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RASTA, PAMESTA

MAISTO PRODUKTAI

• Pabėgo balta avelė (ėriavėdė)
su įsagais. Galbūt kas nors
priglaudė. Jei kas gali suteikti
informaciją praneškite.
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Pabėgo balta avelė (ėriavėdė).
Galbūt kas nors priglaudė. Jei
kas gali suteikti informaciją
praneškite. Tel. 8 682 95 902.
Rokiškis
• Pamesta auksinė apyrankė.
Radusiam atsilyginsiu.
Tel. 8 684 90 247. Rokiškis
• Pamestas valstybinis
traktoriaus numeris A498H.
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis

• Bulves maistines Vineta
Belarosa 0,60 Eur/kg. Sėklines
Karalienė AnnaVegaAgila
0,60 Eur/kg. Ketvirtadienį
šeštadienį prekiaujame turguje.
Galima atvažiuoti į namus
Sėlynės km. Didesnį kiekį
atvežame.
Tel. 8 615 53 934. Rokiškis

Važiuoja anūkė
mašina, o močiutė už
vairo.
- Močiute, aš labai
bijau...
- Tai tu daryk kaip aš,
vaikeli. Užsimerk!
***
Lipa du vyrai į labai
labai aukštą kalną
žiemą.
Vienas murma:
- Pa...pa...pa...
-Pasakysi kai
užlipsim.
Užlipę.
- Na tai ką norėjai
pasakyti?
- Pa...pa...palikome
palapinę apačioje.
- Na tai lipam atgal
pasiimti jos.
Kalno viduryje:
- Pa...pa...pa...
- Pasakysi kai
nulipsim.
Nulipę.
- Na sakyk ką norėjai
pasakyti.
- Pa...pa...pajuokavau.
***
Susitinka du draugai
ir staiga vienas jų
pastebi, kad kitas

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Gerai veikiantį Xbox 360 250
GB. 1 pultelis, visi laidai, 12
žaidimų. Wiﬁ adapteris. Kaina
90 Eur.

mikčioja, ko ankščiau
niekada nebuvo. Na
žodžiu paprašo jis
paaiškint, kaip jis čia
mikčiot pradėjo, o
draugelis ir pasakoja:
- Nu mes su broliu
anksti našlaičiais likom
ir, kad iš bado nemirt,
nusipirkom ožką, o
kadangi nei vienas
melžt nemokėjom, tai
pasikeisdami tiesiai
iš tešmens pieną
čiulpdavom... Nu, žodžiu,
bėgo metai, mes suaugom,
ožka paseno, tai ir nutarėm
ją parduot. Nuvedėm į
turgų, visi vaikšto, niekas
pirkt nenori. Pagaliau
priėjo toks diedukas ir
klausia:
- Tai už kiek berniukai
tą ožį parduodat?!!!
Nu tai brolis vietoj
krito, o aš mikčiot
pradėjau.
***
Kartą ponia Jonaitienė
atėjo į bažnyčią pakalbėti
su kunigu. „Kunigėli,
ką man daryti. Mano
vyras kaskart per mišias
užsnūsta.“ Kunigas nieko

Tel. 8 627 26 002. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Asus.
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 639 04 429. 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

DOVANOJA

kaimas. Tel. 8 610 03 701.
Rokiškis
• Dovanoju apie 50 vnt. šieno
rulonų. Sandėliuoti pastogėje.
Pasikrauti ir išsivežti patiems.
Tel. 8 686 68 854. Rokiškis
• Dovanoju 2 mėn. šuniuką.
Augs nedidelis.
Tel. 8 624 30 370. Rokiškis

AUGALAI

• Narvelį papūgoms ir
graužikams (šinšiloms,
žiurkėnams ir t.t.).
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Dovanojame šieno rulonus.
Išsivežti patiems. Beičių

• Aliejinį ridiką. 700 kg.
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Vasarinių kviečių Akvilon
C3 ir miežių Tesla sėklas.
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis

nelaukdamas ir atsakė:
„Jokių bėdų. Štai, imkit,
šitą segtuką, ir kai tik
pamatysiu, kad jis jau
užmigęs, duosiu jums
ženklą ir jus gerai jam
įsekit į koją.“
Sekantį Sekmadienį,
bažnyčioje, ponas Jonaitis
užmigo. Šitai pastebėjęs,
kunigas suriko „Ir kas dėl
mūsų visų pasiaukojo?“ ir
palinksėjo poniai.
„Jėzus Maria!” sušuko
vyras, gavęs gerą dozę
segtuko. „Teisingai, pone
Jonaiti, Maria pagimdė
mūsų išgelbėtoją.“ Sako
kunigas, nusišypsojęs
moteriškei.
Ne už ilgo, Jonaitis vėl
užmigo. Kunigas iškart
pamatęs vėlgi surėkė: „Ir
dėl ko mes čia esame?“
Jonaitienė vėl įsmeigė,
ir tasai suklykė „Dėl
Dievo...“ „Taip, mano
vaike, dėl Dievo...“
Ilgai netrukus, jis vėl
užmigo, tik šįkart kunigas
nepastebėjo. Pagreitinęs
tempą, kunigėlis jau buvo
kelis kartus davęs signalus
Jonaitienei, bet ji vis

