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Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokykloje 
skambėjo „Pavasario garsai“

17-tą kartą kovo 23 die-
ną Rokiškio Rudolfo Ly-
mano muzikos mokykloje 
vyko rajoninis fortepijoni-
nės muzikos festivalis „Pa-
vasario garsai“.

 
Mokiniai fortepijonu 

skambino pasirinktas pava-
sarines pjeses ir buvo įver-
tinti už muzikalumą, charak-
teringumą, atlikimo techniką 
ir baroko, klasicizmo, ro-
mantizmo bei XX-XXI am-
žių stilistiką atitinkančius 
kūrinius.

 Laureatų diplomai įteik-
ti Adomui Baltušiui, Viltei 

Milaknytei (mokytoja A. 
Vagonienė), Viltei Ašakėnai-
tei (mokytoja V. Bružienė), 
Viktorijai Zibolytei (moky-
toja O. Vigėlytė), Emai Ado-
mavičiūtei (mokytoa A. Kra-
likienė), Urtei Krasauskaitei, 
Gretai Misiūnaitei (mokyto-
ja E. Stašienė), Tadui Žaliui 
(mokytoja A. Baltrūnienė), 
Lukui Butkiui (mokytoja A. 
Paliukienė).

 Sveikiname festivalio 
dalyvius ir dėkojame juos 
parengusiems mokytojams!

Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos 
mokyklos inform.

Smurtavo išgertuvių metu
2022 m. kovo mėn. 26 g. apie 21.20 val. Rokiškyje, 

Laisvės g., neblaivus (2.58 prom.) vyras (g. 1983 m.) 
smurtavo prieš neblaivų (2.17 prom.) vyrą (g. 1972 m.).

Panevėžio VPK inform.

Meras Ramūnas Godeliauskas dalinasi 
2021 metų darbais

Gerbiami Rokiškio ra-
jono savivaldybės gyven-
tojai,

 
Norime pasidalinti su ju-

mis mūsų 2021 m. darbais. 
„Mūsų“ – tai ne tik savival-
dybės vadovų, administra-
cijos darbuotojų, bet ir kie-
kvieno indėlis. Rajono ateitį 
kuriame kartu ir skleidžiame 
žinią, jog Rokiškis – Mano 
kraštas Tavo. Jūsų ir kiekvie-
no. 

 Praėjusiais metais nebu-
vo srities, kuriai nebūtume 
skyrę pakankamai dėmesio 
– nuo socialinių iki švieti-
mo reikalų, aplinkosaugos, 
infrastruktūros gerinimo ir 
Rokiškio žinomumo didini-
mo klausimų. Nė vieni metai 
nepraeina be iššūkių.

Manau, kad ir 2021-aisiais 
jų netrūko, tačiau džiaugiuo-
si, jog kartu pavyko viską 
išspręsti ir nė vienas darbas 
nesustojo, atvirkščiai, ambi-
cingų projektų netrūko. Nors 
dažnai pastebime tik galutinį 
darbų rezultatą, tačiau, kad 
jį pasiektume, turime nueiti 
ilgą ir sudėtingą kelią.

Džiaugiuosi, kad priėmė-
me ryžtingus sprendimus 
aplinkosaugos srityje - kom-
pensuoti dalį individualių 
nuotėkų įrenginių įsirengimo 

išlaidų. Taip pat kurti naują 
gyvenamųjų namų kvartalą 
mieste. Gyvenimiškos si-
tuacijos parodo, kad reikia 
gyventi čia ir dabar, nelau-
kiant, kol į rajonus nukryps 
nekilnojamojo turto vystyto-
jų akys.

Mūsų tikslas – suteikti 
gyventojams kuo geriausias 
sąlygas gyventi ir kurtis Ro-
kiškio rajone šiandien. Geros 
žinios ir dėl daugiafunkcinės 
sporto salės – atlikti projek-
tavimo darbai, perkami sta-
tybų rangos darbai. Taip pat 
pagaliau pavyko įgyvendinti 
daugelį metų neįgyvendintą 
projektą – nugriautas Juo-
dupės miestelyje Pergalės 

gatvėje esantis avaringos bū-
klės daugiabutis, kėlęs grės-
mę aplinkiniams. Ateityje 
planuojame tokiu pačiu būdu 
likviduoti ir kitus panašius 
nesaugius statinius. Darbas 
darbą veja, tereikia tik šiek 
tiek kantrybės. 

Sėkmingai pradėta įgy-
vendinti atvykstančių gy-
dytojų rėmimo programa. 
Šiemet ji ne tik tęsiama, kaip 
ir gydytojų rezidentų, bet to-
kiu pačiu principu bus sten-
giamasi į rajoną pritraukti ir 
naujus pedagogus.

 Iš miesto, apželdinimo 
darbų užkratas išplito po 
visą Rokiškio rajoną! Ir, nors 
tai ne grandiozinės statybos, 

tačiau įspūdingais gėlynais 
besipuošiantis rajonas teikia 
džiaugsmą ir gerą nuotai-
ką! Džiaugiuosi kiekvienu 
nuveiktu darbu – kasmet 
vis daugiau lėšų skiriame 
smulkaus ir vidutinio verslo 
paramai, didiname gyven-
tojų įsitraukimą suteikdami 
galimybę patiems spręsti, 
ko trūksta Rokiškyje: 2021 
m. dalyvaujamojo biudžeto 
rezultatas – vaikų žaidimų 
aikštelė prie Rokiškio ežero. 
Dar niekuomet ši vieta nebu-
vo tokia populiari, kaip pas-
taraisiais metais.

 
Pandemijai ir per 

2021-uosius nesitraukiant, 
Rokiškyje rajono žmonės 
aktyviai skiepijosi. Tikimės, 
kad didžiausios rizikos ir 
išbandymai, susiję su Co-
vid-19, jau praeityje. Deja, 
vienos grėsmės ir negandos 
praeina, kitos – ateina. Šian-
dien, karo Ukrainoje aki-
vaizdoje, norėčiau palinkėti 
tik taikos, išliekant susitel-
kusiems, vieningiems, ką jau 
spėjome įrodyti prisidėdami 
prie pagalbos miestui par-
tneriui Dubno. Nepameskim 
tikėjimo geresne ateitimi ir 
pasauliu.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.

Rokiškio rajone greitosios 
automobilis susidūrė su briedžiu

Rokiškio rajone greitosios automobilis susidūrė su 
briedžiu, per avariją nukentėjo variuotojas ir medikė.

Avarija įvyko prieš 20 val. kovo 23-ąją dieną, kelyje 
Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys.

Greitosios automobilis „Renault Master“ susidūrė su į 
važiuojamąją kelio dalį įbėgusiu briedžiu.

Nukentėjo 40 metų vairuotojas ir 60 metų keleivė, po 
apžiūros jie išleisti į namus.

„Briedis nugaišo avarijos vietoje, jis atiduotas me-
džiotojų būreliui“, – sakė Panevėžio apskrities policijos 
atstovas Tadas Martinaitis.

„Rokiškio sirena“ inform.

Pandėlio gimnazijoje paminėta Žemės diena
Kovo 21 d. minima Pa-

saulinė Žemės diena, as-
tronominis pavasaris. Šią 
dieną ateina pavasario 
lygiadienis –dienos ir nak-
ties ilgumas tampa vieno-
das visuose Žemės rutulio 
kampeliuose. Lietuvoje 
Žemės diena minima jau 
30 kartą.

 
Pandėlio gimnazijos 1-4 

klasių mokiniai aktyviai įsi-
jungė į veiklas, skirtas Že-
mės dienai paminėti. Nuo 
pat ryto kiekvienoje klasėje 
vyko „Kupu kupu“ eduka-
cija „Gražiausi ir didžiausi 
pasaulio drugeliai‘‘. Vėliau 
tęsėsi kito veiklos: pirmo-
kai sodino augalų daigelius 
konkursui „Žalioji palan-
gė“, antrokai piešė piešinius 
„Žemės tiltai“, kurių parodą 
surengė savo klasėje, trečio-
kai grafikos darbų parodą 
„Paukščiai sugrįžo“ ekspo-
navo mokyklos laiptinėje, 
o ketvirtokai paruošė ir pri-
statė plakatą „Linkėjimai 
Žemei“.

 Vienos pertraukos metu, 
pasipuošę pavasarinėmis ka-
rūnomis, pagamintomis iš 
vienkartinių lėkštelių, moki-
niai rinkosi į mokyklos holą. 
Ten mokytoja Irena Veikš-

rienė kartu su savo moki-
niais, naudodama vaizdines 
priemones, papasakojo, kiek 
ir kokia dalis mūsų Žemėje 
yra skirta sausumai, van-
deniui, kaip ir kodėl turime 
rūpintis Žemės išsaugojimu.

 Po pamokų pradinukai 
skubėjo į lauką. Trečiokai ir 
mokytoja Renata Kiburienė 
mokė visus šokti „Žemės 
šokį“ pagal M. Džekso-
no atliekamą dainą „Earth 
Song“.

 Žemės dienos kulminaci-
ja - netikėtas susitikimas prie 
gimnazijos laiptų. Šokio gar-

sai pažadino po laiptais žie-
mojusį žaltį, kuris pasirodė 
visu savo gražumu ir suteikė 
daug emocijų ir nuostabos.

 Tegul kiekviena diena 
būna šviesi, šilta, graži ir ku-
pina malonių staigmenų.

Mokytoja Renata Kiburi-
enė

Pandėlio gimnazijos Mo-
kinių taryba kovo 21 dieną, 
pirmadienį, pakvietė visus, 
kurie myli gamtą, į iškilmin-
gą Žemės vėliavos iškėlimą.

 Geografijos mokytoja 
Diana Deksnienė pasveikino 
su Žemės diena, kuri minima 

visame pasaulyje, kai dienos 
ir nakties ilgumas tampa vie-
nodas.

 Mokytoja kvietė kie-
kvieną prisidėti prie švarios 
aplinkos išsaugojimo ir pri-
minė, kad visi ir kiekvieną 
dieną turime rūpintis išsau-
goti, kas svarbiausia: švarų 
orą, vandenį, dirvožemį, gy-
vąją gamtą.

 Po mokytojos sveikinimo 
Žemės vėliavą iškėlė IIIg 
klasės mokinys Arnas.

Pandėlio gimnazijos 
inform.

Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone

Praėjusią savaitę mūsų 
rajone patvirtinti 223 nau-
ji covid-19 atvejai (kovo 
21 d. - šešiasdešimt vienas, 
kovo 22 d. - penkiasdešimt 
devyni, kovo 23 d. - tris-
dešimt vienas, kovo 24 d. 
- trisdešimt trys,  kovo 25 
d. - trisdešimt, kovo 26 d. 
- devyni), rodo statistikos 
departameto skelbiami 
duomenys. 

Šiuo metu rajone serga 

579 asmenys.     
Viso nuo epidemijos pra-

džios mūsų rajone nuo co-
vid-19 mirė 120 žmonių. 

Naujų atvejų skaičius ra-
jone - 100 tūkst. gyventojų 
dabar yra 2107,9. Rokiškio 
rajono savivaldybė pagal 
sergamumą šalyje, per sa-
vaitę iš septintos nukrito de-
šimtą vietą.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.
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Pristatome: naujas savivaldybės tarybos narys Paulius Varnas
Šių metų kovo 10 d. 

Vyriausioji rinkimų ko-
misija priėmė sprendimą 
pripažinti, kad nutrūko  
Rokiškio rajono savivaldy-
bės tarybos nario Karolio 
Baraišio, išrinkto pagal 
visuomeninio rinkimų ko-
miteto „Vieningi su Ramū-
nu Godeliausku“ iškeltų 
kandidatų sąrašą, įgalio-
jimai, nesuėjus terminui, 
dėl jo mirties. Į jo vietą 
stojo rinkimuose vos per 
plauką mandato negavęs 
Paulius Varnas. Jaunas, 
vos 34-erių, politikas, ga-
vęs galimybę turėti balsą 
savivaldos srityje, tuo ir 
džiaugėsi, ir tuo pačiu jau-
tėsi nesmagiai, kadangi su 
išėjusiu anapilin kolega jie 
buvo draugai. „Gaila, kad 
tokiomis aplinkybėmis“, - 
liūdnai prasitarė naujasis 
Tarybos narys. Jis 2022 
m. kovo 25 d. Tarybos po-
sėdyje, padėjęs ranką ant 
Konstitucijos, davė Tary-
bos nario priesaiką. Prie-
saiką priėmė Vyriausiosios 
rinkimų komisijos pirmi-
ninko pavaduotojas An-
drius Puksas. Naują Tary-
bos narį pasveikino meras 
Ramūnas Godeliauskas, 
draugiškai priėmė kiti Ta-
rybos nariai.

Pristatome naują rajono 
savivaldybės tarybos narį. 
Galbūt sužinosite ir šį tą 
naujo.

- Trumpai papasakokite 
apie save: iš kur esate ki-
lęs, kur gyvenate, kur bai-
gėte mokyklą ir kur studi-
javote, kas yra Jūsų šeima, 
kokie Jūsų pomėgiai, dar-
binė veikla... Žodžiu, prisi-
statykite.

- Gimiau, augau ir šiuo 
metu gyvenu Rokiškyje, 
mokiausi tuometinėje Ro-
kiškio Juozo Tumo – Vaiž-

ganto vidurinėje mokykloje.  
Baigiau Vilniaus universi-
tete ekonomikos bakalauro 
studijas, dirbu privačiame 
sektoriuje, pardavimų sri-
tyje. Esu laimingai vedęs, 
turiu naujagimį sūnų, augi-
name aklą labradorų veislės 
kalytę Belą. Pagrindiniai po-
mėgiai: aktyvus laisvalaikis 
gamtoje, bėgimas, vaikščio-
jimas, knygų skaitymas.

- Kada susidomėjote po-
litika?

- Rajono ir Lietuvos po-
litika pradėjau domėtis dar 
mokykloje, būdamas moks-
leivis. Žinau savivaldos 
struktūrą - kas, kur, kam 
priklauso, kaip vyksta rinki-
mai, kokios partijos ir žmo-
nės jose. Nuo studijų laikų 
turime įprotį su draugais 
rinkimų naktį susirašinėti 
socialinių tinklų pokalbių 
kambariuose, dalintis įžval-
gomis bei kartu laukti rin-
kimų rezultatų. Diskusijos 
kartais užtrukdavo iki 4 va-
landos ryto.

- Priminkite, kokiai 
partijai (ar visuomeniniam 
komitetui) priklausote? 
Kokias matote šio politinio 
darinio perspektyvas?

