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Rastas miręs
2022 m. vasario 28 d. apie 14.20 val. Rokiškio r., Lebe-

džių k., ūkiniame pastate, rastas miręs vyras (g. 1975 m.). 
Įtariama savižudybė.

Panevėžio VPK inform.

Automobilyje „BMW“ - įtartinos tabletės
2022 m. kovo 1 d. 22.50 val. Rokiškyje, Žemaitės g., 

automobilyje „BMW“ rastos tabletės, galimai narkotinės 
medžiagos. Įtariamieji (g. 1981 ir 1989 m.) sulaikyti.

Panevėžio VPK inform.

Gimnazijoje sugadino vaizdo kameras
2022 m. vasario 22 d. pranešta, kad vienoje Rokiškio 

švietimo įstaigų, sugadintos trys vaizdo kameros.
Rokiškio policijos komisariato Veiklos skyriaus virši-

ninkas Robertas Krasauskas „Rokiškio Sirenai“ patikslino, 
jog kameros sugadintos Rokiškio Juozo-Tumo Vaižganto 
gimnazijos Romuvos padalinyje.

Įtariamieji jau yra nustatyti, nuostolis tikslinamas.
Panevėžio VPK inform.

Didelės ugniagesių pajėgos 
skubėjo į UAB Aldma teritoriją

2022 02 28 apie 19.00 
val trys priešgaisrinės tar-
nybos ekipažai nuskubėjo į 
Pandėlio gatvėje įsikūrusios 
UAB Aldma teritoriją. Iš 

pastato rūko dūmai, tačiau 
ugniagesiai greitai nustatė 
židinį ir jį neutralizavo. 

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Rokiškio KKSC U13 ledo 
ritulininkai laimėjo 7-ąjį kartą

Septintąjį kartą Lie-
tuvos ledo ritulio U13 
B čempionate laimėjo 
Rokiškio KKSC ledo 
ritulininkai (treneris 
Darius Janušonis). Jau-
nieji sportininkai šeš-
tadienį (02-26) išvyko-
je Vilniuje 10:2 įveikė 
Hockey Punks Acade-
my komandą.

Keturis įvarčius ir tris 
rezultatyvius perdavi-
mus komandos gretose 
pelnė Einaras Rakūnas, 
po du pridėjo Danielius 
Kriukelis ir Andrius Gai-
damavičius, po vieną – 
Kajus Bečelis ir Domas 

Mačys.
Artimiausias rungty-

nes rokiškėnai žais savo 
aikštelėje šį šeštadienį 
12.00 val. kuomet priims 
pozicija žemiau žengian-
čius HC Klaipėda ledo 
ritulininkus.

Šeštadienį Elektrė-
nuose taip pat vyko ir 
pačių mažiausiųjų Pipirų 
turas, kuriame Rokiškio 
KKSC (treneris Audrius 
Deksnys) sužaidė dar tris 
rungtynes su varžovais. 
Pipirų čempionate rezul-
tatai nėra fiksuojami.

Rokiškio rajono 
kūno kultūros ir sporto 

centro inform.
Rokiškio šauliai iš čempionato grįžo ne tuščiomis

Vasario 27 dieną Aly-
tuje viešėjo Rokiškio 
KKSC šaulių komanda. 
Dzūkijoje vykusiame 
jaunimo čempionate pa-
sirodyta sėkmingai ir be 
apdovanojimų negrįžta.

 
Pagal naują tarptautinį 

formatą vykusiose varžy-
bose, kai sportininkams 
patekusiems į finalą varžy-
bų dieną reikėjo atlikti po 
120 šūvių geriausiai pasi-
rodė Gustė Mickytė, kuri 
finale užėmė antrąją vietą.

 Ąžuolas Jankauskas 
liko penktas, Hubertas Jan-
kauskas pistoleto rungtyje 
užėmė šeštąją vietą.

 Rokiškio KKSC šaulius 
treniruoja treneris Giedrius 
Kublickas.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Pavasaris sugrįžta - Kirkūnuose pastebėtas didelis 
žąsų ir gervių pulkas

Kirkūnų kaime (Rokiš-
kio kaim. sen.) pastebėtas 
žąsų ir gervių pulkas, be-
siilsintis po pavasarinės 
kelionės. Sustojus automo-
biliui gervės pakilo ir ėmė 
sukti ratus, o žąsys sau 
ramiai mėgavosi pavasa-
rio saule ir beatbundančia 
gamta.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Naudodamiesi Ukrainoje prasidėjusiu karu, 
sukčiai grįžta prie senų įpročių ir skambina senjorams

Naudodamiesi Ukrai-
noje prasidėjusiu karu, 
sukčiai grįžta prie senų 
įpročių ir skambina se-
nyvo amžiaus žmonėms, 
kurie turi stacionarius 
telefonus.

 
Asmenys skambina 

žmonėms, prisistato poli-
cijos pareigūnais, artimai-
siais ar kitais asmenimis ir, 
nurodę įvairias priežastis, 
atvykę į nukentėjusiųjų 
namus, išvilioja pinigines 

lėšas.
 Sukčiai teigia, kad rei-

kia patikrinti iš banko pa-
imtus pinigus, nes jie gali 
būti suklastoti, siūlo pagel-
bėti artimajam, kuris suža-

lojo avarijoje žmogų.
 Įžvelgiame riziką, kad 

tokių atvejų gali daugė-
ti, nes stebimas padidėjęs 
grynųjų pinigų nuėmimas 
iš bankomatų ir šių santau-

pų laikymas namuose.
 Būkite atsargūs, įspėki-

te garbaus amžiaus gimi-
naičius!

Panevėžio VPK 
inform.

Rokiškio tautodailininkų asociacija Salų dvare 
organizavo žiemos išvarymą ir aukojo Ukrainai

Salų Dvaro kultūros ir 
laisvalaikio rezidencijoje 
Rokiškio tautodailininkų 
asociacija organizavo žie-
mos išvarymą, žaidimus ir 
prasmingą finalą!

Surinktos lėšos už blynus 
pasieks kenčiančią Ukrainą. 
Viso surinkta 184 Eurai.

Šventės dalyviai iš Ro-
kiškio, Panevėžio, Vilniaus, 
Kauno, Kupiškio ir Salų ne tik 

žaidė žaidimus ir valgė bly-
nus, bet ir aplankė dvaro fėjos 
kambarį, pakalbino užsispyrėlį 
ožį, glostė dvaro alpakas, erzi-
no strutį bei žavėjosi dvaro pa-
davėju robotuku katyte Bella.

Atsiribodami, panikuo-
dami ir dūsaudami Ukrainai 
nepadėsim! Ačiū visiems da-
lyvavusiems, ačiū už supratin-
gumą!

„Rokiškio Sirena“ 
inform.
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Ar socialinis pavėžėjimas turi kainuoti brangiau nei taksi arba ko ieško rajono opozicija
Savivaldybės tarybos 

opozicija (tiksliau, koali-
cija „Už laisvę augti“) so-
cialiniuose tinkluose dali-
nosi žinia apie savo indėlį, 
neleidžiant padidinti soci-
alinio pavėžėjimo kainos, 
kuri esą darosi didesnė už 
taksi paslaugas didesniame 
mieste, tačiau, benagrinė-
jant šios kainos didinimo 
niuansus, paaiškėjo, kad 
kaina iš tiesų jau buvo 
padidinta anksčiau. Esą 
kainos dedamosios dalys 
nustatytos, vadovaujantis 
Vyriausybės nutarimu ir 
ne savivaldybės biudžeti-
ninkai tai nustatė. Vis tik 
opozicijos atstovai pažėrė 
minčių apie tokio skaičia-
vimo ekonomiškumą.

Dėmesį patraukęs įrašas
Socialiniame tinkle „Fa-

cebook“ koalicija „Už laisvę 
augti“ po ankstesnio Tarybos 
posėdžio pasidalino įrašu:

„Socialinis pavėžėjimas“ 
Rokiškyje nebus brangesnis 
nei taksi. Bent kol kas. Opo-
zicijai pavyko sustabdyti ne-
skaidriai atrodančios kainos 
stūmimą.

Paskutiniame vykusiame 
Rokiškio rajono tarybos po-
sėdyje pavyko nepatvirtinti 
0,75 eur/km kainos, kurią 
taip aktyviai stūmė paslau-
gos tiekėjas. Ir gana „aklai“ 
stūmė, dėl to ir nepatvirtinta 
kaina.

Tarybos posėdyje dar 
mėginta pagrįsti kainą, aiš-
kinant, kiek kainuoja darbo 
jėga. Tačiau tuomet išlindo 
viena „skani“ detalė. Pasi-
rodo, pavėžėjimo paslaugai 
„prikabintas“ visas vairuoto-
jo etatas. Tačiau paklausus, 
o kiek realiai laiko užima jo 

darbas teikiant pavėžėjimą? 
Pasirodo „gal trečdalį“, o gal 
– „ketvirtadalį“ darbo laiko.

Nors į paslaugos kainą 
įskaičiuotas visas vairuotojo 
užmokestis, o ne „trečdalis“ 
ar „ketvirtadalis“...

Taksi kainos – nuo 
0,29 Eur už kilometrą
Pirmiausia į galvą šovusi 

mintis - o kiekgi kainuoja 
taksi paslaugos didžiuosiuo-
se miestuose? Ar 0,75 Eur 
kaina už nuvažiuotą kilome-
trą – brangu? Bene pigiau-
sia pavežimo paslauga rasta 
Vilniuje – iškviečiant taksi 
per programėlę „eTAKSI“, 
paslaugą galima gauti už 
0,29 Eur prasidedančią kai-
ną už kilometrą. Paslaugos 
teikėjas – UAB „Oryo“ Vil-
niuje. Kitas paslaugos teikė-
jas – „NEO taksi“ Šiauliuose 
skelbia apie 0,49 Eur kainą 
už kilometrą, važiuojant 
mieste dienos metu. Kaina 
didėja, jeigu vykstama naktį, 
šventinėmis dienomis ar už-
miestyje. Kitų pavežėjų Vil-
niuje kainos – nuo 0,66 iki 
0,69 Eur už kilometrą, ke-

liaujant dieną, miesto ribose. 
Jeigu turėtume omenyje, kad 
pavežimas reikalingas spe-
cialiųjų poreikių turintiems 
žmonėms, turbūt turėtume 
orientuotis į „Socialinio tak-
si“ kainas. Vis tik reikia turė-
ti omenyje, kad dažniausiai 
šios paslaugos – projektinė 
veikla. Užsiregistravusiems 
paslaugos gavėjams iki 5 km 
kelionės kaina yra 1,5 Eur, 
keliaujantiems nuo 5 iki 10 
km – 2 Eur, nuo 10 iki 15 km 
– 2,5 Eur. Neregistruotiems 
klientams paslauga kainuoja 
žymiai daugiau – atitinkamai 
4,5; 6,5 ir 8 Eur. Registruo-
tais vartotojai gali tapti ne-
galią (ypač judėjimo) turin-
tys asmenys. Neregistruoti 
vartotojai paprastai prašo 
vienkartinių paslaugų, kurių 
poreikis atsirado tik tam ti-
kru gyvenimo momentu.

Pasak Rokiškio 
socialinės paramos 
centro vadovės, 
socialinio pavėžėjimo 
kaina nebuvo didinama
Apie ką visgi kalbėjo ir 

rašė opozicijos politikai, 

paklausėme Rokiškio soci-
alinės paramos centro va-
dovės Jolantos Paukštienės. 
Ji patikino, kad jokios pro-
blemos dėl socialinio pavė-
žėjimo kainos nėra. Įkainiai 
paskaičiuojami, vadovau-
jantis socialinių paslaugų 
finansavimo metodika, pa-
tvirtinta Vyriausybės 2006 
m. spalio 10 d. nutarimu 
Nr. 978 „Dėl socialinių pas-
laugų finansavimo ir lėšų 
apskaičiavimo metodikos 
patvirtinimo“ 20 punktu. Į 
paslaugos kainą įeina ben-
droji ir kintamoji lėšų da-
lys.

- Ar tiesa, kad norėta di-
dinti socialinio pavėžėjimo 
paslaugos kainą? - paklau-
sėme direktorės.

- 2021-12-23 buvo pa-
tvirtintos Socialinės pa-
ramos centro kainos ir šis 
sprendimas yra galiojantis. 
2022 m. sausio 28 d. spren-
dimo projekte buvo teikia-
mos jau anksčiau nustatytos 
kainos ir pasiūlytas vienas 
naujas įkainis už papildomą 
paslaugą – apgyvendinimo 
paslaugą bendrabutyje. Dėl 

sprendimo nepritarus tary-
bai, liko galioti anksčiau 
patvirtintos kainos, - paaiš-
kino J. Paukštienė.

Paklausus, kaip vis tik 
yra su vairuotojo etatu, ku-
ris esą nedirba visą darbo 
dieną, direktorė atsakė, kad 
vykdantis socialinį pavė-
žėjimą vairuotojas dirba 8 
darbo valandas per dieną 
bei tikrai yra visiškai užim-
tas darbu.

Tai vis tik kokia yra so-
cialinio pavėžėjimo už kilo-
metrą kaina, kurią, atrodo, 
taip slepia už socialinę pa-
ramą atsakingi darbuotojai?

- Socialinio pavėžėjimo 
kaina yra 0,75 Eur už ki-
lometrą nuo praeitų metų 
2021-12-23, kuri buvo pa-
virtinta savivaldybės ta-
rybos sprendimu TS-263. 
Prieš metus, iki 2020-11-
27, ši kaina buvo 0,71 Eur 
už kilometrą. 2022-01-28 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės tarybos posėdžiui buvo 
teikiama jau anksčiau pa-
tvirtinta 0,75 Eur už kilo-
metrą kaina, - paaiškino J. 
Paukštienė.

Keliamas klausimas dėl 
kainodaros teisingumo
Kaip vis tik yra su socia-

linio pavėžėjimo kaina, ku-
rios didinimui jie skelbiasi 
užkirtę kelią, paklausėme 
savivaldybės tarybos opozi-
cijos atstovo Algio Čepulio.

Tarybos narys 
pasisakė:
- Kilo nesusipratimas 

dėl neįgaliųjų pavėžėjimo, 
kurio kaina nustatyta 0,75 
Eur už kilometrą. Taksi 
paslaugos kainuoja net nuo 
0,40 Eur iki 0,60 Eur kai-

nos už kilometrą. Manau, 
pats kainos nustatymo prin-
cipas yra laužtas iš piršto. 
Kada paprašiau Socialinės 
paramos skyriaus vedėjo 
pavaduotojos Zitos Čapli-
kienės paaiškinti, kaip buvo 
nustatyta ši kaina, ji antra-
me posėdyje pateikė kainos 
dedamąsias. Pasirodo, visos 
išlaidos, susijusios su auto-
mobilio išlaikymu, sude-
damos ir išvedamas vieno 
kilometro įkainis. Manau, 
kad toks kainos nustatymo 
būdas neteisingas. Žmo-
nėms, kurie turi negalią ir 
neturi pajamų, pavėžėjimas 
kompensuojamas savival-
dybės biudžeto lėšomis. 
Išeitų, kad įmonė, nusista-
čiusi tokią kainodarą, gau-
na kompensacijas padidintu 
tarifu. Įstaiga galbūt neturi 
ekonomistų, negali atlikti 
tikslių paskaičiavimų, bet 
tai neatleidžia jų nuo at-
sakomybės. Įstaiga elgiasi 
neatsakingai šiuo atžvilgiu. 
Galbūt Kontrolės komitetas 
šiuo klausimu galėtų padėti 
įstaigai. Dabar valdininkai 
sako, kad vis tiek žmonės 
pilnos kainos nesumoka, tai 
ko mes jaudinamės. Bet juk 
reikia elgtis teisingai.

