet kokiam karui, 
nuncijus nepalieka šalies, 
kad galėtų patarnauti taikos 
tarpininku, per jį gali būti 
mezgami kariaujančių šalių 
kontaktai dėl apsikeitimo 
belaisviais, medicininės pa-

galbos suteikimo, galimy-
bės palaidoti žuvusius. 

Taikos tarpininku sten-
giasi būti ir popiežius 
Pranciškus. Jis atiko be-
precedentį žingsnį: pa-
prastai pontifikas kviečiasi 
Vatikane reziduojančius 
ambasardorius pas save, o 
šį savaitgalį jis apsilankė 
Rusijos ambasadoje kal-
bėti apie taiką. Popiežius 
Pranciškus paskambino ir 
Ukrainos prezidentui Volo-
dymirui Zelenskiui bei grai-
kų apeigų Ukrainos katalikų 
bažnyčios (unitų) vadovui 
arkivyskupui Sviatoslavui 
Ševčiukui, išreikšdamas 
artumą su kenčiančia ukrai-
niečių tauta.

Primename, kad trečia-
dienį, kovo 2-ąją Pelenų 
diena prasideda gavėnios 
laikas. Popiežius Pranciš-
kus su viso pasaulio tikin-
čiaisiais pasninkaus ir mel-
sis už taiką Ukrainoje.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone

Praėjusią savaitę mūsų 
rajone patvirtinti 431 nau-
jas covid-19 atvejis (va-
sario 21 d. - šešiasdešimt 
devyni, vasario 22 d. - šim-
tas dešimt, vasario 23 d. 
- šimtas keturi, vasario 24 
d. - šešiasdešimt aštuoni, 
vasario 25 d. - penkiasde-
šimt penki, vasario 26 d. 
- dvidešimt penki), rodo 
statistikos departameto 
skelbiami duomenys. 

Šiuo metu rajone serga 
705 asmenys. 

Viso nuo epidemijos pra-
džios mūsų rajone nuo co-
vid-19 mirė 111 žmonių.         

Naujų atvejų skaičius ra-
jone - 100 tūkst. gyventojų 
dabar yra 3 332,7. 

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Rokiškio rajono savivaldybė 
pasirengusi priimti pabėgėlius 
iš Ukrainos

Rokiškio rajono savival-
dybė solidarizuojasi ir yra 
pasirengusi priimti pabė-
gėlius iš Ukrainos. Apgy-
vendinimo sąlygomis bus 
pasirūpinta savivaldybei 
priklausančiuose pastatuose.

 
Savivaldybės vadovai krei-

piasi į gyventojus, skatindami 
nebūti abejingais žmonėms, 
bėgantiems nuo Rusijos vyk-
domų karinių veiksmų, nu-
kreiptų prieš Ukrainą ir, esant 
galimybei, suteikti prieglobstį.

 Turint galimybę apgy-

vendinti pabėgėlius, prašome 
kreiptis nurodytais kontaktais:

 Vyriausioji specialistė ci-
vilinei saugai ir mobilizacijai 
Giedrė Kunigėlienė

Tel. nr. (+370 458) 71 433 , 
Mob. (+370 698) 70 128,

El. p. g.kunigeliene@post.
rokiskis.lt

 Mero patarėja Vita Myko-
laitienė

Tel. nr. (+370 658) 37 792,
El. p. v.mykolaitiene@post.

rokiskis.lt
Rokiškio rajono 

savivaldybės inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-03-013 psl.

Rokiškio gyventojai tuština bankomatus
Rusijai ketvirtadienį 

pradėjus karinius veiks-
mus prieš Ukrainą, Lietu-
vos bankas paskelbė, jog 
šalyje iš bankomatų ke-
tvirtadienį kai kur buvo 
išimama gerokai daugiau 
grynųjų pinigų.

Ketvirtadienio vakarą 
Rokiškyje keletas banko-
matų jau buvo ištuštinti. 
Neveikė prie Respublikos 
g. 111 esančios „Maximos“ 
įrengti bankomatai, taip pat 
„Swedbank“ banke esantys 
du bankomatai.

Penktadienio rytą Ro-
kiškyje grynųjų pinigų ne-
buvo tik prie „didžiosios“ 
„Maximos“ esančiuose 
„SEB“ ir „Swedbank“ ban-
kų bankomatuose. Visi li-
kusieji miesto bankomatai 
veikė.

Prie Nepriklausomy-
bės aikštėje esančio banko 
„Swedbank“ jau nuo anks-
tyvo ryto rikiavosi norin-
čiųjų išsigryninti pinigų 
gyventojų eilutė. 11 val. 
situacija išliko ta pati. 

Savaitgalį, vasario 26-27 
dienomis, situacija stabi-
lizavosi. Visi bankomatai 
veikė, didelių eilių prie jų 
nebuvo.

Premjerė ragina šalies 
gyventojus nesijaudinti ir 
„nepervertinti būtinybės“ 
apsirūpinti grynaisiais. In-
grida Šimonytė sako, kad 
bankomatuose grynųjų ne-
pritrūks, nebent tik laikinai.

„Esame pastebėję šiokį 
tokį suaktyvėjimą žmonių 
pasiimant grynuosius pini-
gus iš bankomatų“, – penk-
tadienį spaudos konferen-
cijoje Vyriausybėje teigė I. 
Šimonytė.   

„Tokia reakcija yra žmo-
giška, čia kiekvieno žmo-
gaus apsisprendimas, kiek 
jis nori turėti kišenėje ar 
namuose grynųjų pinigų, 
bet vis dėlto reikėtų, matyt, 
nepervertinti būtinybės tai 
daryti ir tai daryti dabar“, – 
pridūrė ji.

Premjerė ragino nesi-
jaudinti, jeigu viename ar 
kitame bankomate pritrūks 
pinigų.

„Jeigu atsitiks taip, kad 
atėję į kažkokį bankoma-
tą nerasite ten grynųjų pi-
nigų, kadangi dėl didelės 
paklausos gali susidaryti 
tokie momentai, kad kaž-
kurie bankomatai dar nebus 

papildyti dėl logistinių pro-
blemų, jokių kitų proble-
mų tikrai nėra“, – kalbėjo 
premjerė. 

I. Šimonytė teigė pini-
gų išsigryninimo problemą 
aptarusi su Lietuvos banko 
valdybos pirmininku.

„Situacija yra stebima 
ir kontroliuojama. Grynieji 
pinigai atvežami ir tai, kad 
skaičius išsiėmimų yra pa-
didėjęs, yra faktas, bet ne-
reikėtų dėl to nerimauti - ši-
toje srityje realių problemų 
nėra. Žmonių nusiteikimas 
gali veikti tokius dalykus“, 
– tvirtino I. Šimonytė.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Šimtadienis Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto 
gimnazijos Senųjų rūmų padalinyje: išsaugotos 
tradicijos bei įspūdingi vienuoliktokų kostiumai

Vasario 25 dieną 
Rokiškio Juozo Tumo 
- Vaižganto gimnazijos 
Senųjų rūmų padaliny-
je vyko 98 laidos Šimta-
dienio šventė. Joje išlai-
kyta jau dešimtmečius 
skaičiuojanti tradicija: 
dvyliktokų gimnazijos 
bendruomenei dovano-
jimas spektaklis. An-
trojoje renginio dalyje 
vienuoliktokai abitu-
rientus bei žiūrovus 
džiugino įspūdingais 
kostiumais, po kuriais 
slėpėsi abiturientai, ne-
norėję atskleisti, kokių 
šunybių ar nuotykių 
teko patirti gimnazijo-
je.

Graži Šimtadienio 
tradicija ir 
susikaupimo minutė
Abiturientai rengi-

nį pradėjo pagerbdami 
Ukrainos žmones, ku-
rie šiuo metu kovoja 
dėl savo šalies. Pasak 
abiturientų auklėtojos, 
moksleiviai patys no-
rėjo išreikti solidarumą 
Ukrainos žmonėms.

Kiekvienais metais 
gimanzijoje vykstančio 
Šimtadienio metu dvy-
liktokai dovanoja spek-
taklį. Šiais metais jie pri-
statė spektaklį „Smūgis“. 
Spektaklio režisierė dvy-
liktokų auklėtoja Jolanta 

Augulienė. Pagrindinius 
vaidmenis atliko Senųjų 
rūmų padalinio mokinių 
prezidentė Goda Gudgaly-
tė bei abiturientas Giedrius 
Navickas.

Spektaklyje mokyklos 
direktorės vaidmenį atli-
ko Miglė Čeponytė, klasės 
auklėtojos - Gabrielė Buc-
kutė, biologijos mokytojo 
- Arminas Lazaris, chemi-
jos mokytojos - Gabrielė 
Čeponytė, fizinio ugdymo 
mokytojos - Taja Vetrova. 
Policininkus vaidino Ro-
naldas Navikas bei Kaspa-
ras Keraitis. Mokinius: 
Estela Vaštakaitė, Martyna 
Uldukytė, Adomas Saba-
liauskas, Liudvikas Grigas, 
Rokas Dovydėnas, Lukre-
cija Idaitė, Benas Kundelis, 
Neila Zamaliauskaitė, Ga-
bija Kazanavičiūtė, Vitali-
jus Valentas.

Spektalio tema sudėtin-
ga. Į naują mokyklą atėju-
si mokinė Alisa nustemba 
radusi visiškai nesimokan-
čius bei kas sau gyvenan-
čius mosleivius, tarp kurių 
išsiskiria tik viena, stropiai 
besimokanti Lina. Klasės 
kietuolis, savo charakte-
rio savybėmis sugebantis 
pritraukti klasiokus jo pu-
sėn, išvaro iš kantrybės 
klasėje bandančią mokytis 
moksleivę. Į jos pusę stoja 
naujokė, kurią Remgijus 
iškviečia į bokso dvikovą. 

Laikas iki kovos atveria 
tikrąsias Linos ir Alisos 
akis, o klasės „siela“ ga-
vęs „smūgį“, turi daug ką 
apmąstyti.

Kas slepiasi po 
kauke?
Po spektaklio ant 

gimnazijos scenos lipo 
vienuoliktokai. Jų pasi-
rodymo atsvara - muziki-
nis televizijos projektas 
„Kaukės“.

Trumpu filmuku pri-
statomas po kauke pasi-
slėpęs abiturientas, kuris 
atlieka muzikinį numerį. 
Po to įžvalgioji komisi-
ja bando suvesti filmuke 
pateiktas užuominas bei 
savąsias žinias apie dvy-
liktokų pomėgius, išdai-
gas, išgyvenimus patirtus 
per dvylika mokslo metų 
ir atspėti, kas slepėsi po 
debesėlio, ramunės, vel-
niuko ar medūzos kauke.

Tiesa, kaukės nei kiek 
nenusileido originaliame 
televiziniame projekte 
matytoms kaukėms. Pasi-
baigus Šimtadienio šven-
tei žiūrovai dar kalbėjo 
apie išvystas kaukes. 

Renginio pabaigoje 
dvyliktokams įteikti pu-
satestačiai bei galimybė 
pasitaisyti per 100 dienų 
likusių mokykloje.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Rokiškėnui už pareigūno papirkimą – 500 eurų bauda
Panevėžio apylinkės 

teismas baudžiamuoju 
įsakymu Rokiškio rajono 
gyventoją R. S. pripažino 
kaltu dėl aplinkos apsau-
gos inspekcijos darbuotojo 
papirkimo. Jam skirta 500 
eurų bauda.

Byloje nustatyta, kad į 
Aplinkos apsaugos departa-
mento prie Aplinkos minis-
terijos Panevėžio valdybos 
Kupiškio aplinkos apsaugos 
inspekciją iškviestas surašy-
ti nutarimo administracinio 
nusižengimo byloje Rokiškio 
rajono gyventojas R. S., išei-
damas iš kabineto, paliko do-
vanų maišelį, kuriame buvo 
alkoholinio gėrimo butelis 
ir kavos pakelis. Apie gautą 
kyšį pareigūnas informavo 
Aplinkos apsaugos depar-
tamento Imuniteto tarnybą, 
o departamentas kreipėsi į 
STT.

Teismas nustatė, kad kal-
tinamasis padarė tyčinį bau-
džiamąjį nusižengimą vals-
tybės tarnybai ir viešiesiems 
interesams. Įvertinęs tai, kad 
R. S. prisipažino ir nuošir-
džiai galėjosi dėl padarytos 
nusikalstamos veikos, yra 
dirbantis, neteistas, teismas 
nusprendė, kad bausmės tiks-
lai kaltinamajam bus pasiek-
ti, paskyrus prokuroro pareiš-

kime siūlomo dydžio baudą, 
kuri mažintina trečdaliu.

Bylos duomenimis, nusta-
tyta, kad kyšio dydis siekė 
11-13 eurų, t. y. mažesnis nei 
1 MGL, tad  Panevėžio mies-
to apylinkės teismo Pasvalio 
rūmai nubaudė R. S. galutine 
10 MGL (500 eurų) dydžio 
bauda.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Ūkininkas, nebijantis rodyti savo kasdienybės – Petras Šiaučiūnas
Daugelis ūkininkus 

įsivaizduoja kaip sočiai 
gyvenančius turtuolius, 
važinėjančius prabangio-
mis mašinomis, turinčius 
įvairios žemės ūkio techni-
kos ir mintančius iš įvairių 
Europos Sąjungos fondų. 
Esą pravažiuoja prabangiu 
mašiniuku per savo valdas, 
pasižiūri į dirbančius žmo-
nes ir tuo rūpestis baigiasi. 
Tokį ūkininkų įvaizdį ban-
do griauti jaunas ūkinin-
kas iš Audronių pirmojo 
kaimo Petras Šiaučiūnas, 
gyvenantis savo propro-
senelio dailininko Justi-
no Vienožinskio sodyboje 
- muziejuje. Per savaitę 
keletą kartų Petras į in-
ternetą kelia filmukus apie 
savo kasdienybę ir nebijo 
parodyti ūkininkavimo ne-
sėkmių.

Gyvena nuošalioje 
sodyboje
Vykti iki ūkininko sody-

bos tenka gana nuošaliais 
keliais. Artėjant link kelio-
nės tikslo, matome aptvertas 
pievas. Supratome, kad taip 
ūkininkas stengiasi apsaugo-
ti sezono metu pievose be-
siganančias avis. Beieškant 
kiemo, Petras nurodo: „Su-
kite, kur kryžius“. Žiūrime, 
o čia - ir medinis kryžius bei 
rodyklė „Dailininko Justino 
Vienožinskio memorialinis 
muziejus 0,5“.

Muziejus ūkininkui Petrui 
tapęs kasdienybe, mat gyve-
na jis tame pačiame name. 
Muziejuje bandyta atkurti 
proprosenelio, dailininko 
J. Vienožinskio, gyvenusio 
1886-1960, metais, buitį. 
Nuotraukos, dokumentai, 
baldai, krosnis – viskas, kaip 
buvę 20 amžiaus pradžioje. 
Tiesa, dailininko paveikslai 
saugomi kitur.

Gimęs Vilniuje, senelių 
paskatintas, susidomėjo 
ūkininkavimu
Petras Šiaučiūnas, ūkyje 

gyvenantis jau apie 12 metų, 
pasakoja, kad gimė Vilniuje, 
po to su šeima persikraustė 
į Zarasus, tačiau kiekvieną 
savaitgalį jis, būdamas dar 
vaikas, su mama vykdavęs 
į sodybą, beveik vienkiemį, 
esantį Audronių kaime, kur 
gyveno seneliai. Galutinai 
apsigyventi tinkamoje ūki-
ninkavimui sodyboje Petras 
nusprendęs po studentavimo 
Utenos kolegijoje, kur mo-
kėsi aplinkosaugos ir ekolo-
gijos. Iš pradžių seneliai jį 
įdarbino traktoriaus vairuo-
toju. Tuo metu patys seneliai 
čia bandė ūkininkauti, ta-
čiau, kaip Petras sako, gana 
mėgėjiškai. Pirmoji senelių 

dovana anūkui, susijusi su 
ūkininkavimu, buvo 16 metų 
gimtadienio proga padova-
notos trys avys bei avinas. 
Anot Petro, iš pradžių tokia 
dovana nenudžiugino, o da-
bar sako į tai žiūrintis jau ki-
taip ir džiaugiasi tokiu sene-
lių paskatinimu ūkininkauti.

Sektis pradėjo, kai 
nusprendė vadovautis 
savo galva
Buvę taip, kad prieš stu-

dijas galvojęs dirbti aplin-
kosaugininku. Po studijų 
įsidarbinęs Žemės ūkio kon-
sultavimo tarnyboje bei par-
davėju – konsultantu „Senu-
kuose“, bet pamatęs, kad 
negali dirbti kažkam kitam, 
ne sau. Tuomet Petras nu-
sprendė imtis ūkininkavimo 
- dėjo dideles investicijas, 
rašė projektus, tačiau pradžia 
buvo labai sunki. Kaip sako 
Petras, „nesisekdavo, viskas 
lūždavo.“ Tada jaunasis ūki-
ninkas nusprendė neklausyti 
kitų patarimų ir daryti taip, 
kaip jam pačiam atrodo esant 
reikalinga. Tada ir pradėjo 
sektis.

Užsiima avininkyste bei 
javų auginimu
Šiuo metu Petras Šiaučiū-

nas ūkyje šeimininkauja vie-
nas, kartais padėti iš Zarasų 
rajono atvažiuoja mama. 
Beveik visus ūkio darbus 
vyras nudirba pats, nes sam-
dyti žmones gaunamų lėšų 
nepakanka. Ūkininkas valdo 
200 ha žemės plotą, tik 30 
ha yra nuosavos žemės, kita 
dalis - nuomojama. Ūkis yra 
mišrus – Petras užsiima tiek 
augalininkyste, tiek gyvu-
lininkyste. Pasak jo, toks ir 
turi būti ūkis, kad ūkininkas 
galėtų pats užauginti gyvu-
liams pašarus. Yra laukų, ku-
rie netinkami javams auginti, 
todėl ten ganosi avys. Petras 
augina apie 500 mišrios 
veislės avių. Veislė – Lietu-
vos juodgalvės, maišytos su 

tekseliais. Tai - mėsinė avių 
veislė, labai paklausi užsie-
nyje. Pernai, pasak Petro, jis 
rinkosi net iš penkių pirkėjų. 
Avys gyvos eksportuojamos 
į Vokietiją. Šios mišrūnės at-
sparios ligoms, geriau auga, 
turi daugiau mėsos, negu 
kaulų. Javus Petras augina 
labai įvairius. Tai ir rapsai, ir 
kviečiai, kvietrugiai, avižos, 
kukurūzai... Negalima au-
ginti tik vienos rūšies javų, 
nes reikia vykdyti sėjomai-
nas. Vienais metais vieni ja-
vai geriau auga, kitais – kiti. 
Kaip sako Petras, gaunasi 
kaip su loterijos bilietukais, 
kad vienur išloši, kitur pra-
loši.