- Priklausau visuome-

niniam rinkimų komitetui 
„Vieningi su Ramūnu Gode-
liausku“. Nors šis komitetas 
yra aktyvus, turime ir naujų 
narių, tačiau kyla abejonių 
dėl naujų sąlygų dalyvauti 
rinkimuose, kai greičiausiai 
bus uždrausta į rinkimus eiti 
su visuomeniniais komite-
tais.

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

- Pagrindinis motyvas 
- plėtoti Rokiškio mies-
to ir rajono infrastruktūrą 
jaunoms šeimoms, sporti-
ninkams, senjorams, neį-
galiesiems, visiems miesto 
ir rajono gyventojams bei 
svečiams. Rokiškio miestui 
trūksta pėsčiųjų ir dviračių 
takų, aktyvios veiklos zonų 
ir panašiai. Žinoma, miestas 
tobulėja, kuria naujus par-
kus ir erdves, tačiau noras 
išlikti konkurencingu tarp 
sparčiai besivystančių ap-
linkinių rajonų, kaip Biržai 
ar Anykščiai, paskatino da-
lyvauti savo gimtojo miesto 
vystyme, priimant miestui 
svarbiausius sprendimus, 
nustatyti kryptį ir tikslin-
gai keistis, modernėti, tapti 
labiau šiuolaikišku miestu, 
kuris būtų patrauklus ne tik 

grįžti išvykusiems, bet ir 
įsikurti naujiems žmonėms 
mūsų mieste.

- Ar galėtumėte save lai-
kyti visuomeniškai aktyviu 
žmogumi?

- Tam tikrose srityse - 
taip. Esu aktyvus sporto 
bendruomenės narys: tiek 
kaip sporto renginių dalyvis 
(dalyvavau bėgimuose „Ro-
kiškio dvaro mylia“ „Vil-
niaus maratonas“, taip pat 
„Ukmergės fabrikų krosų 
taurės“ varžybose), buvau 
Rokiškio salės tinklinio var-
žybų teisėjas, dalyvauju pri-
sidėdamas talkose, esu pats 
organizavęs sporto rengi-
nius, įsteigęs prizų ar kitaip 
prie jų prisidėjęs. Su žmo-
na nuolat remiame gyvūnų 
prieglaudas, dalyvaujame 
rengiamose „Maisto banko“ 
akcijose, tiesiog prisideda-
me, kuo galime prie įvairių 
labdaros akcijų.

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

- Arčiausiai širdies buvęs 
ministras, dabartinis Seimo 
narys Aurelijus Veryga. La-
bai patiko jo kova su korup-
cija farmacijoje prieš lobis-

tus. Žavėjo jo komunikacija 
su visuomene pandemijos 
laikotarpiu visais prieina-
mais kanalais. Vertinu ir tai, 
kad protingai ribojo alkoho-
lio vartojimą šalyje.

- Jeigu Jums pasiūlytų 
kandidatuoti į Seimą, kaip 
reaguotumėte?

- Būčiau dėkingas už 
pasitikėjimą, bet šiuo metu 
apie tai negalvoju.

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

- Manau sunku. Kuo esi 
populiaresnis, tuo labiau 
visi nori aptarinėti, komen-
tuoti, domėtis tavo gyve-
nimu, ieškoti tavo klaidų, 
netobulumų, laukia, kol pa-
slysi, tačiau liūdniausia, kad 
laikas visiems bėga vienodai 
ir žmonės, vietoje to, kad 
skirtų dėmesį savo tobulėji-
mui, gaišta laiką kitų veiks-
mų komentavimui. Manau, 
reikia atsiriboti tiek nuo 
komentavimo, tiek nuo ko-
mentarų skaitymo internete, 
nes tik tada gali tobulėti kaip 
asmenybė ar politikas.

- Kokios taktikos žadate 
laikytis savivaldybės Ta-
ryboje – tyliai balsuosite, 
palaikydamas visus spren-
dimų projektus ar nagri-
nėsite jų pagrįstumą ir 
bandysite kelti klausimus?

- Prisidėjau prie mūsų 
judėjimo rinkiminės progra-
mos kūrimo. Seku šių dienų 
rajono politinius įvykius. 
Pritariu ir palaikau dabar-
tinės valdančiosios daugu-
mos programos tikslus ir 
siekius. Stengsiuosi aktyviai 
dalyvauti Tarybos veikloje. 
Ateinu ne tik balsuoti už 
priimamus sprendimus, bet 
ir dirbti Rokiškio rajono la-
bui. Stengsiuosi reikšti savo 

nuomonę ir kad mano balsas 
būtų naudingas bei išgirstas.

- Laukia prisistatymas 
savivaldybės Tarybos po-
sėdyje. Kaip jaučiatės? Ar 
jau susipažinote su klausi-
mais, kurie bus sprendžia-
mi posėdyje?

- Žinoma, nagrinėsiu jų 
pagrįstumą, jeigu kas bus 
neaišku, kelsiu klausimus. 
Keistai jaučiuosi prieš pir-
mą posėdį, kažkiek neramu 
- juk atstovausiu savo rinkė-
ją, kuris balsavo ir pasitikė-
jo manimi rinkimuose, beje, 
ir aplinkybės, dėl kurių čia 
pakliuvau - be galo liūdnos, 
dėl to jaučiu dar didesnę at-
sakomybę. Jaudulio ar bai-
mės nėra jokios, nes jaučiu 
didelį palaikymą tiek iš savo 
šeimos, tiek iš draugų, judė-
jimo narių. Manau, viskas 
bus gerai.

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

- Manau, tai yra mūsų 
judėjimo sąrašo lyderis, da-
bartinis Rokiškio rajono me-
ras Ramūnas Godeliauskas, 
kuris jau įgyvendino rinkė-
jams prieš rinkimus duotus 
pažadus, nors dar nesibaigu-
si jo kadencija.

Kovo 25 d. Tarybos po-
sėdyje naujasis Tarybos 
narys prisiekė:

„Aš, Paulius Varnas, pri-
siekiu gerbti ir vykdyti Lie-
tuvos Respublikos Konstitu-
ciją ir įstatymus, sąžiningai 
atlikti visas savivaldybės 
tarybos nario pareigas ir 
susilaikyti nuo veiksmų, pa-
žeidžiančių gyventojų teises 
ir viešuosius interesus. Te-
padeda man Dievas.“

Rita GRIGALIENĖ

Didėjančios dalyvaujamojo biudžeto lėšos – 
motyvacija rajono miestelių gyventojams

Rokiškio rajono savi-
valdybė, viena iš nedau-
gelio savivaldybių Lietu-
voje, kuri antrus metus iš 
eilės skiria lėšas dalyvau-
jamajam biudžetui.

 
Jos, palyginus su praė-

jusiais metais, didėjo nuo 
20 tūkst. Eur iki 35 tūkst. 
Eur. Pernai buvo sulaukta 
daugiau nei 10-ties rajono 
gyventojų projektų ir vie-
nas iš jų buvo įgyvendin-
tas – įrengta vaikų žaidimų 
aikštelė prie Rokiškio eže-
ro.

 „Praėjusiais metais ak-
tyviai projektus teikė ne 

tik miesto, bet ir rajono 
gyventojai. Akivaizdu, kad 
Rokiškio miesto ir mieste-
lių gyventojams sudėtinga 
konkuruoti, todėl šiemet 
nuspręsta skirtą 35 tūkst. 
Eur sumą diferencijuoti: 15 
tūkst. Eur skirti rajono pro-
jektams įgyvendinti ir 20 
tūkst. miesto projektams. 
Manome, kad taip paska-
tinsime rajono gyvento-
jus aktyviai teikti projek-
tus, gerinančius miestelių 
aplinką, infrastruktūrą“, 
- teigė rajono meras Ramū-
nas Godeliauskas.

 Šiais metais atlikti pa-
keitimai:

konsultacinė darbo gru-
pė, įvertinusi projektų 
idėjų pasiūlymus, vietoj 
vieno sąrašo sudarys at-
rinktų projektų du sąrašus: 
Rokiškio miesto seniūnijos 
teritorijoje ir kitose Rokiš-
kio rajono seniūnijų terito-
rijose.

projektai negali būti 
įgyvendinami kultūros pa-
veldo objekte bei kultūros 
paveldo objekto teritorijo-
je.

Informacija apie gali-
mybę teikti paraiškas jau 
netrukus. Sekite naujienas!

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.

Ukrainos karo pabėgėliai nemokamai galės 
naudotis įstaigų teikiamomis paslaugomis

Rokiškio rajono savival-
dybės taryba vienbalsiai 
pritarė sprendimui dėl pa-
galbos nuo karo pabėgu-
siems Ukrainos žmonėms.

 
Ukrainos karo pabėgė-

liai, turintys Migracijos de-
partamento prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos išduotą leidimą 
humanitariniu pagrindu lai-
kinai gyventi Lietuvos Res-
publikoje, nemokamai galės 
naudotis mūsų įstaigų teikia-
momis paslaugomis:

Rokiškio baseino paslau-
gomis;

AB „Rokiškio komuna-

lininkas“ asmens higienos 
(pirties) ir skalbimo paslau-
gomis;

Neformaliojo ugdymo 
paslaugomis visose savival-
dybės įstaigose;

Obelių socialinių paslau-
gų namų teikiamomis pas-

laugomis;
Socialinės paramos centro 

paslaugomis;
Savivaldybės administra-

cijos, seniūnijų paslaugomis 
(Obelių pirtis ir kt.).

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.
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„Maisto banko“ pavasarinėje akcijoje – parama ir ukrainiečiams
„Maisto bankas“ pava-

sarinę akciją jau pradėjo. 
Akcija vyks kovo 25-26 
dienomis. Penktadienį 
nuo 15 iki 20 val. Rokiškio 
dekanato „Carito“ sava-
noriai maistą rinks par-
duotuvėje „Maxima XX“ 
(adresas - Respublikos g. 
111B), o šeštadienį - nuo 
10 iki 20 val. „Carito“  bei 
kitų socialinių organiza-
cijų savanoriai paramą 
maisto produktais rinks ne 
tik šiame prekybos centre, 
bet ir parduotuvėje LIDL 
(adresas - Respublikos g. 
113). „Maisto banko“ akci-
ja jau vyksta ir „Rokiškio 
Sirena“ pasidomėjo, kaip 
sekasi savanoriams. Susi-
darė įspūdis, kad aukoja-
ma gana dosniai.

Iš drabužių sunku 
spręsti, kas paaukos, 
o kas - ne
Dar tik pusvalandis nuo 

akcijos pradžios buvo pra-
ėjęs didžiojoje Rokiškio 
„Maximoje“, kai jau buvo 
sukrauta viena dėžė negen-
dančių maisto produktų, o 
parduotuvės vežimėlis, skir-
tas rinkti paramai, po truputį 
pildėsi naujais produktais. 
Prie akcijos turbūt daugiau-
sia prisidėjusi Rokiškio de-
kanato „Caritas“ bendrijos 
vadovė Dangira Šatienė 
pasidžiaugė žmonių gera-
noriškumu ir dosnumu. Per 
maždaug pusvalandį maisto 
produktais pasidalino 22 au-
kotojai.

Rokiškio socialinės pa-

ramos centro dienos centro 
asmenims su negalia socia-
linė darbuotoja Aušra Šal-
kauskienė bei jau minėta 
Rokiškio „Carito“ vadovė 
sakė, kad iš drabužių tikrai 
negalima spręsti, pajėgus 
žmogus paaukoti patirian-
tiems nepriteklių žmonėms, 
ar ne. Būna, kad vargingai 
atrodantis žmogus atneša 
pilną prekių krepšelį ir dar 
pasako: „Imkit, man negaila, 
aš turiu“. Būna ir pykstančių, 
burnojančių bei sakančių, 
kad jiems patiems reikia pa-
galbos. Su tokiais žmonėmis 
moterys sakė į ginčus nesi-
leidžiančios, o jeigu kažkas 

kalba, kad sunku pragyventi, 
pasiūlo patiems kreiptis dėl 
paramos.

Talkino dienos centro 
lankytojos bei 
ateitininkės
Kartu su socialinių įs-

taigų darbuotojomis noriai 
praeivius šnekino ir korteles 
su informacija apie „Maisto 
banko“ akciją dalino kitos 
savanorės. Pradžiai – dvi 
Monikos (Monika ir Mo-
nikutė) iš minėto dienos 
centro, tokioje akcijoje da-
lyvaujančios pirmą kartą. 
Joms talkino užimtumo 
specialistė Danutė Bulo-

vienė. Vėliau šias linksmas 
jaunuoles pakeitė jaunosios 
ateitininkės iš Pandėlio: 
Pandėlio gimnazijos Šv. 
Onos kuopos ateitininkė 
mokytoja Eglė Glemžienė 
bei merginos Kamilė, Ange-
lė ir Greta. Jos „Maisto ban-
ko“ akcijose – ne naujokės. 
Mokytoja Eglė pastebėjo, 
kad tikriausiai dėl to, kad ši 
„Maisto banko“ akcija yra 
ypatinga (maisto produktai 
skirti ir nuo karo bėgantiems 
ukrainiečiams), jaučiamas 
pagyvėjimas. Ateitininkės ir 
pačios žadėjo prisidėti prie 
paramos patiriantiems ne-
priteklius žmonėms.

Paremti „Maisto 
banką“ galima įvairiai
Žmonės raginami aukoti 

ilgo galiojimo produktus – 
kruopas, konservus, aliejų, 
cukrų, miltus, makaronus, 
sausus pusryčius, arbatos 
pakuotes ir panašiai. Turbūt 
populiariausias aukojamas 
produktas – makaronai. Būta 
ir aukojančių saldumynus: 
saldainius, tepamą kremą 
„Nutella“ ar pan. Verta pa-
minėti, kad „Maisto banką“ 
galima paremti ir pinigine 
parama: pateikti kasoje iš 
savanorių gautą informacinį 
lapelį su brūkšniniu kodu ir 
taip paaukoti 3 eurus arba 

skambinti telefonu 1343 ir 
paremti „Maisto banką“ to-
kia pačia suma. Būta ir žmo-
nių, atnešusių ne maisto, o 
monetas, kurių gavimą sava-
norės iškart pasižymėjo.

Pavasarinėje akcijoje – 
apie 6000 savanorių 
visoje Lietuvoje
„Maisto bankas“ savo tin-

klalapyje skelbia, kad aukoti 
maisto produktus Rokiškyje 
šiomis dienomis dar galima 
ir dviejuose „Iki“ prekybos 
centruose: parduotuvėje 
adresu Jaunystės g. 1, Rokiš-
kis, bei vadinamajame „Cen-
tuke“, esančiame adresu 
Panevėžio g. 16, Rokiškis. 
Pavasarinės akcijos metu 
aukoti maistą galima 69 Lie-
tuvos miestuose ir mieste-
liuose.