pražiopsodavo. Galų gale
kunigas suriko „Ir ką Ieva
pasakė Adomui, kai ji jam
pagimdė 99-ą vaiką?“
Ponia Jonaitienė
įsmeigė segtuką, ir vyras
suriko: „Tu dar kartą įbesk
ta suknistą daiktą, ir aš jį
per pus nulaušiu ir sukišiu
tau į užpakalį!“
„Amen.“ Tarė žmonės.
***
Vaikai klausia tėvo:
- Ar tiesa, kad Dievas
mumis rūpinasi?
- Taip tiesa.
- O ar tiesa, kad mus
atnešė gandras?
- Taip.
- O dovanas dalina
Kalėdų Senelis?
- Taip.
- Tai kam tada judu su
mama reikalingi?
***
Važiuoja blondinė
ir brunetė savo
automobiliuose, ir staiga
brunetė sustoja.
Blondinė sako :
- Ko čia sustojai?
- Benzinas baigėsi, va
matai skaitliukas rodo.
- Aaa, tai kokia
tu protinga, aš tai
pagalvočiau pasipildė, ir
toliau sau važiuočiau.
***
Ateina draugas pas
Tomą ir klausia:
- Ką čia veiki?
- Uosvinei kėdę taisau atsako Tomas.
- Ar dar ilgai taisysi?
- Ne, tik laidus beliko
prijungti.
***
Guli vyras su žmona
lovoje. Žmona:
- Žinai, brangusis,
jeigu aš iš dušo išeinu su
rankšluosčiu ant galvos,
tai reiškia aš nenoriu
mylėtis, bet jeigu aš
išeinu be rankšluosčio,
tai reiškia, kad aš noriu

ANEKDOTAI
mylėtis.
Vyras:
- Mhm..gerai..dabar
paklausyk mano taisyklių.
Jeigu aš iš dušo išeinu su
rankšluosčiu ant galvos,
tai reiškia, kad aš nenoriu
mylėtis, bet jeigu aš išeinu
be rankšluosčio, tai tada
man nebesvarbu ar tu su
rankšluosčiu, ar ne.
***
Elgeta sako:
- Pone, aš visą savaitę
nemačiau mėsos!
- Maryte, parodyk jam
kotletą!
***
- Mama, aš užlipau
vienai poniai ant kojos,sako Petriukas:
- Ir ką ji padarė? klausia mama.
- Nieko, davė man
saldainį.
- O tu bent atsiprašei?
- Ne, užmyniau ant
kitos kojos.
***
Eina nuliūdes žmogelis
per mišką, toks pavargęs...
Atsisėda prie didelės
obels, paima nukritusį
obuolį ir jau ruošiasi kąsti,
tik kad staiga kirmeliukas
išlenda. Tas ir sako:
- E, tu! Nori, kad
ispildyčiau tris tavo
norus?
- Nu!
- Tai padėk atgal obuolį
ir sakyk savo norus!
Žmogelis padeda obuolį
iš kur paėmė ir sako:
- Pirmas mano noras
- Noriu alaus bokalo iš
kurio niekada nesibaigia
tekėti alus!
Kirmelė išpildo norą ir
toliau klauso:
- Antras bus - Noriu
daug daug pinigų!
Kirmelė išpildo ir toliau
klauso:
- O trečias bus...
- Pradangink mano
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uošviene! Bu ir pinigus
pasisąvins, bet ir alų
išgers!
***
Susitarė Dievas
ir Velnias per metus
pastatyti tiltą tarp rojaus
ir pragaro, kad žmonės
galėtu bendrauti.
Susitinka jie du po metu.
Velnias savo pusėje
pastatė septinių juostu
greitkelį na o Dievas
nieko. Velnias jo ir
klausia:
- O tai kur tavo
tilto pusė juk buvome
susitaria?
- O tu ką manai kad
rojuje lengva gerų
darbininku rasti?
***
Mokytoja liepė
vaikams nupiešti
lauke besiganančią
karvę. Petriukas atnešė
tuščią popieriaus lapą.
Mokytoja ir klausia
Petriuko:
- O kur žolė?
- Ją suėdė karvė.
- O kur tada pati
karvė?
- O ką ji ten veiks,
kur nėra žolės?
***
Du žemaičiai šnekasi.
Pirmas:
- Uždousu mįslę.
- Na... klausyk.
- Kas yr raudons, ilgs
y po žemi gyven? Pyrma
raidie s...
- Nežinau...
- Sleiks!
Antras susidomėjęs
sako pirmam:
- Nuori... aš uždousu
mįslę?
- Na...
- Ilgs, raudons i po
žemi gyven. Pirma raide
a...
- Nežinau...
- Antras sleiks.