Darbuotojų nusisamdyti 
neišgali
Petras pasakoja, kad ūki-

ninkaudamas gerai jaučiasi, 
tačiau finansiškai nestovi 
tvirtai – reikalingos dide-
lės investicijos, nes reikia 
techniką atnaujinti, pasta-
tyti naujus tvartus, mokėti 
mokesčius. Esą visur tenka 
mokėti tūkstančius ir susi-
durti su dideliu popierizmu. 
Tačiau Petras nenusimena, 
kad kiekvienais metais tenka 
ieškoti, iš kur gauti papildo-
mus 10 tūkstančių, nes ūkio 
pajėgumui įvertinti reika-
lingi 20 metų. Tik tada bus 
galima vertinti, apsimoka tai 
daryti ar ne.

„Vienas visus darbus da-
rau. Ištisai dirbu. Tik penkis 
kartus per metus išvažiuoju į 
ralį. Man pačiam nelieka pi-
nigų atlyginimui susimokėti, 
todėl neišgaliu žmogaus nu-
sisamdyti. Dažniausiai nusi-
samdžius darbuotojus, gali-
ma turėti daugiau nuostolio 
nei naudos, nes kelis kartus 
dažniau viskas lūš. Gero dar-
bininko už minimumą neiš-
laikysi. Dar bėda, kad žmo-
nės nori pastovaus darbo, 
o reikia tam tikru sezonu“, 
- pasakoja Petras, plušantis 
ūkyje nuo ryto iki vakaro.

Ralis – brangus 
malonumas, tačiau 
finansuojamas iš rėmėjų 
pinigų
Kaip jau pašnekovas ir 

paminėjo, nuo ūkininkavimo 
jis ilsisi, dalyvaudamas ralio 
varžybose. Lietuvos ralio 
čempionate Petras Šiaučiū-
nas dalyvauja aukščiausioje 
lygoje. Jis papasakojo pernai 
važiavęs R2 klasėje su dviem 
varomais ratais, šiemet žada 
bandyti rungtyniauti, va-
žiuodamas keturiais varo-
mais ratais. Pernai ūkininkas 
laimėjęs dvi antras vietas 
dviejose varžybose. Pasiekti 
didesnių laimėjimų sutrukdė 
techniniai nesklandumai – 
akmenukas pramušė radia-
torių, paskui paaiškėjo, kad 
mechanikai į baką pripylė 
ne to kuro, dėl ko nepavyko 
netgi pradėti užvesti auto-
mobilio. Varžybose Petras 
dalyvauja kartu su šturmanu 
Grigorij Tarasov iš Zarasų. 
Petras pasakoja, kad būna, 
jog žmonės stebisi, kad jis, 
ūkininkaudamas praktiškai 
nuostolingai, turi lėšų bran-
giam ralio sportui. Ralis esąs 
finansuojamas iš partnerių, 
rėmėjų pinigų, pats Petras 
sakosi tokių pinigų neturin-
tis. Rėmėjai atsirado tada, 
kai jaunasis ūkininkas tapo 
žinomas. Jis pripažįsta, kad 
ralis yra brangus malonu-
mas, nes vienos varžybos 
kainuoja apie 10 tūkst. eurų.

Išliejo ledo trasą 
automobiliams
Petras Šiaučiūnas kartas 

nuo karto sugalvoja ir išskir-
tinių idėjų. Viena jų - 1 km 
600 m ilgio ledo trasa. Van-
duo buvo piltas ant žemės ir 
suformuotas sprindžio ledo 
sluoksnis. Kai kurie kai-
mynai dėl tokio sumanymo 
nebuvo patenkinti ir esą dėl 
keliamo triukšmo kvietė tai 
policiją, tai kitas valdiškas 
tarnybas. Deja, nieko ne-
teisėto nerasta. Ne visi ap-

linkiniai tokiu sumanymu 
piktinosi, kiti – atvirkščiai, 
buvo patenkinti. Pavažinėti 
ledo trasa žmonės atvykda-
vo, kai buvo minusinė oro 
temperatūra. Buvo, kad vie-
nu metu važinėjo apie 30 ar 
50 automobilių. Dabar ledas 
jau ištirpęs. Reikėtų -20 C 
laipsnių temperatūros kad 
ledas susiformuotų iš nau-
jo. Ši ledo trasas sulaukė 
didelio susidomėjimo netgi 
nacionaliniu lygmeniu. Be-
sisvečiuojant, skambino ir 
žurnalistai iš LRT televizi-
jos.

Kuria filmukus apie 
ūkininkavimo realybę
Žinomumą Petras pelnė iš 

savo kurtų filmukų, kuriuos 
talpina „youtube“ platfor-
moje. Jis filmuoja savo kas-
dienybę, kurioje parodo tiek 
buities darbus, tiek laisvalai-
kį. Petras prisiminė, kaip fil-
muodamasis yra medžioto-
jus išvadinęs kiaulėmis, dėl 
ko turėjęs nemalonumų, aiš-
kindamasis juos atstovaujan-
čiam advokatui. Esą advoka-
tas pagrasino, kad prisiteis 
moralinės žalos atlyginimą. 
To neįvyko. O priešiškas 
požiūris į medžiotojus atsi-
radęs ne be priežasties – dėl 
jų veiksmų buvo padaryta 
žalos ūkininko ūkiui, tenka 
pyktis dėl be atsiklausimo 
statomų medžiotojų bokšte-
lių ir panašiai. Kaip jaunasis 
ūkininkas sako, jeigu bus 
priimta įstatymo pataisa dėl 
žemių savininkų, kad jie pa-
tys galės spręsti, kam leisti, 
kam neleisti medžioti, tai 
būsią jam naudinga. Tada jis 
mielai leistų medžioti tiems, 
kurie medžioklės plotuose 
elgiasi protingai.

Tinklaraštininkas fil-
muojasi jau dvejus metus 
ir pasiekė 36 tūkst. sekėjų 
auditoriją. Kaip jis sako, 
pardavinėja reklamą, tačiau 
pragyventi iš to neišeitų. 
Petras stengiasi nusifilmuoti 

kas antrą dieną, bet buvo ir 
išimčių – jam susirgus, ne-
buvo ką rodyti, tai ir filmukų 
nebuvę. Petras sako scena-
rijų filmukams nekuriantis 
ir rodantis tai, kas vyksta 
realiu metu. Tikslas buvęs 
parodyti, kaip iš tikrųjų gy-
vena ūkininkas. Tokia mintis 
Petrui kilus po ūkininkų mi-
tingo, pasiklausius žmonių 
komentarų, kaip esą gerai 
gyvena ūkininkai ir ko jie 
dar nori iš valstybės. Petras 
sako, kad dažną ūkininką 
lydi nežinomybė – niekada 
negali pasakyti, kiek uždirb-
si,  nes nežinai, kokios bus 
gamtos sąlygos.

Prie sodybos kyla nauji 
statiniai
Didelėje teritorijoje kyla 

ir minčių sukurti, pastatyti 
kažką įdomaus. Pavyzdžiui, 
ant senų pamatų statoma 
daržinė menininkams, kurią 
bus galima naudoti dailės 
plenerams, įvairiems susibū-
rimams ar pobūviams. Pas-
varstoma ir apie viešbučio, 
skirto menininkams apsisto-
ti, statybas.

O šiuo metu kieme stovi 
tradicinė kirgizų jurta, kurią 
ūkininko mama įsigijo, tu-
rėdama minčių apie kaimo 
turizmą. Tik norinčių jurta 
pasinaudoti neatsirado, nors 
tai ir originalus bei neįpras-
tas statinys.

Gamina vilnones 
antklodes
Verslumo nestokoja ir 

ūkininko mama Nijolė Šiau-
čiūnienė, dirbanti pedagogi-
nį darbą Zarasų rajone. Ji iš 
ūkyje auginamų avių vilnos 
rankomis gamina vilnones 
antklodes ir jas parduoda. 
Tiesa, tokios antklodės nepi-
gios, nes ir tenka įdėti daug 
darbo. Kaip Petras sako, tai 
daugiau laisvalaikio užsiė-
mimas negu nauda.

Didmiestyje gyventi 
negalėtų
Paklausėme, tai kodėl 

pakankamai jaunas žmogus, 
turėdamas išsilavinimą bei 
galimybes, nesistengė įsikir-
ti kuriame nors didesniame 
mieste. Petras tik nusijuokė.

- Manęs miestas nieka-
da netraukė, negalėčiau ten 
gyventi jokiais būdais. Man 
nuvažiuoti iki Vilniaus - 
kankynė. Netinka jų skubė-
jimas. Keista, kai žmonės 
skuba, bet pusę dienos trans-
porto kamščiuose praleidžia. 
Ten ūžesys, šurmulys pasto-
vus, o aš esu pripratęs prie 
ramybės ir prie didžiulės er-
dvės, - patikino nebėgsiantis 
iš kaimo Petras Šiaučiūnas.

Rita GRIGALIENĖ
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Kariai gilino istorijos ir atsparumo propagandai žinias
Šį savaitgalį sureng-

tos Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinkti-
nės 506-osios pėstininkų 
kuopos karių savanorių 
pratybos. Mokymai šį-
kart vyko ne karo lauko 
sąlygomis, o auditorijose 
ir muziejaus erdvėse. 

Į pratybas kariai rinkosi 
gausiai, nors ir ne visi ga-
lėjo dalyvauti mokymuose 
Rokiškyje: kai kurie kariai 
vyko į rinktinės ryšinin-
kų pratybas. Kiti rinkosi 
gilinti žinių į kuopavietę. 
Kariams paskaitą apie at-
sparumą propagandai, in-
formacinį karą šiandienos 
aktualijų sąlygomis skai-
tė  Lietuvos kariuomenės 
Strateginės komunikaci-
jos departamento analitikė 
Auksė Ūsienė. Kaip sakė 
patys kariai, nors tema yra 
gerai žinoma, žinios nuo-
latos atnaujinamos, tačiau 
visada svarbu turėti pačią 
naujausią informaciją ir 
rekomendacijas, ypač šian-
dieninėje situacijoje.

Pilietiškumas neatsie-
jamas nuo istorinės sąmo-
nės, nuo savosios istorijos 
pažinimo. Todėl mokymai 
pratęsti Obelių Laisvės 
kovų istorijos muziejuje. 
Apie muziejuje sukauptus 
eksponatus pasakojo Di-
jana Meškauskienė. Vos 
išvydusi karius, ji neslė-
pė nuostabos. „Kiek jūsų 
daug“, – sakė ji. Ir džiau-
gėsi, kad mūsų rajone ne-
trūksta pilietines vertybes 
puoselėjančio jaunimo.

Karius domino viskas: 
nuo archeologinių radinių 
senojoje Obelių dvarvie-
tėje, iki moderniausios is-
torijos eksponatų. Kariai 
nebuvo tiesiog istorinių 
retenybių stebėtojai, jie 
klausė, diskutavo.

Kariams ypač įdomu 
buvo nagrinėti senuosius 
žemėlapius, atspindinčius 
Lietuvos valstybės raidą. 
Jiems apie 1919-20 m. 
laisvės kovas bei Lietuvos 
sienų nustatymą priminė 
ir kuopos vadas kapitonas 
Sergejus Afanasjevas.

Apie neginkluotą pa-
sipriešinimą bylojo uni-
kalūs artefaktai: toje pa-
čioje salėje laikomos dvi 
rašomosios mašinėlės. 
Atrodytų, labai panašios. 
Tačiau viena – Aleksan-
dro Gudaičio-Guzevičiaus, 
kuria, manoma, spausdinti 
tremiamų į Sibirą Lietuvos 
žmonių sąrašai. Antroji – 
naudota spausdinant nele-
galią savilaidos literatūrą 
– Lietuvos katalikų bažny-

čios kroniką, „Rūpintojė-
lį“. Salėje karių diskusijos 
apie literatūrą, skirtą lais-
vės kovoms. Kaip vienus 
geriausių, sisteminių šios 
srities leidinių karė Ema 
Valentaitė išskyrė kraštie-
tės, nuo Pandėlio kilusios 
neginkluoto pasipriešini-
mo dalyvės Nijolės Gaš-
kaitės darbus. 

Ginkuotoms laisvės ko-
voms skirtoje ekspozici-
joje kariams įdomu buvo 
diskutuoti apie 1949-ųjų 
vasario 16-osios dekla-
raciją bei jos signatarus: 
Vytautą Gužą-Kardą ir Le-

Kariuomenės salė uni-
kali: joje sukaupta itin 
gausi su Lietuvos kariuo-
mene susijusių eksponatų 
kolekcija. Ir ji nuolatos 
pildoma. Kai kurie eks-
ponatai ypač reti. Tokie 
kaip lietuviškas automatas 
„Vytis“. Arba tarpukario 
Lietuvos karininko kar-
das, perdarytas iš rusiško 
kardo „šaška“. „Kuriantis 
Lietuvos kariuomenei, ka-
rininkams labai trūko kar-
dų. Todėl tie, kurie galėjo, 
kardus perdarė iš carinės 
Rusijos ginklų. Skiriama-
sis tokių ginklų ženklas – 

Vytis ant kardo rankenos“, 
– kariams pasakojo kuopos 
vadas S. Afanasjevas. 

Ne mažiau įdomi ir vie-
na gausiausių atkurtosios 
Lietuvos kariuomenės uni-
formų kolekcija. Joje – ir 
tarpukario uniforma, ir 
šiandieninės: karių ir ka-
riūnų. Pastarąją išvydę ka-
riai linkčiojo – tai jų vado 
uniforma. Iš tiesų kuopos 
vadas muziejui dovanojo 
ne vieną uniformą, nuo ka-
riūno iki misijos Afganis-
tane lauko uniformos. Mu-
ziejaus uniformų kolekciją 
pildo ir kariai rokiškėnai – 
vienas jų dovanojo Ukrai-
nos kario uniformą, kuri 
dabar yra pastatyta garbin-
giausioje vietoje. O kuo-
pos vadas jau diktuoja dar 
vieno kolekcionieriaus, iš 
kurio galima gauti karinių 
oro pajėgų uniformas eks-
pozicijai, kontaktus. 

Lietuvos kariuomenės 
uniformų unikali kolekcija 
prieinama ne tik muziejaus 
lankytojams. Karė E. Va-
lentaitė buvo surengusi jų 
parodą 506-ojoje pėstinin-
kų kuopoje. Planuota, kad 
ji aplankys ir kitas rinkti-
nės kuopas, tačiau planus 
sugriovė covid-19 epide-
mija. 

Kariams įdomu buvo 
pažiūrėti ir Lietuvos karo 
akademijos pirmosios lai-
dos vinjetę. Joje atpažino 
net tris rokiškėnus: du ka-
riūnus ir dėstytoją.

Kariai apžiūrėjo ir nau-
jausią, karo lakūnui, lais-
vės kovų dalyviui Albinui 
Tindžiuliui skirtą ekspozi-
ciją.

Tačiau net ir čia, mu-
ziejuje, buvo juntami karo 
Ukrainoje atgarsiai: kariai 
itin atidžiai sekė įvykius, 
dalinosi naujienomis. 

Išlydėdama muzie-
jaus lankytojus, D. Meš-
kauskienė džiaugėsi karių 
aktyvumu: jie daug laiko ir 
pastangų skiria šio krašto 
istorijai įamžinti: tvarko ir 
atstato bunkerius, dalyvau-
ja pilietinėse inciatyvose, 
istorinei atminčiai skir-
tuose renginiuose, pildo 
muziejaus kolekcijas. O 
baigę ekskursiją, kariai ne-
pamiršo pasidomėti, kaip 
gi auga jų 2018-aisiais, mi-
nint Lietuvos kariuomenės 
šimtmetį, pasodintas ąžuo-
liukas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Koridoriuje, vedančia-
me į Lietuvos kariuome-
nei skirtą salę – Laisvės 
kovoms atminti skirtų 
renginių retrospektyvinė 
istorija nuotraukose. Jose 
kariai ieškojo pažįstamų 
veidų: štai Lietuvos tris-
palvę neša vienas ilgiau-
sią tarnybos stažą turinčių 
kuopos karių, o rikiuotėje 
matyti pažįstami veidai: ir 
esami, ir į atsargą išėję ro-
kiškėnai kariai savanoriai. 
Pažįstamų veidų gausa ne-
stebina: vienu metu mūsų 
rajone buvo net trys karių 
savanorių kuopos.

onardą Grigonį-Užpalį. Ar 
iš tiesų gerai supranama 
deklaracijos reikšmė, ar 
pakankamai gerai žinoma 
šių dviejų Rokiškio kraš-
to garbės piliečių istorija. 
Šioje salėje ir paveikslas, 
atspindintis neitin šviesų 
pastato, kuriame įsikūręs 
muziejus, veiklos perio-
dą – sovietmečiu jis buvo 
stribynu, prie kurio guldyti 
nužudyti Lietuvos laisvės 
kovotojai. Diskusijų būta 
ir apie partizanų bunke-
rius, ir apie mūsų kraš-
to partizanų vado Juozo 
Streikaus kalbą teisme. 
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Valdiškų pinigų dalybas dauguma Tarybos narių įvertino teigiamai
Paskutiniame savival-

dybės tarybos posėdyje 
padalintas valdiškų pinigų 
„pyragas“. Vieni tarybos 
nariai džiaugėsi sėkmin-
gomis dalybomis, kiti 
pasigedo lėšų tai vienose 
asignavimų eilutėse, tai ki-
tose. Sunku padaryti taip, 
kad ir vilkas sotus būtų, 
ir ožka sveika, tad bandy-
mai pasitvirtinti sotesnį nei 
pernai biudžetą lyg ir būtų 
sveikintini, tik ar neverta 
įsiklausyti ir į opozicijos 
priekaištus?  