Atkreipėme dėmesį, kad 
0,75 Eur kaina už socialinį 
pavėžėjimą jau buvo nusta-
tyta praeitų metų gruodžio 
mėnesį...

- Jeigu tokia kaina buvo 
anksčiau, tai gal niekas 
neatkreipė į tai dėmesio, 
vadinasi, buvo piktnau-
džiaujama ir tada. Niekas 
nepagrindė tokios kainoda-
ros kaip teisingos, - patiki-
no A. Čepulis.

Rita GRIGALIENĖ

Apie situaciją Ukrainos pasienyje – 
iš pirmų lūpų

Rusijos kariniams veiks-
mams Ukrainoje, žmonės 
ėmė trauktis iš nesaugios ša-
lies. Kokia situacija Ukrai-
nos pasienyje, turėjome 
galimybę sužinoti iš pirmų 
lūpų. Ukrainiečių šeima, gy-
venanti Kupiškyje, paprašė 
padėti pargabenti artimuo-
sius (dukrą su mažamete 
anūke) iš karo siaubiamos 
Ukrainos. Rokiškėnas Vla-
das Sinkevičius ryžosi vykti 
850 kilometrų iki Ukrainos 
– Lenkijos pasienio. Kelionė 
užėmė nemažai laiko. Vyras 
gavo įsitikinti, kad šnekos 
apie tai, kad Ukrainoje nie-
ko baisaus nevyksta, yra ab-
surdiškas pramanas.

Vladas pasidalino kelionės 
įspūdžiais su „Rokiškio Sire-
na“:

-   Išvykau šeštadienį (va-

sario 26 dieną) vėlai vakare 
iš Rokiškio. Neatsisakiau pa-
dėti Kupiškyje gyvenančiai 
ukrainiečių šeimai. Kartu su 
manimi vyko moteris, ku-
rios dukrą bei anūkę turėjau 
parvežti. Norėjau įvažiuoti į 
Ukrainą, tačiau pasienyje to 
padaryti neleido. Ukrainos 
pasieniečiai liepė apsisukti ir 
grįžti į Lenkijos postą. Pama-
čiau, kad tūkstančiai žmonių 
rikiuojasi pasienyje, laukia 
eilėje po keletą parų. Buvo 
baisu žiūrėti, kaip moterys 
abiejose rankose nešasi vai-
kus, daiktus. Kas šneka, kad 
visa tai - nieko baisaus, tai ne-
norėčiau savo šeimos matyti 
tokioje situacijoje. Kuo tie 
maži vaikai, kūdikiai, vargiai 
bepaeinantys pensininkai yra 
kalti? Mačiau, kaip atvykę au-
tobusais žmonės tiesiog griū-
na nualinti. Labai džiaugiausi, 

kad lenkų žmonės pasikeisda-
mi maitino pabėgėlius, nešė 
jiems drabužius ir kuo galėjo, 
padėjo. Autobusais žmonių iš 
Ukrainos atvykdavo daug, net 
nežinau, kiek jų mačiau atva-
žiuojančių ir išvažiuojančių 
tuščių.

Pasak Vlado Sinkevičiaus, 
pasienyje stovėjo gal 30-40 
tūkst. automobilių, laukian-
čių galimybės kirsti sieną. 
Rokiškėnas, laukdamas ke-
leivių, maišatyje prastovėjo 
5,5 valandos. Žmogus sakė, 
kad minioje matė ir pažįsta-
mų žmonių, atvažiavusių pa-
dėti ukrainiečiams. Dauguma 
pabėgėlių jau žinodavo, kur 
vyks, jų laukė artimieji ar 
draugai. Likusieji susėsdavo 
į autobusus. Jų prieglobsčiu 
pasirūpindavo Lenkijos pa-
sieniečiai.

Rita GRIGALIENĖ

Mano kultūra tavo!
Prie Rokiškio rajono 

kultūros įstaigų kyla Tai-
kos vėliavos. Tai – kultū-
ros darbuotojų solidaru-
mo su Ukraina ir didelio 
nerimo dėl niokojamų 
kultūros vertybių gestas.

Paprastai ši vėliava ke-
liama Balandžio 15-ąją, 
Pasaulinę kultūros dieną. 
1935 metais, tą dieną Va-
šingtone buvo priimtas Re-
richo Paktas - sutartis dėl 
meno, mokslo įstaigų ir is-
torinių paminklų apsaugos 
karo ir taikos metu naudo-
jant Taikos vėliavą. 1954 
m. Rericho paktas tapo 
UNESCO Kultūros ver-
tybių apsaugos ginkluoto 
konflikto metu konvencijos 
(1954 m. Hagos konvenci-
ja) pagrindu.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Prie Rokiškio rajono kultūros įstaigų 
kyla Taikos vėliavos



2022-03-04 4 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Už smurtą prieš tą pačią moterį Juodupės seniūnijos gyventojas nuteistas trečią kartą
Nors už smurtą prieš tą 

pačią moterį jau kartą buvo 
teistas, Juodupės seniūnijo-
je gyvenantis 23 metų A. Š. 
ir vėl ją sumušė. Vyriškiui 
netgi buvo uždrausta lan-
kytis nukentėjusiosios G. B. 
namuose bei su ja bendrau-
ti, kai 2022 m. sausio 23 d., 
apie 20.00 valandą prie gy-
venamojo namo šis sugriebė 
moterį už plaukų, išrovė jų 
kuokštą bei pagriovęs ant 
žemės spardė. Nukentėju-
sioji suskaičiavo netgi septy-
nis spyrius į dešinę koją bei 
nugarą. Abu konflikto daly-
viai buvo neblaivūs – vyrui 
nustatytas 0,76 promilių gir-
tumas, o moteris buvo net 
dvigubai girtesnė – į alkotes-
terį įpūtė 1,67 promilės. 

Nukentėjusioji 
pasakojo, kad draugo 
neįleido į namus ir dėl to 
jis supyko
Baudžiamojoje byloje 

esantys duomenys rodo, kad 
kaltinamasis ir nukentėjusio-

ji skirtingai nurodė konflikto 
kilimo priežastis. Moteris ir 
prieš ją smurtavęs A. Š. yra 
draugai, tačiau ne sugyventi-
niai, nes bendro ūkio neveda. 
Pasak nukentėjusiosios G. B., 
gyvenančios Rokiškio kaimiš-
kojoje seniūnijoje, pas ją įvy-
kio dieną draugas atvažiavo 
dviračiu. Jis moterį pakvietė 
į lauką parūkyti. Kurį laiką 
draugiškai traukę dūmą, drau-
gai susipyko, nes moteris esą 
neleido į namo vidų, aiškinda-
ma, kad nebenori bendrauti. 

A. Š. savo simpatiją kaltino 
pavogus banko kortelę. Kai 
moteris, vėliau tapusi nuken-
tėjusiąja, pasiūlė draugužiui 
eiti namo, jis užsiplieskė ir 
čiupo draugę už plaukų. Tokie 
nukentėjusiosios parodymai 
užfiksuoti ikiteisminio tyrimo 
metu, apie įvykio aplinkybes 
pasakojant policijai.

Kaltinamasis nurodė, 
kad moteris jo nenorėjo 
išleisti iš kiemo
Pasak kaltinamojo A. Š., 

nukentėjusioji pati jį pasikvie-
tė į svečius, nors jam ir buvo 
uždrausta prie jos artintis. 
Kaip sako smurtavęs vyras, 
draugė ne į namus nenorėjo 
neįleisti, bet nebeišleido jo iš-
važiuoti iš kiemo. Esą moteris 
savo draugą sučiupusi laikė ir 
dviratį buvo įmetusi į duobę.  
Kilus ginčui, moteriškė trenkė 
kaltinamajam per ranką, dėl 
ko į sniegą nukrito telefonas 
ir banko kortelė. Neberadęs 
banko kortelės, A. Š. pagalvo-
jo, kad ją paėmė draugė ir ėmė 
reikšti priekaištus, o tai jai ne-
patiko. Šis konfliktas baigėsi 
tuo, kad vyrukas savo drau-
gei išrovė kuokštą plaukų ir 
moterį, pargriovęs ant žemės, 
spardė.

Teismas patikėjo, kad 
jaunas vyras gali 
pasitaisyti
Kaltinamasis kaltu, kad 

mušė draugę, prisipažino. 
Teismas tai buvo pripažino 
jo atsakomybę lengvinančia 
aplinkybe. Deja, visai neseniai 

Rokiškio rajono gyventojas 
buvo teistas, ir netgi du kartus. 
Abu sykius – dėl smurto prieš 
tą pačią moterį. Teismui nebe-
liko nieko kito, kaip skirti lais-
vės atėmimo bausmę, tačiau 
rasta galimybė bausmės vyk-
dymą atidėti. Įvertinta tai, kad 
padaryta nusikalstama veika 
nesukėlė sunkesnių pasekmių, 
A. Š. anksčiau nebuvo teistas 
laisvės atėmimo bausmėmis, 
yra jauno amžiaus, nurodė, 
jog išvadas dėl netinkamo el-
gesio padarė.

Laisvės atėmimo 
bausmės vykdymas 
atidėtas, tačiau 
veiksmus ribos uždėta 
apykojė
A. Š. buvo pripažintas kaltu 

pagal Baudžiamojo kodekso 
140 straipsnio 1 dalį. Kadangi 
teismo posėdyje buvo taikytas 
sutrumpintas įrodymų tyri-
mas, apklausiant vien kaltina-
mąjį, taikyta įstatymo nuostata 
bausmę sumažinti trečdaliu ir 
nuteistajam paskirta 4 mėne-

sių laisvės atėmimo bausmė. 
Pridėta anksčiau skirta laisvės 
apribojimo bausmė, todėl lais-
vės atėmimo bausmės trukmė 
išaugo iki 6 mėnesių. Kol kas 
A. Š. vykti į laisvės atėmi-
mo vietą nereikės – bausmės 
vykdymas atidėtas 1 metams. 
Tiek laiko nuteistasis turės ne-
šioti apykoję ir bus stebimas 
Probacijos tarnybos parei-
gūnų elektroninio stebėjimo 
priemonėmis – jam paskirta 
intensyvi priežiūra bei įparei-
gojimai. Nuteistasis vienerius 
metus nuo nuosprendžio įsi-
teisėjimo dienos privalės ne-
siartinti prie nukentėjusiosios 
G. B. arčiau kaip per trisde-
šimt metrų.

Ar pavyks A. Š. daugiau 
nebesilankyti pas šią esamą ar 
buvusią draugę, dar nežinia. 
Nuosprendis gali būti skun-
džiamas apeliacine tvarka Pa-
nevėžio apygardos teismui per 
Panevėžio apylinkės teismo 
Rokiškio rūmus.

Rita GRIGALIENĖ

Bėgančius nuo karo ukrainiečius rokiškėnai yra pasirengę priimti
Kadangi dėl karo iš 

Ukrainos traukiasi taikūs 
gyventojai, kyla klausimas 
dėl pabėgėlių apgyvendi-
nimo Lietuvoje. Vasario 
24 – 25 dienomis duomenų 
rinkimo agentūros „Nors-
tat“ atlikta visuomenės 
apklausa rodo, kad net 91 
proc. visų apklaustų lietu-
vių pasisako prieš Rusijos 
karinę invaziją į Ukrainą ir 
beveik 9 iš 10 lietuvių prita-
ria, jog turime padėti karo 
pabėgėliams iš Ukrainos, 
randant jiems saugų prie-
globstį. Iš jų daugiau nei 
pusė, t. y. 52 proc. žmonių 
laikinąją pastogę nuo karo 
bėgantiems ukrainiečiams 
suteiktų savo pačių namuo-
se. Pasak Mykolo Markaus-
ko, dirbančio prie iniciaty-
vos „Stiprūs kartu“, norą 
apgyvendinti pabėgėlius iš 
Ukrainos jau yra pareiškę 
beveik 6500 Lietuvos Res-
publikos piliečių.

Rokiškio rajone 
paruošta 110 vietų 
pabėgėliams iš Ukrainos
Kaip informavo Rokiškio 

rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pava-
duotojas Valerijus Rancevas, 
savivaldybei norą apgyven-
dinti pabėgėlius yra pareiškę 
25 rajono gyventojai. Kiek jų 
registravosi šiai iniciatyvai 
per kitas organizacijas, savi-
valdybė kol kas informacijos 
neturi. Šiuo metu 110 pabė-
gėlių laukia paruoštos patal-
pos Obelių socialinių paslau-
gų namuose bei Panemunėlio 
universaliame daugiafunkci-

ame centre.
„Darėme susirinkimą su 

seniūnais, palinkėtume, kad 
pabėgėlių nebūtų, tačiau jei-
gu kas, savivaldybė yra pasi-
ruošusi juos priimti, galėsime 
ir kitas patalpas atlaisvinti“, 
- sakė pagalbos Ukrainai gru-
pės koordinatorius V. Rance-
vas.  

Kaip pasakojo savivaldy-
bės atstovai, Obeliuose ir Pa-
nemunėlyje yra tinkamos są-
lygos apgyvendinti žmones. 
Panemunėlyje patogu tai, kad 
yra įrengtos skalbyklės, du-
šai, valgykla, paruošta virtu-
vės įranga su galimybe ruošti 
maistą.

Pabėgėliai, atvykę į Lietu-
vą, registruojasi Alytaus karo 
pabėgėlių centre, po to krei-
piasi į Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugiją dėl huma-
nitarinės pagalbos arba į ini-
ciatyvos „Stiprūs kartu“ sa-
vanorius, po to užsieniečiai, 
neturintys gyvenamosios 
vietos, bus nuvežti į laikinas 
apgyvendinimo vietas savi-

valdybėse arba pas fizinius 
asmenis.