Didžiuosiuose prekybos 
tinkluose „Maxima“, „Lidl“, 
„Iki“, „Rimi“, „Norfa“, 
„Utenos prekyba“ darbuosis 
savanoriai iš daugiau kaip 
300 socialinių organizacijų, 
„Maisto banko“ partnerių, 
kurie padeda išdalinti mais-
tą tiems, kam jo labiausiai 
reikia: mažas pajamas gau-
nančioms šeimoms ir as-
menims, darbo netekusiems 
žmonėms, neįgaliems ar pa-
gyvenusiems žmonėms, be-
namiams ir kt. Šį savaitgalį 
parduotuvėse visoje Lietu-
voje jūsų lauks apie 6 000 
savanorių. Primename, kad 
šiemet dalis paaukoto maisto 
bus skiriama ir nuo karo bė-
gantiems ukrainiečiams.

Rita GRIGALIENĖ

Dėl Rokiškio socialinės paramos centro vykdyto projekto sudėlioti galutiniai akcentai
Kovo 24 d. sudėlioti ga-

lutiniai akcentai, pateikta 
bendra informacija apie 
Rokiškio socialinės para-
mos centro vykdytą projek-
tą „Bendradarbiavimas ir 
informacijos apie socialines 
paslaugas sklaida Rokiškio 
mieste“. Projekto partne-
ris – ir „Rokiškio Sirena“, 
visą laikotarpį prisidėjusi 
informacijos viešinimu bei 
dar trys partneriai: Pakruojo 
miesto vietos veiklos gru-
pė, Rokiškio rajono vietos 
veiklos grupė ir Rokiškio 
dekanato Caritas.  Tiksli-
nė grupė - socialinę atskirtį 
patiriantys asmenys: senjo-
rai, neįgalieji, daugiavaikės 
(gausios) šeimos, nepilnos 
šeimos, asmenys, gaunantys 
socialinę paramą.

Projekto metu vyko par-
tnerių ir organizacijų ben-
dradarbiavimo iniciatyvos 
socialinėje srityje, klientams 
informacija buvo teikiama 
per interaktyvų informacinį 
stendą (ekraną), taip pat net 
sudaryta galimybė tokią in-

formaciją gyventojams gauti 
ir namuose, tarpininkauja-
ma, gaunant socialines pas-
laugas, žmonės pavėžėjami, 
palydimi bei kitaip teikia-
ma informacija bei pagalba 
socialinių paslaugų ieškan-
tiems gyventojams.

Vienas iš projekto pro-
duktų - internetinė platfor-
ma apie socialines paslaugas 
Rokiškio rajone - https://
www.socsketis.lt/ 

Vykdytą projektą pristatė 

Rokiškio socialinės para-
mos centro direktorė Jolanta 
Paukštienė, pasisakė Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
mero patarėja Vita Myko-
laitienė, projekto partnerių 
atstovės: Pakruojo miesto 
vietos veiklos grupės pirmi-
ninkė Vaida Šeižė, Rokiškio 
dekanato Carito vedėja – sa-
vanorė Dangira Šatienė, Ro-
kiškio rajono vietos veiklos 
grupės pirmininkė Milda 
Ulevičienė.

Projekto vertė 129 769,76 
Eur, iš jų Europos socialinio 
fondo paramos lėšos – 120 
000 Eur. Informavimo ir 
konsultavimo paslaugos su-
teiktos 418 kartų, iš viso 221 
asmeniui. Tarpininkavimo 
paslauga, teikiant socialines 
paslaugas su pavėžėjimu 
arba palydėjimu suteikta 
364 kartus, 246 asmenims. 
Informavimo, konsultavimo 
ir tarpininkavimo paslauga 
namuose suteikta 43  asme-

nims, kuriems paslauga su-
teikta 58 kartus. Vyko trys 
informaciniai renginiai, ku-
riuose dalyvavo 60 projekto 
dalyvių. Taip pat vyko trys 
videokonferencijos, kurio-
se dalyvavo 90 paslaugas 
gaunančių asmenų, projekto 
vykdytojo ir partnerių at-
stovai. Bendradarbiauta su 
partneriais Pakruojo miesto 
vietos veiklos grupe, todėl 
surengtas vienas išvažiuo-
jamasis renginys į Pakruojį. 

Ten aplankyta Pakruojo si-
nagoga bei Pakruojo dvaras, 
kuriame tuo metu vyko Gė-
lių festivalis.

Informacija apie projekto 
veiklas nuolat buvo skel-
biama Rokiškio socialinės 
paramos centro interneto 
svetainėje, Pakruojo miesto 
vietos veiklos grupės sve-
tainėje, Rokiškio dekanato 
Caritas „Facebook“ pasky-
roje, Rokiškio rajono vietos 
veiklos grupės svetainėje 
bei UAB „Rokiškio Sirena“ 
portale www.rokiskiosirena.
lt. 250 straipsnių bei prane-
šimų paskelbta platformoje 
www.socsketis.lt Projekto 
veiklas vykdė 10 darbuoto-
jų, darbo užmokesčio lėšos 
skirtos 8 asmenims bei prie 
vykdymo prisėdėjo 8 pro-
jekto vykdytojo savanoriai 
bei 6 projekto partnerių sa-
vanoriai.

Projektas jau buvo tikrin-
tas agentūros, pastabų ar re-
komendacijų negauta.

Rita GRIGALIENĖ
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Po ilgos pertraukos – Tarybos posėdis gyvai susitikus 
Po ilgokos pertraukos, 

kai posėdžiaujama buvo 
vien nuotoliniu būdu, 2022 
m. kovo 25 d., Rokiškio ra-
jono savivaldybės tarybos 
posėdis vyko gyvai. Posė-
dyje dalyvavo 22 Tarybos 
nariai, trys politikai ne-
dalyvavo dėl pateisinamų 
priežasčių. Beveik penkias 
valandas vykusiame posė-
dyje dalyvavo ir savival-
dybės biudžetinių įstaigų, 
savivaldybės administraci-
jos atstovai, pristatę spren-
dimų projektus. Tarybos 
nariai bei įstaigų ar savi-
valdybės skyrių atstovai 
džiaugėsi galimybe paben-
drauti gyvai. Dalinamės 
Tarybos posėdžio esminiais 
momentais bei nuotrauko-
mis.

Liūdesys ir džiaugsmas - 
greta
Posėdžio pradžioje tylos 

minute pagerbti anapilin iš-
ėję žinomi Rokiškio rajono 
žmonės: buvęs Tarybos na-
rys, jaunas politikas Karo-
lis Baraišys bei ankstesnėse 
kadencijose savo rinkėjus 
Taryboje atstovavęs žinomas 
verslininkas Zenonas Akra-
mavičius. Po liūdnosios po-
sėdžio dalies sekė ir džiaugs-
mingos žinios – pasveikinta 
ką tik, prieš dvi savaites, du-
krytės susilaukusi Tarybos 
narė Lina Meilutė – Datkū-
nienė.

Naujo Tarybos nario 
priesaika
Dar vienas svarbus mo-

mentas – prisiekė naujas 
Tarybos narys Paulius Var-
nas, užėmęs mirusio kolegos 
Karolio Baraišio vietą. Jo 
Tarybos nario priesaiką pri-
ėmė Vyriausiosios rinkimų 

komisijos atstovas Andrius 
Puksas, kuris taip pat įteikė 
Tarybos nario pažymėjimą.

Pristatyti 43 sprendimų 
projektai, daugiausia - 
ataskaitos
Šįsyk posėdžio darbotvar-

kėje aptarti 43 sprendimų 
projektai. Nemaža jų dalis – 
įvairių atsakingų institucijų, 
biudžetinių įstaigų ataskaitų 
patvirtinimas. 2021 m. vei-
klos ataskaitas pateikė: Ro-
kiškio rajono savivaldybė, 
savivaldybės administracijos 
direktorius, savivaldybės ta-

rybos Etikos, Antikorupcijos 
komisijos, Šeimos taryba, 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės priešgaisrinė tarnyba,  
Rokiškio rajono savivaldy-
bės J. Keliuočio viešoji bi-
blioteka,  Rokiškio krašto 
muziejus, Rokiškio kultūros 
centras, Rokiškio turizmo ir 
verslo informacijos centras, 
Rokiškio baseinas, Rokiškio 
rajono savivaldybės lopšeliai 
- darželiai, Rokiškio rajono 
savivaldybės bendrojo ugdy-
mo mokyklos, Rokiškio ra-
jono neformaliojo švietimo 
įstaigos, Rokiškio rajono sa-

vivaldybės švietimo centras 
ir pedagoginė psichologinė 
tarnyba.

„Diskusijos leidžia 
judėti į priekį“
Pateikiant kai kurias atas-

kaitas, kilo nemenkos disku-
sijos. Aktyviai prieštaravi-
mus reiškė, klausimus kėlė 
Tarybos nariai: Irmantas 
Tarvydis, Stasys Mieliūnas, 
Algis Čepulis, Egidijus Vi-
limas, Gintaras Girštautas, 
Valius Kazlauskas. Kitų po-
litikų replikos – pavienės. 
Išsakyta pastabų dėl anks-

tesnių Tarybos posėdžių ve-
dimo, nepagarbos kitokiai 
nuomonei, neskirto dėmesio 
vieniems ar kitiems klausi-
mams. Kaip sakė Tarybos 
narys Algis Čepulis: „Dis-
kusijos, kitokios nuomonės 
leidžia judėti į priekį“.

Dėmesys ukrainiečiams
Dažnai minėtas ukrainie-

čių klausimas, domintis, ko-
kios sąlygos sudarytos jiems 
apsistoti ir gerai jaustis Ro-
kiškio rajone. Domėtasi, ar 
biblioteka turi knygų, kurias 
galėtų skaityti ukrainiečiai, 
ar pagalvota apie galimybę 
atvykusiems iš Ukrainos 
važinėti po rajoną autobu-
sais. Paskutinis sprendimo 
projektas, kurį pristatė sa-
vivaldybės meras Ramūnas 
Godeliauskas, - dėl pagal-
bos nuo karto pabėgusiems 
Ukrainos gyventojams. 
Sprendimui Taryba pritarė 
vienbalsiai. Nuo šiandien 
Ukrainos karo pabėgėliai, 
turintys Migracijos de-
partamento prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos išduotą leidi-
mą humanitariniu pagrindu 
laikinai gyventi Lietuvos 
Respublikoje, nemokamai 
galės naudotis mūsų įstaigų 
teikiamomis paslaugomis: 
Rokiškio baseino paslaugo-
mis; AB „Rokiškio komu-
nalininkas" asmens higienos 
(pirties) ir skalbimo paslau-
gomis; neformaliojo ugdy-
mo paslaugomis visose sa-
vivaldybės įstaigose; Obelių 
socialinių paslaugų namų 
teikiamomis paslaugomis; 
Socialinės paramos centro 
paslaugomis; savivaldybės 
administracijos, seniūnijų 
paslaugomis (Obelių pirtis 
ir kt.)...

Mobingo nenustatė
Pristatant Rokiškio kultū-

ros centro 2021 metų veiklos 
ataskaitą, Stasys Meliūnas 
domėjosi, kokie patikrinimo 
dėl galimo mobingo šioje įs-
taigoje rezultatai, mat jokios 
atsakymo apie tai negavęs. 
Rokiškio kultūros centro 
direktorė Vaiva Baltrūnai-
tė - Kirstukienė atsakė, kad 
tyrimas dėl  elgesio su reži-
sieriumi Eligijumi Daugnora 
yra atliktas, mobingas nenu-
statytas, o patikrinimo išva-
dos bus pateiktos.

Stasys Meliūnas prašė 
ištirti
Opoziciją Taryboje ats-

tovaujantis Stasys Meliūnas 
posėdžio pabaigoje patei-
kė du prašymus. Vienas jų 
– susijęs su pilietės, kurios 
vaikas buvo gydomas ligo-
ninėje, kreipimusi. Moteris 
nurodė, kad su vaiku buvo 
ligoninėje ir tapo prasto li-
gonių maitinimo liudytoja. 
Paminėta, kad pusryčiams 
pateikiamos košės be drus-
kos, prieskonių, vakarienei 
buvo pateiktas vos 10 gramų 
traputis. Su tokiu maitinimu 
išbūti ligoninėje be artimųjų 
paramos maistu sudėtinga. 
Stasys Meliūnas prašė orga-
nizuoti patikrinimą Rokiškio 
rajono ligoninėse ir išsiaiš-
kinti, kodėl taip yra. Kitas 
prašymas susijęs su istorija 
dėl „Rokiškio autobusų par-
ko“ parduoto autobuso, kuris 
išvyko į Ukrainą ir ten suge-
do. Transporto priemonė par-
duota už metalo laužo kainą 
ir jos būklė iš tiesų atitiko 
metalo laužo statusą. Prašyta 
tikrinti „Rokiškio autobusų 
parko“ direktoriaus darbą ir 
tinkamumą eiti pareigas.  

Rita GRIGALIENĖ

Socialdemokratas siūlo elektriniu paspirtuku leisti naudotis nuo 16 metų
Socialdemokratas Ju-

lius Sabatauskas siūlo 
elektriniu paspirtuku leis-
ti naudotis nuo 16 metų, o 
išklausius specialų kursą – 
nuo 14 metų.

J. Sabatauskas su grupe 
parlamentarų užregistravo 
Saugaus eismo automobilių 
keliais įstatymo pakeitimo 
projektą, kuriuo siūlo api-
brėžti elektrinių paspirtukų 
sąvoką, nustatyti aiškius 
reikalavimus judėjimui šio-
mis transporto priemonėmis, 
pranešė parlamentaro biuras.

„Parengti šį projektą  pa-
skatino tai, kad paspirtukų 
– vis daugiau, grėsmingai 
auga šiurpių eismo įvykių, 
kuriuos sukelia paspirtuki-
ninkai, skaičius, o taisyklių 
nėra. Negalime nereaguoti į 

tokį avarijų, traumų ir suža-
lojimų skaičiaus augimą“, – 
sako pasiūlymą parengęs J. 
Sabatauskas.

Įstatymo projektu siūlo-
ma nustatyti, kad elektriniu 
paspirtuku laikoma „dviratė 
transporto priemonė, varo-
ma elektra“. Siūloma galios 

riba – 500 vatų, o greičio – 
20 kilometrų per valandą.

Elektriniais paspirtukais 
siūloma leisti važiuoti ne 
jaunesniems nei 16 metų 
asmenims, o jei išklauso-
mas specialusis kursas – 14 
metų.

