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2022 m. kovo 29 d. 
Rokiškio rajono savi-
valdybėje, įgyvendinant 
Aplinkos ministerijos nu-
statytus aplinkosauginius 
reikalavimus, organizuo-
jama  gaminių atliekų 
surinkimo akcija, kurios 
metu iš gyventojų, įmo-
nių, įstaigų ir organizaci-
jų nemokamai bus suren-
kamos: 

Elektros ir elektroninės 
įrangos atliekos;

Nešiojamųjų baterijų ir 
akumuliatorių atliekos;

Vidaus degimo variklių 
tepalo, kuro ir oro filtrų 
atliekos. 

Sumokant atliekų turėto-
jui bus surenkamos: 

Automobilių hidraulinių 
(tepalinių) amortizatorių 
atliekos (yra išimčių);

Automobilinių ir pramo-
ninių akumuliatorių atlie-
kos. 

Taip pat gaminių atliekų 
surinkimo akcijos metu, iš 
transporto priemonių tech-
ninę priežiūrą ir remontą 
vykdančių asmenų, palan-
kiomis sąlygomis (sumo-
kant atliekų tvarkytojui) 
bus galima priduoti alyvų 
atliekas.

Šiuo metu taip pat vyks-
ta įmonėms, įstaigoms ir 
organizacijoms skirtas pro-
jektas „Mes rūšiuojam“, 
prie kurio dar galite pri-
sijungti, rūšiuoti atliekas, 

rinkti taškus ir keisti juos 
į įvairiausius prizus, ke-
liones, ekskursijas! Infor-
maciją  apie projektą „Mes 
rūšiuojam“, prizus, dalyvių 
registraciją rasite  www.
mesrusiuojam.lt. 

Jeigu Jūsų įmonė, įstai-
ga ar organizacija bei Jūsų 
įmonės, įstaigos ar orga-
nizacijos darbuotojai arba 
gyventojai turi aukščiau 
išvardintų atliekų prašo-
me iki 2022 m. kovo 24 d. 
registruotis  e-paštu atlie-
kos@atc.lt  arba telefonu 8 
5 206 09 01.

Norintys priduoti savo 
nebenaudojamą automobilį 
ir gauti eksploatuoti netin-
kamos transporto priemo-
nės sunaikinimo pažymėji-
mą siūlome užpildyti formą 
http: / /autotvarkymas.l t /
entp-turetojams/ arba rašyti 
e-paštu info@autotvarky-
mas.lt.

Norintys pateikti infor-
maciją apie kiemuose be 
priežiūros paliktus nebe-
naudojamus automobilius 
ar nelegalius transporto 
priemonių ardytojus,  ga-
lite užpildyti formą http://
autotvarkymas.lt/pranesi-
mas-del-neeksploatuoja-
mu-transporto-priemoniu/ 
arba e-paštu info@auto-
tvarkymas.lt, arba skam-
binti telefonu  8 600 900 
30.

Elektros ir elektroninėje 
įrangoje bei baterijose ir 
akumuliatoriuose esantys 
metalai, rūgštys ir kitos 
kenksmingos medžiagos 
kelia didelę grėsmę žmo-
gaus sveikatai ir gamtai. 
Šių atliekų negalima mai-
šyti su kitomis buitinė-
mis atliekomis. Jas reikia 
rūšiuoti, rinkti atskirai ir 
atiduoti atliekų tvarkyto-
jui. Alyvų, oro, kuro, te-

palo filtrų, amortizatorių 
atliekose esančios medžia-
gos taip pat kelia pavojų 
aplinkai ir žmonių sveika-
tai. Patekusios į vandenį, 
gruntą, atmosferą, jos už-
teršia pavojingomis, kenks-
mingomis ir toksiškomis 
medžiagomis. Kiekvienas 
alyvų, oro, kuro, tepalo 
filtrų, amortizatorių turė-
tojas rūšiuodamas atliekas 
ir jas atiduodamas atlie-
kų tvarkytojams perdirbti 
ir pakartotinai panaudoti 
padeda saugoti aplinką ir 
tausoti gamtos išteklius. 
Naudojimui netinkamas, 
nevažiuojantis automobi-
lis yra taršos šaltinis: iš jo 
į dirvožemį gali ištekėti 
aplinkai žalą darantys skys-
čiai (kuro, alyvos likučiai, 
įvairios rūgštys), išdaužyti 
automobilio stiklai ne tik 
teršia aplinką, bet ir gali 
sužeisti greta žaidžiančius 
vaikus. Plastikas, guma, 
alyva, padangos ar kitos 
automobilyje esančios me-
džiagos, pakliuvusios į 
aplinką, ilgai nesuyra, o ne-
tinkamai deginamos dar ir 
užteršia orą. Daugiau infor-
macijos apie atliekų tvar-
kymą, atliekų rūšiavimą, 
atliekų surinkimo vietas, 
netinkamo atliekų tvarky-
mo žalą aplinkai bei žmo-
nių sveikatai – www.gia.lt, 
www.eei.lt.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.

Kovo 29 d. Rokiškio rajono savivaldybėje 
organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija

Kovo 21 d. (pirmadienį) 17.30 val. 
Rokiškio rajono savivaldybės (Respubli-
kos 94, Rokiškis) I aukšto salėje vyks Lie-
tuvos Respublikos Seimo vicepirmininko, 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto nario Jono Jaručio, Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracijos, Rokiš-
kio rajono policijos komisariato, Rokiškio 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Lietu-
vos šaulių sąjungos atstovų susitikimas 
su Rokiškio rajono gyventojais.
Susitikime bus kalbama apie karo padėtį 
Ukrainoje, geopolitinę situaciją Europoje 
ir civilinę saugą Rokiškio rajone, įvairių 
institucijų vaidmenį, užtikrinant rajono ir 
visos Lietuvos gyventojų saugumą.
Kviečiame pedagogus, medikus, tarnau-
tojus, nevyriausybinių organizacijų atsto-
vus ir visus gyventojus aktyviai dalyvauti 
susitikime ir gauti atsakymus apie visiems 
rūpimas šių dienų aktualijas.

Užs. 1691

Kviečia skirti pajamų 
mokesčio dalį Rokiškio vaikų 
ir suaugusiųjų laisvalaikio ir 
užimtumo sporto klubui 
„RC Rokiškis“

„RC Rokiškis“ juda į 
priekį - tapo sporto klu-
bu, todėl jiems kaip nie-
kad reikalingas Jūsų pa-
laikymas.

Kaip žinia, prasidėjo pa-
jamų deklaravimo laikas. 
Visų kas gali, prašome pa-
jamų mokesčio dalį skirti 
tik ką įsikūrusiam Rokiš-
kio vaikų ir suaugusiųjų 
laisvalaikio ir užimtumo 
sporto klubui „RC Rokiš-

kis“.
Pavadinimas: Rokiškio 

vaikų ir suaugusiųjų lais-
valaikio ir užimtumo spor-
to klubas „RC Rokiškis“

Kodas: 306014038
Banko sąskaita
AB Swedbank: 

LT817300010171290704.
Visos surinktos lėšos 

bus skiriamos klubo vei-
klai gerinti. Dėkojame!

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Įvyko Rokiškio rajono pradinių klasių mokinių raiškiojo 
skaitymo popietė „Eilės vaikystei ir Lietuvai“

Kovo 15 d. vyko Rokiš-
kio rajono pradinių klasių 
mokinių raiškiojo skaity-
mo popietė „Eilės vaikys-
tei ir Lietuvai“. Jau antrą 
kartą renginys vyko nuoto-
liniu būdu. Net 34 jaunieji 
poezijos mylėtojai iš mies-
to ir rajono ugdymo įstaigų 
savo eiles skyrė vaikystei, 
Lietuvai ir Ukrainai.

 
Renginys prasidėjo Ro-

kiškio mokyklos-darželio 
„Ąžuoliukas“ trečiaklasių 
pasveikinimo daina, moky-
tojos Ilonos Matiekuvienės, 
metodininkės Rositos La-
sienės sveikinimo žodžiais. 
Po sveikinimų, jautriai ir 
nuoširdžiai, kaip tik vaikai 
tegali, buvo deklamuoja-
mos lietuvių poetų eilės, o 
štai Rokiškio Juozo Tūbelio 
progimnazijos trečiaklasis 
Dominykas Kolosovas visus 
maloniai nustebino padekla-
muodamas savo kūrybos ei-
lėraštį „Žalioji Lietuva“. 

Rokiškio Juozo Tu-

mo-Vaižganto gimnazijos 
„Romuvos“ padalinio bibli-
otekininkė Reda Kiselytė 
tarė apibendrinamąjį žodį. 
Priminsiu, kad bibliotekinin-
kė Reda visada dalyvaudavo 
kaip komisijos pirmininkė, 
bet kadangi renginys šiais 
metais nekonkursinis, Reda 
– garbės svečias.

 Apibendrindama popietę, 
Reda Kiselytė džiaugėsi, kad 
vaikai yra nuoširdūs, atsipa-

laidavę, mokytojai puikiai 
parinkę eilėraščius. Rengi-
nys vyksta labai simbolinę 
dieną – Knygnešio dienos 
išvakarėse. Reda palinkėjo, 
kad tęstume tradicijas, kad 
šis renginys gyvuotų dar il-
gus metus.

 Mokytoja Ilona pasiūlė 
vaikams tarti žodį. Moky-
klos-darželio „Ąžuoliukas“ 
mokinė Emilija Skruodytė 
sakė, kad jai labai patiko ren-

ginys, o ypač pirmas eilėraš-
tis, kurį deklamavo Kamajų 
Antano Strazdo gimnazijos 
pirmokė Milda Čeponytė.

 Visi mojavo į kameras, 
šypsojosi ir buvo laimingi. 
Taip pat visi dalyviai apdo-
vanoti organizatorių padėko-
mis. Pažadėjo susitikti vėl. 
Kitais metais.

Rokiškio rajono 
savivaldybės švietimo 

centro inform.
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Interviu su seniūnu: šių metų mažoji kultūros sostinė, 
kurioje darbą randa tik nedaugelis

Tęsdami straipsnių 
ciklą, supažindinsime 
su Panemunėlio seniū-
ne. Tiek, kiek tai leidžia 
galimybės. Panemunėlio 
seniūnija Rokiškio rajo-
no savivaldybės tinklala-
pyje pristatoma taip: ji 
yra vakarinėje Rokiškio 
rajono dalyje. Ribojasi 
su Kazliškio, Rokiškio 
kaimiškąja bei Kamajų 
seniūnijomis ir Kupiškio 
rajono Skapiškio seniū-
nija. Panemunėlio kraš-
tas apima dviejų skirtin-
gomis kryptimis tekančių 
upių aukštupius: į šiau-
rės vakarus sruvenančio 
Nemunėlio ir už Šetekš-
nių kaimo ryžtingai į pi-
etus pasukančios Šetekš-
nos. Gamta nepašykštėjo 
Panemunėlio apylinkėms 
įvairovės. Nors vyrauja 
plokščios ir nuolaidžios 
nenuotakios lygumos, ta-
čiau jose vinguriuoja dvi 
didesnės upės – Nemu-
nėlis ir Šetekšna su inta-
kais, yra trys natūralūs 
ežerai – Alsetos, Sietu-
viškis ir nedidelis ežerėlis 
prie Panemunių kaimo. 
Seniūnija užima 141 km2 
plotą. Yra 47 kaimai, di-
desnieji iš jų: Panemu-
nėlio geležinkelio stotis, 
Panemunėlio miestelis, 
Augustinavos, Šetekšnų, 
Bajoriškių, Roblių, Ski-
rų ir Jurkupių kaimai. 
Seniūnijos gyventojų 
skaičių galime sužinoti 
tik 2011 metų duomeni-
mis - 1 289. Žinoma, da-
bar jų turėtų būti žymiai 
mažiau. Panemunėlio se-
niūnė – Dalia Dubenčiu-
kienė. Įdomu, kaip sekasi 
jai spręsti šios seniūnijos 
gyventojų bėdas.

- Kada pradėjote dirb-
ti Panemunėlio seniūni-
jos seniūne?

-Dirbti pradėjau 2016 
m. rugpjūčio 16 d. Laimė-
jau konkursą, kuriame bu-
vome dviese, su dabartine 
Kazliškio seniūne Justina 
Kazanavičiene.

- Ką veikėte iki tol?
- Dirbau Kupiškio rajo-

no savivaldybės adminis-
tracijos Kupiškio seniūni-
jos vyresniąja specialiste. 
Esu Kupiškyje gimus, au-
gus ir ten gyvenu dabar.

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

- Apie žmonių nuotaikas 

man buvo sunku spręsti, 
kadangi tuo metu Panemu-
nėlyje nepažinojau nei vie-
no žmogaus - man tai buvo 
naujas ir nepažįstamas 
kraštas. Finansinė situacija 
seniūnijoje buvo vidutiniš-
ka, lėšų iki metų pabaigos 
nepritrūko.

- Kokie Jums buvo 
2021 metai?

- Finansinė seniūnijos 
padėtis buvo gera. Pavy-
ko pagerinti seniūnijai 
priklausančių kelių būklę, 
nusipirkome naujos tech-
nikos, darbo priemonių. 
Deja, buvo sudėtingas lai-
kotarpis dėl pandeminės 
situacijos, kaip ir visoje 
šalyje.

- Kaip galėtumėte api-
būdinti savo seniūnijos 
žmones? Kas jiems bū-
dinga (socialinė padėtis, 
užsiėmimai, užimtumas 
ir pan.)?

- Seniūnijos gyvento-
jai geranoriški, nuoširdūs, 
paslaugūs. Daugelis akty-
viai dalyvauja kultūrinia-
me seniūnijos gyvenime. 
Gaila, tačiau seniūnijoje 
didelė bedarbystė. Seniū-
nijos teritorijoje darbą 
surasti sudėtinga. Dalis 
žmonių vyksta į darbus 

Rokiškio mieste. Bendruo-
menė sensta. Išvykusių 
mokytis jaunų žmonių ma-
žai grįžta į gimtąjį kraštą.

- Kokios pagrindinės 
problemos yra dabar, ku-
rias sprendžia seniūnija?

- Matau, kad atėjo pa-
vasaris, o keliai išplau-
ti, prastos būklės, todėl 
turėsime juos tvarkyti. 
Daugiausia bėdų trijuose 
keliuose: Šetekšnos – Va-
laitiškis, Baltakarčiai – 
Viliai, Panemunėlis – Pa-
nemunėlio geležinkelio 
stotis. Anksčiau kelias nuo 
vieno Panemunėlio iki kito 
niekada nebuvo apsemtas, 
o dabar - upė. Valaitiškio 
kelias pravažiuojamas, 
kelią Baltakarčiai - Vilai 
uždarėme ir šį pavasarį, 
netrukus, tvarkysime. Pa-
pildomo dėmesio reikalau-
ja karo pabėgėlių apgyven-
dinimas mūsų seniūnijoje. 
Ne pati seniūnija, bet savi-
valdybė bendrauja su dau-
giafunkciu centru, kur bus 
apgyvendinti pabėgėliai. 
Mes, seniūnijos darbuoto-
jai, padedame ūkiniai da-
lykais – sunešame lovas, 
kitus baldus ir panašiai. 
Bedarbystė mums yra pro-
blema ne pirmus metus.  
Bėda ta, kad susisiekimas 

su miestu nėra geras, Ro-
kiškis toli. Nuosavo trans-
porto ilgalaikiai bedarbiai 
nelabai turi. Tokių žmonių 
atlyginimas paprastai būna 
nedidelis, todėl žmonėms 
nebeapsimoka važinėti į 
Rokiškį. Panemunėlyje įsi-
darbinti galimybės yra tik 
seniūnijoje bei mokykloje 
– daugiafunkciame centre, 
bet ir mokykla nuo kitų 
mokslo metų bus uždary-
ta, liks tik daugiafunkcis 
centras. Yra verslo įmonė 
- UAB „Ramundas“, gami-
nanti medienos padėklus, 
dar keletas žmonių sezono 
metu įsidarbina pas ūkinin-
kus. Visi kiti - gauna soci-
alines pašalpas ir atidirbi-
nėja seniūnijoje. Požiūris 
į atidirbimą už pašalpą yra 
skirtingas. Reikia padirbė-
ti 90 valandų per ketvirtį. 
Kiek begautum pašalpos, 
valandos vienodos. Mes 
neverčiame žmonių dirbti. 
Ar atsisakiusiems dirbti už 
pašalpą bus skiriamos iš-
mokos, sprendžia savival-
dybės Socialinės paramos 
skyrius.

- Kokių turite sunku-
mų?

- Sunkumai, kaip ir kie-
kviename darbe, atsiranda 
ir vėl išnyksta. Mes sten-

giamės problemas spręsti. 
Norėtume gauti daugiau 
darbininkų viešiesiems 
darbams. Sunku pasakyti 
ir tai, ar būsime aprūpinti 
darbo priemonėmis, deta-
lėmis, reikalingomis to-
kiems darbams.

- Kuo galėtumėte pasi-
džiaugti?

- Galiu pasidžiaugti 
darbščiu seniūnijos ko-
lektyvu, atsakingais spe-
cialistais ir puikiais dar-
bininkais. Gerus ir šiltus 
santykius palaikome su 
bendruomenėmis ir se-
niūnaičiais. Su jais kartu 
sprendžiame iškylančias 
problemas. Šiemet esame 
kultūros sostinė. Asociaci-
ja „Panemunėlio kraštas“ 
inicijavo renginius, visi 
bendrai jiems ruošiamės.

- Kaip tvarkomasi su 
dažna provincijos pro-
blema – duobėtais bei pa-
žliugusiais, sunkiai pra-
važiuojamais keliais?

- Kaip ir kiekvienai se-
niūnijai, kiekvienais me-
tais skiriamos lėšos kelių 
priežiūrai. Keliai profi-
liuojami, žvyruojami, nuo-
lat greideriuojami. Sten-
giamės, kiek galime pagal 
turimas lėšas ir galimybes 

palaikyti kuo geresnę kelių 
būklę.

- Kokie artimiausia 
Jūsų planai darbuose?

- Kaip ir paprastai, vyks 
įprastiniai, kasdieniai dar-
bai. Po žiemos dalis kelių 
labai prastos būklės - iš-
plauti polaidžio vandens ir 
sugadinti, pradėsime juos 
žvyruoti, profiliuoti, tvar-
kyti pakeles, prasidės vie-
šųjų erdvių priežiūra bei 
kiti panašūs darbai. Šiemet 
Panemunėlis tapo mažą-
ja kultūros sostine, todėl 
jau dabar prisidedame prie 
renginių organizavimo ir 
kitų paruošiamųjų darbų.

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

- Mėgstu megzti (pa-
prastai mezgu sau, vai-
kams bei anūkei), skaitau 
psichologinę bei grožinę 
literatūrą. Mėgstu poilsį 
leisti aktyviai, tai paspor-
tuoju, sveiku gyvenimo 
būdu domiuosi. Labai 
mėgstu keliauti, aplanky-
ti šalis, kuriose dar nebu-
vau. Dar nebuvo tokios 
kelionės, kurios neišliktų 
atminty. Nemažai keliavau 
po Europą. Egipte esu bu-
vusi visuose jo kurortuose. 
Labai patiko Sakartvelas 
- ten buvau du kartus ir 
dar trečią planuoju. Labai 
patinka Graikija, ypač jos 
salos. Savo hobiu galė-
čiau pavadinti ir dainavi-
mą. Savo, kaip seniūnės, 
ataskaitiniame susirinkime 
visada padarau šiokį tokį 
koncertą.

Kaip matote, Panemu-
nėlio seniūnei veiklos ne-
trūksta – tiek darbe, tiek 
šeimos fronte. Netvarkingi 
keliai – visų kaimiškųjų se-
niūnijų bėda. Kad nuvykti 
iki Panemunėlio yra gana 
sudėtinga teko ir asmeniš-
kai įsitikinti. Vykstančia-
me į Rokiškį autobuse va-
žiavo žmogus, kuris norėjo 
patekti į Panemunėlį. Pasi-
rodo, tokios stotelės, tenka 
išlipti kitame kaime, p[o 
to du kilometrus klampoti 
kaimo keliais. Norėdamas 
pasiekti kaimą, esantį už 
Panemunėlio, šis žmogus 
vėlgi turėjo ieškoti asme-
ninio transporto. Visą ke-
lią žmogus burbėjo, kokie 
prasti keliai Panemunėlyje 
ir kaip sudėtinga iki jo nu-
sigauti autobusu...

Apie seniūnijos proble-
mas bei džiaugsmus žada-
me domėtis dar ne kartą.

Rita GRIGALIENĖ
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Susipažinkime – nauja Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narė 
Audronė Elė Vilčinskienė

Praėjusiame Rokiškio 
rajono savivaldybės tary-
bos posėdyje pirmą kar-
tą dalyvavo Audronė Elė 
Vilčinskienė, pakeitusi Vi-
dmantą Karpavičių, pra-
radusį mandatą dėl eitų su 
Tarybos nario veikla nesu-
derinamų pareigų. Nau-
jąją Tarybos narę pasvei-
kino savivaldybės meras 
Ramūnas Godeliauskas, 
šiltai priėmė ir kiti kole-
gos. Ši moteris, daugelį 
metų dirbanti prekyboje, 
yra žinoma daugeliui ro-
kiškėnų, o juodupėnams 
– ypatingai, mat ten gy-
vena jau labai daug metų. 
Pristatome Audronę Elę ir 
mūsų skaitytojams.

- Kada susidomėjote 
politika?

- Politika domiuosi se-
niai. Priklausau Darbo par-
tijai ir esu jos narė nuo 2005 
metų.

- Kas paskatino kandi-
datuoti rinkimuose į savi-
valdybės Tarybą?

- Mano kandidatūrą rin-
kimuose į savivaldybės Ta-
rybą pasiūlė partijos nariai 
ir aš sutikau.

- Ar galėtumėte save lai-
kyti visuomeniškai aktyviu 
žmogumi?

- Visuomeniškai aktyviu 
žmogumi savęs laikyti ne-
galėčiau, tačiau mėgstu ir 
noriu daryti tokius darbus, 
kurie turi prasmę. Priklau-
sau Juodupės bendruomenei. 
Svarstau apie tai, kad mielai 
dirbčiau ar užsiimčiau sava-
noriška veikla, susijusia su 
socialine parama, pagalba 
žmonėms.

- Kurie iš dabartinių 
Seimo narių savo pažiū-
romis yra Jums arčiausiai 
širdies?

- Turbūt labiausiai man 
patinka Seimo narys Remi-
gijus Žemaitaitis, nes jis kal-
ba argumentais ir skaičiais, 
toliau - Ieva Kačinskaitė Ur-
bonienė, Andrius Mazuronis.

- Jeigu Jums pasiūlytų 
kandidatuoti į Seimą, kaip 
reaguotumėte?

- Manau, padėkočiau už 
pasitikėjimą, tačiau, mano 
nuomone, Seimui reikia jau-
nesnių.

- Kaip manote, ar sunku 
būti populiariu politiku, 
kurį visi mato ir aptarinė-
ja?

- Politiku aplamai sunku 
būti, nes jie - irgi žmonės, 
kartais klysta, o jų gyveni-
mus aptarinėja visi.

- Kokios taktikos žadate 
laikytis savivaldybės Ta-
ryboje – tyliai balsuosite, 
palaikydama visus spren-
dimų projektus ar nagrinė-
site jų pagrįstumą ir ban-
dysite kelti klausimus?

- Tikiuosi, kad nebūsiu 
vien stebėtoja. Pagal savo 
kompetenciją gilinsiuo-
si, analizuosiu projektus ir 
stengsiuosi būti aktyvi. Esu 
įsitikinusi, kad mano nuo-
monės kažkas paveikti įtiki-

nėjimais, kad turiu balsuoti 
taip, o ne kitaip, nesugebėtų. 
Jeigu nepritarsiu sprendimui, 
bandysiu argumentuotai įro-
dyti, kodėl, ir savo pozicijos 
nekeisiu.

- Ar jau žinote, kuriam 
komitetui priklausysite?

- Kalbėjome apie Finansų, 
verslo, vietinio ūkio komite-
tą. Manau, šioje srityje išma-
nau daugiausiai. Kol kas šis 
klausimas nėra išspręstas.

- Dalyvavote dar tik vie-
name Tarybos posėdyje. 
Kaip jautėtės? Ar kurie 
nors aptariami klausimai 
sukėlė emocijų?

- Pirmame Tarybos po-
sėdyje jaučiausi gerai. Ap-
tariami klausimai emocijų 
nesukėlė. Manau, kad Tary-
bos posėdžiuose emocijas 
reikėtų palikti, o sprendimus  
priiminėti, vadovaujantis 
blaiviu protu, logika.

- Kas iš dabartinių sa-
vivaldybės Tarybos narių 
Jums galėtų būti autorite-
tas? Arba bent jau – kuris 
iš jų labiausiai priimtinas?

- Visi Tarybos nariai, ma-
nau, verti jais būti, tačiau 

man labai imponuoja jauni-
mas. Aš tikiu jaunais žmonė-
mis, jie perspektyvūs, moty-
vuoti, drąsūs ir ambicingi. 

- Trumpai apie save: iš 
kur esate kilusi, kur gyve-
nate, kas yra Jūsų šeima, 
kokie pomėgiai, darbinė 
veikla...

- Esu kilusi iš Rokiškio 
rajono, baigiau mokslus 
1976 metais ir atvykau dirb-
ti į Juodupės vilnos audinių 
fabriką. Nuo to laiko ir pa-
silikau gyventi Juodupėje. 
Šiuo metu  dirbu privačia-
me versle – jau 8 metus esu 
UAB „Nord Profil“ Rokiš-
kio padalinio vadovė, nors 
gal tiksliau savo pareigas 
įvardinčiau kaip šios įmo-
nės atstovės Rokiškyje. Man 
labai patinka darbas preky-
bos srityje ir manau, kad 
kitur dirbti nenorėčiau, o 
gal ir nesugebėčiau. Vertinu 
sąžiningumą, rezultatus ir 
branginu laiką. Mano šeima 
- vyras, sūnus, marti ir nese-
niai gimęs anūkas. Didžiausi 
mano pomėgiai yra kelionės 
ir knygos. Be galo mėgstu 
žmones, stengiuosi jiems pa-
dėti ir labai vertinu draugus.

Rita GRIGALIENĖ

Seimo rūmų galerijoje atidaryta 
Rokiškio jaunimo centro vaikų piešinių 
paroda „Aš esu Lietuva“

2022 m. kovo 16 dieną, 
Lietuvos Respublikos Sei-
me lankėsi būrys vaikų, 
jų artimųjų ir mokytojų 
iš Rokiškio. Į Seimą at-
vykta su svarbia priežasti-
mi – labiausiai lankomoje 
Seimo II ir III rūmus jun-
giančioje galerijoje buvo 
atidaryta Rokiškio jauni-
mo centro vaikų piešinių 
paroda „Aš esu Lietuva“, 
skirta Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos metams.

Seimui 2022 metus pa-
skelbus Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos metais, Seimo 
Pirmininko pavaduotojas 
Jonas Jarutis pakvietė Ro-
kiškio vaikus savo piešiniais 
atskleisti, kaip jie suvokia 
Lietuvos Respublikos Kons-

tituciją, Lietuvos valstybę. 
Piešimas paskatino vaikus 
domėtis Lietuvos valsty-
bingumo istorija, pažinti 
valstybės raidą bei teisinės 
sistemos pagrindus, ugdyti 
vaikų pilietiškumą, skatinti 
jų domėjimąsi savo Tėvyne, 
gilinti žinias apie Lietuvos 
Respublikos Konstituciją.

Parodoje eksponuojami 
geriausi konkurso dalyvių ir 
laureatų darbai – 25 Rokiš-
kio jaunimo centro Dailės 
mokyklos mokinių pieši-
niai.

Jaunieji autoriai įvairia 
piešimo technika iliustravo 
pasirinktus Konstitucijos 
straipsnius, o jiems pasi-
ruošti padėjo Rokiškio jau-
nimo centro direktorė Nijolė 
Gužienė ir dailės pedagogai: 

Arūnas Augutis, Raimondas 
Gailiūnas ir Žilvinas Vaičiū-
nas. Konkurse dalyvavusių 
7–16 metų amžiaus vaikų 
darbai buvo vertinami su-
skirsčius juos į 3 amžiaus 
grupes.

„Džiaugiuosi, kad Ro-
kiškio krašte yra labai daug 
aktyvių, kūrybingų, pilie-
tiškų ir patriotiškų vaikų, 
kurių meniniais gebėjimais 
ir vaizduote net dvi savai-
tes galės džiaugtis Seimo 
nariai, Seimo kanceliarijos 
darbuotojai ir visi Seimo 
lankytojai“, – sakė Seimo 
Pirmininko pavaduotojas 
Jonas Jarutis.

Paroda bus eksponuoja-
ma iki kovo 28 dienos.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Bibliotekoje Rokiškio lopšelio-darželio 
„Varpelis“ - kūrybinių darbų paroda 
„Pabandyk ir pajausk kūrybos džiaugsmą“

Rokiškio lopšelio-dar-
želio „Varpelis“ bendruo-
menės projekto „Paban-
dyk ir pajausk kūrybos 
džiaugsmą“ kūrybinių 
darbų paroda kovo 8-25 d. 
veikia Rokiškio rajono sa-
vivaldybės Juozo Keliuo-
čio viešosios bibliotekos 
Edukacijų klasėje (II a.).

 
Projekto veiklose dve-

jus metus „Varpelyje“ buvo 
organizuojamos įvairios 
kūrybinės dirbtuvėlės, edu-
kacinės veiklos kūrybišku-
mui ugdyti. Šiuo projektu 
norima telkti bendruomenę, 
dalintis tarpusavyje kūrybi-

nėmis idėjomis, pomėgiais, 
atrasti įvairesnių, rečiau 
taikomų kūrybinės raiškos 
būdų, priemonių, skatinan-
čių vaikų, pedagogų, tėvų, 
darbuotojų kūrybiškumą, 
bendrystę.

 Kūrybiškumo ugdymas 
darželyje yra puiki dirva 
visapusiškam vaiko asme-
nybės ugdymui. Kūrybinė 
veikla suvienija skirtingus 
vaikų, tėvų, pedagogų ge-
bėjimus. Moko juos ben-
dravimo, bendradarbiavi-
mo, skatina draugiškumą, 
suteikia dideles galimybes 
pajausti grožį, žadinti po-
reikį bendrauti su menu, jį 

kurti, eksperimentuoti, ty-
rinėti, išreikšti save įvairio-
mis kūrybinės raiškos prie-
monėmis.

 Parodoje eksponuojami 
kūrybiniai darbai iš eduka-
cinių veiklų:

 „Skamba varpeliai – su-
grįžta paukšteliai“

„Laimės pasaga“
„Spalvų mozaika“
„Papuošk akmenėlį“
„Nėriniuotos snaigės“
„Nėriniuotos baltos Ka-

lėdos“
Rokiškio rajono 

savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios 
bibliotekos inform.
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Šią Kovo 11-ąją dėl vėliavų iškėlimo tvarkos nubaustų nebuvo 
Kovo 11-ąją, Lietuvos 

Nepriklausomybės atkū-
rimo dieną, valstybinė vė-
liava turėtų suplevėsuoti 
ne tik prie valstybės ir sa-
vivaldybių institucijų, kitų 
įstaigų, įmonių bei organi-
zacijų pastatų, bet turėtų 
būti iškelta ir prie gyvena-
mųjų namų. Kiekvienais 
metais vis pasitaiko tokių, 
kurie „pamiršta“ šią pa-
reigą. Šiemet taip pat teko 
matyti pastatų, prie kurių 
kovo 11-ąją Lietuvos Res-
publikos vėliavos nebuvo. 
Tiesa, atsirado kita tenden-
cija – išsikabinti ne Lietu-
vos valstybinę vėliavą, bet 
Ukrainos.

Numatyta didžiausia 
bauda – 30 eurų
Administracinių nu-

sižengimų kodekso 519 
straipsnio 1 dalis numato, 
kad už Lietuvos valstybės 

vėliavos iškėlimo tvarkos 
pažeidimas, padarytas pir-
mą kartą, gyventojams už-
traukia įspėjimą arba baudą 
nuo 10 iki 12 eurų, įmonių 
bei įstaigų vadovams bauda 
gali būti šiek tiek didesnė – 
iki 16 eurų. Už pakartotinai 
padarytą šį nusižengimą 
gali būti skiriama bauda iki 
30 eurų.

Šiemet per Kovo 11-ąją 
dėl neiškeltų vėliavų 
nubaustų nebuvo
Panevėžio apskrities vy-

riausiojo policijos komisari-
ato Komunikacijos poskyrio 
vyriausiasis specialistas Ta-
das Martinaitis informavo, 
kad šiais metais skundų dėl 
neiškeltų vėliavų nebuvo, 
reidai dėl pareigos iškelti 

vėliavą nebuvo vykdomi ir 
administracinių nusižengi-
mų protokolų nebuvo sura-
šyta. Paklaustas apie tai, ar 
Lietuvos Respublikos įsta-
tymų nepažeidžia prie gyve-
namųjų namų bei įstaigų ar 
įmonių iškeltos kitų valsty-
bių vėliavos, T. Martinaitis 
atsakė, kad svarbiausia, jog 
su vėliava būtų elgiamasi pa-

garbiai – ji nebūtų ištepliota, 
suplėšyta, pakabinta tinka-
moje vietoje. Vien dėl to, 
kad iškelta kitos valstybės 
vėliava, jokios atsakomybės 
prieš įstatymą nėra. Pasi-
teiravus apie tai, kaip būtų, 
jeigu gyventojas nuspręstų 
iškelti Rusijos vėliavą, poli-
cijos atstovas patikino, kad 
tai nėra uždrausta, tačiau tai 
labiau žmogaus moralinės 
atsakomybės klausimas ir 
galima tikėtis, kad į tokį as-
mens poelgį priešiškai surea-
guos aplinkiniai.

Rokiškio miesto 
seniūnui svarbiausia - 
prevencija
Rokiškio miesto seniūnas 

Arūnas Krasauskas informa-
vo, kad seniūnija iki šiol nie-
kam nėra skyrusi nuobaudos 
dėl per valstybines šventes 
neiškeltos Lietuvos vėliavos. 

Pasak A. Krasausko, svar-
biausia – prevencija. Visada 
gyventojus seniūnija sakosi 
besistengianti perspėti, kad 
vėliavą iškelti būtina, ji turi 
būti tvarkinga, nenublukusi. 
Keletu eurų bauda papildy-
tas biudžetas jokių esminių 
problemų neišspręstų. Tiesa, 
buvę laikai, kai seniūnija ini-
cijavo neįvykdžiusių parei-
gos iškelti vėliavas adresų 
viešinimą, tačiau dabar to 
atsisakyta. Paklausus, kaip 
reaguoja į keliamas Ukrai-
nos vėliavas, A. Krasauskas 
nurodė, kad įstatymas to ne-
draudžia (išskyrus draudžia-
mas simbolikas), dėl tokios 
iniciatyvos nesistebėjo. Dėl 
Rusijos vėliavos seniūnas 
nurodė, nors ją kelti nėra 
draudžiama, tačiau visuomet 
reikia įvertinti, kokias pase-
kmes tai sukeltų.

Rita GRIGALIENĖ

Įsibėgėja bendradarbiavimas su Lietuvos universitetais: 
svečiuose - Mykolo Romerio universiteto atstovai

Rokiškio rajono savi-
valdybėje lankėsi Myko-
lo Romerio universiteto 
rektorė Inga Žalėnienė ir 
rektorės patarėja tarp-
tautiniams ryšiams ir 
komunikacijai Violeta 
Gaižauskaitė bei leidinio 
„Savivaldybių žinios“ di-
rektorė Lina Belevičienė, 
redaktorius Romas Gur-
klys ir Genovaitė Pauli-
kaitė.

Susitikimo tikslas – ap-
tarti tarpusavio bendradar-
biavimo galimybes. Jos 
prasidėtų Mykolo Rome-
rio, Lietuvos konstitucinės 
teisės kūrėjo, profesoriaus, 
universiteto rektoriaus bei 
vieno iš Lietuvos Nepri-
klausomybės Sąjūdžio ide-
ologų, atminimo įamžini-
mu, Ekonomikos ir verslo 
akademijos įkūrimu bei 
bendradarbiavimu prisi-
dedant prie švietimo įstai-
gų direktorių pavaduotojų 
kompetencijų kėlimo.

„Šiuo metu bene svar-
biausias visiems – karo 
pabėgėlių iš Ukrainos klau-
simas. Mykolo Romerio 
universitetas – ne išimtis“, 
– kalbėjo rektorė ir pridū-
rė, kad prieš keletą dienų 
universiteto bendrabuty-
je apsigyveno apie 50 nuo 
karo Ukrainoje bėgančių 
žmonių, dar keliasdešimt 
jų – pakeliui. „Taip pat iš 
Charkivo miesto laukiama 
atvykstančių dėstytojų. Tad 
savo trečiąją misiją įgyven-
diname pilnai: priimame 
žmones ir galvojame apie 
jų integraciją į darbo rinką. 

Šiuo metu žmonės yra ypa-
tingai susitelkę, aktyviai 
veikia ir nevyriausybinis 
sektorius. Tad šis laikotar-
pis – pilnas iššūkių, tačiau 
nepamirštame ir pagrindi-
nės savo veiklos, todėl ir 
inicijavome susitikimą su 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės vadovais“, – sakė rek-
torė.

Paklaustas apie situaciją 
Rokiškio rajone, savivaldy-
bės meras pasakojo, kad į 
Rokiškį šiuo metu važiuoja 
daugiau pavienės šeimos, 
kurios čia turi giminių 
arba dirbančių šeimos na-
rių. „Kol kas apgyvendi-
nimas vyksta privačiame 
sektoriuje, tačiau patalpas 
ukrainiečiams yra paruo-

šusi ir Rokiškio rajono sa-
vivaldybė – galime priimti 
apie 120 žmonių. Kaip ir 
visur – tos įtampos pakan-
ka. Pajuokaujame, kad ši 
kadencija jau tokia – net 
nebėra laiko pasidžiaugti 
padarytų darbų rezultatais. 
2019-iaisis Rokiškis buvo 
Lietuvos kultūros sostine, 
todėl metai buvo pilni ren-
ginių ir intensyvūs. Tuomet 
susidūrėme su pandemija, o 
dabar– karas Ukrainoje“, – 
kalbėjo R. Godeliauskas.

„Tačiau judėti į priekį 
turime, ugdyti jaunimą, iš-
leisti į mokslus. Tradiciš-
kai, bendradarbiavimas ir 
jungtis su universitetu bū-
davo studijos – bakalauro, 
magistro. Dažnai Mykolo 

Riomerio universitetas yra 
siejamas su teisės kryptim. 
Tad šiandien mūsų tikslas 
– paskleisti žinią, ypatingai 
regionuose, kad mūsų vei-
klos sritys ženkliai išsiplėtė 
ir be teisininkų, rengiame 
psichologus, komunikaci-
jos, edukologijos specialis-
tus, tad turime platų įdomių 
studijų krypčių spektrą. Be 
tradicinių bendradarbiavi-
mo krypčių, universitetas 
išplėtojo ir mokymosi visą 
gyvenimą veiklas. Kadangi 
centrinė būstinė Vilniuje, 
glaudžiai bendradarbiau-
jame su Vilniaus miesto 
savivaldybe ir sulaukėme 
pasisekimo ten, norime 
veiklas plėsti ir kitose sa-
vivaldybėse. Žinoma, pir-
miausia norėtume išgirsti iš 
jūsų pačių, kokių mokymų, 
studijų, mokslinių tyrimų 
reikėtų Rokiškio rajono sa-
vivaldybėje“,– bendradar-
biavimo sąlyčio taškų ieš-
kojo I. Žalėnienė ir pasiūlė, 
jog startine veikla galėtų 
tapti pirmasis renginys, ku-
ris organizuojamas gegužės 
17 d. Bagdoniškyje (Rokiš-
kio r.). „Atgaivinta teisinės 
minties šventė ir finalinis 
renginys neatsitiktinai or-
ganizuojamas Rokiškio 
krašte. Norėsime pakviesti 
ir gimnazijų moksleivius, 
taip pat planuose – vaisme-
džių sodo atsodinimas. Ti-
kimės, kad šis simpoziumas 
taps tradiciniu profesoriaus 
Mykolo Romerio atminimo 
puoselėjimo renginiu. Tad 
norėtume, kad savivaldybė, 
švietimo bendruomenė pa-
gal galimybes prisijungtų 

ir organizuojant renginį“, – 
kalbėjo rektorė.

Universiteto atstovės 
informavo, kad Alytaus ir 
Panevėžio miestų savival-
dybėse veikia Ekonomikos 
ir verslo akademijos. Ben-
dradarbiauja savivaldybės, 
gimnazijos ir universitetas. 
Pagal numatytas sąlygas 
moksleiviams vyksta užsi-
ėmimai finansų valdymo, 
ekonomikos, verslumo bei 
startuolių kūrimo srityse, 
į kuriuos įsitraukia ne tik 
dėstytojai, bet ir verslinin-
kai. Vasarą organizuojamos 
stovyklos, pasirenkamas 
artimas moksleiviams pas-
kaitų formatas. ,,Mes nori-
me – plėsti šį tinklą. Tad į 
plėtros procesą siūlome įsi-
traukti ir Rokiškio rajono 
savivaldybę“, – kalbėjo I. 
Žalėnienė.

Meras patvirtino, kad 
savivaldybė žada prisidė-
ti prie gegužės 17 d. ren-
ginio organizavimo. Taip 
pat, savivaldybę domina ir 
prisijungimas prie Ekono-
mikos ir verslo akademijos, 
suteikiant kuo daugiau ga-
limybių ir Rokiškio rajono 
moksleiviams.

Pedagogų trūkumo 
problemai spręsti –
ruošiamasi iš anksto
„Nors šiuo metu nejau-

čiame pedagogų trūkumo, 
tačiau tai nereiškia, kad jo 
nebus ateityje. Jau dabar 
savivaldybė imasi priemo-
nių ir esame pasitvirtinę 
rėmimo programą jau ne tik 
gydytojams rezidentams, 
tačiau ir pedagogams“, – 

sakė meras.
Sprendžiant šią proble-

mą, rektorė informavo, kad 
universitetas gali pasiūlyti 
pedagogikos laipsnio netei-
kiančias studijas. Pedago-
ginę kompetencija įgyjama 
per metus. Kartu su Vil-
niaus miesto savivaldybe 
turėjome kelis šio projekto 
etapus. Taip pat, jeigu vie-
ni universitetai orientuojasi 
į švietimų įstaigų vadovų 
kompetencijų kėlimą, mūsų 
tikslas – suteikti galimybes 
tobulėti iš švietimo įstaigų 
direktorių pavaduotojams. 
Manome, kad labai svarbu 
stiprinti ir vidurinės grandi-
nes vadovų kompetencijas. 
Todėl turime Pavaduotojų 
akademiją – tai laipsnio 
neteikiančios pedagogikos 
studijos. Visas veiklų spek-
tras pateiktas mūsų pasiūly-
me. Svarbiausia, išsiaiškin-
ti savivaldybės poreikius“, 
– detalizavo I. Žalėnienė ir 
pridūrė, kad jų vizito tikslas 
– išsiaiškinti savivaldybės 
poreikius, kad būtų galima 
nuspręsti, kokiose konkre-
čiai srityse įmanomos ben-
dradarbiavimo galimybes.

Tikimasi, kad šis susiti-
kimas netolimoje ateityje 
taps bendradarbiavimo su-
tartimi su konkrečiais pa-
siūlymais, todėl susitarta 
dėl bendradarbiavimo su-
tarties projekto pateikimo. 
„Tikimės, kad jau gegužės 
17 d. galėsime tokią sutartį 
pasirašyti oficialiai“, – pla-
navo meras R. Godeliaus-
kas.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.
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Tikras blokuotų metimų šou: „Vaižgantas I“ 
įveikė Ukmergės ekipą

Rokiškio Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazijoje 
kovo 14-osios popietę buvo 
sužaistas „Umaras-JKL“ 
III etapo mačas, kuriame 
susitiko vietos „Vaižgan-
tas I“ ir Ukmergės „UJBG 
II“.

Pergalę po permainin-
gos kovos rezultatu 102:72 
(29:25, 20:18, 26:17, 27:12) 
iškovojo aikštelės šeiminin-
kai.

Pirmajame kėlinyje ko-

mandos keitėsi metimais: 
kol rokiškėnams sėkmin-
giau sekėsi žaisti po krep-
šiu, ukmergiškiai įspūdingu 
taiklumu pataikė tolimus 
metimus. Po pirmojo ketvir-
čio priekyje buvo aikštelės 
šeimininkai – 29:25.

Mačo lūžis įvyko po 
ilgosios pertraukos, kai 
Ukmergės lyderiai pavargo, 
o komandinį žaidimą de-
monstravę rokiškėnai nuolat 
didino savo atotrūkį.

Rungtynės baigėsi „Vaiž-

ganto I“ pergale – 102:72.
„Vaižgantas I“: Justas 

Lukošiūnas 28, Ignas Jaru-
šauskas 26, Ugnius Lape-
lis ir Matas Seibutis po 18, 
Normantas Šilanskas 7, Do-
mas Balaišis 5.

„UJBG II“: Arnas Balta-
kys 28, Edvinas Kerulis 19, 
Emilis Mickūnas 13, Matas 
Ivanovas 6, Martynas Dol-
govas ir Emilis Putinauskas 
po 3.

Juventus krepšinio 
lygos inform.

Rokiškio rajonui „Temidės“ konkurse 
atstovaus Pandėlio gimnazijos komanda

2022 metų kovo 16 die-
ną Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos ko-
misariato Rokiškio rajo-
no policijos komisariate 
vyko jau tradicija tapęs, 
teisinių žinių konkursas 
„Temidė“. Konkurse da-
lyvavo 6 komandos: Juo-
dupės, Obelių, Pandėlio, 
Kamajų A. Strazdo gim-
nazijos, Juozo Tumo Vaiž-
ganto Romuvos padalinio 
gimnazijos komandos ir 

Jaunųjų policijos rėmėjų 
komanda.

 
Dalyviai konkurse 

„Temidė“ žaidė protmū-
šį teisine tematika. Visos 
komandos nustebino pui-
kiomis teisinėmis žiniomis. 
Nepralenkiama buvo šiais 
metais Pandėlio gimnazi-
jos komanda. Ji atstovaus 
rajoną Panevėžyje vyk-
siančiame III teisinių žinių 
konkurso „Temidė“ etape. 

Antrąją vietą užėmė Juodu-
pės gimnazijos komanda, o 
trečiąją- Kamajų A. Strazdo 
gimnazijos komanda. Visos 
komandos apdovanotos di-
plomais ir prizais.

 Teisinių žinių konkursas 
„Temidė“ organizuojamas 
siekiant ugdyti tinkamo el-
gesio visuomenėje normas 
ir atsakomybę, užimti jau-
nimą prasminga ir turininga 
veikla.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškio krašto muziejuje - 
nemokamos edukacijos ukrainiečiams

Europos muziejų orga-
nizacijų tinklo (NEMO) 
pradėjo rinkti ir stebėti 
paramos veiklas bei inici-
atyvas iš viso žemyno mu-
ziejų, norinčių padėti savo 
kolegoms ukrainiečiams ir 
Ukrainos piliečiams.

Rokiškio krašto muziejus, 
palaikydamas NEMO ini-
ciatyvą, Ukrainos muziejų 
kolegoms ir ukrainiečiams, 
atvykusiems į Lietuvą iš 
karo zonos, siūlo edukacijas, 
tinkančias įvairaus amžiaus 
grupėms: 

Piešimas ant stiklo
Žvakių liejimas
Sūrio kelias
Arbatos valandėlė pas 

grafienę
Medžiotojo Roko pasako-

jimas apie senovę (šaudymas 
iš lanko)

Senovė žalvariu prabyla
Be minėtų  edukacijų, 

mielai pakviesime svečius į 
ekskursijas po Rokiškio se-
namiestį, bažnyčią, muziejų.

Visos paslaugos  bus tei-
kiamos nemokamai!

Laukiame atvykstant!
Tyzenhauzų g. 5, Rokiš-

kis
+370 458 31512, 
+370 615 44586
II-VI 10.00–18.00 val.
 Запрошуємо громадян 

України відвідати наш 
музей бескоштовно!

Також пропонуємо 
безкоштовну освіту – 
більше інформаціі за 
телефоном

+370 458 31512, 
+370 615 44586
З нетерпінням чекаємо 

на вас!
Rokiškio krašto 

muziejaus inform.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos dainininkai - konkurso 
„LIETUVA, AŠ UŽ MUZIKĄ“ laureatai

2022 m. kovo 10 d. Pa-
nevėžio Vytauto Mika-
lausko menų mokykloje 
vyko XI-asis respublikinis 
ansamblinio muzikavimo 
konkursas „LIETUVA, AŠ 
UŽ MUZIKĄ“.

Jame dalyvavo Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos 

mokyklos mokytojos Redos 
Kazlauskienės du vokaliniai 
ansambliai „Natelės” (Abi-
gailė Stasiulionytė, Lurda 
Gintautaitė, Kamilė Statu-
levičiūtė, Miglė Mierkytė, 
Lėja Mišėnytė, Agnė Popo-
vaitė, Mėja Kalnietytė)

ir „Linksmuolės Re Do 
Mi” (Liepa Ulevičiūtė, Ugnė 

Komisaraitytė, Liepa Bulo-
vaitė, Marija Lekandraitė, 
Adriana Antonova, Vitalija 
Valainytė, Simona Tuskaitė, 
Mėta Mierkytė). Koncer-
tmeisterė Rasa Pletaitė-Ju-
nokienė.

Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos 
mokyklos inform.
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Ugniagesiai primena: nedeginkite 
pernykštės žolės

Kiekvieną pavasarį, šy-
lant orams, daugėja gaisrų 
atvirosiose teritorijose. Per-
nai Lietuvoje kilo 2165 tokie 
gaisrai. Draudžiama deginti 
nenupjautus, nesugrėbtus ar 
kitaip nesurinktus augalus ar 
jų dalis. Surinktų augalų ar 
jų dalių (išskyrus surinktus 
vykdant miškų ūkio veiklą), 
deginimo tvarka yra nustatyta 
Aplinkos apsaugos reikalavi-
muose lauko sąlygomis degi-
nant augalus ar jų dalis. Sausą 
žolę, nendres, nukritusius la-
pus, šiaudus, laukininkystės, 
daržininkystės, augalinės kil-
mės liekanas lauko sąlygomis 
leidžiama deginti tik surinktas 
(sugrėbtas) į krūvas, kai nėra 
galimybių jų kompostuo-
ti (arba kompostavimas gali 
lemti augalų kenkėjų plitimą) 
ar kitaip panaudoti, ne arčiau 
kaip 30 metrų nuo pastatų ir 
kai toks deginimas nepriešta-
rauja savivaldybės patvirtin-
toms tvarkymo ir švaros taisy-

klėms. Beje, jų deginimas turi 
būti nuolat stebimas, jį baigus, 
smilkstančią ugniavietę priva-
loma užgesinti užpilant van-
deniu, smėliu ir pan. Tačiau 
surinktus (sugrėbtus) augalus, 
jų dalis ar krūvas deginti drau-
džiama miške, aukštapelkėse, 
durpingose vietose ar vieto-
vėse, esančiose arčiau kaip 50 
metrų nuo miško, aukštapel-
kės ar durpingos vietos, taip 
pat miestuose ir miesteliuose.

Neatsakingas kai kurių 
gyventojų elgesys padaro di-
delės žalos ne tik gamtai, bet 
ir jiems patiems, nes neretai 
deginat žolę liepsnos išplinta 
į gyventojų sodybas, ūkinius 
pastatus. Todėl, siekdami ma-
žinti gaisrų skaičių atvirosiose 
teritorijose, kovo – balandžio 
mėnesiais rengiama prevenci-
nė akcija „Nedegink žolės!“. 
Akcijos metu nustatytiems 
gaisrinės saugos reikalavimų 
pažeidėjams bus taikomos 
įstatymų numatytos adminis-

tracinio poveikio priemonės. 
Primename, kad baudos už 
žolės deginimą piliečiams ir 
atsakingiems asmenims nuo 
50 iki 350 eurų.

Todėl pareigūnai įspėja gy-
ventojus itin atsakingai elgtis 
su ugnimi ir nedeginti žolės 
miškuose, durpynuose ir ki-
tose atvirosiose teritorijose, o 
pastebėjus tokius gaisrus, ne-
būti abejingiems –  nedelsiant 
skambinti skubiosios pagal-
bos tarnybų telefonu 112.

Be to, jie primena, kad lau-
ke prasidėjus maisto gamini-
mo ant žarijų sezonui, būtina 
laikytis Bendrųjų gaisrinės 
saugos taisyklių, kurios nu-
mato, kad kietuoju kuru kūre-
namas šašlykines, kepsnines, 
rūkyklas, buitines krosneles, 
lauko židinius, ugniakurus 
naudoti leidžiama ne arčiau 
kaip 6 m nuo pastatų.

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

„Jaunimas gali“ žaidynių II etapo 
metu Pandėlio komanda iškovojo 
pirmąją vietą

Pandėlio „Jaunimas 
gali“ komanda žaidynių 
II etapo metu surinko 496 
taškus, iškovojo pimąją 
vietą bei laimėjo 300 Eur. 
edukacinei kelionei, spor-
to inventoriui arba ko-
mandos formavimui skir-
tų įrankių įsigyjimui.

 Kovo 7d., pirmadienį, 
mokyklos sporto salėje įvy-
ko antrasis „Jaunimas gali" 
žaidynių etapas. Žaidynėse 
dalyvavo komandos nariai, 
treneriai ir programos va-
dovas Arminas Vareika.

 Įdomios ir aktyvios, 
daug pastangų reikalaujan-

čios rungtys ir komandi-
nė dvasia palaikant vienas 
kitą, leido žaidynių daly-
viams įvykdyti visas už-
duotis bei pasiekti geresnių 
rezultatų nei per treniruo-
tes.

Pandėlio gimnazijos 
inform.

Sutinkantiems ir priimantiems: 
paisykite reikalavimų ir registruokite pabėgėlius iš Ukrainos

Rokiškio rajono, kaip 
ir visos Lietuvos, žmo-
nės jautriai sureagavo 
į karą Ukrainoje: ren-
kama pagalba, aukos, 
šeimos, įmonės suteikia 
prieglobstį pabėgėliams. 
Bėgantys nuo karo nenu-
trūkstamu srautu plūsta 
prie Lenkijos, kitų Euro-
pos Sąjungos šalių sienų. 
Tačiau vien tik priimti, 
parvežti, priglausti ir 
pamaitinti šiuos žmones 
nepakanka. „Jie atvyko 
ne kelių dienų viešnagei, 
todėl būtina koordinuo-
ti pagalbos veiksmus“, 
– pabrėžė Rokiškio rajo-
no meras Ramūnas Go-
deliauskas. Gerų norų 
vedami globėjai dažnai 
pamiršta sutvarkyti for-
malumus: registruoti pa-
bėgėlius Migracijos de-
partamento poskyriuose. 
Tą galima padaryti Pane-
vėžyje, Utenoje. Jei glo-
bėjai patys negali pagel-
bėti pabėgėliams nuvykti 
į šiuos poskyrius, pagal-
bą pasiryžusi suteikti 
Rokiškio rajono savival-
dybė: pavėžės pabėgėlius 
iki poskyrių ir atgal savo 
transportu.

Būtina koordinuoti 
veiksmus
Rajono žmonės gera-

noriškai pasirengę priimti 
pabėgėlius. Tačiau jų srau-
tai auga kasdien. Žmonės, 
iškentę karo siaubą, ilgą 

ir varginančią kelionę, 
prie sienos laukę eilėse, 
džiaugiasi tuo, kad jiems 
nešvilpia kulkos virš gal-
vos. Jiems mažiausiai 
rūpi kelionės formalumai, 
dokumentai. O kur dar 
kalbos barjeras… Globė-
jai, kurie parengia savo 
būstus, rūpinasi pavėžėji-
mu, organizuoja maistą ir 
sprendžia kitus pabėgėlių 
apgyvendinimo reikalus, 
tikriausiai mažai laiko turi 
padėti jiems sutvarkyti for-
malumus, kad galėtų lega-
liai gyventi mūsų šalyje. 
Tačiau tuo pasirūpinti bū-
tina! Be registracijos gali 
kilti nemažai problemų.

Kokių? Pasak Rokiškio 
rajono mero, atkeliauja 
karo ir sunkios kelionės 
išvargintos šeimos, kentę 
šaltį, nuovargį. Tarp pabė-
gėlių ir nėščios moterys, ir 
vaikai, ir seneliai. Jiems 
būtina medicininė pagalba, 
gydytojų priežiūra, vaistai. 
Neregistruotiems pabėgė-
liams galima suteikti bū-
tinąją medicininę pagalbą, 
bet jos ne visada užtenka?

Taip pat reikia suprasti, 

kad pabėgėliai atvyko ne 
vienai dienai ir ne savai-
tei. Kad, nors ir gerašir-
džių žmonių globojami, 
netrukus turės spręsti savo 
pragyvenimo klausimus. 
Pasak rajono mero R. Go-
deliausko, jau šiuo metu 
Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija rengia visą 
socialinės pagalbos, įskai-
tant ir išmokas, paketą. Ir 
jis teks tik tiems pabėgė-
liams, kurie bus registruo-
ti.

Turime žinoti, kad pa-
bėgėliai turi užsiregis-
truoti ne šiaip sau. Tai– ne 
biurokratinis formalumas, 
ne bereikalingas nelaimės 
išvargintų žmonių vargini-
mas. Visų pirma – tai bū-
tina sąlyga legaliai gyventi 
Lietuvoje. Antra– tai ga-
rantija abiems pusėms: pa-
bėgėliams ir jų globėjams. 
„Juk jei nežinome, ar tas 
žmogus apskritai yra mūsų 
rajone, kaip galime jam 
padėti?“, – klausė meras.

Pagalbos reikia jau da-
bar. Jau dabar reikia koor-
dinuoti ukrainiečių vaikų 
mokymą mokyklose. Kaip 

žinoti, kur ir kiek klasių 
organizuoti, parinkti pe-
dagogus, padėti vaikams 
adaptuotis. Juk dauguma 
vaikų kalba ukrainietiškai 
arba rusiškai, vadinasi, 
teks juos mokyti kalbos, 
padėti integruotis į mūsų 
visuomenę.

Padėti integruotis reiks 
ir suaugusiesiems. Rūpin-
tis, kad jie netaptų preky-
bos žmonėmis, išnaudoji-
mo aukomis. Kad jie būtų 
tinkamai įdarbinti, užti-
krintas Darbo kodekso tai-
kymas. Situacija dvipras-
miška: svarbi galimybė 
dirbti, uždirbti, save išlai-
kyti bet, svarbu užtikrinti, 
kad dirbantieji ukrainiečiai 
gautų jiems priklausantį 
atlygį ir socialines garan-
tijas. Vaizdžiai sakant, kad 
apsukrių „dėdžių“ rankose 
jie netaptų XXI a. vergais, 
ar dar blogiau– nusikalti-
mų aukomis. Juk jie, vyk-
dami čia, neturi galimybės 
rinktis, jie yra visiškai 
priklausomi nuo tų, kurie 
teikia prieglobstį. Kaip su-
žinoti, kad žmogui reikia 
pagalbos, jei jis nė nere-

gistruotas?
Registracija svarbi ir dėl 

valstybės saugumo. Pabė-
gėlių minioje gali būti įsi-
maišiusių ir nusikaltėlių, 
ir priešo agentų. Ir tai ne 
sąmokslo teorijos. „Mūsų 
rajone jau buvo šeima, ku-
rios vyras, kaip paaiškėjo, 
dezertyravo ir kaunasi Ru-
sijos pusėje. Ji mūsų rajone 
išbuvo parą“, – sakė me-
ras. Kita pabėgėlių šeima 
išvykdama galimai pažeidė 
įstatymus. „Atvyko ir 35-
erių vyras. Kaip jis perėjo 
Ukrainos sieną, jei vyrai 
neišleidžiami į užsienį?“ – 
svarstė meras. Jis pabrėžė, 
kad mūsų šalies pozicija 
tokia pat, kaip ir Ukrainos: 
moterims ir vaikams pri-
klauso saugus prieglobstis, 
o vyrai turi ginti savo šalį 
nuo priešo.

Registracija padės iš-
spręsti ir galimus nesklan-
dumus– tai garantija, kad 
nutikus kokiai nelaimei 
pabėgėliai neatsidurs ga-
tvėje. Todėl meras ir ra-
gina: laikytis formalumų, 
registruoti pabėgėlius, kad 
paskui nekiltų bėdų ir ne-
susipratimų. Registracija 
– garantija abiems pusėms: 
pabėgėliams ir globėjams.

Kaip padeda 
savivaldybė?
Rokiškio rajono savi-

valdybė, pabrėžė R. Gode-
liauskas, priimdama pabė-
gėlius iš Ukrainos, veikia 

tik teisėtu keliu, bendra-
darbiaudama su Socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
terija. Tą ragina daryti vi-
sus, kurie ketina globoti iš 
Ukrainos atvykusius žmo-
nes. „Pirmiausia, vykstant 
nuo sienos, sugaiškite va-
landą kitą Utenoje ar Pane-
vėžyje, bet užregistruokite 
tuos žmones Migracijos 
departamento poskyriuo-
se“, – sakė jis. Informuo-
kite pabėgėlius, kad jie turi 
registruotis. „Jei žmonės 
neturi kuo nuvykti, suor-
ganizuosim transportą. Tik 
praneškit Rokiškio rajono 
savivaldybei. Padėsime, 
kuo galėsime. Bet pabėgė-
lius būtina registruoti.“, – 
sakė meras.

Savivaldybė jau pasi-
ruošusi priimti tuos, ku-
riems reikia pagalbos. 
Artimiausiomis dienomis 
laukiama, kad į mūsų ra-
joną atvyks 29 vaikai ir 10 
jų globėjų. Pabėgėliams 
paruošta gyvenamoji vieta 
Obelių socialinių paslaugų 
namuose bei Panemunėly-
je.

Kaip jau minėta, savi-
valdybė pasirengusi padė-
ti daug kuo: gydyti tuos, 
kuriems reikia medicini-
nės pagalbos, organizuoti 
vaikų neformalųjį, o vė-
liau formalųjį ugdymą Kai 
tik bus patvirtinta tvarka, 
teiks socialinę paramą.

Rokškio rajono 
savivaldybės inform.
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Staiga mirus vieninteliam mylimam broliui 
Zenonui Akramavičiui, nuoširdžiai užjaučiame jo 
seserį Valeriją Maciulevičienę ir jos artimuosius.

Liūdime kartu su Jumis.
Taikos g. 1 namo 6 laiptinės kaimynai

Mieli velionio Zenono artimieji, 
Rokiškio krašto gyventojai,

Šią gražią saulėtą pavasario dieną Vilniaus apylinkių žemė pri-
glaudė Jums brangų, paprastą, bet kartu su didele širdimi Lašų 
žemės ūkio bendrovės steigėją ir ilgametį jos vadovą Zenoną 

Akramavičių.
Velionį užaugino poeto Maironio apdainuotas Raseinių kraštas, 
o, baigęs Žemės ūkio akademijos mokslus, paskyrė save lyriko 
Antano Strazdo gimtiesiems laukams. Visada buvo girdimas, ma-
tomas, ryškus žmogus, asmenybė, visada siekiantis geriausių re-

zultatų.
Stovint prie kapo, priešais gerbiamo Zenono fotografi ją, su jo ar-
timaisiais pagalvojau, kas bus su gražiu Kriaunų kraštu, jo žemių 
auginama duona, juk seniūnija neteko svarbaus žmogaus, kuris 
besąlygiškai rūpinosi žmonėmis, kaimo darbuotojais, skurdžiau 
gyvenančiomis šeimomis, buvo dažnas įvairių kultūros renginių 

rėmėjas.
Ar bus dar tokių žmonių? Manau, kad bus, nes paliko gilų pa-
garbos pėdsaką savo dukrai Ivetai, kuri perėmė „Lašų duonos“ 

įmonės vadovavimą.
Mielos dukros - Iveta ir Egle, Jūsų tėčio paprastumas ir pagarba 
paprastam žmogui man išliko atmintyje. Pamenu, kai jis mane pa-
kvietė į savo įmonės biurą Lašuose, aprodė savo bendrovės javų 
laukus, atsisėdome šalia rugių lauko kartu ant žolės ir žiūrėjome 
į tolį. Mačiau jo akyse dar daug naujų planų. Paskui kalbėjome 
apie gyvenimą, jo prasmę. Supratau, kodėl jis yra mylimas Kri-

aunų bendruomenės, Lašų kaimo gyventojų. 
Paprastas su nepaprasta širdimi žemei, žmonėms. Paskui atsis-
tojo ir paprašė luktelėti, grįžo su skaniai kvepiančiu kaimu „Lašų 

duonos“ kepalu.
Zenonai, buvai, esi ir būsi gerbiamas ir visų mylimas. Duonos 

kvapas prie rugių lauko liks atminty visam gyvenimui. 
Mums visiems buvo garbė Jus pažinti, būti kartu! Jūs mūsų širdyse 
išliksite kaip tvirtas Lietuvos pamatas, kūręs gražų Lietuvos kaimą!
Tebūnie Zenono, stovėjusio arčiausiai paprasto žmogaus, atmini-

mas ilgas ir šviečiantis šviesa mums, pasiliekantiems.
Nuoširdžiai

Kriaunų bendruomenės narys,
 LR Seimo narys, 

Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas 
Robertas Šarknickas

Mes tokie laikini - kaip lietus,
į žemę nupuolęs.

Ir tokie amžini - kaip erdvė,
kaip žodžiai...
(R. Skučaitė)

Į amžinybę išėjus Zenonui Akramavičiui, 
nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius, 

draugus, kolegas.
Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga

Ilgas kelias dar buvo keliauti
Bet kodėl Tu taip greit pražuvai?

Gyvenimui vainiką pynei
Bet nebaigtą jį palikai...

Užuojautos žodžiai Valerijai Maciulevičienei 
netekus brangaus brolio Zenono Akramavičiaus. 

Taikos g. 1-ojo namo gyventojai.

Netekome Zenono Akramavičiaus – žinomo 
verslininko, ilgamečio Rokiškio rajono savival-

dybės tarybos nario. Šis nepaprastas žmogus 
ne tik sėkmingai vystė savo paties įkurtą Lašų 

žemės ūkio bendrovę bei UAB „Lašų duona“, bet 
įgyvendino ir  kitus pažangius verslo planus – 

žemės ūkio srityje, šiaudų granulių gamyboje ir 
kitur. 

Netekome kūrybingo, inovatyvaus, toliaregiško 
verslininko, o taip pat – pilietiško, atsakingo ir 

gero žmogaus. Nuoširdžiai užjaučiu velionio 
artimuosius, draugus, bendražygius bei visus jį 
pažinojusius. Linkiu dvasios stiprybės ir ramy-

bės šią sunkią valandą.
Seimo narys Jonas Jarutis

Dėl staigios Kamajų seniūnijos darbuotojo Arvydo 
Mikulionio mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir 

artimuosius. 
Kamajų seniūnijos kolektyvas

Kovo 25 d. (penktadienį) 10 val. šaukiamas Rokiš-
kio rajono savivaldybės tarybos posėdis.
Posėdis vyks Rokiškio rajono savivaldybės I a. sa-
lėje. Tarybos posėdžio darbotvarkė ir sprendimų
projektai skelbiami interneto svetainėje adresu: 
http://old.rokiskis.lt/lt/e-demokratija/posedziai.
html.

Užs. 1682

2022 m. kovo 18-20 d. Rokiškio rajone, Rokiškio kaimiškoje se-
niūnijoje planuojamos vykdyti Lietuvos kariuomenės Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506 
pėstininkų kuopos pratybos.
Pratybų metu bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys, dū-
miniai ir garsiniai užtaisai.
Kontaktinis asmuo kpt. Sergejus Afanasjevas, tel. 8 620 96047.
„Rokiškio Sirena“ informacija.



22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Genijus. Areta
24:00 Komisaras Reksas
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Žmogus voras
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24". 
Ukrainos žinių kanalas
09:00 Meilės sūkuryje

07:30 Deksterio laboratorija 
08:00 Įspūdingasis 
Žmogus-voras
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Ponas Magu
09:30 Ogis ir tarakonai 
09:50 Anapus tvoros
11:30 Dviese mes jėga
13:35 Užsispyrusi blondinė 2
15:30 Teisė tuoktis
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Aš matau tavo balsą
21:30 Perspektyvi mergina
23:45 51-a zona
01:35 Laisvo elgesio tėvai

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas. Kazlų Rūda
08:00 Pričiupom! 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 

finalas. Prienai
10:00 Varom! 
10:30 Kova už būvį 
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:35 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:30 Sūnus paklydėlis 
23:30 Narkotikų prekeiviai 
00:30 Troja

Lrytas

05:10 Istorija gyvai
05:35 Vantos lapas
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 Miško balsas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Misija: laukinė gamta
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Ryto garsai
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Tuoktuvių žaidimai
12:50 Mėlynoji planeta 2
13:40 Stulbinami protai
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuoju Lietuvą
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Suklastoti 
nusikaltimai

01:00 LRT radijo žinios
01:05 King Kongas
04:05 Stulbinami protai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Stulbinami protai

06:00 Žmogus voras
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Bailus voveriukas 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:30 Simpsonai
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo 
istorijos
12:00 Australijos salos
12:40 Kenoloto 

12:42 Australijos salos 
13:10 Laukinis Taivanas
14:15 Daktaras Dolitlis 2
16:05 16 norų
17:20 Kenoloto
17:22 16 norų
18:00 Spintos šou su Vinted
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Džentelmenai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Džentelmenai
23:55 Užsienietis
02:00 Už priešo linijos. Kolumbija
03:55 Įrodytas nekaltumas
04:55 Elementaru

06:30 Zigis ir Ryklys
07:00 Žvėrelių būrys
07:30 Deksterio laboratorija 
08:00 Įspūdingasis Žmogus-voras 

08:30 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Ponas Magu 
09:30 Ragai ir kanopos
11:15 Nepaprasta komanda
13:05 Užsispyrusi blondinė
15:00 Prarastasis
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Džekas milžinų nugalėtojas
21:45 Laisvo elgesio tėvai
23:40 Interviu su diktatoriumi
01:50 Įtūžęs

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:30 Kova už būvį 
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu

12:35 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos „Uniclub Casino 
- Juventus“ - Panevėžio 
„Lietkabelis“
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Troja
01:10 Skambutis
03:10 Teisingumo ieškotojas

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“
08:00 „Vyrų šešėlyje. Liuda 
Vienožinskaitė-Purėnienė“
08:30 Eko virusas
09:00 Misija: laukinė gamta
10:00 Vantos lapas
10:30 Istorija gyvai
11:00 Švarūs miestai - Švari 
Lietuva

11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Miško balsas
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gyvi“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
01:00 „Pėdsakas“ 
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 Lietuvos dvarai
04:00 Miško balsas
04:20 Misija: laukinė gamta
05:10 Istorija gyvai
05:35 Vantos lapas
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05:05 Stulbinami protai
06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Afrika
12:55 Septyni pasauliai, 
viena planeta
13:50 Mis Marpl. Lavonas 
bibliotekoje

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 „Portofino“ viešbutis
22:00 Noting Hilas
00:00 LRT radijo žinios
00:05 Pavyzdingas elgesys
01:30 7 Kauno dienos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Suklastoti nusikaltimai
03:50 Kūrybingumo mokykla
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Dizaino dokumentika
04:20 Mis Marpl. Lavonas 
bibliotekoje

Tv3

06:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Bailus voveriukas 

08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Australijos salos 
12:40 Kenoloto 
12:42 Australijos salos 
13:10 Tarzanas
15:00 Amžinai mano
17:15 Lietuvis pas lietuvį
17:20 Kenoloto 
17:22 Lietuvis pas lietuv
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai
22:00 Sicario 2. Kartelių karai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Sicario 2. Kartelių karai
00:30 Keršytojai. Begalybės karas
03:20 Sveiki atvykę į džiungles

Lnk

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
07:00 Žvėrelių būrys 

10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
11:00 180° kampu
11:30 Istorija gyvai
12:00 „Teisingumo agentai“
14:00 „Pėdsakas“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 TV Europa pristato. 
„Lietuvos gelmių istorijos”
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
01:00 „Pėdsakas“ 
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 „24/7“
04:20 Misija: laukinė gamta
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Detektyvas Monkas 
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Komisaras Reksas 
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Tarnauti ir ginti 
12:05 Tai kur toliau? 
13:00 LRT radijo žinios
13:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Genijus. Areta 
23:50 Komisaras Reksas
00:40 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:00 Žmogus voras
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24". 
Ukrainos žinių kanalas
09:00 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
12:40 Kenoloto
12:42 Nuodėminga žemė
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Sumokėti vaiduokliui
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Sumokėti vaiduokliui
00:20 Bulis
01:25 Elementaru
02:25 Pasirodymas

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 KK2 penktadienis
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

10:00 Ūkininkas ieško žmonos
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Speciali Žinių laida 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios 
22:30 Ugnies žiedas
01:00 Perspektyvi mergina
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Kova už būvį 
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 

14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - 
Klaipėdos „Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Privatus detektyvas Nikis 
Larsonas 
22:50 Juodasis sąrašas
23:50 Sūnus paklydėlis
00:45 Narkotikų prekeiviai
01:45 Atsarginis prezidentas

Lrytas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje
07.00 Kaimo akademija
07.30 „Aiškiaregė”
10.05 „Netikėtas teisingumas“ 
11.10 „Neišsižadėk“ 

12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Reali mistika“ 
20.00 Reporteris
20.50 „Aiškiaregė”
21.25 „Neišsižadėk“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „24/7“
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
01.30 „Reali mistika“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 „Netikėtas teisingumas“ 
03.55 „24/7“
04.35 „Reali mistika“

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 0
3.

22

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Detektyvas Monkas 
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Komisaras Reksas 
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Tarnauti ir ginti 
12:05 1000 pasaulio 
stebuklų
13:00 LRT radijo žinios
13:05 Gyventi kaime gera
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
12:40 Kenoloto
12:42 Nuodėminga žemė
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Atominė apokalipsė
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Atominė apokalipsė
00:20 Bulis
01:25 Elementaru
02:25 Pasirodymas

Lnk

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

07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios 
22:30 Misija "Neįmanoma" 2 
01:00 Ugnies žiedas 
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

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

12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom! 
21:00 Patriotų diena
23:45 Privatus detektyvas Nikis 
Larsonas
01:35 Strėlė
02:30 Akloji zona

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Inovacijų DNR
07.00 „Reali mistika“ 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“
09.00 „Pėdsakas“ 
10.05 „Netikėtas teisingumas“ 
11.10 „Neišsižadėk“ 

12.15 TV parduotuvė
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai
17.30 Misija: laukinė gamta.
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Reali mistika“
20.00 Reporteris
20.50 „Aiškiaregė” 
21.25 „Neišsižadėk“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
01.30 „Reali mistika“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 „Netikėtas teisingumas“
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“
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PASLAUGOS

• Atliekame elektros 
instaliacijos darbus 
individualiuose namuose.  
Tel. 8 613 41 207. Rokiškis
• Taiso automatines skalbimo 
mašinas, šaldytuvus. 
Atvažiuoja į namus.  
Tel. 8 601 71 758. Rokiškis
• Statybos darbai: pamatų 
betonavimas, mūro darbai, 
stogų dengimas, šiltinimas, 
tinkavimas dekoratyviniu 
tinku, ventiliuojami fasadai, 
terasų, stoginių įrengimas ir 
kiti darbai. Tel. 8 697 41 092. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas.  
Tel. 8 696 19 043. Rokiškis
• Dengiame plokščius stogus 
rulonine prilydoma danga. 
Suteikiame garantiją.  
Tel. 8 690 27 247. Panevėžys
• Skaldytas malkas.  
Tel. 8 696 19 043. Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus nuoma 
su operatoriumi. Visi žemės 
kasimo ir lyginimo darbai. 
Drenažo, lietaus surinkimo, 
biologinių nuotekų įrenginių 
montavimo darbai. Pamatų 
atkasimas, kelmų rovimas, 
aplinkos tvarkymas.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis

PERKA

• Pigiai ištiesiamą stalą-
knygą. Kaina sutartinė. 
Kamajai. Tel. 8 604 86 065.
• Rašomąjį stalą be stalčių. 
Raudonmedžio spalvos. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Dvi lovas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Keletą spintelių, spintų, 

BALDAI

dviejų durų spintą. Kaina 
simbolinė.Tel. 8 646 40 025. 
Rokiškis

• Šaldytuvą Atlant.  
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• Veikiančią senovinę siuvimo 
mašiną Singer. Viskas 
originalu. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 686 57 118. Rokiškis
• Gerai veikiančią automatinę 
skalbimo mašiną. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Naudotą skalbimo mašiną 
Bosch Maxx 5.  
Tel. 8 687 98 710. Rokiškis
• Pigiai naudotą dujinę 
viryklę. Kamajai. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 604 86 065.
• Gerai veikiančią automatinę 
skalbimo mašiną Beko. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Išnuomojami 2 kabinetai 
po 25 kv. m, miesto centre 
Vilniaus g.. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 698 72 211. Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario butą. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 600 32 357.
• Išsinuomosiu 2-3 kambarių 
butą ilgalaikei nuomai 

NUOMA
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• Dovanojame tvarkingą 
gerą labrodoro mišrūnę. 2 
metų kalytė.  
Tel. 8 692 47 161. Rokiškis
• Dovanojame stiklinį 
žurnalinį staliuką. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 698 02 601. 
Rokiškis
• Dovanoju 3 l stiklainius. 
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Dovanojami 3,5 mėn. 
šuniukai. Bus maži. 
Jei ketinate rišti - 
neskambinkite, ieškomi geri 
šeimininkai.  
Tel. 8 671 39 211. Rokiškis

DOVANOJA

Rokiškyje. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 628 83 870. Rokiškis

• Veikiantį radijo imtuvą. 
Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 615 55 634. Rokiškis
• Nebrangiai gerai veikiančią 
rimtų gamintojų audio 
aparatūrą: kasetines dekas, 
tiunerius, CD grotuvus, 
stiprintuvus, resyverius, garso 
kolonėles. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Veikiančias tvarkingas 
Radiotehnika Jupiter 
kolonėles. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis
• Galingą geros būklės 
stiprintuvą Onkyo. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis
• Geros būklės kolonėles ir 
stiprintuvą. Groja gražiai. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Radijo imtuvą  VEF-214. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą 
Bylina - 207. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Bites. Tel. 8 687 19 659. 
Rokiškis
• 4 bičių šeimas.  
Tel. 8 610 41 788. Rokiškis
• Indijos bėgikių ančių šeimą 
(1+2). Praeitų metų birželio 
ritimosi. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 37 547. Rokiškis
• 5 veršių veršingą karvę ir 14 
mėnesių telyčią.  
Tel. 8 645 58 521. Rokiškis
• Paaugintus viščiukus. 
Obeliai. Tel. 8 614 21 831.
• Žąsis. Tel. 8 625 50 844. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Reikalingas žmogus darbui 
serviso klientų priėmimui. 
Tel. 8 636 44 447. Rokiškis
• Siūlome darbą prie 
lengvųjų automobilių ir 
mikroautobusų. Darbas prie 
važiuoklės gedimų, variklio 
aptarnavimų. Gali būti pilna 
darbo diena arba pamaininė. 
Detalesnė informacija 
telefonu. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 636 44 447. Rokiškis
• UAB Gastroman 
naujam sezonui ieško 
virtuvės darbuotojų, 
virėjų darbui Ilzenbergo 
dvaro Grill restorane. 
Galimas apgyvendinimas. 
Atlyginimas: pagalbinių 
darbuotojų nuo 4 Eur/val., 

SIŪLO DARBĄ

virėjų nuo 6 Eur/val. į rankas. 
Pasiteiravimas telefonu. 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 676 10 014. Rokiškis
• Ieškomas darbuotojas 
automechanikas, šaltkalvis 
darbui sunkvežimių servise. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 601 27 837. 
Rokiškis
• Reikia įkelti 3 inkilus 
Steponių sode, išvežti seno 
šiltnamio polikarbonadą ir 
rėmus. Tel. 8 678 04 693. 
Rokiškis
• Ūkyje reikalingas 
darbininkas gyvuliams šerti. 
Visa informacija telefonu. 
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
• Statybos namai ieško 
plataus profilio statybininkų. 
Tel. 8 603 64 685. Rokiškis
• UAB Ramundas GM ieško 
tiekimo vadovo pavaduotojos 
(-o ). Pagrindinės 
atsakomybės - ataskaitų 
ir dokumentų pildymas, 
skiedrovežių ir vilkikų darbų 
organizavimas, kontrolė.  
Darbo vieta Obeliuose.  
Tel. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

• Statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Ketaus šulinio žiedą. 
Skersmuo 62 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Nuimtas nuo namo skardas. 
Tel. 8 686 94 691. Rokiškis
• Naują galingą 50J betono 
atskėlimo plaktuką.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Suveriamus standartinio 
garažo vartus.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Naudotą veikiantį Hilti TE5. 
Akumuliatorius, kroviklis. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Dažus Flugger Flutex Pro7. 
Spalva nr. 5531. Iš viso 
yra 31,7 l, 3 kibirėliai po 3 
l, 2 kibirai po 9 l ir vienas 
kibiras 4,5 l. Gal kažkas ieško 
panašaus atspalvio.  
Tel. 8 610 86 007. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti vaikus, senyvo 
amžiaus žmones, padėti 
mokytis papildomai. Turiu 
išsilavinimą ir patirtį.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis

• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 624 14 801. Rokiškis
• Ieškau darbo. Domina 
įvairus darbai. Turiu B 
kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• 42 m. moteris ieško darbo. 
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Ieškau stogdengio darbo. 
Tel. 8 605 19 673. Rokiškis
• Ieškau darbo statybose.  
Tel. 8 678 59 037. Rokiškis
• Ieškau darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 621 86 671. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nešiojamąjį kompiuterį 
Lenovo B50-10. 
Nesudėtingiems darbams, 
mokslams, darbui, filmų 
peržiūrai. Procesorius Intel 
N2840, 4 GB RAM, 120 GB 
SSD diskas, legalūs Windows 
10. Veikia sparčiai, baterija 
labai gera, turi smulkių 
pabraižymų. Bendra būklė 
8/10 . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Naudotą maršrutizatorių TP-
LINK TL-MR6400. Dedasi 
Sim kortelė. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 625 35 526. Rokiškis
• Pilnai veikiančią konsolę 
Xbox One. Yra visi reikalingi 
laidai. Vienas pultas, keli 
žaidimai. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 692 64 675. Rokiškis
• Veikiantį LG Flatron 
IPS 235. 24 colių, full HD 
monitorius. Kaina 90 Eur.  

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

Tel. 8 673 61 240. Rokiškis
• Pilnai veikiančią mažai 
naudotą konsolę Playstation 
5. Laidai yra, dėžės nėra. Be 
pultelio. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 622 01 915. Rokiškis
• Nenaują nešiojamąjį 
kompiuterį. Nauji Windows. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 40 025. Rokiškis

• Klevo, beržo sulą.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Klevų sulą. Pandėlys.  
Tel. 8 647 10 234.

MAISTO PRODUKTAI

• Xiaomi Redmi Note 10 5 
G 128 GB. Rokiškio rajone 
galimas pristatymas į namus. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 688 09 949.
• Geros būklės telefoną 
Samsung A5. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Naudotą telefoną Nokia 
1600. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros būklės iPhone S 
7 Plius 128 GB. Dėžutė, 
ausinės, pakrovėjas. Veikia 
gerai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Samsung S9 Plus. Veikia 
kaip priklauso. Be defektų. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 623 29 070. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

kondicionierius. Naujas 
akumuliatorius. Labai 
ekonomiška. Kaina 1250 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Važiuojančią Audi. 1,9 l, 55 
kW. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Tvarkingus dviračius. Iš 
Vokietijos. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Audi A6. 1999 m., 2,5 l, 
110 kW. TA ką tik pasibaigė, 
draudimas galioja. Geros 
M+S padangos, šildo gerai, 
važiuoklė nebilda, rankinis, 
el. langai veikia. Kėbulas 
turi minusų, leidžia vairo 
stiprintuvo skystį, skilęs 
priekinis stiklas. Kaina 
galutinė. Kaina 500 Eur. Tel. 
8 611 83 398. Anykščiai
• Gerai veikiantį elektrinį 
paspirtuką Xiaomi MI M365. 
Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• 2010 m. VW Golf Plus. 
Ekonomiškas 1,6 l dyzelinis 
variklis. Galiojanti TA. Nėra 
taršos mokesčio. Lietuvoje 
neeksploatuotas. Nuimamas 
kablys. Geros M+S padangos. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Ekonomišką tvarkingą 
Toyota Avensis. 2005 m., 2l, 
TA iki 2023-10-04. Kaina 
1600 Eur. Tel. 8 623 70 583. 
Rokiškis
• Audi B6 A4 Avant. 2004 
m., 1,9 l, 96 kW, TA iki 
2022-03-30. Buvo prižiūrima, 
viskas keista laiku. Tepalai 
keisti prieš 5000 km. Kaina 
1950 Eur. Tel. 8 621 38 860. 
Kupiškis
• VW Golf. 1,9 l, TDI, 66 kW. 
Nėra TA. Važiuojantis. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 614 85 961. 

• Tvarkinga Opel Astra 
G. 2005-06, 1,7 l, 74 kW, 
dyzelis, TA iki 2022-11. 
Diržai keisti prieš 25000 
km. Tepalai su filtrais keisti 
prieš 5000 km. Elektriniai 
langai, klimatronikas, 

TRANSPORTO PRIEMONĖS
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Rokiškis
• VW Passat. 2000 m., 1,9 l, 
TDI, dyzelis, TA iki 2023-11-
10. Kaina 580 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Škoda Roomster. 1,9 l, 77 
kW. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Toni Clio. 2010 m., 1,2 l, 
benzinas. Kaina 2650 Eur. 
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Toyota Auris. 2007 m., 1,6 
l, benzinas. Kaina 3950 Eur. 
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Škoda Fabian. 2004 m., 1,9 
l, 96 kW, VRS komplektacija. 
Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Volvo S80. 2002 m., 2,4 l, 
dyzelis, 120 kW, TA iki 2023 
m. Smulkus kėbulo defektai. 
Pakeistas variklio diržas, 
tepalai. Lieti ratlankiai R17. 
Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 682 13 637. Visaginas
• Peugeot Expert. 2008-
11, nauja TA. Puikiai 
važiuojantis 8 vietų keleivinis 
autobusiukas. Yra galimybė 
padaryti 9 vietų. Ilgoji bazė. 
Šoninės durys iš abiejų pusių. 
Kuriasi žiemą ir vasarą. 
Žieminės padangos. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
3400 Eur. Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys

• Guolių tepalą aukštoms 
apkrovoms. Atsparus aukštai 
temperatūrai, vokiška kokybė. 
Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis

KITA

• Naują lino audinį. Ilgis 12 
m, plotis 1,80 m. 5 Eur/m. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Pavalkus arkliui su priedais. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Beržų ir liepų vantas. Kaina 
2 Eur. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Plastmasinius šiltnamio 
lankus. Tel. 8 615 53 423. 
Rokiškis
• Baltalksnio malkas. Metro 
kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 68 505. Rokiškis
• 80 vnt. šienainio rulonų.  
Tel. 8 686 07 540. Rokiškis
• Lapuočių malkas skaldytas 
arba kaladėmis.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Malkas skaldytas, 
kaladėmis, rąstais. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Elektros kabelį suvirinimo 
aparatui su elektrodų 
laikikliu, apie 6 m ilgio. 
Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Stiklinį butelį metaliniame 
dėkle. Apie 20 l talpos. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Verpimo ratelį su siūlų 
vyniotuvu. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo 
dėžę 50x50x26 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Du trifazius elektros 
kirtiklius 100 ir 250 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį elektros 
kabelį 4x16. Ilgis 4 m. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens 
siurblinės valdymo skydą 380 
V iki 20 A. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tarpines reles 24 ir 230 V. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros transformatorius 
230/24 V–0,05 KVA ir 230/24 
V–0,1 KVA.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Programines laiko reles 
BЛ–34У4, BC–10–33  230 
V, 50 Hz. Tel. 8 682 30 962. 

Rokiškis
• Naudotus magnetinius 
paleidėjus PME-211  380/230 
V, 25 A, PME-121.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazį el. automatą: AE tipo 
63 A. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną ir malkas 
kaladėlėmis.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Sausas žalias malkas, 
medienos atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šieną rulonais, medų. 
Atvežu. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• 0,5 l ir 0,75 l stiklainius su 
dangteliais. 0,10 Eur/vnt.  
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Kanistrus ir įvairias talpas 
kurui ar kitiems skysčiams. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Lapuočių malkas rąsteliais. 
Po 2 m. Tel. 8 615 37 882. 
Rokiškis

• Tvarkingą sodą Juodupėje, 
Pavasario bendrijoje. 
Yra virtuvė, svetainė ir 
miegamasis. Su baldais ir 
buitine technika. Vasarą 
galima gyventi. Židinys. 
6 a žemės. Šulinys, rūsys, 
ūkinis pastatas. Labai geroje, 
ramioje vietoje. Kaina 6500 
Eur., derinama.  
Tel. 8 629 32 647.
• 2 kambarių butą Pandėlio 
g., mūriniame daugiabutyje. 
2 aukštas. Pradėtas remontas, 
įrengta katilinė. Naujas 
kieto kuro katilas ir šildymo 
sistema. Išbetonuotos 
šildomos grindys, naujai 
išvedžiotas vandentiekis, 
kanalizacija. Nauja elektros 
instaliacija. Kaina 25000 Eur. 
Tel. 8 617 21 569. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Juodupėje. 4 aukštas. Kaina 
10500 Eur. Tel. 8 600 88 612.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Jaukų šviesų 1 kambario 
butą Jaunystės g. 8. Pirmas 
aukštas.  Didelis kambarys 
su niša, lieka dalis baldų. 
Tvarkinga laiptinė, kodinės 
durys. Butui priklauso rūsys. 
Pigus išlaikymas. Tinka 
komercijai. Kaina 19500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 5,51 ha žemės ūkio 
paskirties sklypą (su 0,85 ha 
miško) ir 140 m.  Sartų ež. 
pakrantės. Bradesių k. Kaina 
57000 Eur. Tel. 8 687 75 157. 
Rokiškis
• Namo dalį Respublikos 
g. Pirmas aukštas 90 kv. 
m. Antras aukštas 70 
kv. m. Atskiras įėjimas. 
Viskas naujai, moderniai 
rekonstruota. 5 a žemės 
sklypas. Puikiai tiktų grožio 
salonui. Kaina 125000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Gedimino g. 

Gyvenamas plotas 96,36 
kv. m, po visu namu rūsys. 
Pakeistas namo stogas 
prieš 18 m. Ūkinis neseniai 
pastatytas su erdviu garažu, 
turinčiu duobę. Lengvai 
prižiūrimas 6 a sklypas. 
Kaina 69000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Putinų skersgatvyje. 
Lengvai prižiūrimas kiemas, 
6 a. Reikalingas remontas. 
Kaina 63000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Rokiškio mieste. 
Kompaktiškas 104 kv. m, 
lengvai prižiūrimas 6 a 
sklypas. Pakeistas stogas. 
Balkonas, ūkinis pastatas, 
aptverta teritorija. Gera 
lokacijos vieta Vaižganto g. 
Kaina derinama. Kaina 60000 
Eur. Tel. 8 600 98 909.
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g. 12. Kambariai į dvi 

puses, įstiklintas balkonas. 
Tvarkinga laiptinė. 4 aukštas. 
Reikalingas remontas. Kaina 
32500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Rokiškyje, nuosavų namų 
kvartale 19,82 a namų valdos 
sklypą su namo projektu ir 
statybų leidimu, Radutės g. 
18. Komunikacijos - šalia 
sklypo. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112.
• Buvusį fermų kompleksą 
Kariūnų k., prie Kamajų. 
Bendras patalpų plotas: 4394 
kv. m. Pastatų skaičius: 13. 
Kaina 75000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112.
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g. 4 aukštas. Reikalingas 
pilnas remontas. Kaina 
32000 Eur. Tel. 8 622 10 728. 
Rokiškis
• Rokiškio mieste, netoli 
centro, dalį namo. Yra 
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keletas arų žemės. Įvestas 
vandentiekis.  
Tel. 8 623 01 338.
• 1 kambario butą Aukštaičių 
g. Pirmas aukštas. 30,59 kv. 
m, didelis balkonas, dalinai 
remontuotas. Kaina 29000 
Eur. Tel. 8 610 41 005. 
Rokiškis
• Sodo namą Velniakalnio 
sodų bendrijoje. 10 a žemės 
sklypas, miesto teritorijoje. 
Reikalingos komunikacijos. 
4 kambariai, didelis rūsys, 
sandėliukas, garažas. 57 kv. 
m gyvenamasis plotas.  
Tel. 8 602 62 068. Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Kaina 
2750 Eur. Tel. 8 647 26 442. 
Rokiškis
• Sodybą. 6 km nuo Rokiškio, 
link Žiobiškio, Buteikių 
kaime. Šalia miškas, upelis. 
ūkiniai pastatai, pirtis, rūsys. 
Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 605 70 336.
• Erdvų 79 kv. m labai gerą 

Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Vasarines padangas su 
diskais R15 168/60.  
Tel. 8 620 16 002. Rokiškis
• Vasarines padangas su 
ratlankiais 205/55 R16, 
likutis 6 mm ir 205/55 R16 
M+S, likutis 8 mm.  
Tel. 8 618 33 854. Rokiškis
• Audi A4 B6 dalimis. 1,9 l, 
96 kW, sedanas.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Vasarines padangas 
mikroautobusui 225/70 R15 
C - 2 vnt., 195/70 R15 C 
- 2 vnt. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• 2021-07-20 sunkvežimio 
akumuliatorių 12 V. Buvo 
pirktas naujas Vokietijoje. 
Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 698 47 497. Rokiškis
• VW Golf 2 dalimis. 1,6 l, 
55 kW, turbo dyzelis. Daug 
dalių iš važiuoklės, salono, 
variklį ardau dalimis. 
Galimas dalių siuntimas į 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Tvarkingą dviejų vagų 
bulvių sodinamąją. Dirbus 
tik vieną sezoną. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Traktorinės priekabos 
2PTS-4 ašį - 50 Eur. 
ir stebules po 15 Eur. 
Nenaudotos, galima pirkti 
atskirai. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• Įvairūs guolius technikai, 
sėjamosioms, traktoriams ir 
t. t. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis

• Aukštos kokybės varžtus. 
10, 9 klasė. Dideliais 
kiekiais ir po vieną.  
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis
• Traktorių T-25 su 
dokumentais. Kaina 2900 
Eur. Tel. 8 682 28 909. 
Rokiškis
• Naudotus skriemulius 22, 
20, 13 cm diametro.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Veikiantį šakų 
smulkintuvą. Nauji diržai. 
Smulkina 6 cm storio, 8 cm 
ilgio gabalais. Kaina 150 
Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Tvarkingą grėblį-vartytuvą 
Dobilas-3. Pagamintas 
Rokiškyje 1999 m. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Galingą dvikojį grūdų 
malūną, MTZ traktoriui 
kultivatorius - 2 vnt., 3 
korpusų plūgą, diskinę 
šienapjovę, senovinę bulvių 
kasamąją (vienvagę).  
Tel. 8 625 69 078. Rokiškis

kitus miestus.  
Tel. 8 695 68 560. Kupiškis
• Audi A6 C4 dalimis. 1,9 l. 
Variklį, greičių dėžę, kablį, 
variklio dangtį.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Mopedo variklį. 
Keturtaktis, keturių 
bėgių, 80 kub. cm. Pilnas 
komplektas. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis

• Passat 5 dalimis. 
Universalas, 81 kW. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 674 28 482. 
Rokiškis
• Dalimis: VW Sharan 1,9 l, 
66 kW, Rover 45, Passat B5, 
sedanas 66 kW.  
Tel. 8 699 43 192. Rokiškis
• Audi A6 2,5 l, TDI, 103 
kW įtempėjus A-6 2 vnt., 
C-4 1 vnt., VW 2,8 VR-6 1 
vnt.  

• Naujai rekonstruotą namą 
140 kv. m, Ramybės g. 6 a 
žemės. Ūkinis pastatas. Už 
gerą kainą. Kaina 69000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Erdvų 79 kv. m 4 
kambarių butą (perdarytas 
į 3 kambarius) Juodupėje. 
Didelis 6 m balkonas. Vonia 
ir tualetas atskirai. Lieka 
dalis baldų. Erdvus rūsys. 
Pirmas aukštas. Kaina 18500 
Eur. Tel. 8 600 98 909

4 kambarių butą. Mūrinis 
namas, 2 aukštas. Didelis 
stiklintas balkonas. Vonia 
ir tualetas atskirai. 2 erdvus 
rūsiai. Lieka dalis baldų ir 
technikos. Tel. 8 606 00 103. 
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą Rokiškio 
raj., Obelių sen., Šileikių 
k. 8,08 ha ploto (kad. 
nr. 7325/0001:6). Atlikti 
geodeziniai matavimai. Be 
tarpininkų. Galimas keitimas 
į butą Rokiškyje. Kaina 
31000 Eur. Tel. 8 674 22 216.
• Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą Didėjos k., 
Zarasų raj. 9,67 ha ploto 
(kad. nr. 4364/0002:0064). 
Sklypas netoli didžiulio 
Čičirio ežero (690,3 ha 
ploto). Be tarpininkų. 
Domina keitimas į 
nekilnojamąjį turtą 
Rokiškyje. Kaina 39000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216.

Perspėja apie bundančias erkes: dar nevėlu pasiskiepyti nuo erkinio encefalito
Vis dažniau palepinant 

saulei ir šylant orams 
daugiau laiko nori pra-
leisti lauke. Tačiau gam-
toje šiltajam sezonui jau 
ruošiasi ir bundančios 
erkės. Gydytojai ir drau-
dikai perspėja, kad plika 
akimi vos pastebimo vo-
ragyvio įkandimas gali 
kainuoti sveikatą ar net 
gyvybę, o norint sumažin-
ti rizikas svarbu nuo erki-
nio encefalito pasiskiepyti 
kuo anksčiau, nes pirmie-
ji pavojingos ligos atvejai 
kiekvienais metais fiksuo-
jami dar kovą.

Draudimo bendrovės 
ERGO Lietuvoje Sveikatos 
draudimo rizikų ir produk-
tų plėtros skyriaus vadovė 
Marija Radžvilienė sako, 
kad lietuviai erkių platina-
mų ligų pavojų vertina vis 
rimčiau, todėl vis daugiau 
gyventojų skiepijasi nuo 

erkinio encefalito. Tiesa, 
dažnai to padaryti nesusku-
bama iki tol, kol orai visiš-
kai neatšyla, ir nepradeda-
ma keliauti į iškilas, miškus 
ir sodybas.

„Apie tai, kad gyven-
tojai vis geriau suvokia 
erkių platinamų ligų kelia-
mą pavojų, rodo ir tai, kad 
skiepams nuo erkinio ence-
falito vis dažniau panaudo-
jamos privataus sveikatos 
draudimo lėšos. Pernai kas 
trečias apdraustasis, turin-
tis sveikatos draudimą su 
profilaktinio patikrinimo 
bei vakcinacijos limitu ir 
juo pasinaudojęs, draudimo 
sumą skyrė skiepams – daž-
niausiai nuo erkinio encefa-
lito. Kas antras gyventojas 
sveikatos draudimo limitą 
panaudojęs vakcinacijai 
skiepijosi būtent nuo erki-
nio encefalito“, – sako M. 
Radžvilienė.

Savo ruožtu „InMedica“ 

klinikos šeimos gydytoja 
Milda Kišonienė pažymi, 
kad skiepai yra efektyviau-
sia erkinio encefalito profi-
laktikos priemonė, apsau-
gą po pilnos vakcinacijos 
schemos suteikianti 97-100 
proc. žmonių. Gydytojos 
teigimu, vakcinaciją reko-
menduojama pradėti žiemą 
ar ankstyvą pavasarį, kol 
dar neprasidėjęs erkių ak-
tyvumas, tačiau skiepytis 
galima ištisus metus.

„Erkinis encefalitas yra 
sunki virusinė liga, pažei-
džianti galvos smegenis ir 
periferinius nervus. Tai yra 
viena reikšmingiausių vi-
rusinių žmogaus centrinės 
nervų sistemos infekcijų, 
dažnai sukelianti liekamuo-
sius reiškinius ir neįgalumą. 
Užsikrėsti erkiniu encefali-
tu galima dviem būdais – 
įsisiurbus erkei ir geriant 
termiškai neapdorotą pieną. 
Lietuvoje ir Europoje šia 

liga dažniausiai užsikrečia-
ma įkandus Ixodes ricinus 
rūšies erkei. Ji yra aptin-
kama visoje Lietuvoje“, – 
perspėja M. Kišonienė.

Anot gydytojos, didesnė 
rizika užsikrėsti erkiniu en-
cefalitu kyla nepasiskiepi-
jusiems ir daug laiko pralei-
džiantiems lauke ar miške, 
tačiau erkė įkasti gali net 
ir paprasčiausio pasivaikš-
čiojimo miesto parke metu. 
Dėl to apsisaugoti nuo rizi-
kų aktualu kiekvienam.

„Skiepijantis nuo erkinio 
encefalito galima rinktis 
įprastinę arba pagreitintą 
vakcinacijos schemą. Pir-
muoju atveju 1-3 mėnesių 
intervale gaunamos dvi 
vakcinos dozės, o trečiosios 
ir sustiprinančiųjų terminas 
gali skirtis, priklausomai 
nuo konkrečios vakcinos. 
Pirma sustiprinamoji dozė 
vakcinuojama praėjus 3 
metams po pirminės vakci-

nacijos, tolimesnės revak-
cinacijos – kas 3-5 metus, 
priklausomai nuo amžiaus. 
Pagreitinta vakcinacija 
taikoma, kai skiepijamasi 
prieš pat erkių sezoną ar 
jam jau prasidėjus“, – sako 
M. Kišonienė.

Reikėtų nepamiršti, kad 
erkės platina ne tik erki-
nį encefalitą, bet ir kitas 
pavojingas ligas. Viena 
labiausiai paplitusių iš jų 
yra Laimo liga, sukeliama 
Borrelia genties bakterijų. 
Priešingai nei erkinio en-
cefalito atveju, vakcinos 
nuo Laimo ligos nėra, o 
sunkiais atvejais gali būti 
stipriai pažeidžiami įvai-
rūs žmogaus organai. Visgi, 
draudikų atstovės M. Ra-
džvilienės teigimu, privatus 
sveikatos draudimas apima 
platų kritinių ligų sąrašą, 
į kurį patenka tiek erkinis 
encefalitas, tiek Laimo liga. 

Dėl to apdraustieji draudi-
mo išmokas gauna susirgus 
abiem ligomis.

Siekiant sumažinti erkių 
įkandimo riziką einant į 
miškingas vietoves patarti-
na apsirengti visą kūną den-
giančiais drabužiais, kurių 
rankogaliai gerai priglustų 
prie riešų, o kelnių klešnių 
apačia – prie kojų. Galvą 
rekomenduojama uždengti 
gerai priglundančia kepure, 
gobtuvu ar skarele. Būnant 
miške patartina rinktis bal-
tą ar šviesią aprangą – ji 
leidžia lengviau pastebėti 
užropojusias erkes joms dar 
nespėjus įsisiurbti. Grįžus 
iš miško namo rūbus reikė-
tų iš karto įdėti į skalbimo 
mašiną skalbti. Esant gam-
toje taip pat rekomenduoja-
ma naudoti nuo erkių sau-
gančius repelentus.

BNS inform.
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Kovo 18-oji, 
penktadienis, 

11 savaitė.
Iki Naujųjų liko 288 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 6.26 val., 
leidžiasi 18.28 val. 

Dienos ilgumas 12.02 val.
Mėnulis (pilnatis)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Anzelmas, Eimutė, Eimutis, 
Kirilas, Sibilė, Einė, Einora, 

Einartas
Rytoj: Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas

Poryt: Žygimantas, Tautvilė, 
Filomenas, Irmgarda, Irmantas, 

Irma

Raudonos nosies diena
Tarptautinė miego diena

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1584 — mirė Rusijos caras Iva-
nas IV.

1776 — George Washington 
(Džordžo Vašingtono) vadovaujami 
amerikiečių daliniai atkovojo iš britų 
Bostoną.

1842 — gimė prancūzų poetas 
simbolistas Stephane Mallarme (Ste-
fanas Malarmė). Mirė 1898 m.

1844 — gimė rusų kompozito-
rius Nikolaj Rimskij-Korsakov (Ni-
kolajus Rimskis-Korsakovas). Mirė 
1908 m.

1858 — gimė vokiečių inžinierius 
ir variklio išradėjas Rudolf Diesel (Ru-
dolfas Dyzelis).

1869 — gimė Didžiosios Brita-
nijos Ministras Pirmininkas (1937—
1940 m.) Neville Chamberlain (Nevi-
lis Čamberlenas). Mirė 1940 m.

1913 — Salonikuose nužudytas 
Graikijos karalius Georgijus I.

1922 — už pilietinį nepaklusnu-
mą šešeriems metams Indijoje įka-
lintas Mahatma Ghandi (Mahatma 
Gandis).

1932 — gimė JAV rašytojas John 
Updike (Džonas Apdaikas).

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1856 — gimė Eduardas Volte-
ris, lietuvių ir latvių filologas, etno-
grafas. Mirė 1941 m.

1862 — gimė spaudos darbuo-
tojas Jurgis Mikšas. Mirė 1903 m.

1918 — gimė dainininkas, 
kompozitorius ir dirigentas Juozas 
Indra. Mirė 1968 m.

1932 — gimė rašytojas, žurna-
listas, redaktorius Edvardas Uldukis.

Post scriptum
Neretai esame vos vieno 

sprendimo atstumu nuo visiškai 
naujo gyvenimo.

Kopūstų sriuba su sorų kruopomis

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Smulkiai supjaustome svogūną. Stambia tarka sutarkuojame morka.
2. Puode įkaitiname 1-2 v.š. aliejaus ir apkepame svogūną ir morką.
3. Pomidorų pastą ištirpiname 1 stiklinėje vandens. Pilame prie keptų daržovių, užden-
giame dangčiu ir troškiname 10 minučių.
4. Į puodą pilame sultinį, beriame gerai nuplautas sorų kruopas ir dedame lauro lapą. 
Verdame 30 minučių.
5. Bulvę sutarkuojame stambia tarka. Kopūstus smulkiai supjaustome.
6. Dedame į puodą ir verdame dar 20-30 minučių.
7. Pagardiname druska, pipirais.
8. Tiekiant apibarstome žalumynais ir pagardiname grietine.

INGREDIENTAI:
• 1.5 litro sultinio
• 250 gramų kopūstų
• 250 gramų raugintų kopūstų
• 120 gramų sorų kruopų
• 1 vienetas svogūnų
• 1 vienetas morkų
• 2 šaukštai pomidorų pastos
• 1 vienetas lauro lapų
• pagal skonį druskos
• pagal skonį juodųjų pipirų
• pagal poreikį aliejaus

PATIEKIANT:
• šiek tiek grietinės
• šiek tiek žalumynų

Vienišo asmens išmoka bus 
mokama paskutinę kovo 
savaitę

Kovą apie 200 tūkstan-
čių gavėjų sulauks vienišo 
asmens išmokos. Ją gaus 
visi Lietuvoje gyvenantys 
vieniši žmonės sulaukę se-
natvės pensijos amžiaus 
ir neįgalieji, negaunantys 
našlių pensijos. Pirmosios 
išmokos kartu su susida-
riusia nepriemoka pasieks 
gavėjus paskutinę kovo sa-
vaitę.

„Prasidėjus šio mėnesio 
pensijų mokėjimui, sulau-
kiame ir gyventojų klausimų 
dėl vienišo asmens išmokos. 
Kaip ir skelbėme anksčiau, 
pirmosios išmokos pasieks 
gyventojus iki kovo mėnesio 
pabaigos, planuojama – pa-
skutinę kovo savaitę“ – sako 
„Sodros“ Klientų aptarnavi-
mo valdymo skyriaus vedė-
jas Evaldas Mikutis.

Klientai, gaunantys pensi-
jas į namus arba pašte, šią iš-
moką gaus balandžio mėnesį 
kartu su pagrindine pensija.

Žmonės, kuriems vieni-
šo asmens išmoka priklauso 
nuo šių metų pradžios, kar-
tu su kovo mėnesio išmoka 
gaus ir susidariusią neprie-
moką už sausio ir vasario 
mėnesius.

Nuo šių metų sausio tei-
sę į vienišo asmens išmoką 
įgijo apie 200 tūkstančių vie-
nišų neįgaliųjų ir pensinio 
amžiaus žmonių. Ji skiriama 
remiantis Gyventojų registre 
esančiais duomenimis apie 
asmenų šeimyninę padėtį – 
nereikia kreiptis į „Sodrą“, 
teikti prašymą raštu ar tele-
fonu.

Tik tais atvejais, kai pa-
aiškės, kad Gyventojų re-
gistre nėra pakankamai in-
formacijos arba ji netiksli, 
„Sodra“ paprašys pateikti 
papildomus duomenis arba 
tarpininkaus, kad šie duome-
nys būtų įrašyti į Gyventojų 
registrą.

„Jei žmogus žino, kad jam 
priklauso vienišo asmens iš-
moka, tačiau negaus jos šio 
mėnesio pabaigoje, prašome 
kreiptis „Sodros“ informa-
cijos numeriu (+370) 5 250 
0883 arba, iš anksto užsire-
gistravus, į klientų aptarna-
vimo skyrių. Konsultantai 
patikrins kiekvieną atvejį ir, 
jei reikės, susisieks su kito-
mis institucijomis dėl trūks-
tamų dokumentų. Gyven-
tojams, kurie santuoką ar 
ištuoką registravo Lietuvoje, 
nereikia patiems kreiptis į 
metrikacijos skyrius ar kitas 
įstaigas“ – paaiškina Evaldas 
Mikutis.

Vienišo asmens išmokos 
dydis 2022 metais siekia 32 
eurus – tiek, kiek sudaro ir 
socialinio draudimo našlių 
pensijos dydis. Žmonėms, 
gaunantiems našlių pensi-
jas, vienišo asmens išmoka 
nebus skiriama – jie ir toliau 
gaus našlių pensijas. Vieni-
šo asmens išmoką gaus tie 
žmonės, kurie negauna naš-
lių pensijos arba jų gaunama 
našlių pensija yra mažesnė 
už vienišo asmens išmoką 
– tokiu atveju žmogus turi 
kreiptis į „Sodrą“ su prašy-
mu stabdyti mažesnės našlių 
pensijos mokėjimą.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Kovo 19 d. Naktį -2
Dieną 10

V, 
1-5 m/s

Kovo 20 d. Naktį -1
Dieną 11

ŠV,
3-8 m/s

Kovo 21 d. Naktį 0
Dieną 13

ŠV,
3-8 m/s

Kovo 22 d. Naktį 0
Dieną 12

V,
3-8 m/s

Orų prognozė kovo 19-22 d.

Svarstoma, ar dar kartą atidėti 
nepriklausomo elektros tiekėjo pasirinkimą

Pasaulio rinkose smar-
kiai išaugus energetinių 
išteklių kainoms, Energeti-
kos ministerija sako kartu 
su rinkos dalyviais svars-
tanti, ar dar kartą atidėti 
elektros rinkos liberaliza-
vimo antrąjį etapą. 

„Dėl tolimesnių etapų ati-
dėjimo ar nukėlimo sprendi-
mai bus priimti tada, kai tu-
rėsime galutinę informaciją, 
koks galimas kainų augimas 
ir koks bus visuomeninio 
tarifo lygmuo. (...) Žiūrėsi-
me, ką siūlo nepriklausomi 
tiekėjai. Su jais turėsime po-
kalbį, gal jie irgi galėtų pa-
siūlyti visai konkurencingus 
tarifus“, – trečiadienį Seimo 
Biudžeto ir finansų komitete 
pareiškė  energetikos vice-
ministrė Inga Žilienė.

„Energetikoje negalime 
daryti nepamatuotų sprendi-
mų“, – teigė ji. 

Nepriklausomo elektros 
tiekėjo pasirinkimo data an-

tros grupės vartotojams per-
nai buvo pratęsta pusmečiui 
– iki šių metų liepos, taip sie-
kiant kiek sumažinti elektros 
kainų augimą gyventojams.  

Tada energetikos vicemi-
nistrė tikino, kad galutinė 
rinkos liberalizavimo data 
nesikeičia – 2023 metų sau-
sis.

Seimui pernai rudenį pri-
ėmus įstatymų paketą, skirtą 
amortizuoti drastišką energi-
jos išteklių brangimą varto-
tojams, 1–5 tūkst. kWh per 
metus suvartojantys buitiniai 
vartotojai, kurių yra beveik 
pusė milijono, nepriklau-
somą tiekėją turi pasirinkti 
pusmečiu vėliau – iki liepos 

1 dienos. 
Likę vartotojai, suvarto-

jantys mažiau nei 1 tūkst. 
kilovatvalandžių (kWh) 
elektros per metus, nepri-
klausomą tiekėją turės pasi-
rinkti iki šių metų gruodžio 
vidurio. Tokių vartotojų yra 
apie 600 tūkst. 

Elektra daugumai regu-
liuojamų vartotojų nuo sau-
sio pabrango apie 10 proc. 
Naujos kainos taikomos 
maždaug milijonui buitinių 
vartotojų. Neatidėjus tiekė-
jo pasirinkimo, elektra būtų 
brangusi labiau – apie 20 
procentų.  

BNS inform.
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ANEKDOTAI
– Petriuk, esi baisiai 

susivėlęs, turėtum 
susišukuoti.

– Kad neturiu šukų.
– Paimk tėvelio.
– Jis neturi plaukų!
***
Plaukioja du rykliai 

po jūra. O ten toliau 
burlentininkas. Vienas ir 
sako kitam:

– Kokie dabar 
laikai atėjo! Maistas 
ant lėkštutes ir dar su 
servėtele!

***
Petriukas vyresniajam 

broliui:
– Paprašyk mamos, kad 

duotų man pinigų ledams.
– Kodėl aš? Juk ji ir 

tavo mama.
– Taip, bet tu ilgiau ją 

pažįsti.
***
Kalėdų proga Petriukui 

padovanojo gitarą. Kitą 
dieną mama jo ir klausia:

– Na, ar patiko gitara?
– Taip, labai.
– Tai kur ji?
– Išmečiau.
– Kodėl?!
– Viduje buvo skylė.
***
– Kai ankstų rytą 

išgirstu skambant 
žadintuvą, man atrodo, 
kad į mane šaudo.

– Na ir kaip, šoki iš 
lovos?

– Ne, guliu tarsi 
užmuštas.

***
Klientas padavėjui:
– Norėčiau karbonado.
– Neturime.
– O kiaušinienės?
– Irgi neturime.
– Tuomet paduokite 

man apsiaustą!

Padavėjas pažvelgia į 
kabyklą ir sako:

– Labai gaila, bet ir 
apsiausto jau nebėra.

***
Šaukiamasis per 

medicininę komisiją 
protestuoja:

– Negalite manęs imti 
į kariuomenę, juk aš 
trumparegis!

– Nieko tokio, jus 
išsiųsime į priešakinę 
liniją.

***
Dukra klausia mamos:
– Mama, ar tikrai 

zuikučiai patys kvailiausi 
gyvūnėliai pasaulyje?

– Taip, mano zuikuti, 
taip.

***
Įsilaužė vagis į vieną 

butą. Eina pro šeimininko 
lovą. Jis pabunda, 
pažvelgia į vagį.

– Kas tu?
– Vagis.
– Ko čia atėjai?
– Pinigų.
– Jeigu ką rasi, tai ir 

man duok.
***
Nuvažiuoja autobusas. 

Iš paskos bėga moteris ir 
šaukia:

– Palaukit! Sustokit! 
Aš į darbą vėluoju!

Keleiviai vienas 
per kitą susišnabžda ir 
perduoda vairuotojui, kad 
sustotų. Moteris įlipa:

– Aaaaaaa… – 
atsikvepia. – Ačiū Dievui, 
suspėjau… O dabar, 
mielieji, rodome savo 
bilietukus.

***
Sūnus prašo tėvą:
– Ar galėtum man 

šiam vakarui paskolinti 
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Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė”

mašiną?
Tėvas sūnui:
– O tai kam tau tada 

kojos?
– Viena stabdžiams 

spausti, kita – greičio 
pedalui.

***
Skrenda dvi varnos. 

Jas aplenkia lėktuvas. 
Viena varna kitos 
klausia:

– Kodėl tas lėktuvas 
taip greitai lekia?

Antra varna sako:
– Jei tau kas taip 

uodegą padegtų, tu dar 
greičiau lėktum.

***
Kaimo žmogus per 

radiją išgirdo žodžius: 
subjektas, objektas, 
idėja. Nuėjo pas kaimo 
mokytoją paklausti, ką 
jie reiškia. Mokytojas 
atsakė:

– Subjektas – 
žmogus, objektas – 
daiktas, o idėja – tai, 
kas yra galvoje.

Žmogus nuėjo į 
parduotuvę ir sako:

– Subjekte, duok 
man objektą – reikia iš 
galvos iššukuoti idėjas.

***
Susitinka du 

bičiuliai. Džiaugsmingai 
pasisveikina 
plekšnodami vienas 
kitam per pečius.

– Kas naujo?
– Neseniai atidariau 

juvelyrinių dirbinių 
parduotuvę.

– Iš kur gavai tiek 
pinigų?

– Kokių pinigų? 
Turėjau gerą visraktį, ir 
viskas.

www.rokiskiosirena.lt
• Daiginimo vazonus 
augalams, daržovėms, 
vaisiams auginti. Turime 
įvairių litražų. 
Tel. 8 663 65 663.
• Alijošių su vazonu. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

AUGALAI

• Riedučius. 38-39 dydis. 
Kaina 9 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Mažai naudotą bėgimo 
takelį Mechanini. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 674 12 217. 
Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Gal kas gali padovanoti 
šiferį. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Gal kas galėtų padovanoti 
veikiančią skalbimo mašiną. 
Tel. 8 624 79 330. Rokiškis
• Prašo padovanoti veikiančią 

PRAŠO PADOVANOTI

Tel. 8 674 33 007. Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Tinkantis 
vaikams nuo 4 iki 6 m. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis
• Tvarkingus vaikiškus 
dviračius. Tel. 8 611 78 562. 
Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Tinkamas 
iki 8 m. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 673 82 836. Rokiškis

• Tvarkingą vaikišką 
dviratuką. Kaina 45 Eur. 

PREKĖS VAIKAMS

• Sony DVD grotuvą. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą 
Zorkii-4. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kilnojamą foto didintuvą 
UPA-5M ir dvi talpas foto 
juostų ryškinimui. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

skalbimo mašiną. 
Tel. 8 611 30 496. RokiškisVAIZDO TECHNIKA