Raudonasis Kryžius 
pasirengęs pasirūpinti 
pabėgėlių būtinaisiais 
poreikiais
Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus draugijos Rokiš-
kio skyriaus vadovė Jurgita 
Erslovienė informavo, kad 
draugija ėmė ruoštis visiems 
įmanomiems scenarijams, 
vos tik sužinojo apie nera-
mumus Ukrainoje. Raudo-
nasis Kryžius, stengdamasis 
sureguliuoti pagalbos srau-
tus, bendradarbiauja su ne-
vyriausybinėmis organizaci-
jomis bei savivaldybe. Kaip 
sakė J. Erslovienė, kovo 2 
d. užsiregistravusių dėl ap-
gyvendinimo Rokiškio rajo-
ne ukrainiečių dar nebuvo. 
Atvykusieji turėtų susisiekti 
su Raudonuoju Kryžiumi, 
kuris parūpintų humanitari-
nį paketą, suteiktų emocinę 
pagalbą, nukreiptų į „Maisto 
banką“, pasirūpintų tarpinin-

kavimu valdiškose institu-
cijose. Jeigu bus reikalingi 
vertėjai, Raudonasis Kryžius 
taip pat pagelbės. Humani-
tarinis paketas – pagrindinės 
higienos priemonės. Jeigu 
pabėgėliams bus reikalinga 
pirmoji medicininė pagal-
ba, Raudonasis Kryžius ją 
taip pat  suteiks. Šiuo metu 
yra bendradarbiaujama su 
UAB „Tele2“, pagal galimy-
bes stengiamasi atvykusius 
ukrainiečius aprūpinti ryšio 
priemonėmis. Pokalbiai į 
Ukrainą iš „Tele2“ tinklo da-
bar yra nemokami. Siūloma 
kreiptis į Raudonąjį Kryžių ir 
tuomet, jeigu pasimes šeimos 
nariai arba nutrūks ryšiai su 
Ukrainoje likusiais artimai-
siais. Raudonasis Kryžius 
taip pat gali tarpininkauti dėl 
apgyvendinimo.

J. Erslovienė informavo, 
kad šiuo metu Lietuvoje už-
siregistravo 12 tūkstančių no-
rinčių padėti pabėgėliams iš 
Ukrainos savanorių. Kiek iš 
jų yra rokiškėnų, Raudonojo 

Kryžiaus atstovė negalėjo pa-
sakyti, tačiau spėjo, kad yra 
10-15 norinčių padėti kitais 
būdais, ne tik apgyvendinant 
pabėgėlius.

Pabėgėlius pasirengę 
priimti ūkininkai 
Dapkai, Kriaunų 
bendruomenė bei kiti 
pilietiški žmonės
Kad suteiks pastogę pabė-

gėliams iš Ukrainos, paskel-
bė Kriaunų bendruomenė, 
taip pat tautodailininkė bei 
aktyvi visuomenininkė Bi-
rutė Dapkienė. Ji pasidalino 
jaukių patalpų savo namuose 
vaizdais ir paskelbė, kad na-
muose gali apgyvendinti porą 
šeimų. Salų dvarą valdan-
ti moteris pagalvojo ir apie 
apgyvendinimą šiame dvare. 
Cituojame B. Dapkienės pa-
sisakymą:

- Kiekvienas turime ne-
dvejodami daryti ryžtingus 
sprendimus, kad padėtume 
karo baisumus kenčiantiems 
žmonėms. Išgyvename tokį 
laikotarpį, kada dvejonėms 
nelieka laiko. Negalime ati-
dėlioti pagalbos. Rokiškio 
tautodailininkų asociacija 
„,iš bėdos“ gali laikinai pri-
imti apie 60 žmonių. Bet tik 
„iš bėdos“. Mat šiuo metu, 
vykstant dvaro rūmų remon-
tui, sąlygos apgyvendinimui - 
minimalios, tad galime rezer-
vuotai padėti tik 5 šeimoms. 
Dvare suteiktume maitinimą 
ir, žinoma, siūlytume darbą. 
Sodyboje Kamajų seniūni-
joje, Žeimių kaime, kartu su 
vyru priimtume porą šeimų. 
Čia yra visi reikalingi bui-

tiniai ir kiti patogumai, mat 
sodyba buvo ruošta kaimo 
turizmui. Yra atskiri mie-
gamieji su dušais, tualetais. 
Žinoma, žmonėms siūlysime 
edukacinius užsiėmimus, kad 
numalšintų skausmą, širdgė-
lą. Žirgai ir kita gyvūnija irgi, 
manau, padės prasiblaškyti. 
Duosim žemės. Ukrainiečiai 
- darbštūs žmonės, galės au-
ginti daržoves. Duosime ats-
kirą ūkinį pastatą, vištų, žąsų, 
pašaro. Užsiimdami veikla, 
žmonės lengviau išgyvens 
širdgėlą, siaubą ir lengviau 
adaptuosis.

Savivaldybės atstovai ne-
įvardijo pavardėmis kitų pa-
sirengusių priimti bėgančius 
iš šalies ukrainiečius. Apie 
kitas įdomias iniciatyvas in-
formuosime.

Vyriausybė pabėgėliams 
iš Ukrainos skyrė 
3,94 mln. eurų
Vyriausybė 2022 m. kovo 

2 d. posėdyje nusprendė iš 
rezervo skirti 3,94 mln. eurų 
nuo karo bėgantiems ukrai-
niečiams priimti. Kaip nuro-
doma nutarime, nevyriausy-
binių organizacijų mobilių 
komandų veiklai užtikrinti 
skiriama 151,6 tūkst. eurų, 
maitinimui organizuoti – 
1,97 mln. eurų, higienos, ki-
tiems asmens reikmenims ir 
medikamentams įsigyti – 880 
tūkst. eurų, trijų dienų maisto 
daviniams įsigyti – 275 tūkst. 
eurų. Dar 667 tūkst. eurų 
skiriama Sveikatos apsaugos 
ministerijai sveikatos priežiū-
ros paslaugoms finansuoti.

Rita GRIGALIENĖ
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Rokiškio miesto viešose vietose imti užpuldinėti žmonės – veikė ta pati trijulė
Socialiniuose tinkluose 

visuomeniška rokiškietė 
pasidalino jautria žinute 
apie tai, kad sekmadienį, 
vasario 27 d., kažkur apie 
14.30 val. – 14.50 val. ne-
toli „Maximos“ trys vaiki-
nukai užpuolė senyvo am-
žiaus moterį ir bandė iš jos 
atimti rankinę. Šių vaikinų 
kėslams buvo sutrukdy-
ta – įvykį pamatė pro šalį 
einantys vyras ir moteris, 
kurie išgąsdino užpuolikus 
ir jie gavo sprukti.

Įvykio liudininkė 
emocijomis pasidalino 
socialioniame tinkle
Sujaudinta praeivių poel-

gio moteris dėkojo jiems bei 
prašė žmones būti atsarges-
niems:

„Ačiū, kad neleidot nu-
kentėti močiutei, kad padė-
jote atsikratyti tų antžmogių, 
labai gaila, kad nepavyko 
sulaukti policijos ir kad jie 
paspruko. Manau, tai da-
bar labai aktualu vietiniams 
jauniems nusikaltėliams, kai 
visi kaip pamišę nusiiminėja 
dideles sumas pinigų ir eina 

pėsti namų link. Saugokite 
save ir kitus. Saugokitės ne 
tik vakare, o ir dieną, nes 
žmonės yra be sąžinės. Ki-
tas dalykas - gal kas matė 
kas ten tokie? Norėtųsi, kad 
daugiau nenukentėtų žmo-
nių, kitiems gali baigtis ir 
blogiau, nesant gerų žmonių 
šalia, kurie nelieka abejingi 

tokioje situacijoje. Ačiū dar 
kartą tiems žmonėms, kurie 
buvo šalia ir turėjo drąsos 
padėti!.“

Trijulė siautėjo ir
penktadienį
Pasirodo, ta pati trijulė da-

lyvavo nusikalstamos veikos 
padaryme ir praėjusį penkta-

dienį. Apie tai įvykį mačiusi 
moteris taip pat pasidalino 
socialiniame tinkle „Facebo-
ok“. Apie 16 val. ji su maža-
mečiu vaiku ėjo iš darželio 
Taikos g. 23-iojo daugiabu-
čio link. Šalia garažų, esan-
čių netoli „Romuvos“ mo-
kyklos, ji pastebėjo vaikinų 
trijulę. Moters nuomone, jie 
elgėsi neadekvačiai, šūkavo 
ir kažką skandavo. Jaunuo-
lių elgesys išgąsdino moterį 
ir ji sulėtino žingsnius, sau-
godama vaiką. Liudininkė 
sako, kad šie vaikinai puolė 
pro šalį ėjusį vyrą, jį parvertė 
ir ėmė mušti. Moteris čiupo 
vaiką ant rankų ir pabėgo. 
Žmonės ėmė skambinti pa-
galbos tarnyboms, o chuli-
ganai nubėgo, trankydami į 
mokyklos langus. Ant žemės 
parkritęs žmogus buvęs kru-
vinas... Asmenys, užpuolę 
vyrą, buvo sulaikyti. Sulai-
komi du nepilnamečiai jau-
nuoliai priešinosi pareigū-
nams aktyviais veiksmais ir 
vieną policininką sužalojo. 
Dėl to pradėtas atskiras iki-
teisminis tyrimas.  

Paviešinti įvykiai iššaukė 

diskusijas, kad galimai grįž-
ta 90-ieji, kai žmonės buvo 
nuolat užpuldinėjami gatvė-
je.

Policija tvirtina, kad žmo-
nės nebe tokie, kokie buvo 
prieš 10-15 metų ir 90-ieji 
nebegrįš

Situaciją komentavo Ro-
kiškio rajono policijos ko-
misariato Viešosios policijos 
skyriaus viršininkas Rober-
tas Krasauskas:

- Dėl įvykio, kada buvo 
užpultas vyras, pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal 
Baudžiamojo kodekso 140 
straipsnį dėl nežymaus kūno 
sužalojimo. Nusikalstamą 
veiką padarę asmenys yra 
nustatyti. Jų atžvilgiu taip 
pat pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl pasipriešinimo 
pareigūnams, kas numatyta 
Baudžiamojo kodekso 286 
straipsnyje. Vaikinai yra ne-
pilnamečiai. Jie buvo sulai-
kyti ir patalpinti į Panevėžio 
apskrities areštinę. Ar jau-
nuoliai buvo blaivūs, reikėtų 
tikslinti, nenorėčiau dabar 
komentuoti, kadangi vyksta 
tyrimas. Dėl močiutės už-

puolimo netoli „Maximos“ 
galiu pasakyti, kad atlieka-
mas aplinkybių patikslini-
mas. Jeigu bus nustatyta nu-
sikalstamos veikos požymių, 
bus pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Policija buvo atvy-
kusi į įvykio vietą, reagavo 
greitai – iškvietimas gautas 
14.53 val., o pareigūnai į 
vietą atvyko 14.57 val. Šią 
galimai nusikalstamą vieką 
padarę asmenys yra aiškūs, 
tai yra tie patys nepilname-
čiai. Vaikinai yra linkę nusi-
kalsti. Jiems anksčiau buvo 
taikyta ir administracinė, ir 
baudžiamoji atsakomybė. 
Dabar dirbama ir preven-
ciškai. Prie įtakos jaunimui, 
prevencijos turėtų prisijung-
ti ir kitos institucijos, ne tik 
policija. Noriu patikinti, kad 
dėl saugumo pas mus yra 
viskas gerai, žmonės jau yra 
visiškai kitokie nei prieš 10-
15 metų. Dabar galima vie-
šose vietose pastatyti kavos 
aparatus ir būti ramūs, kad 
jie išliks nesudažyti. Anks-
čiau tai nebūtų buvę įmano-
ma.  

Rita GRIGALIENĖ

Pandėlio gimnazijoje – Šimtadienio šventė 
„Auksinis Holivudas“

Vasaris - tai mėnuo, kai 
vyksta viena gražiausių, 
įsimintiniausių mokyklos 
švenčių - Šimtadienis. Ši 
šventė Pandėlio gimnazi-
joje vyko vasario 25 dieną.

 
Šimtadienio tema - „Auk-

sinis Holivudas“. Renginį 
pradėjo vienuoliktokės - jos 
šoko pagal dainininkės Mo-
nikos Liu dainą „Sentimen-
tai“. Vėliau visus pasveiki-
no renginio vedėjai Gabija 
ir Žygimantas. Jie pakvietė 
gimnazijos direktorę J. Ka-
voliūnienę tarti šventinį žodį 
ir perkirpti juostelę – taip 
buvo paskelbta, kad „Auk-
sinio Holivudo“ apdovanoji-
mai prasideda.

 Visa Pandėlio mokyklos 

bendruomenė nėra abejinga 
tam, kas vyksta Ukrainoje, 
tad mokiniai, mokytojai ir 
renginio svečiai, paskatinti 
direktorės, pagerbė žuvusius 
tylos minute.

 Nuoširdžius sveikinimus 
ir linkėjimus išsakė ir pava-
duotoja ugdymui Alia Mel-
vydienė. 

Dekoracijos, mago pa-
sirodymas, dainos, šokiai, 
nominacijos ir užduotys, pa-
ruoštos dvyliktokams, vertė 
stebėtis renginio organizato-
rių išradingumu ir kūrybin-
gumu. Abiturientams teko 
gana daug išbandymų, ku-
riuos įveikę jie buvo apdo-
vanoti Oskaro statulėlėmis.

 Renginio metu dainą at-
liko ir keturios gimnazijos 

mokytojos Vaiva, Virginija, 
Eglė ir Kristina.

 Žodis buvo suteiktas ir 
gimnazijos dvyliktokams: 
jie deklamavo, dainavo, pa-
dėkojo vienuoliktokams ir 
mokytojams.

Šventės metu vienuolik-
tokai abiturientams įteikė 
kalendorių, kuris jiems pri-
mins, kad iki egzaminų lieka 
vis mažiau ir mažiau dienų.

 Renginio pabaigoje 
dvyliktokai davė priesai-
ką, skambėjo vienuoliktokų 
daina. Po renginio visi foto-
grafavosi prie Šimtadienio 
sienelės.

Pandėlio gimnazijos 
inform.

Juodupės gimnazijoje šimtadienis virto 
Federalinio tyrimų biuro – FTB posėdžiu

Vasario 25-osios rytą 
Rokiškio rajono Juodu-
pės gimnazijoje šimta-
dienis prasidėjo abitu-
rientų registracija. FTB 
agentai „sulaikė“ visus 
susirinkusius į gimna-
ziją abiturientus ir pra-
nešė vakarinio posėdžio 
laiką. Posėdis prasidėjo 
pirštų antspaudų paė-
mimu ir iki pakutinės 
minutės abiturientai 
nerimavo, ką gi sugal-
vojo FTB, kokias jų pa-
slaptis atskleis agentai.

 FTB tyrimas parodė 
įvairias 66 abiturientų 
laidos gyvenimo akimir-
kas nuo darželinuko iki 
gimnazisto. Abiturientai 
turėjo išpirkti savo kal-
tes, atlikdami užduotis, 
kurių metu buvo vykdoma 
krata, asmenybės iden-
tifikavimas, balso stygų 
testavimas, informacijos 
grupavimas ir net tikrina-
mos egzaminų programos 
žinios. Sėkmingai atlikę 
agentų paruoštas užduotis, 
visi abiturientai gavo pu-

satestačius.
 Mes, vienuoliktokai, 

už paramą organizuo-
jant šventę dėkojame rė-
mėjams Šeimos verslui 
„Pupelė“ ir „FTB agen-
tų“ tėveliams.

 Abiturientams linki-
me susikaupti ir dar 100 
dienų mokytis iš klaidų. 
Linkime sėkmingos ke-
lionės link savo tikslo!

Rokiškio rajono 
Juodupės gimnazijos 

inform.
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Ukrainoje vykstantis ka-
ras, be abejo, paveikė arba 
dar paveiks Lietuvos verslo 
įmones: Rusijos bei Bal-
tarusijos atjungimas nuo 
SWIFT sistemos, logistikos 
problemos, ekonominės 
sankcijos, smukusi rublio 
vertė, eilė smulkesnių ne-
sklandumų bei moralinė 
atsakomybė prieš ukrainie-
čių žmones verčia atsisakyti 
bendradarbiavimo su Rusi-
jos bei Baltarusijos įmonė-
mis. Nors Kremlius ir skel-
bia, kad turėtų sėkmingai 
atlaikyti Vakarų sankcijas, 
nes ruošėsi savo veiksmų 
pasekmėms iš anksto, tačiau 
neabejotinai tai yra daugiau 
gynybinė pozicija. Realybė 
tokia, kad Rusija daugeliu 
prasmių bus atkirsta nuo 
Vakarų pasaulio. Lietuvos 
įmonės pačios atsisako pre-
kiauti rusiška bei baltarusiš-
ka produkcija, pirkti iš ten 
žaliavas, pačios vežti savo 
prekes į visokeriopai nepati-
kimas valstybes. To priežas-
tis – daugiau pilietinė pozici-
ja, kurios laikosi ir Rokiškio 
krašto įmonės.

Politinė situacija – 
smūgis ekonomikai
Rusijos centrinio banko va-

dovė Elvira Nabiulina pareiš-
kė, kad naujausios sankcijos 
Rusijai radikaliai pakeitė sąly-
gas jos ekonomikai, apribojo 
galimybes panaudoti aukso ir 
užsienio valiutos atsargas bei 
suformavimo papildomų prie-
monių finansiniam stabilumui 
užtikrinti poreikį. Tuo tarpu 
Lietuvos bankas skelbia, kad, 
Lietuvai visiškai nutraukus 
eksportą į Rusiją ir Baltarusi-
ją, tai šalies bendrojo vidaus 
produkto augimą per trejus 
metus sumažintų maždaug tik 
trimis procentiniais punktais, 
o vien šiemet – kiek daugiau 
nei vienu punktu. Netrukus 
Lietuvos banko vadovas Ge-
diminas Šimkus pareiškė, kad 
dėl karo Ukrainoje Lietuvoje 
didės infliacija. Dalis Lietuvos 
transporto ir logistikos įmones 
vienijančių asociacijų sako, 
jog įsigaliojus naujoms Euro-
pos Sąjungos bei kitų pasaulio 
šalių sankcijoms Maskvai, ti-
kėtina, kad Lietuvos vežėjams 
teks trauktis iš Rusijos ir Bal-
tarusijos rinkų. Kiti šio verslo 
atstovai tikina dar nežinantys, 
kaip reikės elgtis. Kitų verslų 
situacija analogiška. Tad eko-
nominė situacija, nors ir ban-
doma žmones raminti, kelia 
rūpesčių tiek gyventojams, 
tiek verslo įmonėms.

Rytų Europos įmonių 
produkcija patraukli 
kainomis, tačiau 
prioritetai keičiasi
Nemažai Rokiškio įmo-

nių turėjo verslo ryšius su 

Rokiškio krašto įmonės kratosi sąsajų su Rusija bei Baltarusija

Rytų Europos valstybėmis, 
taip pat ir su Rusija bei Bal-
tarusija. Manoma, kad šių 
šalių patrauklumą verslinin-
kams lėmė mažesnės pro-
dukcijos bei žaliavų kainos. 
Pakalbinome keletą didesnių 
įmonių, kurios, manome, 
kad galėjo bendradarbiauti 
su Rusijos bei Baltarusijos 
verslais. Pabendravus su 
įmonių vadovais, paaiškėjo, 
kad prioritetai pasikeitė ir 
dalis verslų persiorientuoja į 
kitas rinkas. Dauguma verslų 
netgi vengė prisipažinti, kad 
anksčiau turėjo bent kokių 
ryšių su Rusija ar Baltarusi-
ja. Kai kurios teigė, kad vie-
toje paminėtų šalių gaminių 
dėmesį skirs ukrainietiškai 
produkcijai.

„Rokiškio sūrio“ veiklai 
politiniai įvykiai 
reikšmingos įtakos 
neturės
Kone didžiausia Rokiš-

kio įmonė – UAB „Rokiškio 
sūris“. Pakalbinome įmonės 
direktorių Dalių Trumpą, 
kuris patvirtino, kad ryšių 
su Rusijos įmonėmis ben-
drovė turi, tačiau nedaug, ir 
nors kiek reikšmingos įtakos 
įmonės veiklai pastarųjų die-
nų politiniai įvykiai neturės.

AB „Rokiškio sūris“ 
direktorius Dalius 
Trumpa:
- Prekybos santykių su 

Rusija turime nedaug, taip 
pat ir žaliavų perkame ne-
daug, tačiau esama situacija 
liečia ir santykius su kito-
mis šalimis – Kazachstanu 
ir kitomis Vidurinės Azijos 
šalimis. Kadangi stipriai 
nukrito valiutų kursai, kilo 
problemos dėl savalaikio 
atsiskaitymo. Iš Rusijoje 
esančių įmonių turime pre-
kybinių ryšių tik su viena 
kompanija, kurios savinin-
kai yra amerikiečių stambi 
pasaulinė kompanija, todėl 
finansinių problemų neturė-
tų būti. Prekybos apimtys su 
paminėtomis Rusijoje, Ka-
zachstane ar Vidurinėje Azi-
joje esančiomis įmonėmis 
sudaro nedidelę dalį apyvar-

tos ir nors kiek reikšmingos 
įtakos įmonės veiklai pasta-
rųjų dienų politiniai įvykiai 
neturės.

Rokiškio mašinų 
gamykla žada pirkti 
brangesnes medžiagas iš 
Vakarų Europos
Įmonės, susiję su metalo 

gamyba, dažniausiai nau-
dodavo rusišką, baltarusiš-
ką bei ukrainietišką metalą. 
Situacija tokiose Rokiškio 
įmonėse – ne kitokia.

Rokiškio mašinų gamy-
klos vadovas Rimgaudas 
Kilas informavo, kad ben-
drovės rinka šiuo metu yra 
Vakarų valstybės, tačiau 
pripažino, kad jiems, kaip ir 
visai Lietuvai, teko naudo-
ti rusišką bei ukrainietišką 
metalą. Pasak R. Kilo, šiuo 
metu yra sukauptas metalo 
žaliavų rezervas, tad kurį 
laiką problemos gamyboje 
nebus. Po to žadama kreiptis 
į metalurgijos kombinatus 
Vakarų Europoje ir iš ten 
pirkti brangesnes medžia-
gas. Mašinų gamyklos va-
dovas pažymėjo, kad kol kas 
įmonėje nepanikuojama.

UAB „Meteka“ 
nutraukė ryšius su 
Rusija bei Baltarusija
UAB „Meteka“, gami-

nančios hidrocilindrus, di-
rektorius Raimondas Tarvy-
dis taip pat tvirtino ryšius 
su Rusija bei Baltarusija 
nutraukęs:

- Karai visiems visais 
laikais atneša nepatogumų, 
liūdesio, pasimetimo, ne-
tekčių. Karas Ukrainoje - ne 
išimtis. Mūsų ir mano, kaip 
piliečio, pareiga rūpintis, 
kad Lietuvos valstybė būtų 
stipri ekonomiškai. Tą pa-
siekti galime, laikydamiesi 
įstatymų, susitarimų, mo-
kėdami mokesčius bei „ne-
žūlikaudami“ (nevogdami 
iš valstybės). Mūsų įmonė 
nemažai produkcijos eks-
portavo į Rusiją. Šiuo metu 
produkcijos gamyba Rusijai 
visiškai nutraukta. Bendra-
darbiauti su šalimi, kuri už-
puolė Ukrainą, tai yra, Rusi-

ja, žinoma  - ne!
Paklaustas, kokie įmonės 

ryšiai su Baltarusija, Rai-
mondas Tarvydis atsakė, 
kad anksčiau vykęs bendra-
darbiavimas yra nutrūkęs, 
iš Baltarusijos anksčiau ten 
dirbęs konstruktorius atvyko 
į Rokiškį ir čia darbuojasi.

Numatoma, kad brangs 
medžiagos iš metalo
UAB „Pandmeta“, užsii-

mančios metalo konstrukci-
jų gamyba, vadovas Aure-
lijus Ragauskas pripažino, 
kad įmonei kilo grėsmė pri-
trūkti medžiagų:

- Tiesiogiai susiję su įmo-
nėmis iš Rusijos, Baltaru-
sijos bei Ukrainos nesame, 
tačiau kažkiek nukentėsime, 
nes ateityje kyla grėsmė dėl 
medžiagų trūkumo. Turime 
vieną klientą, kuris parduoda 
mūsų produkciją Rusijai ir 
Baltarusijai. Turime proble-
mą dėl Baltarusijos, nes iš jų 
sunkiai atvažiuoja sunkveži-
miai. Tokia prekyba sudaro 
5-10 procentų metinės apy-
vartos. Dėl medžiagų trūku-
mo mes kol kas nieko ne-
jaučiame, tačiau numatome, 
kad problemų gali kilti, nes 
nemažai metalo gauname 
iš Ukrainos, dalį - iš Rusi-
jos. Šiuo metu sandėliai yra 
užpildyti, tačiau maždaug 
15 procentų metalas mums 
brangs, nes didžiają jo dalį 
tiekėjai veža iš Ukrainos. 
Metalą perkame tiesiogiai iš 
Lietuvos įmonių, bet žinau, 
kad jis atvežtas iš Ukrainos.

UAB „Ivabaltė“ 
atsisakė sąsajų su Rusija
bei Baltarusija
UAB „Ivabaltė“, užsii-

mančios žemės ūkio tech-
nikos prekyba, remontu, 
logistika, vadovas Irmantas 
Tarvydis vengė bet kokių 
sąsajų su Rusija bei Baltaru-
sija, piktindamasis šių vals-
tybių veiksmais Ukrainoje:

- Nuo to, kai buvo per-
žengta Ukrainos siena, mūsų 
transportas nebevažiavo nei 
į Rusiją, nei į Baltarusiją. 
Yra likę dvi mašinos, kurios 
buvo išvykę į šias šalis, bet 

pastaruoju metu jos, mano 
žiniomis, yra Latvijos pa-
sienyje. Be abejo, dėl karo 
Ukrainoje vairuotojams kilo 
problemų – jie nebegali už-
sipilti kuro, naudoti kortelių. 
Turėjome įmonę Baltaru-
sijoje, tačiau ją uždarėme, 
nes realiai Baltarusija irgi 
dalyvauja šiame kare. Įmonė 
užsiėmė žemės ūkio techni-
ka. Tai mums turės ir finan-
sinių pasekmių, bet geriau 
tai, negu karas, nes jis tikrai 
neatneš nieko gero.

Pervežimai į Rusijos 
pusę vis dar vyksta
Krovinių pervežimu užsi-

imanti UAB „Rokauta“ kol 
kas pervežimus į Rusijos 
pusę vykdo. Įmonės direkto-
rius Rimantas Sakaitis apie 
situaciją pasisakė:

- Stebime situaciją Rusi-
joje bei Ukrainoje. Turime 
įsipareigojimų ir bandome 
vykdyti sutartis. Kol kas per-
vežimus vykdome, nes gy-
venimas dėl šios situacijos 
nesustoja visiškai. Iki šiol 
viena iš pagrindinių mūsų 
važiavimo krypčių buvo į 
Rusiją, Baltarusiją ir kitas 
Rytų Europos šalis. Kaip bus 
toliau, žiūrėsime. Šiai dienai 
jokių ekscesų nėra. Mūsų 
kolektyvas tvarus, tvirtas. 
Sveiku protu nesuvokiama, 
kas dedasi Ukrainoje, tačiau 
turime vykdyti įsipareigo-
jimus. Eilės pasienyje, kaip 
visada, yra. Visa tai daro 
kažkokie išsigimėliai, o ken-
čia visa tauta.

UAB „Lašų duona“ 
akcentavo problemą dėl 
kainų pokyčių
UAB „Lašų duona“ – ne 

tik kepykla. Pasidomėjome, 
kokios tendencijos tokiame 
versle, kuris užsiima duonos 
kepinių, gaminių iš grikių, 
šiaudų granulių gamyba bei 
logistika. Įmonės adminis-
tracijos direktorius Haroldas 
Saniukas trumpai papasako-
jo apie situaciją:

- Situacija Ukrainoje 
mus, kaip ir kiekvieną vers-
lą, veikia: brangsta pakuotė, 
logistika, kyla kuro kaina. 
Verslo partnerių iš Rytų ne-
turime, tačiau jaučiamas 
neužtikrintumas. Manau, 
reikia kitaip perplanuoti 
investicijas. Didžiausi grū-
dų pardavėjai – Ukraina ir 
Rusija, dėl to žaliavų kainų 
pokyčiai bus didžiuliai. Trą-
šos, kurių naudojimas taip 
pat turi įtakos grūdų kainai, 
irgi gabenamos iš Rytų. Kai-
nų tendencijos nedžiugina 
ir jos veikia visą Europos ir 
Pasaulio rinką.

Rusišką kosmetiką 
keičia ukrainietiška
Rusų gamintojų kosmeti-

ka – gerokai pigesnė. Gal 
dėl to, o gal dėl natūrales-
nių komponentų dalis pir-
kėjų ją yra pamėgę. Tačiau 
pigesnė - ne tik rusiška, bet 
ir ukrainietiška kosmetika, 
taip pat lenkiška, čekiška  
ir pan. Viena iš parduotu-
vių, prekiavusių rusiškais 
kosmetikos gaminiais – 
„Aistė“, esanti adresu Res-
publikos g. 20, Rokiškyje. 
Įmonės atstovė demons-
travo lentynose esančias 
rusiškas bei ukrainietiš-
kas prekes, pasakodama, 
kad rusiškos kosmetikos 
nebeužsisakė. Šiuo metu 
dėmesys – ukrainietiškai 
produkcijai. Labai giriami 
ukrainietiški plaukų dažai. 
Deja, pasak parduotuvės 
darbuotojos, tiekėjai infor-
mavo, kad tokios produkci-
jos sandėliuose turi tik mė-
nesiui, todėl neaišku, kaip 
bus ateityje. Šiuo metu 
prekiaujama ukrainietiš-
kais plaukų dažais, plaukų 
kremais, šampūnais, balza-
mais, aliejais, plaukų stipri-
kliais, tualetiniais vandeni-
mis. Nors parduotuvėje vis 
dar daug kosmetikos rusiš-
kais pavadinimais, tikrai ne 
visa produkcija slaviškos 
kilmės – yra Izraelio gamy-
bos, Turkijos, Italijos.

Kita parduotuvė, kurioje 
rokiškėnams tekdavo ma-
tyti kosmetikos rusiškais 
pavadinimais - esanti Res-
publikos g. 95, Rokišky-
je. Parduotuvė priklauso 
Domanskienės ir partnerių 
IVV.

- Turime ir rusiškos, ir 
ukrainietiškos kosmetikos. 
Rusiška, žinoma, nebepre-
kiausime, nebent viskas 
susitvarkys. Pas mus tik 
atrodo, kad daug rusiškos 
produkcijos, bet gaminto-
jai tikrai įvairūs. Ateityje 
stengsimės plėsti ukrainie-
tiškos kosmetikos asorti-
mentą, - informavo parduo-
tuvės atstovė.

Pasak UAB „Duguva“ 
vadovo, prekių tiekimas – 
tik smulkmena
UAB „Duguva“, dau-

giausia gaminanti virves, 
bendradarbiavimo su Rusi-
ja atsisako. Taip informavo 
direktorius Rimantas Ber-
nackas.

- Susilaikome, prekių į 
Rusiją nebevešime. Prekių 
vežimas čia yra tik smul-
kmena. Mes be to pragy-
vensime. Įmonėje dirba 
žmonės, susiję su Ukraina, 
todėl man sunku apie tai 
kalbėti, - vos tramdė jaudu-
lį įmonės vadovas. Anot R. 
Bernacko, ne prekyba čia 
yra svarbiausia, o padaryta 
ukrainiečių tautai žala.

Rita GRIGALIENĖ
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INFORMACIJA UKRAINOS PILIEČIAMS IR JŲ ŠEIMOS 
NARIAMS

REGISTRACIJA. Atvykę į Lietuvos teritoriją, turite vykti į 
registracijos centrą (Pramonės g. 1B, Alytus). 

BUVIMO LIETUVOJE SĄLYGOS, po registracijos Jūs galėsite:
- gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (1 metams); 
- nacionalinę vizą (1 metams).
UKRAINOS PILIEČIAMS TAIKOMAS BEVIZIS REŽIMAS. Ukrainos pi-
liečiams, turintiems biometrinius pasus, taikomas bevizis režimas (90 
d. per 180 d.). 
APGYVENDINIMAS. Jei neturite gyvenamosios vietos, po registraci-
jos Jus nuveš į laikinas apgyvendinimo vietas (savivaldybėse arba pas 
fizinius asmenis). 
AKTUALŪS KONTAKTAI:
Migracijos departamentas: tel. Nr. +370 5 271 7112,  el. p. info@mi-
gracija.gov.lt, informacija www.migracija.lrv.lt
Lietuvos Raudonasis Kryžius (humanitarinė pagalba, informacija, 
šeimos ryšių atkūrimas): Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius, tel. +370 5 
2127322, el. p. info@redcross.lt, www.redcross.lt  
Vilniaus Arkivyskupijos Caritas (humanitarinė pagalba): Kalvarijų g. 
39, Vilnius, tel.  +370 673 24 225, el. p. kulturunamai@vilnius.caritas.lt
Maltos ordino pagalbos tarnyba (humanitarinė pagalba): Gedimino 
pr. 56B, Vilnius, Tel. +370 5 249 73 04, www.maltieciai.lt; https://www.
facebook.com/maltieciai 
Maisto bankas (parama maistu): Vytenio g. 54, Vilnius, tel. +370 686 
44244, el. p. info@maistobankas.lt, facebook.com/maistobankas
Gelbėkite vaikus (pagalba vaikams ir nėščiosioms): Vilniaus g. 39, Vil-
nius, tel. +370 5 261 0815, el. P. informacija@savethechildren.org
Apgyvendinimas priimančiose šeimose: tel. 1827, www.stipruskartu.lt

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ И 
ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

РЕГИСТРАЦИЯ. По прибытии на территорию Литвы 
надлежит явиться в регистрационный центр (ул. 
Прамонес 1Б, Алитус). 

УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЛИТВЕ, после регистрации Вы сможете:
- получить разрешение на временное проживание в Литве (на 1 год); 
- национальную визу (на 1 год).

ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ДЕЙСТВУЕТ БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ. Для 
граждан Украины, имеющих биометрические паспорта, действителен 
безвизовый режим (90 д. в течение 180 д.). 

РАЗМЕЩЕНИЕ. Если у Вас нет места для проживания, после 
регистрации Вас доставят в места временного размещения (в 
самоуправлениях или в частном секторе). 

АКТУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ:
Департамент Mиграции: тел. +370 5 271 7112, эл. п. info@migracija.
gov.lt, информация www.migracija.lrv.lt 
Литовский Красный Крест (гуманитарная помощь, информация, 
восстановление семейных связей): Юозапавичюс ул. 10А, Вильнюс, 
тел. +370 5 212 7322, эл. п. info@redcross.lt, www.redcross.lt 
Каритас Вильнюсской Архиепископии (гуманитарная помощь): ул. 
39, Вильнюс, тел. +370 673 24 225, эл. п. kulturunamai@vilnius.caritas.lt 
Мальтийский орден (Гуманитарная помощь): пр. Гедимино. 56Б, 
Вильнюс, тел. +370 5 249 73 04, www.maltieciai.lt, facebook.com/mal-
tieciai 
Продовольственный банк (продовольственная поддержка): ул. 54, 
Вильнюс, тел. +370 686 44244, эл. п. info@maistobankas.lt, facebook.
com/maistobankas
Спасите детей (помощь детям и беременным женщинам): ул. 39, 
Вильнюс, тел. +370 5 261 0815, эл. п. info@savethechildren.org 
Размещение в принимающих семьях: тел. 1827 г., www.stipruskartu.lt

INFORMACIJA UKRAINOS PILIEČIAMS IR JŲ ŠEIMOS 
NARIAMS

REGISTRACIJA. Atvykę į Lietuvos teritoriją, turite vykti į 
registracijos centrą (Pramonės g. 1B, Alytus). 

BUVIMO LIETUVOJE SĄLYGOS, po registracijos Jūs galėsite:
- gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (1 metams); 
- nacionalinę vizą (1 metams).
UKRAINOS PILIEČIAMS TAIKOMAS BEVIZIS REŽIMAS. Ukrainos pi-
liečiams, turintiems biometrinius pasus, taikomas bevizis režimas (90 
d. per 180 d.). 
APGYVENDINIMAS. Jei neturite gyvenamosios vietos, po registraci-
jos Jus nuveš į laikinas apgyvendinimo vietas (savivaldybėse arba pas 
fizinius asmenis). 
AKTUALŪS KONTAKTAI:
Migracijos departamentas: tel. Nr. +370 5 271 7112,  el. p. info@mi-
gracija.gov.lt, informacija www.migracija.lrv.lt
Lietuvos Raudonasis Kryžius (humanitarinė pagalba, informacija, 
šeimos ryšių atkūrimas): Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius, tel. +370 5 
2127322, el. p. info@redcross.lt, www.redcross.lt  
Vilniaus Arkivyskupijos Caritas (humanitarinė pagalba): Kalvarijų g. 
39, Vilnius, tel.  +370 673 24 225, el. p. kulturunamai@vilnius.caritas.lt
Maltos ordino pagalbos tarnyba (humanitarinė pagalba): Gedimino 
pr. 56B, Vilnius, Tel. +370 5 249 73 04, www.maltieciai.lt; https://www.
facebook.com/maltieciai 
Maisto bankas (parama maistu): Vytenio g. 54, Vilnius, tel. +370 686 
44244, el. p. info@maistobankas.lt, facebook.com/maistobankas
Gelbėkite vaikus (pagalba vaikams ir nėščiosioms): Vilniaus g. 39, Vil-
nius, tel. +370 5 261 0815, el. P. informacija@savethechildren.org
Apgyvendinimas priimančiose šeimose: tel. 1827, www.stipruskartu.lt

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТА ЧЛЕНІВ 
ЇХНІХ СІМЕЙ

 
РЕЄСТРАЦІЯ. Після прибуття на територію Литви Вам 
необхідно прибути до реєстраційного центру (вул. 
Прамонєс 1Б, Алітус).

 
УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ В ЛИТВІ. Після реєстрації Ви зможете:
- отримати дозвіл на тимчасове проживання в Литві (на 1 рік);
- національну візу (на 1 рік).

ДО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ. 
До громадян України, які мають біометричні паспорти, застосовується 
безвізовий режим (90 днів протягом 180 днів).

ПРОЖИВАННЯ. Якщо Ви не маєте місця проживання, то після 
реєстрації вас відвезуть у місце тимчасового проживання (у 
самоврядуваннях або до фізичних осіб).

ПОТОЧНІ КОНТАКТІ:
Департамент міграції: тел. +370 5 271 7112, ел. с. info@migracija.gov.
lt,  інформація www.migracija.lrv.lt 
Литовський Червоний Хрест (гуманітарна допомога, інформація, 
відновлення родинних зв'язків): Юозапавичяуса вул. 10А, LT-09311 
Вільнюс, тел. +370 5 212 7322, ел. с. info@redcross.lt, www.redcross.lt 
Карітас Вільнюської архієпархії (гуманітарна допомога): вул. 39, 
Вільнюс, тел. +370 673 24 225, ел. с. kulturanamai@vilnius.caritas.lt 
Мальтійський орден (гуманітарна допомога): пр. Гедиміно 56В, 
Вільнюс, тел. +370 5 249 73 04, www.maltieciai.lt, facebook.com/mal-
tieciai
Продовольчий банк (продовольча підтримка): вул. 54, Вільнюс, тел. 
+370 686 44244, ел. с. info@maistobankas.lt, facebook.com/maisto-
bankas
Рятуйте дітей (допомога дітям та вагітним): вул. 39, Вільнюс, тел. 
+370 5 261 0815, ел. п. info@savethechildren.org 
Проживання для приймаючих сімей: тел. 1827, www.stipruskartu.lt 

Užs. 1664
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2022 m. va-
sario 23 d. priėmė sprendimą Nr. TS-34 ,,Dėl Ro-
kiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 
26 d. sprendimo Nr. TS-9.194 „Dėl Energinio efek-
tyvumo didinimo Rokiškio rajono daugiabučiuo-
se namuose programos patvirtinimo“ programos 
priedo papildymo“. Visas sprendimo tekstas skel-

biamas savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt (http://
old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-ak-
tai/6553/p0.html).

Užs. 1665

Verslininkams – kvietimas teikti paraiškas 
paramai gauti
2022 m. kovo 7 d. startuoja kvietimas Rokiškio 
rajono verslininkams teikti paraiškas paramai 
gauti pagal Rokiškio rajono smulkaus ir vidu-
tinio verslo plėtros programą (toliau – Progra-
ma). Ši priemonė skirta finansiškai remti rajono 

smulkaus ir vidutinio verslo įsitvirtinimą, naujų darbo vietų 
sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kė-
limą bei kitas verslumą skatinančias priemones. 
Primename, kad rajono verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų 
už sumokėtas palūkanas, žemės, žemės nuomos ar nekilnoja-
mojo turto mokesčio dalį, dalyvavimo verslo parodose išlai-
das, už savo ar darbuotojų kursus, atgauti įmonės, bendrijos 
registravimo išlaidas, informacinių reprezentacinių leidinių ra-
jono mastu leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą asmenį, 
registruotą Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt. Lėšos 
gali būti naudojamos Programos nuostatuose nurodytoms 
paramos kryptims, paremiant rajono verslo subjektus, atitin-
kančius LR smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą bei SVVPP 
nuostatų reikalavimus. 
Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami nuo 2022 
m. kovo 7 d. 8 val. teikti paraiškas Programos paramai gauti. 
Paraiškos priimamos nuo kvietimo pradžios iki kol pakanka 
lėšų, skirtų Programai einamosioms lėšoms, bet ne vėliau kaip 
iki 2022 m. balandžio 1 d. 13 val. 
Taip pat nuo 2022 m. kovo 7 d. 8 val. skelbiamas konkursas 
gauti subsidijai, turintiems verslo idėją, tačiau stokojantiems 
finansinių galimybių ją įgyvendinti. Iki 2022 m. balandžio 1 d. 
13 val. laukiami paraiškų projektai dėl subsidijos verslo idėjai 
įgyvendinti. Šio konkurso tikslas – skatinti kurtis naujus vers-
lus. Pagal nustatytus kriterijus Programos vertinimo komisija 
atrinks geriausius verslo idėjos projektus, už kuriuos numaty-
ta skirti paramą. Jei turite gerą, inovatyvią verslo idėją - pildy-
kite paraišką ir dalyvaukite subsidijos verslo idėjai konkurse 
bei laimėkite piniginę paramą verslo idėjos pradžiai!
Sėkmingam paraiškų pildymui rekomenduojame pasinaudoti 
projekto paraiškos pildymo vadovu, kurį galite rasti www.ro-
kiskis.lt svetainėje, „Parama verslui“ skiltyje.
Užpildytas paraiškas su visais reikalingais dokumentais, pra-
šome siųsti paštu arba palikti Savivaldybės administracijos 
(Respublikos g. 94, Rokiškis) „viename langelyje“ (popierinius 
variantus) arba, jei paraiškos ir privalomi pateikti dokumentai 
teikiami pasirašyti kvalifikuotu el. parašu, – siųsti juos el. paš-
tu savivaldybe@post.rokiskis.lt, adresuojant Rokiškio rajono 
savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pir-
kimų skyriui.
Detalesnę informaciją apie Rokiškio rajono savivaldybės smul-
kaus ir vidutinio verslo plėtros programą ir Subsidijos verslo 
idėjai konkursą, paraiškų formas ir kitus dokumentus galite 
rasti rajono internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt  skyrelyje 
Verslininkams/Parama-verslui arba kreipiantis į Rokiškio rajo-
no savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, inves-
ticijų ir viešųjų pirkimų skyrių (mob. tel. 8 659 34153, el.p. 
r.ruzeliene@post.rokiskis.lt ).              

Užs. 1667

Karo Ukrainoje akivaizdoje, susitelkė visa visuo-
menė, stengdamasi visomis išgalėmis prisidėti 
teikiant pagalbą nuo karo nukentėjusiems pa-
bėgėliams bei likusiems kovot prieš autoritarinio 
Rusijos rėžimo vykdomus karinius veiksmus. Tai 
labai svarbu. Bet koks palaikymas šiandien yra 
reikšmingas.

Tačiau nepaisant noro padėti ir įtampos, kurią patiria ne vienas iš 
mūsų artimos aplinkos, neleiskime augti neapykantai Lietuvoje 
gyvenantiems tautinių mažumų žmonėms. Privalome savo jėgas, 
energiją, pagalbą nukreipti ne prieš kitos tautybės žmones, ku-
rie yra tokie pat Lietuvos piliečiai, tokie pat Rokiškio rajono gy-
ventojai, tokia pat mūsų visuomenės dalis, kaip ir kiekvienas iš 
mūsų, o į prisidėjimą ir Ukrainos  palaikymą. 
Kviečiu kalbėtis šeimose, namuose, mokyklose, darbe ir bet ku-
rioje kitoje aplinkoje, kad užkirstume kelią didžiulės neteisybės 
ir neapykantos kurstymui, kuri gali tapti dar vienu įrankiu Rusijos 
propagandos skleidimui. 
Tą mes galime padaryti. Tai nieko nekainuoja, tačiau tai parodo 
mūsų vienybę ir stiprybę kritinėse situacijose. 
Rokiškėnai, nepasiduokime emocijoms, palaikykime vieni kitus! 
Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas

Užs. 1671

Eidamas 31-uosius metus mirė Rokiškio 
rajono savivaldybės tarybos narys, 

Visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningi 
su Ramūnu Godeliausku“ narys Karolis 

Baraišys. 



22:30 Dviračio žinios
23:00 Išdavikas
00:00 Komisaras Reksas
00:45 Sukurta Lenkijoje
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:00 Žmogus voras
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:00 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje

11:15 Ko nori mergina
13:25 Nuotakų karai
15:15 Širdžių ėdikas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Kartos
21:45 Jupiterė. Pabudimas
00:15 10-oji Kloverfyldo gatvė
02:15 Papuolei!

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III-iasis etapas. 
Pakruojis
08:00 Pričiupom! 
08:30 Tauro ragas
09:00 „Savickas classic 2021“. 
Panevėžys
10:05 Kova už būvį 
11:15 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:15 Spec. būrys. Išlieka 

stipriausi. Australija 
13:45 Pragaro virtuvė 
14:45 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Jonavos „CBet“ - Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:30 Kondoras 
23:35 Narkotikų prekeiviai 
00:40 Įkaitas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
08:30 Kaimo akademija
09:00 Misija: laukinė gamta
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Partizanų keliais
11:00 Grupės "Balius" koncertas
11:30 Bušido ringas. Tarptautinis 

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Kelionių atvirukai 
07:15 Viesulas
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:50 Varovas. Didžioji 
dramblio kelionė
12:45 Ledo žemė
13:40 Stulbinami protai
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuoju Lietuvą
22:50 Išsiskyrimas
00:35 Nuotaka plėšikė
02:00 Varovas. Didžioji 

dramblio kelionė
02:55 Ledo žemė
03:45 Langas į valdžią
04:10 Stulbinami protai

06:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:30 Simpsonai
09:00 Amžius ne riba
09:30 Sveikata
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo 
istorijos
12:00 Besikeičianti planeta
12:40 Loterija "Kenoloto
12:42 Besikeičianti planeta

13:10 Laukinė Antarktida
14:15 Jausmų vandenynas
16:05 Kitame kūne
17:20 Loterija Kenoloto
17:22 Kitame kūne
18:00 Spintos šou su Vinted
18:30 TV3 žinios
19:30 Žaidimas galvOK
19:40 Eurojackpot
19:45 Žaidimas galvOK
21:30 Ponas Tolkinas
22:45 Loterijos Jėga ir Kenoloto
22:48 Ponas Tolkinas
23:50 Banga žudikė
01:45 Spartanas
02:15 Banga žudikė
03:50 Alpinistas
04:05 Sugyventi su Džounsais

06:30 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žvėrelių būrys 
07:30 Deksterio laboratorija 

08:00 Įspūdingasis Žmogus-voras 
08:30 Tomas ir Džeris 
08:40 Tomo ir Džerio šou 
09:10 Ponas Magu
09:40 Drakono užkeikimas
11:25 Dafnė ir Velma
13:00 Spidas Reiseris
15:45 Ne anyta, o monstras
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Kaip prisijaukinti slibiną
21:25 Papuolei!
23:30 Griaustinis tropikuose
01:35 Nenugalėti

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 

10:30 Kova už būvį 
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:35 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija 
13:45 Pragaro virtuvė 
14:45 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Įkaitas
00:15 Mirties namai
02:05 Šeštoji diena

05:20 „Reali mistika“
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. Joana 
Pavalkytė-Griniuvienė“
08:30 Eko virusas
09:00 Misija: laukinė gamta
10:00 Vantos lapas

10:30 Valstybės simboliai
11:00 Lauros Remeikienės 
koncertas
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 „Auksinė beprotybė”
21:30 „Gyvi“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
01:00 „Pėdsakas“ 
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 24/7
04:20 Misija: laukinė gamta
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
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05:05 Stulbinami protai
06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Laukinis rojus
13:00 Septyni pasauliai, 
viena planeta
13:50 Puaro
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Skarlet ir Kunigaikštis
21:50 Tuštybės mugė

06:00 Monstrų viešbutis
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:30 Simpsonai
09:00 Svajonių ūkis
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai

12:00 Besikeičianti planeta
12:40 Loterija Kenoloto
12:42 Besikeičianti planeta
13:10 Marlis ir aš: šuniukų metai
15:00 Sugyventi su Džounsais
17:15 Lietuvis pas lietuvį
17:20 Loterija Kenoloto
17:22 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai
22:00 Po vandeniu
22:45 Loterijos Jėga ir Kenoloto
22:48 Po vandeniu
23:55 Daktaras Streindžas
02:15 Banga žudikė

06:30 Zigis ir Ryklys
07:00 Žvėrelių būrys 
07:30 Deksterio laboratorija
08:00 Įspūdingasis Žmogus-voras 
08:30 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Ponas Magu
09:30 Lukas Skruzdėliukas

turnyras „BUSHIDO KOK 
2022"
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas“
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 „Auksinis dugnas. 
Antrasis filmas”
21:35 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Pėdsakas“
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 „24/7“
04:20 Misija: laukinė gamta
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2022"
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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 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
12:30 Tai kur toliau? 
13:30 Mūsų gyvūnai
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Išdavikas
00:00 Komisaras Reksas 

00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos.
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:00 La Maistas
08:30 Spintos šou su Vinted
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 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Raudonoji aušra
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Raudonoji aušra
00:20 Bulis
01:25 Elementaru
02:25 Įrodytas nekaltumas
03:25 X failai
04:25 Bulis
05:15 Moderni šeima
06:00 Žmogus voras

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 KK2 penktadienis

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 vai
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios 
22:30 24 valandos gyventi
00:20 Paskutinis laivas
01:20 Jupiterė. Pabudimas
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
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
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Prienų „Labas Gas“ - Utenos 
„Uniclub Casino - Juventus“. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Rytoj, kai prasidėjo karas 
23:05 Juodasis sąrašas
00:05 Kondoras
01:10 Narkotikų prekeiviai
02:10 Atsarginis prezidentas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
06:15 TV parduotuvė
06:30 Krepšinio pasaulyje
07:00 Kaimo akademija
07:30 „Aiškiaregė” 
10:05 „Netikėtas teisingumas“ 
11:10 „Neišsižadėk“ 

12:15 TV parduotuvė
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
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 „24/7“
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 „24/7“
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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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 Gyventi kaime gera
12:30 1000 pasaulio 
stebuklų
13:30 Veranda
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

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 Prieš srovę
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Saugus prieglobstis
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Saugus prieglobstis
00:55 Bulis
01:55 Elementaru
02:55 Įrodytas nekaltumas

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Nuo... Iki...

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
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Gangsterių medžiotojai 
00:45 Paskutinis laivas
01:45 24 valandos gyventi
03:20 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 Juodasis erelis
22:55 Rytoj, kai prasidėjo karas 
01:00 Tie, kurie žudo
02:00 FTB

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 „Valstybės simboliai. 
Vėliava.” 
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 #NeSpaudai
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 #NeSpaudai
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 #NeSpaudai
04:35 „Reali mistika“
05:15 Nauja diena
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PASLAUGOS

• Techninė pagalba kelyje. 
Avarinis automobilių 
atrakinimas. Sumaišyto kuro 
ištraukimas, išvalymas ir 
paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, 
skaldą, atsijas. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. 
Vežame mažais ir dideliais 
kiekiais, padidinto 
pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, 
žemės ūkio technikos 
transportavimas. Savivarčio 
paslaugos. Tel. 8 604 86 
441. Rokiškis
• Vežame į gydymo įstaigas, 
oro - jūrų uostus ir kitur. Jei 
reikia - palaukiame.  
Tel. 8 684 48 006. Rokiškis
• Betonuojame įvairios 
paskirties patalpas. Yra 
galimybė smėlį, žvyrą 
transportuoti žarnomis 
į vietas nepasiekiamas 
įprastam transportui (rūsius, 
namus grunto pakėlimui). 
Galime paruošti pagrindą, 
apšiltinti. Tel. 8 613 14 322. 

Rokiškis
• Valome kaminus, 
krosnių angas, atliekame 
santechnikos darbus. Mini 
ekskavatoriaus kasimo 
paslaugos.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Genime sodus. Karpome, 
formuojame gyvatvores, 
žeminame aukštas, jauname 
pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Biologinių valymo 
įrenginių August ir ko 
pardavimas, montavimas, 
aptarnavimas. Lauko 
inžinerinių tinklų įrengimas: 
Lietaus nuotekos, drenažas, 
vandentiekis, buitinės 
nuotekos. Visi žemės 
kasimo, lyginimo darbai. 
www.rokiskiokasyba.lt. Tel. 
8 679 19 742. Rokiškis
• Dengiame stogus, statome 
karkasinius pastatus, 
pasirūpiname visomis 
medžiagomis.  
Tel. 8 687 73 069. Rokiškis

• Ieškomi žemės ūkio 
paskirties plotai nuomai 
visame Rokiškio rajone. 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 625 06 841. Rokiškis
• Išnuomosiu didelį garažą 
su duobe Bajoruose.  
Tel. 8 606 14217
• Ieškau išsinuomoti 
tvarkingą suremontuotą 

NUOMA

3 kambarių butą. Prastų 
nesiūlyti. Tel. 8 626 69 642. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1-2 
kambarių butą su baldais 
Rokiškyje. Iki 150 Eur.  
Tel. 8 638 81 312. 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

• Nebrangiai gerai veikiančią 
rimtų gamintojų audio 
aparatūrą: kasetines dekas, 
tiunerius, CD grotuvus, 
stiprintuvus, resyverius, 
garso kolonėles.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis

GARSO TECHNIKA
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• Automobilinį grotuvą. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

• Pasikeitus situacijai 
turiu parduoti savo 3 metų 
augintinį šunį. Geras šeimos 
draugas ir idealus sargas. 
Informacija telefonu.  
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Akvariumą 270 l su 
pilna įranga, spintele, 
dekoracijomis, gruntu ir kt. 
Telieka pripildyti vandens 
ir įsileisti žuvytes. Kaina 
310 Eur. Tel. 8 676 02 460. 
Rokiškis
• Veršingą telyčią. 
Veršiuosis gegužės mėn. 
Tel. 8 645 92 171. Rokiškis
• Triušius auginimui. Turime 
patelių ir patinėlių.  
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis
• 2 žąsinus. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 675 51 088. Rokiškis
• Įvairių vištų viščiukus. 
Gimę 02-23. Obeliai.  
Tel. 8 614 21 831. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ieškau darbo. Turiu 
TR1 TR2 SZ kategorijos 
pažymėjimus. Negeriantis. 
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Skubiai ieškau vienadienių 
darbų. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
slaugyti, prižiūrėti žmogų, 
vaiką darbo dienomis. Kaina 
sutartinė. Rokiškio rajone. 
Tel. 8 646 25 082. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Sausas žalias malkas, 
medienos atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Tuščius buitinius dujų 
balionus. 20 Eur/vnt. Yra 
12 vnt. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Akvariumą su stovu ir 
žuvytėmis. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• Siuvimo manekeną. Kaina 
20 Eur.  
Tel. 8 629 06 324. Rokiškis
• Klevų sulą.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Lapuočių malkas 
kaladėmis. Kaina 300 Eur. 

KITA

Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Skaldytas lapuočių 
malkas. Kaina 330 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Malkas rąstais. Vežame po 
8 m. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Lapuočių malkas 
rąsteliais. Po 2 m.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Naudotas triušių 
girdyklas. Yra 10 vnt.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• 31 kub. m. eglės rastų. 
Ilgis 6,10 m.  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Malkų skaldyklę. 
Galingas variklis, skaldo 
labai lengvai. Kabinama 
prie automobilio kablio. 
Apžiūrėti Juodupėje. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 698 85 642. 
Rokiškis
• Šieną rulonais, medų. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Naujus el. prietaisus 
nuo kurmių, kurklių. 
Naikinimas be chemijos. 
Siunčiu. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Čekų, 
vokiečių gamybos. Siunčiu 
nuo 60 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius žvejybos 
tinklus. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• 2 pakuotes L dydžio 
sauskelnes. Viename nuimti 
gal du vnt. Kaina10 Eur.  
Tel. 8 683 62 601. Rokiškis

• Gerai veikiantį Samsung 
Galaxy J7. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Keičiu labai geros būklės 
telefoną iPhone 7 128 
GB su dėžutę, ausinėmis 
į kampą su miegamąją 
funkciją arba į dviejų 
aukštų lovytę vaikams su 
čiužiniais. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Mažai naudotą Xiaomi 
Redmi 9. Pirktas praeitą 
vasarą, naudotas su dėklu. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 607 37 618. Rokiškis
• Puikios būklės Huawei 
P40 Lite. Juodos spalvos. 
Pilnas komplektas. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Tvarkingą Samsung 

MOBILIEJI TELEFONAI

• Keičiu 1 kambario butą 
Panevėžyje 29,86 kv. 
m esantį miesto centre į  
tvarkingą, gerame name, 1-2 
kambarių butą Rokiškyje, 
nuo 2 iki 3 aukštų. Namas 
renovuotas, išmokėtas, šiltas, 
ne kampinis, arti prekybos 
centrai, gydymo, ugdymo 
įstaigos.  
Tel. 8 622 56 250. Rokiškis
• 5 kambarių rąstinį namą su 
0,24 ha sklypu Rokiškio raj., 
Panemunėlio geležinkelio 
stotyje, Šetekšnų g. 
Vandentiekio nėra, yra 
šulinys. Name negyvenama 
apie 10 metų, reikalingas 
remontas. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
derinama. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 629 66 624. Panevėžys
• Respublikos g. ramioje 
vietoje 0,15 ha sklypą namo 
statybai. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 
Tekstilininkų g. Reikia 
remonto. Informacija 
telefonu. Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 647 61 749. Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių 
g. Pirmas aukštas. 
Reikalingas remontas. Kaina 
34000 Eur.  
Tel. 8 676 32 459. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Gal kas turi nenaudojamą 
ir gali padovanoti nedidelį 
šaldytuvą su viena šaldymo 

PRAŠO PADOVANOTI

• Trijų dalių vežimėlį. 
Dovanų vaikštynė. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 600 30 766. 
Rokiškis
• Geros būklės supamą 
arkliuką. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Batutą. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 676 90 299. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

Galaxy A70. Be skilimų, 
nekritęs. Visada naudotas 
su dėklu ir apsauginių 
stikliukų. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 621 96 788. Utena

kamera. Tel. 8 648 70 025. 
Rokiškis
• Gal kas turi nenaudojamą 
šuns būdą ir galėtų 
padovanoti.  
Tel. 8 603 75 685. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti 
vaikams dviejų aukštų 
lovytę. Tel. 8 603 03 310. 
Rokiškis

PAŽINTYS

• Siūlo darbą medkirtės, 
medvežės operatoriams 
miškovežio su 
manipuliatoriumi 

vairuotojui.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalingas žmogus darbui 
su stogais.  
Tel. 8 687 73 069. Rokiškis
• Ieškome auklės 6 metų 
mergytei. Ne kasdien, ligos 
ir kitais atvejais.  
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis 
darbininkas vidaus apdailos 
darbams. Darbas pastovus. 
Tel. 8 632 21 348. Rokiškis
• Ieškau spec. pedagogės. 
Darbui savaitgaliais po dvi 
valandas per dieną su autiste 
mergaite 9 m. Darbas būtų 
nuo birželio mėn. Galima 
pas mus namuose, pas jus. 
Nuvežtų, parvežtų. Kainą 
sutarsime.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą 
vilkiko vairuotojui. Darbas 
po Lietuvą. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Dalimis Stihl 271 ir Stihl 
250 arba viską kartų. Galiu 
siusti paštu visoje Lietuvoje. 
Tel. 8 675 88 304. Rokiškis
• Tvarkingą motobloką 
Pony su freza. Vokiečių 
gamyba, itališkas variklis, 
3 bėgiai ir atbulinis. Dirba 
gerai, važiuoja. Apžiūrėti 
Juodupėje. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 698 85 642. 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 

SODO, DARŽO TECHNIKA

700 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

• Nebrangiai kokybiškus 
gelsvos spalvos fasado 
dažus. 9 kg ir 2,7 kg talpos. 
Kaina derinama. Kamajai. 
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Galingą kompresoriaus 
galvą. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Bosch elektros generatorių 
380 V 5,5 kW. Kaina 1900 
Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• Kokybišką pjautą statybinę 
medieną. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Gerai veikiantį elektrinį 
paspirtuką Xiaomi MI 
M365. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• VW Sharan. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 66 kW, TA 2 m. 
Kėbulas geras, beveik be 
rudžių. Elektriniai langai, 
puodelių laikikliai, 7 vietos. 
Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Motorolerį Honda 
X8R. Kuriasi, važiuoja. 
Sudėta nauja grupė. Turi 
kosmetinių trūkumų. Visa 
elektronika veikia puikiai. 
Variklio galingumas 49CC. 
Dokumentai tvarkingi. Yra 
SDK kodas. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 607 68 436. Rokiškis
• Seat Ibiza. 2004 m., 1,9 
l, TDI, 96 kW+Chip viso 
130 kW, TA iki 2023-04. 
Žieminės padangos, lieti 
ratlankiai. Kaina 850 
Eur. Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
• Geros būklės važiuojantį 
tvarkingą prižiūrėtą VW 

TRANSPORTO PRIEMONĖS
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Naujų ir senų namų bei pastatų šiltinimas labai geromis 
kainomis - tik pas mus! Šiltiname sertifikuota, kokybiška 

biria Ekovata ir ISOVER stiklo vata. Rokiškio rajone 
atvykimas NEMOKAMAS !!!

Tel. +370 623689

PERKA

Golf 3. Dyzelis, TD. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 682 75 737. Rokiškis
• VW Golf. 1,9 l, TDI, 
66 kW. Kuriasi gerai, 
važiuoja. Parūdijęs. Be 
akumuliatoriaus. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 614 85 961. 
Rokiškis
• Saab 95. 2004 m., 2,0 
l, turbo, benzinas. TA iki 
2023. Puikiai važiuojantis. 
Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
• VW Transporter. 1,9 l, 
50 kW, TDI. TA virš metų, 
kas 2 m. Yra draudimas. 
B kategorija. 9 vietų, 
prailgintas, keleivinis 
darbinis. Kuriasi gerai. 
Važiuoklė nebilda, padangos 
geros M+S C. Turi kėbulo 
minusų, papuvę slenksčiai, 
arkos, bet jie buvo tvarkyti. 
Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 613 43 941. Anykščiai
• VW Golf 4. 2003 m., 1,9 l, 
96 kW, TDI, 6 pavaros, TA 
metams. Žeminta, raudonos 
spyruoklės, sportinis 
vairas, rekaro sėdynės, 
LED galiniai žibintai, 
nauji priekiniai, salonas 
tvarkingas. Kuriasi, trauka 
gera, važiuoklė tvarkinga. 
R17 lieti ratlankiai. Kaina 
990 Eur. Tel. 8 624 04 265. 
Anykščiai
• Mikroautobusą Peugeot 
Boxer. 2003 m, 2,8 l, HDI, 
TA iki 2022-03. Ilgas, 
aukštas. Galima vairuoti 
su B kategorija. Supuvę 
slenksčiai. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
• Opel Zafira. 2000 m., 60 
kW, dyzelis, TA iki 2022-
12-28. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 609 62 573. Kupiškis
• 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
• Škoda 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. 
Panevėžys

• Bagažinės kilimėlį. Toyota 
Avensis 2015-2021 metų 
modeliui. Kaina 19 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• VW Sharan Alhambra 
Ford Galaxy kablį. 2002 m. 
su pajungimo rozetė ir laidų 
instaliacija. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Dalimis Audi A6 C5 2,5 
l, TDI, BMW E39 3,0 l, D, 
142 kW. Tel. 8 618 05 923. 
Rokiškis
• Ratlankius R16 5x110 
Opel. 4 vnt. Visi kartu už 
nurodyta kainą. Padangos 
yra žieminės ir beveik 
sunaudotos. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. Nuo 
1999 m. iki 2004 m. Naujus 
galinius stabdžių diskus, 
galinį bagažinės uždangalą. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Vasarines padangas su 
ratlankiais R14.  
Tel. 8 620 16 002. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira. 2004 
m., DTI, apdaila OPC. Opel 
Zafira 2002 m., 2,2 l, DTI, 
92 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• BMW ratlankių dangtelius. 
Skersmuo 6,5. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. 1,9 l, 
66 kW. Tel. 8 622 17 832. 
Rokiškis
• Padangas R15 185/65 
M+S ir R16 205/45 M+S. 
Likutis visų po 7 mm. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
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. 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

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

• Mažai naudotą geros 
būklės išmanųjį televizorių 
Estar. Arba keičiu į kampą 
su miegama dalimi ar į 
dviejų aukštų lovą vaikams 
su čiužiniais. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
Funai. 81 cm įstrižainė. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
Panasonic. Įstrižainį 81 cm. 
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Televizorių Philips Smart 
Android. 32 colių. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 648 73 565. 
Rokiškis
• Televizorių Xiaomi. 
Įstrižainė 109 cm. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 675 70 379. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Grūdų šieno džiovinimo 
ventiliatorių. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Trifazį grūdų malūną . 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Važiuojantį savos 
gamybos traktorių. Dyzelis. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 620 Eur. 
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Geros būklės Akpil 
lėkštes. Plotis 3,15 m. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 618 60 325. Rokiškis
• Geros būklės Pamorol 
smulkintuvą. Plotis 2,7 m. 
Kaina 1200 Eur. Beveik 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

nenaudotą smulkintuvą 
Metal-Fach Z022/2. 
Plaktukai, yra nauji peiliai. 
Plotis 2,5 m. Kaina 3200 
Eur. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 618 60 325. 
Rokiškis
• Naują žolės smulkintuvą 
plaktukinį. Plotis 1,80 
m. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 920 Eur. 
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Naują bulvių sodinamąją. 
Iš Lenkijos. Kaina 420 Eur. 
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Savos gamybos traktorių. 
Variklis T25. Mažai 
dirbęs, viskas veikia, jokių 
problemų nėra. Yra naujos 

laidos dokumentai prie 
traktoriaus.  
Tel. 8 621 21 526. Rokiškis
• Traktorių Belarus 82. 
Kaina 6700 Eur.  
Tel. 8 689 78 922. Biržai
• Tvarkingą 3 korpusų 
plūgą su priešplūgiais ir 
priedais. Arti tiek durpes, 
tiek molingą vietovę. 
Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Kupiškis
• Traktorių Belarus MTZ-
80, sėjamąją SZ 3,6 
diskinę, plūgą Kverneland 
3 Korp, linginę apsaugą, 
apvalus rėmas.  
Tel. 8 606 80 567. Biržai
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Užgavėnės muziejuje – tik vaikams

Daugelyje šalies miestų 
atšaukti Užgavėnių rengi-
niai. Ne išimtis ir mūsų ra-
jonas. Viena iš nedaugelio 
surengtų švenčių – Rokiš-
kio krašto muziejuje. Ir jos 
buvo skirtos tik vaikams.

Kaip šventės išvakarėse 
„Rokiškio Sirenai“ komen-
tavo muziejaus direkto-
rė Nijolė Šniokienė, buvo 
svarstyta rengti ar nerengti 
šventę. Priežastis – karas 

Ukrainoje. Tačiau rajono 
vadovų pozicija, pasak di-
rektorės, buvo rengti. Tik 
programa peržiūrėta. Vietoj 
trankių linksmybių: rames-
nė, ne tiek šokiais ir daino-
mis, kiek žaidimais parengta 
programa.

Muziejaus renginyje da-
lyvavo miesto mokyklų 
moksleiviai. Jie atvyko or-
ganizuotai, autobusiukais, 
pasidabinę kaukėmis. Vieni 
jas gamino patys, kiti – at-

sinešė iš namų. Greta velnių 
ir raganų, daktarų buvo ir 
labai įdomių personažų, pa-
vyzdžiui, nešiojančių siaubo 
filmų veikėjų kaukes. Vaikai 
noriai rungėsi įvariose rung-
tyse, o nugalėtojai džiaugėsi 
gavę riestainių medalius.

Kai kas vyko ir ne pagal 
scenarijų: antai virvės trau-
kimo rungtį turėjo laimėti 
Kanapinis su savo pasekė-
jais. Tačiau pirmu traukimu 
užtikrintą pergalę pasiekė 

Lašininio komanda.
Neilgai truko ir Gavėno 

deginimo ceremonija: figū-
rėlė supleškėjo per kelias 
sekundes. Šventės metu jau-
nimas ėjo vos pora ratelių: 
šoko kartu su meška ir ra-
teliu apėjo degantį Gavėną. 
Pasivaišinę muziejininkų 
saldainiais ir riestainiais, 
jaunieji rokiškėnai vėl iš-
skubėjo į pamokas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Kovo 4-oji, 
penktadienis, 

9 savaitė.
Iki Naujųjų liko 302 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 7.01 val., 
leidžiasi 18.00 val. 

Dienos ilgumas 10.59 val.
Mėnulis (jaunatis) 

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Daina, Daugvydas, Girmantė, 
Kazimieras (Kazys), Kazimiera, 

Vaclova, Vacė
Rytoj: Austra, Aurora, Liucijus, 
Vydotas, Giedrė, Klemensas, 

Virgilijus
Poryt: Gerasimas, Norvilas, 

Raminta, Rožė

Šv. Kazimiero — Lietuvos 
globėjo diena

Kovarnių diena (kovų grįžimo į 
Lietuvą diena)

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1678 — gimė italų kompozi-
torius Antonio Vivaldi (Antonijus 
Vivaldis).

1791 — Vermontas tapo 14-ąja 
JAV valstija.

1793 — antrai kadencijai JAV 
prezidento poste inauguruotas 
George Washington (Džordžas Va-
šingtonas).

1861 — įvyko 16-ojo Amerikos 
Prezidento Abraham Lincoln (Abra-
omo Linkolno) inauguracija.

1877 — Maskvoje įvyko Piotr 
Čaikovsky (Piotro Čaikovskio) baleto 
„Gulbių ežeras“ premjera.

1906 — Nyderlanduose gimė 
amerikiečių rašytojas, H.K. Ander-
seno premijos laureatas (1962 m.), 
parašęs apie 30 knygų Meindert De 
Jong (Meindertas De Jongas).

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1877 — gimė prozininkas Ka-
zys Lekeckas. Mirė 1944 m.

1917 — Kazys Kaluževičius, 
lietuvių cirko artistas. Mirė 1965 m.

1936 — gimė Kęstutis Arlaus-
kas, jaunimui išleidęs istorines nuo-
tykines apysakas „Bėglys“ (1987), 
„Paslapties kaina“ (1995).

Post scriptum
Melagiu ir tiesą sakant 

niekas netiki.

Ukrainietiški barščiai

PARUOŠIMO BŪDAS:
1.  Mėsą supjaustykite kubeliais sudėkite į gilų puodą, užpilkite 3 litrais šalto vandens, 
užvirinkite, kaitrą sumažinkite ir virkite 2 valandas. Po 2 valandų mėsa bus minkštutėlė, 
o puode susidarys sodrus sultinys, kurį beliks papildyti daržovėmis.
2. Burokėlius nulupkite, sutarkuokite arba supjaustykite šiaudeliais. Dėkite į keptuvę su 
šaukštu įkaitinto aliejaus, keletą minučių pakaitinkite, uždenkite dangčiu ir palikite pa-
sitroškinti apie 10 min., tuomet įmaišykite pomidorų pastą ir viską troškinkite uždengę 
dar 20 min. Atidėkite.
3. Į 2 valandas lėtai virusį puodą sudėkite plonais šiaudeliais pjaustytus kopūstus, tuo-
met - šiaudeliais ar kubeliais pjaustytas bulves. Virkite kol suminkštės.
4. Morką nuskuskite ir supjaustykite šiaudeliais, svogūną - pusžiedžiais. Atskiroje keptu-
vėje apkepinkite aliejuje. Apkepintas daržoves sudėkite į puodą. Į puodą taip pat dėkite 
nedideliais šiaudeliais supjaustytą papriką.
5. Į puodą sudėkite iš anksto su pomidorų pasta patroškintus burokėlius. Virkite dar 10 
minučių. Barščius pagardinkite keliais lauro lapeliais, druska, pipirais, kaitrą išjunkite, 
puodą uždenkite ir palikite pastovėti 20 minučių.
6. Ukrainietiški barščiai tradiciškai tiekiami su šaukštu riebios grietinės ir česnakiniu 
sviestu apteptomis, šiltomis mielinėmis bandelėmis.

INGREDIENTAI:
• 500 gramų jautienos
• 500 gramų kiaulienos
• 300 gramų kopūstų
• 200 gramų bulvių
• 2 vienetai burokėlių
• 1 vienetas morkų
• 1 vienetas vogūnų
• 1 vienetas paprikos
• 1 šaukštas pomidorų pastos
• šiek tiek aliejaus
• šiek tiek lauro lapų
• šiek tiek druskos
• šiek tiek pipirų

Antradienį įsigaliojo 
draudimas žvejoti kiršlius 
ir sterkus, pranešė Aplin-
kos apsaugos departamen-
tas.

Sugavus tokias žuvis, 
gresia bauda iki 300 eurų 
ir žuvų ištekliams padary-
tos žalos atlyginimas – 240 
eurų už vieną žuvį, taip pat 
konfiskuojami ir pažeidimo 
padarymo įrankiai ir priemo-
nės. 

Aplinkosaugininkai pri-
mena, kad šiuo metu vis dar 
draudžiama žvejoti ir lyde-
kas.

„Norime priminti, kad 
šiuo metu draudžiama gau-
dyti sterkus, kiršlius ir lyde-
kas. Neleistinu metu sugavus 
šias žuvis, teks atlyginti žuvų 
ištekliams padarytą žalą. 
Pagal Vidaus vandenyse 
padarytos žalos žuvų ište-

kliams apskaičiavimo tvarką 
žuvų bazinis įkainis yra 240 
eurų“, – teigė Kauno gyvo-
sios gamtos apsaugos ins-
pekcijos viršininkas Darius 
Jurevičius.

Jei žuvys sugautos ich-
tiologiniame draustinyje ar 
rezervate, teks sumokėti tris 
kartus daugiau.

Be to, draudžiamu lai-
kotarpiu sugavus minėtų 
rūšių žuvis, teks susimokėti 
ir administracinę baudą nuo 
120 iki 300 eurų. Iš pažei-
dimą padariusio asmens bus 
konfiskuojami pažeidimo 
padarymo įrankiai bei prie-
monės.

Draudimas žvejoti lyde-
kas galioja nuo vasario 1-os-
ios iki balandžio 30 dienos, 
sterkus – iki gegužės 31 die-
nos, kiršlius – iki gegužės 15 
dienos.

BNS inform.

Įsigaliojo draudimas žvejoti 
kiršlius ir sterkus
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 5 d. Naktį -5

Dieną 3
ŠR, 
2-6 m/s

Kovo 6 d. Naktį -5
Dieną 4

V,
4-9 m/s

Kovo 7 d. Naktį -1
Dieną 3

Š,
4-9 m/s

Kovo 8 d. Naktį -6
Dieną 2

R,
3-8 m/s

Orų prognozė kovo 5-8 d.

Iš Rokiškio kilęs laidų vedėjas – 
naujos akcijos „Kai „tinginiu“ vaišina, 
remk Ukrainą“ iniciatorius

Pastarųjų dienų įvy-
kiai, susiję su kariniais 
veiksmais Ukrainoje, 
abejingų nepalieka. Pa-
laikymas šiai tautai iš-
reiškiamas įvairiomis 
formomis. Tai ir morali-
nis palaikymas, parama 
maistu bei drabužiais, 
taip pat – ir pervedant 
lėšas nevyriausybinėms 
organizacijoms bei ju-
dėjimams, teikiantis 
humanitarinę pagalbą 
Ukrainos gyventojams 
bei techniką, aprangą bei 
įrangą kariams, kovo-
jantiems už šalies laisvę. 
Vienas tokių – pilietinis  
judėjimas BLUE/YEL-
LOW. Kauno „Žalgirio“ 
klubo darbuotojas bei 
laidų vedėjas Rytis Kaz-
lauskas, kilęs iš Rokiš-
kio, sugalvojo originalią 
idėją, padėjusią papil-
dyti VšĮ „Mėlyna ir gel-
tona“ sąskaitą, kurioje 
renkama parama Ukrai-
nos kariams.

Rytis Kazlauskas 2022 
m. kovo 1 d. socialiniame 
tinkle „Facebook“ prane-
šė:

„Skelbiu akciją „Kai 
„tinginiu“ vaišina, remk 
Ukrainą“. Kai kažkuri iš 
pirmųjų karantino bangų 
mus krėtė, išmokau ga-
mint „tinginį“. Aišku, ten 
kažkokio didžiulio mokslo 
nėra: sausainiai, sviestas, 

kakava ir kondensuotas 
pienas, bet man, kaip pri-
siekusiam „tinginio“ mė-
gėjui, tai buvo sau pačiam 
įteikta meškerė kada tik 
noriu susižvejoti šitą gėrį.

Vakar vakare kilo to-
kia paprasta mintis: kodėl 
gi man nepagaminus šiek 
tiek daugiau „tinginio“ 
„plytų“ ir nepadarius nedi-
delės Ukrainos palaikymo 
akcijos? Sulaksčiau į par-
duotuvę ir iki vėlyvesnės 
nakties pagaminau 8 dide-
lius (po 750-800 gramų) 
„tinginio“ „statybinius 
blokelius“...

Kai yra užtektinai „tin-
ginio“, galima ir sužaisti, 
pasiūlant draugams, pažįs-
tamiems (ir nelabai) įsi-
gyti „tinginio“ ir paremti 
Ukrainą. Kaip skelbė lai-
dų vedėjas, suma už vieną 
„tinginio“ „plytą“ galėjo 
būti ir simbolinė. Surink-
tus pinigus Rytis pažadėjo 
paaukoti judėjimui BLUE/
YELLOW.

Užteko keleto valan-
dų ir „tinginio“ nebeliko. 
Gardėsiu vaišinosi ir LRT 
Radijas žurnalistai. Žai-
biškai pasibaigusioje akci-
joje „Kai „tinginiu“ vaiši-
na, remk Ukrainą“ naujieji 
„tinginių“ savininkai ir 
LRT RADIJAS žurnalistai 
paaukojo 250 eurų. Visi 
pinigai nukeliavo į Blue /
Yellow sąskaitą. Sociali-
niame tinkle Ryčio draugai 

prašė ir dar „tinginio“, no-
rėdami užsakymą pakartot, 
o iniciatyvusis konditeris 
atsakė dėl antrosios akci-
jos dalies pagalvosiantis.

Primename, kad BLUE/
YELLOW yra pilietinis 
judėjimas, gimęs interne-
tinėje erdvėje ir jungiantis 
būrį bendraminčių, išsi-
barsčiusių įvairiose pasau-
lio šalyse. Jų gretose neat-
lygintinai dirba žmonės iš 
Lietuvos, Ukrainos, Švedi-
jos, Vokietijos, JAV, Kana-
dos, Lenkijos ir kitų vals-
tybių. Šios grupės narius 
bendras tikslas - konkreti 
pagalba Ukrainos kariams, 
kovojantiems prieš Rusi-
jos agresiją, šalies rytuose. 
2022 m. kovo 1 d. per lė-
šomis per bankų sąskaitas, 
telefonu, SMS žinutėmis 
bei kriptovaliutomis buvo 
paaukota 10 milijonų eurų 
nuo lėšų rinkimo pradžios. 
Šiuo metu yra nupirkta ir 
greitai pasieks Ukrainą:

Ekipuotės už maždaug 
130 tūkst. eurų;

Optikos už maždaug 80 
tūkst. eurų;

Šalmų už maždaug 810 
tūkst. eurų;

Šarvinių liemenių už 
maždaug 630 tūkst. eurų;

Taktinės medicinos 
priemonių už maždaug 
190 tūkst. eurų;

Satelitinių telefonų už 
maždaug 200 tūkst. eurų.

Rita GRIGALIENĖ

Nuo kovo 1 d. Lietu-
vos pašto bei „PayPost“ 
skyriuose sustabdytos  į 
Rusiją ir Baltarusiją ar 
iš jų atliekamos pinigi-
nės perlaidos. Taip pat 
nuo kovo 2 d. Lietuvos 
paštas stabdo komerci-
nių siuntų, t. y. verslo 
klientų siunčiamų siun-
tų, siuntimą į Rusiją 
bei Baltarusiją.

„Solidarizuojamės su 
visu pasauliu ir iš savo 
pusės darome tai, ką 
galime. Apsisprendė-
me stabdyti komercines 

siuntas į Rusiją ir Balta-
rusiją, taip pat nuo šian-
dien nevykdome piniginių 
perlaidų, tuo  nuosekliai 
prisidėdami prie apribo-
jimų finansinių srautų ju-
dėjimui“, – sako Lietuvos 
pašto generalinė direktorė 
Asta Sungailienė. 

Į Rusiją ir Baltarusiją 
siunčiamos komercinės 
siuntos stabdomos nuo 
kovo 2 dienos. Iki šios da-
tos Lietuvos paštui klientų 
pateiktas komercines siun-
tas bus siekiama pristaty-
ti, nepaisant sutrikusios 
tarptautinės logistikos su 

minimomis šalimis. Vė-
liau Rusijos ir Baltarusi-
jos kryptimi siunčiamos 
siuntos iš verslo klientų 
priimamos nebebus.

Lietuvos paštas taip 
pat paskelbė, kad pašto 
skyriuose iš prekybos 
išimtos visos rusiškos 
ir baltarusiškos prekės, 
nutraukiamas rusiškų 
bei baltarusiškų leidinių 
platinimas visoje šalies 
teritorijoje bei stabdoma 
prekyba „Respublikos“ 
grupės leidiniais.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Lietuvos paštas stabdo komercines 
rusiškas ir baltarusiškas siuntas bei 
pinigines perlaidas
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ANEKDOTAI

Mokytoja Petriuko 
klausia:

– Aš prausiuosi, tu 
prausiesi, jis, ji prausiasi. 
Koks tai laikas?

– Sekmadienio 
vakaras.

***
Per pamoką klasei 

buvo paskirta užduotis: 
parašyti, kas yra gaidys.

Ramūnė rašo:
– Gaidys yra 

vyriškosios giminės višta. 
Jis saugo vištas.

Neišmanėlis Lukas 
rašo:

– Gaidys yra keistas 
paukštis, kuris nuolat 
sako "KAKARYKŪŪ", ir 
daugiau nieko neveikia.

Petriukas rašo:
– Gaidys yra žiaurus 

paukštis. Mat jis gąsdina 
vaikus ir kartais apkakoja 
vištas.

***
Vienas kaimynas kitam:
– Įsivaizduoji, kokia 

mano žmona: guliu sau 
ant sofos, žiūriu TV, lauke 
čiulba paukšteliai, saulytė 
šviecia, lapeliai skleidžiasi, 
o žmona vis tą patį: Išnešk 

eglutę! Išnešk eglutę!
***
– Kazį, tavo karvė rūko. 
– Tai, kad atrodo, kad 

ne,– sako nustebęs Kazys
– Tai tada tavo tvartas 

dega.
***
Ateina žmogelis į 

kirpyklą. Kirpėjas jį 
pasodina, išplauna galvą, 
pradeda kirpti ir pasakoja:

– Tu įsivaizduoji, kas 
šiandien buvo! Einu gatve, 
o ten tokia avarija! Kraujai 
tik tykšta! Žmonių gabalai 
mėtosi!

Klientas pakelia galvą ir 
klausia:

– Ponas kirpėjau, o kam 
jūs visa tai man pasakojat?

– Matot, kai jums 
plaukai piestu atsistoja, 
man lengviau kirpti.

***
Susitinka dvi blondinės 

vidury lauko (tikriausiai 
grybavo). Staiga viena 
pamato kažkokius 
pėdsakus:

– Žiurėk, briedžio 
pėdsakai!

Kita atsako:
– Nesamonė! Čia šerno 

pėdsakai!
– Briedžio!
– Šerno!
Šitaip jos ginčijosi vieną 

valandą, dvi valandas...Iki 
tol kol jas nepervažiavo 
traukinys.

***
Mokytoja klausia:
– Petriuk, kodėl vėl 

vėluoji?
– Mane einant į mokyklą 

užpuolė!
– Kaip baisu! Ar kanors 

pavogė?
– Namų darbus.
***
– Mama, mama, aš 

mačiau močiutę.
– Kitą kartą nekask taip 

giliai smėlio dėžėje.
***
Kelių policininkas 

sustabdo blondinę:
– Ar aš per greit 

važiavau? – teiraujasi 
blondinė.

– Ne, jūs per žemai 
skridote!

***
Kalėjimas. Du kaliniai 

šnekasi. Vienas ir klausia:
– Už ką tu sėdi?
Kitas atsako:

– Už katę.
– Čia dabar kaip? – 

nustemba pirmasis.
– Ogi uošvienę darže 

atkapstė – paaiškino 
antrasis.

***
Vyrukas ateina pas 

draugą ir tik peržengęs 
slenkstį sako:

– Lažinuosi iš šimto 
eurų, kad nežinai, ko 
atėjau!

– Tu atėjai pasiskolinti 
pinigų.

– Va ir neatspėjai! Taigi 
duok šimtą eurų!

***
Kartą buvo toks 

kalnas ir jei užlipus ant 
jo pameluodavai jis 
prasiverdavo ir žmogus 
įkrisdavo į bedugnę.

Na tai užlipo ant to kalno 
juodaplaukė, brunetė ir 
blondinė.Juodaplaukė sako:

– Aš esu pati gražiausia 
Lietuvos moteris! Pakšt 
įkrito.

Brunetė sako:
– Aš esu pati 

madingiausia Lietuvos 
moteris! Pakšt įkrito. 

Na ir sako blondinė:
– Aš galvoju. Pakšt 

įkrito.
***
Per vakarėlį klausia 

blondinė blondinės:
– Kodėl tavo vyras 

raudonas akys ir 
išsprogusios?

– Turbūt kaklaraištį per 
daug suveržiau?!

***
Mažoji Onutė per pietus 

klausinėja mamos:
– Mama, kodėl tėvelis 

neturi plaukų?
– Todėl, kad tėvelis labai 

daug galvoja!
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– Mama, o kodėl tu 
turi tiek daug plaukų?

– Valgyk ir nešnekėk!
***
Kartą vyras sėdi prie 

upes žvejams skirtoje 
vietoje. Atvažiuoja 
policininkas ir sako:

– Čia negalima žvejot.
– Aš nežvejoju.
– O tai ką darai,- sako 

policininkas.
– Slieką maudau.
– Parodyk.
– Va, žiūrėk.
– Aišku, na bet vistiek 

bauda išrašysiu, nes 
nudistams maudytis čia 
draudžiama.

***
Susitinka dvi sraigės, 

viena be kiauto.
– Kur tavo kiautas?
– Ahh, pabėgau iš 

namų.
***
Viršininkas–

pavaldiniui:
– Ką jūs čia veikiate?
– Vykdau jūsų 

paliepimą.
– Bet aš nieko 

neliepiau.
– O aš nieko ir 

nedarau.
***
Sėdi dvi beždionės. 

Viena žemiau kita 
aukščiau. Apatinė sako:

– Koks šiltas lietus. O 
viršutinė sako:

– Ką noriu tą darau.
***
Petriukas klausia tėčio:
– Tėti, kur yra 

Egiptas?
– Paklausk mamos, ji 

visada, kažką kur nors 
nukiša.

• Kėdę - gultą. 
Platus atsisėdimas, 
pagaminta iš tvirto 
plieno, atlaiko 150 
kg. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 612 26 521. 
Rokiškis
• Didelį kampą su 
miegama dalimi. 
Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Dvigulę lovą. 
Plotis 1,60 m - 120 
Eur. Dvi spinteles 
po 30 Eur. 
Tel. 8 603 03 994. 
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt

BALDAI

• Gerai veikiančią 
mikrobangų krosnelę. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Gerai veikiančią 
automatinę skalbimo 
mašiną. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Dujinę viryklę Beko. 
Elektrinė orkaitė. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 676 78 801. 
Rokiškis
• Veikiančią mikrobangų 

krosnelę. Išvaizda 
7 iš 10 balų. Kaina 
15 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Dovanoju mažą skalbimo 
mašiną. Veikianti, bet 
reikia pakeisti guminę 
žarną apačioje. 
Tel. 8 603 75 685. Rokiškis
• Gal kam į kaimą ar 
sodą reikia kineskopinio 
televizoriaus. Nėra 
pultelio. Tel. 8 683 62 601. 
Rokiškis

• Dovanoju drabužius 
berniukui 12-13 metų ir 
batus 39-40 dydis. 
Tel. 8 652 92 396. Rokiškis

DOVANOJA

• Vaisius, daržoves, 
riešutus, džiovintus vaisius, 
šokoladinius riešutus, 
sėklas, liofi lizuotus, 
egzotinius, tropinius, 
ekologiškus  užkandžius 
internetu. Be cukraus, 
šokolade. Pigiau, akcija. 
Pristatymas į namus, ofi są. 
Tel. 8 683 40 123. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• J. Gruodžio g. prie garažų 
rasti automobilio Nissan 
raktai. Tel. 8 609 09 752. 
Rokiškis

RASTA, PAMESTA