Siūloma įtvirtinti reikala-

vimą, kad galima judėti tik 
su tvarkingas šviesas ir stab-
dį turinčiu elektriniu paspir-
tuku, įpareigoti elektrinių 
paspirtukų vairuotojus tam-
siu paros metu dėvėti šalmą 
ir liemenę.

Be to, siūloma numatyti, 
kad paspirtuku leidžiama 

važiuoti tik vienam asme-
niui ir tik keliais bei spe-
cialiai pritaikytais takais. 
Siūloma drausti paspirtuku 
kirsti perėjas.

„Skrajojantys“ paspirtu-
kininkai kelia grėsmę per 
perėją einantiems pėstie-
siems – ir sau. Kitų transpor-
to priemonių vairuotojai turi 
nedaug šansų laiku paste-
bėti pėsčiųjų perėją kertantį 
elektrinį paspirtuką“, – sako 
J. Sabatauskas.

Parlamentaro pateikia-
mas Lietuvos Kelių polici-
jos tarnybos duomenimis, 
pernai užregistruoti 202 
eismo įvykiai, susiję su pas-
pirtukais, jų metu nukentėjo 
209 žmonės. Seimo narys 
taip pat pažymi, kad ne vi-
sais atvejais yra kreipiamasi 
į policiją.

Respublikinės Vilniaus 
universiteto ligoninės Grei-
tosios pagalbos priimamojo 
duomenimis, per pastaruo-
sius metus į šią įstaigą dėl 
traumų, susijusių su elektri-
niais paspirtukais, kreipėsi 
575 asmenys, iš kurių 243 
patyrė daugybinius suža-
lojimus, 56 asmenys buvo 
hospitalizuoti.

Seimo narys patiekia 
statistinius duomenis, kad 
iš fiksuotų sužalojimų 202 
buvo galvos ir kaklo, iš ku-
rių septyni – gyvybei pavo-
jingos smegenų traumos, 59 
krūtinės ląstos, pilvo ir du-
bens sužalojimai, tarp kurių 
buvo tokių traumų, dėl ku-
rių asmenys buvo iš dalies 
paralyžiuoti. Gydyti 396 
galūnių sužalojimai.

BNS inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-03-29 6 psl.

Iš Ukrainos į Lietuvą atvežti 100 gyvūnų, specialistai 
įžvelgia pasiutligės grėsmę

Į Lietuvą iš Ukrainos 
prieglaudų atvežta šimtas 
gyvūnų, tačiau specialistai 
prioritetą juos prižiūrint 
teikia su karo pabėgėliais 
atvykusiems augintiniams, 
nes įtaria, jog dalis jų gali 
būti sergantys pasiutlige.

Kaip BNS informavo 
Valstybinė maisto ir veteri-
narijos tarnyba, gyvūnai iš 
Ukrainos prieglaudų apgy-
vendinti keliose prieglau-
dose Lietuvoje – „Lesė“ 
Kauno skyriuje, prieglau-
dose „Nuaras“, „Keturkojo 
viltis“, „DogSpotas“ bei 
beglobių gyvūnų labdaros ir 
paramos fonde „Nojus“. Kai 
kurie gyvūnai išsekę, suly-
sę, kamuojami ligų.

„Į Lietuvą iš Ukrainos 
atvežta ir gyvūnų globėjų 
apgyvendinta 100 auginti-
nių, iš kurių 72 šunys ir 28 
katės“, – nurodė tarnyba. 

„Lietuva, kaip ir visos 
27 ES valstybės, prioritetą 
teikia bėgantiems nuo karo 
pabėgėliams, kuriems pa-
daryta išimtis ir leidžiama 
supaprastinta tvarka vykti į 
ES su savo augintiniais. Tai 
reiškia, kad ukrainiečiams į 
ES su savimi leista gabenti 
savo augintinius, kurie gali 
neturėti įprastai būtinų do-
kumentų bei nėra paskiepyti 
nuo pasiutligės ir nesužen-
klinti“, – teigė VMVT.

Anot institucijos, iš 
Ukrainos prieglaudų augin-
tinių gabenimui į ES valsty-
bes jokių išimčių pritaikyti 

nėra galimybių. 
„Visos šalys mato dideles 

rizikas pasiutligės protrū-
kiams“, – BNS informavo 
tarnyba. 

Pasaulio gyvūnų sveika-
tos organizacija teigia, kad, 
pasireiškus nors vienam 
įvežtinės pasiutligės atve-
jui, šalis praras laisvos nuo 
pasiutligės ligos valstybės 
statusą ir jai bus taikomi 
papildomi ribojimai keliavi-
mui, eksportui ir prekybai, 
informavo VMVT. 

Tarnyba informavo, kad 
šuniui, katei, šeškui vyks-
tant iš Ukrainos į ES teri-
toriją taikoma keletas rei-
kalavimų – gyvūnas turi 
būtų paženklintas poodine 
mikroschema, ne jaunesni 
kaip 12 savaičių amžiaus 
gyvūnai turi būti vakcinuoti 
nuo pasiutligės.

„Suprantame, kad yra ne 

viena iniciatyva vežti gyvū-
nus ir iš prieglaudų (gyvūnų 
globos vietų), ir iš veisimo 
vietų. Taip pat žinome, kad 
yra ir „gudravimų“, siekiant 
nepaisyti esamos tvarkos, 
vežama po penkis gyvūnus, 
teigiant, kad augintiniai 
vyksta kartu su šeiminin-
ku“, – apie nusižengimus 
informavo VMVT.

Lietuva neturi ES vidinės 
sienos, todėl iš Ukrainos į 
ES atvykę gyvūnai be kliū-
čių gali atvykti į mūsų vals-
tybę, pabrėžia tarnyba.

Anot jos, dirbtinių barje-
rų pasienyje su Lenkija kol 
kas neplanuojama daryti, 
tačiau raginama susilaikyti 
nuo iniciatyvų iš Ukrainos 
gabenti šunis ar kates nele-
galiu būdu.

Anot tarnybos, Vyriau-
siųjų veterinarijos pareigū-
nų nuotoliniame posėdyje 

visos Europos Sąjungos 
šalys pasisakė už tai, jog ir 
toliau būtų teikiamas priori-
tetas ukrainiečiams pabėgė-
liams su augintiniais, tačiau 
nemato galimybių, nepažei-
džiant reglamentuotos įve-
žimo tvarkos, įleisti beglo-
bius gyvūnus į ES teritoriją.

Atvykstančių gyvūnų 
skiepijimą ir ženklinimą 
šalys įsipareigojo atlikti 
sienos kirtimo vietose arba 
pabėgėliams su augintiniais 
atvykus į paskirties vietą.

„Iš Ukrainos kartu su 
savo šeimininkais į Lietu-
vą atvykstantiems auginti-
niams VMVT yra sudariusi 
galimybes gauti nemokamą 
skiepą nuo pasiutligės ir 
juos paženklinti, sukurtos ir 
palankesnės sąlygos karan-
tinavimui, kad augintiniai 
būtų saugūs ir nesukeltų 
pasiutligės išplitimo grės-

mės“, – pabrėžia tarnyba.

Parsigabenti sudėtinga
Sulaukę prašymo, 17 

Ukrainos gyvūnų į įstaigą 
priėmė ir taip sausakimšas 
„Nojus“. Įstaiga BNS infor-
mavo, jog didžioji dauguma 
atvykusių gyvūnų yra baikš-
tūs, išsekę, sulysę ir dehi-
dratavę, tad įstaiga prašo 
paaukoti kokybiško maisto.

„Šunys su senomis trau-
momis, žaizdoti, akli, su 
piktybiniais navikais, per-
augusiais nagais. Daugelis – 
neįgalūs, nevaldantys kojų, 
vienas šunelis – su trimis 
kojomis. Sunku nusakyti, 
kiek laiko šuneliai buvo ka-
muojami bado“, – nurodė 
nevyriausybinė organizaci-
ja.

Šunys gydomi, po trijų 
savaičių karantino bus pra-
dėta jiems ieškoti namų. 

„Ar mūsų pastangos duos 
vaisių – matysime. Sukaup-
ta patirtis rodo, jog senoliai 
ir neįgalūs keturkojai taip 
ir nugyvena savo likusias 
dienas mūsų prieglaudoje“, 
– teigė „Nojus“.

Prieglaudoje „Nuaras“ 
šiuo metu globojami 15 iš 
Ukrainos parvežtų šunų. Jie 
pervežti iš Odesos apskri-
ties, Čornomorsko, keletas 
ir iš Charkivo, pastarieji la-
bai sulysę. 

Kaip BNS sakė prieglau-
dos vadovė Jurgita Gustai-
tienė, parsivežti šunis iš 
karo niokojamos šalies ne 
taip paprasta. 

„Sulaukiame komentarų, 
kad važiuokit, šimtai žūsta, 
paimkit. Galiu pasakyt, kad 
parsivežt gyvūną sudėtinga 
ir didžiulė atsakomybė“, – 
teigė vadovė.

Anot jos, vienam žmogui 
per sieną leidžiama pravežti 
penkis gyvūnus, tad masiš-
kai jų gabenti nepavyksta, o 
ir Ukrainos prieglaudos į tai 
žiūri atsargiai.

Jos teigimu, bene pirmoji 
į pagalbą beglobiams gyvū-
nams buvo suskubusi lenkų 
prieglauda, tačiau vėliau 
kilo skandalas, kai ši sudėjo 
juos į jūrinius konteinerius.

„Kai mes nuvykome, nu-
vežėme maistą, pasakė, kad 
nepasitiki, neduos, vėliau 
pirmam kartui davė penkis 
šunis, kad neišvažiuotume 
tušti, juos parsivežėme. Tai 
nėra šunys, kuriuos gaudė-
me gatvėje. Jie vakcinuoti, 
skiepyti, ženklinti“, – sakė 
J. Gustaitienė. 

 Pasak vadovės, teko 
girdėti, jog kitose šalyse 
pargabenti šunys išdalijami 
žmonėms, tačiau toks spren-
dimas yra pavojingas.

„Jie paimti iš gatvės, o jei 
pasiutligė? Jei sukandžiotų? 
Tai mirtina liga. Mes pir-
ma apžiūrime, prieglaudos 
pateikia dokumentus apie 
kiekvieną šunelį, skiriamas 
karantino laikas“, – kalbėjo 
„Nuaro“ vadovė.

Į Ukrainą gyvūnų  globos 
organizacijos jau ne kartą 
gabeno paramą maistu.

BNS inform.

Lailūnuose įvyko ataskaitinis-rinkiminis 
bendruomenės narių susirinkimas

Kovo 26 d. Lailūnų 
bendruomenės namuose 
įvyko ataskaitinis - rin-
kiminis bendruomenės 
narių susirinkimas.

Pandėlio seniūnijos se-

niūno 2021 metų ataskaita.
Bendruomenės valdy-

bos pirmininkės ataskaita.
Buhalterės-finansinin-

kės ataskaita.
Bendruomenės valdy-

bos rinkimai.
Bendruomenės pirmi-

ninko rinkimai.
Lailūnų kaimo 
bendruomenės 

inform.

Rokiškio turizmo ir verslo informacijos 
centras - užbaigė muzikos mėnesį

Rokiškio turizmo ir 
verslo informacijos centras 
pradėjęs trankiai, kovo 
mėnesį - muzikos mėnesį 
užbaigė ramiai ir harmo-
ningai.

„Mėnulio būgnelis" - ma-
žai girdėtas ir matytas rami-

nantis instrumentas. Kovo 26 
d. dalyviai susipažino su šiais 
būgneliais ir jų gamintojais 
rokiškėnais „Sagadrums".

Sužinojo Mėnulio būgne-
lių istorijas,  dalyviai išgirdo 
kaip ir kodėl gimė „Saga-
drums" ir, žinoma, patys gro-
jo būgneliu.

Už naujų potyrių ir ra-
mybės vakarą organizatoriai 
dėkoja mėnulio būgnelių 
kūrėjams Gediminas Saga 
ir Loreta Saga (SAGA-
DRUMS).

Rokiškio turizmo ir 
verslo informacijos 

centro inform.
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Rokiškio inžinerijos eksperimentinė klasė griauna mitus – 
šiandienos žemės ūkis stebina modernumu

Bendradarbiaujantis 
verslas ir mokslas – į Ro-
kiškio verslo klubą susi-
telkusios vietos įmonės, 
Vytauto Didžiojo univer-
siteto Žemės ūkio akade-
mija ir Rokiškio profesi-
nio mokymo centras – per 
stebėtinai trumpą laiką 
įveiklino Lietuvoje uni-
kalią socialinę inovaciją, 
kuri jau įgyja pagreitį ir 
teikia vilčių, kad į regionų 
verslus po kelerių metų 
įsilies šiuolaikišką inžine-
rinį ir profesinį išsilavini-
mą įgiję aukštos kvalifi-
kacijos specialistai.

Verslas pats ėmėsi 
spręsti specialistų 
stygiaus problemą
Verslo ir mokslo sukurta 

inovacija – Rokiškio inži-
nerijos eksperimentinė kla-
sė. Tai ne mokymosi erdvė 
konkrečioje vietoje, o ilga-
laikis edukacinis projektas, 
skirtas Rokiškio profesi-
nio mokymo centro ir šio 
rajono bendrojo lavinimo 
mokyklų moksleiviams. 
Vos prieš mėnesį startavęs 
projektas sulaukė atgar-
sio visoje šalyje ir steigti 
analogiškas klases jau turi 
ambiciją bent kelių rajonų 
verslininkai.

Rokiškis – vienas ato-
kiausių šalies rajonų, kuria-
me veikia ne viena dešimtis 
modernių pramonės ir že-
mės ūkio įmonių, pastaruo-
ju metu vis aštriau juntan-
čių inžinerinį išsilavinimą 
turinčių specialistų trūku-
mą. Rokiškėnai verslinin-
kai ėmėsi iniciatyvos patys 
spręsti šią problemą, ska-
tindami vietos moksleivius 

įgyti šią paklausią profesiją 
ir grįžti dirbti į gimtąjį regi-
oną. Verslininkų partneriais 
idėjai įgyvendinti tapo inži-
nierius rengianti VDU Že-
mės ūkio akademija ir Ro-
kiškio profesinio mokymo 
centras. Pasirašyta trišalė 
bendradarbiavimo sutartis. 
Susitarta, kad VDU ŽŪA 
sukuria edukacinę moks-
leiviams skirtą programą, 
o verslas finansuoja moks-
leivių keliones į Kauną bei 
sudaro sąlygas jų užsiėmi-
mams vietos įmonėse, o pa-
sirinkusiesiems inžinerijos 
studijas – mokomosioms 
praktikoms bei baigiamųjų 
darbų rengimui. „Turime 
tikslą, kad geriausi mūsų 
vaikai rinktųsi inžinerijos 
studijas ir po jų grįžtų dirbti 
bei stiprinti gimtąjį kraštą“, 
– pasakoja projekto inicia-
torius, Rokiškio verslo klu-
bo prezidentas, agroverslo 
įmonės „Ivabaltė“ genera-
linis direktorius Irmantas 
Tarvydis, prognozuojantis, 
kad nesiimant sprendimų 
dėl inžinierių stokos vers-
las netrukus patirtų labai 
rimtų problemų.