Planuojamos didesnės 
pajamos nei pernai
Savivaldybė planuoja 

gauti 43,8 mln. eurų. Iš jų 
didžiausia dalimi biudžetą 
papildys gyventojų pajamų 
mokestis. Per 2022 metus 
šio mokesčio planuojama 
surinkti 22,1 mln. eurų. Tai 
būtų 1,5 mln. eurų daugiau 
nei pernai. Planuojama, kad 
pajamos iš kitų rinkliavų bei 
mokesčių nebus didesnės nei 
pernai arba tik truputį viršys 
2021 metų gautas sumas. 
Praeitų metų pajamas viršys 
pajamos iš biudžetinių įstai-
gų už teikiamas paslaugas 
(73,02 tūkst. eurų daugiau 
nei pernai) bei mokesčiai 
už aplinkos teršimą (42,03 
tūkst. eurų daugiau nei per-
nai). Be pajamų ir mokesčių 
(jų dalis biudžete – 58 proc.) 
šių metų biudžeto pajamas 
sudarys valstybės biudžeto 
dotacijos (36 proc.), kurios 
sieks 15,5 mln. eurų bei biu-
džeto lėšų likutis, ES finan-
sinės paramos ir skolintos 
lėšos, kurios sudaro ne tokią 
ženklią dalį rajono biudžeto 
struktūroje.

Visos pajamos, lyginant 
su 2021 metais, didėja iš 
viso 25,1 proc., tai yra 8,8 
mln. eurų. Iš jų 3,1 mln. eurų 
didesnės valstybės biudžeto 
tikslinės dotacijos, 4,41 mln. 
eurų daugiau skirta savaran-
kiškoms funkcijoms, lėšų 
didėjimą lemia ir jau minėta 
Europos Sąjungos parama 
bei laisvas pinigų likutis ižde 
- 370 tūkst. eurų.

Pasak Finansų skyriaus 
vedėjos R. Dūdienės, nu-
matytų surinkti iš mokesčių, 
lėšų metų pabaigoje turėtų 
pritrūkti, šios sumos dar bus 
koreguojamos pagal realią 
padėtį ir surinktos lėšos turė-
tų būti skiriamos biudžetinių 
įstaigų komunaliniams mo-
kesčiams.  

Valstybės biudžeto 
tikslinės lėšos bei lėšos 
savarankiškosioms 
funkcijoms
Visos gautos pajamos pa-

skirstomos į dvi dalis – vals-
tybės biudžeto tikslinės lėšos 

bei savivaldybės savarankiš-
koms funkcijoms. Valstybės 
biudžeto tikslinės lėšos gali 
būti skiriamos tik valstybės 
deleguotoms funkcijoms, 
mokymui ir tam tikroms 
dotacijoms. Savivaldybės 
savarankiškoms funkcijoms 
užtikrinti skiriamos lėšos iš 
surinktų mokesčių bei paja-
mų, taip pat skolinti pinigai, 
laisvas pinigų likutis bei Eu-
ropos Sąjungos parama.

Nurodyta skolintų lėšų 
suma 37 tūkst. eurų, pasak 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės Finansų skyriaus vedė-
jos Redos Dūdienės, nėra 
nauja paskola, o lėšų likutis 
iš praeitų metų. Šie pinigai 
buvo gauti iš Šiaulių banko 
Rokiškio lopšeliui – darže-
liui „Nykštukas“ renovuoti. 
Europos Sąjungos parama 
būtų gaunama, savivaldybei 
bei biudžetinėms įstaigoms 
dalyvaujant projektuose. 
Numatoma iš Europos Są-
jungos gauti 1 mln. 35 tūkst. 
eurų.

Už paslaugas daugiausia 
pinigų planuoja surinkti 
Visuomenės sveikatos 
biuras
Iš planuojamų gauti pa-

jamų verta paminėti savi-
valdybės biudžetinių įstaigų 
pajamas už teikiamas pas-
laugas. Iš biudžetinių įstaigų 
planuojama gauti nežymiai 
daugiau pajamų nei per-
nai – pernai gauta 1,2 mln. 
eurų, šiemet planuojama 
1,3 mln. eurų. Daugiausia 
pajamų planuojama gauti iš 
Visuomenės sveikatos biuro 
(334,3 tūkst. eurų), Socia-
linės paramos centro (110 
tūkst. eurų), Rokiškio basei-
no (100 tūkst. eurų), Kultū-
ros centro (45 tūkst. eurų), 
Krašto muziejaus (54 tūkst. 
eurų) bei savivaldybės Turto 
valdymo ir ūkio skyriaus už 
turto nuomą (50 tūkst. eurų).

Iš valstybės lėšų tęsiami 
du dideli projektai
Valstybės investicijų pro-

gramoje lėšos skirtos dviems 
tęstiniams projektams: dau-
giafunkcinės salės Rokiškio 
mieste Taikos g.21A statybai 
– 998 tūkst. eurų ir Rokiškio 
melioracijos statinių rekons-
trukcijai – 737 tūkst. eurų. 
Visoms kitoms dotacijoms 
sumos išlieka panašaus dy-
džio kaip ir  2021 metais.

Didžiausios lėšos – 
švietimui bei socialinei
paramai
Didžiausia biudžeto dalis 

skiriama ugdymo kokybės 
ir mokymosi aplinkos už-
tikrinimo programai – 43 
proc. arba 18,4 mln. eurų. 
Didesnis finansavimas skir-
tas socialinės paramos ir 
sveikatos apsaugos kokybės 
gerinimui - 8,1 mln. eurų. 
Kitos biudžeto lėšos paskirs-
tytos savivaldybės funkci-
jų įgyvendinimo ir valdy-
mo užtikrinimui (6,5 mln. 
eurų), rajono infrastruktūros 
objektų priežiūrai, plėtrai ir 
modernizavimui (3,7 mln. 
eurų), kultūros, sporto ben-
druomenės, vaikų ir jaunimo 
gyvenimo aktyvinimui (3,5 
mln. eurų), kaimo, aplinkos 
apsaugos ir verslo plėtrai 
(2,5 mln. eurų).

Atkreiptinas dėmesys, 
kad šiemet pirmą kartą skirta 
lėšų paramai atvykstantiems 
į rajoną pedagogams – 5 
tūkst. eurų. Atsižvelgta į tai, 
kad mokyklose trūksta peda-
gogų ir būtina skatinti mo-
kytojų atvykimą iš kitų vie-
tovių. Taip pat 174,4 tūkst. 
eurų skirta pedagogų darbo 
užmokesčiui didinti.

Politikų bei 
savivaldybės valdininkų 
atlyginimams – 4,2 mln. 
eurų
Nemaža dalis biudžeto 

skiriama valdininkų darbo 
užmokesčiui. Pavyzdžiui, 
mero ir vicemero darbo už-
mokesčiui 2022 metais pla-
nuojama skirti 84,2 tūkst. 
eurų, kitaip – po 7,01 tūkst. 
eurų per mėnesį. Savivaldy-
bės tarybos nariams tuo tar-
pu skiriama tik maža dalis 
– 10,1 tūkst. eurų, kai yra 25 
Tarybos nariai. Savivaldybės 
administracijos darbo užmo-
kesčiui – beveik 4 mln. eurų.

Turtingos ir „biednos“ 
seniūnijos
Seniūnijoms lėšos pa-

skirstytos gana nevienodai. 
Daugiausia asignavimų iš 
viso skirta Rokiškio mies-
to seniūnijai – 471,9 tūkst. 
eurų, Juodupės seniūnijai 
– 106,78 tūkst. eurų, Rokiš-
kio kaimiškajai seniūnijai 
– 86,9, Obelių – 86,1 tūkst. 
eurų, Pandėlio – 80,1 tūkst. 
eurų, Kamajų – 69,6 tūkst. 
eurų, Jūžintų – 50,8 tūkst. 
eurų, o gale – Panemunėlio 
(28,7 tūkst. eurų) bei Kazliš-
kio (16,5 tūkst. eurų) seniū-
nijos.

Iš seniūnijų didžiausią 
dalį „pyrago“ savivaldybės 
funkcijų įgyvendinimui at-
siriekė Juodupės seniūnija 
– jai skirta 25,5 tūkst. eurų 
asignavimų, išskyrus darbo 
užmokestį. Rokiškio miesto, 
Pandėlio, Kriaunų seniūni-
joms skirta po daugiau nei 11 
tūkst. eurų, o Obelių seniūni-
jai – šiek tiek mažiau, apie 10 
tūkst. eurų. Gana graudžiai 
atrodo Kazliškio seniūnija, 
kuria skirta tik apie 3,7 tūkst. 
eurų. Socialinės paramos ir 
sveikatos apsaugos paslau-
gų gerinimui daliai seniūni-
jų paskirstytos papildomos 
lėšos: Juodupės seniūnijai – 
19,5 tūkst. eurų, Pandėlio se-
niūnijai – apie 14 tūkst. eurų, 
Kamajų ir Obelių seniūni-
joms – po virš 12 tūkst. eurų, 
Rokiškio kaimiškajai seniū-

nijai – apie 10 tūkst. eurų ir 
mažesnės sumos – Jūžintų 
bei Kazliškio seniūnijoms. 
Atkreiptinas dėmesys, kad 
šiemet didesnės lėšos skirtos 
seniūnijų gatvių apšvietimo 
atnaujinimui – skiriama 78,2 
tūkst. eurų, kai pernai buvo 
skirta 42 tūkst. eurų.

Dėmesys socialinei 
paramai nemažėja
Biudžete nemažos lėšos 

numatytos ir socialinei pa-
ramai. Socialinės paramos 
lėšoms šiais metais skirta 
2,05 mln. eurų, kai pernai 
buvo vos 1,3 mln. eurų. 
Lėšos kompensacijoms už 
šildymą ir vandenį šiemet 
– 188,6 tūkst. eurų. Tai yra 
21,6 tūkst. eurų daugiau nei 
pernai. Nemokamam mo-
kinių maitinimui skirta tiek 
pat, kiek ir 2021 metais – 5 
tūkst. eurų metams. Para-
ma šeimynoms, globėjams 
ir daugiavaikėms šeimoms 
– 10 tūkst. eurų, tačiau vie-
nintelei „Katalėjos“ šeimy-
nai skirta nemaža paramos 
suma – 50,2 tūkst. eurų 2022 
metams. Finansinė parama 
atvykstantiems gydytojams 
ir rezidentams sumažėjo – iš 
buvusių 21,5 tūkst. eurų šie-
met beliko 15 tūkst. eurų. 20 
tūkst. eurų daugiau nei per-
nai skirta akredituotai vaikų 
dienos socialinei priežiūrai.

Rokiškio autobusų 
parko apetitas pinigams 
vis didėja
Nemažai diskusijų su-

laukė skiriamos Rokiškio 
autobusų parkui sumos. Tai 
lėšos lengvatinio keleivių 
pervežimo išlaidoms kom-
pensuoti – 40 tūkst. eurų. 
Beje, šiemet tam lėšų numa-
tyta 10 tūkst. eurų mažiau 
nei pernai, tačiau padidėjo 
išlaidos nuostolingų marš-
rutų išlaidų kompensavimui 
– vietoje pernai buvusių 160 

tūkst. eurų skirta 250 tūkst. 
eurų.

Numatyti tiksliniai 
asignavimai
Papildomos lėšos nu-

matytos lopšelio - darže-
lio ,,Nykštukas“ pastatų 
priešgaisrinei signalizacijai 
įrengti – 9,5 tūkst. eurų,

lopšelio - darželio ,,Var-
pelis“ išeitinei kompensa-
cijai ir ilgalaikei išmokai 
– 5,38 tūkst. eurų, Panemu-
nėlio UDC kultūros sostinės 
renginiams skirta 10 tūkst. 
eurų;

priešgaisrinei tarnybai 
skirti 37 tūkst. eurų gaisri-
niam automobiliui ir 8 tūkst. 
eurų Juodupės punkto gara-
žo vartams įsigyti;

kultūros centrui skirti 
14,5 tūkst. eurų lauko sce-
nos stogui;

kūno kultūros ir spor-
to centrui 30,0 tūkst. eurų 
skirti autobusui įsigyti ir 2,5 
tūkst. eurų šaudyklai pneu-
matiniam šautuvui;

Juodupės seniūnijai 10 
tūkst. eurų skirta traktoriaus 
įsigijimui;

savivaldybės administ-
racijai skirta 30 tūkst. eurų 
papildomai kompiuterinei 
technikai ir programinei 
įrangai įsigyti.

iš savivaldybės biudže-
to darželiams skirtos lėšos 
dėl darbo vasaros metu 28,6 
tūkst. eurų darbo užmokes-
čiui.

Stasys Meliūnas pasigedo 
lėšų šeimoms bei Kriaunų 
bendruomenės simbolikai

 Svarstant 2022 metų 
biudžeto projektą, du Tary-
bos nariai pateikė rašytinius 
prašymus. Tarybos narys, 
Šeimos tarybos pirmininkas 
Stasys Meliūnas pastebėjo, 
kad per mažai skirta dėme-
sio šeimynoms, globėjams 
ir daugiavaikėms šeimoms 
(šiemet numatyta skirti 10 
tūkst. eurų) bei talentingų 
žmonių rėmimui (numatyta 
vos 2 tūkst. eurų). Skirtos 
lėšos esančios neadekva-
čios, per mažos bei neati-
tinka protingumo kriterijų. 
S. Meliūnas siūlė atsižvelg-
ti į infliaciją. Į tai Finansų 
skyriaus vedėja R. Dūdienė 
atsakė, kad lėšos bus padi-
dintos, jeigu atsiras daugiau 
paramos gavėjų.

Taip pat Stasys Meliū-
nas, atstovaujantis opozi-
cijai, posėdyje iškėlė klau-
simą dėl Kriaunų kaimo 
bendruomenės simbolikos 
įsigijimo. Finansų skyriaus 
vedėja Reda Dūdienė patarė 
šiai bendruomenei pirmiau-
sia baigti susitvarkyti tam 
būtinus dokumentus, o tada 
kreiptis dėl lėšų skyrimo. 

Į 7psl.



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-03-017 psl.

Iš 6psl.
Meras Ramūnas Gode-

liauskas pastebėjo, kad vė-
liavas seniūnijos turėtų įsi-
gyti iš seniūnijoms skiriamų 
asignavimų. Darbo partijos 
iškeltas Tarybos narys Ze-
nonas Viduolis pasiūlė ben-
druomenei dalyvauti pro-
jekte ir taip gauti lėšų šiam 
tikslui.  

Irmantui Tarvydžiui 
norėtųsi daugiau lėšų 
skirti jaunimui bei 
verslo plėtrai
Koalicijos „Už laisvę 

augti“ atstovas, Tarybos na-
rys Irmantas Tarvydis taip 
pat išsakė savo požiūrį į šių 
metų biudžeto projektą raštu. 
Rokiškio verslo klubo prezi-
dento I. Tarvydžio nuomone, 
per mažai lėšų skirta vaikų ir 
jaunimo socializacijos pro-
gramai, jaunimo politikos 
įgyvendinimo programai, 
smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros programai.

Finansų skyrius šiam Ta-
rybos nariui parengė moty-
vuotą atsakymą, kuriame pa-
žymėta, koks nekilnojamojo 
turto mokesčio tarifas kitose 
savivaldybėse bei kiek lėšų 
skiriama smulkaus ir viduti-

nio verslo rėmimui. Rokiškio 
rajonas išsiskiria mažesniu 
nekilnojamojo turto mokes-
čiu bei didesne skirta smul-
kiam bei vidutiniam verslui 
suma. Lyginta su Panevėžio 
rajonu, Pasvaliu, Kupiškiu, 
Pakruoju, Zarasais, Utena, 
Anykščiais ir Biržais.

Autobusų parką 
pavadino „pinigų 
drenažu“
Nemažai priekaištų sulau-

kė vis didėjančios Rokiškio 
autobusų parkui skiriamos 
sumos. Pasak I. Tarvydžio, 
per paskutinius trejus metus 
išlaidos autobusų parkui pa-
didėjo 3,5 karto.

-  Autobusų parkui ski-
riama vis daugiau lėšų, kas 
čia per „pinigų drenažas“? 
Žmonių gi nedaugėja. Gal-
būt vaikai ir pensininkai tuos 
pinigus išleistų protingiau, o 
čia - kaip į kiaurą maišą.

Tarybos opozicijai
atstovaujantis 
I. Tarvydis pažadėjo 
nepalaikyti biudžeto
projekto.
Finansų skyriaus atstovė 

R. Dūdienė atsakė, kad buvo 
paskaičiuotos Rokiškio auto-

busų parko sąnaudos. Sumo-
kama už nuostolingus marš-
rutus, kuro sąnaudas, išlaidas 
darbo užmokesčiui ir t.t. Nors 
mokinių mažėja, vežamų 
autobusais mokinių skaičius 
didėja, nes reikia vežti iš kie-
kvieno kaimo.

Socialdemokratas Vytau-
tas Vilys bandė pateisinti 
autobusų parko finansavimą. 
Pasak jo, bandoma padaryti, 
kad ir vilkas būtų sotus, ir 
ožka sveika. Esą mąstant apie 
Rokiškio autobusų parko pri-
vatizavimą, labiausiai nuken-
tėtų socialiai remtini žmonės. 
Į priekaištus dėl senų autobu-
sų V. Vilys atsakė, kad buvo 
nupirkti 5-6 „nauji“ autobu-
sai, kurie nėra iš tiesų nauji, 
tačiau tiesiai iš gamyklos įsi-
gyti transportą nėra lėšų.

„Katalėjos“ šeimynai – 
nemaža suma
Tarybos posėdyje aktyviai 

dalyvavo bei pasisakė Ro-
kiškio „Katalėjos“ šeimynos 
motina bei Rokiškio rajono 
gausių šeimų asociacijos va-
dovė Jekaterina Sulejeva. Ji 
padėkojo už šeimynai skirtą 
paramą (2022 metams skirta 
50,2 tūkst. eurų) bei pastebė-
jo, kad 10 tūkst. eurų per me-

tus visoms rajono gausioms 
šeimoms yra labai maža 
suma. Taip pat, kad jeigu 
nepanaudojamos lėšos talen-
tingiems žmonėms remti, tai 
galbūt kažkas liko nepaste-
bėtas, nes talentingų žmonių 
tikrai yra.

Algis Čepulis bei Stasys 
Meliūnas nepalaikė
sprendimo
Prie balsuodami dėl spren-

dimo projekto kai kurie Tary-
bos nariai išsakė nepritarimą 
lėšų paskaičiavimams. Tai 
– ir opozicijos atstovas (iš-
rinktas pagal visuomeninio 
„Antano Vagonio komiteto“ 
sąrašą) Algis Čepulis. Tary-
bos nario pasisakymas:

- Smagu, kad biudžetas 
planuoja augti. Aš - ne už tai, 
kad neduoti, ne už tai, kad ne-
remti(...) Dėl autobusų parko 
- kaip prieiti to, kad sumažin-
tume kaštus, nes augančios 
biudžete išlaidos nieko gero 
neprognozuoja? Pasigendu 
struktūrizavimo finansavimo 
grupėse. Daug chaoso (...) 

Šiandien biudžeto nepalaiky-
siu ir susilaikysiu.

