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Naujasis Seimo nario Jono Jaručio padėjėjas 
gelbės, renkant informaciją

Nauja Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja 
jau galvoja apie pokyčius 

4 p.

6 p.

Pandėlyje nepažįstamai moteriai dantis 
išmušusiam vyrui – teismo verdiktas 7 p.

5 p.

Dėl eismo įvykio Rokiškyje, 
kurio metu žuvo moteris, 
taškas dar nepadėtas

3 p.

Rokiškio rajone vaikus 
auginančioms šeimoms 
suteikta galimybė turėti 
jas lankantį konsultantą 6 p.

Susitikime su Seimo 
vicepirmininku Jonu Jaručiu 
– apie iššūkius Lietuvos 
saugumui

5 p.

Rokiškio rajone vaikus 
auginančioms šeimoms 
suteikta galimybė turėti jas 
lankantį konsultantą
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Degė žolė
2022 m. kovo 21 d. 14:45 val. gautas pranešimas, kad 

Rokiškio raj., Kavoliškio k., Melioratorių g. dega žolė.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Kovo 18-osios popietę 
Rokiškio J. Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijoje įvyko 
„Umaras-JKL“ čempiona-
to susitikimas tarp vietos 
„Vaižganto I“ (4-2) ir Za-
rasų „Ąžuolo“ (2-3) gim-
nazijos ekipų.

Rungtynėse rezultatu 
118:55 (31:12, 20:8, 35:13, 
32:22) rokiškėnai nesunkiai 
susitvarkė su be vieno iš Za-
rasų lyderių rungtyniavusiais 
„Ąžuolo“ krepšininkais.

„Vaižgantas I“ savo var-
žovus į nokdauną pasiuntė 
jau pirmajame kėlinyje, ku-
riame įspūdingai rungtynia-
vo Matas Seibutis, „smeigęs“ 
net keturis tolimus metimus. 
Po pirmojo ketvirčio niekam 
nekilo abejonių dėl komandų 
pajėgumo: rokiškėnai buvo 
priekyje 31:12.

Likusi rungtynių dalis 
tebuvo formalumas – zara-
siškiai negebėjo rimčiau pa-

sipriešinti savo varžovams 
ir buvo priversti kapituliuoti 
rezultatu 118:55.

„Vaižgantas I“: Matas 
Seibutis 39, Ignas Jarušaus-
kas 29, Ugnius Lapelis 14, 

Normantas Šilanskas ir Jus-
tas Lukošiūnas po 13, Do-
mas Balaišis 7, Titas Kava-
liauskas 3.

„Ąžuolas“: Eivinas Bie-
liauskas 25, Eimantas Stasiš-

kis 13, Normantas Velička 8, 
Martin Subotin 4, Deividas 
Guogis 3, Vitalijus Stepas 
Lysovas 2.

Juventus krepšinio 
lygos inform.

„Vaižgantas I“ lengvai įveikė be Vaitonio žaidusį „Ąžuolą“ Kovo 30 d. Juodupės miestelio 
bibliotekoje - teatralizuotas 
skaitymas „2022-ieji - Ievos 
Simonaitytės metai"

Šiemet sukako 125 metai 
nuo vienos didžiausių lietu-
vių - ir lietuvninkų – rašy-
tojų, Mažosios Lietuvos 
gyvenimo vaizduotojos, to 
krašto ambasadorės Ievos 
Simonaitytės gimimo.

Rokiškio kultūros centro 
rajono padalinys Juodupėje 

kviečia kovo 30 d. 13. val. į 
Juodupės miestelio bibliote-
ka paminėti 2022 m. - Ievos 
Simonaitytės metus kartu su 
Bajorų „Vidurdienio damų" 
klubu ir režisiere Nijole Či-
rūniene.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Rokiškio KKSC sunkiaatlečiai iš Anykščių grįžo su medaliais
Praėjusį penktadienį 

(03-18) Rokiškio KKSC 
sunkiaatlečiai (treneris 
Jonas Aleksiejus) daly-
vavo Lietuvos jaunių iki 
15 m. čempionate Anykš-
čiuose ir iš jo parsivežė 
įvairiausių prabų meda-
lių.

Geriausiai svorio kate-
gorijoje iki 46 kg pasirodė 
pirmąją vietą pelniusi Urtė 
Beinorytė, antrąją vietą 
šioje svorio kategorijoje 
iškovojo Dainoras Valeiš-
is. Taip pat antrosios vietos 

medalius užsikabino Ores-
tas Zolba (svorio kat. iki 49 
kg), Titas Tubelis (svorio 
kat. iki 61 kg) ir Doman-
tas Jasudis (svorio kat. 89+ 

kg).
Varžybose Anykščiuose 

taip pat dalyvavo Gytis Ma-
tešiūnas ir Emilis Mikalke-
vičius, užėmę atitinkamai 

ketvirtąją ir penktąją vietas 
savo svorio kategorijose.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Neatgauna skolinto automobilio
2022 m. kovo 13 d. 13.30 val. Rokiškyje, Taikos g., 

vyras (g. 1970 m.) paskolino savo automobilį „Opel“  pa-
žįstamam asmeniui, kuris iki šiol jo negrąžina. Nuostolis 
– 500 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Vairavo neblaivus 
2022 m. kovo 23 d.  9.40 val. Rokiškyje, Panevėžio g., 

neblaivus (1.73 prom.) vyras (g. 1979 m.) vairavo automo-
bilį „Peugeot“.

Panevėžio VPK inform.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Rokiškio skyriaus 
atstovai dėkoja už paramą

Prieš beveik 3 savaites 
Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus Rokiškio skyriui 
paskelbus paramos rin-
kimą Ukrainos žmonėms 
drabužiais, per vieną die-
ną sulaukėme tokio kie-
kio rūbų, kokio tikėjomės 
sulaukti per tris dienas.

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius prašo visuomenės 
suvienyti jėgas dar kartą 
– šįkart renkant higienos 
priemones ukrainiečiams, 
esantiems Lietuvoje! 

Dauguma iš Ukrainos 
atvykstančiųjų į Lietuvą 
žmonių atkeliauja neturė-
dami kasdienybėje būtinų 
daiktų, todėl kviečiame pa-
dėti mums padėti ukrainie-
čiams šiame nelengvame 
ir nepažįstamame etape ir 
aukoti būtiniausius daiktus 
– higienos reikmenis. Rei-
kalingi daiktai:

Šampūnas suaugusiems 

ir vaikams;
Dušo žėlė suaugusiems 

ir vaikams;
Dantų pasta suaugu-

siems ir vaikams ;
Dantų šepetukai suaugu-

siems ir vaikams ;
Tualetinis popierius ;
Moteriški higieniniai 

paketai ;
Skutimosi peiliukai ;
Sauskelnės vaikams 

(tinkamiausi 3 ir 4 dydžiai) 
.

Labai prašome nešti TIK 
SĄRAŠE NURODYTUS 
DAIKTUS!

Surinkimo vietos Rokiš-

kyje adresas: Rokiškis, Vy-
tauto g. 25.

Surinkimo laikas: I-VI 
10:00 - 14:00 val.

Kontaktai: el. p. rokis-
kis@redcross.lt, tel. +370 
606 77308.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Dėl eismo įvykio Rokiškyje, kurio metu žuvo moteris, taškas dar nepadėtas
Panevėžio apylinkės 

teismo Rokiškio rūmuose 
2022 m. kovo 21 d. buvo 
tęsiamas baudžiamosios 
bylos, kurioje Karolis 
Balsys kaltinamas pagal 
Baudžiamojo kodekso 281 
straipsnio 5 dalį, nagrinėji-
mas. Byloje sprendžiamas 
klausimas dėl atsakomy-
bės, sukėlus eismo įvykį 
dar 2020 metais, sausio 21 
d. Automobilis „Peugeot 
607“ Rokiškio aplinkkely-
je, Topolių gatvėje, patren-
kė dvi moteris. Viena iš jų 
žuvo vietoje, kita moteris 
buvo sužeista ir kurį laiką 
gydoma ligoninėje. Pir-
minė įvykio versija buvo, 
kad moterys ėjo per gatvę 
neleistinoje vietoje, tamsiu 
paros metu ir be atšvaitų. 
Apie šį eismo įvykį esame 
rašę čia.

Visas būrys 
nukentėjusiųjų 
Byloje nukentėjusiaisiais 

pripažinti žuvusiosios Zitos 
Keliuotienės artimieji (vai-
kai, broliai, seserys), eismo 
įvykio metu buvusi sužeista 
Ona Razvanavičienė bei ci-
viliniu ieškovu pripažintas 
jos vyras Romas Razvana-
vičius, dėl nelaimės patyręs 
neturtinę žalą. Du nukentė-
jusieji teisiamajame posė-
dyje dalyvavo per nuotolį. 
Dėl eismo įvykio patyrę iš-
gyvenimus bei išlaidas nu-
kentėjusieji pateikė skirtingo 
dydžio civilinius ieškinius. 
Didžiausias iš jų – 60 tūkst. 
eurų ieškinys dėl neturtinės 
žalos atlyginimo, kurį pareiš-
kė žuvusiosios Z. Keliuotie-
nės sūnus. Apklausti teisme 
nukentėjusieji pareiškė, kad 
civilinius ieškinius palaiko, 
tačiau jokie pinigai žmogaus 
nesugrąžins ir nebeatkurs su 
juo buvusio ryšio.

Kaltinamasis teisme dar 
neapklaustas
Tęsiant jau anksčiau pra-

dėtą bylos nagrinėjimą, buvo 

apklaustas liudytojas Ana-
tolijus Michailovas, dau-
guma nukentėjusiųjų, kurie 
paties eismo įvykio nematė, 
pareikšti prašymai išreika-
lauti papildomus įrodymus, 
apklausti liudytojus. Kal-
tinamasis K. Balsys byloje 
yra išreiškęs poziciją, kad 
pasisakys tik po visų įrody-
mų ištyrimo. Bylą nagrinėjęs 
teisėjas Artūras Dilys kal-
tinamojo poziciją posėdyje 
įvardijo kaip kaltės nepripa-
žinimą, tačiau, pakalbintas 
po teisiamojo posėdžio, K. 
Balsys tai paneigė, sakyda-
mas, kad apie tai pasisakys 
vėliau. Tiek kaltinamasis, 
tiek jo gynėjas advokatas 
Kastytis Paspirgėlis pagrin-
diniu klausimu byloje įvar-
dijo tai, ar K. Balsys turėjo 
galimybę išvengti eismo įvy-
kio, esant ne visai tinkamam 
gatvės apšvietimui, sudėtin-
goms eismo sąlygoms.

Apklaustas liudytojas 
nurodė, kad sankryžoje 
buvo prastas 
matomumas  
Apklaustas teisiamaja-

me posėdyje liudytojas A. 
Michailovas parodė, kad 
prisimena to vakaro eismo 
sąlygas – oras buvęs prastas, 

duksna, prastas matomumas 
sankryžoje. Jis matęs prie-
kyje maždaug 100 metrų 
atstumu važiavusio automo-
bilio manevrą, jam metantis į 
kairę pusę, tačiau paties mo-
mento, kaip buvo kliudytos 
dvi pėsčiosios, nepastebėjo. 
Automobilis atsidūrė ant 
šaligatvio. Jis matęs tik vie-
ną ant kelio gulinčią moterį. 
Liudytojas akcentavo, kad 
buvo susitelkęs į pagalbą 
galimai sužeistai pėsčiajai 
ir laikė ją, kad nesikeltų. Iš 
įvykio vietos jis išvykęs, vos 
tik pasirodė greitosios pagal-
bos automobilis. A. Michai-
lovas nurodė, kad gatvės ap-
švietimo lempos sankryžoje 
nedegė, o šiek tiek toliau - 
jau švietė.

Abejota liudytojo 
parodymais  
Dalis nukentėjusiųjų pik-

tai reagavo į liudytojo pa-
rodymus, buvo klausiama, 
kodėl anksčiau byloje jis aiš-
kino, kad išvažiavo, pamatęs 
policijos automobilio švytu-
rėlius, o dabar kalba apie tai, 
kad išvyko, sulaukęs „greito-
sios“. Kai kuriems kilo įtari-
mų, kad liudytojas gali būti 
pažįstamas su kaltinamuo-
ju, tyčia klaidinti teismą. 

A. Michailovas tai paneigė, 
sakydamas, kad kaltinamąjį 
pažįsta iš matymo, jį po eis-
mo įvykio matė, atpažino, 
tačiau su juo nebendrauja ir 
po eismo įvykio šis „Peu-
geot“ vairuotojas nebuvo su 
juo susisiekęs. Viena nuken-
tėjusioji kėlė ir versiją neva 
kaltinamasis su kažkuo šioje 
gatvės atkarpoje lenktynia-
vęs. Kai kam kilo įtarimų, 
kad apklaustas teisme liudy-
tojas pats eismo įvykio metu 
buvęs neblaivus ir dėl to 
sprukęs iš įvykio vietos, ne-
laukdamas pareigūnų. Beje, 
šis liudytojas policijos buvo 
apklaustas, po įvykio praėjus 
bene dešimčiai dienų.

Dauguma 
nukentėjusiųjų apie
įvykio aplinkybes ne 
kažką tegalėjo 
papasakoti
Iš nukentėjusiųjų apklau-

sos paaiškėjo daugiau su ci-
viliniais ieškiniais susijusios 
aplinkybės. Nukentėjusio-
sios sūnus papasakojo, kad 
tuo metu, kai įvyko nelai-
mė, buvęs Kaune. Planavęs 
greitu metu vykti su mama į 
koncertą, gyveno džiugiomis 
emocijomis. Apie nelaimę 
sužinojęs iš sesers Daivos. 

Ši teismo posėdyje papasa-
kojo, kad kai sužinojo, kad 
Rokiškyje įvyko avarija, ne-
pagalvojusi, kad bėda nutiko 
jos mamai. Ji buvo policijos 
pakviesta atvykti į eismo 
įvykio vietą ir tai buvę labai 
sunku emociškai, buvę sun-
ku suvokti, kas įvyko. Pasak 
Daivos Keliuotytės, eismo 
įvykio vietoje visiškai tamsu 
nebuvo, važiuojantis tinka-
mu greičiu vairuotojas tikrai 
būtų pastebėjęs moteris. Mo-
teris piktinosi, kad žuvusioji 
ir jos kartu ėjusi draugė buvo 
pačios apkaltintos, kad „pa-
lindo po ratais“. Kiti kovo 
21 d. apklausti nukentėjusie-
ji netgi įvykio vietos nematė.

Po moters žūties mirė ir 
jos sesuo, pripažinta 
nukentėjusiąja
Beje, po eismo įvykio, 

kurio metu žuvo Zita Ke-
liuotienė, netrukus mirė ir 
jos sesuo Bronė Lašienė, 
kuri baudžiamojoje byloje 
buvo pripažinta nukentėju-
siąja. Jos teises byloje per-
ėmė sūnus Egidijus Lašas, 
pasak kurio, išgyvenimai dėl 
sesers mirties paveikė jo ma-
mos sveikatą ir galėjo turėti 
įtakos dėl jos netekties.

Bent dalį žalos 
atlyginimo gauti iš 
draudimo bendrovės 
sutrukdė byloje kilęs 
ginčas
Dėl žuvusiosios Z. Ke-

liuotienės netekties nukentė-
ję asmenys iš draudimo įmo-
nės žalos atlyginimo negavo. 
Pasak juos atstovaujančio 
advokato Irmanto Ruželės, 
bent dalį prašomos sumos 
gauti sutrukdė tai, kad kalti-
namasis nepripažino kaltės ir 
byloje kilo ginčas. Nukentė-
jusieji Razvanavičiai sudarė 
geranorišką susitarimą su 
draudimo bendrove ir bau-
džiamojoje byloje civilinio 
ieškinio turėtų atsisakyti.

Eismo įvykis buvo 
aprašytas ir „Rokiškio 
Sirenoje“  
Byloje kaltinamojo gy-

nėjas pareiškė prašymą pri-
dėti darytas įvykio vietoje 
nuotraukas, kurios buvo pu-
blikuotos interneto portale 
www.rokiskiosirena.lt bei 
laikraštyje „Rokiškio Sire-
na“. Jos esą turėjo parodyti, 
kad eismo įvykio metu buvo 
prastas gatvės apšvietimas, 
dulksna. Teismas nusprendė 
šio prašymo netenkinti, ka-
dangi byloje yra pakankamai 
tinkamų įvykio vietos nuo-
traukų.

Po pertraukos bus 
apklausiami liudytojai, 
tiriami kiti įrodymai
Byla paskirta nagrinėti po 

pertraukos 2022 m. balan-
džio 11 d., 9.30 val., į bylą 
yra kviečiami liudytojai, ku-
rie dalyvavo eksperimente 
su dviem skirtingais automo-
biliais – „Peugeot“ ir „Ford“ 
markės, kai kurie liudytojai, 
dalyvavę įvykio vietos ap-
žiūroje. Bus prašoma pa-
teikti duomenis apie antrojo 
eksperimento automobilio 
(„Ford“ markės) technines 
savybes, kurios liečia žibintų 
galingumą.     

Rita GRIGALIENĖ

Praėjusį šeštadienį 
(03-19) Rokiškio KKSC 
jaunieji ledo ritulininkai 
(treneris Darius Janu-
šonis) namuose susitiko 
su U13 B diviziono čem-
pionato lyderiais Klai-
pėdos Baltijos ledo ri-
tulininkais. Čempionate 
lyderiaujanti komanda 
netruko parodyti savo 
pranašumo ir jau pirma-
jame kėlinyje pelnė du 
įvarčius, vėliau pridėjusi 
dar keturis taip šventė 
pergalę 6:2 prieš Rokiš-
kio atstovus.

 Rokiškio komandoje abu 
įvarčius pelnė etatinis atakų už-
baigėjas Einaras Rakūnas.

 Rokiškio komanda su 9 
pergalėmis ir 8 pralaimėjimais 
turnyrinėje lentelėje šiuo metu 
žengia penkta, nuo ketvirtoje 
vietoje esančių Šiaulių Šaulio 
ledo ritulininkų atsilikdama 2 

taškais.
 Rokiškėnai artimiausias 

rungtynes žais šeštadienį (03-
26) 12:00 Rokiškyje kur dešim-
tosios pergalės sieks priimdama 
Geležinio Vilko klubo atstovus.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Rokiškio KKSC jauniesiems ledo 
ritulininkams lyderių įveikti nepavyko

Gliukozės matavimo jutikliai bus kompensuojami 
visiems sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu

Nuo liepos 1 dienos mo-
derni nuolatinė gliukozės 
stebėjimo sistema bus 
kompensuojama visiems, 
sergantiems 1 tipo cukri-
niu diabetu, pranešė Svei-
katos apsaugos ministerija 
(SAM).

Kaip informuoja SAM, 
gliukozės matavimo juti-
kliai padeda žmonėms, ser-
gantiems cukriniu diabetu, 
stebėti gliukozės kiekio 
kraujyje koncentraciją ir 
efektyviai kontroliuoti ligą. 
Kompensuojant šias prie-

mones, nebus taikomas joks 
amžiaus apribojimas.

Anot pranešimo, žmo-
nės, sergantys cukriniu di-
abetu, galės išvengti adatų 
dūrių, kadangi sistema vei-
kia kaip jutiklis-sensorius, 
pridedamas prie rankos, 
todėl sumažės ir poreikis 
diagnostininėms juostelėms 
gliukozės kiekiui kraujyje 
nustatyti.

Šiuo metu cukriniu di-
abetu sergantys žmonės 
gali pasinaudoti galimybe 
gauti ir kitas ligą padedan-
čias kontroliuoti priemo-

nes: diagnostines juosteles 
gliukozės kiekiui kraujyje 
nustatyti, insulino pompų 
keičiamąsias dalis bei pa-
sinaudoti insulino pompų 
nuomos galimybe.

Gliukozės stebėjimo sis-
temos išdavimo tvarka bus 
analogiška šiuo metu kom-
pensuojamoms medicinos 
pagalbos priemonėms gauti: 
žmogus turės kreiptis į šei-
mos gydytoją, kuris išrašys 
receptą gliukozės stebėjimo 
sistemai gauti.

BNS inform.
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Nauja Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja jau galvoja apie pokyčius 
Nuo 2021 m. rugpjūčio 

mėnesio, darbą palikus il-
gametei Rokiškio rajono 
savivaldybės administraci-
jos Civilinės metrikacijos 
ir archyvų skyriaus vedė-
jai Violetai Damoševičie-
nei, atlaikiusi konkursą į 
valstybės tarnautojos vie-
tą, darbą pradėjo naujoji 
šio skyriaus vedėja Aistė 
Sketerytė – Jasinevičienė. 
Kadangi šiame poste daug 
metų rokiškėnai matė 
ankstesnę vadovę, galbūt 
dar ne visi susipažinę su 
pokyčiais, todėl pristatome 
jau spėjusią apšilti kojas 
skyriaus vedėją Aistę.

- Pradėkime nuo to, 
kaip kilo mintis užimti šias 
pareigas?

- Tuo metu, kai pasirodė 
skelbimas apie konkursą, 
niekur nedirbau. Perskaičiau 
reikalavimus. Pamačiau, kad 
juos atitinku. Pasidomėjau 
skyriaus veikla, peržiūrėjau 
su šiuo darbu susijusius tei-
sės aktus, kitų savivaldybių 
skyrių, vykdančių civilinės 
metrikacijos bei archyvų 
veiklą, informaciją ir nuta-
riau pabandyti.   

- Kas Jus paskatino 
kandidatuoti į užimamas 
pareigas?

- Buvo keletas aplinky-
bių, kurios tai paskatino. 
Pirma, tai darbo pobūdis. 
Tada atrodė, o vėliau ir pa-
sitvirtino, kad šiame dar-
be galima patirti nemažai 
teigiamų emocijų, kurias 
sukelia tokių įvykių, kaip 
santuokos ar vaiko gimimo 

šeimoje registravimas. Skai-
čiau straipsnį, kuriame bu-
vusi skyriaus vedėja Violeta 
Damoševičienė sakė, kad į 
darbą daug metų ėjo kaip į 
šventę. Nors pareigas einu 
ir neseniai, galiu patvirtinti, 
kad jaučiuosi panašiai. Antra 
priežastis - paskutinius kele-
rius metus mačiau teigiamus 
pokyčius savivaldybės, jos 
administracijos veikloje. 
Stebėjau daug įvairių naujų 
iniciatyvų, įgyvendinamų 
projektų, dėl ko gražėja bei 
modernėja mano gimtasis 
miestas. Pagalvojau, kad ir 
aš galiu prisidėti prie teigia-
mų pokyčių.      

- Kiek turėjote konku-
rentų konkurse?

- Taip, į šias pareigas 

buvo organizuotas konkur-
sas. Iš viso dalyvavo septy-
nios kandidatės.

- Ar tikėjotės laimėti?
- Manau, kad visos, daly-

vavusios konkurse, preten-
dentės norėjo laimėti. Kitaip 
juk net nėra tikslo kandi-
datuoti. Labiausiai bijojau 
prastai pasirodyti, nes tokių 
patirčių, kaip konkursai ar 
egzaminų laikymas, jau se-
niai nebuvo mano gyveni-
me.     

- Ką veikėte iki tol ir 
kodėl nusprendėte keisti 
darbą?

- Kaip minėjau, skelbimo 
į šias pareigas pasirodymo 
metu jau niekur nedirbau. 
2021 m. gegužės mėnesį iš-

ėjau iš darbo VšĮ Rokiškio 
rajono ligoninėje, kur dirbau 
ketverius metus. Prieš be-
veik 14 metų dirbau Rokiš-
kio rajono apylinkės teisme, 
didžiąją laiko dalį - teisė-
jo padėjėja. Dar anksčiau, 
apie pusantrų metų dirbau 
advokato padėjėja kartu su 
savo tėčiu, advokatu Vytau-
tu Sketeriu. Manau, žmonės 
keičia darbus dėl įvairių 
priežasčių. Aš juos pakei-
čiau, nes ieškojau tos vietos, 
kur galėčiau save realizuoti 
ir įgyvendinti pokytį visu 
šimtu procentų. Manau ir ti-
kiu, kad dabar ją radau.

- Ar dabar, jau pradėjus 
dirbti, darbas atitinka tai, 
kaip  įsivaizdavote savo 
pareigas?

- Taip, tikrai atitinka. 
Labai džiaugiuosi, kad pri-
ėmiau sprendimą dalyvauti 
paskelbtame konkurse.

- Kokius galėtumė-
te įvardinti teigiamus 
savo darbo aspektus, ko-
kių naujų galimybių šios 
pareigos duoda Jums kaip 
specialistei ir kaip žmogui?

- Tai pirmas kartas, kai 
užimu tokio lygio vado-
vaujančias pareigas. Man 
tai nauja - kasdien mokausi 
dirbti komandoje, semiuosi 
patirties iš ilgiau dirbančių 
kolegų. Nuolat bendrauju 
su klientais. Pasitaiko situ-
acijų, kai ne visada galime 
patenkinti jų prašymus, to-
dėl labai svarbu suprantamai 
paaiškinti atsisakymo prie-
žastis ar nukreipti ten, kur 
paslauga gali būti suteikta. 
Taip pat galvoju apie ateitį, 
kokie projektai ar net maži 
pokyčiai skyriuje galėtų būti 
naudingi.

- Ar susiduriate su nei-
giamais išgyvenimais dar-
be? Kaip su tuo tvarkotės? 
(vis tik mirčių registravi-
mas bei kiti dalykai...)

- Taip, mirčių registravi-
mas yra mažiausiai maloni 
šio darbo dalis, ypač, kai tai 
yra jauno žmogaus mirtis. 
Tikrai dėl to pergyvenu. Ge-
riausias vaistas – darbas.

- Ar galėtumėte trum-
pai pristatyti rajono mir-
čių, gimimų, santuokų bei 
ištuokų statistiką už 2021 
metus?

- Imant kelių paskutinių 

metų statistiką, jaučiamas 
santuokų ir gimimų mažėji-
mas. Pavyzdžiui, 2018 me-
tais registruoti 227 gimimai, 
o 2020 metais tik 156, 2021 
metais – 196, santuokų ati-
tinkamai 144 ir 120 bei 106. 
Santuokos nutraukimų 2018 
metais registruota 81, 2021 
metais - 83. Liūdina ir dėl 
COVID-19 pandemijos pa-
didėjusi mirčių statistika: 
2018 metais registruotos 
574 mirtys, o jau 2021 me-
tais – net 652. Tai didžiau-
sias skaičius per daugiau nei 
dešimties metų laikotarpį. 

- Galbūt planuojate ko-
kius nors pokyčius savo 
vadovaujamame skyriuje? 
Jeigu taip, tai kokius?

- Taip, turiu planų atnau-
jinti santuokų registravimo 
salę. Kreipėmės į dizai-
no studijų studentus, kad 
mums padėtų šiuos planus 
įgyvendinti, pasiūlytų idė-
jų. Archyvų srityje stebime 
tendencijas dėl elektroninių 
dokumentų saugojimo, žiū-
rėsime, kiek tai bus galima 
įgyvendinti praktikoje. Taip 
pat planuojame kurti skyriu-
je saugomų likviduotų įmo-
nių dokumentų paieškos sis-
temą, leidžiančią efektyviai 
valdyti turimą informaciją.

- Kuo užsiimate po dar-
bo (Jūsų hobiai, laisvalai-
kis)?

- Mėgstu sukiotis virtuvė-
je, nustebinti šeimą saldžiu 
desertu, taip pat žiūrėti inte-
lektualias laidas, viktorinas, 
serialus.

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio krašto muziejuje vyko šventė 
„Žemė bunda - paukščiai grįžta"

Žemė bunda - paukš-
čiai grįžta! Rokiškio kraš-
to muziejus taip kvietė į 
šventę, skirtą Žemės die-
nai.

 
Į kvietimą atsiliepė Ro-

kiškio Senamiesčio Progim-
nazija pradinių klasių mo-
kytojos su mokinukais bei 
Rokiškio lopšelis-darželis 
„Varpelis" „Kiškučių“ gru-
pės vaikai su auklėtojomis 
ir mamomis.

 Diena buvo skirta paukš-
čiams - vaikai juos spalvino, 
darė iš siūlų ir popieriaus.

 Rokiškio lopšelis-dar-
želis „Varpelis" „Kiškučių" 
grupės darželinukai atsinešė 
inkilėlių, kurie buvo iškelti 
dvaro parke. Vaikai žadėjo 
apsilankyti parke ir stebėti, 
kas gyvena jų pagamintuose 
namuose.

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.

Rokiškio gyventojams šildymas vasarį 
buvo pigesnis

Baigėsi žiema: vasaris 
buvo pigesnis nei sausis

Rokiškio gyventojus pa-
siekė vidutiniškai 13,8 proc. 
mažesnės vasario šildymo 
sąskaitos negu sausį. Mažes-
nėms sąskaitoms už šildymą 
įtakos turėjo šiltesni vasa-
rio orai, trumpesnis mėnuo 
dienų skaičiumi, o kartu ir 
mažesnis šilumos poreikis 
būstui šildyti. Vasarį 50 kv. 
metrų ploto buto šildymas 
gyventojams vidutiniškai 
kainuoja 47 eurus, sausį mo-
kėta apie 55 eurus.

 
Šių metų vasarį už 50 kv. 

m. buto, esančio renovuotame 
ar naujame name, šildymą gy-
ventojai vidutiniškai moka 32 
eurus (63 ct už kv. m), buto 
šildymui vidutiniškai suvartota 
480 kWh šilumos. Nerenovuo-
tame name tokio pat dydžio 
buto šildymas kainuoja apie 53 
eurus (1,06 euro už kv. m), jo 
šildymui vidutiniškai reikėjo 

805 kWh šilumos.
Kiek gyventojams teks mo-

kėti už šildymą kovą, priklau-
sys ne tik nuo šilumos kainos, 
bet ir nuo suvartoto šilumos 
kiekio pastate. Norint mažiau 
mokėti, būtina taupyti šilumą, 
o tai galima pasiekti visų gy-
ventojų susitarimu, priimant 
sprendimą dėl namo renova-
cijos.

 Kiekvieną mėnesį nusta-
tant AB „Panevėžio energija“ 
šilumos kainą, jos pokytį le-
mia šilumai gaminti naudoja-
mo kuro ir iš nepriklausomo 
šilumos gamintojo perkamos 
šilumos kainos, kurios kinta 
nepriklausomai nuo šilumos 
tiekėjo. Kovo mėnesį nusta-
tyta AB „Panevėžio energija“ 
šiluma kaina – 6,27 ct/kWh 
be PVM išlieka mažiausia tarp 
penkių didžiųjų šalies miestų.

 
Informacija vartotojui
Daugiau informacijos apie 

šilumos suvartojimą ir mokė-

jimus už suvartotą šilumą ga-
lite rasti www.pe.lt – Šilumos 
suvartojimas daugiabučiuo-
se namuose. AB „Panevėžio 
energija“ vartotojai, prisijungę 
prie Klientų savitarnos portalo 
bendrovės interneto svetainėje 
gali peržiūrėti jiems pateiktas 
sąskaitas už sunaudotą šilumą 
ir karštą vandenį, jas atsispaus-
dinti, apmokėti elektroniniu 
būdu ir deklaruoti karšto van-
dens skaitiklių rodmenis.

 AB „Panevėžio energija“ 
primena, kad dėl kompensaci-
jos už būsto šildymą gavimo 
galimybių gyventojai gali pa-
sitikrinti interneto svetainėje 
www.spis.lt ar kreiptis pagal 
gyvenamąją vietą į savivaldy-
bę. AB „Panevėžio energija“ 
klientai dėl jiems iškilusių 
klausimų gali kreiptis į Klientų 
aptarnavimo tarnybą tel. 845 
501050 arba el. paštu klien-
tai@pe.lt.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.
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Naujasis Seimo nario Jono Jaručio padėjėjas gelbės, renkant informaciją
Nuo 2022 m. kovo 21 d. 

Seimo narys Jonas Jarutis 
turi naują padėjėją. Juo 
tapo Egidijus Vilimas, Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
tarybos narys, išrinktas 
pagal partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ sąrašą. Šias 
pareigas politikas užėmė 
vietoje prieš tai padėjėja 
dirbusios Linos Meilutės 
- Datkūnienės. Kaip sako 
Seimo nario „dešiniąja 
ranka“ tapęs E. Vilimas, 
kol kas planuojamas metų 
ar dviejų bendradarbiavi-
mas, tačiau galutinai dar 
nėra nuspręsta.

Ilgamečiai pažįstami
„Seimo narį Joną vardu 

vadinu todėl, kad jį pažįs-
tu 30 metų. Abu dirbome 
Kupiškio rajono Skapiškio 
vidurinėje mokykloje  - aš 
dirbau istorijos mokytoju, o 
jis – pradinių klasių ir kūno 
kultūros. Kartu ir sportavo-
me, kai jis vadovavo krep-
šinio komandai. Savivaldoje 
taip pat dirbome kartu: aš - 
meru, jis - vicemeru, paskui 
atvirkščiai, tik ne vienoje 
savivaldybėje, jis - Kupiš-
kio, aš – Rokiškio, bet labai 
dažnai bendraudavome dar-
bo reikalais. Kartu dirbome 
ir Panevėžio apskrities plė-
tros taryboje, buvome rajo-
nų atstovai.“ – apie tai, kas 
sieja ilgametį „tvarkietį“ su 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos atstovu Seime aiš-
kino E. Vilimas.

Pedagoginį darbą 
derino su politine 
veikla 
Pagal išsilavinimą Egi-

dijus Vilimas – istorijos, 
teisės bei politologijos mo-
kytojas. Turintis švietimo 
vadybos antrą kvalifikacinę 
kategoriją buvęs Vaižganto 
vidurinės mokyklos direk-
torius dabar ūkininkauja. 
Kaip pats sako, yra smul-
kus ūkininkas, kadangi 
valdo tik apie 30 ha žemės. 
Mokytojo ir mokyklos di-
rektoriaus veiklą dabarti-
nis Seimo nario padėjėjas 
kaitaliojo su politine veikla 
– be buvimo eiliniu savi-
valdybės Tarybos nariu, jis 
vieną kadenciją (4 metus) 
buvo meru, paskui – ne-
pilnas dvi kadencijas vice-
meru. Anksčiau patikėtas 
vicemero pareigas teko pa-
likti, pasikeitus valdančia-
jai daugumai.

Stebi, koks bus 
pasirinktas savivaldos 
modelis
Pasidomėjome, paskui 

kokią partiją ar politinį ju-
dėjimą E. Vilimas žada sekti 
artėjančiuose rinkimuose į 
savivaldybės tarybą. Pasak 
jo, buvę „Tvarkos ir teisin-
gumo“ nariai ir jų bendra-
minčiai siūlo surinkti sąrašą 
rinkimams, galbūt steigti 
visuomeninį komitetą, tačiau 
kalbėti apie tai esą dar anks-
ti. „Atidžiai stebiu, koks bus 
savivaldos modelis, nes pir-
miausia turi išspręsti klausi-
mą dėl merų rinkimų, po to 
bus žiūrima, kokios Tarybos 
funkcijos. Kai bus aiškiau, 
tada ir žiūrėsiu. Jeigu bus su-
mažinta funkcijų, tada į Ta-
rybą apskritai neisiu.“ – apie 

planus, artėjant rinkimams 
dalijosi Seimo nario padėjė-
jas.

Rinks informaciją iš 
gyventojų bei 
specialistų
Šiuo metu Egidijus Vili-

mas sakė teikiantis prioritetą 
darbe su Seimo nariu Jonu 
Jaručiu. Patarėjo darbą jis 
sakė suprantantis kaip infor-
macijos iš gyventojų ir spe-
cialistų rinkimą. Pvz., kilus 
klausimui dėl nelietuviškų 
raidžių vartojimo dokumen-
tuose, būtų geriausia orga-
nizuoti diskusiją,  pateikti 
Seimo nariui kompetentin-
gų, išmanančių šį klausimą 
žmonių išvadas. Numatomas 
nuolatinis darbas su tiksli-
nėmis grupėmis. Duomenis 
padėjėjas žada rinkti ne iš 
vieno rajono, bet ir iš kitų 
vietovių. Bus domimasi, ku-
rie įstatymai nebeveikia. E. 
Vilimas sako matantis daug 
neaiškumų įstatymuose dėl 
medicinos paslaugų teikimo. 
Naujas Seimo nario padėjė-
jas žada siekti, kad organi-
zacijos bei gyventojai pasi-
tikėtų Seimo nariu. Pateiktą 
patarėjo informaciją Seimo 
narys įvertins ir atsirinks, 
sprendimus priims pats.