Į pirmąjį užsiėmimą 
VDU ŽŪA – trys pilni 
autobusai rajono 
moksleivių
Po VDU ŽŪA ir vietos 

verslo atstovų apsilankymų 
Rokiškio rajono gimnazijo-
se norą dalyvauti Rokiškio 
inžinerijos eksperimentinės 
klasės veiklose pareiškė 
per 120 moksleivių, o jų 
pirmajai kelionei į užsiė-
mimus VDU ŽŪA Inžine-
rijos fakultete prireikė net 
trijų autobusų. „Įspūdžiai, 

su kuriais grįžome iš VDU 
Žemės ūkio akademijos, 
yra puikūs. Mūsų nedide-
lio miestelio ir jo apylin-
kių vaikai turėjo galimybę 
pamatyti, kaip gyvena ir 
kokiose laboratorijose mo-
kosi studentai, kokia mo-
derni universiteto infras-
truktūra. Visiškai subliuško 
mitas, kad žemės ūkyje 
žmogaus laukia guminiai 
auliniai. Vaikai susižavėję 
tikisi antrosios kelionės, 
kurios metu VDU ŽŪA 
aplankysime ten vyksian-
čią žemės ūkio parodą „Ką 
pasėsi...2022“, – pasakoja 
Rokiškio rajono Kamajų 
Antano Strazdo gimnazi-
jos mokytoja Genovaitė 
Pavilonienė, neabejojanti, 
kad vaikams labai svarbu 
pamatyti kuo platesnį agro-
sektoriaus kontekstą, nes 
tai motyvuoja stengtis ir 
siekti užsibrėžto tikslo. Pe-
dagogė pastebi, kad Rokiš-
kio inžinerijos eksperimen-
tinėje klasėje mokysis keli 
technika ypač besidomintys 
vaikinai, kurių tėvai ūki-
ninkauja. Ir tai realus VDU 
ŽŪA Inžinerijos fakulteto 
potencialas.

Projekte dalyvaujančio 
Rokiškio profesinio moky-
mo centro direktorės Dia-
nos Giedrikienės nuomonė 
šiuo atveju taip pat viena-
reikšmė: regionų vaikams 
reikia padėti rasti teisingą 
kelią ir jiems įteigti, kad 
visada galima siekti aukš-
tesnio išsilavinimo lygio. 
„Mūsų lūkestis, kad dalis 
moksleivių, dalyvaujančių 
inžinerinės klasės veiklose, 
įgiję inžinerinį išsilavini-
mą, į Rokiškio profesinio 

mokymo centrą ateitų dirb-
ti profesijos mokytojais ir 
padėtų spręsti labai opią 
tokių pedagogų stygiaus 
problemą. Mūsų moky-
kloje rengiami paklausūs 
transporto priemonių re-
montininkai, šaltkalviai su-
virintojai. Moksleiviai, pa-
sirinkę mūsų centrą ir jame 
įgiję profesinio mokymo 
diplomą stodami į universi-
tetą gauna papildomą balą ir 
tai taip pat yra stimulas ne-
apsiriboti įveiktu pirmuo-
ju laipteliu“, – inžinerinės 
klasės tikslus komentuoja 
D. Giedrikienė, pastebin-
ti, kad Rokiškio profesinio 
mokymo centro infrastruk-
tūra šiuo metu yra labai 
gera ir mokymąsi jame ren-
kasi vis stipresni mokiniai. 
Juos ir bus siekiama moty-
vuoti įgytas žinias tobulinti 
universitete, pasinaudojant 
unikalia verslo suteikta ga-
limybe. „Mokslas ir verslas 
turi eiti išvien. Verslininkai 
aktyviai dalyvauja rengiant 
ir tobulinant mokymo pro-
gramas, išdėsto savo lū-
kesčius. Mes savo ruožtu 
stengiamės dirbti verslui“, 
– teigia Rokiškio profesinio 
mokymo centro vadovė.

Turininga programa
planuojama dvejiems 
mokslo metams
„VDU ŽŪA turi gausų 

būrį socialinių partnerių, 
su kuriais vykdomi patys 
įvairiausi bendri projek-
tai. Tačiau Rokiškio verslo 
klubo narių iniciatyva yra 
išskirtinė. Ji galėtų būti pa-
vyzdys visiems verslams 
ir visiems regionams. Jei-
gu verslas suinteresuotas 

regionų gyvybingumu ir 
plėtra, jis turėtų paskatin-
ti, padrąsinti vietos vaikus 
ir parodyti jiems teisingą 
kelią“, – Rokiškio verslo 
klubo iniciatyvą komentuo-
ja VDU ŽŪA kanclerė prof. 
dr. Astrida Miceikienė, ne-
abejojanti, kad būtina ska-
tinti jaunų žmonių įsitrau-
kimą į verslus, o Rokiškio 
inžinerijos eksperimentinė 
klasė – puikus instrumentas 
siekiant šio tikslo: vaikai 
akivaizdžiai susitinka su 
verslo ir mokslo atstovais, 
mato klestinčias įmones ir 
modernias laboratorijas. Ir 
tai jauniems žmonėms pa-
deda suprasti, kad žemės 
ūkis ir maisto sektorius yra 
ateitis.

VDU ŽŪA Inžinerijos 
fakulteto docentas dr. Jo-
nas Čėsna pasakoja, kad 
pastebint moksleivių su-
sidomėjimą, numatoma 
Rokiškio inžinerijos eks-
perimentinės klasės veiklų 
plėtra, suteikiant galimybę 
moksleiviams tęsti veiklas 
ir sekančiais mokslo me-
tais, renkantis dviejų moks-
lo metų trukmės inžinerijos 
klasės programą. Kuriant 
programą numatoma, kad į 
VDU ŽŪA atvykstantiems 
moksleiviams bus vaizdžiai 
ir intriguojančiai pristatomi 
skirtingų inžinerijos sričių 
dalykai. Stebint termovi-
zorių bus aiškinamasi, ko-
kios fizikinės jėgos veikia 
skriejantį kukurūzo grūdą, 
demonstruojamos kosmoso 
technologijos, padedančios 
valdyti žemės ūkio maši-
nas, dronai, bus supažindi-
nama su robotikos ypaty-
bėmis, ieškoma atsakymų 

ką darytų robotai be me-
chanizmų, analizuojamos 
konstrukcinės medžiagos, 
jų galimybės, mokoma 
konstravimo, medžiagų 
apdirbimo, atskleidžiama, 
kokios sąlygos užtikrina 
mašinų ir jų konstrukcijų 
darbingumą bei kalbama 
apie įvairius kitokius in-
žinerinius procesus. Dalis 
inžinerinės klasės užsiėmi-
mų, kuriuos ves VDU ŽŪA 
dėstytojai, vyks Rokiškio 
verslo įmonėse.

Rokiškio inžinerijos 
eksperimentinė 
klasė – VDU ŽŪA 
Sumanaus moksleivio 
akademijos dalis
Rokiškio inžinerijos eks-

perimentinė klasė – ne vie-
nintelis VDU ŽŪA mokslei-
viams skirtas projektas. Jau 
šešti metai čia gyvuojanti ir 
auganti Sumanaus mokslei-
vio akademija – projektas, 
skirtas moksleivių pasirink-
tos mokslų krypties (vers-
lumo, inžinerijos, gamtos 
mokslų, ekologijos), kūry-
biško mąstymo bei prak-
tinių įgūdžių lavinimui. 
Atsižvelgiant į Sumanaus 
moksleivio akademijos po-
tencialą augti, nutarta, kad 
Rokiškio inžinerijos ekspe-
rimentinė klasė taps moks-
leiviams skirtos programos 
dalimi, naująją VDU ŽŪA 
ir Rokiškio verslo atstovų 
bendradarbiavimo iniciaty-
vą pavadinant „Sumanaus 
moksleivio akademijos Ro-
kiškio inžinerijos eksperi-
mentine klase“.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Kamajų bendruomenės centre įvyko 
edukacija „Skrebinimas atviruke“

Kovo 25 d. Kamajų ben-
druomenės centre įvyko edu-
kacija „Skrebinimas atviru-
ke“ su Enrika Paviloniene.

Skrebinimas. Daugelis pa-
klaus, kas tai? Pasirodo, kad 

tai labai įdomi technika svajo-
nėms pildyti.

Kamajų bendruomenės 
centras dėkoja mielai moky-
tojai Enrikai Pavilonienei, už 
puikias pamokas ir patarimus, 
taip apt šauniąjai bilioteki-

ninkei Elingai už organizaci-
nį darbą, o visoms dalyvėms 
už puikius darbelius. Galbūt, 
skrebinimas taps nors vienos 
dalyvių hobiu.

Kamajų seniūnijos 
inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje

Sigito Daščioro fotografijų paroda „Labiau Harpijos negu Mūzos“?, Parodų 
galerijoje „Autografas“.
Literatūros paroda „Kovo 16-oji – Knygnešio diena“, Informacijos ir kraš-
totyros skyriuje.
Spaudinių paroda „2022-ieji metai – Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
metai“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Albumų paroda „Moterys tapyboje“, Meno ir muzikos erdvėje. 
Rokiškio Jaunimo Centro Dailės mokyklos Jaunųjų keramikų kūrybinių lip-
dinių paroda, Meno ir muzikos erdvėje. 
Skaitydami paminėkime gyvūnų gerovės metus, Lankytojų skyriuje.
Knygų paroda „ Metų knyga 2021“, Lankytojų skyriuje
Bibliotekininkės Virginijos Krasauskienės fotografijų paroda „Debesų laisvė“, 
Lankytojų skyriuje.

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

RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo skyriuje

Kovo 29 d. nuo 1500 val. – užsiėmimai su trimate modeliavimo programa 
TinkerCad. 3D velykinio margučio maketavimas ir spausdinimas, VB Vaikų ir 
jaunimo skyriaus  Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Kovo 30 d. 15 val. –užsiėmimai su Fisher Technik konstruktoriais, LEGO pro-
gramuojamais robotais ir su trimate modeliavimo programa TinkerCad, VB 
Vaikų ir jaunimo skyriaus  Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

Aplankykite Rokiškio rajone 
veikiančias parodas
Rokiškio rajono tautodailininkų ataskaitinė kūrybos darbų paroda
Paroda veiks iki balandžio 16 d.

Klaudijaus Pūdymo skulptūros retrospektyva
Paroda veiks iki balandžio 30 d.

Kraštiečių menininkų jubiliatų kūrybos darbų paroda iš Rokiškio 
krašto muziejaus fondų
Paroda veiks iki birželio 1 d.  

Paukščių iškamšų paroda iš Telšių žemaičių muziejaus „Alka“ gam-
tos eksponatų kolekcijos
Paroda veiks iki 2023 m. vasario

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio skyriuje (Laisvės g. 
19, Rokiškis) Medžiotojų trofėjų paroda. 
Norint apžiūrėti parodą prašome susitarti iš anksto tel. +370 458 
31512. +370 615 44586

Laisvės kovų istorijos skyriuje Obeliuose
Paroda
Albino Tindžiulio relikvijos byloja Lietuvai
Paroda veiks iki birželio 6 dienos

Rokiškio rajono savivaldybė 2022 m. kovo 30 d. 
skelbia konkursą Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso 
posėdžio atrankos data – 2022 m. birželio 16 d.
Daugiau informacijos: https://rokiskis.lt/gyvento-
jui/konkursai-ir-darbo-pasiula/

Užs. 1704

Informacija ukrainiečiams, apsistojusiems 
Rokiškio rajone! 
Susitikime. Susipažinkime. Bendraukime.
Pirmadienį, kovo 28 d., 16.00 val. Rokiškio savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės a. 16, Rokiš-
kis (I aukštas)) kviečiame 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!!!

Užs. 1705

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. 1706



07:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
08:30 KK2
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
11:00 Ūkininkas ieško žmonos
12:00 Keičiu žmoną 
13:00 Speciali Žinių laida
14:20 Turtuolė varguolė 
15:30 Pabelsk į mano širdį 
16:30 Uždraustas vaisius 
17:35 Labas vakaras, Lietuva
19:30 Žinios
20:30 KK2
21:00 Bučiuoju. Rūta
22:00 Rimti reikalai 4 
22:30 Žinios
23:30 Žmonijos biuras
01:25 Paskutinis laivas 
02:20 Skolų išieškotojas 2
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris 
05:40 Alchemija. VDU karta

Btv

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

10:30 Kalnietis 
11:30 Seklys ir Makaulė 
12:35 Mentalistas 
13:35 CSI. Majamis 
14:30 Mano virtuvė geriausia 
15:50 Teisingumo agentai 
17:00 Kalnietis 
18:00 Info diena
18:30 Mentalistas 
19:25 Seklys ir Makaulė 
20:30 Akloji zona 
21:30 Pričiupom! 
22:00 Mirtinas žaidimas
00:00 Beatodairiški veiksmai
01:55 Strėlė
02:50 Akloji zona

Lrytas

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 180° kampu
07:00 „Gyvi“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Mama” 
10:05 „Netikėtas teisingumas“ 
11:10 „Neišsižadėk“ 
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05:05 Magijos mokslas
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 Mano geriausias 
draugas
12:30 Istorijos perimetrai
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Tai kur toliau? 