Tarybos narys Stasys 
Meliūnas:
 – Nors jame yra teigiamų 

aspektų, negalėsiu palaikyti 
šio sprendimo, nes socialiai 
jautrioms grupėms vėl ski-
riama mažiau dėmesio, nei 
tokiai eilutei, kaip komuni-
kacijos išlaidos. Empatijos 
trūkumo šiame sprendime 
tikrai nepalaikysiu. Kuris lai-
kas skiriame pinigėlius mūsų 
įmonėms, kurios savivaldy-
bės valdomos, dirba neeko-
nomiškai bei neefektyviai, 
nesivadovauja laisvos rinkos 
principais. Išlieka neaišku-
mas dėl skirtingų proporcijų 
seniūnijoms, apie tai nėra 
paaiškinta aiškinamuosiuose 
raštuose.

Valdančiosios daugumos 
atstovai dėkojo už 
darbą, rengiant 
projektą
Dalis Tarybos narių dė-

kojo strateginį planą paren-

gusiai Agnei Grizevičiūtei 
bei biudžeto projektą paren-
gusiai Redai Dūdienei, įver-
tindami įdėtą darbą, taip pat 
bandydami sukelti šiek tiek 
optimizmo dėl kai kurių sri-
čių mažesnio, nei pageidau-
jama, finansavimo.

Tai - Rokiškio kultūros 
centro direktorės pavaduo-
toja Aušra Gudgalienė, į 
Tarybą patekusi su visuo-
meniniu komitetu „Vieningi 
su Ramūnu Godeliausku“, 
Rokiškio rajono ūkininkų są-
jungos vadovė Lina Meilutė 
- Datkūnienė, išrinkta pagal 
„valstiečių“ partijos sąrašą, 
Rokiškio kelių tarnybos vir-
šininkas Stanislovas Dam-
brauskas, į Tarybą atėjęs kar-
tu su socialdemokratais.  

Biudžetas buvo patvirtin-
tas: 17 Tarybos narių balsavo 
už, trys susilaikė ir trys bal-
savo prieš, vienas balsavimo 
metu buvo nusišalinęs.

Rita GRIGALIENĖ

Nuo šių metų vasario 1 
dienos darbą pradėjo nauja 
vyriausioji specialistė civi-
linei saugai ir mobilizacijai 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijoje Gie-
drė Kunigėlienė. Kurį laiką 
dirbusi savivaldybės ben-
drajame skyriuje, Giedrė 
nusprendė sudalyvauti kon-
kurse į valstybės tarnybą. 
Bandymas buvo sėkmingas. 
Šiuo metu naujoji specialis-
tė sako dar tik susipažįstan-
ti su darbo specifika ir besi-
pratinanti prie naujos gana 
„karštos“ kėdės.

- Kas paskatino dalyvauti 
konkurse į naujas pareigas? 
Galbūt kažkas kalbino, kad 
sudalyvautumėte, ar vis tik 
nusprendėte pati?

- Prieš tai šiose pareigose 
dirbęs žmogus sulaukė sena-

tvės pensijos amžiaus ir išėjo 
iš darbo. Aš tuo metu jau dau-
giau nei 5 metus dirbau savi-
valdybės Bendrajame skyriu-
je vyresniąja specialiste. Kad 
dalyvaučiau konkurse, niekas 
nekalbino, nusprendžiau pati. 
Dirbdama Bendrajame sky-
riuje, susipažinau su daugeliu 
šiam darbui svarbių dalykų, 
taip pat teko protokoluoti 
Ekstremaliųjų situacijų komi-
sijos posėdį. Pagalvojau, kad 
civilinė sauga - pakankamai 
įdomi sritis, ir nusprendžiau 
dalyvauti konkurse. Bendra-
jame skyriuje dirbau pagal 
darbo sutartį. Kadangi buvau 
baigusi aukštąjį mokslą, no-
rėjau daryti karjerą valstybės 
tarnyboje, todėl ir dalyvavau.

- Ar daug turėjote varžovų 
dėl šios vietos?

- Išeitų, kad tai labai nepo-

puliari vieta, nes buvau vie-
nintelė konkurso dalyvė.

- Kaip vyko atranka? Ar 
savivaldybėje, ar Valstybės 
tarnybos departamente?

- Pradžioje ieškoma pre-
tendentų, galinčių užimti vie-
tą tarnybinio kaitumo būdu. 
Jeigu tokių neatsiranda, at-
ranka vyksta per Valstybės 
tarnybos departamentą. Mano 
atveju konkursas vyko Vals-
tybės tarnybos departamente 
nuotoliniu būdu.

-  Ir kaip pasisekė?
- Surinkau virš 8 balų.

- Kokių darbų imsitės pir-
miausia naujoje darbo vieto-
je?

- Pirmiausia susipažinsiu 
su darbo vieta, nes tai man 
visai kita darbo specifika, 

Savivaldybėje – nauja specialistė, atsakinga už civilinę saugą
nei dirbau iki šiol. Lūkesčiai 
- tapti gera specialiste ir kad 
galėčiau atlikti savivaldybei 
valstybės perduotas funkcijas.

- Ar Jūs - rokiškėnė?
- Ne, gimiau ir augau Ute-

noje, o studijavau Vilniuje. Po 
studijų Vilniuje pragyvenau 
19 su viršum metų.

- Ryžotės palikti didmiestį 
ir atvykti į regiono miestelį. 
Kaip čia jaučiatės?

- Utena ir Rokiškis yra 
panašaus didumo miestai. 
Esu ne didmiesčio žmogus ir 
į Vilnių sugrįžti gyventi ne-
norėčiau. Persikelti gyventi į 
Rokiškį buvo bendras šeimos 
sprendimas.

- Papasakokite trumpai 
apie savo šeimą.

- Mano šeima: vyras Da-

lius Kunigėlis, kuris dirba 
Rokiškio priešgaisrinėje gel-
bėjimo tarnyboje, ir du sūnūs. 
Sūnus Martynas studijuoja 
ir dirba, o kitas, Ignas, yra 
moksleivis.

- Kokius darbus teko dirbti 
Vilniuje?

- Ten gyvendama, auginau 
vaikus, taip pat dirbau visai 
su dabartine patirtimi nesu-
sijusius darbus, pavyzdžiui, 
grožio srityje.

- Kokioje srityje esate bai-
gusi studijas?

- Bakalauras įgytas, stu-
dijuojant fiziką ir taikomąją 
kompiuteriją Vilniaus pe-
dagoginiame universitete, 
o magistro studijas baigiau, 
studijuodama viešąjį adminis-
travimą M. Romerio univer-
sitete.

- Ką mėgstate veikti lais-
valaikiu?

- Esu visiška, totali knygų 
mylėtoja. Kol nebuvo karanti-
no, be abejo, mėgau keliones. 
Neatsisakau pasisukti ir virtu-
vėje, pašeimininkauti, kažką 
skanaus pagaminti.

- Civilinė sauga – šiuo 
metu opi ir didelės atsakomy-
bės reikalaujanti sritis. Negąs-
dina, kad atsisėdote ant „karš-
tos kėdės“?

- Stengiuosi apie tai negal-
voti. Žinojau, kad ateinu į tą 
vietą, kurioje nebus lengva, 
nes tai apima ne tik popieriu-
kų kilnojimą, bet reikalauja ir 
derybinių įgūdžių.

Linkime naujai specialistei 
stiprybės ir užsispyrimo, ko-
vojant su naujais iššūkiais.

Rita GRIGALIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Ko Rokiškiui trūksta, kad atsirastų „Socialinis taksi“?
Po ankstesnio Rokiš-

kio rajono savivaldybės 
tarybos posėdžio opozi-
cijai ėmus piktintis soci-
alinio pavėžėjimo kaina 
bei džiaugiantis, kad šios 
kainos Rokiškio socialinės 
paramos centrui nepavyko 
padidinti, nusprendėme 
pasidomėti, kokias važia-
vimo lengvatas turi ra-
jono neįgalieji ir už ką ir 
kiek jie turi susimokėti. Į 
klausimus atsakė Rokiškio 
rajono savivaldybės Socia-
linės paramos ir sveikatos 
skyriaus vedėjo pavaduo-
toja Zita Čaplikienė bei 
Rokiškio socialinės para-
mos centro direktorė Jo-
lanta Paukštienė.

Socialinės paramos ir 
sveikatos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja informavo, kad, 
vadovaujantis socialinių 
paslaugų katalogu, transpor-
to paslauga, teikiama pagal 
poreikius asmenims, kurie 
dėl negalios, ligos ar sena-
tvės turi judėjimo problemų 
ar dėl nepakankamų pajamų 
negali naudotis visuomeni-
niu ar individualiu transpor-
tu. Transporto paslaugą gali 
teikti tiek rajono biudžetinės 
įstaigos, tiek nevyriausybi-
nis sektorius. Išvardinti keli 
transporto paslaugų teikėjai 
rajone.

Neįgaliesiems taikomos 
lengvatos dėl važiavimo 
autobusais
UAB ,,Rokiškio autobusų 

parkas“ neįgaliesiems taiko 
transporto lengvatas, kurios 
teikiamos, pateikus negalią 
patvirtinantį dokumentą. 
Asmenys, pripažinti nedar-
bingais ar asmenys, sulaukę 
senatvės pensijos amžiaus, 
kuriems nustatytas specia-
lių poreikių lygis, asmenys, 
kuriems nustatytas neįgalu-
mo lygis (vaikai) bei juos 
lydintys žmonės gauna 80 
proc. nuolaidą autobuso bi-
lietui. Smulkesnė informaci-
ja yra įmonės internetiniame 
tinklapyje. Autobusų parko 
transportas važiuoja ir grįžta 
pro Vilniaus Santariškių  kli-
nikas, kas neįgaliesiems yra 
labai aktualu. Išlaidas, skir-
tas transporto lengvatoms, 
kompensuoja savivaldybė.

Neįgaliesiems talkina ir 
Rokiškio rajono 
neįgaliųjų draugija
Galimybę pavežti neį-

galiuosius turi ir Rokiškio 
rajono neįgaliųjų draugija, 
kuri pagal panaudos sutartį 
iš Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos 
gavo mikroautobusą „Peu-

geot Boxee“, pritaikytą  neį-
galiesiems. Vykdydama pro-
jektą ,,Transporto paslaugų 
teikimas Rokiškio rajono 
neįgaliesiems“, savivaldybė 
kasmet skiria lėšų transpor-
to paslaugai teikti. 2021 m. 
skirta 9000 Eur, paslauga 
suteikta 98 neįgaliesiems, 
paslauga yra mokama (į 
Panevėžį- 18 Eur, į Vilnių 
ir į Kauną- 35 Eur), ja nau-
dojasi neįgalieji, kurie juda 
tik vežimėlyje arba gyvena 
atokiose vietose ir negali 
pasinaudoti visuomeniniu 
transportu. Dėl šios paslau-
gos neįgalieji kreipiasi į 
Rokiškio rajono neįgaliųjų 
draugijos administraciją.

Galimybės dėl transporto
neįgaliesiems – 
ir Kriaunų kaimo 
bendruomenėje
Kriaunų kaimo bendruo-

menė taip pat teikia pa-
vėžėjimo paslaugą ir turi 
pritaikytą neįgaliesiems au-
tobusiuką. Dėl šios paslau-
gos neįgalieji turi kreiptis į 
Kriaunų kaimo bendruome-
nės administraciją bei teir-
autis dėl paslaugos teikimo 
sąlygų.

Turėti „Socialinį taksi“– 
misija įmanoma?
Socialinės paramos ir 

sveikatos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Zita Čaplikie-
nė pasisakė, kad norinti, jog 
kuo daugiau paslaugų būtų 
teikiama rajono neįgalie-
siems, tačiau nemokamas 
paslaugas gauti didžiausia 
galimybe įvardijo projekti-
nes veiklas. Pasak jos, per-
nai labai sėkmingas buvo 

Rokiškio rajono ugniagesių 
savanorių draugijos vykdy-
tas projektas. Finansavimas 
buvo gautas iš Europos Są-
jungos fondo. Pavėžėjimo 
paslauga neįgaliems Ro-
kiškio miesto gyventojams 
buvo teikiama nemokamai.

Kai kuriuose miestuose 
išgarsėjęs „Socialinis tak-
si“ - pavėžėjimo paslaugas 
žmonėms su negalia teikian-
tis socialinis verslas. Tokia 
veikla, pasak Z. Čaplikie-
nės, dažniausiai vykdoma 
per projektus. Rokiškio ra-
jone neatsirado nei vienos 
nevyriausybinės organiza-
cijos, pageidaujančios teikti 
tokią paslaugą. Savivaldybė 
paprastai prisideda savo lė-
šomis prie socialinių projek-
tų, skirtų neįgaliųjų integra-
cijai.

Socialinės paramos 
centras pavėžėjimo 
paslaugą teikia už 
atlygį, tačiau primokėti 
tenka nedaug
Kai vykdomi projektai, 

neįgalieji už paslaugas daž-
niausiai nemoka, o norėda-
mi gauti transporto paslau-
gas per rajono biudžetines 
įstaigas, turi susimokėti dalį 
kainos, kuri priklauso nuo 
gaunamų pajamų.

Rokiškio socialinės pa-
ramos centro direktorė Jo-
lanta Paukštienė informavo, 
kad Rokiškio socialinės pa-
ramos centrui yra pavesta 
savivaldybės funkcija teikti 
pavėžėjimo paslaugą Ro-
kiškio rajono gyventojams. 
Transporto paslaugos teikia-
mos neįgaliems asmenims, 
judantiems vežimėliu, ku-

riems nustatytas darbingu-
mo lygis nuo 0 iki 25 pro-
centų ar didelių specialiųjų 
poreikių lygis ir turinčiam 
judėjimo, regos funkcijų ar 
proto (psichikos) sutrikimų 
asmenims, kuriems nustaty-
tas darbingumo lygis nuo 30 
iki 55 procentų ar vidutinių 
specialiųjų poreikių lygis ir 
turintiems judėjimo funkcijų 
sutrikimų, bei jį lydinčiam 
asmeniui. Pavėžėjimas gali 
būti suteiktas  ir asmenims, 
kuriems nenustatytas dar-
bingumo ar specialiųjų po-
reikių lygis, tačiau po ope-
racijų, patyrusiems traumą, 
susižalojimą ar turintiems 
kitų sveikatos sutrikimų, ne-
įgaliems vaikams, ribotai ju-
dantiems asmenims, sulau-
kusiems pensinio amžiaus 
ar vyresniems. Transporto 
paslaugos teikiamos, vežant 
į Rokiškio miesto gydymo, 
medicinines, slaugos įstai-
gas, į kitų miestų sveika-
tos priežiūros, profesinės 
ir socialinės reabilitacijos 
įstaigas, tuomet, kai Rokiš-
kio mieste tam tikros rūšies 
sveikatos priežiūros paslau-
gos neteikiamos, krizinių si-
tuacijų atvejais. Norint gauti 
šią paslaugą, reikia Rokiš-
kio paramos centrui pateikti 
prašymą ir kitus reikalingus 
dokumentus, įrodančios šios 
paslaugos poreikį. 

Už transporto paslaugas 
neįgalieji ar pagalbos nu-
vykstant į gydymo įstaigas 
reikalingi asmenys turi su-
simokėti, priklausomai nuo 
pajamų. Kai asmens vidu-
tinės pajamos per mėnesį 
vienam asmeniui yra iki 2 
VRP (258 Eur) - vežama ne-

mokamai (ne daugiau kaip 
vieną kartą per metus), jeigu 
yra daugiau nei 2 VRP iki 3 
VRP (iki 387 Eur) – 5 proc., 
jeigu yra daugiau nei 3 VRP 
ir iki 4 VRP (iki 516 Eur) - 
10 proc. mokėjimo  dydžio 
pagal vieno kilometro ta-
rifą. Kai asmens vidutinės 
pajamos per mėnesį vienam 
asmeniui viršija 4 VRP - 15 
proc. mokėjimo dydžio pa-
gal vieno kilometro tarifą.  

2021 metais Rokiškio 
paramos centre šia paslauga 
pasinaudojo 185 rajono gy-
ventojai (vyko į Vilnių, Kau-
ną, Uteną ir kitus miestus), o 
už šias transporto paslaugas 
gauta lėšų tik 1318,83 Eur, 
nes daliai asmenų paslauga 
buvo teikiama nemokamai.

„Socialinis" taksi ieško 
partnerių plėtrai
2012 m. pradėjęs veiklą 

Vilniaus mieste, šiandien 
„Socialinis taksi“ bendra-
darbiauja ir pavėžėjimo pas-
laugas neįgaliesiems teikia 
8 savivaldybėse (Vilniaus 
miesto ir rajono, Klaipėdos 
miesto ir rajono, Panevėžio 
miesto, Utenos, Ukmergės 
ir Zarasų rajonų) ir Visagi-
no mieste. Programa kas-
met plečia veiklą Lietuvos 
miestuose, taip įgalindama 
neįgaliuosius gyventi akty-
vesnį ekonominį ir socialinį 
gyvenimą. Nurodoma, kad 
„Socialinis taksi" ieško par-
tnerių paslaugos plėtrai.

Nacionalinis socialinės 
integracijos institutas skel-
bia, kad „Socialinis taksi“ 
teikia pavėžėjimo paslaugas 
negalią turintiems asmenims 
– galimybę nevaržomai 

judėti, tapti mobilesniais, 
gyventi aktyvų socialinį 
gyvenimą. Socialinis taksi 
nėra vien tik negalią turinčių 
žmonių vežimas, tačiau tai 
ir pagalba, išeinant iš namų 
į automobilį, daiktų nuneši-
mas, įsodinimas ir palyda. 
Viskas, kas užtikrina negalią 
turinčio žmogaus savaran-
kiškumą ir nepriklausomybę 
nuo kitų žmonių, giminai-
čių. Didelis dėmesys projek-
te yra skiriamas paslaugos 
kokybei: automobilio vai-
ruotojai-asistentai apmokyti 
būtinosios pagalbos, bendra-
vimo ir kitų svarbių įgūdžių. 
Asmeniniai asistentai-vai-
ruotojai, esant poreikiui, 
teikia visokeriopą pagalbą 
kelionės metu – pasitinka, 
nukelia laiptais, kai žmogus 
yra vežimėlyje (neturint lif-
to, naudojami laiptų kopi-
kliai), paneša daiktus, gelbs-
ti įlipant į automobilį, palydi 
iki kelionės tikslo. Paslauga 
teikiama visą parą.

Paslauga nėra nemoka-
ma. Skelbiama, kad kelionės 
dieną kaina, kai vykstama 
iki 5 km atstumu, yra 1,5 
Eur registruotiems varto-
tojams, neregistruotiems 
- netgi 4,5 Eur. Didesnius 
atstumu važiuoti apsimoka 
labiau: vykstant nuo 10 iki 
15 km atstumu, registruo-
tiems vartotojams tereikia 
sumokėti 2,5 Eur, o neregis-
truotiems - 8 Eur kainą. 

Vis tik turbūt trūksta ini-
ciatyvių, norinčių užsiimti 
socialiniu verslu, žmonių, 
kurie imtųsi įgyvendinti 
„Socialinio taksi" idėją Ro-
kiškyje?

Rita GRIGALIENĖ



Džiugo šou
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:55 Ūkininkas ieško žmonos 
11:10 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Apalūza
00:50 Paskutinis laivas 
01:45 Pasaulių karas
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:30 Alchemija. VDU karta
05:00 RETROSPEKTYVA

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Mano geriausias 
draugas
12:30 Istorijos perimetrai
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios

23:00 Išdavikas
23:55 Komisaras Reksas
00:45 Sukurta Lenkijoje
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:15 Moderni šeima 
06:00 Galingieji reindžeriai. Žvėries 
galia 
06:30 Magiškoji komanda 
07:00 Monstrų viešbutis 
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:00 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Mažoji našlė 
11:00 Išbandymas 

12:00 Nuodėminga žemė 
12:40 Kenoloto 
12:42 Nuodėminga žemė
13:00 Beširdė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Alpinistas
22:45 Vikinglotto 
22:50 Alpinistas
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Alpinistas
00:55 Bulis
01:55 Elementaru 
02:55 Įrodytas nekaltumas 
03:55 Ekstrasensų mūšis 
05:25 Moderni šeima

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Bus visko

07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:05 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Pasaulių karas
00:50 Paskutinis laivas 
01:45 Smogiamoji jėga
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis

10:30 Seklys ir Makaulė
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 FTB
20:30 Pričiupom!
21:00 Čempionas 3. Išpirkimas
23:05 Kikboksininkas
01:05 Didžiojo sprogimo teorija
01:30 FTB 

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 „Vilniaus Babilonas“
07:00 „Reali mistika“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas” 
10:05 „Netikėtas teisingumas“ 

11:10 „Neišsižadėk“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 Misija: laukinė gamta
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Neišsižadėk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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04 05:15 Nauja diena

06:15 TV parduotuvė
06:30 „Vilniaus 
Babilonas“
07:00 „Reali mistika“ 
08:00 „Daktarė 
Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas.” 
10:05 „Netikėtas 
teisingumas“ 
11:10 „Neišsižadėk“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 Misija: laukinė 
gamta
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“ 

20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Neišsižadėk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena

05:25 Moderni šeima
06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:30 Magiškoji komanda 
07:00 Monstrų viešbutis 
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:00 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Mažoji našlė 

11:00 Išbandymas 
12:00 Nuodėminga žemė 
12:40 Kenoloto 
12:42 Nuodėminga žemė
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Iš mirties
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Iš mirties
00:25 Bulis 
01:30 Elementaru 
02:30 Įrodytas nekaltumas 
03:30 Ekstrasensų mūšis 
05:05 Moderni šeima

06:00 Rimti reikalai 4 
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir 

08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Seklys ir Makaulė
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 FTB
20:30 Pričiupom! 
21:00 Paskutinė tvirtovė 
23:45 Čempionas 3. Išpirkimas
01:45 Tie, kurie žudo
02:40 FTB

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Partizanų keliais 
07:00 „Gyvi“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:05 „Netikėtas teisingumas“ 

11:10 „Neišsižadėk“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 Misija: laukinė gamta
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Neišsižadėk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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05 05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir 
tvarka
09:40 Komisaras 
Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pusryčiai pas 
kaimyną
12:30 Širdyje lietuvis
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos 
šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Nuotaka plėšikė
00:15 Agnes apie Varda
02:10 Beatos virtuvė
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias draugas
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:05 Moderni šeima 
06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:30 Magiškoji komanda 
07:00 Monstrų viešbutis 
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:00 Farai 

08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė 
11:00 Išbandymas 
12:00 Nuodėminga žemė 
12:40 Kenoloto 
12:42 Nuodėminga žemė 
13:00 Beširdė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Sparnai. Ugnies 
tramdytojai
21:10 Daktaras Streindžas
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Daktaras Streindžas
23:30 Svetimas. Covenant
02:00 Iš mirties 
03:55 Šuo vampyras

06:00 Rimti reikalai 4 

06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Nenugalėti
23:30 Keršto kraujas
01:15 Žudikai
03:40 Apalūza

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Seklys ir Makaulė
11:35 Mentalistas

12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Šeštoji diena 
23:55 Paskutinė tvirtovė 
02:30 Tie, kurie žudo

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Vyrų šešėlyje
07:00 „Gyvi“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:05 „Netikėtas teisingumas“ 
11:10 „Neišsižadėk“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas

13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 Misija: laukinė gamta
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Neišsižadėk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas 
teisingumas“ 
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“

Nuo kovo 2-osios pradinu-
kams per pamokas nebereikės 
dėvėti medicininių kaukių. Tai 
numatoma ketvirtadienį pasi-
rašytame sveikatos apsaugos 
ministro Arūno Dulkio įsakyme.

Jame nurodoma, kad vaikai 
mokykloje kaukes ir toliau pri-
valės dėvėti, tačiau jų nebereikės 
pradinukams, „kai patalpoje yra 
tik tos pačios klasės vaikai“.

Kiti epidemiologiniai reikala-
vimai – lieka. Ir toliau reikės orga-
nizuojant ugdymo procesą laikytis 
grupių, klasių atskyrimo principo 
– maksimaliai riboti skirtingose 
grupėse, klasėse esančių mokinių 

kontaktą tiek per pamokas, tiek 
per pertraukas.

Taip pat rekomenduojama 
vienos klasės, grupės mokiniams 
ugdymo veiklas, kurioms nereikia 
specializuotų patalpų, pavyzdžiui, 
laboratorijų, visą dieną organizuoti 
toje pačioje patalpoje.

Lieka ir nuostata, kad esant ga-
limybei, skirtingoms klasėms, gru-
pėms turėtų būti priskirti skirtingi 
įėjimai ir išėjimai, numatyti atskiri 
judėjimo maršrutai iki grupės, kla-
sės, valgyklos, specializuotų kabi-
netų (patalpų), sanitarinių mazgų, 
persirengimo kambarių.

Privalomos kaukės mokyklo-

se vyresniems mokiniams įvestos 
pernai lapkritį, o gruodį toks reika-
lavimas nustatytas ir pradinukams. 
Tai sukėlė dalies visuomenės pro-
testą.

Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterija tuomet teigė, kad kaukės 
vaikams buvo reikalingos, jog mo-
kyklos nebūtų uždarytos ir mažiau 
gyventojų susirgtų, būtų guldomi į 
ligonines.

Sveikatos apsaugos ministras 
A. Dulkys šią savaitę sakė, kad 
dabar gerėjant sergamumo CO-
VID-19 situacijai apsaugos reika-
lavimai mokyklose bus peržiūrėti.

BNS inform.

Nuo kovo 2-osios pradinukams per pamokas 
nebereikės dėvėti medicininių kaukių
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PASLAUGOS

• Dengiame stogus, statome 
karkasinius pastatus, 
pasirūpiname visomis 
medžiagomis.  
Tel. 8 687 73 069. Rokiškis
• Pjaunu malkas.  
Tel. 8 610 40 802. Rokiškis
• Atliekame profilio-
gipso montavimo darbus. 
Špakliavimą, glaistymą, 
dažymą, laminato-plytelių 
klojimą ir kitus vidaus, 
lauko apdailos darbus.  
Tel. 8 625 22 911. Rokiškis
• Ilgą darbo patirtį turinti 
brigada greitai ir kokybiškai 
keičia namų stogus. 
Visi skardinimo darbai, 
nestandartinių lankstinių 
lankstymas. Užsakovo 
pageidavimu pasirūpiname 
visomis medžiagomis.  
Tel. 8 621 19 606. Rokiškis

• Metalo laužo supirkimas, 
200-250 Eur 1 T, varis 6,60 
Eur/kg, aliuminis 1 Eur/kg, 
žalvaris 3,50 Eur/kg.  
Tel. 8 626 22 325. Rokiškis
• Jauna pora ieško pirkti 
sodybą kaime su žeme 

PERKA

išsimokėtinai.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Perku MTZ-82, 
T-25 traktorius su 
defektais, stovėjusius, 
nevažiuojančius. Siūlyti 
įvairius variantus. Atsakau 
į žinutes. Tel. 8 692 31 472. 
Rokiškis

• Išsinuomočiau 2-3 
kambarių butą Juodupės 
miestelyje ilgam 
laikotarpiui. Tel. 8 608 03 
393. Rokiškis
• Dirbanti tvarkinga šeima 
ieško išsinuomoti 2-3 
kambarių butą arba namo 
dalį. Tel. 8 628 29 277. 
Rokiškis
• Išnuomosiu didelį garažą 
su duobe. Bajorai.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę. Kaina 
pagal situaciją.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės 

NUOMA

sklypus žemės ūkio veiklai 
Žiobiškio, Degsnių, 
Steponių, Didsodės, Zibolių, 
Paliepio apylinkėse. 
Sudarant sutartį 5 metams 
yra galimybė mokėti nuomą 
avansu visam laikotarpiui. 
Tel. 8 687 97 863. Rokiškis
• Ūkininkas išsinuomotų 
žemę Čedasų, Didsodės, 
Juodupės, Degsnių 
apylinkėse.  
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• Išnuomojamas 
kolektyvinis sodas 
(netrumpesniam kaip 3 
metų laikotarpiui). Sodas 
prižiūrėtas. Plotas 6 arai. 
Yra sodo namelis. Adresas 
SB Draugystė, Draugystės 
4-oji. Tel. 8 676 37 786. 
Rokiškis
• Ieškomi žemės ūkio 
paskirties plotai nuomai 
Rokiškio r. Kainos 
sutartinės priklausomai nuo 
sklypų 180-250 Eur/ha, 
galiu mokėti avansu.  
Tel. 8 625 06 841. Rokiškis

• Mažai naudotą patogų 
rašomąjį stalą. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• 4 dalių sekciją. Kiekviena 
dalis po 0,90 m. Yra spinta 
rūbams susikabinti. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Dvivietį neištiesiamą 
fotelį. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Du jaunuolio komplektus. 
Mergaitei ir berniukui. 
Plotis 2,40 m. 80 Eur/vnt. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Svetainės minkštą dalį. 
Sofa neišsiskleidžia, du 
foteliai ir pufas. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Naudotą geros būklės sofą-
lovą. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Virtuvės spinteles. Viena 
virš kriauklės pakabinama, 
indams sudžiauti - 15 Eur., 
kita pastatoma - 20 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Naudotus virtuvės baldus 
su įmontuojama technika. 
Viršus dujos, orkaitė 
elektrinė. Tel. 8 688 26 049. 
Rokiškis
• Mažai naudotas valgomojo 
kėdes Florino V19. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 682 21 654. 
Rokiškis
• Prieškambario spintelę su 
kabykla ir veidrodžiu. Plotis 
90 cm, gylis 30 cm. Be 
defektų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 673 59 235. Rokiškis
• Naudotą sodo krėslą. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• Naudotą pusantrinę lovą, 
sofą, miegamąjį fotelį. Gal 
kam reikia į kaimą ar sodą. 
Pasiimti patiems. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 683 62 601. 

BALDAI

Rokiškis
• Odinį minkštą kampą. 
Vyšninės spalvos, 
be miegamos dalies. 
Išmatavimai 2,90x2,40 m, 
pusės pasikeičia. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 614 24 785. 
Rokiškis
• Medinę etažerę ir 
sulankstomą stalą - knygą. 
Kaina po 10 Eur. Turiu 
daugiau parduodamų daiktų. 
Kamajai. Tel. 8 604 86 065. 
Rokiškis
• Virtuvinį kampą. Pirktas 
prieš du mėn. Baltos 
spalvos. Tel. 8 613 81 243. 
Rokiškis
• Naują asimetrinę vonią iš 
akrilo. Matmenys: 150x100 
cm, medžiaga: lietas akrilas, 
tvirtinimo variantas: LA 
– stiklo pluoštas, tūris: 
190 l, variantas: kairysis 
(L), aksesuarai: priekinė 
plokštė, atrama (kojos jau 
pritvirtintos). Kaina 250 
Eur. Tel. 8 684 11 790. 
Rokiškis
• Raudonmedžio spalvos 
sekciją. Puikios būklės, 
labai tvirta ir talpi. 
Išmatavimai aukštis 2,0 m, 
plotis 2,0 m, gylis 38 cm, 
žemesnės vietos aukštis 1,60 
m. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 625 11 069. Rokiškis

• Naudotą geros būklės 
indukcinę kaitlentę. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 671 20 975. 
Rokiškis
• Naują nenaudotą 
momentinį vandens 
šildytuvą. Puikus 
sprendimas be vandens 
šildytuvo (boilerio). Kaina 
15 Eur. Tel. 8 671 20 975. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį kavos 
aparatą. Pats mala kavos 
pupeles. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Gerai veikiančią 
automatinę skalbimo 
mašiną. |Plotis 44 cm, gylis 
60 cm, aukštis 64 cm. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Dulkių siurblį - šluotą 
Electrolux Pure Q9 PQ91-
50 MB. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 621 88 625. Rokiškis
• Iš Vokietijos skalbimo 
mašiną su džiovinimo 
funkcija Privileg. Rokiškio 
raj. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 607 07 842. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Gal kam į kaimą ar 
sodą reikia kineskopinio 
televizoriaus. Nėra pultelio. 
Tel. 8 683 62 601. Rokiškis
• Dovanoju vaikiškus 
rūbelius sunkiai 
besiverčiančiai šeimai. 
Berniukui ir mergaitei, 
dydžiai iki 3 m. Rūbeliai 
kokybiški. Yra ir batukų. 

DOVANOJA

Informacija telefonu.  
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Dovanojame sekciją. 
Išsivežti patiems.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis

• Skubiai ieškau darbo. 
Pradžiai tiktų įvairus darbai, 
gali būti vienadieniai.  
Tel. 8 692 07 403. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu rūkyti 
mėsą, dešras.  
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• 34 m. moteris ieško darbo. 
Galiu prižiūrėti vaikus. 
Siūlyti įvairius variantus. 
Intymaus nesiūlyti.  
Tel. 8 629 78 528. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Sausas, žalias malkas, 
medienos atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 2 pakuotes L dydžio 
sauskelnes. Viename nuimti 
gal du vnt. Kaina10 Eur.  
Tel. 8 683 62 601. Rokiškis
• Naudotus geros būklės 
kilimus. Rudas: ilgis 1,20 
m, plotis 0,80 m - 10 Eur. 
Margas: ilgis 1,70 m, plotis 
1,20 m - 20 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Rąstais, skaldytas malkas. 
Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Pigiai įvairių talpų 
stiklainius. Stiklo lakštus, 
tinkamus šiltnamiams.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• UV lempą. Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Storasienę cisterną 5 kub. 
m. Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Šieną rulonais, medų. 
Atvežu. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Lapuočių malkas rąstais, 
kaladėmis arba skaldytas. 
Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Mišrias malkas. Mišrių 
malkų priekaba (10 
erdvmetrių), kaina 250 Eur. 
Eglinių malkų priekaba (10 
erdvmetrių), kaina 200 Eur. 
Gali būti kaladėmis arba 
skaldytos. Atvežimas tik 
aplink Pandėlį ir Skapiškį. 
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• Rankinį laikrodį Retox. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

KITA
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 AVINAS. 
Darbai, kurių 

imsitės savaitės 
pradžioje, bus 

perspektyvūs ir pelningi. 
Netikėkite pažadais, ku-
riuos išgirsite ketvirtadienį 
ir penktadienį - tai tik tuš-
čios kalbos. Konfliktų šią 
savaitę veikiausiai nepa-
vyks išvengti nei darbe, nei 
namuose.

JAUTIS. 
Šią savai-

tę savo darbus 
verčiau dirbkite 
pats, nesidai-

rydamas pagalbos iš šalies. 
Atidžiai susiskaičiuokite 
pajamas ir išlaidas. Aps-
kritai ši savaitė tinkama 
dideliems pirkiniams, gal 
tik išskyrus penktadie-
nį ir šeštadienį - būsite 
itin išlaidus ir nekritiškas. 

Astrologinė prognozė savaitei 
DVYNIAI. 
Savaitės pra-

džioje užmeg-
site labai nau-

dingus dalykinius santykius. 
Trečiadienį ir ketvirtadienį 
būsite linkęs flirtuoti, o gal 
net užmegzti naują meilės 
romaną. Savaitgalį visą savo 
dėmesį ir jėgas skirkite namų 
ūkiui. Laukia generalinė ruo-
ša.

VĖŽYS. 
Pirmomis sa-

vaitės dienomis 
kruopščiau skir-

kite asmeninius ir dalykinius 
reikalus. Savaitės viduryje 
būdamas didelėje kompani-
joje galite patirti romantiškų 
nuotykių. Savaitgalį verčiau 
praleiskite vienas svajoda-
mas ir planuodamas. Sekma-
dienį galite susipykti su arti-
mu bičiuliu.

LIŪTAS. 
Šią savaitę 

susipažinsite su 
įdomiais žmo-
nėmis ir gausite 

iš jų labai vertingos infor-
macijos. Tik turėtumėte pats 
būti kiek aktyvesnis - kepti 
karveliai į burną neskris. 
Savaitgalis veikiausiai bus 
gana audringas. Laukia su-
sitikimai su seniai nematy-
tais draugais ir šiaip įvairios 
linksmybės.

 MERGE-
LĖ.  

Šią savaitę 
atidžiai kontro-
liuokite savo 

išlaidas, antraip susipyksi-
te su sutuoktiniu ar tėvais. 
Pirmomis savaitės dienomis 
pasistenkite užbaigti dar-
bus, kurių nespėjote atlikti 
praėjusią savaitę. Verčiau 
neatidėliokite iki paskutinės 
minutės. Apskritai būsite 

gan dalykiškas, energingas 
ir kūrybiškas, ypač pirmoje 

savaitės pusėje.
SVARSTY-

KLĖS. 
S a v a i t ė s 

pradžioje stenkitės mažiau 
kalbėti ir daugiau klausytis. 
Artimas draugas ar bendra-
darbis duos jums labai gerą 
patarimą, tik mokėkite jį 
išgirsti ir suprasti. Kelionė 
antroje savaitės pusėje, ypač 
pažintinė, bus labai maloni ir 

sėkminga.
SKORPIO-

NAS. 
Labai geros 

dienos naujoms 
pažintims megzti. Pirmomis 
savaitės dienomis stenkitės 
kuo daugiau laiko praleisti 
tarp žmonių, ypač dar nepa-
žįstamų. Būkite aktyvus, bet 
ne įkyrus. Reikalingi žmo-
nės jus susiras patys, turite 
tik nežiopsoti ir nepraleisti 

pasitaikiusios 
progos.