Seimo nario biurui 
lieka tik užkabinti 
iškabą
Šiuo metu E. Vilimas rū-

pinasi Seimo nario J. Jaručio 
biuro (Nepriklausomybės 
g. 21, Rokiškyje) atidary-
mu. Liko tik prikalti iškabą. 
Biuras bus ta vieta, kur bus 
galima susikviesti žmones, 
pasitarti.  Bus nustatytas 

Seimo nario priėmimo lai-
kas, bus patogiau susitikti su 
gyventojais, juos išklausyti, 
padiskutuoti. Jeigu žmo-
nėms galės pagelbėti kitos 
institucijos, jiems bus pa-
aiškinta, kur kreiptis pagal 
kompetenciją, tarpininkau-
jama, sprendžiant įvairius 
klausimus. E. Vilimas suabe-
jojo, ar yra klausimų, kuriais 
Seimo narys negalėtų padėti. 
Bet kokiu atveju, net jeigu 
tai bus savivaldybės ar jai 
pavaldžių biudžetinių įstai-
gų kompetencijos klausimas, 
Seimo narys ar jo padėjėjas 
žada pasidomėti, ar tikrai 
konkrečiu atveju savivaldy-
bė padarė viską, kas priklau-
so. Seimo nario Jono Jaručio 
biuro atidarymas įvyks 2022 
m. kovo 28 d., 17.00 val.

Praeities dėl 
priklausymo „Pakso 
partijai“ nesigaili
Paklausėme politiko ir 

apie tai, ką jis mano apie par-
tiją „Tvarka ir teisingumas“, 
kuriai daug metų priklausė, 
ar nesigaili jai atstovavęs. 
E. Vilimas atsakė, kad tikrai 
nesigaili, o partijos vardą 
sugadino tai, kad kartu su 
idealistais atėjo žmonių, 
siekiančių asmenės naudos, 
kurie galiausiai tai ir pada-
rė. Kai nebuvo vadovybės 
kaitos, atsirado prisitaikėlių. 
Savivaldybės tarybos narys 
iki šiol laikosi pozicijos, kad 
Rolando Pakso apkalta buvo 
galima tik dėl to, kad buvo 
padarytos grubios komandos 
klaidos. Tiesiog komandos 
dalis dirbo sau, pasinaudo-
dami Prezidento institucija. 
Deja, pasak E. Vilimo, iš 

Prezidento apkaltos išvados 
nebuvo padarytos, politikoje 
dedasi panašūs dalykai.

Po partijas nelakstė
E. Vilimas sako, kad ilgą 

laiką vengė priklausyti par-
tijoms, nes priklausė Šaulių 
Sąjungai, kuri iš pradžių ne-
rekomendavo turėti politinių 
sąsajų. Vėliau šios nuostatos 
buvo atsisakyta, tačiau E. Vi-
limas dar ilgą laiką jos laikė-
si, kol įstojo į partiją „Tvar-
ka ir teisingumas“, kuri iki 
šiol buvo vienintelė partija, 
kuriai jis priklausė. Dėl šios 
partijos galimų sąsajų su 
Rusijos valdžios politika E. 
Vilimas atsakė, kad dėl savęs 
galintis prisiekti, kad visada 
stovėjo kitoje barikadų pusė-
je - visais laikais buvęs anti-
komunistas ir antiimperialis-
tas, visa jo šeima nukentėjo 
nuo sovietų okupantų, tad nė 
kalbos negali būti apie ryšius 
su Rusija. Tiesa, pagalvojęs 
Seimo nario padėjėjas prisi-
minė, kad kažkuriuo metu, 
valdant B. Jelcinui, jis galvo-
jęs, kad Rusija gali pasikeis-
ti, tačiau po to galutinai šias 
viltis palaidojęs.

Paklaustas, koks klausi-
mas dabar būtų aktualiausias 
visuomenei, E. Vilimas atsa-
kė, kad Referendumo įsta-
tymas. Žinoma, po opiausio 
valstybės saugumo klausi-
mo, kilus karui Ukrainoje.

„Valdžios bendravimas, 
įsiklausymas bei atsiklausi-
mas visuomenės rodo požiū-
rį į žmogų. Šiuo metu vals-
tybė turėtų daugiau pasitikėti 
savo piliečiais,“ – kalbėjo E. 
Vilimas.

Rita GRIGALIENĖ

Ilgalaikiai bedarbiai sveikatą 
turės draustis patys

Nedirbančius, bet tu-
rinčius darbo rinkai besi-
rengiančio asmens statusą, 
žmones siūloma apdrausti 
sveikatos draudimu valsty-
bės lėšomis. Kitiems, ypač 
ilgalaikiams bedarbiams, 
nuo gegužės draustis teks pa-
tiems. 

Seimas antradienį po pa-
teikimo priėmė svarstyti tokią 
Sveikatos draudimo įstatymo 
pataisą.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo viceministro Vytauto Šilins-
ko teigimu, nauja tvarka atskirs 
žmones, kurie ieško darbo ir 
kurie bedarbiais registruojasi 
tik dėl socialinių garantijų.

„Tikrai yra tokių žmonių, 
kurie Užimtumo tarnyboje re-
gistruojasi ne tam, kad susiras-
tų darbą, – jie registruojasi tam, 
kad gautų sveikatos draudimą 
ir neretu atveju tam, kad gau-

tų socialinę piniginę paramą, 
nes savivaldybės juos siunčia 
ten užsiregistruoti. Tokiu būdu 
mes gauname situaciją, kad 
šitie žmonės apsimeta, kad 
jie ieško darbo, o mes apsi-
metame, kad jiems padedame 
siūlydami darbą, kai iš tikrųjų 
problemos yra visai kitos ir jas 
reikia identifikuoti ir pradėti iš-
spręsti“, – Seimo nariams kal-
bėjo viceministras.  

„Įsivaizduokite, jeigu žmo-
gus virš dešimt metų niekur 
nedirbo, atprato nuo rutinos, 
jam yra tikrai sudėtinga tie-
siog natūraliai atsikelti, nueiti į 
darbą laiku ir išdirbti aštuonias 
valandas“, – pridūrė jis. 

Viceministro teigimu, visos 
bedarbių nurodomos priežas-
tys, kodėl jie nedirba, bus ana-
lizuojamos.  

V. Šilinskas pabrėžė, kad 
valstybė draus tik tuos žmones, 
kurie darbo neranda laikinai ir 

dėl objektyvių priežasčių, pa-
vyzdžiui, turi pradelstų skolų 
ir baiminasi, kad įsidarbinus 
didžiąją dalį atlyginimo nu-
skaitytų antstoliai, darbo vieta 
yra toli nuo gyvenamosios vie-
tos, nėra kur palikti vaikų ar jie 
slaugo tėvus. 

„Šitas problemas visų pir-
ma turime identifikuoti, tai 
yra nustatyti, kad tai yra tos 
priežastys, dėl kurių žmogus 
nedirba, ir padėti jas išspręsti. 
Pabrėžiu, kad visiems šitiems 
asmenims, kuriuos mes vadin-
tume besirengiančiais darbo 
rinkai, sveikatos draudimas 
liktų“, – Seimo nariams sakė 
V. Šilinskas. 

 Dabar sveikatos draudimu 
valstybės lėšomis draudžiami 
Užimtumo tarnyboje įsiregis-
travę bedarbiai, tarnybos orga-
nizuojamose profesinio moky-
mo priemonėse. 

BNS inform.

Seimo Biudžeto ir fi-
nansų komitetas siūlo 
vyresniems nei 65 metų 
žmonėms valstybės lėšo-
mis dengti priemoką už 
kompensuojamus vaistus. 
Dabar ji kompensuoja-
ma žmonėms nuo 75-erių 
metų. 

Tokį sprendimą bendru 
sutarimu komitetas priėmė 
trečiadienį, apsvarstęs par-
lamentarų Ritos Tamašu-
nienės, Česlavo Olševskio 
ir Beatos Petkevič inicijuo-
jamas Sveikatos draudimo 
įstatymo pataisas. Jie siū-
lė priemoką kompensuoti 
žmonėms nuo 70 metų, o ne 
nuo 75-erių, kaip yra dabar. 

Galutinę išvadą dėl am-
žiaus kartelės Seimui teiks 
Socialinių reikalų ir darbo 
komitetas. 

Biudžeto ir finansų ko-

miteto pirmininkas Myko-
las Majauskas sako, kad 
nuleisti amžiaus kartelę 
dar žemiau verčia sparčiai 
kylančios kainos. Pasak jo, 
tam biudžete reikėtų papil-
domai numatyti 6,9 mln. 
eurų. 

Dabar paciento priemo-
ka už kompensuojamus 
vaistus valstybė padengia 
tik atskiroms žmonių gru-
pėms, įskaitant nepasiturin-
čius, neįgalius ir vyresnius 
nei 75 metų gyventojus. 

BNS inform.

Seimo komitetas – už vaistų priemokos 
kompensavimą nuo 65 metų
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Rokiškio rajone vaikus auginančioms šeimoms suteikta galimybė 
turėti jas lankantį konsultantą

VšĮ Rokiškio pirminės 
asmens sveikatos priežiūros 
centras (PASPC) organiza-
vo renginį, skirtą pristatyti 
projektą „Šeimų lankymo, 
teikiant ankstyvosios in-
tervencijos paslaugas, mo-
delio įdiegimas“. Tai nauja 
paslauga, kuria bus siekia-
ma pagerinti besilaukiančių 
mamų informavimą nėštu-
mo metu, pagimdžius ir iki 
vaikai sulauks 2-jų metų 
amžiaus. Šis projektas - nau-
jo slaugos modelio, didinan-
čio žinojimu grįstus šeimos 
sprendimus, diegimas rajo-
ne. Specialistai, sėkmingai 
įgyvendinę šį projektą, taps 
šio modelio mokytojais. Pro-
jektas įgyvendinamas, vyk-
dant programą „Sveikata“, 
kurią finansuoja Islandija, 
Lichtenšteinas ir Norvegija.

Rokiškio rajono 
savivaldybė – viena iš 
dešimties
Į projekto pristatymą su-

sirinko besilaukiančios mo-
terys, kūdikius auginančios 
mamos, nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovės bei kitaip 
su vaikų priežiūra susiję mo-
terys. Projektą pristatė VšĮ 
Rokiškio PASPC direktorė 
Danguolė Kondratenkienė. 
Pasidžiaugta, kad esame vie-

na iš dešimties savivaldybių, 
patekusių į šį projektą. Pro-
grama „Sveikata“ buvo skur-
ta JAV, jos autorius – David 
Ols. Lietuva nėra pirma šalis, 
įgyvendinanti tokį projektą. 
Prieš tai jį išbandė tokios ša-
lys kaip Australija, Kanada, 
JAV, Škotija, Airija bei kitos. 
Projektinės lėšos buvo numa-
tytos laikotarpiui iki 2024 m. 
balandžio mėnesio. Rokiškio 
rajonui skirta suma – 80 625 
eurai. Manoma, kad projek-
tas taps nuolatinis. Projekto 
esmė – pas nėščiąją ar kūdi-
kio susilaukusią mamą ateis 
šeimos konsultantas, kuris 
bus ne prievaizdas ar kon-
trolierius, tačiau padėjėjas ir 
draugas. To tikslas – sukurti 
kuo palankesnę aplinką ma-
mai bei kūdikiui.

Projekte dalyvaus 25 
rajono šeimos
Palankios aplinkos mamai 

sukūrimas yra viena didžiau-
sią grąžą teikiančių investici-
jų. Ši programa buvo sukurta 
Amerikoje, David Ols. Ne-
same pirma šalis: Australija, 
Kanada, JAV, Škotija, Airi-
ja... Projekto partneriai: Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos biuras, 
Obelių socialinių paslaugų 
namai, Rokiškio socialinės 

paramos centras, NVO Ro-
kiškio mamų klubas. Numa-
toma, kad projekte dalyvaus 
25 rajono šeimos. Numatomi 
64 vizitai pas kiekvieną iš jų. 
Šeimų lankymai tęsis, kol 
vaikams sukaks dveji metai.

Numatoma projekto 
teigiama įtaka
Numatoma, kad projektas 

prisidės prie to, kad padidės 
žindomų naujagimių skai-
čius, pagerės naujagimių ir 
kūdikių iki 2 metų fizinė rai-
da, pagerės tėvų gebėjimai 
pasirūpinti savo vaikais sau-
goje aplinkoje, bus sukurtas 
glaudesnis emocinis ryšys 
tarp tėvų ir vaikų.

Jaunoms mamoms – 
„Kūdikių lizdai“
Atvykusioms jaunoms 

mamoms buvo įteiktos dova-
nos – „Kūdikių lizdai“, ku-
riuose sudėti patys būtiniau-
sia naujagimio reikmenys. 
Dalį dėžių su šiuo „turtu“ 
mamos pasiėmė vietoje, dalis 
liko ir, progai pasitaikius, bus 
įteiktos jaunoms vaikučių be-
silaukiančioms ar susilauku-
sioms šeimoms.

Svarbiausia vaikui –
suteikti šeimą
Po projekto pristatymo 

vyko psichologės Žanetos 
Taurienės paskaita apie po-
zityvią tėvystę. Kaip žinia, 
buvimas tėvais - viena svar-
biausių gyvenimo užduočių. 
Šią užduotį būtina atlikti ne 
bet kaip, bet mokantis bei 
konsultuojantis su specialis-
tais. Diskutuota, ko reikia 
šiuolaikiniam vaikui. Pami-
nėti maistas, švarus vanduo, 
medicinos priežiūra, atski-
ras kambarys, saldumynai, 
kišenpinigiai, madingi dra-
bužiai,  galimybė žaisti bei 
pramogauti... Be apčiuopia-
mų dalykų vaikui nė kiek ne 
mažiau svarbu gauti meilės, 
saugumo, būti išgirstam, 
bendravimo, draugų ir daug 
kitų dalykų. Pats pagrindas 
– vaikui reikia šeimos, tai 
yra, mamos ir tėčio, brolių ir 
sesių. Ž. Taurienė paminėjo, 
kad yra dirbusi vaikų globos 
namuose ir todėl gerai žino, 
kaip jaučiasi vaikai, neturin-
tys šeimos.

Kviesta nebijoti 
konsultuotis su 
specialistais
„Kartais nuo rūpesčių, 

darbų esame šaltokos ma-
mos ir tai daro įtaką vaikui. 
Per didelis dėmesys kenks-
mingas, per mažas – taip pat. 
Mes labai anksti pradedame 

norėti eiti į darbus, patikime 
vaikus močiutėms, auklėms 
ar vaikų darželiams, tačiau 
bent metus reikėtų su vai-
ku pabūti kartu.“ – dalinosi 
pastebėjimais psichologė. 
Vaiko priežiūra skirtingais 
amžiaus tarpsniais nėra 
vienoda, suteikiama skir-
tinga atsakomybė, kitaip 
nustatomos ribos. Kaip ne-
maža problema paminėtas 
nesaugus prieraišumas. Tai 
formuojasi ne tik dėl netin-
kamo auklėjimo, bet netgi 
užsitęsusios ligos atveju, 
kartais - kai vaikas audringo 
temperamento, todėl kartais 
prireikia netgi ne psicholo-
go, o gydytojo psichiatro 
konsultacijos. Vis dar bijo-
masi vaikus vesti pas psi-
chologus, nors mitai apie 
šiuos specialistus po truputį 
mažėja. Labiau neigiamai 
prieš psichologus nusistatę 
mažesnių miestelių gyven-
tojai. Psichologė paminėjo 
ir vaiko raidai reikšmės ga-
lintį turėti supurtymo sin-
dromą. Pastebėta, kad gana 
dažnai dėl šios priežasties 
ikimokyklinio ugdymo įs-
taigose vaikams reikalinga 
logopedo pagalba. Sunku-
mai su kalba, mąstymu gali 
ištikti tada, kai vaikai kūdi-
kystėje buvę kritę, užsigavę 

arba sunkus gimdymas.

Ypatingą dėmesį turime 
skirti vaikų psichikai
Ž. Taurienė pasidalino 

patirtimi, kad nemaža dalis 
(10-20 proc.) „šiuolaikinių“ 
vaikų ir paauglių patiria psi-
chikos sutrikimus. Daugelis 
sutrikimų prasideda iki 14 
metų. Jeigu pražiūrime, vai-
kai susiduria su bendravimo 
sunkumais, kas ketvirtas ne-
turi draugų ar pažįstamų, su 
kuriais galėtų praleisti laisvą 
laiką. 63 proc. vaikų įvardi-
no, kad nori draugauti, bet 
situacija nebesuteikia gali-
mybių ir bendravimas vyks-
ta daugiau technologinėmis 
priemonėmis per telefoną, 
kompiuterį, kitas informa-
cines technologijas, o gyvą 
kontaktą užmegzti darosi 
sunku. Svarbu nepamiršti 
ir to, kad depresija aplanko 
ne tik suaugusiuosius, bet ir 
mažus vaikus bei paauglius. 
Jeigu laiku vaikai negydomi, 
sveikatos būklė tik prastėja.

Išklausę pateiktą infor-
maciją, moterys dar šneku-
čiavosi, dalinosi patirtimis, 
kartu gėrė kavą bei arbatą, 
vaišinosi sausainiais.

Rita GRIGALIENĖ

Kovo 21 d. į Rokiškį 
pasikalbėti apie šių dienų 
aktualijas užsuko Lietuvos 
Respublikos Seimo vice-
pirmininkas, Seimo Naci-
onalinio saugumo ir gyny-
bos komiteto narys Jonas 
Jarutis. Į Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos po-
sėdžių salę rinkosi Rokiš-
kio rajono savivaldybės 
administracijos, policijos 
komisariato, priešgaisri-
nės gelbėjimo tarnybos, 
Lietuvos krašto apsaugos 
savanorių pajėgų, Lietuvos 
šaulių sąjungos atstovai ir 
eiliniai rajono gyventojai. 
Į šį susitikimą buvo kviesti 
medikai, pedagogai, nevy-
riausybinių organizacijų 
atstovai, tačiau, deja, susi-
rinkusiųjų būrys buvo ne-
gausus.

Didžiausias dėmesys - 
saugumui
Susitikime buvo kalbama 

apie karo padėtį Ukrainoje, 
geopolitinę situaciją Euro-
poje ir civilinę saugą Rokiš-
kio rajone, įvairių institucijų 
vaidmenį, užtikrinant rajono 
ir visos Lietuvos gyvento-
jų saugumą. Buvo pristatyti 
Krašto apsaugos sistemos 
pokyčiai, parodant juos skai-
drėse konkrečiais skaičiais.

Lietuva šiuo metu - 
saugi
Seimo Nacionalinio sau-

gumo ir gynybos komiteto 
narys Jonas Jarutis primi-
nė, kad šalyje iki 2022 m. 
balandžio 20 d. įvesta ne-
paprastoji padėtis. Seimo 
narys užtikrino, kad šiuo 
metu esame saugūs, sau-
gomi NATO ir sąjunginin-
kų pajėgų, tačiau tuo pačiu 
perspėjo, kad Ukraina dabar 
kariauja už visos Europos 
saugumą. „Jeigu Ukraina 
kris, kiti būsime mes“, - Jo-
nas Jarutis ragino susitelkti 
tam, kad gali tekti gintis nuo 
Rusijos. Gera žinia ta, kad 
mes galėtume būti nepri-
klausomi nuo Rusijos ener-
getinių bei gamtos išteklių. 
Rokiškio rajono policijos 
komisariato atstovas Ro-
bertas Krasauskas susirin-
kusius ramino, kad viešoji 
erdvė yra stebima, apie 100 
asmenų atitinkamų tarnybų 
įvertinti kaip keliantys pa-
vojų Lietuvos saugumui ir 
jiems skiriamas ypatingas 
dėmesys. Didesnių pokyčių 
pastaruoju metu Lietuvos 
saugumo srityje nestebima. 
Kaip pavojus saugumui 
įvardinta ir dezinformacija 
viešojoje erdvėje. Galima to 
priežastis – trūksta patiki-

mos informacijos.

Įvardintos Rusijos, kaip 
tautos – fenomeno, 
susiformavimo 
priežastys
Seimo narys įvardijo ir 

priežastis, kodėl Rusija tapo 
šalimi agresore ir kodėl dau-
guma šios šalies piliečių 
palaiko V. Putino vykdomą 
politiką. Viena iš priežasčių 
- dauguma rusų pasitiki savo 
valstybės politika, nes 3/4 
jų nėra buvę kitose šalyse. 
Rusai - tokia nacija, kuriems 
valdžia yra viskas. Iš jų yra 
tik 2-3 procentai, kurie drįsta 
kažką prieš vadovus pasa-
kyti. Dar Rusijai padeda tai, 
kad kitos šalys tapo priklau-
somos nuo jos išteklių ir dėl 
to yra suvaržytos.

Surasti slėptuves gali
būti sudėtinga
Susitikimo metu kilo 

klausimai, kur rasti slėptu-
ves nuo galimo bombarda-
vimo, ar jų užteks visiems 
gyventojams, jeigu ne, kokia 
dalis gyventojų pakliūtų į 
slėptuves. Savivaldybės va-
dovai, dalyvavę susitikime, 
patikino, kad slėptuvės yra, 
jos neseniai buvo apžiūrė-
tos, patikrintos, jų sąrašai 
viešai paskelbti. Deja, dalis 

susirinkusiųjų tų sąrašų ne-
buvo matę. Į klausimą, kokia 
procentinė dalis gyventojų 
galėtų pasislėpti tam skirtose 
patalpose, savivaldybės me-
ras Ramūnas Godeliauskas 
negalėjo konkrečiai atsakyti. 
Taip pat, kaip ir į klausimą, 
kaip gyventojui, gavus pra-
nešimą apie atakos pavojų, 
sužinoti, kur yra artimiausia 
slėptuvė. Pasak mero, nie-
kas kiekvienam gyventojui 
nepaskambins ir nepasakys, 
kur reikia slėptis - slėptuvių 
sąrašai buvo paskelbti ir juos 
tiesiog reikia žinoti. Priminta 
ir tai, kad pastatai, kuriuose 
įrengtos specialios patalpos, 
pažymėti geltonu trikampio 
ženklu.

Nebuvome pasiruošę, o 
dabar turime numatyti 
visus atvejus
Seimo narys Jonas Jaru-

tis pripažino, kad dabartinei 
padėčiai nebuvome tinkamai 
pasiruošę, pasirengimo ne-
paprastajai padėčiai trūkumų 
tikrai yra, nes ilgą laiką žmo-
nės gyveno ramiai ir tikėjo-
si, kad tokia situacija tęsis 
toliau. Priminta tai, kad mes 
turime Karo padėties įstaty-
mą, kuris numato šalies val-
dymo ypatumus karo atveju. 
Apie tai pasisakė neetatinis 

savanoris, pulkininkas leite-
nantas Valdas G., kuris tuo 
pačiu yra ir karo komendan-
to pavaduotojas.

Klausimai iš salės
Šaulių sąjungos atstovai 

domėjosi, kada bus suda-
rytos paprastesnės sąlygos 
turėti ginklą. Pasak Jono 
Jaručio, laikas pasitikėti vi-
suomene ir suteikti didesnes 
galimybes turėti ginklą. Tai 
įpareigoja daryti sudėtingas 
laikmetis. Planuojama su-
teikti didesnes galimybes ir 
šauliams.

Aktyviai klausimus Sei-
mo nariui uždavinėjo Nevy-
riausybinių organizacijų ta-
rybos pirmininkė Raimonda 
Stankevičiūtė – Vilimienė. 
Visuomeniška moteris pa-
stebėjo, kad valdžia laikosi 
pozicijos neaudrinti visuo-
menės, tačiau žmogus yra 
saugus tada, kai jis žino, o 
šiuo atveju žinojimo yra per 
mažai. „Perdėta ramybė“, - 
situaciją įvardijo R. Stanke-
vičiūtė - Vilimienė.

Pasak statistikos, 
pasitikėjimas Lietuvos 
kariuomene – vienas 
didžiausių
Susitikime pateikti sta-

tistiniai duomenys apie 

Lietuvos kariuomenės pa-
sirengimą – gynybai skirtas 
biudžetas kasmet didėja. 
Didžiausia šio biudžeto da-
lis 2020 metais skirta per-
sonalui, po to – moderni-
zacijai bei atsargoms, šiek 
tiek mažiau – operacijoms ir 
išlaikymui. Pastaraisiais me-
tais kariuomenė daugiausia 
modernizuojama, įsigyjant 
šarvuotuosius visureigius 
bei universalius sraigtaspar-
nius. Didžiąją dalį Lietuvos 
kariuomenės statistiniais 
2020 metais sudarė profesi-
onalios karo tarnybos kariai 
(11 095), daugiau nei perpus 
mažiau – kariai savanoriai 
(5 117) ir tik tada – šaukti-
niai (apie 3 800). Pateikti 
duomenys ir apie tai, kuo 
pasireiškia Lietuvos parama 
Ukrainai. Tai tikrai nėra vien 
materialinė parama karo 
atveju – prieš tai vykdytos 
bendros karinės pratybos, 
konsultacijos gynybos klau-
simais, taikyta sužeistų karių 
reabilitacija bei kita. Patiekti 
duomenys byloja, kad pasiti-
kėjimas Lietuvos kariuome-
ne yra vienas didžiausių, pa-
lyginus su kitomis valstybės 
institucijomis. 

Rita GRIGALIENĖ

Susitikime su Seimo vicepirmininku Jonu Jaručiu – apie iššūkius Lietuvos saugumui
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Pagalba senjorams į namus: socialinių paslaugų specialistai 
paneigia įsisenėjusius mitus apie senjorų priežiūrą Lietuvoje

Per brangu, baimė pra-
rasti savarankiškumą, 
gėda prašyti pagalbos, o ir 
panorėjus ši suteikiama tik 
tiems, kurie visiškai nebe-
gali savimi pasirūpinti. Tai 
patys dažniausi ir stipriai 
visuomenėje įsisenėję mi-
tai apie senjorų priežiūrą 
namuose. Visgi socialinių 
paslaugų specialistai tvir-
tina, kad realybė kitokia. 
Anot jų, vienas ryškiausių 
įrodymų, kad visuomenei 
trūksta informacijos apie 
senjorų priežiūrą – tai ne-
žinojimas, kad kiekvieno 
miesto, tuo tarpu ir Ro-
kiškio, savivaldybės pilnai 
arba dalinai finansuoja 
socialines paslaugas sen-
jorams. Todėl kviečiame 
drauge išsklaidyti visus 
dažniausiai sutinkamus 
mitus apie senjorų priežiū-
rą namuose.

 
Pagalba suteikiama tik 
kai visiškai nebegali 
savimi pasirūpinti
Visuomenėje yra papli-

tusi nuomonė, kad pagalba 
namuose yra skirta tik itin 
silpniems senjorams, kurie 
negali pakilti iš lovos. Šį 
mitą paneigia Nacionalinio 
socialinės integracijos ins-
tituto „Senjoro“ programos 
vadovė Rugilė Bitautaitė. 

Anot jos, socialinė pagalba 
yra labai naudinga ir nepri-
klausomiems vyresnio am-
žiaus žmonėms, kuriems tie-
siog trūksta pagalbos rankos 
tvarkantis namų buityje ar 
galų gale ieškant draugijos.

 „Šiais laikais senjorų 
priežiūra yra kur kas uni-
versalesnė nei prieš dauge-
lį metų. Šiandien tai ne tik 
pagalba senjorui buityje ar 
rūpestis kasdiene jo higie-
na. Dažnu atveju daugumai 
senjorų reikalinga pagalba 
būtent kasdienėje veikloje 
– pavyzdžiui, palydėjimas 
į gydymo įstaigą, ėjimas 
kartu apsipirkti, pagalba 
naudojantis išmaniaisiais 
įrenginiais arba tvarkant do-
kumentus. Lygiai taip pat ne-
lieka pamiršta emocinė pa-
galba arba tiesiog draugija, 
kada socialinio darbuotojo 
padėjėjai su senjoru užsiima 
jo mėgstamais hobiais, ieško 
naujų pomėgių, mankštinasi 
ir svarbiausia – kartu pasine-
ria į nuoširdžius pokalbius“, 
– pasakoja „Senjoro“ pro-
gramos vadovė.

 
Socialinės paslaugos į 
senjorų namus brangiai 
kainuoja
Dėl įsisenėjusių mitų so-

cialinės paslaugos į senjoro 
namus dažnai prilyginamos 

„prabangos prekėms“. Visgi 
R. Bitautaitės teigimu, jos 
kur kas prieinamesnės nei 
dauguma žmonių žino.

 „Labai gaila, bet šis mi-
tas vienas stipriausių soci-
alinių paslaugų srityje. Dėl 
jo žmonės dažnai net nepasi-
domėję galimybėmis atmeta 
šią senjorų priežiūros formą. 
Dauguma jų ir artimųjų net 
nežino, kad miesto savival-
dybė gali pilnai arba dalinai 
finansuoti socialinę priežiūrą 
senjoro namuose. Taip pat 
jeigu savivaldybė bendradar-
biauja su daugiau negu viena 
organizacija, senjoras gali 
išsirinkti jam priimtiniausią 
socialinių paslaugų teikėją“, 
– pasakoja „Senjoro“ vado-
vė.

 
Socialinė priežiūra 
atima savarankiškumą 
iš senjoro
R. Bitautaitė pastebi, kad 

kartais senjorai ir šeimos 
nariai baiminasi, kad soci-
alinė priežiūra gali atimti iš 
jų nepriklausomybę. Tačiau 
pašnekovė siūlo keisti po-
žiūrį: geriau į šias sociali-
nes paslaugas žvelgti kaip į 
galimybę išsaugoti senjoro 
savarankiškumą, išvengiant 
intensyvesnės priežiūros 
ateityje.

 „Savarankiškumo prara-

dimas gąsdina, tačiau gelbs-
tintis socialinio darbuotojo 
padėjėjas tikrai nesirengia to 
atimti. Kaip tik atvirkščiai – 
jo siekis yra suteikti senjorui 
galimybę tapti nepriklauso-
mu nuo artimųjų pagalbos 
bei padėti jam įsitraukti į 
bendruomeninę veiklą, puo-
selėti draugystes, sveikiau ir 
aktyviau gyventi. Ir čia nėra 
jokios prievartos: pavyz-
džiui, socialinis darbuotojas 
gali teikti rekomendacijas, 
kaip pagerinti gyvenimo 
kokybę, tačiau senjoro ir jo 
šeimos žodis vis tiek bus 
galutinis dėl priežiūros na-
muose plano“, – pasakoja R. 
Bitautaitė.

 
Socialinės paslaugos 
priklauso tik vienišiems 
senjorams
Šeimos nariai ir giminai-

čiai – tai labai svarbus rams-
tis vyresnio amžiaus žmo-
nėms. Artimasis nuoširdžiai 
gali padėti senjorui kasdie-
nėje veikloje – prižiūrint bui-
tį, rūpinantis higiena, gami-
nant maistą, tvarkant namus, 
nuvežant į parduotuvę ar po-
likliniką. Tačiau pašnekovė 
ragina senjoro šeimos narius 
nepamiršti: svarbu rūpintis 
kitais, bet taip pat svarbu pa-
sirūpinti savimi.

„Socialinės paslaugos su-

teikia galimybę senjorui su 
mylimais žmonėmis leisti 
laiką ne vien sukantis buity-
je, bet daugiau dėmesio skirti 
kokybiškam poilsiui drauge 
– ar tai būtų išvyka, savait-
galio pietūs, o gal ilgesnis 
pokalbis prie arbatos puo-
delio. Dėl to savivaldybės 
finansuojamą socialinę prie-
žiūrą gali gauti ir tie senjo-
rai, kurie nėra vieniši. Viena 
iš priežasčių – galimybė juos 
prižiūrintiems artimiesiems 
lygiagrečiai skirti laiko sau. 
Tai labai svarbu, nes sen-
joro priežiūros atsakomybę 
prisiėmęs artimasis dažnai 
atsisako savo pomėgių, dar-
bų, miego, mankštos, rūpi-
nimosi sveikata. Ilgainiui tai 
iššaukia nerimą, perdegimą 
bei gali sukelti daugiau emo-
cinių ir fizinių pasekmių“, – 
teigia „Senjoro“ programos 
vadovė.

Gėda prašyti pagalbos
Kartais senjorai ar netgi 

jų artimieji gėdijasi kreiptis 
pagalbos, nes mano, kad tai 
yra silpnumo požymis. Pa-
vyzdžiui, senjorai baiminasi, 
kad priėmę pagalbą taps pri-
klausomi nuo kitų žmonių, 
tuo tarpu jų artimieji pergy-
vena, kad paprašę pagalbos 
nuvils savo vyresnį šeimos 
narį. Tačiau „Senjoro“ pro-

gramos vadovė teigia, kad 
pagalbos prašymas – tai vie-
nas stipriausių ir drąsiausių 
dalykų, ką žmogus gali pa-
daryti.

 „Kitiems kartais netgi 
gėda paklausti, kiek kainuoja 
tokios socialinės paslaugos, 
tačiau iš tikrųjų priežiūra į 
senjorų namus yra lanksti ir 
įperkama galimybė. Senjo-
ro priežiūra namuose – tai 
prieinamas būdas suteikti 
vyresniam mylimam žmogui 
pagalbą, kurio jis nusipelnė, 
o taip pat juo besirūpinan-
tiems artimiesiems žengti 
svarbų žingsnį link laiko 
skyrimo sau – darbui, svei-
katai bei pomėgiams, kurie 
padeda atsipalaiduoti ir nu-
raminti mintis“, – pasakoja 
R. Bitautaitė.

 „Senjoro“ programos 
vadovė R. Bitautaitė prime-
na, kad asmenys ar šeimos, 
namuose prižiūrintys seny-
vo amžiaus artimuosius gali 
kreiptis pagalbos į Rokiškio 
savivaldybę arba gyvena-
mąją seniūniją dėl socialinių 
paslaugų savo artimajam ir 
sau. Esant poreikiui, iš pa-
sirenkamų organizacijų sen-
jorai gali rinktis ir Naciona-
linio socialinės integracijos 
instituto „Senjoro“ progra-
mos socialines paslaugas.
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Daugiau nei prieš metus 
Pandėlyje sumušęs netgi 
jam nepažįstamą moterį Ro-
kiškio rajono gyventojas Ha-
roldas S. 2022 m. kovo 21 d. 
išklausė teismo nuosprendį, 
kuriuo jam skirta bausmė. 
Smurto protrūkis šį vyrą iš-
tiko kiek daugiau nei prieš 
metus – 2021 m. vasario 28 
d., naktį, 1.30 val. Namo kie-
me Haroldas S. daug kartų 
sudavė 35 metų moteriai, 
griebė jai už sprando, mušė 
net gulinčią, dėl ko jai buvo 
padarytos kraujosruvos 
bei nubrozdinimai, pažeis-
ti priekiniai dantys, dėl ko 
ateityje greičiausia teks leisti 
pinigus implantams.

Iki tol nepažinotą sumušė 
pats nežinodamas, kodėl
Viešame teisiamajame po-

sėdyje taikytas sutrumpintas 
įrodymų tyrimas – apklaustas 
vien tik kaltinamasis Harol-
das S., kadangi jis savo kaltę 
pripažino. Tiesa, jis nurodė, 
kad įvykio metu buvo labai 
girtas ir ne viską prisimena. 
Jis negalėjo nurodyti, dėl ko 
sumušė iki tol nepažinotą nu-
kentėjusiąją. Vyras pasakojo, 
kad taip pasielgė galbūt dėl 
to, kad buvo per daug išgėręs, 
o galbūt dėl to, kad jis arba ta 

moteris kažką ne taip pasakė. 
Pradžioje jis sudavė nukentė-
jusiajai V. į lūpą, pamena, kad 
griebė jai už sprando, dėl ko 
ji pargriuvo. Haroldas S. ne-
beprisiminė, kaip nugriuvusią 
moterį dar mušė kumščiais, ta-
čiau pripažino, kad taip galėjo 
būti. Primušęs pandėlietę, vy-
ras nebekreipė į ją dėmesio ir 
nepastebėjo, kad iš lūpos bėga 
kraujas.  

„Atsigavus“ atminčiai, 
dėl savo veiksmų labai 
gailėjosi
Teisiamajame posėdyje 

Haroldas S. nurodė, kad savo 
elgesį vertina neigiamai. Jis 
nukentėjusiosios atsiprašė 
teisme. Savo poelgį aiškinęs 
girtumu, vyras pripažino, kad, 
būdamas blaivus, tikrai nebūtų 
taip pasielgęs. Ikiteisminio ty-
rimo metu smurtautojas savo 
kaltės nepripažino, tačiau teis-
me jau aiškino, kad taip daręs, 
nes „dar nesuprato savo kal-
tės“. Duodamas parodymus, 
jis tik po truputį pradėjo viską 
atsiminti. Nors ir nedirbantis, 
Haroldas S. pripažino nuken-
tėjusiosios pareikštą nemenką 
civilinį ieškinį ir sutiko visą 
žalą atlyginti, taip pat sumokė-
ti jos patirtas išlaidas advokato 
pagalbai.

Nukentėjusioji prašė 
sumokėti už dantų 
gydymą bei kitas smurto 
pasekmes
Haroldui S. pareikšti kal-

tinimai pagal Baudžiamojo 
kodekso 140 straipsnio 1 dalį. 
Nukentėjusiajai padaryti su-
žalojimai įvertinti kaip nežy-
mus sveikatos sutrikdymas. 
Po vieno kaltinamojo smūgio 
kumščiu į lūpą, sugriebimo 
už sprando ir parkritimo ant 
žemės, kitų smūgių į įvairias 
kūno vietas moteriai buvo 
padarytos muštinės žaizdos 
lūpoje, dviejų dantų lūžiai, 
gausios poodinės kraujosru-
vos ir nubrozdinimai. Nuken-
tėjusioji V. K. pareiškė civili-
nį ieškinį byloje, kuriuo prašo 
iš Haroldo S. priteisti jai 600 
Eur iki teismo posėdžio patir-
tos turtinės žalos atlyginimo. 
2090 Eur būsimų nuostolių 
atlyginimo, 3000 Eur netur-
tinės žalos atlyginimo bei jos 
patirtas bylinėjimosi išlaidas 
1300 Eur. Kaltinamojo smū-
gius patyrusi moteris pateikė 
turtinę žalą pagrindžiančius 
dokumentus – odontologinės 
klinikos kasos kvitus, mokė-
jimų nurodymus, medicinos 
dokumentų išrašus, duome-
nis apie sunaudotą kelionėms 
kurą. Dantų gydymas kainavo 

513 Eur, o dvylika kelionių 
pas odontologę bei du nuvy-
kimai pas policijos tyrėją at-
siėjo dar 87 Eur. Teismas pri-
pažino, kad prašymas priteisti 
šias išlaidas iš kaltininko yra 
pagrįstas.

Išlaidas dėl dantų 
implantų galės prašyti 
atlyginti vėliau
Nukentėjusioji V. K. nuro-

dė, kad sužalotas dantis buvo 
sugydytas, tačiau yra praradęs 
patvarumą, todėl gydytoja 
odontologė prognozavo, kad 
po kurio laiko šį dantį teks 
šalinti ir implantuoti. Pagal 
estetinės odontologijos cen-
tro, kuriame nukentėjusioji 
norėtų pažeistą dantį implan-
tuoti, paskelbtus įkainius, iš-
laidos danties implantavimui 
sudarys ne mažiau nei 2090 
Eur. Deja, teismas nusprendė 
šį ieškinį palikti ne nagrinėtu. 
Byloje nustatyta, kad prote-
zavimo išlaidų ieškovė dar 
nėra patyrusi ir nėra aišku, 
kada bus reikalingas implan-
tavimas, kokios tada bus šios 
paslaugos kainos. Nuspręs-
ta, kad tik tada, kai faktiškai 
patirs implantavimo išlaidas, 
nukentėjusioji galės pareikšti 
ieškinį Haroldui S. dėl žalos 
atlyginimo.

Civilinis ieškinys dėl 
neturtinės žalos 
atlyginimo tenkintas tik
 iš dalies
Pandėlyje gyvenanti mo-

teris dėl kaltinamojo veiks-
mų patyrė ir neturtinę žalą. 
Ji nurodė, kad mušama jautė 
skausmą, baimę, patyrė di-
džiulį stresą. Dėl padarytų 
sužalojimų ji buvo netekusi 
darbingumo, nes dvi savaites 
gydėsi sužalojimus. Kadangi 
buvo sužaloti dantys, V. K. 
negalėjo įprastai valgyti, o 
dantų gydymas trūko tris mė-
nesius. Dėl tokių pasekmių 
sužalota moteris prašė iš 
kaltininko priteisti 3000 Eur 
neturtinės žalos atlyginimą. 
Teismas pripažino, kad žala 
tikrai buvo padaryta, tačiau 
įvertina tai, kad jokių duome-
nų apie liekamuosius reiški-
nius sveikatai bei asmens gy-
venimui byloje nėra, išskyrus 
tai, kad dėl smurto pažeistą 
dantį apytikriai po penkerių 
metų reikės protezuoti, taip 
pat atsižvelgta į teismų prak-
tiką, taikant sąžiningumo, 
protingumo ir teisingumo 
principą. Civilinis ieškinys 
dėl neturtinės žalos atlygini-
mo buvo sumažintas ir paten-
kintas tik iš dalies, pritiesiant 
iš Haroldo S. 1800,00 Eur ne-

turtinės žalos atlyginimo.

Nešios apykoję, bus 
stebimas, turės atlyginti 
žalą bei valstybės išlaidas
Haroldas S. pripažintas 

kaltu, padaręs nusikaltimą, 
numatytą Baudžiamojo ko-
dekso 140 straipsnio 1 daly-
je ir jam paskirta 6 mėnesių 
laisvės apribojimo bausmė, 
šiuo laikotarpiu paskiriant 
intensyvią priežiūrą (jos 
metu nuteistasis turės dėvėti 
apykoję). Bausmės atlikimo 
laikotarpiu skirtas įpareigo-
jimas nuo 22.00 val. iki 6.00 
val. būti namuose, jei tai ne-
susiję su darbu, dirbti arba 
būti registruotam Užimtumo 
tarnyboje. Nuteistojo priežiū-
rą vykdys Probacijos tarnyba.

Iš Haroldo S. priteistos 
nemažos sumos: nukentė-
jusiajai - 600 Eur turtinės 
žalos atlyginimo, 1800 Eur 
neturtinės žalos atlyginimo, 
1300 Eur išlaidų advokato 
pagalbai apmokėti. Ieškinys 
dėl būsimų nuostolių atly-
ginimo (2090 Eur) paliktas 
nenagrinėtu. Pandėlietis turės 
susimokėti iš valstybei 83,34 
Eur už procesinių dokumentų 
siuntimą baudžiamojoje by-
loje.

Rita GRIGALIENĖ

Pandėlyje nepažįstamai moteriai dantis išmušusiam vyrui – teismo verdiktas
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skel-
bia konkursą į Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo spe-
cialisto pareigas (karjeros valstybės tarnautojas, 
pareiginės algos koeficientas – 7,60).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savi-
valdybės interneto svetainėje adresu http://
www.rokiskis.lt arba https://portalas.vtd.lt/lt/

zemes-ukio-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valsty-
bes-tarnautojas-322;48571.html

Užs. 1701

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skel-
bia konkursą į Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos Juodupės seniūnijos Juodupės seniūno 
pavaduotojo pareigas (karjeros valstybės tarnau-
tojas, pareiginės algos koeficientas – 7,80).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt arba https://portalas.vtd.lt/lt/juodu-

pes-seniunijos-seniuno-pavaduotojas-karjeros-valstybes-tar-
nautojas-322;48572.html
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Informacija ukrainiečiams, apsistojusiems Rokiškio rajone! 
Susitikime. Susipažinkime. Bendraukime.
Pirmadienį, kovo 28 d., 16.00 val. Rokiškio savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės a. 16, Rokiškis (I aukštas)) kvie-
čiame į susitikimą mūsų rajone apsigyvenusius Ukrainos karo pabėgėlius.
Susitikime dalyvaus atsakingi už įvairias sritis savivaldybės, jos įstaigų ar 
visuomeninių organizacijų atstovai.
Prašome rokiškėnų, apgyvendinusių ukrainiečius, pasidalinti su jais šiuo 
KVIETIMU ir padrąsinti ateiti.
Lauksime Jūsų !!!

Інформація для українців, які перебувають у Рокішському 
районі!
Зустрінемося. Познайомимося. Поспілкуємося.
В понеділок, 28 березня, о 16.00 годині, в публічній бібліотеці ім. Йозо 
Келячо (майдан Незалежності 16, Рокішкіс (І поверх)) запрошуємо на 
зустріч військових біженців з України, що оселилися в нашому районі.
У зустрічі візьмуть участь відповідальні за різні сфери представники 
самоврядування і громадських організацій.
Просимо жителів Рокишкиса, українців, що прийняли, поділитися з 
ними цим ЗАПРОШЕННЯМ і підбадьорити прийти.
Чекатимемо Вас на зустрічі !!!

Užs. 1699



21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
Lietuva Europoje
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Amerikos dvelksmas 
23:55 Komisaras Reksas 
00:45 Sukurta Lenkijoje 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija. 
Lietuva Europoje
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 Magijos mokslas. Odisėjas 
ir kiaulės
05:15 Ponių rojus 

Tv3

06:00  Vėžliukai nindzės

10:00 Ponas Magu 
10:30 Ogis ir tarakonai 
10:40 Mėnulio užkariautojai
12:35 Alvinas ir burundukai 2
14:25 Mano tėtis nuvarė mašiną
16:15 Pametę galvas Las Vegase
18:20 Teleloto
19:30 Žinios
20:30 Aš matau tavo balsą
22:15 Šnipas iš U.N.C.L.E.
00:35 Nevykėliai po priedanga
02:45 Būk kietas

Btv

05:10 Paskutinė s...
07:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
08:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. Prienai
09:00 Pričiupom! 
09:30 Tauro ragas
10:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė 
prieš Latvijos rinktinę. Biržai
11:05 Brazilija – gamtos istorija

12:15 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
13:25 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
14:35 Pragaro virtuvė
15:35 Ekstrasensų mūšis 
18:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Vilniaus „Rytas“ - Kauno 
„Žalgiris“
20:30 Juodasis sąrašas
21:30 Atsarginis prezidentas 
23:30 Sūnus paklydėlis
00:30 Narkotikų prekeiviai
01:35 Ištrūkęs Džango

Lrytas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“
08:00 Miško balsas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Misija: laukinė gamta
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Bušido ringas. Tarptautinis 

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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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
11:45 Premjera. Tuoktuvių 
žaidimai
12:35 Mėlynoji planeta 2
13:30 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 Paukšteli, spruk
00:10 Stebuklas
01:00 LRT radijo žinios

01:05 Mėlynoji planeta 2 
01:40 Kelionių atvirukai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Paukšteli, spruk 
02:35 Purpurinis vakaras 2021. 
Bardų festivalis
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kūrybingumo mokykla
04:20 Mis Marpl. Žmogžudystė 
klebonijoje
04:35 Gamtininko užrašai
05:00 Stulbinami protai 
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06:00 Vėžliukai nindzės 
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24
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 3
12:40 Kenoloto
12:42 Australijos salos 3
13:10 Japonijos laukiniai metai
14:15 Nevykėlio dienoraštis: Ilga 
kelionė
16:05 Mano didelės storos graikiškos 
vestuvės 2
17:20 Kenoloto 
17:22 Mano didelės storos graikiškos 
vestuvės 2
18:00 Spintos šou su Vinted 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Tramdantys ugnį
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Tramdantys ugnį
00:25 Galutinis vaizdas
02:10 Atsakomasis smūgis 
04:05 Elementaru

Lnk

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis

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 Ogis ir tarakonai 
09:40 Tomas ir Džeris. Stebuklingas 
žiedas
10:50 Prezidento duktė
13:00 Mėnulijos paslaptis
15:15 Ponas Bynas 
15:50 Turi mylėti šunis
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Gnomai sugrįžta
21:05 Būk kietas
23:10 Seks video
01:05 Neįmanoma misija. Slaptoji 
tauta

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 

08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Kova už būvį 
11:15 Negyvenamose salose su Beru 
Grilsu
12:25 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos 
13:40 Pragaro virtuvė
14:40 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Ištrūkęs Džango
01:15 Skambutis 2
05:10 Paskutinė s...

Lrytas

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. Magdalena 
Avietėnaitė“
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 „Mama”
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 „Mama”
02:50 „Reali mistika“
03:35 „24/7“
04:00 Miško balsas
04:20 Misija: laukinė gamta
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
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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. Žmogžudystė 
klebonijoje 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Žinios
18:30 Tarptautinis paramos 
renginys Ukrainai palaikyti. 
Tiesioginė transliacija iš Lenkijos.
20:30 Panorama
21:00 Auksiniai scenos kryžiai
23:00 Seni kvaišos 
00:30 Stebuklas 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Paukšteli, spruk 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kūrybingumo mokykla
04:20 Mis Marpl. Žmogžudystė 
klebonijoje 

Tv3

06:00 Monstrų viešbutis 
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24"
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 Aukštyn
15:05 Ir riteriai įsimyli
17:15 Lietuvis pas lietuvį 
17:20 Kenoloto 
17:22 Lietuvis pas lietuvį 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Lietuvos talentai
22:00 Mechanikas
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Mechanikas
23:50 Keršytojai. Pabaiga

Lnk

07:30 Peliukas Stiuartas Litlis
08:00 Žvėrelių būrys
08:30 Deksterio laboratorija
09:00 Įspūdingasis Žmogus-voras
09:30 Tomo ir Džerio šou

turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
11:00 180° kampu
11:30 Gyvenimas versle
12:00 „Teisingumo agentai“
14:00 „Mama”
16:00 Žinios
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 Gyvenimas versle
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
01:00 „Mama”
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 „24/7“
04:20 Misija: laukinė gamta
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Detektyvas 
Monkas 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
12:30 Tai kur toliau? 
13:30 Mūsų gyvūnai. 
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas

22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Genijus. Areta 
23:55 Komisaras Reksas 
00:45 Sukurta Lenkijoje 
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 Širdyje lietuvis
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Vėžliukai nindzės
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
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Horizontas
00:20 Bulis
01:20 Elementaru
02:20 Pasirodymas
03:20 Ką mes veikiame 
šešėliuose
03:50 Bulis 
04:50 Moderni šeima
06:00 Vėžliukai nindzės

Lnk

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 Menas vogti 
00:20 Paskutinis laivas 
01:15 Šnipas iš U.N.C.L.E. 
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

Btv

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:25 Brazilija – gamtos istorija
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. 
Alytaus „Dzūkija“ - Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“. 
21:00 Titanas 
22:55 Juodasis sąrašas
23:55 Sūnus paklydėlis
00:50 Narkotikų prekeiviai
01:50 Atsarginis prezidentas

Lrytas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
06:15 TV parduotuvė
06:30 Eko virusas
07:00 Švarūs miestai - Švari 
Lietuva
07:30 „Aiškiaregė” 

10:05 „Netikėtas teisingumas“ 
11:10 „Neišsižadėk“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Neišsižadėk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 „24/7“
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 „24/7“
04:35 „Reali mistika“ 
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Detektyvas Monkas 
1 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyventi kaime gera
12:30 1000 pasaulio 
stebuklų
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24"
09:00 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 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 Įsibrovimas
00:20 Bulis
01:20 Elementaru
02:20 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" 3 
01:00 Paskutinis laivas" 
01:55 Menas vogti 
03:30 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 Išpirka
22:55 Titanas 
00:50 Strėlė 
01:45 Akloji zona

Lrytas

06:00 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Inovacijų DNR
07:00 „Reali mistika“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Mama” 
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 „Aiškiaregė” 
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Neišsižadėk“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 #NeSpaudai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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PASLAUGOS

• Atliekame: fasado šiltinimas, 
plytelių klijavimas, glaistymo, 
dažymo darbai. Ir visus kitus 
apdailos darbus. Tel. 8 626 99 
150. Rokiškis
• Šilumos siurblys oras-
oras, oras-vanduo, taupys 
mūsų klientų laiką bei šildys 
namus saugiai ir patikimai. 
Oro kondicionieriai atvėsins 

patalpas karštą vasarą. Šiluma 
ir jaukumas be jokių pastangų! 
Galimybė pirkti išsimokėtinai.  
Tel. 8 602 33 477. Rokiškis
• Rengiu nuotekų valymo 
įrenginių supaprastintus 
projektus ir su kitais 
reikalingais dokumentais 
teikiu į Infostatybą statybos 
leidimui gauti.  
Tel. 8 682 79 611. Rokiškis
• Atliekame elektros 
instaliacijos darbus 
individualiuose namuose.  
Tel. 8 613 41 207. Rokiškis

• Perku naudotą vienfazę 
betono maišyklę.  
Tel. 8 687 24 127. Rokiškis
• Perku padangas arba ratus 
nuo VW Golf ar Audi A3 

PERKA

195/65 R15.  
Tel. 8 618 13 050. Rokiškis
• Domintų automobilis, bet 
kokios būklės. Labiau su 
defektais, apleistas, ilgai 
stovintis, nevažiuojantis, 
apardytas, nurašytas, 
sudaužytas, Angliškas. 
Tinkamą variantą paimu 
iškarto su traliuku.  
Tel. 8 611 68 404. Rokiškis
• Automobilių supirkimas. 
Perkame daužtus, 
nevažiuojančius. Gali būti tik 
kėbulas. Tel. 8 624 65 221. 
Rokiškis
• Perkame suaugusias 4-5 
metrų aukščio kalnines, 
juodąsias ir kitas pušis. 
Išsikasame specialia technika. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis

• Komplektą: apvalų stalą 
1,05 m plotis ir keturias kėdes 
raudonmedžio spalvos. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 622 37 821. 
Rokiškis
• Gražias ąžuolinio staliuko 
kojas. Viršus sudužęs. 

BALDAI

Skersmuo 1,06 m. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 618 60 324. 
Rokiškis
• Virtuvinį kampą. 105x145 
cm, stalas 100x65 cm ir 2 
kėdes. Tel. 8 613 81 243. 
Rokiškis
• Naudotą jaunuolio baldų 
komplektas. Neblogos būklės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 27 
091. Rokiškis
• Rašomąjį stalą. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• 4 dalių sekciją. Kiekviena 
dalis po 0,90 m pločio. 
Nusiima antrisolės, jas 
galima pastatyti stačiai. Kaina 
kiekvienos dalies tik po 10 
Eur. Visa sekcija kainuos 40 
Eur. Daug susidėsite įvairių 
daiktų, susikabinsite rūbus. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Virtuvės spinteles. 
Pakabinama, indams džiauti 
- 15 Eur. Pastatoma - 30 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Komplektą sofą su foteliais. 
Sofa neištiesiama, minkšta, 
patogi sėdėjimui. Yra pufas 
kojoms ištiesti. Geros būklės. 
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Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Naudotą virtuvės komplektą 
iš Lenkijos. Naudotą 
šaldytuvą Atlant, dujinę 
viryklę Beko, skalbimo 
mašiną Samsung.  
Tel. 8 614 20 695. Rokiškis
• Pakabinamą veidrodį su 
rėmu. Aukštis 68 cm, plotis 
50 cm. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Medinę pakabinamą lentyną 
su stalčiumi. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Labai geros būklės 
mažai naudotą komodą. 
Išmatavimai: ilgis 150 cm, 
aukštis 80 cm, gylis 50 cm. 
Galiu atvežti. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• 2 fotelius. Kartu 61 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Staliuką. Galima praplatinti. 
Kaina 61 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Virtuvines spinteles. 
Pastatoma 60 cm pločio, 
pakabinama 80 cm pločio. 
Abi kartu. Kaina 48 Eur. Tel. 
8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą-lovą, 125 Eur., fotelius 
po 40 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Spintą. Negali stovėti 
tiesioginiuose saulės 
spinduliuose. Kaina 168 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Fotelį-lovą su dėže 
patalynei. Galima visiškai 
išardyti. Kaina 87 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Miegamą kampą su dėže 
patalynei. Kaina 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Fotelį, sofą (išsitraukianti į 
priekį). Kaina 78 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą-lovą su dėže patalynei. 
Plati, švari. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

• Mažai naudotą siuvimo 
mašiną Čeika.  
Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
• Tvarkingą ekonomišką 
šaldytuvą Koreetiška Nobel 
B438LA6 LUTF. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 685 86 234. 
Rokiškis
• Gerai veikiančią skalbimo 

BUITINĖ TECHNIKA

mašiną. Siaura, neužimanti 
daug vietos. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• Gerai veikiančią 
mikrobangų krosnelę 
Standart. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę 
Samsung. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

• Radiotehnika S-90 
kolonėles. Tvarkingos, 
skamba gražiai. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis
• Įvairius automobilinius 
CD grotuvus MP3, AUX, 
USB, SD. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• 3 vnt. automobilinių grotuvų 
CD, JVS, Pionier SD, AUX, 
MP3 ir be SD, AUX, SD 
korta, USB. Kainos nuo 10 
iki 20 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Triušių šeimyną. Patiną, 
patelę ir 4 vaikus. Galiu 
atvežti. Veislė - kalifornijos. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 628 93 311. Rokiškis
• Triušius Rokiškio r. 5 
vnt. patelių (nuo 1 m. iki 2 
m., visos turėjusios vadas) 
15 Eur/vnt. Patelę su 7 
triušiukais (triušiukam apie 
mėn. laiko, tėvas pr. Avinas) 
50 Eur. Tel. 8 604 83 293. 
Rokiškis
• Pigiai dvi kalakutes. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 678 86 033. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ieškau darbo. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
• Mergina 30 m. ieško darbo. 
Galėčiau dirbti valytoja, 
pagalbine darbininke.  
Tel. 8 628 47 585. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško darbo 
savaitgaliais. Darbai gali būti 
lauke (daržai ir t. t.). Kaina 
15 Eur. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 624 14 801. Rokiškis
• Esu 3-čio kurso virėjo 
profesijos mokinė. Ieškau kur 
atlikti praktiką nuo balandžio 
11 iki gegužės 31 dienos. Esu 
darbšti, greit mokaus ir greitai 
prisitaikanti. Praktika atlikti 
reikėtų maitinimo įmonėje. 
Tel. 8 624 57 683. Rokiškis
• Domina bet kokie 
trumpalaikiai, ilgalaikiai, 
pavieniai, vienadieniai 
darbai. Turiu TR1 kategoriją, 
B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą ir automobilį. 
Galiu atvykti į darbo vietą 
ar dirbti automobiliu. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 622 12 838. 
Rokiškis
• Ieškau traktoristo darbo. 
Taip pat galiu dirbti ir prie 
statybų. Tel. 8 617 65 208. 
Rokiškis
• Ieškau darbo po pamokų 
nuo 16 val. 17 m. Galiu dirbti 
įvairius darbus. Prižiūrėti 
vaikus, vedžioti šunis, 
tvarkyti namus, krauti malkas 
ir t. t. Tel. 8 684 22 857. 
Rokiškis

• Reikalinga kirpėja 
(manikiūrininkė - visažistė). 
Tel. 8 685 41 483. Rokiškis
• Įmonė ieško vairuotojo. 
Darbas po Lietuvą su vilkiku. 
Daugiau informacijos 

SIŪLO DARBĄ

telefonu. Tel. 8 650 23 641. 
Rokiškis
• Ieškau buhalterės darbo. 
Patirties turiu.  
Tel. 8 600 26 449. Rokiškis
• Langų apdailai reikalingi 
apdailininkai. Išsami 
informacija telefonu.  
Tel. 8 612 14 730. Rokiškis
• Įmonėje reikalingi 
pjūklininkai, pagalbiniai 
darbuotojai. Galimas 
apgyvendinimas. 
Pjūklininkams atlyginimas 
nuo 800 Eur., pagalbiniams 
nuo 600 Eur. į rankas.  
Tel. 8 626 20 862. Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą 

korpusinių baldų montuotojui 
- surinkėjui. Pageidautina 
darbo patirtis, vairuotojo 
pažymėjimas.  
Tel. 8 626 49 347. Rokiškis
• Ieškau pastovaus darbo. 
Darbo nebijau.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Siūlomas darbas 
automechanikui su patirtimi. 
Aprūpiname visais darbo 
įrankiais, priemonėmis, 
drabužiais, visos socialinės 
garantijos ir t. t. Detalesnė 
informacija telefonu. Kaina 
1400 Eur. Tel. 8 628 12 097. 
Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) nužievinimo 
staklių operatorius (-ė). 
Darbo vieta - Dirbtuvių 
g. 13, Obeliai, Rokiškio r. 
Iki darbo vietos vežame. 
Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 940 iki 1120 
Eur. Tel. nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) padėklų 
surinkėjas (-a). Darbo 
vieta - Panemunėlio 
gelež. stotis, Rokiškio r. 
Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 850 iki 1000 

Eur.  
Tel. nr. 861003980. Tel. 8 
656 20 131. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) vilkiko 
vairuotojas (-a). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, 
Obeliai, Rokiškio r. 
Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 1120 iki 1210 
Eur. Tel. nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Reikalingas C kategorijos 
vairuotojas.  
Tel. 8 610 29 495. Rokiškis
• Ieškomi darbuotojai 
prie automobilių 
kondicionierių sistemos 
pildymo. Apmokome dirbti. 
Reikalavimai: B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas ir 
mokėti naudotis išmaniuoju 
telefonu. Atlyginimas 
sutartinis. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 606 11 409. 
Rokiškis
• Ieškomas pagalbinis 
darbininkas  statybose. 
Objektų daug, darbas įvairus. 
Darbas Rokiškyje ir Rokiškio 
rajone. Būtina turėti B 
kategoriją. Darbo užmokestis 
sutartinis. Tel. 8 683 46 338. 
Rokiškis
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• Įvairių dydžių akmenis. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Šieną. Tel. 8 687 79 329. 
Rokiškis
• Šieną rulonais, medų. 
Atvežu. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Mažai naudotas medines 
(pušies) duris su stakta. 
Išmatavimai: 1,80x0,58 m. 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 687 27 396. Rokiškis
• Metalinę gamyklinę 25 
kub. m talpos cisterną. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 626 08 914. 

KITA
Rokiškis
• Naujus el. prietaisus nuo 
žiurkių, pelių, tarakonų, 
blakių. Siunčiu. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius klausos 
aparatus. Čekų, vokiečių 
gamybos. Siunčiu. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus įvairius žvejybos 
tinklus (mėtomus, statomus, 
traukiamus). Pristatome. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Šašlykines. Kojelės nusiima. 
Tel. 8 621 99 872. Rokiškis
• Metalinius lovius. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 620 21 782. 
Rokiškis
• Vasarinis kviečius ir miežius 
sėklai. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis
• Dujų balionus. Galima 
pasigaminti gerą šašlykinę, 
kepsninę. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Sausas žalias malkas, 
medienos atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naudotas plastikines talpas 
kurui, vandeniui. 25 l, po 
15 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Geros būklės uosines duris 
2x0,80 m (su stakta 2,06x88 
m) - 70 Eur. Kitas 1,98x0,80 
m - 40 Eur. Galiu atvežti.  
Tel. 8 686 32 140. Anykščiai
• Beržo ir alksnio malkas.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Mišrias lapuočių malkas. 
Skaldytos 300 Eur., kaladėmis 
250 Eur. Tel. 8 616 51 956. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
0,50 Eur/vnt. Tel. 8 695 74 
290. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Staliaus darbo stalą ir 
centrinio šildymo radiatorius. 
Tel. 8 647 22 840. Rokiškis
• Medinę duoninę . Kaina 
15 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Metalo balkonėlį. 
Kabinamas po langu. Tamsiai 
rudos spalvos, telpa du - trys 
gėlių loveliai. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 686 94 691. Rokiškis

• Savo gamybos stogelį nuo 
lietaus, rėmas tamsiai rudas. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 686 94 691. Rokiškis
• Trifazį elektros variklį. 3 
kW, 1240 apsukų, flansinis, 
ilga ašis. Kaina sutartinė. 
Reno R15, 4 tvirtinimo tašku. 
Diskai nedažyti, nelankstyti. 
Kaina visų 4 20 Eur.  
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Geros būklės rankinį 
laikrodį Retox. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

• PS4 Slim 1TB pilną 
komplektą. 2 pulteliai, visi 
laidai, keletas žaidimų. 
Domina keitimas. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 606 34 017. 
Rokiškis
• Kompiuterį. Viskas 
veikia, kopija Windows 10. 
Kompiuterio būklė ideali, 
įskilęs monitoriaus plastmasės 
kampas, bet sutvarkyta 
ir naudojimui netrukdo. 
Parametrai: AMD A8-6600K 
GeForce GTS 450 8 GB 
DDR3 256 GB SSD 500 GB 
HDD, Monitorius 1080P. 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 671 49 462. Rokiškis
• Monitorių LG Flatron 
E1951. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 654 73 441. Rokiškis
• Automobilių diagnostikos 
įrangos komplektą: kompiuterį 
ir programinę įrangą OBD2 
jungtimi. Puikiai veikia, daug 
galimybių, mažai naudota. 
Labai gerų parametrų, 
paruoštas darbui su daugeliu 
automobiliu ir sunkvežimiu. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 608 33 563. Rokiškis
• Modemą. Tinka visos Sim 
kortelės. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 609 92 779. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį su 
monitoriais. I5-2500k 3,4 
GHZ GTX 560TI OC plokštė. 
120 GB SSD diskas, 500 GB 
SSD diskas, 700 W maitinimo 
blokas. Monitorius AOC 23 
colių 1 MS 75 HZ. Antras 
monitorius 23 colių 60 HZ 
paprastas. Su visais priedais. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 662 25 822. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Klevo ir beržo sulą. Galiu 
atvežti. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Natūralų ir labai gardų medų 
imunitetui stiprinti. 3 Eur/kg. 
Tel. 8 612 95 825. Rokiškis
• Įvairių veislių bulves 
sodinimui. Galiu atvežti.  
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Samsung S5, 60 Eur., Huawei 
P Smart 2019, 60 Eur. Atsakau 
į žinutes.  
Tel. 8 672 77 165. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną 
Samsung ACE GT S5830. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną LG 
G4C. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną 
Xgody X11. Kaina 30 Eur. Tel. 
8 694 01 027. Rokiškis
• Visiškai naują, net 
neišpakuotą, tiesiai iš salono 
Samsung Galaxy A22 5G 64 
GB. Baltos spalvos. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 604 87 522. 
Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
Galaxy S9 Plus. Juodos 

MOBILIEJI TELEFONAI

spalvos. Pilna komplektacija. 
Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
Galaxy Note 8 64 GB. Spalva 
juoda. Pilna komplektacija. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės 
iPhone 8 Plus 64 GB. Pilna 
komplektacija. Puikiai 
veikiantis. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės Samsung 
Galaxy S8 64 GB. Juodos 
spalvos. Dokumentai. 
Dėkliukai. Kroviklis. Pirktas 
Lietuvoje iš salono. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva Gold. 
Dokumentai, dėžutė, dėkliukas, 
ausinės, uždėtas apsauginis 
stikliukas ant ekrano. Pirktas 
naujas Lietuvoje. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būkles kaip naują 
iPhone 7 256 GB. Spalva Rose 
Gold. Kroviklis. Ausinės. 
Dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 

juoda. Dokumentai, dėžutė, 
silikoninis dėkliukas, ausines. 
Uždėtas apsauginis stikliukas 
ant ekrano. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
Galaxy S9 64 GB. Pilna 
komplektacija. Spalva Coral 
Blue. Dedasi dvi Sim kortelės. 
Dokumentai, dėžutė, ausinės, 
kroviklis, 2 dėkliukai (1 
magnetinis), belaidis kroviklis. 
Pirktas naujas Lietuvoje. 
Domina keitimas. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Išmanųjį telefoną-laikrodį 
Galaxy Watch Active 2. 
Naudotas pora kartų. Kaina 
galutinė, nederinama. Yra 
dėžutė su pakrovėju. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 694 01 590. 
Rokiškis

• Tvarkingą sodo traktoriuką 
JOHN DEERE. Variklis 
brigsas 16 hp, pavarų dėžė 
automatas. Deka dviejų peilių 
su šoniniu išmetimu, plotis 
1 m. Naujas akumuliatorius. 
Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Pjūklą Ural.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
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• Pigiai erdvų 80 kv. m 4 
kambarių butą mikrorajone 
geroje vietoje. Kambariai 
nepereinami, 5/5 a.  
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Serapiniškio k. 1 ha žemės 
sklypą. Tel. 8 675 58 623. 
Rokiškis
• 3 kambarių 65 kv. m butą 
Rokiškio r., Juodupėje, 
Tekstilininkų g. Pirmas 
aukštas. Plastikiniai langai, 
užstiklintas didelis balkonas. 
Kambariuose sudėtos 
laminuotos grindys. Vonia 
ir tualetas atskirai. Kaina 
9500 Eur. Tel. 8 634 35 728. 
Rokiškis
• Geroje vietoje Panemunėlio 
gelež., st., namą, ūkinius 
pastatus. Yra trifazis, 28 a 
žemės. Rami kaimynystė. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS Galima eiti ir gyventi.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 2 kambarių butą Dirbtuvių 
g., Obeliuose. Antras aukštas. 
Tel. 8 684 13 050. Rokiškis
• Erdvų namą 200 kv. 
Antanašėje. 5 kambariai, 
virtuvė, po namu rūsys, 
erdvus garažai, 30 a sklypas. 
Iki ežero 200 m. Kaina 
58000 Eur. Tel. 8 600 98 
909. Rokiškis
• 2 kambarių butą 
renovuotame name (devynių 
aukštų). Antras aukštas. 
Įstiklintas balkonas, erdvus 
kambariai. Gera lokacijos 
vieta. Reikalingas remontas. 
Kaina 35200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Rokiškio raj. Bajoruose, 
Pušyno g. 2 kambarių butą 
su patogumais. 1 aukštas 
iš 2. 44 kv. m. Plastikiniai 
langai, balkonas, ūkinis 
pastatas, rūsys, apšildymas 
(centralinis) krosnimi.  
Tel. 8 670 93 094. Rokiškis
• 2 kambarių butą.  
Tel. 8 614 43 327. Rokiškis
• 2 kambarių butą Obeliuose, 
Vytauto g. Viso 40 kv. m. 
Yra virtuvė, sandėliukas. 
Komunikacijų nėra. 
Reikalingas remontas. Visai 
šalia, ežeras, parduotuvė. 
Kaina derinama. Kaina 
3500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Patalpas Južintuose. 
Garažai su erdviu sklypu. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 600 98 
909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g., Rokiškis. Reikalingas 
pilnas remontas. Kaina 
32000 Eur. Tel. 8 622 10 
728. Rokiškis
• Išnuomojame 2 kambarių 
butą su visais baldais 
Aukštaičių g. 3 aukštas.  
Tel. 8 664 90 237. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus g. 
Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 676 69 477. Rokiškis
• Rokiškio raj. Panemunėlio 
gelež. st. namą 57 kv. m. 2 
kambariai ir virtuvė. Namų 
valda 19 a. Ūkiniai pastatai, 
garažas, rūsys, šulinys, 
erdvus kiemas. Galima 
gyventi iškarto. Kaina 7500 

Eur.  
Tel. 8 623 50 597. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
sklypą 3,5 ha Pandėlio sen., 
Kurklaičių II km.  
Tel. 8 616 87 146. Rokiškis
• Namo dalį J. Biliūno g. 2 
kambariai 50 kv. m. Virtuvė, 
vonios kambarys. Malkinė, 
erdvus garažas, žemė daržui. 
Butas apšiltintas, plastikiniai 
langai. Šildymas kietu kuru. 
Pigus išlaikymas. Kaina 
29000 Eur. Tel. 8 600 98 
909. Rokiškis
• Mūrinį gyvenamąjį namą su 
ūkiniais pastatais. Centrinis 
šildymas, be vandentiekio. 
Nuošali vieta, kraštinis. 25 a 
sklypas. Panemunėlio sen., 
11 km iki Rokiškio. Kaina 
9500 Eur. Tel. 8 611 47 548. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. 
Tel. 8 673 21 322. Rokiškis
• Du sodo sklypus, vienas 
šalia kito Steponių kaime 
(Obelėlės g. 7-1). Sodas 
senas, nedirbamas. Yra 
prūdas (reikia valyti), 
medinis namukas daiktams. 
Yra galimybė įsivesti elektrą. 
Vieta rami. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 625 73 909. Kaunas
• Namų valdos sklypą 
Serapiniškio k., Vilties g. 19. 
Sklypo plotas - 0,81 ha. Yra  
galimybė prisijungti prie 
miesto komunikacijų. Kaina 
26000 Eur. Tel. 8 633 77 
361. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
sklypą Rokiškio r. netoli 
Obelių, Dumblių kaime. 
Kreiptis žinute arba nurodytu 
telefono numeriu.  
Tel. 8 617 49 347. Rokiškis

• Ūkininkas išsinuomotų 
žemę Čedasų, Didsodės, 
Juodupės, Degsnių 
apylinkėse. Tel. 8 602 53 232. 
Rokiškis
• Tvarkinga pora ieško 
išsinuomoti butą Rokiškyje. 
Tel. 8 630 92 546. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės sklypą 
Rokiškio rajone. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 687 54 745. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti namą - 
prižiūrėjimui Panemunėlio 
gelež. st. Tel. 8 625 48 995. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu butą 
Kavoliškyje. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 698 34 092. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą 
Obeliuose. Tel. 8 690 75 473. 
Rokiškis
• Išnuomojamos autoserviso 
patalpos su įranga Kauno g. 
Rokiškyje. Tel. 8 612 52 471. 
Rokiškis
• Išnuomoju Respublikos 
g. 7 a žemės sklypą 
daržininkystei. Žemė patręšta, 
išdirbta, paruošta sodinimui 
vagomis. Darbui yra visi 
padargai, pastogė. Nuoma 
be mokesčių, tik už žemės 
paruošimą. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę ūkio 
paskirties Rokiškio rajone. 
Domina įvairūs plotai, tinka 
ir apleisti. Tel. 8 629 23 449. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę Pandėlio 
seniūnijoje. Kainą sutartume. 
Tel. 8 621 27 880. Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą 
ilgesniam laikui.  
Tel. 8 672 99 407. Rokiškis
• Brangiai išsinuomočiau 
žemės sklypus Rokiškio r. 

NUOMA

Kainos sutartinės 200-250 
Eur/ha. Tel. 8 625 06 841. 
Rokiškis
• Ieškau buto nuomai 
Obeliuose. Tel. 8 650 37 347. 
Rokiškis
• Išnuomojami 2 kabinetai 
po 25 kv. m, miesto centre 
Vilniaus g.. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 698 72 211. Rokiškis

• Gal kas dovanoja mažą 
meilią gražią katytę.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Vaikišką dviratuką su 
vairalazde ir ratukais (galima 
nuimti). Puikios būklės, 
labai mažai naudotas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 616 32 952. 
Rokiškis
• Vaikišką automobilį už 
simbolinę kainą.  
Tel. 8 684 51 525. Rokiškis
• Berniukui lovą Formulė-1 
su kokybišku čiužiniu 2x0,9 
m. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 687 84 017. Rokiškis
• Mažai naudotą vežimėlį-
skėtuką. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis
• Dviratuką. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Čiužinį su grikiu užpildu 
80x160 cm. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 627 69 300. Rokiškis
• Vaikiškus dviračius. Kaina 
50-90 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Vaikiškus dviračius. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 683 56 353. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Skubiai nebrangiai 
keramikines sienų plyteles. 
Šviesiai žalsvos spalvos. 
Matmenys 15x15 cm, kiekis 
apie 12 kv. m. Tel. 8 650 97 
026. Rokiškis
• Perdengimo plokštes.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Uosio diles. Galima išpjauti 
pagal jūsų pageidavimus.  
Tel. 8 663 86 615. Rokiškis
• Stalių cecho stakles. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 612 67 388. 
Rokiškis
• Gelžbetonines tiltų sijas. 

STATYBINĖ ĮRANGA

Ilgis 12 m, plotis 28 cm, 
aukštis 80 cm. Tinka 
pamatams. Tel. 8 612 67 388. 
Rokiškis

• Tvarkingą Dobilas 3 . Kaina 
450 Eur. Tel. 8 682 11 626. 
Kupiškis
• MTZ-82. Turbo su 
frontaliniais.  
Tel. 8 618 60 292. Rokiškis
• Japonišką traktoriuką 
Yanmar YM2000 20Ag. 
Pilnai važiuojantis, paruoštas 
darbui. Kaina derinama. 
Kaina 3400 Eur.  
Tel. 8 625 33 421. Rokiškis
• Motobloką MTZ-05. Yra 
visi padargai, papildomi 
metaliniai ratai. Naudotas tik 
sode. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 612 52 471. Rokiškis
• Žemės smulkintuvą - frezą, 
grūdų malūną.  
Tel. 8 620 31 828. Rokiškis
• Tvarkingą 3 korpusų plūgą. 
Kaina 440 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Kupiškis
• Priekabą rulonams vežti 
2,8x5 m . Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 682 28 909. Rokiškis
• Traktoriaus kablį.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Renault Scenic. 2005 m., 1,5 
l, TDCI, TA galioja iki metų 
galo, yra draudimas. Kuriasi 
važiuoja. Lieti ratlankiai su 
geromis M+S padangomis, 
kėbulas geras. Nėra traukos, 
dreba variklis. Gal kam 
ant dalių, atsivežti savo 
akumuliatorių. Kaina galutinė. 
Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 695 80 146. Anykščiai
• Volkswagen Passat. Patikimas 
1,6 l benzininis variklis. 
Važiuoja labai gerai, nesupuvęs. 
Smulkūs kėbulo defektai. Iš 
Vokietijos. Kaina 900 Eur. Tel. 
8 629 56 844. Rokiškis
• Priekabą - namelį ant ratų. Du 
vienetai, prasta būklė. Vienas su 
lietuviškais dokumentais, kitas 
be nieko. 500 ir 900 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. Panevėžys
• Opel Astra. 2000 m.,1,7 l, 
55 kW, dyzelis, mechaninė 
pavarų dėžė, TA iki spalio 
mėn., rida 300 000 km. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS
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Kovo 25-oji, 
penktadienis, 

13 savaitė.
Iki Naujųjų liko 281 diena.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 6.09 val., 
leidžiasi 18.41 val. 

Dienos ilgumas 12.32 val.
Mėnulis (delčia)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Barmantas, Kantrimas, 
Normantas, Normantė

Rytoj: Feliksas, Liudgaras, 
Arbutas, Vydmantė, Emanuelis, 

Teklė, Laimis
Poryt: Nikodemas, Rupertas, 
Alkmenas, Rūta, Aleksandras, 

Lidija

Blovieščiai, Gandro šventė
Apsireiškimas Šv. Mergelei 

Marijai
Tarptautinė vergovės aukų ir 

transatlantinės prekybos vergais 
atminimo diena

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1306 — Škotijos karaliumi tapo 
Robertas I.

1634 — britų kolonistai išsilaipi-
no Merilende (JAV).

1807 — Anglijoje uždrausta pre-
kyba vergais.

1815 — Austrija, Britanija, Prūsija 
ir Rusija sudarė sąjungą prieš Napo-
leoną Bonapartą.

1821 — prasidėjo 12 metų tru-
kęs graikų sukilimas prieš turkų val-
dymą.

1821 — Graikijos Respublikos 
Nepriklausomybės diena.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1906 — gimė lietuvių kalbinin-
kas Petras Jonikas. Mirė 1996 m.

1909 — gimė prozininkas Pe-
tras Cvirka. Mirė 1947 m.

1912 — gimė rašytojas Kle-
mensas Jūra-Jūraitis. Mirė 1991 m.

1931 — gimė kompozitorius 
Vytautas Barkauskas.

1941 — gimė rašytojas Arnol-
das Andrius Daškus.

1941 — okupantai išėmė iš 
apyvartos Lietuvos piniginį vienetą 
litą.

1949 — sovietiniai okupantai 
pradėjo operaciją „Priboj“ – antrą 
pagal dydį Lietuvos žmonių trėmi-
mą (kovo 25—28 dienomis).

Post scriptum
Niekas taip nesuartina kai-

mynų, kaip neveikiantis liftas.

Sausainiai „Bučinukai“ su varške ir cinamonu

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Minkštą sviestą ištriname su varške.
2. Suberiame miltus ir kepimo miltelius (miltų tiek, kad tešla neliptų prie rankų). 
Užminkome tešlą. Dedame 1 valandai į šaldytuvą.
3. Iškočiojame kuo plonesnį lakštą, su stikline išspaudžiame apskritimus.
4. Abi apskritimo puses spustelim į cinamono ir cukraus mišinį, sulankstome du 
kartus per pusę. Sausainuką dar kartą gerai suspaudžiame, nes kepdami gali 
išsiskleisti.
5. Kepame 180°C orkaitėje apie 20 minučių, arba kol gražiai paruduoja. Atvė-
siname. 

INGREDIENTAI:
• Varškė, 250 gramų
• Miltai, 250 gramų
• Sviestas, minkštas, 200 gramų
• Kepimo milteliai, 1 arbatinis šaukštelis
• Cukrus
• Cinamonas

Pakankamai tvarkingas salonas 
ir kėbulas. Yra rimta bėda: 
sugedus turbina ir sulankstytas 
švaistiklis. Praktiškai 
remontuoti nebeapsimoka. 
Kaina 290 Eur. Tel. 8 605 11 
166. Rokiškis
• Savadarbę priekabą. Ilgis 2 m, 
plotis 1,30 m. Bortai atsidaro, 
be dokumentų. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Audi A4. 1995 m., 1,8 l, 
benzinas, TA iki 2023-09-11. 
Yra SDK kodas. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 620 40 445. 
Rokiškis
• Dviratį. 26 ratai. M-L. Kaina 
95 Eur.  
Tel. 8 609 14 404. Rokiškis
• Naudotą dviratį mergaitei. 
Minant pedalus dega šviesos. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 601 62 115. Rokiškis
• Tvarkingą priekabėlę. Kaina 
320 Eur. Tel. 8 692 15 838. 
Rokiškis
• Toyota Avensis. 2005 
m., 2 l, 85 kW, TA iki 
2023-10,ekonomiška. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 623 70 583. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Golf dalimis. 1995 m., 
1,9 l, TDI, 66 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 81 
kW, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Padangas R16 205/60 
Goodyear. 4 vnt. Likutis 7 
mm. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 698 21 639. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1997 m., 
sedanas, pilkos spalvos. 4 

duris, bamperius, galinius 
Stop žibintus.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Tvarkingus Toyota 
ratlankius R16/5. 4 vnt. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 686 65 
728. Rokiškis
• Audi R16 ratlankius su 
vienodomis vasarinėmis 
padangomis. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 679 46 458. Rokiškis
• 2004 m. VW Passat kablį. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Citroen Xantia dalimis. 2,0 
l, HDI, universalas.  
Tel. 8 612 48 499. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 2000 
m., 1,9 l, 85 kW.  
Tel. 8 612 48 499. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW, sedanas. 
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Naujas padangas R14 
185/70. 2 vnt. po 40 Eur.  
Tel. 8 674 40 810. Rokiškis
• Lietus Opel ratlankius R16 
5x110. 4 vnt. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 624 80 112. Rokiškis
• Padangas. Nuo C kl. MB. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 609 14 404. Rokiškis
• Ratlankius . Kaina 120 Eur. 

Tel. 8 698 78 209. Rokiškis
• Vasarines padangas R14. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Dyzelinę Vebasta. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Tvarkingus tiesius 
ratlankius. 5x110,  64,1. 
Padangos ZR17 215/50. 
Vasarinės. Tinka Opel, Saab, 
Alfa Romeo. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 625 12 233. Rokiškis
• Vasarines padangas 195/65 
R15 Goodyears 2017 m . 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Vasarines padangas 205/55 
R16 Pireli 2020 m. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 641 48 433. 
Rokiškis
• Ratlankius R15 4/108. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Opel ratlankius R16 5/110. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis.  
Tel. 8 632 50 521. Kupiškis
• Automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius 

Toyota Avensis, Avensis 
Verso, Previa, Rav4. 2,0 
l, D. Kodas Denso 23670-
27030. Yra 2 vnt. Vienas 
restauruotas, išpurškėjas 
Delphi firmos, 100 Eur. Kitas 
patikrintas, atitinka visus 
parametrus, 50 Eur. Analogai 
23670-27010.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Padangas R15195/55 M+S 
2020 m. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Dalimis VW Golf. Nuo 
1997-2004 m. Vairo 
kolonėlę, 85 kW turbiną ir 
kitas dalis. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Naudotas Continental 
padangas R14 185/70 2019 
m. 4 vn. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1998 m., 
1,9 l, 81 kW. Dėžę, vairo 
kolonėlę, sankabą, gerą 
variklį ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 2001 m. Opel 
Zafira, Astra. Vairo 
kolonelę, žibintus, kablį, 
amortizatorius ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

• Mergaitišką dviratį Minerva. 
Trys bėgiai. Kaina 65 Eur. Tel. 
8 603 03 337. Rokiškis
• Nissan Terrano. 2,7 l, TDI, 
nėra TA. Tiltai, palėtintojas, 
blokiruotė viskas veikia gerai. 
Parūdijęs kaip visi Terranai. 
Galiu keisti į dviejų tiltų 
traktorių T-40 arba į dar didesnį 
džipą (gali būti ir anglas). 
Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Citroen Xsara Picasso. Nėra 
TA. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 636 72 143. Rokiškis
• Audi A6. 1995 m., 2,5 l, TDI. 
Kaina 824 Eur.  
Tel. 8 698 83 953. Rokiškis

Savarankiškai dir-
bantys gyventojai, kurie 
jau deklaravo praėjusių 
metų pajamas Valstybinė-
je mokesčių inspekcijoje, 
sulauks ir asmeninės in-
formacijos iš „Sodros“. 
Specialistai paskambins 
arba elektroniniu paštu 
patikslins, kiek „Sodros“ 
įmokų reikia sumokėti po 
deklaravimo bei kaip tai 
padaryti greitai ir patogiai.

„Savarankiškai dirbančių-
jų gyventojų informavimo 
kampaniją pirmą kartą įgy-
vendinome pernai – dekla-
ravimo laikotarpiu paskam-
binome 67 tūkstančiams 
žmonių.  Aiškiai ir opera-
tyviai pateikta informacija 
daugeliui klientų palengvino 
įmokų mokėjimo procesą, 
leido asmeniškai pasikon-
sultuoti su specialistais. To-

dėl šį asmeninį bendravimą 
su klientais tęsiame ir šiais 
metais“ – sako „Sodros“ di-
rektoriaus pavaduotojas Ježy 
Miskis.

Šių metų VMI pajamų 
mokesčio deklaracijos pildy-
mo formoje (vedlyje) indi-
vidualią veiklą vykdantiems 
gyventojams yra pateikia-
mos mokėtinos VSD ir PSD 
įmokos, tačiau mokėtina 
suma gali skirtis priklauso-
mai nuo to, ar žmogus teikė 
SAV pranešimus ir mokėjo 

VSD įmokas metų eigoje, 
taip pat nuo to, ar kiekvieną 
mėnesį mokėjo PSD įmokas. 
Tad VMI vedlyje pateiktą 
informaciją būtina pasitiks-
linti.

Kiek tiksliai įmokų su-
mokėti, gali patarti „Sodros“ 
darbuotojas. Paskambinę 
arba išsiuntę elektroninį laiš-
ką specialistai pateiks mokė-
tinas sumas ir įmokų kodus, 
taip pat informuos gyvento-
jus dėl duomenų apie vals-
tybinio socialinio draudimo 

laikotarpius bei draudžiamą-
sias pajamas įrašymą į Ap-
draustųjų registrą.

„“Sodros“ specialisto 
skambutis nėra raginimas 
sumokėti įmokas kuo grei-
čiau. Tai galima padaryti 
iki deklaravimo laikotarpio 
pabaigos – šiais metais iki 
gegužės 2 d. Susisiekda-
mi su klientais asmeniškai, 
siekiame pateikti jiems in-
formaciją kuo paprastesniu 
būdu ir išgirsti jiems rūpi-
mus klausimus“ – paaiškina 

Ježy Miskis.
Reikėtų atkreipti dėmesį, 

kad šiuo laikotarpiu padau-
gėja ir sukčių, prisidengusių 
svetimu vardu, skambučių. 
Svarbu žinoti, kad „Sodros“ 
specialistai nediktuoja tele-
fonu sąskaitos numerių, į ku-
riuos reikia pervesti įmokas, 
taip pat nesiunčia jų elektro-
niniu paštu ar trumposiomis 
žinutėmis.

Pajamas deklaravę gy-
ventojai savo įsipareigoji-
mus „Sodrai“ – mokėtinų 
socialinio draudimo įmokų 
dydį gali sužinoti ir prisijun-
gę prie asmeninės draudėjo 
paskyros www.sodra.lt/drau-
dėjai. Ten jie ras ir daugiau 
svarbios informacijos.

Jeigu sumokėti įmokas 
kyla sunkumų, gyventojai 
taip pat gali kreiptis į „So-
drą“ dėl įmokų atidėjimo.

BNS inform.

„Sodros“ specialistai patars savarankiškai dirbantiems 
dėl įmokų mokėjimo
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Kovo 26 d. Naktį 4
Dieną 7

ŠV, 
7-15 m/s

Kovo 27 d. Naktį -2
Dieną 6

V,
5-10 m/s

Kovo 28 d. Naktį 4
Dieną 9

V,
7-15 m/s

Kovo 29 d. Naktį -4
Dieną 0

ŠV,
5-10 m/s

Orų prognozė kovo 26-29 d.

M. Navickienė: už priimtą žmogų iš Ukrainos 
bus mokama 150 eurų, papildomą – 50 eurų

Karo pabėgėlius iš Ukrai-
nos priimantiems žmonėms 
per mėnesį bus mokama 150 
eurų kompensacija už pirmą 
priimtą ukrainietį, po 50 eurų 
– už kiekvieną papildomą as-
menį, informavo socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė 
Monika Navickienė.

Planuojama, kad kompensa-
cijos būtų mokamos nuo antro 
mėnesio, kai priimami ukrai-
niečiai, ir ne ilgiau trijų mėne-
sių – tikimasi, kad per tiek laiko 
karo pabėgėliai rastų darbą ir 
išsinuomotų būstą patys.

„Šiai dienai siūlymas yra už 
vieną asmenį iš Ukrainos atvy-
kusį, nuo karo bėgantį mokėti 
150 eurų per mėnesį, už kie-
kvieną paskesnį asmenį – papil-
domai po 50 eurų per mėnesį, ir 
šių išmokų dydis nepriklausytų 
nuo to, kurioje Lietuvos vietoje 
yra būstas, sumos būtų vieno-
dos visoje Lietuvoje“, – pir-
madienį interviu LRT sakė M. 
Navickienė.

„Mes galvojame, kad pirmą 
mėnesį nuo karo pabėgusius 
ukrainiečius gyventojai turėtų 
priimti neatlygintinai, matome, 

kad ir dabar taip yra, žmonės 
priima neatlygintinai, o finansi-
nė paskata būstų ir patalpų savi-
ninkams būtų mokama nuo an-
tro mėnesio, bet ne daugiau kaip 
tris mėnesius. Tikimės, kad per 
tiek laiko bent dalis ukrainiečių 
galėtų integruotis į darbo rinką 
ir nuomotis būstą bei išlaikyti 
save patys“, – kalbėjo ministrė.

Pasak jos, kompensacijos 
priimantiems ukrainiečius bus 
mokamos siekiant „paskatinti 
papildomų būstų ir kitų tinkamų 
gyvento patalpų savininkus su-
teikti apgyvendinimą ukrainie-
čiams ir padidinti gyvenamųjų 
vietų pasiūlymą“.

„Dabar mums labai svarbu 
padidinti būstų pasiūlą, kad vis 
didėjantys atbėgančių  į Lietuvą 
žmonių srautai galėtų kuo grei-
čiu būti apgyvendinami visose 
Lietuvos savivaldybėse“, – pa-
žymėjo ministrė.

Dėl kompensacijos reikėtų 
kreiptis į vietos savivaldybę, 
kur registruotas būstas, bet no-
rintys pagelbėti ukrainiečiams 
savo lėšomis galėtų jos ir ne-
imti – ministrė prognozavo, 
kad matant didelį solidarumą su 
ukrainiečiais bus ir tokių žmo-

nių, kurie finansine paskata ne-
sinaudos.

„Tai yra kiekvieno žmogaus 
apsisprendimas (ar imti kom-
pensaciją), kiek mes matėm 
tautos solidarumo tik prasidė-
jus karo veiksmams, tai visokių 
žmonių bus. Daliai žmonių ta 
finansinė paskata tiesiog bus 
reikalinga materialiai, nes gal-
būt tokia materialinė padėtis 
šeimoje, kur papildomi žmonės 
būtų per didelė finansinė našta, 
tokiems žmonėms kompensa-
cija būtų vertinga. Kiti, kurie 
nenorės šita paskata naudotis, 
galės nesikreipti ir ji nebus iš-
mokama“, – kalbėjo ministrė.

M. Navickienė teigė, jog 
sprendimas šiuo metu derina-
mas ir operacijų vadovė vidaus 
reikalų ministrė Agnė Bilotaitė 
pasirašys jį artimiausiu metu.

Statistikos departamento 
sekmadienį paskelbtais duome-
nimis, Lietuvoje jau registra-
vosi apie 24 tūkst. pabėgėlių iš 
Ukrainos, daugiau nei 10 tūkst. 
iš jų – nepilnamečiai.

BNS inform.

„Maisto bankas“ ir „Lidl“ kviečia 
dalyvauti ypatingoje akcijoje: rinks 
paramą lietuviams ir ukrainiečiams

Kovo 25-26 dienomis 
gyventojai turės galimybę 
tradicinės „Maisto banko“ 
akcijos metu paaukoti bū-
tiniausių produktų ir pre-
kių ne tik sunkiai besiver-
čiantiems lietuviams, bet ir 
nuo karo nukentėjusiems 
ukrainiečiams, kurie šiuo 
metu yra apsistoję Lietuvo-
je. Prie šios akcijos taip pat 
jungiasi 60 Lietuvoje esan-
čių „Lidl“ parduotuvių, 
kuriose gyventojai galės 
perduoti maistą tiems, kam 
šiuo metu jo reikia labiau-
siai. 

„Jau ne vienerius metus 
bendradarbiaujame su „Mais-
to banku“, norėdami ištiesti 
pagalbos ranką socialiai pa-
žeidžiamiausiems visuome-
nės nariams. Šiuo metu mūsų 
bendruomenės dalimi tampa 
ir į Lietuvą bėgantys tūks-
tančiai ukrainiečių, kuriems 
reikia visapusiškos pagalbos. 
Neabejojame, kad šiemet 
vykstančios labdaros ir pa-
ramos organizacijos akcijos 
metu visose „Lidl“ parduo-
tuvėse bus aukojama itin ak-
tyviai – kviečiame tai daryti 
dėl visų Lietuvoje šiuo metu 
gyvenančių žmonių, kuriems 
to labiausiai reikia“, – sako 
„Lidl Lietuva“ korporatyvi-
nių reikalų ir komunikacijos 
departamento vadovas Valdas 
Lopeta.

Rinks paramą ir 
lietuviams, ir 
ukrainiečiams
Tiek „Lidl“, tiek kituo-

se šalies prekybos tinkluose 
vykstančios akcijos metu 
maistą renka daugiau kaip 
300 socialinių organizacijų, 
„Maisto banko“ partnerių, 
kurie specialius maisto davi-
nius išdalija paramos gavė-
jams: mažas pajamas gaunan-
čioms šeimoms ir asmenims, 
darbo netekusiems žmonėms, 
neįgaliems ar pagyvenusiems 
žmonėms, benamiams ir kt.

„Maisto bankas“ bendra-
darbiauja su įvairiomis lab-
daros valgyklomis, senelių 

namais, reabilitacijos, socia-
linių paslaugų ar vaikų dienos 
centrais, neįgaliųjų ir gausių 
šeimų asociacijomis, visuo-
meninėmis organizacijomis, 
pavyzdžiui, „Caritas“, Mal-
tos ordino pagalbos tarnyba, 
Raudonasis kryžius, „Gelbė-
kit vaikus“ bei dar daugiau. 

Taip pat šiemet „Mais-
to banko“ surinkta parama 
maisto produktais yra skiria-
ma ir nuo karo bėgantiems 
ukrainiečiams. Dalis produk-
tų tą pačią dieną pasiekia jau 
Lietuvoje esančių žmonių 
namus, likę produktai yra pa-
naudojami gaminant maistą, 
pavyzdžiui, verdant sriubą, 
kuri po to vežama į ukrainie-
čių registracijos centrą.

Anot „Maisto banko“ di-
rektoriaus Simono Gurevi-
čiaus, šiemet maždaug pusė 
pavasarinės akcijos metu 
surinktų produktų bus skirta 
Lietuvoje esantiems ir nuo 
karo pabėgusiems ukrainie-
čiams.

„Jau dabar susilaukiame 
daugybės fizinių asmenų 
paramos siūlymų, tačiau pa-
rama turi būti renkama koor-
dinuotai. Būtent dėl to kvie-
čiame aktyviai aukoti šios 
akcijos metu ir paremti tiek 
sunkiai besiverčiančius lietu-
vius, tiek nuo karo bėgančius 
ukrainiečius. Pabėgėlių srau-
tai kasdien auga jau tūkstan-
čiais, todėl „Maisto banko“ ir 
jam aukojančių žmonių indė-
lis, labai svarbus, o ši akcija 
– ypatinga“, – sako S. Gure-
vičius.

Apie maisto poreikį 
informuos savanoriai
Anot „Maisto banko“ di-

rektoriaus, akcijoje dalyvauja 
skirtingomis pažeidžiamomis 
socialinėmis grupėmis be-
sirūpinančios organizacijos, 
tad gyventojai gali klausti 
parduotuvėse esančių sava-
norių, kokio maisto labiausiai 
reikia atitinkamai organizaci-
jai. 

„Parduotuvėse paramą 
renka daugybė nevyriausybi-
nių organizacijų, kurių porei-

kiai maistui, pagal jų tikslinę 
auditoriją, yra labai skirtingi. 
Todėl akcijos metu galite at-
kreipti dėmesį į kiekvienoje 
parduotuvėje esančius maisto 
surinkimo punktus ir juose 
kabančias lenteles, kuriose 
bus nurodytas organizacijos, 
kuriai savanoriai renka mais-
tą, pavadinimas. Būkite drą-
sūs – prieikite ir paklauskite, 
kokių produktų labiausiai 
reikia atitinkamai organizaci-
jai“, – sako S. Gurevičius. 

Jis pažymi, kad aukoti 
galima ne tik maistą: „Skam-
bindami trumpuoju numeriu 
1343, gyventojai gali prisi-
dėti ir pinigine, 3 eurų vertės, 
auka, kurią „Maisto bankas“ 
naudos kovai su maisto švais-
tymu. Tai pagelbėja paden-
giant maisto surinkimo, ve-
žimo ir paskirstymo kaštus. 
Jie, norint padėti sunkiai be-
siverčiantiems šalies gyven-
tojams, yra neišvengiami.“

Pernai rudenį paaukota
už daugiau kaip 40 
tūkst. eurų
Praėjusių metų rudenį 

59-iose „Lidl“ parduotuvėse 
buvo paaukota daugiau kaip 
43 tūkst. ilgai galiojančių 
maisto produktų, kurių vertė 
siekė daugiau kaip 40 tūkst. 
eurų. 

Šį pavasarį atiduoti maisto 
produktus labdaros ir para-
mos fondui bus galima kovo 
25 d., penktadienį, 15–20 
val. ir kovo 26 d., šeštadienį, 
10–20 val. Aukoti „Maisto 
bankui“ bus galima 60-tyje 
„Lidl“ parduotuvių visoje 
Lietuvoje. 

„Lidl“ parduotuvės šiuo 
metu veikia 24-uose šalies 
miestuose – Vilniuje, Kau-
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Alytuje, Marijampolėje, Kė-
dainiuose, Telšiuose, Kretin-
goje, Mažeikiuose, Taura-
gėje, Jonavoje, Panevėžyje, 
Ukmergėje, Utenoje, Plungė-
je, Palangoje, Elektrėnuose, 
Visagine, Šilutėje, Radviliš-
kyje, Vilkaviškyje, Druski-
ninkuose bei Rokiškyje.
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ANEKDOTAI
vaizdu į dreifuojančią 
geologinę stotį!

***
Ateina kaimynė pas 

Marytę. Ir sako:
– Maryte, paskolink 

kočėlą.
– Negaliu pati vyro 

laukiu.
***
Grįžta vyras namo iš 

darbo, žiūri jo žmona 
nuoga lovoj guli. 
Jau tikrai meilužis 
galvoja jis. Visur 
ieško niekur neranda. 
Pažiuri į balkoną, ten 
rankos matosi, kažkas 
pasikabinęs. Nieko 
nelaukęs paėmė spintelę 
ir metė į tą žmogų. 
Po savaitės teisme 
nukentėjusis:

– Išėjau į lauką 
pasportuot, pabėgiojau 
galvoju prisitraukimų 
padarysiu, o kažkos 
durnius į mane spintelę 
paleido. Liudininkai 
pasakoja kas ką žino, o 
vienas tyli. Teisėjas jam 
sako:

– Nu, o tu ką 
papasakosi?

– Na, sėdžiu spintelėj, 
kažkas paėmė metė.

***
Du zombiai naktį 

vaikštinėjo po kapines ir 
rado motociklą.

– Varom pasivažinėti?
– Gerai, tu čia truputį 

palauk, aš tuoj grįšiu...
Anas zombis grįžta su 

dviem paminklais.
– Kam tau jie?
– Be dokumentų gi 

nevažinėsim.
***
Du durneliai kalbasi 

Pamišėlių namuose:
– Na, kaip tau mano 

naujas romanas? – klausia 
vienas.

– Gan neblogas, tik kad 
labai jau daug veikėjų.

Iš koridoriaus galo 
atsklinda seselės balsas:

– Kas paėmė telefonų 
knygą?!

***
– Pone, norėtume 

paimti iš jūsų interviu...
– Ką? Kodėl iš 

manęs? Aš juk niekuo 
neypatingas. Turiu šeimą, 
normalų darbą, stogą virš 
galvos. Ko jūs iš manęs 
norite?

– Bet pone Prezidente.
***
Eina zuikis į kiną ir 

sutinka vilką. Šis sako:
– Kur eini?
– Į kiną, – atsako 

zuikis.
– Veskis ir mane, – 

prašo vilkas.
– Gerai, tik jei 

norėsi keiktis, vietoj 
keiksmažodžių vartok 
gėlių pavadinimus.

Nueina zuikis su vilku 
į kiną. Žiūri vilkas, kad jo 
vietoj kiaulė sėdi. Vilkas 
jai sako:

– Ei, kiaule, tulpinkis 
iš čia, nes tuoj kai 
užrožinsiu gvaizdikais 
pražydėsi!

***
Grįžta vyras namo. 

Žmona lovoj su kitu.
Vyras atrakinėja duris.
– Kas čia darosi, kas 

čia per garsas? – klausia 
,,kitas''

– Vyras grįžo namo.
– Tai ką dabar daryt?
– Na gi aktorius tu, 

sugalvok ką nors!
Užėjas vyras 

nesupranta kas darosi...
– Na tai va, kartoju: 

jeigu nesusimokėsite 
už telefoną ateisiu ir 
prišiksiu jums ant kilimo. 
Tai va. Viso gero!

***
Viena skruzdė tarė 

kitai:
– Daugiau pasakų prieš 
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miegą nebeskaitysim.
– Kodėl?
– Jonvabalis vėl 

pakėlė kainą už šviesą.
***
Į miestą atvažiavo 

Stasys Povilaitis. Vienas 
iš meistrų reguliuoja 
šviesą jo pasirodymui, 
tada Stasys Povilaitis 
dainuoja:

– Šviesk, švieski man 
vėl.

Meistras užsuka 
šviesą, kad dar stipriau 
šviestų, o Povilaitis ir 
vėl dainuoja:

– Šviesk, švieski man 
vėl.

Meistras dar 
labiau atsuka šviesą. 
Šviestuvai jau tuoj 
sprogs, o Povilaitis ir 
vėl:

– Šviesk, švieski man 
vėl.

Jau sprogo 
šviestuvai. Tada 
Povilaitis dainuoja:

– Kam sudeginai tu, 
tu.

***
Buvo toks žmogelis, 

kuris kai išgerdavo ir 
išgėręs turėjo hobį eiti 
į 12 aukštą parūkyti. 
Neišlaikęs pusiausvyros 
nukrito. Aplink jį 
apėjo daug žmonių. 
Prie to žmogelio priėjo 
kaimynas ir klausia:

– Kas čia nutiko, kad 
tiek žmonių apėjo?

Žmogelis apsivalęs 
sako:

– Nežinau, aš pats 
kątik atėjau.

***
Dukrytė klausia 

mamos:
– Mamyte,ar tikrai 

visi zuikučiai yra maži 
ir kvaili?

– Taip, mano zuikuti.

• Eglučių ir pušelių 
sodinukus. Nemokamas 
pristatymas visoje Lietuvoje 
nuo balandžio 14 dienos. 
Užsisakykite jau dabar. 
Tel. 8 676 45 468. Rokiškis

– Rojalis ilgiau dega.
***
Prieina policininkas 

prie žvejo ir sako:
– Mokėk baudą,žvejoji 

draudžiamoje vietoje!
– Aš ne žvejoju, o 

slieką maudau.
– Na, parodyk slieką.
Apžiūrėjo policininkas 

slieką ir sako:
– Mokėk baudą!
– Už ką!? – klausia 

žvejys.
– Tavo sliekas be 

maudymosi kostiumėlio.
***
Vyras – žmonai:
– Kur tie pinigai, 

kuriuos buvau atidėjęs 
kelionei?

– Oi, pamiršau tau 
pasakyti... aš už juos 
kailinius nusipirkau...

Po kurio laiko vyras 
skambina:

– Alio, čia turistinė 
agentūra? Pakeiskite 
prašau du bilietus kelionei 
į Kanarus į vieną bilietą 
kelionei į tundrą, dviejų 
žvaigždučių jurtoje su 

galėsi matyt.
Vaikas apsidžiaugia, 

nusiima tą raištį nuo akių 
ir sako mamai liūdnai:

– Mama, bet aš nieko 
nematau.

– Su balandžio 1 
vaikeli!

***
Du policininkai budi 

savo darbo vietoje parke, 
staiga žiuri ant šakos 
kabo pakaruoklis. Na 
policininkai pagalvojo ir 
nusprendė kad problemos 
jiems nereikalingos ir 
aiškintis kur, kas, kaip 
ir kada nėra malonus 
užsiėmimas. Ir jie 
perkabino pakaruoklį 
toliau nuo parko kitu 
policininku budėjimo 
zonoje. Tie du žinoma 
pakaruoklį aptiko:

– Na, ir vėl jis pas mus 
kabo.

***
Gaisrininkas laiko 

egzaminą į muzikos 
mokyklą. Klausimas:

– Kuo skiriasi smuikas 
nuo rojalio?

Tėvas klausia sūnaus:
– Ką šiandien veikėte 

mokykloje?
– Per chemiją 

studijavome 
sprogstamąsias 
medžiagas.

– O ką rytoj veiksite 
mokykloje?

– Kokioje mokykloje, 
tėveli.

***
Kūno kultūros 

mokytojas:
– Rūkaliai išeina į 

priekį!
Išėjo keletas žmonių.
– Tie kas nerūko – 

bėgat 300 m. Na, o mes, 
parūkysim kol jie grįš.

***
Nuo gimimo aklas 

vaikas atsibunda ryte 
ir jaučia, kad ant 
akių užrištas kažkoks 
tvarstis. Ir klausia 
mamos:

– Mama, kodėl pas 
mane akys užrištos?

– Vaikeli, kol tu 
miegojai, tau padarė 
operaciją, ir tu dabar 

AUGALAI

dydis. Kaina 32 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Gelsvos spalvos odinius 
moteriškus sportinius 
batelius. 38 dydis. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis

• Pigiai mažai dėvėtą šiltą 
moterišką striukę. 
• 50 dydis, bordo spalvos.  
Moteriškus demisezoninius 
trumpus juodos 
• spalvos batus. Juodos 
spalvos, 39 dydis. 
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Naują vaikišką striukę. M 
dydis. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 683 30 327. Rokiškis
• Juodos spalvos odinius 
vyriškus sportinius batus. 40 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Dovanoju veikiantį 
televizorių Panasonic. 54 cm 
įstrižainė. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Dovanoju veikiantį 
šaldytuvą Minsk. Didelė 
kamera. Pasiimti patiems. 
Tel. 8 698 88 216. Rokiškis
• Dovanojami šuniukai. Gimę 
sausio 28 d., patinėlis ir 
kalytė. Augs dideli. Rokiškio 
raj. Tel. 8 674 65 910. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Televizorių Samsung. 
Įstrižainė 42 cm. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung. 
Įstrižainė 81 cm. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Geros būklės televizorių 
LG. 2017 m., 81 cm 
įstrižainė. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA