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Premjera
23:55 Komisaras Reksas 
00:45 Sukurta Lenkijoje 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus 

Tv3

05:15 Moderni šeima 
06:00 Vėžliukai nindzės 
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 Gero vakaro šou 
20:30 Tautos tarnas 
21:00 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Vidurnakčio saulė
00:20 Bulis 
01:20 Elementaru 2
02:20 Pasirodymas 
03:20 Ką mes veikiame šešėliuose
03:50 Bulis 
04:50 Moderni šeima

Lnk

05:10 Volkeris, Teksaso reindžeris 
07:00 Rimti reikalai 
07:30 Bus visko

08:30 KK2
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
11:00 Ūkininkas ieško žmonos
12:00 Keičiu žmoną
13:00 Speciali Žinių laida
14:20 Turtuolė varguolė 
15:30 Pabelsk į mano širdį 
16:30 Uždraustas vaisius
17:35 Labas vakaras, Lietuva
19:30 Žinios
20:30 KK2
21:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
22:00 Rimti reikalai
22:30 Žinios
23:30 Skolų išieškotojas 2
01:30 Paskutinis laivas 
02:25 Misija "Neįmanoma" 3
04:40 Volkeris, Teksaso reindžeris 

Btv

07:05 CSI. Majamis 
08:00 Mano virtuvė geriausia 
09:25 Teisingumo agentai
10:30 Kalnietis 

11:30 Seklys ir Makaulė 
12:35 Mentalistas
13:35 CSI. Majamis 
14:30 Mano virtuvė geriausia
15:50 Teisingumo agentai
17:00 Kalnietis
18:00 Info diena
18:30 Mentalistas 
19:25 Seklys ir Makaulė
20:30 Akloji zona
21:30 Pričiupom!
22:00 Beatodairiški veiksmai
23:55 Išpirka
01:50 Strėlė 
02:45 Akloji zona 

Lrytas

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Švyturių žmonės
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 Laikykitės ten
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 Laikykitės ten
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“ 
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31 05:05 Kūrybingumo 

mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas 
Monkas 1 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gamtininko užrašai
12:30 Nacionalinė 
ekspedicija 
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:00 Žinios
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Premjera. Ponių 
rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 (Pra)rasta karta
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Premjera. Amerikos 
dvelksmas 
23:55 Komisaras Reksas 
00:45 Sukurta Lenkijoje
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro.
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:15 Moderni šeima 
06:00 Vėžliukai nindzės

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 Farai 
20:30 Tautos tarnas 
21:00 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 12 galimybių
00:50 Bulis
01:50 Elementaru 
02:50 Pasirodymas
03:50 Ką mes veikiame šešėliuose 
04:20 Bulis
05:15 Moderni šeima

Lnk

05:20 Volkeris, Teksaso reindžeris 
07:00 Rimti reikalai 4

12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 „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 Oponentai
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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01 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 Pusryčiai pas 
kaimyną
12:30 Širdyje lietuvis
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Ieškomas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Žmogus su randu
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus 

Tv3

05:15 Moderni 
06:00 Vėžliukai nindzės 
06:30 Didvyrių draugužiai 
07:00 "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 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Naujas imperatoriaus pokštas
21:05 Stiklas
23:45 Pasiruoškite smūgiui
01:40 12 galimybių
03:50 Vidurnakčio saulė

Lnk

05:40 Alchemija. VDU karta
06:10 RETROSPEKTYVA
07:00 Rimti reikalai 
07:30 Bučiuoju. Rūta
08:30 KK2
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
11:00 Ūkininkas ieško žmonos 

12:00 Keičiu žmoną 
13:00 Speciali Žinių laida
14:20 Turtuolė varguolė 
15:30 Pabelsk į mano širdį 
16:30 Uždraustas vaisius 
17:35 Labas vakaras, Lietuva
19:30 Žinios
20:30 KK2 penktadienis
22:00 Pirmas nužudymas
00:10 Snaiperis 3
02:00 Žmonijos biuras
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris 

Btv

07:05 CSI. Majamis 
08:00 Mano virtuvė geriausia 
09:25 Teisingumo agentai 
10:30 Kalnietis 
11:30 Seklys ir Makaulė 
12:35 Mentalistas 
13:35 CSI. Majamis 
14:30 Mano virtuvė geriausia 

15:50 Teisingumo agentai
17:00 Kalnietis
18:00 Info diena
18:30 Mentalistas
19:25 Seklys ir Makaulė
20:30 Amerikietiškos imtynės
22:30 Debesies šešėlis
00:10 Mirtinas žaidimas
02:10 Strėlė

Lrytas

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Istorija gyvai
07:00 „Gyvi“ 
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 Laisvės TV valanda
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 Laisvės TV valanda
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Reali mistika“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas“ 
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“ 
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PASLAUGOS

• Dengiame stogus, statome 
karkasinius pastatus, 
pasirūpiname visomis 
medžiagomis.  
Tel. 8 687 73 069. Rokiškis
• Nedideliais kiekiais pjaunu 
medžius privačiame miške - 
ištraukiu, skersuoju, skaldau, 
transportuoju. Taip pat 
formuoju gyvatvores, geniu 
vaismedžius, tvarkau aplinką 
- lapų grėbimas, išvežimas. 
Stumdymo buldozeriu, kelmų 
rovimo darbai.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• 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

PERKA

• Perku statybinę armatūrą 
- 6, 8, 10 mm (tinka ir 
nedideliais kiekiais).  
Tel. 8 620 31 910. Rokiškis
• Perku naudotą, geros būklės 
sofą-lovą, iki 100 Eur.  
Tel. 8 624 62 178. Rokiškis
• Perku naudotą vienfazę 
betono maišyklę.  
Tel. 8 687 24 127. Rokiškis
• Perku padangas arba ratus 
nuo VW Golf ar Audi A3 
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

• Naują neišpakuotą dušo 
kabiną 90x90x194 cm. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 617 21 569. 
Rokiškis
• Naują biuro (kompiuterio) 
kėdę. Nauja kainuoja 98 Eur., 
parduodu už 60 Eur.  
Tel. 8 675 40 662. Rokiškis
• Rašomąjį stalą. Ilgis 1 m, 
plotis 50 cm. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 616 48 186. Rokiškis
• Kavos staliuką. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 682 21 205. 
Rokiškis
• Stalą (pasididina). Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 21 205. 
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. 
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

BALDAI

• 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. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis

• Lengvą nedidelį puikiai 
veikiantį dulkių siurblį 
Rowenta. Kamajai. Kaina 
38 Eur. Tel. 8 648 70 025. 
Rokiškis
• Skrudintuvę, 5 Eur. Elektrinį 
arbatinuką, 7 Eur. Metalinį 
termosą, 4 Eur. Kamajai.  
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Išpakuotą, bet nenaudotą 70 
l vandens šildytuvą. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 617 21 569. 
Rokiškis
• Mechanines svarstykles. 
Kamajai. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Puikios būklės drabužių 
džiovyklę Samsung. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 636 47 269. 
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 
mašiną. Siaura, neužimanti 
daug vietos. Kaina 70 Eur. 

BUITINĖ TECHNIKA

Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• Gerai veikiančią 
mikrobangų krosnelę 
Standart. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

• Bičių šeimas su pilna 
komplektacija ir avis su 2 
mėn. prieaugliu.  
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones. Turiu patirties ir 
slaug. pažymėjimą.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau buhalterės ar 
apskaitininkės darbo.  
Tel. 8 600 26 449. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo (B 
kategorija). Turiu nuosavą 
automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 646 97 019. 
Rokiškis
• 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
• 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

IEŠKO DARBO

KITA

• Malkas. 8 m, traktorinė 
priekaba. Maišytas lapuotis, 
300Eur., beržas 350 Eur., 
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kaladėmis 280 Eur.  
Tel. 8 616 51 956. Rokiškis
• Malkas. 8 m, maišytas 
lapuotis 300 Eur., beržas 350 
Eur., kaladėmis 280 Eur.  
Tel. 8 615 83 220. Rokiškis
• Vasarinis kviečius ir miežius 
sėklai C3. Tel. 8 627 34 750. 
Kupiškis
• Skaldytas sausas malkas. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 624 11 926. Rokiškis
• 9 nenaujus avilius su įranga, 
magazinais ir rėmeliais.  
Tel. 8 675 24 707. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Trumpai nešiotą dešinės 
rankos M dydžio riešo-
plaštakos įtvarą. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Radiatorių . Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 616 48 186. Rokiškis
• 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. 
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
• Dujų balionus. Galima 
pasigaminti gerą šašlykinę, 
kepsninę. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. 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

• Xbox Series S, 4 metų 
garantija, būklė puiki, pridedu 
HDD išorinį diską 2TB. Visi 
laidai, dėžė. Kaina 230 Eur. 
Tel. 8 606 46 612. 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• 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

• 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 Galaxy S9 
Plus. Viskas veikia kaip 
priklauso. Nedaužtas ir 
neremontuotas. Nugarėlė ir 
šonai idealūs, ekranas turi 
naudojimo žymių. Yra dėžutė, 
kroviklis. Pridėsiu du naujus 
silikoninius dėklus. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 697 41 092. 
Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Visiškai naują, net 
neišpakuotą, tiesiai iš salono 
Samsung Galaxy A22 5G 64 
GB. Baltos spalvos. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 604 87 522. 
Rokiškis

• Elektrinę - akustinę gitarą. 
Pilno dydžio, ne iš Kinijos. 
Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pigiai sodą su nameliu 
prie Kavoliškio. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 620 70 057. Rokiškis
• 3 ha žemės sklypą prie 
Sartų ežero. Prie gero kelio, 
kraštinis, 250 m ribojasi su 
Šventosios upe. Kitoje tilto 
pusėje Sartų ežeras. Galimos 
statybos. Yra galimybe ir 6 
ha. Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• 30 arų komercinės 
paskirties sklypą Rokiškio 
mieste. Geras privažiavimas, 
visos komunikacijos. 
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. 
Reikalingas remontas. 5 
aukštas, Liepų g. Sudomintų 
ir keitimas. Kaina 5000 Eur. 
Tel. 8 673 21 322. Rokiškis
• 4 ha žemės sklypą Jovydžių 
k., Obelių sen.  
Tel. 8 682 45 035. Rokiškis
• 2 kambarių butą su 
patogumais Pandėlio g. 1A. 
Tel. 8 604 90 724. Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių 
g. Pirmas aukštas. 
Reikalingas remontas. Kaina 
34000 Eur. Tel. 8 676 32 
459. Rokiškis
• 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 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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. 
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

• Šeima skubiai išsinuomotu 
butą Juodupėje. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 676 90 299. 
Rokiškis
• Išnuomosiu kol kas 
1 metams tvarkingą su 
pagrindiniais baldais erdvų 
2 kambarių butą Vilties g. 
4 aukštas. Pilnai įrengta 
virtuvė, buitinė technika. 
Nuoma 150 Eur. Bus būtinai 
imamas depozitas 300 Eur. 
Be gyvūnų. Tel. 8 617 42 
291. Rokiškis
• Su draugu ieškau 
išsinuomoti 1 kambario 
butą su baldais nuo 100 iki 
120 Eur. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą.  
Tel. 8 612 30 996. Rokiškis
• Ieškomas butas arba namas 
nuomai Juodupėje, Onuškyje 
ar aplink. Domina tiek 
ilgalaikė, tiek trumpalaikė 
nuoma. Domina visi 
variantai. Tel. 8 686 89 529. 
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

NUOMA
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• Tvarkingą vaikišką dviratį. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Vaikišką automobilį. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 684 51 525. 
Rokiškis
• Vaikišką dviratuką su 
vairalazde ir ratukais (galima 
nuimti). Puikios būklės, 
labai mažai naudotas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 616 32 952. 
Rokiškis
• Berniukui lovą Formulė-1 
su kokybišku čiužiniu 2x0,9 
m. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 687 84 017. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Pamestas valstybinis 
traktoriaus numeris A498H. 
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Siūlome darbą pagalbiniams 
darbininkams miške.  
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
• Reikalingas 
automechanikas. Pastovus 
atlyginimas, geros darbo 
sąlygos. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) krautuvo 
vairuotoja (-s). Darbo vieta 
- Panemunėlio gelž. Stotis.,  
Rokiškio r. Darbas 8:00 - 
17:00 val. Darbo užmokestis 
– neatskaičius mokesčių nuo 
960 Eur iki 1160 Eur. Tel. 
861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Įmonė ieško darbuotojo 
darbui prie kapaviečių. 
Betonavimas, akmens 
klijavimas , trinkelių 
dėjimas ir kita. Atlyginimas 
aptariamas pokalbio metu. 
Pageidautina darbuotojas 
be žalingų įpročių , turintis 
B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. . Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 681 27 301. 
Rokiškis
• Reikalinga kirpėja 
(manikiūrininkė - visažistė). 
Tel. 8 685 41 483. Rokiškis
• Įmonė ieško vairuotojo. 
Darbas po Lietuvą su vilkiku. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 650 23 641. 
Rokiškis
• Ieškau buhalterės darbo. 
Patirties turiu.  
Tel. 8 600 26 449. Rokiškis
• Langų apdailai reikalingi 
apdailininkai. Išsami 

SIŪLO DARBĄ

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

• Minamą treniruoklį kojoms, 
9 Eur. Dvi poras hantelių, 
1,1 kg ir 2,3 kg, po 3 Eur. 
Krepšinio kamuolį, 3 Eur. 
Kamajai. Tel. 8 648 70 025. 
Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Armatūrą betonavimui 
14 mm-9 mm, 4 m ilgio, 
13 vnt. Storasienį vamzdį 
7 mm, 2 m ilgio, 2 vnt. 
Senovines molines plytas, 
trifazį ventiliatorių. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 612 21 255. 
Rokiškis
• Naujas nenaudotas 
neišpakuotas metalines duris. 
Rėmo išmatavimai 194x82 
cm. Tel. 8 674 31 240. 
Rokiškis
• Centrinio šildymo katilą. 
Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 685 20 550. Rokiškis
• 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. 
Ilgis 12 m, plotis 28 cm, 
aukštis 80 cm. Tinka 
pamatams. Tel. 8 612 67 388. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Dviratį. Viskas veikia. Ratų 
dydis 25. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 629 78 083. Rokiškis
• Tvarkingus dviračius. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Hyundai Getz. 1,3 l, 
benzinas, keturių durų . Kaina 
1050 Eur. Tel. 8 641 48 433. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Rokiškis
• Priekabą GKB 817 su 
dokumentais. Atsidaro visi 
bortai. Nesavivartė. Kaina 
900 Eur. Tel. 8 682 20 526. 
Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., 2 l, 
benzinas-dujos. TA galioja iki 
2023 spalio. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 698 06 656. Rokiškis
• Dviračius. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 627 70 583. Rokiškis
• VW Golf Plus 2010 m., 
1,4 l, benzinas, iš Vokietijos. 
Ir VW Golf 2009 m., 1,4 l, 
benzinas, iš Vokietijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• 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. 
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
• 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

• Audi A4 gerą vairuotojo 
puses sparną. Tel. 8 614 87 
836. Rokiškis
• Lietus ratlankius R17 su 
padangomis. Tarpai tarp 
skylių 112. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 602 13 688. Rokiškis
• VW Golf 4 R16 ratlankius. 
Tinka VW grupės modeliams, 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

Audi, Seat, Škoda. Vasarinių 
padangų likutis ribinis. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 609 24 316. 
Rokiškis
• Audi ratus R15 5x112. Du 
su padangomis, du be. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 672 89 113. 
Rokiškis
• Dalimis 2006 m. Opel 
Meriva 1,3 l, CDTI, 55 kW. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat B5 
priekinius, galinius žibintus, 
vairo kolonėlę, bagažinės 
uždangalą ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 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
• 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
• 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

• Pakabinamą LG televizorių. 
Skersmuo 104 cm. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 636 47 269. 
Rokiškis
• Televizorių Philips. 38 cm, 
plonas 639. Tel. 8 639 04 429. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung. 

VAIZDO TECHNIKA

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

• Tvarkingą trifazį nedidelį 
diskinį pjūklą malkoms 
pjauti. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• 2pts-4 (didžiosios) žiedą 
su porėmiu, cilindro laikiklį 
prikabinimą ir ašį galinė.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Tvarkingą grėblį-vartytuvą 
Dobilas-3. Kaina 750 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 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

Lietuvoje registruota 
beveik 35 tūkst. karo 
pabėgėlių iš Ukrainos

Lietuvoje registruota 
beveik 35 tūkst. karo pa-
bėgėlių iš Ukrainos, per 
15 tūkst. iš jų – nepilna-
mečiai, rodo pirmadienį 
paskelbti Statistikos de-
partamento duomenys. 

Maždaug trečdalis at-
vykusių ukrainiečių regis-
truota Vilniaus registraci-
jos centre. Kiti registravosi 
Migracijos departamento 
teritoriniuose skyriuose, 
Klaipėdos, Kauno, Aly-
taus, Šiaulių ir Marijampo-
lės registracijos centruose.

4050 į Lietuvą atvykę 
karo pabėgėliai yra vaikai 

iki šešerių metų. 
Praėjusią parą Lietuvoje 

registruoti 767 pabėgėliai, 
iš jų – 355 nepilnamečiai, 
tarp jų – 88 vaikai iki še-
rių.

Dauguma atvykusiųjų 
pateikė prašymus dėl leidi-
mo laikinai gyventi huma-
nitariniu pagrindu.

Jungtinių Tautų duo-
menimis, nuo Rusijos 
prieš mėnesį pradėto karo 
Ukrainoje pradžios šalį pa-
liko 3,8  mln. gyventojų, 
manoma, kad iš savo namų 
pabėgti buvo priversti iš 
viso apie 10 mln. žmonių.

BNS inform.
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Tęsiantis karui Ukrainoje, kas dešimtas Lietuvoje 
jaučiasi pasirengęs saugotis nuo pavojų

Ukrainoje tęsiantis Ru-
sijos invazijai, kas dešimtas 
Lietuvos gyventojas jaučiasi 
pasirengęs apsisaugoti nuo 
galimų pavojų, rodo BNS už-
sakymu „Vilmorus“ atlikta 
apklausa.

Besijaučiantys visiškai in-
formuoti ir pasiruošę nurodė 
9,9 proc. visų apklaustųjų. Iš 
dalies informuoti ir pasiruošę 
jaučiasi 35,8 proc. responden-
tų.

Tai – daugiausia 
Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio gyventojai.
Tuo metu 38,5 proc. ap-

klaustųjų nurodė nesijaučian-
tys pasirengę, nes tam trūksta 
pinigų ar informacijos, o 15,3 
proc. teigė nesantys pasirengę, 
nes nemato tam poreikio.

Dauguma jų gyvena 
mažesniuose Lietuvos 
miestuose ir kaimuose. 
Vasario pabaigoje Rusija 

įsiveržė į Ukrainą ir sukėlė 
karą.

Lietuvos pareigūnai kol 
kas teigia, kad realios karinės 
grėsmės Lietuvai nėra, tačiau 
akcentuoja pasiruošimo svarbą 
visiems galimiems pavojams, 
tarp jų – ir galimai avarijai 
Astravo atominėje elektrinėje, 
Baltarusijoje.

„Nėra taip tragiška“
Civilinės saugos konsultan-

tė Renata Baniulienė sako, jog 
tai, kad kas dešimtas gyvento-
jas jaučiasi visiškai informuo-
tas ir pasirengęs, nėra blogai.

„Jeigu kas dešimtas, tai ti-
kėtina, kad ne kiekviena šeima 
tikrai ką nors žino, bet bent jau 
kas antra šeima – jeigu vienas 
šeimoj žino, tai ir kitiems ką 
nors pasakys. Nėra taip tragiš-
ka“, – BNS sakė ekspertė.

„Aišku, būtų gerai, kad ži-
notų kas antras, bet žinant aps-
kritai požiūrį į saugos reikalus, 

jeigu kas dešimtas gyventojas 
kažką žino, tai nėra taip bevil-
tiškai blogai“, – pridūrė ji.

Konsultantės teigimu, prieš 
mėnesį, kai dar Rusija nebuvo 
pradėjusi karo Ukrainoje, ap-
klausos rezultatai galėjo būti 
gerokai blogesni – šiuo metu 
daug žmonių domisi, patys 
ieško informacijos arba kon-
sultacijų apie tai, ką daryti 
karo atveju.

Pasak ekspertės, visiškai 
pasiruošti neįmanoma, todėl 
jau gerai tai, kad dalis gyven-
tojų jaučiasi pasiruošę nors iš 
dalies.

„Pilnai pasiruošti yra neį-
manoma, tai jeigu nors ką nors 
žino ir jaučiasi nors kažkiek 
pasiruošę, jau yra gerai. Yra 
dar kur tobulėti, bet iš tikrųjų, 
manau, kad palyginus su tuo 
mėnesiu atgal, galvojau, kad 
būtų blogesnis variantas“, – 
kalbėjo R. Baniulienė.

Daug pinigų 
pasiruošimui nereikia
Ji tikina, kad pasiruošimui 

galimoms grėsmėms daug pi-
nigų nereikia, pakanka įvertin-
ti jau turimus daiktus.

„Šiokių tokių atsargų kie-
kvienas turime spintelėje, šal-
dytuve – šiek tiek kiekvienas 

yra pasiruošęs ir šiandien“, 
– tvirtino civilinės saugos kon-
sultantė.

Ji pabrėžė, kad norint būti 
pasiruošusiam nereikia pirkti 
specialios kuprinės, atsargų 
ar išankstinių bilietų į tolimas 
valstybes.

„Viskas priklauso nuo 
požiūrio, žinių, noro. Ta 
nuomonė, kad reikia daug 
pinigų pasirengimui, yra klai-
dinga. Tiesiog reikia susiin-
ventorizuoti tai, ką kiekvienas 
namuose turime“, – teigė R. 
Baniulienė. 

Konsultantės teigimu, apie 
galimus pavojus informacijos 
viešojoje erdvėje nestinga, ta-
čiau apie pasirengimą galėtų 
būti ir daugiau – padėtų in-
formacija ir viešose vietose, ir 
per žiniasklaidos priemones, ir 
nuolatinės pratybos. 

„Informacijos turi būti labai 
daug ir visur (...) Vienam žmo-
gui bus tinkama dalyvauti pra-
tybose, kitas kažką pasiskaitys, 
trečiam dešimt kartų reikia 
pakartoti, kol jis susimąstys. 
Informacijos per daug nebus, 
tik tiek, kad ji turi būti tiksli“, 
– pabrėžė ekspertė.

Pasak R. Baniulienės, ge-
riau pasiruošti iš anksto, bent 
jau apgalvoti galimas strate-

gijas, negu galvoti, kad jokio 
realaus pavojaus nebus.

Tikslūs tyrimo 
rezultatai:
Respondentų klausta, ar 

Ukrainoje vykstant karui, jau-
čiatės informuotas (-a) ir pa-
siruošęs (-usi) apsaugoti save 
nuo galimų pavojų? 

Atsakymai: „Taip, jau-
čiuosi visiškai informuotas ir 
pasiruošęs“ – 9,9 proc., „Jau-
čiuosi iš dalies informuotas ir 
pasiruošęs“  – 35,8 proc., „Ne-
sijaučiu pasiruošęs, nes tam 
trūksta pinigų, informacijos ir 
t. t.“ – 38,5 proc., „Ne, nes ne-
matau poreikio ruoštis“ – 15,3 
proc.

Pasirinkti buvo galima 
tik vieną atsakymą.
Visuomenės nuomonės ir 

rinkos tyrimų centras „Vilmo-
rus“ reprezentatyvią visuome-
nės apklausą atliko kovo 10–
19 dienomis su respondentais 
bendraujant gyvai ir telefonu.

Iš viso apklausti 1005 pil-
namečiai šalies gyventojai 25 
miestuose ir 40 kaimų. Maksi-
mali apklausos paklaida siekia 
3,1 procento.

BNS inform.

Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokykloje vyko 
rajoninis fortepijoninės muzikos 
festivalis „Pavasario garsai“

Rokiškio Rudolfo Lyma-
no muzikos mokykloje vyko 
rajoninis fortepijoninės mu-
zikos festivalis „Pavasario 
garsai“.

Mokiniai fortepijonu 
skambino pasirinktas pavasa-
rines pjeses ir buvo įvertinti 

už muzikalumą, charakterin-
gumą, atlikimo techniką ir 
baroko, klasicizmo, romantiz-
mo, stilistiką.

Sveikiname laureatus ir di-
plomantus.

Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos 
mokyklos inform.
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Kovo 29-oji, 
antradienis, 
13 savaitė.

Iki Naujųjų liko 277 dienos.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 6.58 val., 
leidžiasi 19.49 val. 

Dienos ilgumas 12.51 val.
Mėnulis (delčia) 

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Almantas, Antonija, Bertoldas, 
Helmutas, Manvydas, Sandra
Rytoj: Gvidonas, Virmantas, 

Meda, Ferdinandas
Poryt: Benjaminas, Gina, Ginas, 

Kornelija

Lietuvos įstojimo į NATO diena 
(2004 m.)

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1629 — restitucijos aktu katali-
kams Vokietijoje sugrąžinta nuosa-
vybė.

1790 — gimė 10-tasis JAV pre-
zidentas (1841—1845 m.) John Tyler 
(Džonas Taileris).

1792 — nužudytas Švedijos ka-
ralius Gustavas III.

1801 — Didžioji Britanija užėmė 
Danijos ir Švedijos kolonijas Indijoje.

1848 — prasidėjo trejus metus 
trukęs Danijos karas su Prūsija.

1899 — gimė sovietų saugumo 
šefas Lavrentijus Berija.

1901 — pirmuosius federalinius 
rinkimus Australijoje laimėjo leibo-
ristai.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1877 — gimė poetas ir vertė-
jas Juozas Šnapšys-Margalis. Mirė 
1921 m.

1902 — gimė poetas Leonas 
Kuodys. Mirė 1975 m.

1906 — JAV gimė publicistas, 
prozininkas Martynas Gudelis. Mirė 
1993 m. Čikagoje.

1936 — gimė kultūros istorikas 
Gediminas Ilgūnas.

2004 — Lietuva priimta į NATO.
2012 — pagrindinis Vilniaus 

tarptautinio kino festivalio „Kino 
pavasaris“ prizas atiteko lenkų re-
žisieriaus Grego Zglinskio filmui 
„Drąsa“.

Post scriptum
Bėda neateina viena, bet 

sėkmė irgi.

Traškūs vištienos suktinukai keptuvėje 
su kumpiu ir sūriu

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Vištienos krūtinėlę perpjauti išilgai pusiau. Tokiu būdu gaunami 4 gabalėliai. Kiekvieną 
gabalėlį pamušti, pabarstyti druska, pipirais.
2. Ant kiekvieno gabaliuko dėl griežinėlį kumpio ir sūrio. Susukti į suktinuką.
3. Į dubenį supilti sviestą, įspausti česnako ir išmaišyti. Kiekvieną gabaliuką aptepti sviestu, 
apvolioti džiūvėsėliuose.
4. Į keptuvę gausiai įpilti aliejaus, įkaitinti. Sudėti suktinukus pirmiausia sujungimo puse į 
apačią ir kepti iš visų pusių po kelias minutes iki kol iškeps.

TEŠLAI:
• 2 vienetai  vištienos krūtinėlės
• 6 šaukštai sviesto (tirpinto)
• 4 griežinėliai virto kumpio
• 4 griežinėliai fermentinio sūrio
• 3 skiltelės česnako (arba pagal skonį)
• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų
• pagal poreikį džiūvėsėlių
• pagal poreikį aliejaus

„Maisto banko“ akcijoje 
savaitgalį suaukota beveik 
360 tūkst. produktų

Savaitgalį vykusioje 
„Maisto banko“ akcijo-
je suaukota beveik 360 
tūkst. vienetų ilgo galioji-
mo maisto produktų.

Preliminari jų vertė sie-
kia 420 tūkst. eurų, pir-
madienį pranešė „Maisto 
bankas“.

Akcija vyko 67 mies-
tuose ir miesteliuose, juose 
paramą rinko 325 organi-
zacijos, besirūpinančios 
sunkiai gyvenančiais šalies 
žmonėmis, dirbo daugiau 
kaip 6 tūkst. savanorių.

„Visuomenė išgirdo ne-
vyriausybinių organizacijų 
kvietimą padėti sunkiau 
besiverčiantiems Lietuvos 
žmonėms ir mūsų šalies 
priglaustiems ukrainie-

čiams. Šį savaitgalį su-
rinktas didžiausias maisto 
kiekis, palyginti su dviem 
pastaraisiais pandeminiais 
metais“, – sakė „Maisto 
banko“ direktorius Simo-
nas Gurevičius.

Savaitgalį paaukoto 
krepšelio vertė vidutiniš-
kai siekė 4,43 euro, tačiau 
Raseiniuose vidutinis pa-
aukotas krepšelis sudarė 
5,17 euro, Vilniuje – 5,73 
euro.

Daugiausia produktų 
surinko penki didžiausi 
Lietuvos miestai, po jų 
eina Alytus, Marijampo-
lė, Kėdainiai bei Utena. 
Daugiausiai žmonės auko-
jo makaronų, kruopų, cu-
kraus.

BNS inform.

Seime – idėja daugiavaikiams 
našliams skirti valstybines pensijas

Seime svarstoma inici-
atyva penkis ir daugiau 
vaikų išauginusiam tėvui 
skirti beveik 119 eurų 
siekiančią antrojo laips-
nio valstybinę pensiją. Ji 
būtų skiriama mirus vai-
kų motinai, gavusiai to-
kią pensiją. Tam reikėtų 
142 tūkst. eurų biudžeto 
lėšų.  

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija abejoja, 
ar tokia pataisa būtina, nes 
netrukus bus parengtas pir-
minis  valstybinių pensijų 
sistemos pertvarkos pla-
nas.   

„Dabar siūlytume ne-
priiminėti tokio smulkaus 
projekto (...) Reikėtų in-
tegruoti į būsimą (vals-
tybinių pensijų sistemos 
– BNS) pertvarką“, – pra-
ėjusią savaitę teigė sociali-
nės apsaugos ir darbo vice-
ministras Audrius Bitinas. 

„Pirminius pasiūlymus 

galėtume turėti gal kokį 
birželį“, – pridūrė jis. 

Pasak A. Bitino, per-
tvarkyti valstybines pensi-
jas reikia, nes, pavyzdžiui, 
išmokos skiriasi dešimti-
mis kartų, jos dubliuojasi. 

Viceministras žadėjo, 
kad valstybinių pensijų re-
forma Seimui bus pateikta 
dar šiemet arba vėliausiai 
kitą pavasarį.

„Tikėtina, kad galbūt 
rudens ar vėliausiai pava-
sario sesijoje. Problema 
yra ta, kad nesinori eiti va 
bank – pateikti projektus ir 
po to susilaukti kritikos“, 
– komitete sakė viceminis-
tras.   

A. Bitino teigimu, dis-
kusijos, kuriuo keliu eiti, 
su socialiniais partneriais 
bei šių pensijų gavėjais 
greitai nevyksta.

Valstybinių pensijų įsta-
tymo pataisas dėl daugia-
vaikių našlių pateikė Peti-
cijų komisijos pirmininkas 

konservatorius Edmundas 
Pupinis.  

Seimo Biudžeto ir fi-
nansų komiteto pirminin-
kas Mykolas Majauskas 
įsitikinęs, kad ši pensija 
turėtų būtų bent vienam iš 
tėvų „nuolat prieinama“, o 
Laisvės frakcijai priklau-
santis Vytautas Mitalas 
sako, kad tokios pensijos 
yra „sovietinis rudimentas 
ir reikėtų eiti iš jo, o ne gi-
lyn į jį“.  

Galutinę išvadą Seimui 
dėl pataisos teiks Sociali-
nių reikalų ir darbo komi-
tetas.   

Antrojo laipsnio valsty-
binę pensiją (dviejų valsty-
binių pensijų bazių dydžio 
– 118,7 euro) dabar  gauna 
8315 žmonių, iš jų 8206 
daugiavaikės motinos ir 
109 tėvai. Iš valstybės biu-
džeto tam kasmet skiriama 
apie 12 mln. eurų.  

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Kovo 30 d. Naktį -5
Dieną 4

PV, 
4-9 m/s

Kovo 31 d. Naktį -4
Dieną 7

PR,
5-10 m/s

Balandžio 1 d. Naktį 0
Dieną 8

PV,
6-12 m/s

Orų prognozė kovo 30 - balandžio 1 d.

PRO MEMORIA

Kriaunų seniūnija
ONA EMILIJA DZIKAVIČIENĖ 1943-12-20 – 2022-03-21
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
REGINA KEMEKLIENĖ 1941-12-17 – 2022-03-17
ANTANAS BUTKYS 1934-03-11 – 2022-03-18
ELENA VARNIENĖ 1931-02-10 – 2022-03-22 
BRONĖ BUTEIKYTĖ 1935-12-17 –  2022-03-24
Pandėlio seniūnija
ALVYDAS SAMULĖNAS 1942-10-02 – 2022-03-21
Kamajų seniūnija
JULIJONAS DAŠČIORAS 1938-07-20 – 2022-03-19
ARVYDAS MIKULIONIS 1959-01-07 – 2022-03-14
Juodupės seniūnija
TATJANA BOROVIKOVA 1957-03-13 –  2022-03-18
VIRGINIJA SAVICKIENĖ 1948-10-06 – 2022-03-20

Gegužės 28 d. Rokiškyje - 
tarptautinis ralis „Aplink Lietuvą 2022“

Kovo 24 d. Rokiškyje 
lankėsi Lietuvos automo-
bilių klubo prezidentas 
Rolandas Dovidaitis.

 
„Su klubo prezidentu su-

tarėme, kad ir šiais metais 
Tarptautinis ralis aplink 
Lietuvą 2022, skirtas Lie-
tuvos Respublikos Prezi-
dento taurei laimėti, užsuks 
ir į Rokiškį. 

Ralis vyks gegužės 27-
28-29 dienomis. Gegužės 
28 d. vienas iš etapų vyks 
ir Rokiškyje. Kaip ir per-
nai 15.00 val. Respublikos 
gatvėje numatomas papil-
domas renginys mūsų žiū-
rovams - greituminis slalo-
mas!

 Tariamės ir dėl šona-
slydžio parodomosios pro-
gramos. Džiugina tai, kad 
bendromis Lietuvos auto-
mobilių sporto entuziastų 
ir savivaldybių pastango-
mis tęsiama graži tradicija, 
prasidėjusi prieš 91-rius 
metus.

 Priminsiu, jog Rokiškis 
Ralį aplink Lietuvą priėmė 
2014 m., 2021 m. Priimsi-
me ir šiemet. Tuo patvirti-
name, kad Rokiškis - ralio 
miestas!", - sakė Rokiškio 
rajono meras Ramūnas Go-
deliauskas.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.

Saksofono muzikos virtuozas iš Ukrainos – 
festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ atidaryme

www.rokiskiosirena.lt

Festivalis prasideda 
kovo 31 dieną. Organizato-
riai akcentuoja, kad šiemet 
žiūrovų laukia ne 18 val., 
kaip įprastai, bet pusva-
landžiu anksčiau. 17.30 
val. didžiosios salės antro 
aukšto fojė Jus pasitiks 
saksofono muzika. Garsus 
Ukrainos instrumentalis-
tas Andrey Chmut pasi-
rodys ne tik iškilmingame 
festivalio atidaryme, bet ir 
surengs nedidelį koncertinį 
pasirodymą Rokiškio žiū-
rovams. Tai bus dar viena 
galimybė paaukoti  karo 
niokojamai Ukrainai. An-
drey pabrėžia, kad ši auka 
skiriama ne jam, o pasieks 
tikslinę grupę. Atlikėjas, 
šiuo metu laikinai apsisto-
jęs Lietuvoje, su jauduliu 
ir pagarba dėkoja Lietu-
vos žmonėms, kurie noriai 

siūlo pagalbą jo šaliai, yra 
labai palaikantys ir susi-
vieniję.

Andrey Chmut gimė ma-
žame Vakarų Ukrainos mies-
telyje. Nuo pat mažų dienų 
jo gyvenimas kupinas muzi-
kos: ukrainiečių liaudies ins-
trumentus įvaldę tėvai, viena 
iš seserų yra smuikininkė, 
kita – dainininkė, o nuo pen-
kerių metų Andrey misija 
– tapti pasauliniu mastu pri-
pažintu saksofonistu – nenu-
trūkstamai tęsiasi ir šiandien. 
Atlikėjas studijavo klasikinį 
saksofoną istorinėje Glière 
muzikos konservatorijoje: 
per pastarąjį šimtmetį pro 
jos duris į muzikos pasaulį 
įžengė daug pasaulinio garso 
muzikantų, tarp jų Vladimir 
Horowitz, Militza Corius.

2015 metais Andrey pri-

sijungė prie „Eurovizijos“ 
dainų konkurso nugalėtojos 
Jamalos komandos, su ku-
ria tobulino savo sceninius 
įgūdžius koncertuodamas vi-
soje Europoje ir už jos ribų. 
Atvykęs į Lietuvą, Andrey 
mielai kviečia konsultaci-
joms laisvosios improvizaci-
jos saksofonu tema.

Su nekantrumu laukiame 
Andrey pasirodymo ir  kvie-
čiame į XXXVIII Lietuvos 
profesionalių teatrų festivalį 
„Vaidiname žemdirbiams“, 
kuris vyks kovo 31 d. – ba-
landžio 23 d. Rokiškio kultū-
ros centre.

Tikime, jog teatro kalba 
šiuo metu ypatingai reika-
linga vidinei stiprybei: tad 
kviečiame teatrą patirti kar-
tu.

Rokiškio kultūros 
centro inform.
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ANEKDOTAI
Ateina trys 

narkomanai į vienuolyną, 
pagrobia kunigą ir užlipę 
ant stogo jį numeta. 
Nukritęs vienuolis ant 
žemės užsimuša. Vienas 
iš narkomanų sako:

– Šiandien Betmenas 
be galių.

***
Sūnus ir tėvas ateina 

prie ežero žvejoti.
Tėvas sako:
– Sūneli, duok man 

duonos, pamaitinsim 
žuvis.

–Aš ją suvalgiau.
– Gerai, duok košės.
– Ir ją suvalgiau.
– Tada baik valgyti 

sliekus ir eikime namo.
***
Petriuko mama 

klausia:
– Vaikeli, ar tu per 

kūno kultūros pamoką 
persiauni kojines?

Atsako Petriukas:
– Taip ,mamyte.
– Tai tau įdėt kojines?
– Ne nereikia.
***
Eina girtas žmogelis 

per mišką. Atsitrenkia į 
medį ir sako:

– Atsiprašau labai.
Tai kartojasi keletą 

kartų. Galų gale atsisėda 
ir sako:

– Aš pasėdėsiu kol jūs 
praeisit.

***
Virtuvėje žmona kepa 

kaušinienę, o vyras stovi 
šalia ir rėkia:

– Druskos, druskos 
daugiau! Apversk, 
apversk greičiau!

– Aš žinau kaip reikia 
kepti kiaušinienę.

– Aš tiesiog noriu, kad 
žinotum kaip jaučiuosi, 
kai tu sėdi šalia manęs 
man vairuojant mašiną.

***
Vieną kartą ūkininkas 

vedasi karvę keliu 
ir tranzuoja. Prie jo 
privažiuoja mersedesas, 
atsidaro langas. 
Vairuotojas sako:

– Tave pavešiu, o kaip 
karvė?

Ūkininkas sako:
– Bėgs iš paskos.
Mašina važiuoja 

100 km/h greičiu, bet 
karvė neatsilieka, varo 
90 km/h. Po kiek laiko 
vairuotojas klausia:

– Kodėl tavo karvė 
taip keistai mirksi?

Ūkininkas atsako:
– Turbūt lenks.
***
Taupus kaunietis 

skambina į laikraštį 
norėdamas pareikšti 
užuojautą. Operatorė 
diktuoja tekstą. 
Kaunietis:

– Mirė Janė.
Operatorė:
– Galite sakyti 

daugiau. 5 žodžiai 
nemokami.

Kaunietis:
– Mirė Janė, parduodu 

Volks Wagen Golf.
***
Važiuoja blondinė 

su brunete. Brunetė 
apsižvalgo ir sako:

– Koks gražus miškas.
Blondinė apsižvalgo ir 

sako:
– Kur? Nematau, 

medžiai užstoja.
***
– Seneli, ar tavo visi 

dantys iškritę?
– Visi.
– Tada palaikyk 

sumuštinį, o aš minutei 
išbėgsiu į kiemą.

***
– Nežinau, ką daryti. 

Tarakonai užkankino. 

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
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Laipioja visur – 
ramybės neduoda...

– O tu nusipirk 
kreidučių tarakonams.

– Ir ką, padeda?
– Tai aišku. Pažiūrėk 

– manieji sėdi sau 
kamputyje, paišo.

***
Turguje moterėlė 

rėkauja:
– Bulvės iš 

Černobylio.
– Ko tu čia visiems 

šūkauji, kad iš 
Černobylio. Juk niekas 
nepirks, – bara kolegė.

– Perka, dar ir kaip 
perka! Uošvėms, 
kaimynams.

***
– Kuri pirma nukris 

iš devinto aukšto: 
brunetė ar blondinė?

– Aišku, kad 
brunetė! Blondinė dar 
kelio sustos pasiklausti.

***
Sveiki gydytojau. Ar 

mano operacija buvo 
sekminga?

– Atleisk ,bičiuli, aš 
– šventas Petras.

***
– Kas vaizduojama 

šiame paveiksle: 
saulėtekis ar 
saulėlydis?

– Saulėlydis.
– Iš kur žinai?
– Pažįstu tą 

dailininką. Jis tik apie 
vidurdienį išsiropščia 
iš lovos.

***
Mokytoja klausia 

Petriuko:
– Kas toliau, 

Mėnulis ar Afrika?
– Aišku, kad Afrika! 

Juk Mėnulį tai matome, 
o Afrikos ne.

Mama sūnui i 
kalėjimą:

– Kai atsiuntei 
laišką kartu atvažiavo 
ir policija, išrausė visą 
daržą, nieko nerado. 
Išvažiavo pikti kaip 
velniai.

Sūnus mamai iš 
kalėjimo:

– Kuo galėjau, tuo 
padėjau. Bulves sodinkit 
patys.

***

– Krizė, tėveli, krizė.
***
Mama siunčia laišką 

sūnui į kalėjimą.
– Kai tave pasodino, 

man labai blogai, nei 
ūkis apdirbtas, nei bulvės 
sėtos nei daržas artas.

Sūnus iš kalėjimo 
mamai:

– Tu nesiknisk po 
tą daržą, po to ir tave 
pasodins, ir man dar 
pridės.

Vyriškis vežimu 
įvažiuoja į kaimą.

– Žmonės, malkų 
atvežiau!

Arklys:
– Aha, tu atvežei.
***
Grįžta Petriukas 

iš mokyklos. Tėtis 
klausia:

– Kiek gavai?
– 2,– atsako 

Petriukas.
– Kodėl tiek mažai?

• Dovanoju 2 mėn. šuniuką. 
Augs nedidelis. 
Tel. 8 624 30 370. Rokiškis
• 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

DOVANOJA

patalynės komplektuką. 
Užvalkalas antklodei ir 
dviems pagalvėms. Kamajai. 
Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Vyriškus darbinius batus 
kietintu galu, 48 dydis. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
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

• Beveik nenešiotą lengvą 
šiltą striukę. Kamajai. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 648 70 025. 
Rokiškis
• Beveik nenešiotus sportinius 
batukus. 38 dydis, bet atitiktų 
37. Kamajai. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Nike sportinius batelius. 
Mažai nešioti, labai patogūs 
ir lengvi. 44,5 dydis  - 28,5 
cm, už 8 Eur. Lauko futbolo 
batukus, 43 dydis - 27,5 cm, 
už 5 Eur. Kamajai. 
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Naują neišpakuotą 5D 

• Nike termo aptemptas 
kelnes. 3/4 ilgio, tinka 
vaikinams ir merginoms. 
Mažai nešiotos, 5 Eur. Ir 
ilgas, medvilnė su elastanu, 
merginoms, 1,5 Eur. Kamajai. 
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Radiotehnika S-90 
kolonėles. Tvarkingos, 
skamba gražiai. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA


