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Ukrainos vaikams pamoką 
vedusi rokiškėnė: ne spręsti 
uždavinius mokiau, noriu, kad 
jie atitrūktų nuo karo siaubo

Interviu su seniūnu: mažiausia seniūnija 
bando išlikti

4 p.

3 p.
Debiutą Mažų miestelių 
lygoje Rokiškio „Autodena“ 
baigė ketvirtfinalyje

6 p.

Naujos verslo idėjos Miegonių kaime – 
automobilių trasa bei poilsio parkas

3 p.
Darbdaviai skelbia noriai priimsiantys ukrainiečius. 
Tarp jų – ir Rokiškio krašto įmonės

5 p.

Šeštadienį pub’e „Gnomas“ 
vykęs labdaros aukcionas 
pranoko lūkesčius

2 p.

14 p.
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Po žiemos miego pradeda busti vagys
2022 m. kovo 6 d. 7.27 val. pranešta, kad Rokiškio r., 

Varlių k., iš ūkinio pastato pavogtas sodo traktorius ir ben-
zininis pjūklas. Nuostolis – 4000 Eurų. 

2022 m. kovo 6 d. 9.05 val. pranešta, kad Rokiškio r., 
Obeliuose, iš rūsio pavogti du dviračiai. Nuostolis – 1100 
Eurų.

Panevėžio VPK inform.

Perėjoje kliudė pesčiąjį
2022 m. kovo 3 d. apie 18 val., Rokiškyje, Respublikos 

g., nenustatytas automobilis sukdamas į kairę, nepraleido 
ir kliudė pėsčiųjų perėja ėjusį pėsčiąjį (g. 1979 m.). 2022-
03-04 vyras pasijuto blogai ir kreipėsi į medikus.

Panevėžio VPK inform.

Šeštadienį pub’e „Gnomas“ vykęs 
labdaros aukcionas pranoko lūkesčius

Šeštadienio vakarą 
įvyko pub‘o „Gnomas“ 
bei Rokiškio stalo žaidi-
mų klubo organizuotas 
labdaros vakaras skir-
tas paremti Ukrainos 
kariams. Aukų rinkimo 
būdas pasirinktas gana 
interaktyvus - paaukoti 
buvo kviečiama įsigy-
jant Rokiškio meninin-
kų, verslininkų, ugdymo 
įstaigų bei privačių rė-
mėjų įsteigtus aukciono 
prizus.

Tikslas: surinkti lėšų 
„Blue/Yellow“ 
organizacijai
Įžengus į renginio vietą 

- pub‘ą „Gnomas“ žmo-
nių laukė išrikiuoti būsimi 
aukciono prizai bei įvairūs 
stalo žaidimai. Žmonės, 
išsirinkę norimus stalo žai-
dimus, pradėjo žaisti bei 
bendrauti. 

Netrukus, ant scenos 
užlipę aukciono vedėjai 
Kristupas ir Miglė pristatė 
šio vakaro tikslą - surinkti 
lėšų „Blue/Yellow“ orga-
nizacijai, kuri tikslingai 

nuo 2014 m. remia Ukrai-
nos karius. Rėmimo būdas 
- aukcionas, kurio metu bus 
galima įsigyti Rokiškio me-
nininkų, verslininkų, ug-
dymo įstaigų bei privačių 
remėjų įsteigtus aukciono 
prizus. Paveikslai, džem-
periai ir puodukai su jau 
folkloru tapusia „Gyvačių 
salos“ gynėjų fraze, stalo 
žaidimai, Ukrainietiški sal-
dainiai, gėlių puokštės bei 
knygos puikavosi ant auk-
ciono prizų staliuko.

Gyva muzika bei 
kylančios aukciono 
sumos
Vakarą pradėję Haris ir 

grupė kvietė prisiminti ko-
vojančius Ukrainos žmo-
nes. Gyva muzika, bendra-
vimas bei stalo žaidimai 
neleido nuobodžiauti susi-
rinkusiems. 

Prasidėjus aukcionui 
dalyviai įnirtingai įsitrau-
kė į vedėjų siūlomus kainų 
svyravimus. Ypatingai da-
lyviai pinigų negailėjo pri-
zams su Ukrainietiška atri-

butika. Daugelis prizų nuo 
pradinės sumos pakildavo 
kelis kartus ir tas nebūdavo 
riba.

Pasak vienos renginio 
organizatorių, Rokiškio 
stalo žaidimų klubo atsto-
vės Medos Stanienės, su-
rinkta suma viršijo lūkes-
čius, buvo tikėtasi surinkti 
bent pusė suaukotos sumos. 

Aukciono metu „Blue/
Yellow“ organizacijai su-
rinkta 800 Eurų. 

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Rokiškyje atidaromas 
humanitarinės pagalbos 
postas

Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Rokiškio sky-
riaus būstinėje Vytauto g. 
25, Rokiškis, atidaromas 
humanitarinės pagalbos 
postas.

 
Jame kasdien 10 -14 val. 

budės savanoriai, pasirengę 
pasitikti į mūsų savivaldy-
bę atvykstančius ukrainie-
čius.

 Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus skyriuje teikiama 
pagalba:

- Higienos paketai
- Pirminė pagalba vais-

tais;
- Apranga, batai, pagal 

poreikį
- SIM (3 mėn. viskas ne-

mokamai)
- Komunikacinė įranga, 

pagal galimybes
- Informavimas
- Nukreipimas
- Kita, atliepiant specia-

liuosius poreikius
- Šeimos ryšių atkūri-

mas
 Adresas: Vytauto 25, 

Rokiškis Darbo laikas: 
10 – 14 kasdien Tel. nr. 
860677308 El.p. rokiskis@
redcross.lt

 Pagalba registracijos 
centruose:

- Pirma pagalba
- Pirma psichologinė 

pagalba
- Pagalba savivaldybei 

įsirengimo procese
- Srautų valdymas ir 

budėjimas paskirtuose 
postuose

- Registravimas
- Informavimas
- Higienos paketai
- Šeimos ryšių atkūri-

mas
- Kita, susiderinus indi-

vidualiai
Pagalba savivaldybės 

apgyvendimo vietose:
- Pagalba savivaldybei 

įsirengimo procese
- Humanitarinė pagalba
- Srautų valdymas ir 

budėjimas paskirtuose 
postuose

- Informavimas
- Registavimas
- Šeimos ryšių atkūri-

mas
- Kita, susiderinus indi-

vidualiai
 Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus – Rokiškio sky-
riaus vadovė

Jurgita Erslovienė , tel.
nr. 860677308, el.p. rokis-
kis@redcross.lt

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.

Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone

Praėjusią savaitę 
mūsų rajone patvirtinti 
364 nauji covid-19 atve-
jai (vasario 28 d. - pen-
kiasdešimt aštuoni, kovo 
1 d. - aštuoniasdešimt 
trys, kovo 2 d. - aštuo-
niasdešimt septyni, kovo 
3 d. - penkiasdešimt pen-
ki, kovo 4 d. - keturias-
dešimt penki, kovo 5 d. - 
trisdešimt keturi, kovo 6 
d. - du), rodo statistikos 

departameto skelbiami 
duomenys. 

Šiuo metu rajone serga 
733 asmenys.  

Viso nuo epidemijos 
pradžios mūsų rajone nuo 
covid-19 mirė 114 žmonių.         

Naujų atvejų skaičius 
rajone - 100 tūkst. gyven-
tojų dabar yra 2 893. 

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Pandėlio gimnazijos moksleiviai inicijavo solidarumo 
ukrainiečiams akciją ir aukojo gyvūnams

Nuo pat pirmųjų karo 
Ukrainoje dienų gyvūnų 
gerovės organizacijos ir 
prieglaudos reiškė palai-
kymą kviesdamos padėti 
Ukrainos augintiniams.

Atsižvelgdami į susida-
riusią situaciją, į negailes-
tingą Ukrainos tautos likimą, 
Pandėlio gimnazijos moks-
leiviai paaukojo gyvūnams 
maisto ir priežiūros priemo-
nių. Praėjusį savaitgalį para-
ma iškeliavo į Vilnių, o šią 
savaitę - į Ukrainą.

Taip pat, norėdami skleis-
ti žinią, kad nesa abejingi, 
Mokinių taryba kovo 4 dieną 
inicijavo solidarumo akciją 

„Taikos balandžiais papuoš-
kime mokyklos kiemą“.

 Šios akcijos metu gimna-
zijos mokiniai išreiškė vie-

nybę, supratingumą ir ukrai-
niečių tautos, kuri siekia 
taikiai ir ramiai kurti savo 
ateitį, palaikymą - papuošė 

mokyklos kiemą taikos ba-
landžiais.

Pandėlio gimnazijos 
inform.

Rokiškio profesinio mokymo centro mokinių komanda 
dalyvavo respublikiniame projekte-konkurse ir užėmė 
garbingą III-ąją vietą

Rokiškio profesinio 
mokymo centro dešim-
ties mokinių komanda, 
vadovaujama mokytojų 
Žydros Lomako ir Eglės 
Pranckūnienės, dalyva-
vo respublikiniame pro-
jekte-konkurse „Lietu-
vos kulinarijos ir etninio 
paveldo išsaugojimas ir 
puoselėjimas”, skirtame 
profesinio mokymo įstai-
gų mokiniams.

Šio projekto tema - 
kalendorinės šventės.
 Projekto tikslas - supa-

žindinti mokinius su skir-
tingais regionų papročiais, 
tradicijomis ir tradiciniais 
kalendorinių švenčių pa-
tiekalais.

 Dalyviai turėjo suvai-
dinti ir nufilmuoti pasirinktą 
kalendorinės šventės epizo-
dą savo regionui būdinga 
tarme, naudojant savo kraš-

to dainas, kitą kalendorinei 
šventei tinkamą tautosaką, 
pagaminti ir pristatyti šiai 
šventei būdingus patiekalus.

 Konkursas vyko nuoto-
liniu būdu, buvo pasirinkta 
Užgavėnių tema. Nors dėl 
karantino jis buvo atidėtas, 
galiausiai komanda įvykdė 
visas sąlygas, sudalyvavo 
konkurse ir užėmė garbingą 
III-ąją vietą.

 Rokiškio profesinio mo-

kymo centras nuoširdžiai 
dėkoja Rokiškio krašto 
muziejui ir muziejui „Lė-
lių namai“ už autentiškus 
kostiumus. Taip pat dėkoja 
Rokiškio KC priemiesčio 
padalinio Kavoliškyje kul-
tūrinės veiklos koordina-
torei-organizatorei Rasai 
Bimbienei už pagalbą ruo-
šiant muzikinę dalį.

Rokiškio profesinio 
mokymo centro inform.
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Naujos verslo idėjos Miegonių kaime – automobilių trasa bei poilsio parkas
Idėjų nestokojantys 

Rokiškio krašto žmonės – 
visada įdomi tema. Jeigu 
nebūtų jų, nebūtų naujo-
vių, prarastume galimybes 
sudominti atvykstančius. 
Tad taptume iš tiesų tuo, 
kuo galvoja esant vilniečiai 
bei kauniečiai – užkampiu. 
Miegonių kaime netoli Ba-
jorų gyvenantis Audrius 
Vaitiekūnas rankų nenulei-
džia ir bando sukurti šį bei 
tą originalaus.

Kuria darbo vietas sau
ir savo šeimai
- Esu kilęs iš Rokiškio 

miesto, Ąžuolų gatvės. Lai-
mės bandžiau ieškoti visur. 
Anglijoje, Norvegijoje, Ai-
rijoje. Galima gyventi visur, 
bet jeigu nesėdi koja ant 
kojos užsikėlęs, ir Lietuvoje 
gyventi galima. Apie 7 metus 
pragyvenu Kaune, keičiau 
darbus (ir vamzdynus klojau, 
ir valymo įrenginius įrengi-
nėjau), mokiausi konditeri-
jos. Finale grįžau į Rokiškio 
kraštą ir čia man labai gerai. 
Čia esu jau 8 metai. Rokišky-
je pradėjau dirbti suvirintoju, 
dabar darbuojuosi „Rokiškio 
sūryje“. Dabar mąstau, kaip 
galėčiau sau bei šeimai darbo 
vietas sukurti pats. Dalyvau-
ju projekte ir esu suplanavęs 
įrengti poilsio ir pramogų 
parką. Taip pat skirsiu dėme-
sio ir radijo bangomis valdo-
mų mašinėlių trasai., - pasa-
kojo Audrius Vaitiekūnas.

Susidomėjimas radijo 
bangomis valdomais
modeliais didėja
Verslininkas papasakojo, 

kad radijo bangomis valdo-
momis mašinėlėmis domė-
josi nuo vaikystės, tik tada 
esą jos būdavę „tam kartui“ 

– pasibaigdavo baterijos ir 
numesdavo į šoną. Suaugus, 
mašinų modeliai pasidarė 
sudėtingesni ir susidomėji-
mas tapo rimtesnis. Pirmą 
lenktyninį modelį Audriui 
padovanojo „Kalėdų Sene-
lis“ – vyras sako žinantis, 
kad jis tekainavo 42 eurus. 
Mums neįprasto sporto en-
tuziastas papasakojo, kad 
lenktynių modelių trasa at-
sirado per karantiną, kai jam 
pasidarė nuobodu. Įrengti 
padėjo draugas. Iš pradžių 
trasa buvo nedidukė, maž-
daug tris kartus mažesnė, 
negu dabar. Vėliau prie inici-
atyvos prisijungė dar vienas 
draugas, kuris domisi radijo 
bangomis valdomų mašinė-
lių lenktynėmis ir pernai vy-
rai nusprendė padidinti trasą. 
Dabar trasa yra 350 metrų 
ilgio. Sako, kad ją žadama 
dar padidinti. 2021 metais į 
varžybas atvyko 21 dalyvis. 
Per vienerius metus atsirado 
12 besidominčiu tokiu sportu 
rokiškėnų.

Nors ir ekstremalus, bet 
saugus sportas
- Manau, lenktynės radijo 

bangomis valdomais auto-

mobiliais yra saugus ekstre-
malus sportas. Adrenalinas 
praktiškai - tas pats, kaip ir 
ralio ar keturračių sporte, 
bet daug saugiau. Mes ne-
susirenkame alaus pagerti, 
tiesiog sveikai ir saugiai 
linksminamės. Bėda, kad 
mašinėlių modeliai brangūs, 
greit lūžta. Štai pernai nupir-
kau 4 modelius po 250 eurų. 
Negalvojau, kad bus tokie 
beviltiški. Bijau, kad jie tre-
jų metų neatlaikys. Daugiau 
tokių klaidų nebedarau ir 
žadu pirkti brangesnius au-
tomobilius. Manau, žmones 
sudomintų įdomesni maši-
nėlių modeliai, - pasakojo 
Audrius.

Trasą aplanko ir 
įžymybės
Verslininkas sako paskai-

čiavęs, kad pernai automobi-
liukų trasa atsipirko – jis at-
gavęs pinigus, kuriuos buvo 
išleidęs modelių pirkimui. 
Palenktyniauti ir pagainioti 
mašinėles pas Audrių atva-
žiuoja tikrai įvairūs žmonės, 
norėdami įdomiai praleisti 
laiką. Trasos sumanytojas 
sako, kad kartais atrodo, jog 
kai kurie atvažiuoja maši-

nėlių laužyti – jaunimas vos 
ne bulių kautynes su jomis 
darė. Vaikai paprastai mo-
delių irgi nesaugo, važiuoja, 
nežiūrėdami, kad į medį at-
sitrenks. Tenka drausminti. 
Automobiliukus Audrius 
nuomoja: 10 eurų kainuoja 
15-20 minučių važinėjimas. 
Dažniausiai tiek neužtenka. 
Dažniausiai važinėja pusva-
landį, valandą. Iš žinomesnių 
žmonių trasą aplankė M. Ka-
tleris su M. Bartuševičiumi 
ir padarė šiai trasai reklamą. 
Atvyksta žmonės iš visos 
Lietuvos: Raseinių, Kėdai-
nių, Vilniaus, Kauno... Ra-
dijo bangomis valdomų ma-
šinėlių nuomai Audrius yra 
sugalvojęs ir dovanų kupo-
nus – žmonės gali nustebinti 
savo draugus ar artimuosius, 
suteikdami galimybę praleis-
ti laiką mašinėlių trasoje. Jau 
trys tokie dovanų kuponai 
yra nupirkti.

Šiais metais planuoja ne 
vienerias varžybas
- Pernai darėme varžybas. 

Esu patenkintas lankytojų 
skaičiumi ir tikiuosi, kad 
šiais metais atvyks dar dau-
giau. Jau esame varžyboms 

nupirkę taures. Darysiu net 
ne vienas varžybas, kad ne-
sidubliuotų su varžybomis 
Sudervėje. Matau, kad atsi-
randa vis daugiau šio sporto 
entuziastų., - ateities planais 
dalinosi Audrius. Jo ir ben-
draminčių iniciatyva yra su-
kurtas vaikų ir suaugusiųjų 
sporto klubas „RC Rokiš-
kis“.

Laiką, jėgas bei lėšas 
skiria poilsio ir 
pramogų parkui
Mašinėlių trasa įrengta 

gražioje gamtoje, parke, ku-
rios tvarkymui Audrius taip 
pat žada skirti laiko, jėgų bei 
lėšų. 2020 m. birželio mėnesį 
imtasi rašyti projektą. Gautas 
finansavimas iš Nacionalinės 
mokėjimo agentūros. Lėšos 
skirtos darbo vietoms kaimo 
vietovėje įkurti. Audrius įsi-
pareigojo įsteigti dvi darbo 
vietas. Anksčiau turėjęs min-
čių auginti graikinius riešu-
tus, Audrius šios idėjos atsi-
žadėjo – šiems augalams yra 
netinkama tos vietovės žemė, 
trūksta drėgmės. Dabar Au-
drius deda jėgas poilsio ir 
pramogų parkui „Miladrija“. 
Maždaug 3,5 ha naudingo 

ploto MB „Audrius Dija“ 
bando paversti patrauklia 
vieta kaimo turizmui. Šiuo 
metu tarp pušaičių yra įsikū-
rusi pirtis, netoliese bus vieta 
kempingui. Audrius svarsto, 
kad žiemą nuošalus Miego-
nių kaimas yra gera vieta sli-
dinėjimui. Planuose - lauko 
virtuvė, poilsio namukas.

Dirba visa šeima
Visa Audriaus šeima 

užimta vietovės gražinimu. 
Vyresnieji Vaitiekūnai užsi-
ima medžių genėjimu, teri-
torijos priežiūra, o Audrius 
– statybomis: darys suolus, 
virins šašlykines, žada įreng-
ti lauko dušą bei tualetą. 
Vaikams džiaugsmo galės 
suteikti batutas. Romantiš-
kiems vakarams bus skirta 
laužavietė. Teritorijoje iki 
rudens bus įrengtos vaizdo 
kameros.

Kitam sportui laiko 
nebelieka
Paklausėme, ar be radijo 

bangomis valdomų automo-
bilių gainiojimo Audrius do-
misi kitomis sporto rūšimis. 
„Kitam sportui nebelieka lai-
ko“, - numojo ranka Audrius, 
guosdamasis, kad visus teri-
torijos priežiūros bei statybų 
darbus turįs atlikti vienas. Jis 
sakė, kad sudėtinga rasti tin-
kamą žmogų.  „Norėčiau ras-
ti žmogų, kuris galėtų visus 
darbus padaryti ir nereiktų už 
nugaros stovėti,“ – pasvarstė 
verslininkas. Kol kas tokio 
žmogaus surasti nepavyko. 
Audrius daug nesvarsto, sė-
kmingas bus šis projektas, 
ar ne, tiesiog imasi darbų ir 
tvarko tai, ką mato, jog gali-
ma patobulinti...

Rita GRIGALIENĖ

Ukrainos vaikams pamoką vedusi rokiškėnė: ne spręsti uždavinius mokiau, 
noriu, kad jie atitrūktų nuo karo siaubo

Per matematikos pamo-
ką, kurią Ukrainos vaikams 
vedė Vilniaus universiteto 
doktorantė ir dėstytoja Ieva 
Kilienė, nuolat skambėjo 
„Slava Ukraini“. Ieva prisi-
jungė prie tarptautinės ini-
ciatyvos rengti į karo siau-
bą patekusiems vaikams 
nuotolines pamokas – nuo 
matematikos, gamtos iki 
piešimo. 

Vilniaus universiteto dok-
torantė, matematikė, eduka-
cinių knygų vaikams autorė 
Ukrainos vaikams vedė ma-
tematikos ir žaidimų pamo-
ką. Kaip ji sakė, svarbiausia 
šios pamokos metu buvo ne 
formulės ar lygtys, o tai, kad 
vaikai bent kiek prasiblašky-

tų, pamirštų karo siaubą.
Į Ievos pamoką jungėsi 

septintokai, aštuntokai, buvo 
ir jaunesnių. Pamoka vyko 
anglų kalba.

„Iš kur jie jungėsi, neži-
nau – ar iš slėptuvių, ar iš 
namų, ar jau iš kokios kitos 
šalies. Pasiūliau matemati-
kos ir žaidimų temą, bet iš-
ties tikslas yra tiesiog juos 

prablaškyti. Ne išmokyti, 
o pabendrauti su vaikais ir 
nukreipti jų mintis nuo karo 
baisumų“, – sakė Ieva.

Pamokos metu vaikai 
išmokė Ievą skaičiuoti iki 
dešimties ukrainietiškai, ji 
vaikus išmokė to paties lie-
tuviškai. Kebliausia mažie-
siems ukrainiečiams buvo 
ištarti „keturi“.

„Kadangi nežinojau, ko-
kio amžiaus bus vaikai, bu-
vau pasirengusi lanksčiai 
keisti temą“, – sakė matema-
tikė.

Per pamoką Ieva mažie-
siems ukrainiečiams pasa-
kojo apie labai didelį skaičių 
gugolpleksą, kuriam pavadi-
nimą kadaise sugalvojo de-
vynmetis berniukas.

„Mes irgi bandėme sugal-
voti pavadinimus skaičiams, 
o kiti turėjo atspėti, koks tai 
skaičius. Tad tai buvo pa-
prasti, atpalaiduojamieji ma-
tematikos žaidimai“, – pasa-
kojo I. Kilienė.

Jau per pirmąją pamoką 
buvo aišku, kurie vaikai yra 
gabūs matematikai.

„Bendraujant su vaikais, 

išsyk matyti jų gabumai. 
Tarkime, Katia žinojo ir gu-
golpleksą, ir iš to, ką ji pa-
siūlo, kokį atsakymą patei-
kia, buvo aišku, kad tai yra 
gabus ir besidomintis vaikas. 
Esu tikra, kad kiekvienas 
vaikas ateityje kurs kažką 
gera pasauliui. Labai tikiuo-
si, kad Katia tikrai tai darys“, 
– įspūdžiais dalijosi Ieva.

Ji sakė, kad buvo justi vai-
kų sutrikimas, galimai jiems 
kliudė ir kalbos barjeras.

„Bet jie – aktyvūs, besi-
domintys, jie man padarė la-
bai gerą įspūdį“, – pasakojo 
I. Kilienė.

Vaikai domėjosi ir iš kur 
yra Ieva, prašė pasakyti, kaip 
lietuviškai ištarti kai kuriuos 
ukrainietiškus žodžius. Ro-

kiškėnės bandymai prabilti 
ukrainietiškai jiems sukėlė 
smagaus juoko.

Šią ir kitą savaitę ji ves 
dar kelias pamokas ir la-
bai ragina lietuvius aukoti 
Ukrainos vaikams.

Matematikė I. Kilienė 
prisijungė prie tarptautinės 
pilietinės seminarų rengimo 
iniciatyvos – šie užsiėmimai 
skirti Ukrainos vaikams. Pa-
grindinis iniciatyvos siekis 
– ne tiek suteikti akademinių 
istorijos, gamtos mokslų ži-
nių, kiek paskatinti vaikus, 
jų šeimas pasidalyti jaus-
mais, gauti emocinį palaiky-
mą. Šios paramos iniciato-
rius – mokslininkas Charlie 
Moreno Romero.

LRT.lt inform.



2022-03-08 4 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Interviu su seniūnu: mažiausia seniūnija bando išlikti
Kai jau atlikti visi pra-

eitų metų paskaičiavimai, 
sudėlioti taškai, galime ir 
seniūnus pakalbinti - kuo 
kiekviena seniūnija ypa-
tinga, kokiomis emocijo-
mis bei veiklomis gyvena. 
Pradedame straipsnių ci-
klą – „Interviu su seniū-
nu“. Šį kartą į klausimus 
atsakė Justina Kazana-
vičienė, mažiausios rajo-
no seniūnijos, Kazliškio, 
seniūnė. Nors seniūniją 
norėta naikinti, ji vis dar 
aktyvi bei gyva. Proble-
mos čia – panašios, kaip ir 
visame rajone: duobėti ir 
pažliugę keliai, darbo bei 
dėmesio stokojantys gy-
ventojai. Tikimės, kad šis 
interviu bus tik  pradinė 
informacija, susipažįstant, 
kuo gyvena žmonės Kaz-
liškyje bei jo apylinkėse.

- Kada pradėjote dirbti 
Kazliškio seniūnijos seniū-
ne?

- Nuo 2019 metų spalio 
30 d. Nuo 2019 metų kovo 
mėnesio iki konkurso seniū-
nės pareigas ėjau laikinai 
(išėjus anksčiau dirbusiam 
seniūnui).

- Ką veikėte iki tol?
- Nuo 2017 metų birže-

lio 30 d. dirbau Kazliškio 
seniūnijos seniūno pava-
duotoja. Iki tol dirbau DNB 
banke įvairiose pareigose 
(verslo skyriaus asistentės, 
vadybininkės, ekonomis-
tės).

- Kokia situacija buvo 
seniūnijoje, kai pradėjote 
dirbti (finansinė situaci-
ja, pagrindinės problemos, 
žmonių nuotaikos ir pan.)?

- Pradėjus laikinai eiti 
seniūnės pareigas, gyven-
tojų ir seniūnijos darbuo-

tojų nuotaikos buvo gana 
slogios, nes buvo ką tik už-
darytas pradinės mokyklos 
skyrius ir pasigirdo kalbos, 
kad planuojama uždaryti ir 
seniūniją, tačiau gyvento-
jai susivienijo, išsakė savo 
nuomonę, į kurią meras bei 
administracijos direktorius 
atsižvelgė, ir seniūnija gy-
ventojų pageidavimu liko. 
Finansinė situacija pastarai-
siais metais yra panaši – vi-
sada norėtųsi daugiau lėšų, 
nes tuomet būtų galima 
nuveikti daug daugiau, bet 
pagrindiniams poreikiams 
patenkinti užtenka.

- Kaip galėtumėte apibū-
dinti savo seniūnijos žmo-
nes? Kas jiems būdinga (so-
cialinė padėtis, užsiėmimai, 
užimtumas ir pan.)?

- Seniūnijoje gyvena 
labai įvairūs žmonės. Yra 
daug ūkininkų, nemažai 
žmonių dirba Rokiškyje, yra 
jaunų šeimų su vaikais, turi-

me daug senjorų ir, žinoma, 
dalis yra bedarbių. Seniū-
nijoje turime dvi labai ak-
tyvias bendruomenes, todėl 
netrūksta įvairių renginių. 
Gyventojai yra labai spor-
tiški, todėl organizuojama 
daug žygių tiek pėsčiomis, 
tiek dviračiu, rengiamos 
stalo žaidimų popietės, įvai-
rūs susibūrimai. Su Kazliš-
kio jaunimu dirba Rokiškio 
jaunimo centro mobili ko-
manda, yra susibūręs Kaz-
liškio meno kolektyvas.

- Kokios pagrindinės 
problemos yra dabar, kurias 
sprendžia seniūnija?

- Kaip ir kiekvieną pa-
vasarį didžiausia proble-
ma – keliai. Šiuo metu jie 
yra tikrai prastos būklės, o 
oro sąlygos dar neleidžia 
jų tvarkyti. Susiduriame su 
sunkiasvorės technikos, ve-
žančios medieną, problema. 
Dažnai pasitaiko atvejų, kai 
mediena vežama esant šla-

piam, neįšalusiam keliui, o 
tai labai gadina kelius.

Gyventojai sensta, seniū-
nijoje daugėja vienišų žmo-
nių, todėl jiems reikia skirti 
daugiau dėmesio, palydėti 
pas gydytojus, pasirūpinti 
kitais jų poreikiais. Ypatin-
gai tai išryškėjo pandemijos 
metu.

Nutirpus sniegui, pa-
simatė žmonių išmestos 
šiukšles pakelėse, paplū-
dimiuose ir kitose viešose 
vietose, kurias šiemet jau 
pradėjo tvarkyti seniūnija.

- Kokių turite sunkumų?
- Ypatingų sunkumų 

neturime, tiesiog eiliniai 
seniūnijos darbai. Gal tik 
norėtųsi išskirti Konstan-
tinavoje esančius buvu-
sius profesinės mokyklos 
pastatus. Šių pastatų būklė 
yra avarinė: griūva sienos, 
išdaužyti langai, išplėštos 
durys, laiptai be turėklų, 
daug kur nėra net grindų. 

Pastatai ne tik gadina Kons-
tantinavos vaizdą, bet, kas 
svarbiausia, kelia pavojų 
žmonėms. Pastatuose mėgs-
ta lankytis smalsuoliai, or-
ganizuojami šratasvydžio 
ir panašūs renginiai, baisu, 
kad nenutiktų kokia nelai-
mė. Pastatai yra privatūs, 
todėl nedaug galime pada-
ryti. Užkalus duris, jos greit 
atplėšiamos, o „stop“ juos-
tos nuplėšomos...

- Kuo galėtumėte pasi-
džiaugti?

- Pasidžiaugti yra daug 
kuo. Esu labai patenkinta 
Kazliškio seniūnijoje vei-
kiančiomis bendruomenė-
mis: Kazliškio kaimo ben-
druomene ir Konstantinavos 
bendruomenės santalka. 
Žmonės jose labai aktyvūs, 
visada galima su jais pasi-
tarti ir bendradarbiaujant 
nuveikti daug darbų.

Taip pat labai džiaugiuo-
si darbščiu seniūnijos ko-
lektyvu. Iš jų sulaukiu daug 
idėjų ir iniciatyvų.

Norėtųsi paminėti ir gra-
žėjančias seniūnijos viešą-
sias erdves. Kartu su ben-
druomenėmis pastatėme 
lieptą Skaistės ežero paplū-
dimyje, pernai metais buvo 
įrengta naujų gėlynų, kurių 
grožis pasimatyti turėtų jau 
šiemet. Pernai atidarėme 
Kazliškio šilelio taką, kuris 
pritraukia ne tik vietos gy-
ventojus, bet ir poilsiauto-
jus iš kitur.

- Kaip tvarkomasi su 
dažna provincijos problema 
– duobėtais bei pažliugu-
siais, sunkiai pravažiuoja-
mais keliais?

- Keliai greideriuoja-
mi, žvyruojami tiek, kiek 
leidžia skirtos lėšos. Pas-

taruosius metus seniūni-
jai greiderį, kabinamą prie 
traktoriaus, paskolina vietos 
ūkininkas. Šiuo greideriu 
atliekamų darbų kokybė 
nėra tokia pati, kaip auto-
greideriu, bet mažesnio in-
tensyvumo keliuose tai yra 
didelis pagalbininkas.

- Kokie artimiausia Jūsų 
planai darbuose?

- Kai tik leis oro sąlygos, 
pradėsime tvarkyti kelius, 
kapines, paplūdimius ir ki-
tas viešąsias erdves. Šiais 
metais, jei leis galimybės, 
planuojame tvarkyti ga-
tvių apšvietimą Kazliškyje. 
Kartu su Kazliškio kaimo 
bendruomene norėtume ap-
šviesti ir Kazliškio bažny-
čią.

- Ką veikiate po darbo 
(Jūsų pomėgiai, hobiai, šei-
ma)?

- Po darbo daugiausiai 
laiko leidžiu su šeima: vyru 
Artūru ir sūnumi Jokūbu. 
Mažyliui dar tik pusė metų, 
todėl jam reikia daug dėme-
sio ir kitiems užsiėmimams 
šiuo metu nelabai lieka lai-
ko. Mėgstame keliauti, daug 
laiko leidžiame gamtoje.

 - Pastebėjome, kad šiai 
seniūnijai skiriamas kaž-
kiek mažesnis finansavimas 
nei kitoms. Kas Jums yra ži-
noma, kodėl? Ar tai yra dėl 
mažesnio gyventojų skai-
čiaus ar dėl kitų priežasčių?

- Kazliškio seniūnija – 
mažiausia rajone, todėl ati-
tinkamas ir finansavimas. 
Turime mažiau darbuotojų 
nei kitose seniūnijose, esu 
vienintelė seniūnė rajone, 
kuri dirba be pavaduotojo, 
todėl ir lėšų poreikis mažes-
nis.

Rita GRIGALIENĖ

Pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo ieškant bendrų sprendimų, 
kurie padėtų didinti darbo ieškančių Rokiškio rajono gyventojų užimtumą

Rokiškio rajono savival-
dybės meras Ramūnas Go-
deliauskas kartu su Užimtu-
mo tarnybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministe-
rijos Panevėžio klientų ap-
tarnavimo departamento di-
rektorė Audrone Biguziene 
bei Rokiškio skyriaus vedėja 
Dalia Starkuviene  susitiko 
aptarti bendradarbiavimo 
galimybių.

Susitikimo metu tarp šalių 
buvo pasirašytas susitarimas 
dėl bendradarbiavimo ieškant 
bendrų sprendimų, kurie pa-
dėtų didinti darbo ieškančių 
Rokiškio rajono gyventojų už-
imtumą, integravimosi į darbo 
rinką galimybes bei darbdavių 

aprūpinimą reikalingais dar-
buotojais.

Kad susitarimas nebūtų tik 
dar vienas dokumentas, nugul-
siantis į stalčių, rajono vadovo 
iniciatyva buvo aptarti konkre-
tūs žingsniai:

Kiekieną mėnesį rajono se-
niūnijose bus organizuojami 
susitikimai su Užimtumo tar-
nyboje registruotais bedarbiais

Susitikimuose dalyvaus 
darbdaviai, kurie ieško dar-
buotojų. Pasak A. Biguzienės, 
tokia susitikimų forma pati 
efektyviausia, kadangi tiek 
potencialūs darbuotojai, tiek 
darbdaviai gali išsakyti lūkes-
čius bei pabendrauti gyvai.

Kad susitikimas nevirstų 
tik pasikalbėjimu, iš anksto 

pasiruošti darbo pasiūlymus, 
taip pat iš karto spręsti galimas 
pavėžėjimo ir kitas problemas, 
jeigu susitikimo metu jų atsi-
rastų.

Nuspręsta nedelsti ir pir-
mąjį susitikimą organizuoti 
Juodupės seniūnijoje jau kovo 
mėn. Preliminarus susitikimo 
laikas – kovo 23 d. 10 val.

Meras R. Godeliauskas 
pasidžiaugė, kad pasiteisinusi 
bendradarbiavimo praktika 
bus taikoma ir Rokiškio rajono 
savivaldybėje.

Šis bendradarbiavimas ap-
ims, skatins ir įpareigos:

bendradarbiauti skatinant 
gyventojų užimtumo didini-
mą, nedarbo mažinimą, sie-
kiant darbo rinkos subalansa-

vimo;
kviesti Užimtumo tarny-

bos atstovus pristatyti situaciją 
darbo rinkoje ir pasisakyti ki-
tais užimtumo didinimo klau-
simais;

informuoti Užimtumo tar-
nybą apie svarstomus klausi-
mus, susijusius su Rokiškio 
rajono savivaldybės gyventojų 
užimtumo didinimu, verslo 
plėtra;

deleguoti Savivaldybės 
darbuotojus į Užimtumo tar-
nybos organizuojamus ren-
ginius, diskusijas, seminarus, 
konferencijas (Užimtumo tar-
nybos kvietimu);

ne rečiau kaip kartą per 
pusmetį organizuoti bendrus 
susitikimus su Užimtumo tar-

nybos atstovais (susitikimų 
iniciatoriumi gali būti bet kuri 
iš Šalių), kuriuose būtų apta-
riami Užimtumo tarnybai bei 
Savivaldybei aktualūs klausi-
mai;

Užimtumo tarnyba įsiparei-
goja:

teikti aktualią informaciją 
apie situaciją Rokiškio rajono 
darbo rinkoje, darbo pasiū-
los bei paklausos pokyčius, 
paklausias profesijas rajone, 
darbo rinkos prognozes ir kitą 
informaciją, susijusią su darbo 
rinka (pagal poreikį);

deleguoti atstovus į Savi-
valdybės sudaromas komisi-
jas, darbo grupes (Savivaldy-
bės kvietimu);

teikti Savivaldybei infor-

maciją apie Užimtumo tar-
nybos organizuojamas prie-
mones, iniciatyvas nedarbui 
mažinti (pagal poreikį);

dalyvauti Savivaldybės or-
ganizuojamuose renginiuose, 
seminaruose, konferencijose, 
diskusijose;

bendradarbiauti rengiant 
Savivaldybės užimtumo didi-
nimo programas;

ne rečiau kaip kartą per 
pusmetį organizuoti bendrus 
susitikimus su Savivaldybės 
atstovais (susitikimų iniciato-
riumi gali būti bet kuri iš Ša-
lių), kuriuose būtų aptariami 
Savivaldybei bei Užimtumo 
tarnybai aktualūs klausimai;

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.
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Darbdaviai skelbia noriai priimsiantys ukrainiečius. 
Tarp jų – ir Rokiškio krašto įmonės

Kasdien į Lietuvą at-
vyksta vis daugiau nuo 
karo bėgančių ukrainiečių. 
Užimtumo tarnyba prane-
ša, kad šie žmonės atlei-
džiami nuo pareigos įsigyti 
leidimą dirbti ar sprendimą 
dėl darbo atitikties. Juos 
įdarbinti ketinantys šalies 
darbdaviai neturi kreiptis 
į Užimtumo tarnybą dėl 
leidimų dirbti išdavimo. 
Pagalvota apie įdarbinimo 
paslaugų teikimą darbo 
ieškantiems ukrainiečiams. 
Užimtumo tarnybos klien-
tų aptarnavimo skyriai jau 
yra pasirengę juos priimti, 
o  šios tarnybos interneto 
svetainėje informacija nuo 
praeitos savaitės jau skel-
biama ir ukrainiečių kal-
ba. Taip pat yra galimybė 
ukrainiečiams pasidomėti 
laisvomis darbo vietomis 
rusų bei anglų kalbomis. 
Ar Rokiškio darbdaviai 
jau laukia ukrainiečių, 
paklausėme Užimtumo 
tarnybos atstovės spaudai 
Mildos Jankauskienės.

Norą įdarbinti 
ukrainiečius Rokiškio
krašte pareiškė dvi
įmonės
Nors Užimtumo tarnybos 

atstovė paminėjo, kad kol 
nebus konkrečių pokalbių 
su darbdaviais ir žinių apie 
norinčius dirbti, tol tarnyba 
negali konkrečiai atsakyti, 
kiek kuriame mieste darb-
davių iš tiesų priimtų dirbti 
ukrainiečius, tačiau pateikė 
preliminarių informaciją. 
Pasak M. Jankauskienės, in-
terneto svetainėje paskelbus 
anketą dėl darbo pasiūlymų 
nuo karo pabėgusiems ukrai-

niečiams, per dvi kovo darbo 
dienas 200 šalies darbdavių 
atsiliepė į kvietimą.

Paskutiniais duomenimis, 
kreipėsi du Rokiškio darb-
daviai, kurie įdarbintų ukrai-
niečius savo įmonėse. Tai 
– UAB „Lašų duona” ir AB 
„Vilkma”. Šiuo metu UAB 
„Lašų duona” siūlo darbą 2 
duonos kepyklos darbinin-
kams ir 4 birių produktų fa-
suotojams, o AB „Vilkma”, 
registruota Ukmergėje, pri-
imtų 15 siuvėjų ir 5 sukirpė-
jus Ukmergėje, Rokiškyje ir 
Alytuje.

Antra pagal darbuotojų 
skaičių Rokiškio krašto įmo-
nė UAB „Daivida“ („Rokiš-
kio mėsinė“) dar svarsto apie 
pabėgėlių iš Ukrainos įdar-
binimą. Generalinis direkto-
rius Justinas Kanopa sakė:

- Pas mus ir anksčiau 
dirbo ukrainiečiai, dabar 
jų dirba du. Neseniai buvo 
supaprastinta pabėgėlių iš 
Ukrainos įdarbinimo tvarka, 
tai galvojame, kiek  žmonių 
galėtume priimti. Dėl įdarbi-
nimo sąlygų tariamės su Už-

imtumo tarnyba, savivaldy-
be bei kitomis institucijomis. 
Šiuo metu esame pakanka-
mai apsirūpinę darbuotojais, 
tačiau galimybę įdarbinti 
ukrainiečius svarstysime. 
Anksčiau atvykėlius apgy-
vendindavome, tačiau gy-
venimo vietų skaičių turime 
ribotą. Tikimės, kad valdžios 
institucijos prisidės prie ga-
limybių įdarbinti sudarymo.

Informacija apie darbą 
ukrainiečiams 
siūlančias įmones yra 
pildoma, sąrašas – 
ne galutinis.
Darbdaviai gausiai krei-

piasi į Užimtumo tarnybą ir 
siūlo palankias sąlygas

„Turime didelį srautą – 
per valandą registruojasi 
apie 10 darbdavių, dienai 
baigiantis – apie 80 teikia 
darbo pasiūlymus Ukrainos 
karo pabėgėliams. 30 proc. 
iš jų siūlo ir apgyvendinimą, 
nemažai iš jų net neprašo 
mokesčio“, – kovo 3 dieną 
sakė Užimtumo tarnybos di-
rektorė Inga Balnanosienė.

Jau kreipėsi prekybos 
tinklai „Maxima“, „Iki“, 
„Rimi“, daugybė viešbučių, 
restoranų, transporto, gamy-
bos įmonių. Sulaukta daug 
skambučių iš darbdavių, ku-
rie turi partnerius Ukrainoje 
ir bando perkelti jų darbuo-
tojus į Lietuvą. Kiti darb-
daviai tikina, kad pritaikys 
darbo grafikus moterims su 
vaikais.

Šiuo metu siūlomų dar-
bų pobūdis įvairus. Kol ne-
žinomas atvykusių žmonių 
išsilavinimas, darbo pozi-
cijos susijusios su mažiau 
kvalifikuotu darbu. Darbda-
viai įdarbintų  virėjus, kam-
barines, parduotuvės salės 
darbuotojus, taip pat kvali-
fikuotus elektrikus, staklių 
operatorius ir inžinierius.

Norintys dirbti turėtų 
atsidaryti sąskaitą 
banke bei deklaruoti 
gyvenamąją vietą
Darbo ieškantys ukrainie-

čiai pirmiausia turėtų regis-
truotis Užimtumo tarnyboje. 
Taip pat norintys įsidarbin-

ti turėtų atsidaryti sąskaitą 
banke.

Šiuo metu SEB bankas 
palengvino sąlygas atsidary-
ti sąskaitą jų banke. Daugiau 
informacijos apie tai: https://
www.seb. l t / infobankas/
naujienos/seb-bankas-ne-
mokamai-atidarys-saskai-
ta-nuo-karo-veiksmu-besi-
traukiantiems

Taip pat  ukrainiečiai  turi 
deklaruoti gyvenamąją vietą, 
nes darbdavys turės pranešti 
apie jų įdarbinimą „Sodrai” 
Išsamiau: Ukrainiečių įdar-
binimas - Užimtumo tarnyba 
prie LR Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos (uzt.lt)

Šiuo dokumentus susi-
tvarkyti turėtų padėti pagal-
bą karo pabėgėliams teikian-
čios organizacijos. Lietuvos 
Raudonasis Kryžius skelbia-
si, kad tarpininkauja ukrai-
niečiams valdžios instituci-
jose bei įstaigose.

Iki karo Ukrainoje 
išduota 815 dirbti 
ukrainiečiams 
leidžiančių dokumentų
Šiuo metu leidimai dirbti 

ar sprendimai dėl darbo ati-
tikties pabėgėliams nuo karo 
Ukrainoje nebėra privalomi, 
tačiau anksčiau Užimtumo 
tarnybai atvykę darbo reika-
lais ukrainiečiai bei jų darb-
daviai turėjo pildyti nemažai 
dokumentų. Lietuva ir iki 
Rusijos karo veiksmų gana 
gausiai įdarbindavo ukrai-
niečius. Užimtumo tarnybos 
duomenimis, šiais metais 
atitinkami dokumentai, lei-
džiantys dirbti Lietuvos Res-
publikoje, buvo išduoti 1661 
užsieniečiui iš trečiųjų šalių, 
iš jų – 1013 leidimų dirbti ir 

648 sprendimus dėl užsie-
niečio darbo atitikties Lietu-
vos darbo rinkos poreikiams.

815 dokumentų (478 lei-
dimai dirbti ir 337 spren-
dimai dėl darbo atitikties) 
buvo išduota Ukrainos pi-
liečiams – pagal pilietybę, 
tai didžiausias skaičius tokių 
dokumentų išduotas skaičius 
(49 proc.). Antri – Baltarusi-
jos piliečiai (24 proc.), tre-
čioje – Kirgizijos piliečiai (5 
proc.). 

Daugiausiai leidimų dirb-
ti ir sprendimų dėl darbo ati-
tikties Ukrainos piliečiams 
buvo išduota pramonės sek-
toriaus įmonėse (47 proc.). 
Paslaugų sektoriaus įmonėse 
– 22 proc., statybos sekto-
riaus – 21 proc., žemės ūkio, 
miškininkystės, žuvininkys-
tės sektoriaus – 10 proc. 

Daugiausia ukrainiečių 
šiais metais pageidavo 
įsidarbinti maisto 
ruošimo srityje
Šiais metais Ukrainos 

piliečiai daugiausiai ketino 
įsidarbinti maisto pusgami-
nių ruošėjais (144), virėjais 
(81), staliais (71), elektro-
monteriais (53), plastikinių 
gaminių mašinų operato-
riais (42), pakuotojais (24), 
betonuotojais (14). 

Darbdaviai, kurie daž-
niausiai kreipėsi dėl Ukrai-
nos piliečių įdarbinimo: 
UAB „Biovela – Ute-
nos mėsa“, UAB „Amber 
Food“, AB „Pieno žvaigž-
dės“, UAB „Daistatus“, 
UAB „Tetatet“, UAB „Ralf 
Brandt“, AB „Plasta“ (ko-
mandiruoti užsieniečiai iš 
Ukrainos). 

Rita GRIGALIENĖ

Visuotinis Obelių bendruomenės centro narių susirinkimas neįvyko – 
atvyko vos penki žmonės

Visuotinis Obelių ben-
druomenės centro narių 
susirinkimas 2022 m. 
kovo 4 d. neįvyko. At-
vykę kelios aktyviausios 
valdybos narės pasišne-
kučiavo apie šių dienų 
aktualijas, bendruome-
nės problemas, pasidalijo 
mintimis bei pastebėji-
mais ir nusprendė rinktis 
kovo 14 d., 18.00 val. ten 
pat – Obelių bendruome-
nės namuose. Kvorumui, 
kad susirinkimas būtų 
laikomas įvykusiu, buvo 
reikalinga, kad dalyvau-
tų 25 bendruomenės na-
riai, t.y. ne mažiau kaip 
pusė sąrašuose esančių. 
Deja, atvyko tik labai 
maža dalis.

Dalis narių – 
tik sąrašuose
Bendruomenės centro 

pirmininkas Virginijus Pu-
pelis sakė, kad to ir tikėjosi, 
kadangi, nors „sąrašinių“ 
bendruomenės narių yra 50, 
tik dalis jų yra aktyvūs. Yra 
ir tokių, kurie Obeliuose 
nebegyvena – išvykę į kitus 
Lietuvos miestus ar užsienį. 
Pasirodo, yra ir tokių, kurių 
apskritai gyvųjų tarpe nebė-
ra.

V. Pupelis pasvarstė, kad 
reikalinga bendruomenę at-
naujinti, bei ragino valdy-
bos nares pasikviesti naujų 
žmonių. Reikalingi žmonės, 
kurie norėtų veiklos, imtųsi 
veikti, o ne tik formaliai eg-
zistuotų. Kaip tuos žmones 

pritraukti – nauja bendruo-
menės užduotis.

Didžiausias dėmesys – 
karui Ukrainoje
Nors susirinkimas laiko-

mas ir neįvykusiu, tačiau 
atvykę susitikti bendruo-
menės žmonės neskubėjo 
išlėkti ir prie arbatos puo-
delio aptarė šių dienų aktu-
alijas. Tai, kuo gyvena visa 
Lietuva ir dalis Pasaulio, – 
karas Ukrainoje. V. Pupelis 
paragino valdybos nares pa-
remti Ukrainą bei raginti tai 
daryti kitus. Pasvarstyta, ką 
galėtų žmonės daryti Obe-
liuose, jeigu iškils problema 
dėl jų saugumo. Slėptuvių 
nuo oro antpuolių Obeliuo-
se nėra. Vis tik paraginta 

atlaisvinti rūsius, esančius 
sodybose ar po gyvenamai-
siais namais. Kalbėta ir apie 
požiūrį į rusų bei ukrainie-
čių tautas. „Svarbu sustab-
dyti priešiškumą prieš rusų 
tautą. Būtent tautą, o ne jos 
valdžią. Ypač Lietuvoje gy-
venantys rusai nėra kalti dėl 
V. Putino bei jį palaikančių 
vadovų veiksmų. Tuo pa-
čiu negali būti kalbų, kad 
Ukrainoje karo nėra arba 
kad jį išprovokavo patys 
ukrainiečiai. Suklaidinta 
visuomenė pilna pykčio, 
tačiau aktyvesni jos nariai 
turi sustabdyti niekuo nepa-
grįstą priešiškumą“, - išsa-
kė pastebėjimus V. Pupelis 
bei bendruomenės valdybos 
narės.

Dėl renginių pasigesta 
konkretumo
Dalį laiko susirinkusieji 

skyrė renginių aptarimui. 
Kaip kalbėta, karas karu, 
bet gyvenimas tęsiasi. Ren-
giami pasibuvimai kovo 
11-osios proga, tačiau pa-
sigesta konkretumo, infor-
muojant bendruomenę iš 
anksto apie datas ir renginių 
programą. V. Pupelis ne-
buvo patenkintas kultūros 
darbuotojų veiksmais. „Pi-
nigus, kurie skirti kultūros 
darbuotojams, atiduokime 
bendruomenėms“, - pasiūlė 
Obelių bendruomenės cen-
tro vadovas. Pasak jo, dalis 
kultūros renginių daromi 
dėl „pliusiuko“, o apie jų 

programą žmonės sužino 
paskutinę dieną ir negali 
tinkamai pasirengti. Ne-
buvo aišku dėl rengimosi 
„protmūšiui“ Obelių laisvės 
kovų istorijos muziejuje, 
Kaziuko mugei, „važiuoty-
nių“ Juodupėje...   

Primename, kad kitas vi-
suotinis Obelių bendruome-
nės centro narių susirinki-
mas įvyko kovo 14 d., 18.00 
val. bendruomenės namuo-
se adresu Jablonskio g. 4, 
Obeliai, Rokiškio rajonas. 
Šiame susirinkime, kad jis 
įvyktų, nebebus svarbus da-
lyvių skaičius. Bus pristato-
mos Obelių bendruomenės 
centro 2021 metų finansinės 
ir veiklos ataskaitos.

Rita GRIGALIENĖ



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-03-08 6 psl.

Rokiškio įmonės ir gyventojai skyrė 
didelę paramą Ukrainos gyventojams

Per nepilną parą 7 Ro-
kiškio įmonės bei gyvento-
jai suaukojo daugiau kaip 
12 tonų medikamentų bei 
ilgai negendančio maisto. 
Viskas artimiausiu metu 
keliaus pas ukrainiečius. 
Viskas rūšiuota ir pakuo-
ta "Ivabaltės" sandėlyje.

 
Paramos iniciatyvos 

ėmėsi Gabija Tarvydytė, 
kuri šiuo metu iš Londono 
grįžusi į Lietuvą. Ji savo as-
meninėje paskyroje pranešė 
apie tikslą padėti ukrainie-
čiams ir pradėjo bendrauti 
su Rokiškio regione dirban-
čiomis įmonėmis.

 Parama rinkta iki penk-
tadienio 13.00 val. Prie jos 
prisidėjo „Rokiškio sūris“ 
(3t. produkcijos), „Biorina“ 
(1t. grikių), A. Tamošiūno 
įmonė (paletė med. priemo-
nių), Prano Blažio kepykla 
Darola, Ričardas Valiulis, 
Sigitas Markevičius, įmo-
nės Duguva, Giemeda, 
Rokiškio mašinų gamykla. 
„Lamikara“ davė net 11 
palečių vandens, o tai labai 
aktualu tam regionui, kur 
važiuos krovinys, nes ten 
susprogdintos vandens tra-
sos, žmonės neturi geriamo 
vandens.

 Krovinys iki Ukrai-

nos keliaus „Ivabaltės“ ir 
„Rokiškio sūrio“ įmonių 
transportu. Prie Lenkijos – 
Ukrainos sienos viską per-
ims ukrainiečiai, su kuriais 
ir tartasi dėl visos paramos, 
ko tiksliai reikia.

 Viską surinkti bei su-
pakuoti padėjo Kristina 
Bernackienė, Modestas 
Bernackas, Nataša Micke-
vičienė bei Ramunė Ce-
gelskaitė-Spaičienė.

 Kiekvieno iš mūsų nors 
ir mažas indėlis padeda 
Ukrainai kovoti dėl savo ir 
mūsų laisvės.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Juodupės gimnazijoje pradinukams įvyko Karjeros 
ugdymo ir verslumo diena, „Kaziuko mugė“

Kovo 4 d. Rokiškio 
rajono Juodupės gimna-
zijoje pradinukams ug-
dymas vyko kita forma 
– buvo Karjeros ugdymo 
ir verslumo diena, „Ka-
ziuko mugė“.

Mokiniai lankėsi gim-
nazijos muziejuje, ūkinin-
kų Z., J. Jočių ūkyje Onu-
škio kaime.

Gimnazijoje svečiavosi 
Juodupės gaisrininkai, bi-
tininkė Diana Rušėnaitė, 

miškininkai K. Pivoriūnas 
ir K. Kuodis. Mokiniai iš-
samiau sužinojo apie bites, 
susipažino su bitininkystės 
ūkiu, mokėsi pažinti me-
džius, žvėris.

Ketvirtokai viešėjo pas 
ūkininkus Z., J. Jočius Onu-
škio kaime, džiaugėsi pamatę 
gražių naminių gyvulių.

Vyko tradicinė „Kaziuko 
mugė“, kurioje vaikai parda-
vinėjo savo bei kartu su tėve-
liais pagamintas apyrankes, 
žvakes, juosteles, karoliukus, 

įvairius kitus dirbinius, ke-
pinius.

Juodupės gimnazija 
džiaugiasi, kad mokiniai 
gražiai bendravo, reklama-
vo, siūlė ir pirko prekes. 
Aktyviai dalyvavusieji 
buvo apdovanoti padėko-
mis.

Dėkojame tėveliams 
už pagalbą organizuojant 
šventę.

Rokiškio rajono 
Juodupės gimnazijos 

inform.

Debiutą Mažų miestelių lygoje Rokiškio „Autodena“ baigė ketvirtfinalyje
Rokiškio „Autodenai“ 

namų rungtynės su Velžio 
„BC Velžys“ buvo labai 
svarbios. Prieš savaitę iš-
vykoje mūsiškiai nusilei-
do varžovams, todėl, jei 
norėjo dar pakovoti dėl 
bilieto į pusfinalį, jiems 
buvo reikalinga tik perga-
lė. Tad žiūrovų palaikomi 
rokiškėnai bandė akty-
viai priešintis varžovams 
didžiąją rungtynių dalį. 
Lemiama tapo trečiojo kė-
linio pabaiga ir ketvirtojo 
pradžia: pabandę varžo-
vus „užmėtyti“ tritaškiais, 
kurie skriejo netaikliai, 
rokiškėnai paleido rungty-
nių vadžias iš savo rankų.

Rokiškėnai „Autodenos“ 
komandos palaikyti rinkosi 
gana gausiai. Tai neturė-
tų stebinti: jauna koman-
da, žaidžianti akiai malonų 
krepšinį, surinko nemenką 
gerbėjų būrį, ištikimai ser-
gantį namų rungtynių metu. 
Deja, pati komanda pasiti-
ko varžovus kiek išretėjusi: 

trūko vieno atakų lyderių 
– Domo Černiauskio. Vel-
žiečiai gi, namuose iškovoję 
užtikrintą pergalę, neketino 
atsipalaiduoti: atvyko gau-
siomis pajėgomis. Tačiau 
„Autodenai“ trauktis nebu-
vo kur: antrasis pralaimėji-
mas reiškė, kad ji iškrenta iš 
kovos dėl kelialapių į pusfi-

nalį. 
Velžiečiai nuo pat pirmų-

jų rungtynių minučių rodė, 
kad jie yra padėties šeimi-
ninkai. Nusileisti neketino, 
norėjo kelialapio klausimą 
išspręsti neatidėdami jo tre-
čiosioms rungtynėms. Ta-
čiau rokiškėnai nesiruošė 
lengvai pasiduoti. Tą paro-

dė jau pirmąja ataka, įmetę 
tritaškį. Pirmajame kėlinyje 
žaidimas vyko faktiškai taš-
kas į tašką, antroje jo pusėje 
svečiai įgijo neženklią, iki 
4-5 taškų persvarą. 

Antrajame kėlinyje visu 
grožiu sužibėjo Lino Kolo-
sovo ir Nedo Valečkos due-
tas. Jų darnus, rezultatyvus 

žaidimas leido rokiškėnams 
rinkti taškus. Rezultatyvu-
mu džiugino ir Nedas Dir-
žys. O drausminga gynyba 
ne tik rodė komandinę dva-
sią, bet ir velžiečius vertė 
klysti, rinktis pražangas. 
Ne kartą velžiečiai išnau-
dojo visą atakos laiką taip 
ir nebandę mesti į krepšį. 
Iki didžiosios pertraukos 
nebuvo aiškus nugalėtojas 
– švieslentėje degė 39:39. 
Daug lėmė ir taiklūs tolimi 
metimai. 

Trečiojo kėlinio pirmoji 
pusė taip pat teikė vilčių. 
Tačiau kėliniui besibaigiant, 
pamažu „Autodenos“ žaidi-
mas išsiderino. Kelios ata-
kos buvo baigtos netaikliais 
tolimais metimais, o velžie-
čiai tokių klaidų neatleido. 
Jie atakavo iš po krepšio, 
tačiau užtikrintai. Pamažu 
Velžio komanda įgijo dvy-
likos taškų persvarą. Ne ką 
geresnė buvo ir pirmoji ke-
tvirtojo kėlinio pusė. Mūsiš-
kiai norėjo skubiai mažinti 
skirtumą, todėl atakavo iš 

toli. Ir nemažai metimų 
skriejo pro šalį. Svečiai, įgi-
ję patogią persvarą, žaidė 
ramiai ir užtikrintai. Pagal 
statistiką ketvirtajame kėli-
nyje abi komandos pelnė po 
21 tašką, tačiau velžiečiams 
to pakako pasiekti užtikrin-
tai pergalei 88:76.

Nors mūsiškiams rung-
tynių pabaigoje nekrito tri-
taškiai, visgi iš toliau krepšį 
rokiškėnai atakavo sėkmin-
giau: iš 38 metimų tikslą 
pasiekė 14, arba 3 proc. 
Velžiečiai pataikė 8 tritaš-
kius iš 26 bandymų, tai yra 
31 proc. Tačiau jie kur kas 
geriau metė dvitaškius: iš 
43 pataikė 37, arba 63 proc. 
Mūsiškiai iš 29 pataikė 13. 
Šis skirtumas faktiškai ir 
buvo lemiamas. 

Mūsų komandos greto-
se daugiausia taškų pelnė 
Nedas Valečka – 20, po 17 
pridėjo Nedas Diržys ir 
Kaspras Kavoliūnas, o Li-
nas Kolosovas įmetė 15. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Mažų miestelių lygos 
ketvirtfinalio rungtynes 
išvykoje žaidė ir Obelių 
„Entuziastai“. Su Daugų 
komanda jie susitiko pir-
mą kartą, nors kišenėje 
jau turėjo vieną pergalę 
prieš ją. Primename, kad 
praėjusį savaitgalį Daugų 
ekipa į Rokiškį neatvy-
ko, todėl jai buvo skirtas 
techninis pralaimėjimas.

Rungtynės namuose ro-
kiškėnų varžovams buvo 
lemtingos: jei „Entuzias-
tai“ laimi, tada į pusfina-
lį, surinkę dvi pergales, 
važiuos mūsiškiai. Jei 

Obeliečiams savo varžovo dar teks palaukti
būtų laimėję šeimininkai, 
tuomet viską būtų lėmusi 
dvikova ateinantį savait-
galį Rokiškyje. Kova buvo 
rezultatyvi ir atkakli. Žen-
klesnės persvaros abiems 
komandoms per rungtynių 
laiką nepavyko pasiekti, 
todėl teko žaisti pratęsimą. 
Jį laimėjo obeliečiai, kaip 
ir rungtynes 93:89.

Lyderio vaidmens žai-
dime vėl ėmėsi Karolis 
Kvedaravičius. Jis įmetė 
faktiškai trečdalį „Entuzi-
astų“ pelnytų taškų: net 32. 
Jis atkovojo ir 13 kamuo-
lių. Dar 20 taškų komandai 
pelnė Renatas Jegorovas, 

atkovojęs ir 8 kamuolius. 
5 kamuolius perėmė ir 12 
taškų pelnė Egidijus Vili-
mas.

Atidavę savo jėgas šiose 
rungtynėse, „Entuziastai“ 
iš karto išsprendė kelias 
problemas: pirmiausia, jie 
turės ramų ateinantį sa-
vaitgalį, todėl galės kaupti 
jėgas prieš Mažų miestelių 
lygos pusfinalį. Kas bus 
obeliečių varžovas jame, 
kol kas nėra žinoma: dėl 
paskutiniojo kelialapio į 
pusfinalį žais Joniškio „SK 
Vieningi“ ir Pajūrio „Jūra“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Lietuvos grūdų auginto-
jai pripažįsta, kad yra gali-
mybė daugiau produkcijos 
eksportuoti nt „Lietuvos 
geležinkeliais“ (LTG) ir 
per Klaipėdos uostą, nors 
abejoja, ar dabartinėmis 
sąlygomis būtų galima 
perimti eksportuotojus iš 
Latvijos uostų. 

Susisiekimo ministerija 
vasarį pradėjo diskusijas su 
šalies verslo atstovais, tarp 
jų – ir grūdų augintojais, kaip 
didinti šalies konkurencin-
gumą kaimyninių valstybių 
atžvilgiu, išlaikyti vietinius 
krovinius ir sudaryti kuo pa-
lankesnes sąlygas naudotis 
vieninteliu Lietuvos uostu ir 
transporto sistema.

Kalbama apie galimybes 
pritraukti naujų lietuviškų 
krovinių, kurie galėtų bent iš 
dalies kompensuosi dėl ge-
opolitinių įvykių patiriamus 
uosto ir geležinkelio prara-
dimus: vien „Belaruskalij“ 
trąšų per metus buvo per-
vežama ir kraunama apie 11 
milijonų tonų, o dėl Rusijos 
pradėto karo Ukrainoje lau-
kia dar didesni praradimai.

Lietuvos grūdų auginto-
jų atstovai teigiamai vertina 
tokį valstybės dėmesį, tačiau 
abejoja, ar dėl to ūkininkai 
staiga pakeis partnerius lo-
gistikos grandinėje.  

Krovos tarifų mažinti 
neužteks
Susisiekimo ministras 

Marius Skuodis su pramo-
nininkais, LTG, Klaipėdos 
uosto ir kitų verslo organiza-
cijų atstovais vasarį aptarė, 
kaip kompensuoti tranzi-
tinių krovinių praradimus, 
įskaitant tarifų mažinimą ir 
subsidijas geležinkelių inf-
rastruktūrai.

Lietuvos grūdų augintojų 
asociacijos atstovų teigimu, 
pastaruoju metu aktyviau 
domimasi žaliavos išvežimo 
sąlygomis per Klaipėdos ir 

Rygos uostus, lyginamos jų 
krovos kainos, tačiau galuti-
niai sprendimai dėl eksporto 
krypties priimami ne dėl to.  

„Tie tarifai uostuose gali 
būti kokie tik nori, bet šiau-
rės Lietuvos, pavyzdžiui, 
Pasvalio, gamintojai veš per 
Rygą, o ne per Klaipėdą. 
Lygiai taip pat būtų sunku 
perkalbėti iš Kėdainių vežti 
ne per Klaipėdą, o per Rygą. 
Logistikos kaštai skaičiuoja-
mi labai atidžiai. Yra tų pil-
kų zonų, kurias būtų galima 
traukti į vieną ar į kitą pusę, 
pavyzdžiui, Šiaulių apylin-
kių ūkininkai“, – BNS sakė 
asociacijos administracijos 
direktorė Ieva Bastienė.

Lietuvos logistikos aso-
ciacijos prezidentas Antanas 
Šimelis sako, kad būtinos 
tam tikros sąlygos, o svar-
biausia – ir finansinė nauda, 
kad Lietuvos gamintojas 
teiktų pirmenybę LTG ir 
Klaipėdos uostui. 

„Čia laisva rinka, negali-
ma dirbtinai priversti kažko 
elgtis vienaip ar kitaip. Ko-
mercija ir konkurencija dik-
tuoja verslų pasirinkimus, 
tarifų politika galėtų keistis 
ir būti skaičiuojama pagal 
pasikeitusias aplinkybes, 
kad arčiau Rygos įsikūru-
sioms Lietuvos žemės ūkio 
bendrovėms būtų finansiškai 
palankiau naudotis Klaipė-
dos uostu“, – BNS sakė A. 
Šimelis.

Lietuvos jūrų krovos 
kompanijų asociacijos pre-
zidentas Vaidotas Šileika 
sako, kad renkantis uostą 
kaštai yra svarbiausias fak-
torius. 

„Visi suinteresuoti kuo 
daugiau uždirbti ir jeigu jie 
mato naudą ta kryptimi, tai 
ja ir naudosis. Jeigu kaino-
daros ir kaštų atžvilgiu būtų 
patrauklesnis Klaipėdos 
uostas, važiuotų čia. Galbūt 
dalį ir tų krovinių būtų ga-
lima nukreipti, dar yra tam 
tikrų segmentų, kuriuos gali-
ma pritraukti ir iš tos pačios 

Latvijos“, – sakė V. Šileika.
Klaipėdos jūrų uosto di-

rekcijos duomenimis, 2021 
metais jame perkrauta 3,34 
mln. tonų grūdų. Lietuviškos 
kilmės grūdų pernai iš šalies 
eksportuota 3,4 mln. tonų, 
rodo Statistikos departamen-
to BNS pateikti duomenys.

Anot V. Šileikos, visi da-
bartiniai grūdų perkrovimo 
pajėgumai neišnaudojami, 
jei reikėtų, galima juos pa-
didinti. 

„Pajėgumai pilnai išnau-
dojami nėra, tik derliaus nu-
ėmimo pradžioje, kai daug 
kas eksportuoja per Klaipė-
dą. Bet didesniems kiekiams 
uostas yra pasiruošęs. Jeigu 
jie reikšmingai, milijonais 
tonų augtų, reikėtų papildo-
mų investicijų, infrastruk-
tūros“, – teigė asociacijos 
vadovas.

V. Šileika anksčiau yra sa-
kęs, kad uoste nelikus „Be-
laruskalij“ trąšų, jame vei-
kiančios krovos kompanijos 
gali aktyviau konkuruoti dėl 
grūdų ar kitų produktų. 

Kalio trąšas krovusio 
Birių krovinių terminalo 
pagrindinis akcininkas Igo-
ris Udovickis BNS taip pat 
yra minėjęs, kad bendrovės 
pajėgumai gali būti pertvar-
kyti grūdų krovai. Tačiau 
praėjusią savaitę bendrovė 
pranešė, kad neribotam lai-
kui  stabdo veiklą ir atleidžia 
visus darbuotojus.  

Neabejoja Klaipėdos 
uosto pranašumu
Anot Grūdų augintojų 

asociacijos administracijos 
direktorės I. Bastienės, grū-
dų augintojus į savo pusę 
patraukti būtų galima ne ma-
žinant tarifus uoste, o pasiū-
lius išskirtinių paslaugų. 

„Terpės konkuravimui 
yra, bet ne per tarifus, reikė-
tų pasiūlyti kažką ypatinga. 
Gal tai galėtų būti laikymo, 
kokybės patikros sąlygos 
ar dar kas nors“, – sakė I. 

Bastienė.
Lietuvos jūrų krovos 

kompanijų asociacijos prezi-
dentas V. Šileika teigia, kad 
Klaipėdos uostas regione 
konkurentus lenkia dėl dau-
gelio priežasčių, įskaitant ir 
sandėliavimo paslaugas.

„Klaipėdos uostas yra 
visomis prasmėmis kon-
kurencingesnis, pradedant 
infrastruktūros išvystymu ir 
paslaugų kokybe, ir kaino-
dara. Geros krovinių laiky-
mo sąlygos, ilgi nemokamo 
sandėliavimo laikotarpiai, 
jie būtini norint užmegzti ir 
išlaikyti ilgalaikius ryšius“, 
– kalbėjo V. Šileika.

Lietuvos logistikos asoci-
acijos prezidentas A. Šimelis 
sutinka, kad palyginti su kai-
myniniais uostais Klaipėda 
užima geras pozicijas dėl 
infrastruktūros.

„Nereikia didelių inves-
ticijų į patį uostą, reikia tik 
adaptuoti sąlygas ir atlik-
ti paralelinius veiksmus, o 
tada, manau, ir erdvės kon-
kuravimui atsirastų“, – sako 
A. Šimelis.

Klaipėdos uosto direkci-
jos generalinis direktorius 
Algis Latakas teigia, kad 
lietuviški grūdai yra svarbus 
krovinys, tačiau dalis jų eks-
portuojama per Latviją.   

„Bent iki šiol Lietuvos 
ekonomika ir eksportas 
augo, apie 60 proc. eksporto 
išvyksta per Klaipėdos uos-
tą, o žemės ūkio produkcija, 
grūdai bendram krovinių to-
nažui yra mums labai svar-
būs. Šiandien tikrai yra taip, 
kad dalis šiaurės Lietuvos 
grūdų išvažiuoja į Latvijos 
uostus, nes taip patogiau, 
Liepoja netoli“, – BNS sakė 
A. Latakas. 

Jis sutinka, kad geležin-
kelių tarifų korekcija galėtų 
padėti konkuruoti su kaimy-
nine šalimi.  

„Tame susitikime su mi-
nistru buvo atkreiptas dėme-
sys, kad norint amortizuoti 
geležinkelių tarifų kilimą jie 

neturi būti didesni nei La-
tvijoje. Jeigu išvežimo gele-
žinkeliu kaina yra nepatrau-
kli, tai, be jokios abejonės, 
tie kroviniai važiuos kitur. 
Uosto direkcija ir bendrovės 
turi bendrą tikslą – kad būtų 
patrauklios galimybės lietu-
viškam kroviniui atvykti į 
Klaipėdą“, – kalbėjo uosto 
vadovas. 

Geležinkeliai – 
patrauklūs, bet 
nepritaikyti
I. Bastienė taip pat sako, 

kad ūkininkai mielai vežtų 
geležinkeliais, tačiau ne visi 
turi tokią galimybę dėl ribo-
tos infrastruktūros.

„Žinoma, kad ūkininkai 
norėtų grūdus vežti geležin-
keliu, bet trūksta pakrovimo 
į vagonus stotelių, dabar tik 
iš specializuotų elevatorių 
galima krauti“, – BNS sakė 
ji.

Kad Lietuvos geležinke-
lius reikėtų labiau pritaikyti 
vežti daugiau šalyje užau-
gintų grūdų, pritarė ir A. Ši-
melis.

„Tai intermodalumo klau-
simas ir kiti sprendimai. 
Juk vagonas negali bet kur 
sustoti, ne visur galimas pa-
togus aptarnavimas. O tai 
tam tikri kaštai. Klausimas, 
kiek lengvai logistinė gran-
dinė grūdinių kultūrų gali 
būti pritaikoma tam srautui. 
Su tuo reikia dirbti, galima 
pabandyti išnaudoti pajė-
gumus, o tada ir paklausa 
atsiras. Lietuvoje tikrai yra 
verslų, kurie pakankamai 
rimtai ir sėkmingai su že-
mės ūkiu dirba, manau, kad 
dabartines šalies galimybes 
jis išnaudotų“, – kalbėjo A. 
Šimelis. 

Valstybės įsitraukimą 
vertina teigiamai
Valstybės bandymą ieško-

ti bendrų sprendimų verslas 
sveikina – grūdų augintojų 
atstovai teigia, kad ūkininkai 
yra nepelnytai užmiršti.

„Gerai, kad šio sektoriaus 
verslas tapo įdomus, kalba-
ma apie pagalbą jam. Visada 
sakėme, kad sektorius įdo-
mus, jo potencialas neišnau-
dotas. Juk šalies ekonomika 
prasideda nuo žaliavos. O 
tos žaliavos Lietuvoje – ne 
tiek jau ir daug: grūdai ir 
pienas. Tačiau kai kalbamės 
su žemdirbiais, į mus atsisu-
kama tik per krizes“, – kal-
bėjo I. Bastienė.

Ministerijos norą kartu su 
privačiu sektoriumi ieškoti 
bendrų sprendimų A. Šime-
lis vadina teisingu ir mano, 
kad tokia valstybės pozicija 
gali būti naudinga visiems.

„Labai gerai, kad kaip 
šeimininkas rūpinasi ir savo 
tiesioginiu, ir lietuvišku pri-
vačiu verslu. Dialogas vi-
sada buvo, tačiau tarpinės 
pozicijos skirdavosi, kai ku-
riose iš jų daugiau galimybių 
turėjo LTG, tačiau nauja rea-
lybė bendrovei tapo iššūkiu, 
o privačiam verslui atsira-
do daugiau galimybių. To-
kių didelių bendrovių, kaip 
LTG, inercija yra kliuvinys 
šiuo atveju, negalimi greiti 
sprendimai ir persiorientavi-
mas, bet pats faktas, kad no-
rima kalbėtis, girdėti, ieškoti 
bendrų sprendimų yra labai 
geras ir teisingas požiūris, 
nes kai dvi pusės dėl ko nors 
nori susitarti, paprastai susi-
taria“, – BNS sakė A. Šime-
lis.

V. Šileika teigia, kad kal-
bos su Vyriausybės atstovais 
gali padėti išlaikyti konku-
rencingumą, tačiau jis neti-
ki, kad lietuviški kroviniai 
atsvers praradimus dėl geo-
politinių įvykių. 

„Praradimai yra pernelyg 
dideli, nemanau, kad juos 
būtų galima kompensuoti 
lietuviškais kroviniais. Rei-
kia žiūrėti, kaip išlaikyti 
vietinius krovinius ir suda-
ryti kuo palankesnes sąlygas 
naudotis uostu ir transporto 
sistema“, – sako V. Šileika.

BNS inform.

Muaythai turnyre Vilniuje - 
puikus rokiškėno pasirodymas

2022 m. kovo 5 d. 
Vilniuje vyko Muaythai 
(Tailando bokso) tur-
nyras „Mes esame Mu-
aythai“. Jame dalyvavo 
sportininkai iš įvairių 
Lietuvos miestų.

Rokiškio sporto klubą 
Tornado/ Thai Tornado 
atstovavo Gvidas Skin-
deris. Jis aiškia persvara 
nugalėjo savo varžovą.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Lietuviški grūdai spragų geležinkelyje ir uoste neužkaišys
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Nepriklausomas rajono laikraštis

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

INFORMATION FOR UKRAINIAN NATIONALS AND 
THEIR FAMILY MEMBERS

REGISTRATION. Upon arrival in Lithuania, you must go 
to the Registration Centre (Pramonės g. 1B, Alytus). 

CONDITIONS FOR STAYING IN LITHUANIA, after registration you 
will be able to:
- obtain a temporary residence permit in Lithuania (for 1 year); 
- a national visa (for 1 year).

VISA-FREE REGIME FOR UKRAINIAN CITIZENS. Ukrainian citizens 
with biometric passports are applied a visa-free regime (90 days wi-
thin 180 days). 

ACCOMMODATION. If you do not have a place of residence, after 
registration you will be taken to temporary accommodation (in mu-
nicipalities or with private individuals). 

RELEVANT CONTACTS:
Migration Department: ph. +370 5 271 7112, e-mail info@migracija.
gov.lt, information: www.migracija.lrv.lt 
Lithuanian Red Cross (humanitarian aid, information, restoration of 
family ties): Juozapavičiaus st. 10A, Vilnius, ph. +370 5 212 7322, 
e-mail info@redcross.lt, www.redcross.lt 
Caritas of the Vilnius Archdiocese (humanitarian aid): Kalvarijų str. 39, 
Vilnius, ph. +370 673 24 225, e-mail kulturunamai@vilnius.caritas.lt 
Order of Malta (Humanitarian Aid): Gedimino Ave. 56B, Vilnius, ph. 
+370 5 249 73 04, www.maltieciai.lt, https://www.facebook.com/mal-
tieciai
Food Bank (food support): Vytenio st. 54, Vilnius, ph. +370 686 44244, 
e-mail info@maistobankas.lt, facebook.com/maistobankas 
Save the children (help for children and pregnant women): Vilniaus 
st. 39, Vilnius, ph. +370 5 261 0815, e-mail info@savethechildren.org 
Accommodation for host families: ph. 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



Džiugo šou
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 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Pabėgimas
00:15 Paskutinis laivas 
01:15 Eliziejus
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:55 Alchemija. VDU karta
05:25 RETROSPEKTYVA

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

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

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

05:35 Moderni šeima 
06:00 Žmogus voras 
06:30 Magiškoji komanda 
07:00 Monstrų viešbutis 
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:00 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė  
11:00 Išbandymas 
12:00 Nuodėminga žemė 

12:40 Kenoloto 
12:42 Nuodėminga žemė 
13:00 Beširdė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kova už garbę
22:45 Vikinglotto 
22:50 Kova už garbę
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Kova už garbę
00:25 Bulis 
01:30 Elementaru 
02:30 Įrodytas nekaltumas 
03:30 X failai 
04:30 Besikeičianti planeta 
05:30 Moderni šeima

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Bus visko

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 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Eliziejus
00:40 Paskutinis laivas 
01:40 Ypatinga užduotis
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:00 Rimti reikalai 4 
06:30 Bus visko
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 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Eliziejus
00:40 Paskutinis laivas
01:40 Ypatinga užduotis
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris

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

11:10 „Neišsižadėk“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten. intelektualios 
politinės satyros šou
17:30 Misija: laukinė gamta
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Neišsižadėk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“
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10 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Įstatymas ir tvarka
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Komisaras Reksas
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Tarnauti ir ginti
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 LRT radijo žinios
13:05 Gamtininko užrašai
13:30 Čia mano sodas
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 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios

23:00 Išdavikas
00:00 Komisaras Reksas 
00:45 Sukurta Lenkijoje 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:30 Moderni šeima
06:00 Žmogus voras
06:30 Magiškoji komanda 
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:00 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Mažoji našlė 
11:00 Išbandymas

12:00 Nuodėminga žemė 
12:40 Kenoloto 
12:42 Nuodėminga žemė
13:00 Beširdė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Angelas sargas
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Angelas sargas
01:20 Elementaru 
02:15 Įrodytas nekaltumas 
03:20 X failai 
04:20 Besikeičianti planeta 
05:15 Moderni šeima 
05:40 Žmogus voras

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

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 Lenktynininkas
23:20 Mirties apsuptyje
01:25 Tie, kurie žudo
02:25 FTB

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

12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:25 Tvarios žuvininkystės 
gidas
16:30 Oponentai
17:30 Misija: laukinė gamta
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Neišsižadėk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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11 05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Kas ir kodėl? 
06:30 Euromaxx
07:00 Išpažinimai
07:30 Pusryčiai pas 
kaimyną
08:00 Širdyje lietuvis
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
10:00 Minėjimas, 
skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai, 
ir Valstybės 
Nepriklausomybės 
stipendijos įteikimo 
ceremonija
10:45 Labas rytas, 

Lietuva
12:00 Trijų Baltijos valstybių 
vėliavų pakėlimo ceremonija. 
Tiesioginė transliacija
12:30 Eitynės „Nepriklausomybės 
atkūrimo kelias” Gedimino 
prospektu. Tiesioginė transliacija
13:00 Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo diena
14:15 Gražiausios poetų dainos
14:30 Naujų Lietuvos Šaulių 
sąjungos narių priesaikos 
ceremonija. Tiesioginė transliacija 
iš Nepriklausomybė aikštės
15:20 Elė ir Daktaras
16:20 Skrydis per Atlantą
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios
19:00 Speciali programa Kovo 
11-ajai
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:25 Nematoma
00:00 Purpurinis rūkas
01:40 Gamtininko užrašai

02:05 Mano geriausias 
draugas
02:35 Išpažinimai
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Šventadienio mintys
04:00 Mano Lietuva
04:20 Skrydis per Atlantą

05:15 Moderni šeima 
05:40 Žmogus voras 
06:30 Teris ir užburta Aušros 
karalystė
08:15 Garsioji meškinų invazija 
į Siciliją
10:00 Lilo ir Stičas
11:40 Ralfas Griovėjas
12:40 Kenoloto
12:42 Ralfas Griovėjas
13:45 A-X-L
15:40 Piteris Penas
17:20 Kenoloto 
17:22 Piteris Penas
17:55 Namų idėja su IKEA 

18:30 TV3 žinios 
19:30 Lietuvos garbė 2022
22:30 Adelainos amžius
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Adelainos amžius
00:50 Virsmas
02:45 Angelas sargas 
05:20 Moderni šeima

06:25 Princesė Gulbė. Karališkoji 
miZterija
07:55 Šarlotės voratinklis
09:45 Septynios minutės po 
vidurnakčio
11:55 Adelė ir mumijos paslaptis
14:05 Šviesos apakintas
16:25 Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Kartos
23:00 Lietuviški svingeriai
00:55 Tas. Antroji dalis
04:10 Pabėgimas

06:00 Kova už būvį 
08:10 Neatrasta Indija 
11:40 Ieškokit Gudručio. Briusas 
ir Loidas siautėja
13:10 Mis Slaptoji agentė
15:25 Piko valanda
17:30 Prieš pakratant kojas
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Globalinė audra
23:40 Taikdarys
02:05 Lenktynininkas

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 „Valstybės simboliai. 
Herbas”
07:00 „Gyvi“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas.“ 
10:05 „Pirmininko diplomatija. 
Atkurtosios Lietuvos kelias”

11:05 „Lapteviečiai”
12:15 TV parduotuvė
12:30 Kauno valstybinio 
muzikinio teatro koncertas 
Kovo 11-osios proga
13:00 Nauja diena
14:00 Trys grandai
16:00 Reporteris
16:30 „Laisvės žvalgas”
18:00 Reporteris
18:30 Grupės “HIT Paradas” 
koncertas
20:00 Reporteris
20:30 „Jausmai”
22:30 Reporteris
23:00 Radži koncertas
00:00 Grupės “Balius” 
koncertas
01:00 Laisvės TV valanda
02:00 Misija: laukinė gamta
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Pirmininko diplomatija. 
Atkurtosios Lietuvos kelias”
03:55 Nauja diena
04:35 Laisvės TV valanda
05:20 „Reali mistika“
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PASLAUGOS

geromis kainomis - tik pas 
mus! Šiltiname sertifikuota, 
kokybiška biria Ekovata 
ir ISOVER stiklo vata. 
Rokiškio rajone atvykimas 
NEMOKAMAS !!!.  
Tel. 8 623 90 689. Rokiškis
• 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

• Tvarkome apleistus laukus. 
Išpjauname ir išvežame 
krūmus. Galime sufrezuoti. 
Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• RUF Medienos briketai ir 
6mm granulės iš sandėlio 
Rokiškyje. Greitas 
pristatymas.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Naujų ir senų namų bei 
pastatų šiltinimas labai 

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

DOVANOJA

Rokiškis
• Dovanojame naudotą 
sterilizatorių. Kūdikio 
maistelio ruošimui.  
Tel. 8 682 31 271. Rokiškis
• Dovanoju drabužius 
berniukui 12-13 metų ir batus 
39-40 dydis.  
Tel. 8 652 92 396. Rokiškis
• Dovanoju mažą skalbimo 
mašiną. Veikianti, bet reikia 
pakeisti guminę žarną 
apačioje. Tel. 8 603 75 685. 
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. Bandos 
numeris 211500200195.  
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis
• 2 žąsinus. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 675 51 088. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Skubiai ieškome pavienių 
darbų. Darbo nebijome.  
Tel. 8 621 07 691. Rokiškis
• Skubiai 2 vyrai ieško 
trumpalaikių, vienadienių 
darbų. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Ieškau nuolatinio pagalbinio 
darbininko darbo.  Turiu TR2 
viruotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
• Ieškau darbo. 16 m. Tinka 
visi pasiūlymai.  
Tel. 8 606 96 423. Rokiškis
• 30 m. moteris ieško 
valytojos ar pagalbinės 
darbuotojos darbo. Esu 
sąžininga, komunikabili.  
Tel. 8 628 47 585. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu 
TR1 TR2 SZ kategorijos 
pažymėjimus. Negeriantis. 
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti, 
prižiūrėti žmogų, vaiką darbo 
dienomis. Kaina sutartinė. 
Rokiškio rajone.  
Tel. 8 646 25 082. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Šieną rulonais, medų. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną. Taip pat 

KITA

supjautas atraižas, malkas. 
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Neįgaliojo vežimėlį. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Naudotą kaip naują 
inhaliatorių vaikui. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 31 271. 
Rokiškis
• Didelę tvirtą labai trumpai 
naudotą praktiškai naują 
kačių draskyklę. Aukštis 1,50 
cm, plotis 0,60 cm, būklė 
10/10. Informacija telefonu. 
Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• 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.  
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

• Puikiai veikiantį Xiaomi 
Mi 9T 6/64 GB. Dėžė, 

MOBILIEJI TELEFONAI

dokumentai, kroviklis, 3 
dėkliukai. Kaina galutinė. 
Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 621 13 176. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 8 
64 GB. Spalva sidabrinė. 
Magnetinis dėkliukas. 
Kroviklis. Be defektų. 
Domina keitimas. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Geros būklės iPhone 8 64 
GB. Turi naudojimo žymių, 
neskilęs niekur. Puikiai veikia 
be problemų. Nėra dėžutės. 
Komplektacijoje dėkliukas 
ir Kroviklis. Baterijos likutis 
83%. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 621 96 788. 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

• Dirbanti šeima išsinuomotu 
namą ar namo dalį. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Nuo kovo mėn. 14 d. 
išnuomojame 2 kambarių 
butą Aukštaičių g. 5 aukštas. 
Tvarkingas, su  baldais ir 
buitine technika. Didelis 
įstiklintas balkonas. Tik 
ilgalaikiai nuomai. Nuoma su 
sutartimi. Nuomos kaina 190 
Eur/mėn. Tel. 8 620 31 920. 
Rokiškis
• Ieškomi žemės ūkio paskirties 
plotai nuomai visame Rokiškio 
rajone. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 625 06 841. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti tvarkingą 
suremontuotą 3 kambarių butą. 
Prastų nesiūlyti.  
Tel. 8 626 69 642. Rokiškis
• Išsinuomočiau1-2 kambarių 
butą su baldais Rokiškyje. Iki 
150 Eur. Tel. 8 638 81 312. 
Rokiškis

NUOMA

• Vienišas 58 m. vyras nori 
susipažinti su moterim, 
pažinčiai, draugystei arba 
bendram gyvenimui kartu. 
Tel. 8 645 50 340. Rokiškis

PAŽINTYS
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 AVINAS. 
P i r m o m i s 

savaitės dieno-
mis saugokitės 
aukoti kokybę 

dėl kiekybės ar spartos. Bet 
koks nerūpestingumas turės 
itin nemalonių padarinių. 
Stenkitės niekur nevėluoti, 
laikytis visų tvarkaraščių ir 
susitarimų. Savijauta turėtų 
tolydžio gerėti, ir savaitgalį 
pasitiksite puikiai nusitei-
kęs. Rezultatų dar nematyti, 
bet pamatai padėti tvirti.

JAUTIS. 
Nuo pat pir-

madienio suk-
site galvą, kaip 
išsipainioti iš 

tos nepatogios situacijos, 
kurioje ne savo valia atsidū-
rėte. Tik neikite lengviausiu 
- kaltinimų keliu. Veikite 
ryžtingai, nors ir nepasitiki-
te savimi taip, kaip norėtųsi. 
Kažkas jums išsakys gal ir 
nemalonius girdėti, bet tei-
singus dalykus. Būtinai iš-
klausykite ir išgirskite. An-
troje savaitės pusėje jokiu 
būdu nepasiduokite bendrai 

Astrologinė prognozė savaitei 
skubotumo nuotaikai. Savo 
darbams skirkite tiek laiko, 
kiek iš tiesų reikia - ne ma-

žiau.
DVYNIAI. 
Šią savaitę 

dažnas Dvynys 
turės pasislėpęs 
rankovėje sti-

prų kozirį. Tiesa, ne visiems 
prireiks ištraukti jį dienos 
švieson, bet pasitikėjimo 
savo jėgomis jis įkvėps kie-
kvienam. Stenkitės dirbti tik 
tuos darbus, kuriuos iš tiesų 
gerai išmanote. Specifinėms 
užduotims verčiau samdyki-
tės specialistą - nerizikuokite 
eksperimentuoti pats.

VĖŽYS. 
Ne kartą teks 

nuspręsti, kur 
yra naudinga in-

vesticija, o kur - tik laiko ir 
pinigų švaistymas. Vėžiui ši 
savaitė - sprendimų metas. 
Net nepataisomi optimis-
tai ir vėjavaikiai susimąstę 
raukys antakius. Kita ver-
tus, tai nereiškia, kad jūsų 
tyko kokie ypatingi pavojai. 
Greičiau atvirkščiai - beveik 

į kiekvieno Vėžio duris šią 
savaitę pasibels sėkmė. Bet 
bels tyliai ir tik vieną kartą, 
tad nepražiopsokite.

LIŪTAS. 
Pasistenkite 

bent kiek atsi-
pūsti nuo finan-

sinių ar verslo rūpesčių. Jei 
negalite leisti sau trumpų 
atostogų, tai bent jau nedirb-
kite viršvalandžių. Ir be jūsų 
nuolatinės priežiūros šią sa-
vaitę reikalai turėtų klostytis 
visai neblogai, o jei kur ir 
įstrigs, tai žinosite silpną-
ją vietą. Daugiau dėmesio 
skirkite artimiesiems, namiš-
kiams ir apskritai namų rei-
kalams, ypač savaitgalį.

 MERGE-
LĖ.  

Labai netin-
kamas metas 
vėl grįžti prie 

senų įpročių, juk dar taip ne-
seniai ir taip sunkiai jų atsi-
kratėte! Raskite savyje jėgų 
žengti pirmyn, o ne smukti 
vėl atgal į tą patį užburtą 
ratą. Tai, kas jau žinoma ir 
pažįstama, atrodo sava ir 
miela, bet veda aklavietėn. 
Venkite netikrų draugų, 
traukiančių jus duobėn.

SVARSTY-
KLĖS. 

Nesistenki-
te taip labai. 
Kažko be galo 

geisdamas, tik atitolinate tą 
kažką nuo savęs. Šią savaitę 
turėtumėte būti santūresnis 
ir pasyvesnis. Tikriausiai 
neįvertinate to, ką jau turite - 
pagalvokite apie tai. Ramiai 
dirbkite kasdienius darbus, 
o iš tiesų jums svarbiems 
dalykams leiskite rutuliotis 
sava vaga.

SKORPIO-
NAS. 

Dar vakar 
manėte, kad 
viską kontro-

liuojate, bet jau nuo pirma-
dienio jaučiate, kaip viskas, 
kas jums svarbu, slyste slys-
ta iš rankų. Šią savaitę ypač 
venkite situacijų, kurios 
paprastai vadinamos „“in-
teresų konfliktu““. Būkite 
visada pasiruošęs deryboms 
ir kompromisui, net jei ne-
jaučiate jokio poreikio ženg-
ti pirmą žingsnį. Jei norite 
ko nors pasiekti, turite kiek 
sutramdyti savąjį „“aš““. Tai 
ne tokia jau didelė kaina, 
kaip jums gali pasirodyti.

ŠAULYS. 
Jei niekas 

jūsų nespaus ir 
neragins, pir-
momis savaitės 

dienomis turėtumėte nuveikti 
tikrai daug. Tiesiog eikite ten, 
kur linksta jūsų širdis. Antroje 
savaitės pusėje savo pasieksi-
te, bendraudamas su žmonė-
mis neformaliai, neoficialioje 
aplinkoje. Net ir su pareigū-
nais stenkitės bendrauti taip, 
kad jūsų neskirtų koks forma-
lus barjeras. OŽIARAGIS. 

Savaitės pra-
džioje būsite 
linkęs gyventi 
prisiminimais, 
bet tai nėra blo-

gai. Gal remdamasis praeities 
precedentais geriau suvoksite, 
kaip turite pasielgti šiandien. 
Ypač vaisinga savaitė bus 
meno žmonėms. Netikėtos 
kliūtys savaitės viduryje turė-
tų tik sustiprinti jų kūrybines 
galias. Tikėtinos problemos 
valdiškoje tarnyboje, užtat 
šeimos supratimas ir parama - 
garantuota.

VANDENIS. 
“Laimi grei-

čiausias ir sti-
p r i a u s i a s “ “ . 

Taisyklė nenauja, bet šią 
savaitę ji ypač galioja 
jums. Jei neturite pakanka-
mai jėgų, nė nesitikėkite, 
kad fortūna jums padės. 
Savaitės viduryje gali nu-
tikti dalykų, priversiančių 
jus gan radikaliai pakeisti 
savo požiūrį į kai kuriuos 
dalykus. Apskritai šią sa-
vaitę Vandeniams būdingi 
gana intensyvūs pokyčiai, 
nuotaikų, nuomonių ir po-
žiūrių kaita. Tad neširskite, 
kad jūsų kartais nesupras 
net seni draugai. Jie tiesiog 

nespės paskui.
ŽUVYS. 
Laikas pasi-

rūpinti savimi 
ir savo siela. 

Nepersidirbkite, ypač pir-
moje savaitės pusėje. Ga-
lite būti labiau nei papras-
tai išsiblaškęs, svajingas. 
Nesudarinėkite atsakingų 
sutarčių, atidėkite svarbius 
sprendimus. Dideli pirki-
niai irgi gali palaukti kitos 
savaitės. Kita vertus, turėtų 
sektis generuoti idėjas (jų 
įgyvendinimą paliekant ki-
tiems), kurti verslo ar kūry-
bos planus.

Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešoji biblioteka
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Sigito Daščioro fotografijų paroda „Labiau Harpijos negu Mūzos“?
Bibliotekininkės Liucijos Užtupienės karpinių paroda, Lankytojų skyriuje.
„Kultūros darbuotojas ir knygnešys Juozas Zauka (160-osioms gimimo 
metinėms)“, skirta Lietuvos universitetų metams, Informacijos ir kraštoty-
ros skyriuje.
Albumų „Laisvės paženklinti“ paroda, Meno ir muzikos erdvėje. 
Rokiškio Jaunimo Centro Dailės mokyklos Jaunųjų keramikų kūrybinių lip-
dinių paroda, Meno ir muzikos erdvėje. 
Spaudinių paroda „2022-ieji metai – Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
metai“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje
„2022-ieji Katalikų bažnyčios kronikos metai“,  VB  Lankytojų skyriuje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje
Metų knygos rinkimai 2021 „Knygų vaikams penketukas“, skirta Metų kny-
gos rinkimams.

RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Kovo 8 d. 17 val. – Pokalbis „Labiau Harpijos negu Mūzos?“ su fotomeni-
ninku-scenografu Sigitu Daščioru, Viešojoje bibliotekoje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje
Kovo 8-9 d. 15 val. –užsiėmimai su Fisher Technik konstruktoriais, LEGO 
programuojamais robotais ir su trimate modeliavimo programa Tinker-
Cad, Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

Kovo  10 d. 15 val. – Kino dienos, 3D filmų rodymas vaikams ir jaunimui, VB 
Vaikų ir jaunimo skyriaus  Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
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PERKA

• Sodo sklypą Steponyse. 
Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 602 44 370. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Tvarkingą sodą Juodupėje, 
Pavasario bendrijoje. 
Yra virtuvė, svetainė ir 
miegamasis. Su baldais ir 
buitine technika. Vasarą 
galima gyventi. Židinys. 
6 a žemės. Šulinys, ūkinis 
pastatas. Labai geroje, ramioje 
vietoje. Kaina derinama. 
Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 629 32 647. Rokiškis
• Sodą su karkasiniu namuku 
Rasių km., Pavasario 
bendrijoje. Po namuku didelis 
rūsys, yra elektra, 6,5 a žemės. 
Galima išsimokėtinai per 3 
mėn. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 679 35 608. Rokiškis
• 3 kambarių 65 kv. m butą 
Juodupėje, Tekstilininkų g. 
Pirmas aukštas. Plastikiniai 
langai, užstiklintas didelis 
balkonas. Kambariuose 
laminuotos grindys. Vonia 
ir tualetas atskirai. Kaina 
9500 Eur. Tel. 8 634 35 728. 
Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Gal kas turi padovanoti 
mergytei 4 m. drabužėlių nuo 
110 cm ūgio.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Gal kas dovanoją kilimą, 
minkštą kampą su miegamąja 
funkcija. Tel. 8 603 03 310. 
Rokiškis
• Gal kas turi nenaudojamą 
šuns būdą ir galėtų 
padovanoti.  
Tel. 8 603 75 685. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gultuką Babybjorn. Tamsiai 
rudos spalvos audinys. Vaikas 
supasi nuo savo judesių. 
Norint apžiūrėti prašom 
skambinti. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 650 78 391. Rokiškis
• 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

PREKĖS VAIKAMS

• Skubiai reikalingi 7 
šiltnamio darbuotojai (-jos) 
agurkų skynimui ir rūšiavimui 
Olandijoje, Grashoek/Asten/
Venlo/Maasbree miestuose. 
Kaina 1590 Eur.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 4 
šiltnamio darbuotojai  
(-jos) pomidorų skynimui 
ir rūšiavimui Olandijoje, 
Someren mieste.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Reikalingas žmogus dirbęs 
miške ir galintis iškirsti 
nedidelius plotelius plyno 
kirtimo. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi stogdengiai ir 
terasų montuotojai. Darbas 
nuolatinis. Darbo įrankiais, 
apranga pasirūpinta. Darbas 
Vilniuje, apgyvendinu. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• Ieškome vairuotojo 
vežti prekes į Latviją. 3 
darbo dienos per savaitę. 
Reikalavimai: B kategorijos 
teisės, rusų ar latvių kalba, 
mokėti naudotis išmaniuoju 
telefonu. Atlyginimas 
sutartinis. Tel. 8 626 49 347. 
Rokiškis
• 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

• Puikiai veikiantį traktoriuką 
Stiga. Variklis dirba puikiai. 
Pakeisti tepalai, pavarų dėžė 
mechaninė, deka pervirinta 
dviejų peilių, pjovimo plotis 
90 cm. Informacija žinute 
arba telefonu. Kaina 970 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Dalimis Stihl 271 ir Stihl 
250 arba viską kartų. Galiu 
siusti paštu visoje Lietuvoje. 
Tel. 8 675 88 304. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Ford Transit. 2010 m., 2,2 l, 
63 kW, D. Rida 376000 km. 
Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 652 66 596. Rokiškis
• Gerą mažą keturratį vaikui 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Suzuki 50 CC. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 675 40 529. Rokiškis
• Daužtą Opel Meriva. 
Kuriasi, važiuoja. Gal kam 
reikia detalėms. TA galioja iki 
2022-08-16.  
Tel. 8 692 12 692. Rokiškis
• BMW 320. 2007 m., 2 l, 
120 kW, dyzelis, automatas. 
Galinė vaizdo kamera, odinis 
salonas ir kiti privalumai. 
Kaina 3300 Eur.  
Tel. 8 628 44 696. Rokiškis
• Tvarkingą motorinį dviratį. 
Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• 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
• 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 Golf 
3. Dyzelis, TD. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 682 75 737. 
Rokiškis

• 2pts-4 priekabos ašį su ratais. 
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Jamz V6 V8 variklių dalis. 
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Japonišką traktoriuką Yanmar 
YM2000. Pilnai važiuojantis, 
paruoštas darbui. Kaina 
derinama. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 625 33 421. Rokiškis
• Verčiamą priekabą. Rėmai 
geri, bortai vietomis papuvę 
- reiktų parestauruoti. Be 
dokumentų. Jūžintai. Kaina 850 
Eur. Tel. 8 647 87 660. Rokiškis
• 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. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
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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 
nenaudotą smulkintuvą Metal-
Fach Z022/2. Plaktukai, yra 

• Kineskopinį televizorių 
Samsung su pulteliu. 54 cm 
įstrižainė. Tel. 8 605 80 900. 

VAIZDO TECHNIKA

• 1998 m. VW Passat B5 
dalimis. Priekinius ir galinius 
žibintus, vairo kolonėlę, 
bagažinės uždangalą.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1998 m., 
1,9 l, 81 kW, TDI.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Opel Zafira galinį dangtį 
2001-2002 m.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW, sedanas.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Lietus ratlankius R15. Nuo 
Passat. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 624 08 147. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2003 m., 
2,2 l, dyzelinis variklis.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

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

Rokiškis
• Mažą televizorių Funai. 19 
colių ekranas. Veikia, rodo 
gerai. Nėra pultelio. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 608 33 486. Rokiškis
• Tvarkingą 50 cm įstrižainės 
televizorių. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 621 29 003. 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 

• Lietus ratlankius Chresler 
R16 114,3. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• Ford Focus dalimis. 2000 
m., 1,8 l. Mėlynos spalvos. 
Žibintus, sankabą, bamperius. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• DVD 90 Navi su spalvotu 
ekranu. Iš Vectra C. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 688 16 313. 
Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l, 
81 kW, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• 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

Funai. 81 cm įstrižainė. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis

Skirta dar 2 mln. eurų, kad gyventojai galėtų nemokamai 
atsikratyti asbesto ir rūšiuoti tekstilės atliekas

Aplinkos ministerija per-
skirstė Atliekų prevencijos ir 
tvarkymo programos lėšas ir 
papildomai skyrė po 1 mln. 
eurų asbesto atliekoms tvar-
kyti ir tekstilės konteineriams 
įsigyti. Taip bus užtikrintas 
saugus asbesto atliekų tvar-
kymas ir sudarytos sąlygos 
tinkamai rūšiuoti tekstilės 
atliekas. Visos paraiškos, ku-
rias savivaldybių adminis-
tracijos ir regioniniai atliekų 
tvarkymo centrai pateikė 
šiai paramai, bus peržiūrėtos 
kovo mėnesį.

„Tai, kad asbestas toksiškas, 
pasaulio mokslininkai išsiaiški-
no jau prieš 100 metų. Atsikra-
tykime jo atsakingai. Aplinkos 
ministerijos skiriamas finansa-
vimas užtikrins, kad jo tvarky-
mas nekainuotų gyventojams 
papildomai“, – komentavo 
aplinkos ministras Simonas 
Gentvilas.

Subsidijoms asbesto atliekų 
tvarkymui Aplinkos projek-
tų valdymo agentūra sulaukė 
beveik 50  prašymų iš 53 sa-

vivaldybių 2 mln. eurų sumai. 
Kadangi tam buvo skirta 925 
tūkst. eurų, negavusioms para-
mos paraiškoms buvo ieškoma 
papildomų lėšų. Sudarytas re-
zervinis sąrašas, į kurį pateko 
daugiau kaip 20 savivaldybių. 
Tarp jų – Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių, Alytaus, Utenos, Ma-
rijampolės ir kitų miestų bei 
rajonų savivaldybės.

Tekstilės konteineriams įsi-
gyti buvo numatyta 425 tūkst. 
eurų suma, tačiau  paraiškų 
gauta už daugiau nei 1,5 mln. 
eurų. Daugiau kaip 30 proc. jų 
buvo įtrauktos į rezervinį sąra-
šą.

„Tekstilės sektoriuje šian-

dien jau veikia verslai, kurie 
perdribtų tekstilę dideliais kie-
kiais, tačiau dėl netvarkingo  
jos surinkimo dabar perdirba-
me vos 1 proc. Tikimės, kad  
sudarytos geresnės sąlygos 
tekstilės surinkimui pastūmės 
ir inovacijų generavimo link“, 
– sako aplinkos ministras.

Visos į rezervinį sąrašą pa-
tekusios paraiškos asbesto tvar-
kymui ir tekstilės atliekų kon-
teineriams įsigyti bus įvertintos 
ir sprendimai priimti per kovo 
mėnesį. Asbesto atliekų surin-
kimą organizuos savivaldybės, 
todėl gyventojai turi sekti jų 
skelbiamą informaciją.

BNS inform.
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Kovo 8-oji, 
antradienis, 
10 savaitė.

Iki Naujųjų liko 298 dienos.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 6.51 val., 
leidžiasi 18.08 val. 

Dienos ilgumas 11.17 val.
Mėnulis (jaunatis)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Beata, Gaudvilė, Laima, 
Vydminas

Rytoj:  Dominykas, Domas, 
Pranciška, Žygintas, Visgailė, Pranė

Poryt: Silvija, Naubartas, 
Butgailė, Emilis, Geraldas

Tarptautinė moterų solidarumo 
diena

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1859 — gimė anglų rašytojas 
Kenneth Grahame (Kenetas Greihe-
mas), pasaulinį pripažinimą pelnęs 
knyga „Vėjas gluosniuose“.

1868 — mirė islandų rašytojas 
Jon Thoroddsen (Jonas Torodsenas). 
Gimė 1818 m.

1869 — mirė prancūzų kompo-
zitorius Louis Hector Berlioz (Luisas 
Hektoras Berliozas), parašęs „Fantas-
tinę Simfoniją“. Gimė 1803 m.

1917 — Sankt Peterburge pra-
sidėjo streikai, peraugę į revoliuciją.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1877 — gimė Marija Pe-
čkauskaitė-Šatrijos Ragana, prozi-
ninkė, vertėja, katalikiškos labdaros 
organizatorė. Mirė 1930 m.

1932 — gimė dailininkas Anta-
nas Kmieliauskas.

1993 — „Lietuvos avialinijos“ 
įstojo į Tarptautinę oro transporto 
asociaciją (IATA).

2011 — po sunkios ligos Jung-
tinėse Amerikos Valstijose (JAV), 
savo namuose netoli Čikagos, mirė 
Amerikoje ir Lietuvoje žinomas JAV 
lietuvių politikos ir visuomenės vei-
kėjas, statybos inžinierius Eugenijus 
Algimantas Bartkus. Gimė 1925 m.

2012 — Vilniaus paveikslų ga-
lerijoje atidaryta žymių pasaulio 
dailininkų portretų paroda, atvežta 
iš Sankt Peterburge esančio Valsty-
binio Ermitažo kolekcijos.

Post scriptum
Mes negalime padėti kie-

kvienam, tačiau kiekvienas gali 
padėti kažkam.

Sūrio lietiniai su žalumynais
INGREDIENTAI:
• 175 gramai miltų
• 170 gramų medaus (skysto arba 
pašildyto)
• 100 gramų cukraus
• 225 gramai grietinės, 30% riebumo
• 4 vienetai kiaušinių
• 1/4 šaukštelio druskos
• 1 šaukštelis sodos
• 1 šaukštelis obuolių acto

1. Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C temperatūros. Kepimo popieriumi išklokite 
20x30 cm dydžio kepimo indą.
2. Kiaušinius, cukrų ir druską sudėkite į plakimo dubenį. Plakite dideliu grei-
čiu apie 8-10 minučių, kol cukrus ištirps, masė taps balta ir labai puri, jos tūris 
pasidės kelis kartus.
3. Į plakinį supilkite medų (jei jis kietas, prieš tai pašildykite, kad suskystėtų), 
sudėkite grietinę.
4. Nedideliame dubenėlyje sodą sumaišykite su actu, kol suputos. Taip pat su-
pilkite į plakimo dubenį. Išplakite, kol įsimaišys į plaktus kiaušinius.
5. Suberkite miltus ir lėtai plakite, kol gausite tolygios tekstūros tešlą. Neper-
plakite – perplakus kiaušiniai sukris ir pyragas neteks savo purumo. Tešla turi 
būti tolygi, skysta ir labai puri.
6. Supilkite paruoštą tešlą į kepimo indą. Kepkite įkaitintoje orkaitėje apie 40 
minučių. Jei viršus pernelyg ruduoja, pridenkite kepimo formą lakštu folijos. Ar 
pyragas jau iškepęs, galite patikrinti mediniu pagaliuku – įkištas ir ištrauktas iš 
pyrago centro, jis turi būti švarus.
7. Iškeptą pyragą išimkite iš kepimo formos ir perkelkite ant grotelių. Atvėsinki-
te, pjaustykite gabalėliais ir patiekite apibarstę milteliniu cukrumi, arba papuoš-
kite kremą, elektriniu plaktuvu išplakite 125 g maskarponės, ketvirtį stiklinės 
miltelinio cukraus ir pusę stiklinės (125 ml) riebios grietinėlės.

2022-03-22 Rokiškio r., Moškėnų k. bus ženklinamos (kad. Nr. 
7357/0009:0056) žemės sklypo ribos. Kviečiame dalyvauti matavimuose 
gretimo besiribojančio sklypo (kad. Nr. 7357/0009:57) mirusios savininkės 
G.G. paveldėtojus. 
Tomo Jankausko individuali veikla. Tel. pasiteiravimui: (8-674) 22216

Juodupės bendruomenė 
kviečia į Kovo 11-osios 
važiuotynes „UŽ LAISVĘ!“ 

Kovo 11-ąją švęsime Lie-
tuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo dieną organizuodami 
jau tradicija tampančias va-
žiuotynes iš Juodupės „UŽ 
LAISVĘ!“. Tik šiais metais 
kiek su kitomis mintimis... 

• Išvykstame 12.00 val. iš 
Juodupės miestelio aikštės

• Keliausime maršrutu 
nusidrieksiančiu per visą ra-
joną (apie 4 val.)

• Kviečiame papuošti 
transporto priemones ir save 
Lietuvos ir Ukrainos tautine 

atributika
• Važiuotynių metu rinksi-

me finansinę paramą Ukrai-
nai (visos surinktos lėšos bus 
pervestos organizacijai Blue/
Yellow)

• Norintieji įsigyti Ukrai-
nos vėliavėlių automobiliui 
ar tradicinio dydžio vėliavą 
- informuokite registracijos 
metu.

Kviečiame ekipažus 
norinčius dalyvauti va-
žiuotynėse registruotis tel. 
+37062893311



Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 9 d. Naktį -8

Dieną 1
R, 
3-8 m/s

Kovo 10 d. Naktį -8
Dieną 2

P,
1-5 m/s

Kovo 11 d. Naktį -6
Dieną 5

V,
3-8 m/s
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Orų prognozė kovo 9-11 d.

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija
JONAS PAULIUKAS 1955-06-24 - 2022-03-04
JAUNIUS BALČIŪNAS 1975-04-10 - 2022-02-28
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
ROBERTAS SVIRSKIS 1964-12-26 - 2022-02-24
BIRUTĖ ŽUKAUSKIENĖ 1930-04-07 - 2022-02-25

Nuoširdžiai užjaučiame Teisės ir 
personalo skyriaus vedėjo pavaduotoją 

Rūtą Dilienę dėl tėvelio mirties. 
Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Eidamas 31-uosius metus mirė Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narys, 
Rokiškio krašto muziejaus tarybos narys Karolis Baraišys. 
Apie Karolį jo draugai ir bendražygiai atsiliepė: „Drąsus, aštrus, tačiau kartu 
ir kuklus, švelnus. Drąsus, kai reikėdavo išsakyti savo nuomonę ir poziciją, 
kuklus, kai kalbėdavo apie nuveiktus darbus, aštrus savo pasisakymais, ta-
čiau ne mažiau švelnus, kai situacijos reikalaudavo empatijos ir žmogišku-
mo. Tai buvo jaunas, iniciatyvus rokiškėnas, sėmęs gyvenimą rieškučiomis. 
Besidomintis ir besidžiaugiantis gyvenimu, pasauliu. Pasirinkęs istoriko ir 
politiko kelią, grįžęs į gimtąjį Rokiškį ir savo žiniomis dalinęsis ir įtraukda-
vęs aplinkinius, visuomet išlaikęs pagarbą vyresniems“.
Nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius.

Rokiškio rajono savivaldybė

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkur-
są į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir 
infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto parei-
gas (karjeros valstybės tarnautojas, pareiginės algos koefi ci-
entas – 8,50).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interne-
to svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt arba https://por-

talas.vtd.lt/lt/statybos-ir-infrastrukturos-pletros-skyriaus-vyriausiasis-spe-
cialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;48307.html 

Užs. 1675

Rokiškio rajono savivaldybė skelbia konkursą į Viešosios 
įstaigos Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus pareigas 
(darbuotojas pagal darbo sutartį, terminuota sutartis, (1 pa-
reigybė, A1 lygis)), mėnesinės algos pastovioji darbo užmo-
kesčio dalis – 3014,00 Eur. 
 Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės inter-
neto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt  ir https://por-

talas.vtd.lt/lt/direktorius-322;775980.html 
Užs. 1676

Lietuvoje smarkiai išaugo ginklų paklausa
Rusijai užpuolus 

Ukrainą Lietuvoje smar-
kiai padidėjo profesiona-
lios kareiviškos ekipuo-
tės, pusiau automatinių 
ginklų, pistoletų, dujinių 
balionėlių paklausa. Lie-
tuvos ginklų pardavėjai 
sako, kad sandėliai prak-
tiškai iššluoti, o tiekėjai, 
dar prieš savaitę turėję 
užtektinai prekių, dabar 
jų užsakymus rašo į eilę, 
rašo portalas vz.lt. 

Ginklų parduotuves val-
dančios įmonės „Survival“ 
direktorius Vaidotas Janu-
šonis sako, kad daugelio 
gamintojų ir prekybininkų 
atsargos dabar pirmiausia 
važiuoja į Ukrainą: gabe-
namos šarvinės liemenės, 
plokštės, balistiniai šalmai.

„Akivaizdu, kad reikia 

didinti gamybos apimtį, 
bet neaišku, kada tuo užsi-
imančios gamyklos galės 
aprūpinti visus. Su skirtin-
gais gamintojais kalbame 
kasdien, jie sako gaunantys 
šimtus užklausų iš įvairiau-
sių valstybių“, – portalui 
sakė V. Janušonis.

Ginklų parduotuves Vil-
niuje, Plungėje ir Rokiškyje 
turinčios įmonės „Oksalis“ 
vadovas Gytis Misiukevi-
čius sako, kad per savaitę 
buvo nupirkti visi parduo-

tuvėse buvę pusiau automa-
tiniai ginklai ir labai daug 
pistoletų. 

Lietuvos ginklų savinin-
kų asociacijos duomenimis, 
Lietuvoje yra apie 94–95 
tūkst. ginklų savininkų, 
tarp jų patenka medžiotojai, 
sportininkai, apdovanotieji 
vardiniais ginklais, turintys 
ginklus savigynai, taip pat 
ir Šaulių sąjungos nariai, 
kuriems suteikta teisė turėti 
karinės paskirties ginklą.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

– Saulele?
– Ką, katinėli?
– Zuikute, padaryk 

pusryčius?
– Gerai, meškiuk.
– Ačiū, zylute.
– Nėr už ką, ožiuk.
– Myliu tave, pelyte.
– Aš tave irgi, 

kiškuti.
– Pala... Prisipažink, 

tu irgi neatsimeni, kuo 
aš vardu?

***
Vyras dalinasi su 

žmona svajonėmis:
– Žinai, norėčiau 

nukeliauti kažkur, 
kur dar nebuvau... Ir 
padaryti kažką, ko nesu 
daręs...

Žmona:
– Gerai, eik į virtuvę 

ir išplauk indus!
***
Gyvenimas baisus! 

Gerai, kad atlyginimas 
juokingas.

***
Kalbasi du 

alkoholikai:
– Aš kas valandą 

turiu išgerti bent buteli 
degtinės.

– O man gerti 
nebereikia.

– Kaip tai?
– Aš sudarytas iš 

degtinės, ji pakeitė visas 
mano kūno ląsteles.

***
Dvi blondinės sėdi bare 

priešais veidrodį. Viena 
sako:

– Žiūrėk,ten sėdi dvi 
labai panašios į mus, 
einam pas jas. Viena 
atsistoja. Kita sako:

– Sėdėkim, jos pačios 
pas mus ateina.

***
Kunigas taiso savo 

namų tvorą. Šalia stovi 
mažas kaimynų berniukas 
ir nenuleidžia nuo jo akių.

– Tu tikriausiai nori 
tapti staliumi, mažyli? – 
klausia kunigas.

– Ne, man tiesiog 
įdomu išgirsti, ką sako 
kunigai, kai trenkia sau 
plaktuku per pirštą.

***
Susitinka ilgai 

nesimatę du draugai. 
Vienas sako:

– Sveikas, Jeronimai, 
kaip gyveni papasakok? 

Kokios naujienos, kaip 
sekasi? Kaip žmona? Gal 
jau ir vaikų turi?

Jeronimas atsako:
– Gerai gyvenam. Va ir 

žmona nesiskundžia, turiu 
dukrą (neseniai gimė).

– Na?! Na ir į ką 
panaši? Kaip atrodo?

Jeronimas:
– Na, protu aišku į 

mane, o išvaizda aišku į 
motiną.

Draugas:
– Na ir nepasisekė... Ir 

durna ir negraži.
***
Grįžta Petriukas namo 

ir mama klausia:
– Ko toks šlapias?
– Mes su Kryžmantu 

žaidėm šunis ir krūmus. 
Tai aš buvau krūmas.

***
– Petriuk, kodėl toks 

patenkintas?
– Mūsų butą vakar 

užliejo!
– Ir kas čia gero?
– Pažymių knygelė 

permirko!
***
Pasakoja čiukčia, kaip 

į tundrą medžioti ėjo:

– Einu, einu, žiūriu 
– briedis. Pykšt, pykšt - 
ragai, mėsa.

– Einu toliau, žiūriu 
– lokys. Pykšt, pykšt - 
kailis.

– Einu toliau, žiūriu 
– geologas. Pykšt, pykšt – 
degtukai.

***
Petriukas klausia tėčio:
– Tėti, atspėk, koks 

traukinys labiausiai 
vėluoja?

– Eeee... Nežinau. O 
koks?

– Tas, kurį tu žadėjai 
man padovanoti dar 
praėjusio gimtadienio 
proga!

***
– Teta, o kodėl jūsų 

toks pilvas didelis?
– Nes ten vaikas.
– O jūs ji mylit?
– Taip, labai!
– O tai kodėl jūs jį 

suvalgėt?
***
Kalbasi du draugai.
– Kartą supainiojau 

žmoną su plėšiku. Kaip 
jinai rėkė, priešinosi, kai 
pro langą stūmiau...

– Čia tai niekis. Va 
aš supainiojau plėšiką 
su žmona. Kaip jis rėkė, 
priešinosi.

***
Karo lauke stovi dvi 

armijos: muškieta į 
muškietą.

– Ponai, šaukite 
pirmieji, - maloniai 
pasiūlo Prancūzijos 
muškietininkų leitenantas.

– Ne, ponai, jūs šaukite 
pirmieji, - nesutinka 
anglai.

– Na, ką jūs, šaukite, – 
nenusileidžia prancūzas.

– Ne ne, jūs pirmieji, – 
prieštarauja anglai.

– Ponai, o gal vis dėlto 
šaukite? – tvirtai laikosi 
prancūzų leitenantas.

– Ne, gerbiamieji, 
negali būti nė kalbos. Jūs 
pirmi šaukite, – savo tęsia 
anglai...

Ėjo 87–ieji šimtamečio 
karo metai.

***
– Mečiau gerti, rūkyti. 

Žmoną – taip pat mečiau.
– O žmoną kodėl?
– Ji nenusipelnė tokio 

vyro!
***
Grįžusi iš paskaitų į 

bendrabutį studentė randa 
verkiančią draugę.

– Kas atsitiko?
– Nusiunčiau tėvams 

laišką, kad duotų pinigų 
kompiuteriui nusipirkti.

– Ir jie nedavė?
– Ne, atsiuntė 

kompiuterį.
***
Mirė gruzinui žmona. 

Tas sėdi liūdnas, prieina 
kitas:

– Kas yra?
– Ar tu žinai, kaip 

sunku prarasti žmoną...
– Žinau... Praktiškai 

neįmanoma.
***
Mokytoja ar galima 

bausti žmogų už tai, ko 
jis nepadarė? – klausia 
Petriukas.

– Žinoma ne – 
užtikrina mokytoja.

– Tai gerai, nes aš 
nepadariau namų darbų.

***
Kartą lipa dviese į 

kalną, vienas iš jų buvo 
mikčius... Lipa lipa ir 
pradėjo anuodu šnekėtis:

– Pa pa pa pa
– Palauk, tuoj užlipsim 

į viršų ir pasakysi
Taigi jie ir užlipo, 

mikčius:
– Pa pa pa palapine 

užmiršau.
– Ot žioplys. Lipam 

žemyn...
Lipa žemyn ir vėl 

mikčius mikčioja:
– Pa pa pa pa.
– Palauk, tuoj 

nulipsim ir pasakysi...
Nulipo jiedu ir 

vienas sako:
– Tai sakyk, ką ten 

norėjai...
– Pa pa pa 

pajokavau!
***
– Mama,daugiau į ta 

mokykla neisiu!
– Kodėl sūnau?
– Aštuntokai mane 

nustūmė nuo laiptu,o 
septintokės apžnaibė.

– Bet sūnau, tu 
negali neiti, visų pirma, 
tau jau keturiasdešimt,o 
visų antra – tu 
mokyklos direktorius!

***
Dvasininkas klausia 

kalinio:
– Kas jus atvedė į 

kalėjimą?
– Tvirtas mano 

tikėjimas.
– Kaip tai?
– Matote, aš tvirtai 

tikėjau, kad juvelyrinėje 
parduotuvėje nėra 
signalizacijos.

***
Pareina Petriukas 

iš mokyklos mama jo 
klausia:

– Na, sūneli, kaip 
sekėsi mokykloje?

– Puikiai! Kontraktas 
su 5-ta klase pratęstas 
dar vieneriems metams!

***
Kodėl blondinė sėdi 

prie rozetės? Ji laukia 
elektroninio laiško.

• Kviečius. Miežių, žirnių, 
kviečių miltus (maišyti). 
Galiu atvežti. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis

AUGALAI

• Naudotą geros būklės 
čiužinį. Išmatavimai 1,40x2,0 
m. Užvilkimas nusiima, aplink 
visa čiužinį užtrauktukas, 
galima plauti. Informacija 
telefonu. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis

• Gerai veikiančią automatinę 
skalbimo mašiną. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Gerai veikiančią mikrobangų 
krosnelę. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Patogią sulankstomą 
sėdimą  mažai naudotą tvirtą 
talpią batų dėžę su pertvara. 
Pilkos spalvos. Būklė 10/10. 
Informacija telefonu. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 625 28 988. 
Rokiškis
• Geros būklės mažai naudotą 
komodą. Išmatavimai: ilgis 
150 cm, aukštis 80 cm, gylis 
50 cm. Galiu atvežti. Kaina 
99 Eur. Tel. 8 696 65 249. 
Anykščiai
• Kėdę - gultą. Platus 
atsisėdimas, pagaminta iš 
tvirto plieno, atlaiko 150 kg. 

BALDAI

• Nebrangius naudotus 
nešiojamus kompiuterius 
HP Dell Samsung Fujitsu 

Siemens. Nenauji, bet 
pilnai paruošti darbui. Yra 
su gerais akumuliatoriais 
ir be jų, nuo to priklauso ir 
kaina. Maitinimo blokeliai 
originalūs. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• 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
Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 612 26 521. Rokiškis