ŠAULYS. 
Savaitės pra-

džioje kažkas iš 
bendradarbių gali pamėginti 
pasinaudoti jūsų darbo vaisiais. 
Nenuolaidžiaukite ir neleiskite 
lipti sau ant sprando. Jei turite 
progą išvažiuoti į seminarą ar 
kokius nors mokymo kursus, 
būtinai ja pasinaudokite. Visą 
savaitę teks skaičiuoti pinigus, 
nes išlaidos bus nemažos.

 OŽIARA-
GIS. 

Pi rmadien į 
jus kamuojan-

čios problemos neišspręsite, jei 
skirsite jai tik pusę savo laiko 
ir jėgų. Savaitės viduryje paly-
pėsite karjeros laiptais ar šiaip 
sulauksite profesinės sėkmės. 
Nebijokite investuoti remda-
masis patyrusio ir patikimo 
žmogaus patarimu.

VANDENIS. 
Prašomas ga-

lite duoti patari-
mą, bet niekaip 
kitaip šią sa-

vaitę į kitų žmonių reikalus 
stenkitės nesikišti, antraip 
ilgam prisidarysite rūpesčių. 
Savaitės viduryje nevenkite 
varžybų ar ko nors panašaus, 
bet atminkite, kad pergalė - 
ne visada pats svarbiausias 
dalykas. 

ŽUVYS. 
Šią savaitę 

kalnus nuver-
site, jei dirb-
damas rečiau 

dirsčiosite į laikrodį. Nieko 
nedarykite tik todėl, kad 
„“visi taip daro““. Klausykite 
savo širdies ir būsite pirmas. 
Asmeninis gyvenimas, deja, 
bus ganėtinai komplikuotas 
ir nervingas. Visus svarbius 
sprendimus pasistenkite ati-
dėti kitai savaitei.

• Naudotą daugiafunkcinį 
Bizhub 215 skenerį-
spausdintuvą. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 685 18 977. 
Rokiškis
• Spausdintuvą Hp su rašalo 
kasetėmis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Xbox 360 su dviem 
pulteliais ir plius 27 
žaidimais. Viskas veikia. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Retro žaidimų konsolę. 
Super Mario. 1500 žaidimų. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Tvarkingą nešiojamąjį 
kompiuterį Hp EliteBook 
8470p. Ekranas 14,0 colių. 
Procesorius Intel Core 
I-350, 4 GB DDR3, 256 
GB SSD. Akumuliatorius 
laiko neblogai, apie 1,5 
val., originalus kroviklis. 
Puikus kompiuteris darbui, 
mokslams. Foto iš interneto. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Verslo klasės geros būklės 
Dell Latitude E6420 su Intel 
I-5 CPU. Yra: šviečianti 
klaviatūra, 3 USB, HDMi, 
Wifi, Bluetooth, kamera 
ir mikrofonas, Smart 
Card, Express Card. Pilnai 
paruoštas darbui. Baterija 
gera, kroviklis originalus. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Veikiantį nedidelį naudotą 
nešiojamąjį kompiuterį 
Acer Aspire 1810TZ. 
Akumuliatorius laiko. Nauja 
klaviatūra. Kroviklis yra. 
Nuotrauka iš interneto. 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Geros būklės Huawei P30. 
Pilnas komplektas. Viskas 
veikia puikiai. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Geros būklės iPhone 8. 
Yra pagrindinio mygtuko 
defektas, kai spaudi 
vibruoja. Naudotis netrukdo. 
Pridedu dėkliukus. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 618 83 466. 
Rokiškis
• iPhone 6S Grey 64 GB su 
laidu. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 625 34 891. Rokiškis
• iPhone 7 Plus 32 GB. 
Ekrano stikliukas skilęs, 
bet veikia. Dėl detalių arba 
galite naudoti toks koks yra. 
Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 685 14 847. Rokiškis
• Nedaug naudotą Xperia 
10III 128 GB. Pirktas 2021-
09-28, galiojanti garantija 
iki 2023-09-28. Būklė puiki. 
Pilnas komplektas. Kaina 
190 Eur. Tel. 8 648 84 563. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• 2 kambarių butą 
Aukštaičių g. Pirmas 
aukštas. Reikalingas 
remontas. Kaina 34000 
Eur. Tel. 8 676 32 459. 
Rokiškis
• Naudotus surenkamus 
gamyklinius metalinius 
garažus. Išmatavimai 3x6 
m, 3x9 m. Garažai išardyti, 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

detales sužymėtos, galiu 
atvežti į vieta. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 687 73 343. 
Rokiškis
• Geroje vietoje 
Panemunėlio gelež. st. 
namą, ūkinius pastatus, 
pirtis, medinį garažą. Yra 
trifazis. 28 a žemės. Rami 
vieta, geri kaimynai.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 3,5 ha žemės sklypą 
Pandėlio sen. Kurklaičių 
km. Tel. 8 616 87 146. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą.  
Tel. 8 614 43 327. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą Rokiškio 
raj., Obelių sen., Šileikių 
k. 8,08 ha ploto (kad. 
nr. 7325/0001:6). Atlikti 
geodeziniai matavimai. Be 
tarpininkų. Kaina 31000 
Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą 2 km. 
nuo Rokiškio miesto. Visos 
komunikacijos, centrinis 
šildymas. Reikalingas 
remontas. Teirautis 
nurodytu telefonu. Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 674 31 
991. Rokiškis
• 1 kambario butą 
Panevėžio g. 6. 4 aukštas. 
Butui reikalingas  
remontas. Kaina 19000 
Eur.  
Tel. 8 645 55 001. Rokiškis
• Investicinį objektą 
Kavoliškyje. Patalpas 
rūsyje 418 kv. m. Tiktų 
sporto klubui, pobuvių 
salei, sandėliavimui ir kitai 
veiklai. Buvo miestelio 
pirtis, įmanoma europine 
parama. Gera kaina. Kaina 
26000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• Gal kas turi ir gali 
padovanoti vaikams dviejų 
aukštų lovytę.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti 
mergaitei 4 m. nuo 110 cm 
ūgio ir berniukui 11 m. nuo 
150 cm ūgio drabužėlių.  
Tel. 8 606 41 486. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Įmonė siūlo darbą 
vilkiko vairuotojui. Darbas 
po Lietuvą. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Siūlome nuolatinį darbą 
autoservise lengvųjų 
automobilių mechanikui 
(variklio, važiuoklės, 
stabdžių sistemos ir pan. 
remontas) ir ratų suvedimo/
geometrijos reguliavimo 
specialistui su darbo 
patirtimi. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• Reikalingas žmogus su 
patirtimi darbui statybose. 
Darbo sąlygos, užmokestis 
ir kita informacija telefonu. 

SIŪLO DARBĄ

Tel. 8 601 50 703. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas juostinio gaterio 
operatorius. Darbo vieta - 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Iki darbo vietos 
vežame. Darbas pamaininis. 
Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 
1040 Eur iki 1160 Eur.  
Tel. nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

• Traktoriuką Jonsdrdd 
su 12,5 hp varikliu. 
Pakeisti tepalai, filtrai. 
Dirba puikiai. Pavarų 
dėžė mechaninė. Deka 
vieno metro pločio, nauji 
peiliai, guoliai, su šoniniu 
išmetimu. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Geros būklės traktoriuką 
Stiga. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Rankinį plūgelį - 
vagotuvą ir aliuminį dviejų 
ratų vežimėlį. Kaina 
derinama. Kamajai.  
Tel. 8 604 86 065. Rokiškis
• Nebrangiai naudotą 
trimerį. Kaina derinama. 
Kamajai.  
Tel. 8 604 86 065. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują 7 m meškerę su 
dėklu. Ne iš Kinijos. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 612 26 521. 
Rokiškis
• Triukinį paspirtuką No 
Fear Fury Stunt Scooter. 
Buvo pirktas naujas, 
važinėtas vieną vasarą. 
Veikia puikiai. Nėra tik 
stabdžio, kuris kainuoja 

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

apie 5 Eur. Dovanu 
pridedame apsaugų 
komplektą ir šalmą. 
Galima derėtis. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 682 42 134. 
Rokiškis
• Iš sporto prekių pirktą 
mažai nešiotą elastingą 
Nike termo aptemptukes. 
3/4 ilgio, dydis L. Modelis 
tinka tiek vaikinui, tiek 
merginai. Kamajai. Kaina 
8 Eur. Tel. 8 648 70 025. 
Rokiškis

• Galingą 50J betono 
atskėlimo plaktuką. 
Naudotas 5 dienas.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Suveriamus standartinio 
garažo vartus. 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Terasines lentas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių medienos 
dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įrankius iš UK. Dėl kainų 
skambinti telefonu.  
Tel. 8 607 14 241. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Prikabinamus namelius 
ant ratų. Yra du vienetai. 
Vienas su tvarkingais 
lietuviškais dokumentais 
(galima registruoti 
Regitroje) - 1000 Eur. 
Kitas be dokumentų - 
500 Eur. Vidus tuščias, 
apleistas.  
Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
• Skoda Octavia. 2006 m., 
universalas, 1,9 l, TDI, 77 
kW, TA iki 2022-04. Yra 
kablys. Važiuojanti. Turi 
nemažai rudžių. Kaina 950 
Eur. Tel. 8 673 06 263. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS
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Panevėžys
• Mitsubishi Space Star. 
2002 m., 1,9 l, dyzelis. 
Daugiau informacijos 
telefonu . Kaina 600 
Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Naudotą puikiai 
važiuojantį moterišką 
dviratį Globe. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 685 18 977. 
Rokiškis
• VW Golf. 1,9 l, 66 kW, 
hečbekas, TA iki 2022-
11. Variklis, važiuoklė, 
elektronika - viskas veikia. 
Yra smulkių kėbulo 
defektų. Per pastaruosius 
du metus pravažiuota apie 
1200 km. Šiuo metu stovi 
nenaudojamas. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 628 57 590. 
Utena
• Volkswagen Passat. 2001 
m., yra TA. Nesikuria, 
bet gedimas sutvarkomas. 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 698 86 819. Rokiškis
• Chrysler Sebring. 2005 
m., 2,4 l, 105 kW, TA 
iki 2022-05. Bamperių 
defektai. Kaina 630 Eur. 
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Tvarkingą prižiūrėtą Opel 
Zafira. 2001 m., 1,6 l, 74 
kW, benzinas/dujos, TA iki 
2023-10, pilkos spalvos. 
Geros padangos, yra 
kablys. Kėbulas be defektų 
ir be rūdžių. Yra SDK. Į 
sms neatsakinėju. Kaina 
1300 Eur.  
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Išskirtinai atrodantį VW 
Golf 4. 2003 m., 1,9 l, 96 
kW, TDI, 6 pavarų, TA 
metams. Žeminta, sportinis 
vairas, spyruoklės, rekaro 
sėdynės, Led galiniai 
žibintai, nauji priekiniai. 
Tvarkingas salonas. 
Kuriasi, trauka gera. 
Važiuoklė tvarkinga, M+S 
padangos. Kaina 1290 
Eur. Tel. 8 617 30 521. 
Anykščiai
• L/A priekabą Stema 
HP1012. Išmatavimai 
2600x1460, 1200 kg, 
galiojanti TA. Kaina 750 

Eur. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• 1998 m. automobilį VW 
Passat. Dyzelis, 81 kW, TA 
iki 2022-05-06. Sankabos 
defektas. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Labai tvarkingą Audi A4. 
2006 m., 2,0 l, 103 kW. 
Vieno velenėlio. Sidabrinė 
spalvos, elektriniai langai, 
šildomos sėdynės, Xenon 
žibintai, autopilotas, 
parktronikai. Iš Vokietijos. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Audi 80. Įpurškimas. TA 
iki 2022-04. Benzinas/
dujos. Kaina 650 Eur. Tel. 
8 675 00 301. Rokiškis
• Audi A4. 2,5 l, 110 kW, 
TA iki 2022-09. 6 bėgių 
pavarų dėžė, odinės 
sėdynės. Variklis pašalinių 
garsų neturi, kuriasi 
lengvai. Nauja priekinė 
važiuoklė. Papuvęs 
priekinis sparnas. Kaina 
700 Eur. Tel. 8 630 61 751. 
Rokiškis

• Kuro purkštukus 
tinkančius Volvo – C30, 
C70, S40, S60, S80, V50, 
V70, XC70, XC90 2,4 
l, D, 92-136 kW. Kodas 
0445110251. Yra 5 vnt. 
Tikrinti. Atitinka visus 
parametrus. Kaina po 40 
Eur. Analogai 0986435125. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Audi ratlankius R16, R17 
5/112, centrai 57,1 ir 66 
mm. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Geras padangas R15 
195/65 M+S. 4 vnt. 80 Eur. 
Tel. 8 608 14 850. Rokiškis
• Vairo kolonėlę Golf 4. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 674 
92 644. Rokiškis
• Originalius Škoda 
Octavia lietus ratlankius 
R17. 40 Eur/vnt.  
Tel. 8 682 27 720. Rokiškis
• Originalius Opel 
ratlankius R16 5/110 su 
vasarinėmis padangomis 
2018 m. Labai geros. 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį. 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Golf lengvojo lydinio 
ratlankius su geromis 
padangomis R15 195/65. 
Yra ir R17 Opel Vectra. 
Daugiau informacijos 
telefonu.  
Tel. 8 606 14 745. Rokiškis
• Padangas 245/40 R18 
M+S. Likutis apie 5 mm. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• VW Sharan generatorių. 
1,9 l, TDI, 81 kW. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• Volkswagen 1,9 l TDI 
variklio plastikinius 
dangčius. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 
Nuo 1999 m. iki 2004 m. 
Naujus galinius stabdžių 
diskus, galinį bagažinės 
uždangalą.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat B6 dalimis. 
2008 m., 2,0 l, TDI, 103 
kW. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• BMW E46 dalimis. 2004 
m., dyzelis.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 81 kW, 85 kW, 96 
kW. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Autobusiuko Volkswagen 
LT ratus su padangomis 
R15 225/70. 2 vnt. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• Volkswagen Passat B5 
dalimis. 1,9 l, 81 kW.  
Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• 4 vnt. vasarines padangas 
su lietais ratlankiais 
195/65/R15. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 627 62 955. Rokiškis
• Seat Ibiza dalimis. 2009 
m., 1,2 l, benzinas.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1999 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW, 
sedanas. Tel. 8 623 03 533. 
Rokiškis

• Motociklo ratus. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Audi 100 dalimis. 1,8 l, 
benzinas.  
Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• VW Golf 3 dalimis. 1,9 l, 
66 kW. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis

• Televizorių Xiaomi. 
Įstrižainė 109 cm. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 675 70 379. 
Rokiškis
• Nauja palydovinį imtuvą. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 668 45 327. Rokiškis
• Gerai veikiantį 
televizorių Funai. 81 cm 
įstrižainė. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Puikiai veikiančią 
navigaciją Go Clever. 
Nauji žemėlapiai. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Traktorių Belarus MTZ-
80, sėjamąją SZ 3,6 
diskinę, plūgą Kverneland 
3 Korp, linginę apsaugą, 
apvalus rėmas.  
Tel. 8 606 80 567. Biržai
• Geros būklės  Maz V8 
variklį. Galima užvesti. 
Taip pat yra galimybė 
pristatyti į vietą. Turime ir 
kitokių variklių, bei detalių 
šiems varikliams.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Savos gamybos traktorių. 
T25 variklis, hidraulinis, 
darbinio nėra, su 
dokumentais. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Labai mažai naudotą 
chemikalų purkštuvą. 2016 
m., 400 l talpa. Darbinis 
plotis 12 m. Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Prie traktoriaus malkoms 
vežti traliuką.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Savos gamybos traktorių, 
variklis T25. Mažai 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

dirbęs, viskas veikia, jokių 
problemų nėra. Yra naujos 
laidos dokumentai prie 
traktoriaus.  
Tel. 8 698 04 416. Rokiškis
• Lenkišką purkštuvą, 
600 l talpa, 12 m plotis, 
450 Eur. Vienos vagos 
prikabinamą bulvių 
kasamąją (su defektu), 190 
Eur. Prikabinamą savadarbį 
kultivatorių, 3 m plotis, 
290 Eur. Tel. 8 682 28 909. 
Rokiškis
• Elektrinio piemens 
lazdas, virves ir 
izoliatorius. Kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 687 79 329. Rokiškis
• Girdyklas su trąsomis, 8 
Eur/vnt. Taip pat grandines 
gyvulio pririšimui 5 Eur/

vnt. Tel. 8 687 79 329. 
Rokiškis
• Mėšlo transporterį 
su varikliu. 9 m ilgio. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 687 79 329. Rokiškis
• Geros būklės girninį 
malūną. 7,5 kW galia. 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 687 79 329. Rokiškis
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Prezidento dekretu nuo 
2022 m. vasario 24 d. 13 
valandų 00 minučių iki 
2022 m. kovo 10 d. 24 va-
landos 00 minučių įveda-
ma nepaprastoji padėtis 
visoje Lietuvos Respubli-
kos teritorijoje. Tai pada-
ryta, reaguojant į Rusijos 
veiksmus Ukrainoje. Be 
abejo, daugeliui Lietuvos 
gyventojų kilo nesaugumo 
jausmas ir karo grėsmės 
nuojauta. Viešojoje erdvė-
je pasirodė įvairių galimų 
ateities scenarijų bei pa-
tarimų karo grėsmės aki-
vaizdoje. Paklausėme, ką 
patartų žmonėms mūsų 
rajono valdžios atstovai ir 
kaip jie vertina esamą si-
tuaciją – kilo pavojus Lie-
tuvos gyventojams, ar ne.

Savivaldybės 
administracijos 
direktorius situaciją 
patarė aptarti su šeima
Rokiškio rajono savi-

valdybės administracijos 
direktorius, Ekstremalių 
situacijų komisijos pirmi-
ninkas Andrius Burnickas 
patarė žmonėms nepani-
kuoti ir pirmiausia pasikal-
bėti su šeimos nariais, kaip 
elgtis, kilus grėsmei. Jeigu 
„už durų“ atsirastų grėsmė, 
reikėtų susiplanuoti įvairius 
variantus - ar būtų išvyks-
tama ir kur išvykstama, 
nusipirkti kelioms dienoms 
atsargų, įvertinti, kas būtų, 
jeigu nutiktų blogiausias va-
riantas ir karas atkeliautų iki 
mūsų. Pasak Ekstremaliųjų 
situacijų komisijos vadovo, 
visa ta situacija nebus va-
landos ar dviejų klausimas, 
viskas turėtų vykti palaips-
niui ir turėtume matyti, ku-
ria linkme krypstama. Pasak 
A. Burnicko, nacionalinėje 
medijoje yra nurodyti kon-
kretesni veiksmai, kurių 
žmonės jau dabar galėtų 
imtis. Apie tai informuoja 

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas.

Paklausėme, ar 
Rokiškyje yra 
numatytos slėptuvės 
gyventojams nuo 
galimo bombardavimo 
ar kitokios grėsmės.
- Slėptuvių, pritaikytų di-

deliam žmonių kiekiui, Ro-
kiškyje neturime. Jeigu būtų 
vykdomi sprogdinimai ar 
apšaudoma, tai pirmas agre-
sorių taikinys būtų centrinės 
valdžios įstaigos ar karinės 
bazės. Kiek stebiu situaciją, 
nepanašu, kad būtų taiko-
masi į civilinius gyvento-
jus ir tai būtų masinio nai-
kinimo karas. O jeigu vis 
tik atakos įvyktų, patarčiau 
slėptis rūsiuose, kurie yra 
viešosios paskirties pasta-
tuose. Tai būtų mokyklos ir 
kiti stambesni pastatai. Taip 
pat manau, kad pirmiausia 
turėtų vykti gyventojų pa-
traukimas nuo sienos, ga-
lima evakuacija į Vakarus. 
Dabar labiau aktualu kalbėti 
apie galimus tiekimo, ryšių 
sutrikimų atvejus. Jeigu kils 
grėsmė ir turėsime svarstyti 
apie evakuaciją ar slėptu-
ves, prieš tai būsime infor-

muoti atitinkamų tarnybų“, 
- informavo A. Burnickas.

Meras patarė 
nepanikuoti ir 
neužsiimti „saviveikla“
Nepaprastosios padėties 

įstatymo vykdymą valsty-
bės teritorijos administraci-
niuose vienetuose užtikrina 
ir už tai yra tiesiogiai atsa-
kingi apskričių viršininkai 
bei savivaldybių merai. 
Pasiteiravome, kokių prie-
monių žada imtis Rokiškio 
rajono savivaldybės meras 
Ramūnas Godeliauskas.

- Žmonėms patarčiau 
elgtis ramiai, santūriai. Mes 
neturime duomenų dėl tie-
sioginės grėsmės Lietuvai. 
Esame NATO aljanso šalis, 
mūsų pozicijos skiriasi nuo 
Ukrainos, todėl turime pa-
sitikėti, kad esame saugūs. 
Sutinku, kad karinis nusi-
kaltėlis yra nebeprogno-
zuojamas ir tikėtis galime 
visko, tačiau pulti į paniką 
nereikėtų. Gyvenkime savo 
gyvenimą, dirbkime toliau. 
Sulaukime Seimo sprendi-
mo dėl nepaprastosios padė-
ties įvedimo, o iki tol turime 
nepanikuoti ir neužsiimti 
saviveikla. Tokie dalykai 

koordinuojami visos šalies 
mastu ir žmonės bus infor-
muoti, kaip elgtis grėsmės 
atveju, - ramino žmones 
meras.

Vicemeras Tadas 
Barauskas: nereaguoti 
neišeina
Rokiškio rajono savival-

dybės mero pavaduotojas 
Tadas Barauskas taip pat 
patarė laikytis rimties, ta-
čiau išsakė suprantantis, kad 
dabar visiems neramu:

- Suprantu, kad nerea-
guoti į tai, kas vyksta, neiš-
eina. Nerimo tikrai yra. Vi-
liuosi, kad karinis konfliktas 
išsispręs kuo greičiau ir su 
kuo mažesnėmis aukomis. 
Savivaldybė išreiškė palai-
kymą Ukrainai, iškeldama 
vėliavą, surengdama palai-
kymo akciją, daugiau prisi-
dėti neturime kaip. Dėl karo 
grėsmės sakyčiau, kad gal 
nereikia panikos ir šturmuo-
ti „Maximą“ - esame „po 
skėčiu“, saugomi NATO, 
mūsų partneriai turi įsipa-
reigojimus ir tikiuosi, kad 
jie bus vykdomi. Linkiu iš-
laikyti rimtį.

„Ne tada laikas ieškoti 
žvakių, kai nutrūksta elek-
tros tiekimas“, - sako civi-
linės saugos specialistai. 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento pa-
tarimai:

Nepanikuoti bei pasirū-
pinti šeima pataria ir Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbė-
jimo departamento atstovai. 
Tik patarimas – vis tik ap-
sirūpinti maisto produktų ir 
vandens atsargomis, vais-
tais, dokumentais, drabu-
žiais, grynaisiais pinigais, 
degtukais...

„Bet kurioje situacijoje 
svarbiausia yra nepanikuo-
ti. Kad galėtume  apsaugo-
ti save ir savo  artimuosius 
įvairių nelaimių metu, tuo 
turime pasirūpinti iš anks-

to. Apie tai daug naudingos 
informacijos gyventojai gali 
rasti Lietuvos pasirengimo 
ekstremaliosioms situaci-
joms interneto svetainėje 
Lt72, – sako  Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo de-
partamento Civilinės saugos 
valdybos viršininkas Edga-
ras Geda. – Su šeimos na-
riais reikėtų aptarti įvairias 
galimas situacijas. Juk ne 
tada laikas ieškoti žvakių, 
kai nutrūksta elektros tieki-
mas.“

Nors ir teigiama, kad be 
vandens galima išgyventi 
tris paras, o be valgio – visą 
savaitę, bet tikrai nė vienas 
nenorėtų atsidurti tokioje 
situacijoje, todėl mažiau-
siai trims paroms rekomen-
duojama pasirūpinti negen-
dančiu, greitai paruošiamu 
maistu ir vandens atsargo-
mis. Tai gali būti vartojimui 
paruošti mėsos, daržovių ar 
vaisių konservai, sriubos, 
vytinti ar džiovinti mais-
to produktai, konservuotos 
sultys ir kt. Reikėtų nepa-
miršti druskos, cukraus, 
prieskonių, arbatos, kavos 
ir didelio kaloringumo pro-
duktų (kruopų, riešutų, ma-
karonų, šokolado).   

Vienai parai žmogui rei-
kia apie  2-4 litrų vandens. 
Vandens atsargas geriausia 
laikyti plastikiniuose bute-
liuose, nes jie nedūžta, juos 
patogu pernešti.

Taip pat būtina pasirū-
pinti ir pirmosios medici-
nos pagalbos reikmenimis,  
vaistais  bei higienos prie-
monėmis.

„Nepamirškite ir doku-
mentų, pasidarykite jų ko-
pijas. Reikėtų pasirūpinti ir 
šiltais drabužiais, avalyne. 
Turėkite grynųjų pinigų, – 
pataria E. Geda. – O jeigu 
tektų ieškoti artimųjų, pri-
reiktų ir jų nuotraukų. Taip 
pat reikėtų turėti nešiojamą-
jį radijo imtuvą, kad galė-

tumėte sekti besikeičiančią 
situaciją ir ją vertinti.“

Būtina turėti ir atsarginių 
elementų,  žiebtuvėlį, žva-
kių, degtukų. Juos geriausia 
laikyti  vandeniui atsparioje 
pakuotėje.

Nors apie grėsmę 
gyventojai būtų 
perspėti, reikia laikyti 
suruoštas kuprines
Kaip pataria Priešgais-

rinės apsaugos ir gelbėji-
mo departamento atstovai, 
daiktus, kurių gali prireik-
ti, jei tektų palikti namus, 
reikia sudėti į tam skirtą  
kuprinę. Suruoštą nešulį 
rekomenduojama laikyti 
tokioje vietoje, kad  galėtu-
mėte greitai paimti.

Be to, su šeimos  nariais  
reikėtų sutarti, kur vienu ar 
kitu atveju susitiksite, jei 
būsite skirtingose vietose.  
Pravartu numatyti kelis 
galimus variantus  – na-
muose,  lauke ar pas jums 
artimus žmones. Taip pat 
susitarkite, kur ir kada su-
sitiktumėte, jeigu vieni nuo 
kitų pasimestumėte, kam iš 
jums artimų žmonių apie 
tai praneštumėte. Turėkite 
užrašytus jų adresus ir kitus 
kontaktinius duomenis.   

Apie susidariusią grės-
mę gyventojai Lietuvoje 
yra perspėjami ne tik sire-
nomis, bet ir trumpaisiais 
pranešimais į mobiliuosius 
telefonus, jeigu nustatytas 
tokių pranešimų gavimas. 
Išgirdę kaukiančią sireną, 
gyventojai turi įjungti radi-
ją ar televizorių ir išklausy-
ti informaciją bei rekomen-
dacijas. Išsami informacija 
apie situaciją būtų pateikta 
per Lietuvos televiziją ir 
radiją.   

Rita GRIGALIENĖ

Paskelbus apie nepaprastąją padėtį – diskusijos, kaip pasiruošti karo grėsmei
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Kovo 1-oji, 
antradienis, 

9 savaitė.
Iki Naujųjų liko 305 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 7.08 val., 
leidžiasi 17.54 val. 

Dienos ilgumas 10.46 val.
Mėnulis (delčia)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Albinas, Antanina, Eudokijus, 

Eudora, Rusnė, Talgaudas
Rytoj:  Simplicijus, Eitautas, 
Dautara, Marcelinas, Elena

Poryt: Kunigunda, Uosis, Tulė, 
Nonita

Nulinės diskriminacijos diena

Užgavėnės

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1498 — keliaudamas į Indiją, ke-
liautojas Vasco de Gama (Vasko de 
Gama) atrado Mozambiką.

1803 — Ohajus tapo 17-ąja JAV 
valstija.

1810 — Švedija tapo pirmąją pa-
saulio valstybe, įsteigusia ombuds-
meno pareigybę.

1810 — gimė lenkų kilmės pran-
cūzų kompozitorius ir pianistas Fre-
deric Chopin (Frederikas Šopenas)

1867 — Nebraska tapo 37-ąja 
JAV valstija.

1872 — JAV buvo įkurtas pirma-
sis pasaulyje Jeloustouno nacionali-
nis parkas.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1869 — gimė dramaturgas 
Juozas Vilkutaitis-Keturakis, kartu 
su broliu parašęs komediją „Ame-
rika pirtyje“. Mirė 1948 m.

1902 — gimė poetas Pranas 
Genys. Mirė 1952 m.

1916 — gimė literatūros tyri-
nėtojas, prozininkas, vertėjas Kazys 
Umbrasas. Mirė 1970 m.

1916 — Berne prasidėjo Švei-
carijos lietuvių konferencija (vyko 
kovo 1—5 d.), kurioje pirmą kartą 
pareikalauta visiškos Lietuvos ne-
priklausomybės.

1924 — gimė žymiausias lietu-
vių patarlių ir priežodžių tyrinėtojas, 
profesorius, habilituotas daktaras 
Kazys Grigas. Mirė 2002 m.

Post scriptum
Nelaimės paskubina 

senatvę.

Sūrio lietiniai su žalumynais
INGREDIENTAI:
• 3 vienetai kiaušinių
• 220 gramų kreminės varškės
• 100 mililitrų pieno
• 6 šaukštai kvietinių miltų 
• 80 gramų fermentinio sūrio 
(stambiai tarkuoto)
• 1 pundelis prieskoninių žolelių
• 1 žiupsnelis druskos

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Kiaušinius gerai išplakti su kremine varške. Tuomet suberti miltus, druską, 
supilti pieną ir viską gerai išmaišyti.
2. Į dubenį su tešla suberti smulkintas prieskonines žoleles, sūrį ir tešlą išsukti 
iki vienalytės masės.
3. Kepti aliejumi pateptoje keptuvėje ant vidutinės kaitros, uždengus dangčiu, 
kol gražiai apskrus.

Kraujo donorystės akci-
ja, apie kurią anksčiau skel-
bėme čia, Rokiškio Pub‘e 
„Gnomas“ prasidėjo vasario 
25 d. 11.00 valandą, ir no-
rintys paaukoti kraujo gana 
gausiai rinkosi į tokiam tiks-
lui neįprastas patalpas. Bent 
porą valandų čia rikiavosi 
eilės lankytojų, norinčių pa-
baigti tvarkyti formalumus. 
Kiti vis dar būriavosi prie 
staliukų, pildydami anketas. 
Dar kiti gurkšnojo rėmėjų 
šiai akcijai padovanotą mi-
neralinį vandenį „Ūpas“...

Pasirinkta mažiau 
oficiali aplinka
Akcijos iniciatorė, Ro-

kiškio stalo žaidimų klubo 
savininkė bei įkūrėja Meda 
Stanienė  sakė, kad idėja su-
rengti donorytės akciją baro 
aplinkoje kilo, pamačius, kad 
taip daroma Vilniuje. Tada 
pagalvojusi, o kodėl gi nepa-
bandžius sukviesti norinčius 
padovanoti kraujo į mažiau 
oficialią, jaukesnę aplinką. 
Pub‘o „Gnomas“ savininkė 
Gintarė Varnienė noriai prita-
rė idėjai. Vilniaus universiteti-
nės ligoninės Santaros klinikų 
Kraujo centro atstovai, atvykę 
į Rokiškį, sakė dėl pasiūlytos 
akcijos vietos nenustebę, nes 
Vilniuje yra dalyvavę panašio-
se akcijose, kurios vyko kavi-
nėse, tačiau pripažino, kad 
tokie atvejai tikrai nėra dažni.

M. Stanienė papasakojo, 
kad žmonių reakcijų į rengia-
mą akciją buvę įvairių. Kadan-
gi kilusi tam tikra sumaištis 
dėl Rusijos veiksmų Ukraino-
je, buvo sakančių „mūsų širdis 
ir mintys dabar yra kitur“, „ne 
tas dabar svarbu“ ir panašiai. 
„Bet juk kraujo, kaip reikėjo, 
taip ir reikia, ligos ir proble-
mos niekur nedingo“, - nusi-
stebėjo tokiomis kalbomis M. 
Stanienė.

Vienos pirmųjų duoti 
kraujo atvyko 
būsimosios vizažistės
Išankstinės registracijos 

donorystei nebuvo, žadėta, 
kad norintys registruosis gy-
voje eilėje. Dar nė nespėjus 
Kraujo centro atstovams susi-
dėti savo įrangos bei įsitaisyti 
patogiai, pirmos Pub‘e jau bū-
riavosi merginos iš Rokiškio 
profesinio mokymo centro. 
Pakalbinta viena iš jų atsakė, 
kad esančios trylika būsimų 
vizažisčių iš vienos grupės. 
Tai buvęs vieningas visos 
grupės sprendimas. Tik viena 
mergina negalėjusi, o kitos nu-
sprendė pabandyti. Daugumai 
tai buvo pirmas kartas, kai jos 
pasiūlė savo kraujo donorys-
tei. Tik trys merginos kraują 
aukojo ne pirmą kartą, viena 
iš jų – netgi dešimtą. Nespė-
ję užpildyti anketų, kai kurios 
merginos dvejojo, ar galės 
būti donorėmis dėl reikala-
vimų sveikatos būklei. Ir tie-
sa - užpildę anketas apie ūgį, 
svorį, persirgtas ligas ir pana-
šiai, pabendravę su atvykusiu 
gydytoju Denys Tsybulskyi, 
kai kurios merginos turėjo at-
sisakyti idėjos dovanoti krau-
ją. Kai kurių buvo per mažas 
svoris, kai kurių – per maža 
hemoglobino koncentracija 
kraujyje. Reikalavimų dono-
rams tikrai yra daug ir įvairių. 
Kliūtimi dovanoti kraujo gali 
būti ir neseniai darytos tatui-
ruotės, persirgtos ligos.

Akcijoje - ir nuolatiniai 
donorai
Be merginų iš profesinio 

mokymo centro rinkosi ir 
daugiau susidomėjusių akci-
ja bei pageidaujančių duoti 
kraujo. Pavyzdžiui, Marty-
nas, taip pat atvykęs į Pub‘ą 
„Gnomas“ apie 11.00 valan-
dą, sakė, kad kraujo duoda 
nuolat. Taip jis apsisprendęs 
nuo pat tada, kai suėjo 18 
metų. Šiuo metu vaikinas 
jau yra daugiau nei 10 kar-
tų neatlygintinai dovanojęs 
kraujo.

Įvertinama sveikatos 
būklė
Atvykę duoti kraujo turi 

turėti asmens dokumentą su 
nuotrauka, vietoje užpildyti 
anketą apie ūgį, svorį, per-
sirgtas ligas bei kitus duome-
nis, pabendrauti su gydytoju, 
vietoje nusistatyti hemog-
lobino kiekį kraujyje. Jeigu 
žmogus pagal sveikatos bū-
klę gali duoti kraujo, reko-
menduojama čia pat išgerti 
vandens ir patogiai įsitaisius, 
palaukti, kol bus paimtas 
reikiamas kiekis kraujo. 
Donorams dovanojami šo-
koladukai bei kuponas apsi-
lankymui kine. Dauguma da-
vusiųjų kraujo po procedūros 
jautėsi gana gerai.

Donorystės akcija - itin 
vykusi
Vakare Meda Stanienė 

pranešė, kad akcija pavyko - 
atėjo 79 žmonės, iš jų 52  ga-
lėjo ir davė kraujo. Santaros 
klinikų Kraujo centras vėl 
žada atvykti lygiai po trijų 
mėnesių.

Medicinos gydytojas De-
nys Tsybulskyi, dalyvavęs 
donorytės akcijoje Rokišky-
je, pasidžiaugė, kad išvyka 
pavyko. Cituojame gydytojo 
pasisakymą kitą dieną po do-
norytės akcijos:

- Jeigu išvykoje pavyksta 
bent 20 donacijų, laikoma, 
kad ji pavyko. Vakar netgi 52 
donacijos buvo sėkmingos. 
Atėjo 79 žmonės, bet ne visi 
galėjo donuoti. Daugiau esa-
me surinkę tik kareivinėse, 
bet tikriausiai dėl to, kad ten 
- didelė sveikų, atrinktų vyrų 
bendruomenė. Atvyksime po 
3 mėnesių ir vėl. Donorytė 
leidžiama kas du mėnesius, 
todėl atvykti anksčiau būtų 
netikslinga. Jeigu mus pa-
kvies, mielai atvažiuosime. 
Buvome nustebinti šilto pri-
ėmimo, žmonių susidomėji-
mo.

Ne visi norintys gali 
aukoti kraujo
Pasidomėjome apie prie-

žastis, kodėl ne visada no-
rintys duoti kraujo yra tam 
tinkami.

- Viena dažniausių prie-
žasčių - hemoglobino kon-
centracija kraujyje yra 
nepakankama. Donacijai ne-
pakanka įprastos koncentra-
cijos - moterų hemoglobino 
kiekio kraujyje norma yra 
nuo 117, o donacijai reikia 
bent 125. Moterų tarpe to-
kia priežastis nereta. Jeigu 
duotų kraujo, kai per mažas 
hemoglobino kiekis, po do-
nacijos išsivystytų maža-
kraujystė. Yra begalė ir kitų 
priežasčių – buvusios opera-
cijos, tatuiruotės, kelionės į 
egzotines šalis. Atsisakoma 
kraujo, kai donacija arba ne-
saugi donorui, arba nesame 
užtikrinti, ar paimtas kraujas 
būtų saugus pacientui, - pa-
sakojo gydytojas.

Paklausėme, kokią 
įtaką donacijai turi 
persirgta 
koronavirusinė 
infekcija, skiepai.  
- Po „kovido“ infekcijos 

žmogus turi būti pasveikęs, 
didesnės įtakos donorystei tai 
neturi, jeigu atitinka kitus kri-
terijus. Kadangi vakcina nuo 
koronaviruso nėra gyva vakci-
na, kuri keistų tyrimų rezulta-
tus, žmonės ir ką tik pasiskie-
piję gali donuoti, tai niekaip 
neįtakoja donorystės, - užtikri-
no Denys Tsybulskyi.

Paaiškėjo ir tai, kad donorai 
negali vartoti tam tikrų vaistų. 
Tai - kraują skystinantys, kai 
kurie vaistai nuo kraujo spau-
dimo, vaistai, kurie turi terato-
geninį (turintį poveikį nėščio-
sios vaisiui) poveikį. Kartais 
tenka uždrausti donaciją ir vi-
sam laikui. Po antibiotikų var-
tojimo turi praeiti 7 dienos. 
Paprasčiausi vaistai nuo galvos 
skausmo įtakos kraujo kokybei 
neturi. Svarbiausias kriterijus 
– gera donoro savijauta ir svei-
kata.

Taip pat, atlikus tatuiruotę, 
taikomas donorystės atidėji-
mas 4-6 mėnesių. Parmanen-
tinis makiažas - taip pat tatu-
iruotė, po kurios darymo turi 
praeiti 4-6 mėnesiai, ir tik tada 
galima donuoti.

Kiekvienas kraujo ėminys 
tiriamas dėl sifilio, ŽIV, hepati-
to C ir B. Jeigu atrankiniai tyri-
mai gaunami teigiami, atlieka-
mi detalesni tyrimai, siekiant 
įsitikinti, ar rezultatas nebuvo 
klaidingas. Jeigu diagnozė pa-
sitvirtina, Kraujo centras infor-
muoja žmogų, nukreipia speci-
alisto konsultacijai.

Mažo svorio žmogus – ati-
tinkamai mažiau turi ir kraujo. 
Vienu kartu paimama 400-500 
ml kraujo. Iš mažo svorio žmo-
gaus būtų paimta per didelė 
dalis kraujo. Moterims neretai 
pasitaiko ribojimai dėl svorio, 
pvz., jeigu moteris nesveria 50 
kg. Jeigu ji priaugtų svorio, ga-
lėtų donuoti. Gydytojas vado-
vaujasi atrankos lentelėmis ir 
pagal jas sprendžia, ar asmuo 
atitinka kriterijus dėl ūgio bei 
svorio.

Rita GRIGALIENĖ

Prasidėjus kraujo donorystės akcijai, 
Pub‘e „Gnomas“ rikiavosi žmonių eilės
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PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
MONIKA DEKSNIENĖ 1933-05-12 – 2022-02-23
Kamajų seniūnija
REGINA MILEVIČIENĖ 1960-04-07 – 2022-02-22
Juodupės seniūnija
FIODORAS GARGAŽINAS 1968-11-24 – 2022-02-21
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Tragiško gaisro Rokiškyje liudininkas: 
„Nedaug, kiek gi mes, tris litrus tik išgėrėm“

Pražūtingas gaisras Ro-
kiškyje. Liepsnose žuvo du 
draugai, kol trečias buvo 
išėjęs pirkti degtinės. Gy-
vas likęs namo šeimininkas 
sako, kad draugai grei-
čiausiai užtroško dūmais, 
nes būdami girti nesugebė-
jo išsigelbėti.

Ugniagesių teigimu, 
gaisras galėjo kilti dėl ne-
tvarkingos instaliacijos. Tai 
jau antras šiemet tragiškas 
gaisras, kuriame iškart žuvo 
2 žmonės.

Ugnis pasiglemžė viską, 
teigia nuo gaisro nukentėjęs 
rokiškėnas. Vyras labiausiai 
išgyvena dėl žuvusiųjų lieps-
nose, 74-erių ir 53-ejų vyrų.

„Mano tikriausi draugai“, 
– kalba Rokiškio gyventojas 
Algimantas.

Tragiškai pasibaigęs gais-
ras Rokiškyje, Geležinke-
liečių gatvėje kilo vasario 
22 dieną po 16 valandos. 
Ugniagesiai atvyko vos per 
kelias minutes, bet namo da-
lis jau buvo apimta liepsnos. 
Ugniagesiai buvo informuo-
ti, kad viduje gali būti žmo-
nių.

„Namas jau degė atvira 
liepsna, todėl natūralu, kad 

išgelbėti gyvą žmogų jau 
buvo mažai galimybių. Užė-
ję ugniagesiai su kvėpavimo 
aparatais rado žuvusius žmo-
nes“, – komentuoja Rokiš-
kio priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos viršininkas Dalius 
Kunigėlis.

Namo šeimininkas sako 
kilus gaisrui buvo išėjęs į 
parduotuvę degtinės. Namie 
buvo liko du draugai. Vyras 
spėja, kad vienas iš jų dar 
bandė gelbėtis, mat kūnas 
rastas netoli durų.

„Vieną mačiau, o kitas 
lovoj kaip miegojo, taip ir 
miegojo“, – pasakoja Algi-
mantas. Pirmieji gaisrą pa-
stebėjo kitoje namo dalyje 
gyvenantys žmonės. Jie ir iš-
kvietė specialiąsias tarnybas.

„Nelaimė tai, neduok 
Dieve, ugnis viską sunaiki-
na. Gaila man kaimynės, kur 
kitoj pusėj gyvena, supylė 
visus baldus, viską supylė. 
Tenai viršuj degė ir palėpė. Ir 
žmonių gaila, kaip žmonių, 
vis tiek žmonės gi jie buvo“, 
– sako kaimynė Stasė.

Sudegusios namo da-
lies šeimininkas spėja, kad 
draugai, ko gero. užtroško 
dūmais, nes būdami girti ne-
sugebėjo išsigelbėti.

„Nedaug, kiek gi mes, tris 
litrus tik išgėrėm. – Degti-
nės? – Taip“, – kalba Algi-
mantas.

Taip rokiškėnai girtavo 
jau kelias dienas. „Alkoho-
lis, aš manau, pagrindinė 
priežastis visų nesutarimų, 
smurtų artimoj aplinkoj, jei-
gu nebūtų vartojama, mažiau 
būtų ir problemų“, – teigia 
veiklos skyriaus viršininkas 
Robertas Krasauskas.

Nors tiksli gaisro priežas-
tis paaiškės po tyrimo, pir-
miniais duomenimis gaisras 
galėjo kilti dėl netvarkingos 
elektros instaliacijos.

„Dažniausiai būna per-
krovos didžiulės, kada nebe-
atlaiko ta sena instaliacija ir 
vyksta kaitimai, ko pasekoje 
užsidega daiktai, užsidega 
patalpos ir įvyksta nelai-
mės“, – aiškina D. Kunigė-
lis.

Tai jau antras gaisras 
šiemet Lietuvoje, kuriame 
iškart žuvo du žmonės. Va-
sario 14-ąją Klaipėdoje per 
gaisrą žuvo du broliai. Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbė-
jimo departamento duome-
nimis, šiemet gaisruose jau 
žuvo 16 žmonių.

TV3.lt inform.

 Lietuvos radijo ir televizi-
jos komisija (LRTK) dėl karo 
kurstymo ir propagandos 
penktadienį uždraudė šalyje 
retransliuoti šešias televizijas 
rusų kalba, dalį jų – trims, 
dalį – penkeriems metams.

Kaip BNS informavo komi-
sijos vicepirmininkas Ričardas 
Slapšys, LRTK administra-
cijos, atlikusios monitoringą, 
siūlymu priimtas sprendimas 
drausti „Belarus 24“, „NTV 
Mir“ „RTR Planeta“, „Rossija 
24“, „PBK“, „TVCI“, retrans-
liacijas. Sprendimas įsigalioja 
nuo penktadienio.

„Sprendimas priimtas lai-
kinai stabdyti šešių rusų klaba 

transliuojamų televizijos kana-
lų veiklą, jų veiklos stabdymas 
yra šiek tiek skirtingas: „Planeta 
RTR“ ir „Rossija 24“, „Belarus 
24“, „NTV Mir“ „RTR Pla-
neta“, „Rossija 24“ stabdoma 
penkeriems metams, „PBK“, 
„TVCI“ – trims“, – sakė R. 
Slapšys.

Pasak jo, LRKT administra-
cijos nuomone, rasti pažeidimai 
„suponuoja galimybę drausti 
šių kanalų tolesnę retransliaciją, 
įvertinus iš tos pusės, kad yra 
skatinama propaganda ir karo 
kurstymas“.

Lietuva kai kurioms rusiš-
koms televizijoms dėl karo ir 
neapykantos kurstymo yra tai-
kiusi maksimalius vienų metų 

retransliacijos šalyje apriboji-
mus.

2015-aisiais ir 2016-aisiais 
dėl karo ir neapykantos kursty-
mo buvo draustos „RTR Plane-
ta“ retransliacijos.

Visuomenės informavimo 
įstatyme įtvirtina, kad karo ir 
tautinės neapykantos kurstymas 
priskiriamas draudžiamai infor-
macijai, o karo propaganda yra 
draudžiama Konstitucijos.

Rusijai pradėjus karinę 
operaciją Ukrainoje Latvijos 
nacionalinė elektroninės žinias-
klaidos taryba uždraudė šalyje 
retransliuoti Rusijos televizijos 
kanalus „Rossija“ ir „Rossija 
24“.

BNS inform.

LRTK dėl karo kurstymo uždraudė retransliuoti 6 rusiškas ir 
baltarusiškas televizijas
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ANEKDOTAI

Petriukas pasakoja 
savo suolo draugui:

– Vakar tėtis mane du 
kartus lupo.

– Už ką?
– Pirmą kartą, kad 

parodžiau jam pažymių 
knygelę. Antrą už tai, 
kad pasakiau, jog tai jo 
pažymių knygelė.

***
Tamsi šilta naktis. 

Antra valanda nakties. 
Profesoriaus butas. 
Staiga pasigirsta telefono 
skambutis. Apsimiegojęs 
profesorius pakelia 
telefono ragelį:

– Alio...
– Tai, ką miegi?
– Mmm... O ką?
– O mes tai 

mokinamės! – Pasigirsta 
balsas iš anapus ragelio.

***
Mama klausia dukrą 

pirmokę:

– Kodėl tavo pažymių 
knygutė po stalu?

– Nubaudžiau už 
dvejetuką.

***
Išeina prezidentas sakyti 

kalbos, mato, bobutė rodo 
kumštį. Prezidentas atgal, 
bobutė rodo du kumščius - 
prezidentas parodo piršta į 
galvą, pareina prezidentas 
ir pasakoja savo šeimai:

– Kokia durna bobutė, 
sutikau, ji man sako: gausi, 
aš jai sakau gausi atgal, ji 
man sako gausi stipriau, aš 
jai sakau tu durna...

Pareina bobutė namo ir 
sako:

– Koks mūsų 
prezidentas durnas, aš jam 
sakau: valdyk valdžią, jis 
sako valdau, aš jam sakau 
valdyk stipriau, jis sako 
neturiu tiek proto.

***

Mokytoja vaikų klausia:
– Kas laiko save 

kvailais prašome atsistoti.
Po kurio laiko 

Pertriukas atsistoja ir 
mokytoja klausia:

– Petriuk, ko atsistojai?
– Na žinot,kai jūs pati 

viena stovit kažkaip gėda 
pasidarė.

***
Blondinė sako draugei:
– Vakar apgavau 

taksistą.
– Nu ir kaip jį apgavai?
– Užmokėjau pinigus, 

bet nevažiavau.
***
Įstrigo dvi blondinės ir 

brunetė lifte. Blondinės 
šaukiasi pagalbos, bet 
niekas jų negirdi. Brunetė 
sako:

– Šaukit kartu.
Blondinės:
– Kartu, kartu!
***

Žmona laidoja vyrą. 
Draugė ją mėgina 
paguosti. Ilgai kalbasi 
apie amžinybę, o paskui 
klausia:

– Ar pameni paskutinius 
vyro žodžius?

– Aišku pamenu: 
„Kvaile, su tuo šautuvu 
tu net į dramblį 
nepataikysi...“

***
Turėjo galimybę trys 

durniai išeiti iš durnyno, 
jiems tik reikėjo pasakyti 
kokia šiandien diena. 
Pirmasis:

– 150....
Antrasis:
– Ananasas.
Trečiasis:
– Ketvirtadienis.
Viršininkas:
– Iš kur tu gali žinoti?
– 150 padalinau iš 

ananaso.
***
Ateina blondinė pas 

gydytoją ir sako:
– Daktare aš turiu 

problemą.
– Sakykite, sakykite. 

Atsako daktaras.
– Na aš visada ką tik 

bedaryčiau viską užmirštu 
po 5 minučių.

– Puiku. Nusirenkite ir 
gulkitės.

***
Mokytojas:
– Koks veiksmažodžio 

laikas: aš tvarkausi; jis, ji 
tvarkosi?

Petriukas kelią ranką:
– Prieššventinis.
***
Lankytojas bara 

administratore:
– Panele,ar jums kas 

nors greitai pavyksta?
– Taip, aš labai gretai 

pavargstu.
***

Ateina Petriukas pas 
Tėvą:

– Tėti, kas yra 
transvestitas?

Tėvas:
– Klausk dėdės 

Sauliaus.
Petriukas nueina pas 

Dėdę:
– Tetą Sauliau, kas yra 

transvestitas?
***
Baras laukiniuose 

vakaruose. Sėdi du 
kaubojai ir vienas sako:

– Matai tuos penkis 
vaikinus kampe?

– Nu matau.
– Nu ir matai ta 

blondiną?
– Jie visi blondinai.
– Nu ta kuris su 

dideliais batais.
– Jie visi su dideliais 

batais.
– Nu ta kuris daug 

burba.
– Jie visi daug burba. 

Pirmasis neiškentęs 
iššaudė keturis paliko 
viena ir sako:

– Nu matai ta?
– Nu matau ir ką?
– Jis mane nervina.
***
Mūsų, vyrų, gyvenimas 

sunkus:
– Kai mes gimstame, 

gėles gauna mūsų mamos.
– Kai mes vedame, 

dovanas gauna mūsų 
žmonos.

– O kai mes mirštame, 
žmonos gauna dar ir 
pašalpas.

***
– Kas tu?
– Geroji fėja.
– Kodėl tu su kirviu?
– Bloga nuotaika.
***
Vyras skaito laikraštį: 

„Kriminalinių struktūrų 

susidūrimo metu 
restorane atsitiktinai 
nušauta padavėja“. 
Pasisuka į žmoną:

– Ko gero nuobodu 
tavo motinai kiauras 
dienas namie sėdėt. Gal 
jai įsidarbint?

– Kuo?
– Bet kuo, nors ir 

padavėja!
***
Kalbasi du draugai:
– Mano dėdė sako, 

kad geriau duoti nei 
gauti.

– Tai gal tavo dėdė 
kunigas?

– Ne, boksininkas!
***
Karlsonas klausia 

Mažylio:
– Ar šituose namuose 

yra ko nors išgerti?
– Palauk, tuoj atnešiu 

vandens.
– Aš klausiu, ar yra 

ko nors išgerti, o ne 
nusiprausti!

***
Kalbasi prie maisto 

parduotuvės:
- Kiek pirksim? Du ar 

tris?
– Gal tris…
– Be reikalo. Vakar 

pirkom tris – vienas liko.
– Tada perkam du…
Įėjo į parduotuvę ir 

sako pardavėjai:
– Keturis butelius 

vyno ir du saldainius.
***
Žurnalistas - 

fermeriui:
– Kaimynai iš jūsų 

nevagia?
– Nevagia.
– O kodėl tada 

prie vištidės padėtas 
šautuvas?

– Va todėl ir nevagia.

• Pigiai lauko futbolo 
batelius Nike. Labai 
lengvi, ypač minkšta 
viršutinė dalis, labai 
patogūs, su auliuku. 43 
dydis, 27,5 cm ilgis. 
Kamajai. Kaina 9 Eur. 
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Pigiai beveik naujus 
sportinius batelius Nike. 
Labai lengvi, ypač minkštu 
lanksčiu padu. 42,5 dydis, 
28,5 cm ilgis. Kamajai. 
Kaina 14 Eur. 
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis

• Nedaug naudotą geros 
būklės kuprinę. Juodos 
spalvos. Užsisega 
užtrauktuku, yra 
magnetukas. Informacija 
telefonu. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

Tinka visur, namie ir 
gamtoje. Daug FM stočių. 
Lengva, baterijų užtenka 
ilgam. Nuotrauka iš 
interneto. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis

• Naujas belaides ausines 
Edifi er W600BT. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 685 18 977. 
Rokiškis
• Linijinius laidus. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Automobilio kolonėles 
Magnat, Pioner. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Automobilio CD  grotuvą. 
Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Naudotą mažą garsaus 
gamintojo radijo imtuvą 
Grundig Yacht Boy 215. 

• Naujas belaides ausines 
Samsung SM-R180. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 625 28 988. 
Rokiškis
• Mažai naudotą plokštelių 
grotuvą Pro-Ject . Kaina 
150 Eur. Tel. 8 685 18 977. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Įvairių vištų viščiukus. 
Gimę 02-23. Obeliai. 
Tel. 8 614 21 831. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI