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako
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Orų prognozė balandžio 2-5 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Balandžio 2 d.

Naktį -4
Dieną 7

ŠR,
5-10 m/s

Balandžio 3 d.

Naktį -5
Dieną 6

ŠV,
4-9 m/s

Balandžio 4 d.

Naktį -4
Dieną 5

P,
5-10 m/s

Balandžio 5 d.

Naktį -1
Dieną 4

PV,
5-10 m/s

Pigiausių maisto produktų vidutinis
krepšelis kovą brango – pricer.lt
Privalomo veido kaukių dėvėjimo
uždarose patalpose nebeliks kitą savaitę

Privalomo veido kaukių
dėvėjimo daugelyje uždarų patalpų nebeliks kitą
savaitę, jos bus privalomos
tik gydymo, globos įstaigose ir viešajame transporte,
teigia sveikatos viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė.
„Nuo ateinančios savaitės turėtų pasikeisti kaukių
dėvėjimas, nes turime šalių
praktikas – jos yra skirtingos, mes tikriausiai pasirinksime tokią vidutinę, dar
šiek tiek su saugumu susi-

jusią, kadangi vis tiek yra
atmainos, nėra taip ramu ir
Europoje, ir pas mus“, – trečiadienį žurnalistams sakė
viceministrė.
„Tačiau esant stabiliai
situacijai bus keičiama kaukių dėvėjimo tvarka, konkrečiai – privalomas kaukių dėvėjimas liktų asmens
sveikatos priežiūros įstaigose, slaugos, globos ir viešajame transporte, visur kitur
kaukių dėvėjimas taps rekomenduojamas“, – pridūrė ji.
Tačiau ji pridūrė, kad
visuomenė „kviečiama įsi-

vertinti“, kada reikėtų užsidėti veido kaukę, ypač renginiuose.
„Kadangi, saugant save
ir aplinkinius galbūt tam
tikruose renginiuose, įvertinus situaciją, reikėtų pasirinkti saugesnį rekomenduojamą variantą – dėvėti
kaukes“, – kalbėjo A. Bilotienė Motiejūnienė.
Lietuvoje šiuo metu galioja reikalavimas parduotuvėse, paslaugų teikimo
vietose dėvėti medicinines
kaukes ar respiratorius.
BNS inform.

Pigiausių maisto produktų krepšelis Lietuvos
parduotuvėse kovą toliau
brango, rodo kainas stebinčio portalo pricer.lt
analizė.
Kovą, palyginti su vasariu, pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis
brango 6,4 proc. (3,87 euro),
o palyginti su pernai kovu –
16,2 proc. (8,91 euro) brangesnis.

Pigiausias krepšelis buvo
„Maximoje“ – 55,3 euro
(brango 1,17 euro), antroje vietoje „Iki“ – 59,8 euro
(brango 0,55 euro), trečioje
„Lidl“ – 62,4 (brango 3,03
euro), ketvirtoje „Barbora“ – 63,5 euro (brango
3,84 euro), penktoje „Norfa“ – 65,2 euro (brango 5,64
euro), šeštoje „Rimi“ – 65,7
euro (brango 2,94 euro),
septintoje „e-Rimi“ – 67,1
euro (brango 1,6 euro).

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Populiarių ir gerai žinomų produktų vidutinio krepšelio kainų analizė rodo, kad
per mėnesį kainos augo 4
proc. (1,89 euro), o per metus – 24,8 proc. (9,8 euro).
Iš pricer.lt stebimų 52
prekių kainų brango 46
prekės, pigo 6 prekės. Labiausiai brango saulėgrąžų
aliejus, pigiausi makaronai,
grietinė, bulvės, pienas, juoda duona.
BNS inform.
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Balandžio 1-oji,
penktadienis,
13 savaitė.

Greiti makaronai su malta kiauliena

INGREDIENTAI:
• 250 gramų maltos kiaulienos
• 220 gramų spagečių
• 60 mililitrų vištienos sultinio (arba
kito mėgstamo)
• 60 gramų špinatų
• 1 vienetas svogūnų (didesnio arba 2
mažesnių)
• 2 šaukštai sojos padažo
• 2 šaukštai vorčesterio padažo
• 1 šaukštas aitriųjų paprikų padažas
• 1 šaukštas česnako miltelių (arba 3
skiltelių kapoto česnako)
• 1 šaukštelis malto imbiero
• 0.5 šaukštelio aitriųjų paprikų
dribsnių
• pagal poreikį aliejaus
• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų

Iki Naujųjų liko 274 dienos.
Dangaus kūnai:
saulė teka 6.51 val.,
leidžiasi 19.55 val.
Dienos ilgumas 13.04 val.
Mėnulis (jaunatis)

Savo vardadienius
šiandien švenčia:
Dainora, Hugonas, Rimgaudas,
Ringailė, Sandrina, Teodora,
Teodoras
Rytoj: Pranciškus, Jostautas,
Jostautė, Pranas, Elona
Poryt: Irena, Ričardas, Vytenis,
Rimtautė, Kristijonas
Juokų (melagių) diena
Pasaulinė paukščių diena

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1204 — mirė Anglijos ir Prancūzijos karalienė Eleanora.
1578 — gimė anglų gydytojas
William Harvey (Viljamas Harvėjus)
pirmasis aprašęs kraujo apytakos
procesus žmogaus organizme.
1873 — gimė rusų pianistas ir
kompozitorius Sergej Rachmaninov
(Sergėjus Rachmaninovas).
1875 — Londono laikraštyje
„The Times“ pirmą kartą paskelbta
orų prognozė.
1908 — Brukline gimė poreikių piramidės autorius, psichologas
Abraham Maslow (Abraomas Maslou). Mirė 1970 m.
1918 — įkurtos Didžiosios Britanijos karališkosios oro pajėgos.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1579 — Steponas Batoras įkūrė
Vilniaus universitetą.
1916 — gimė poetė, pedagogė
Valerija Griciūtė-Lapinskienė. Išleido eilėraščių vaikams rinkinių.
1936 — gimė poetas, eseistas,
vertėjas Marcelijus Martinaitis. Mirė
2013 m.
1990 — Lietuvos parlamento
vadovas Vytautas Landsbergis pareiškė, jog SSRS prezidentas Michail
Gorbačiov (Michailas Gorbačiovas),
raginęs atšaukti nepriklausomybės
atkūrimo aktą, reikalauja „neįmanomų dalykų“.
2001 — prie Druskininkų atidarytas Grūto parkas.

Post scriptum
Kas greit atsiranda, greit
dingsta.

Jūžintų seniūnijos kaimų
gyventojų dėmesiui
Vadovaudamiesi Valstybės įmonės Registrų
centro 2021-07-02 raštu Nr. 3-77042 (7.38Mr)
„Dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo
duomenų
tikslinimo“
Jūžintų seniūnija kviečia
kaimų gyventojus (kurie
dar nepatikslinę) atvykti
į seniūnija dėl savo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų patikslinimo.
Kadangi kaimuose gy-

venamiesiems pastatams
suteikti adresai, todėl ir
gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų bazėje
turi būti pilnas deklaruotas
gyvenamosios vietos adresas su namo numeriu, su
gatvės pavadinimu (jeigu
tame kaime yra gatvės).
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis
tel. +370 458 44224 arba
atvykti į seniūnija pas raštvedę J. Sirvydienę.
„Rokiškio sirena“
inform.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Į puodą pilti vandens, užvirti, sudėti spagečius ir virti apie 13 minučių iki kol išvirs.
2. Kol spagečiai verda, į dubenį pilti vištienos sultinį, sojų padažą, Vorčesterio padažą ir
gerai išmaišyti.
3. Į keptuvę įpilti aliejaus, sudėti maltą kiaulieną ir kepti kelias minutes, iki kol apskrus,
tuomet pamaišyti, susmulkinti į mažesnius gabaliukus ir dar kepti iki kol iškeps ir mėsa
nebebus rausva. Supilti paruoštą vištienos sultinio, sojos padažo ir Vorčesterio padažo
mišinį ir pavirti iki kol užvirs. Tuomet perkelti į lėkštę.
4. Į tą pačią keptuvę pilti šiek tiek aliejaus, suberti svogūną, česnako miltelius, imbiero
miltelius ir aitriųjų paprikų dribsnius, pakepti apie 30 sekundžių iki kol pasklis malonus
aromatas. Sudėti mėsą, špinatus ir gerai permaišyti. Įpilti aitriųjų paprikų padažo, įberti
druskos, pipirų ir išmaišyti.
5. Į lėkštes dėti spagečių, ant viršaus dėti paruoštos mėsos ir tiekti.

Informacija Ukrainos
piliečiams atvykusiems
į Rokiškio rajoną
Siekdama
užtikrinti
sklandų ukrainiečių registracijos procesą bei
skubius jų poreikius,
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos
Civilinės metrikacijos ir
archyvų skyriaus vedėja
Aistė Sketerytė-Jasinevičienė padės atvykusiems
į Rokiškį karo pabėgėliams užpildyti dokumentus, būtinus registruojantis Lietuvoje.
„Bendra taisyklė tokia:
karo pabėgėliai, kuriems
reikia
užsiregistruoti,
vyksta į artimiausią ukrainiečių registracijos centrą,
tačiau pasitaiko atvejų, kai
į Rokiškį atvykstama nespėjus juose užsiregistruoti, todėl buvo nuspręsta padėti pildant prašymus dėl
leidimo gyventi Lietuvoje
išdavimo.
Prašymą padėsime užpildyti pagal gautą ins-

trukciją. Jau užpildžius
reikiamus
dokumentus,
užregistruosime vizitui į
artimiausią Migracijos departamento skyrių Utenoje, Panevėžyje ar Visagine.
Taip ne tik bus palengvinta našta atvykusiems
ukrainiečiams, tačiau susitaupys nemažai laiko, kuris
būtų sugaištas Migracijos
departamento
skyriuose
dėl šiuo metu esamos apgulties, tiek dėl atvykstančių karo pabėgėlių, tiek
dėl tautiečių, suskubusių
atsinaujinti pasus“, - informavo A. Sketerytė-Jasinevičienė.
Svarbiausi kontaktai
Ukrainos piliečiams, atvykusiems į Rokiškio rajoną
Daugiau
informacijos nuorodose: https://bit.
ly/3LibdqG ir https://rokiskis.lt/pagalba-ukrainai/
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.

www.rokiskiosirena.lt

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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Laikino atokvėpio paslaugą pasiruošusios suteikti beveik 50 šalies savivaldybių
Slaugomų ar nuolatinės priežiūros reikalaujančių vaikų su negalia,
suaugusių neįgaliųjų ar
senyvo amžiaus žmonių
artimieji gali teikti prašymus savivaldybėms dėl
laikino atokvėpio paslaugos. Paslauga gali būti
teikiama namuose, dienos centre ar socialinės
globos įstaigoje.
Per 2021 metus laikino
atokvėpio paslauga buvo
suteikta beveik 140 žmonių 35 šalies savivaldybėse, daugiausia Šiaulių m.,
Pasvalio raj., Druskininkuose ir Kauno m. bei raj.
14 savivaldybių laikinas
atokvėpis gali būti suteikiamas, tačiau kol kas nesikreipė nė vienas žmogus,
norintis gauti šią paslaugą.
Eilių gauti laikino atokvėpio paslaugas nėra nė vienoje šalies savivaldybėje.
„Vaikus ar suaugusius
žmones su negalia, senyvo
amžiaus asmenis prižiūrintys gyventojai gali pasinaudoti valstybės siūloma
pagalba – laikino atokvėpio paslauga. Norisi, kad
į savo gyvenamosios vietos savivaldybę aktyviau
kreiptųsi visi žmonės, kuriems ši pagalba reikalinga. Tikiuosi, kad ateityje
laikino atokvėpio paslauga
plėsis ir apims visą šalies
teritoriją. Kviečiu visas šalies savivaldybes užtikrinti
šios paslaugos prieinamumą“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceminisTRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• BMW E60 E61 priekinį
M bamperį ir slenksčius.
Pagaminti iš stiklo pluošto.
Spalvos kodo nežinau. Kaina
170 Eur. Tel. 8 628 42 113.
Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2000 m.,
1,7 l, universalas, sidabrinės
spalvos. Variklį, dėžę, dinamą,
sparnus.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1997 m.,
spalva sidabrinė. Duris.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1999 m. VW Golf 4 dalimis.
Duris, bamperius, groteles
sidabrinės ir juodos spalvos.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l,
81 kW, 85 kW, 96 kW. Yra ir
daugiau dalių .
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius
Volvo S60, S80, V70, XC70,
XC90. 2,4 l, D, 96-136 kW.
Kodas 0445110078. Liko 3
vnt. Du restauruoti, pakeisti
Bosch išpurškėjai, po 60 Eur.
Vienas išplautas, patikrintas.
Atitinka visus parametrus, 40
Eur. Analogai 0445110077. Tel.
8 636 00 696. Rokiškis

trė Vilma Augienė.
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija 2022 m.
vasario mėnesį atliko laikino atokvėpio paslaugos
stebėseną šalies savivaldybėse, siekiant išsiaiškinti
šios paslaugos prieinamumą. Buvo renkama informacija apie paslaugos teikimą nuo 2021 m. sausio 1
d. iki gruodžio 31 d.
Savivaldybių pateiktais
duomenimis, 35 savivaldybėse laikino atokvėpio
paslauga jau yra teikiama.
14 savivaldybių nurodė,
kad laikinas atokvėpis teikiamas, tačiau nesikreipė
nė vienas žmogus, norintis
gauti šią paslaugą. Lyginant su 2021 m. liepos mėnesį atliktos laikino atokvėpio stebėsenos rezultatais,
savivaldybių, kuriose buvo
laikino atokvėpio gavėjų, skaičius padidėjo nuo
25 iki 35 savivaldybių, o
gavėjų padaugėjo per 30
proc.
Artimųjų
laikino
atokvėpio metu paslaugos
dažniausiai buvo teikiamos
suaugusiems asmenims su
negalia (48 proc. visų gavėjų), rečiausiai – vaikams
su negalia (18 proc.). Tiek
vaikams su negalia, tiek
suaugusiems asmenims su
negalia paslaugos dažniausiai buvo teikiamos institucijoje, rečiau namuose, tuo
tarpu senyvo amžiaus asmenims panašia apimtimi
paslaugos buvo teikiamos
tiek asmens namuose, tiek
institucijoje.

Dažniausiai
laikinas
atokvėpis buvo teikiamas
kaip socialinė globa (85
proc.), rečiau kaip socialinės priežiūros paslauga (15
proc.). Dažniausiai paslauga buvo teikiama institucijoje (65 proc.). Lyginant su
2021 m. liepos mėn. stebėsenos duomenimis, mažėja
santykis gaunančių paslaugas institucijoje ir daugėja
gaunančiųjų namuose.

valstybės registruose.

Kas šiuo metu gali
prašyti laikino
atokvėpio?
Vaikų su negalia iki 18
m. tėvai, globėjai, jeigu
vaikui nustatytas neįgalumo lygis ir specialusis
nuolatinės slaugos poreikis
arba specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikis.
Suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus artimieji, kurie gyvena kartu
ir globoja asmenį, kuriam
nustatytas ne didesnis nei
55 proc. darbingumo lygis
arba specialiųjų poreikių
lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba
specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
Vaiko ar suaugusio asmens su negalia artimieji
dėl laikino atokvėpio turi
pateikti prašymą savo savivaldybei, pateikti asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą, pridėti nustatytą
neįgalumą ar darbingumą,
specialiuosius
poreikius
liudijančius dokumentus,
jeigu šių duomenų nėra

Kokį atokvėpį ir kokiu
dažnumu galima
gauti?
Laikino atokvėpio pobūdis ir dažnumas priklauso
kartu gyvenančių ir žmogų
su negalia prižiūrinčių artimųjų galimybes, prižiūrimo asmens asmeninius poreikius, negalią, reikalingą
atokvėpio terminą ir kitas
aplinkybes.
Gali būti teikiamas laikinas atokvėpis, kai namuose
auginamam, prižiūrimam
ar globojamam (rūpinamam) kartu gyvenančiam
laikino atokvėpio paslaugos gavėjui teikiamos socialinės priežiūros paslaugos
arba maisto produktų nupirkimas, pagalba ruošiant
maistą, pagalba buityje ir
namų ruošoje, palydėjimas
į įvairias įstaigas, kitos
paslaugos, kad žmogus ir
toliau galėtų gyventi savo
namuose.
Taip pat gali būti teikiamas toks laikinas atokvėpis, kai namuose auginamam, prižiūrimam (ar)
globojamam (rūpinamam)
kartu gyvenančiam laikino
atokvėpio paslaugos gavėjui teikiamos trumpalaikės
arba dienos socialinės globos paslaugos.
Taigi, laikino atokvėpio
paslauga gali būti teikiama
asmens namuose, dienos
centre ar socialinės globos
įstaigoje.
Kiekviena šeima turi
teisę per metus gauti iki

• Vasarines padangas R17
45/225 Continental 2020 m.
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• VW Golf IV. 2002 m., 1,9 l,
TDI, 74 kW. Variklį, pavarų
dėžę, sankabą, pusašius. Tel. 8
624 39 429. Rokiškis
• Ford C-Max dalimis. 2006
m., 1,6 l, 80 kW, dyzelinas. Tel.
8 623 03 533. Rokiškis
• Opel Meriva dalimis. 2007
m., 1,7 l, 74 kW, dyzelinas. Tel.
8 623 03 533. Rokiškis
• BMW R16 lietus ratus.
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Opel R17 lietus ratus.
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Vasarines padangas
mikroautobusui 225/70 R15
C. 2 vnt. Tel. 8 605 03 052.
Rokiškis
• Lietus ratus R17 5x112.
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• R15 5/112 skardinius
ratlankius. 4 vnt. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 622 04 798. Rokiškis
• Audi B4 skardinius
ratlankius. 2 vnt. Po 5 Eur/vnt.
Tel. 8 673 48 456. Rokiškis
• Naudotas padangas 225/65
R17 Michelin M+S. 4 vnt .
Kaina 110 Eur.

Tel. 8 673 48 456. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra galinį
suportą. Cilindro diametras 36
Lucas . Kaina 15 Eur.
Tel. 8 601 19 003. Rokiškis
• Naudotas padangas 185/75
R14 Continental 2020 m. 4 vnt.
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• VW Golf 4 čipuotą (sukeltą
galingumą) iki 110 kW
kompiuterį. Kaina 30 Eur. Tel.
8 682 58 004. Rokiškis
• Originalius Volvo S60 225/45
R17 ratlankius su padangomis.
Tinka S60, V70, S80 . Kaina
160 Eur.
Tel. 8 627 84 447. Rokiškis
• VW 1,9l, TDI, 66 kW ir
81kW starterius, generatorius.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Opel Vectra dalimis. 2004 m.,
2,2 l, dyzelis.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Vasarines padangas R14 su
skardiniais diskais. 4 vnt. Kaina
50 Eur.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Padangas R16 205/55 su
skardiniais diskais. 4 vnt. Kaina
80 Eur.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Ratų gaubtus R16. Kaina
20 Eur. Tel. 8 623 70 106.
Rokiškis

• Geros būklės padangas R17
215/45. Likutis 5-7 mm. Kaina
80 Eur.
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis
• Vasarines padangas. Dvi
Imperial, dvi Bridgestone
235/50Z R18. Likutis 6-7 mm.
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 652 80 089. Rokiškis
• BMW 320 E46 dalimis. 2 l,
dyzelis, 6 bėgių.
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis
• Vasarines padangas Dunlop
195/55 R16. Likutis 6 m. Kaina
10 Eur.
Tel. 8 606 14 217. 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,
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

720 val. (30 parų) laikino
atokvėpio paslaugą (išimtiniais atvejais, esant krizinei
situacijai, laikino atokvėpio paslauga gali būti nepertraukiamai teikiama iki
90 parų).
Savivaldybės sprendimas dėl laikino atokvėpio
paslaugų suteikimo galioja
24 mėnesius. Tai reiškia,
kad šeima dvejus metus
be jokių papildomų rūpesčių gali naudotis laikino
atokvėpio
paslaugomis:
planuoti asmeninį ir darbinį gyvenimą, išvykas, jai
nereikia nuolat kreiptis į
savivaldybę.
Laikino
atokvėpio
paslaugos teikimo eilės
nėra nė vienoje savivaldybėje.
Kas teikia laikino
atokvėpio paslaugas?
Tokias paslaugas pagal
poreikį gali teikti socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas,
sveikatos priežiūros personalas, kiti specialistai. Jei
laikino atokvėpio paslaugą
teikiantis specialistas lieka
nakvoti laikino atokvėpio
paslaugos gavėjo namuose,
jam turi būti užtikrintos tam
reikalingos sąlygos: suteiktas visas nakvynės inventorius, sudaryta galimybė
naudotis laikino atokvėpio
paslaugos gavėjo namuose
esančiais indais, kitu inventoriumi bei visais patogumais, skirtais žmogaus
fiziologiniams ir higienos
poreikiams patenkinti.
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

VAIZDO TECHNIKA
• Priedelį TV Start.
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Veikiantį televizorių Philips.
1 m. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 645 48 770. 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
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Japoniškų frezų peilius. Ne
iš Kinijos. Laiko 3 kartus
ilgiau. Kaina 2 vnt. 7,40 Eur.
Turime Iseki Kubota Yanmar,
Mitsubisi Hinomoto. Esant
poreikiui siunčiu visoje
Lietuvoje. Jūsų pašto išlaidos.
Arba pasiimate Kupiškyje.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Tvarkingą grūdų valymo
separatorių Pom Augustow

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Kiek kainuoja laikino
atokvėpio paslauga?
Laikino
atokvėpio
paslaugos yra iš dalies mokamos, bet priklauso nuo
negalią turinčio suaugusio
asmens ar vaiko pajamų.
Paprastai negalią turintys
asmenys gali gauti tikslines kompensacijas, šalpos
pensijas arba netekto darbingumo pensijas.
Jeigu asmens ar šeimos
pajamos, tenkančios vienam nariui, yra mažesnės
už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (258
Eur), laikino atokvėpio
kaip socialinės priežiūros
paslauga teikiama nemokamai. Savivaldybė turi teisę
apskritai atleisti nuo mokėjimo už socialines paslaugas.
Laikinas
atokvėpis
kaip socialinės priežiūros paslauga kainuoja iki
20 proc. negalią turinčio
asmens pajamų. Laikinas
atokvėpis kaip dienos arba
trumpalaikė socialinė globa – iki 50 proc. asmens
pajamų.
Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už
socialines paslaugas, neįskaitomos asmenų su negalia gaunamos su darbo santykiais susijusios pajamos,
kai jos neviršija Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos (730
Eur).
LR socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos inform.
M-502. Kaina 700 Eur.
Tel. 8 620 88 712. Rokiškis
• Tvarkingą krautuvą Atlas.
Kaina 600 Eur.
Tel. 8 620 88 712. Rokiškis
• Tvarkingą skutiką
Kverneland. Plotis 3,6 m.
Kaina 800 Eur.
Tel. 8 620 88 712. Rokiškis
• 3 metrų skutiką Ares. Kaina
2800 Eur. Tel. 8 620 88 712.
Rokiškis
• Dirbantį traktorių MTZ-82.
Kaina 2600 Eur.
Tel. 8 618 34 957. Rokiškis
• Tvarkingą kardaninių velenų
sukamą pjūklą.
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką
Hinomoto E25. 25AG,
2WD, 2 cilindrų dyzelis. Iš
Japonijos. Be padargų. Kaina
galutinė. Jūžintai. Kaina
2500 Eur. Tel. 8 604 36 830.
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

2022-04-01
• Priekabą malkų kaladėlėmis.
Rokiškis. Tel. 8 624 93 337.
Rokiškis
• Beržų ir liepų vantas. Kaina
2 Eur. Tel. 8 686 02 301.
Rokiškis
• Arklio vežimą. Turiu ir ratų
. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 606 32 021. Rokiškis
• Sausas žalias malkas,
medienos atraižas. Atvežu.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Malkas. 8 m, traktorinė
priekaba. Maišytas lapuotis,
300Eur., beržas 350 Eur.,
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
• 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 riešoplaštakos įtvarą. Kaina
20 Eur. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Radiatorių . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 616 48 186. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Tvarkingą Huawei Y5 2019.
Dėkliukas, dėžutė, kroviklio
laidas. Kaina galutine. Galiu
atvežti aplink Rokiškį. Kaina
40 Eur. Tel. 8 662 25 822.
Rokiškis
• Įvairus mobiliuosius
telefonus. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Naują nenaudotą Samsung
Galaxy A 53 5 G 128 GB.
Garantija 24 mėn. Domina
keitimas. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• 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

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Rokiškyje Pergalės g.
namą. Bendras plotas
201 kv. m. Miesto
komunikacijos, šildymas
kietu kuru. 6 a sklypas.
Viduje reikalingas remontas.

5 psl.
Kaina sutartinė.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodybą Panemunėlio sen.,
Skirų k. Kaina 4000 Eur.
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Panemunėlio gelež. st.
namą, ūkinius pastatus. Yra
trifazis, kraštinis namas, 28
a žemės, vanduo iš šulinio.
Geri kaimynai.
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 3 kambarių butą 66,8
kv. m. Mūrinis namas,
pigus šildymas (63 Eur.
šalčiausią mėnesį). 5
aukštas. Plastikiniai langai,
šarvo durys, tvarkinga
laiptinė. Visai šalia baseinas,
mokykla, prekybos centras.
Kaina 44000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodybą Smilgių kaime,
nuo Pandėlio 5 km, kelias
asfaltuotas, yra tvenkinys.
6 km iki Kupiškio marių.
Galima atskirai pirkti žemę
2 ha arba 5 ha. Kaina 6000
Eur. Tel. 8 607 74 431.
Rokiškis
• Garažą Pagojeje. Į žinutes
neatsakau. Kaina 3000 Eur.
Tel. 8 646 47 339. Rokiškis
• Netoli Rokiškio tik 9
km erdvią sodybą gamtos
apsuptyje. Erdvus sklypas,
du tvenkiniai. Visos
komunikacijos, šildymas
kietu kuru. Kaina derinama
vietoje. Gyvenimui ir
verslui. Kaina 49000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties
2,45 ha sklypą Kamajų sen.,
Verksnionių km. Kaina
8500 Eur. Tel. 8 682 95 786.
Rokiškis
• Tvarkingą 3 kambarių
butą Kavoliškyje. Bute lieka
beveik visi baldai. 4 aukštas
iš 4. Graži aplinka, rami
vieta . Kaina 32000 Eur.
Tel. 8 692 64 913. Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje,
Jaunystės g. 12. Kaina
45000 Eur. Tel. 8 648 73
965. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties
žemės sklypą Rokiškio
raj., Obelių sen., Šileikių
k. 8,08 ha ploto (kad.
nr. 7325/0001:6). Atlikti
geodeziniai matavimai. Be
tarpininkų. Galimas keitimas
į butą Rokiškyje. Kaina
31000 Eur.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių
g. 3 aukštas.
Tel. 8 646 90 237. Rokiškis
• 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

NUOMA

gali praversti. Būtume
labai dėkingi. Rokiškis Pandėlys. Tel. 8 607 25 532.
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Ieškomos komercinės
patalpos nuomai Rokiškio
mieste. Tel. 8 672 71 061.
Rokiškis
• Išnuomojame tvarkingą 2
kambarių butą.
Tel. 8 687 35 136. Rokiškis
• Išnuomosiu 3 garažus.
Aukšti, ilgi, su duobe.
Bajorai. Tel. 8 606 14 217.
Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą prie
autobusų stoties.
Tel. 8 690 41 144. Rokiškis
• Išnuomojamos komercinės
paskirties patalpos,
Nepriklausomybės aikštėje.
Patalpų plotas 45 kv. m,
pirmas aukštas. Tel. (8-612)
94783, (8-693) 18743.
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1
kambario butą ilgam laikui.
Tel. 8 623 18 058. Rokiškis
• Ieškau su vaikinu
išsinuomoti 1 kambario butą
su baldais. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Brangiai išsinuomoju žemę
Rokiškio rajone.
Tel. 8 670 37 379. 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
• 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

PRAŠO PADOVANOTI
• Ieškau kas dovanoją mažą
kačiuką ar kalytę .
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Gal kas jaunai šeimai
galėtų padovanoti
televizorių, kur dedasi
Hdmi laidas. Būtume labai
dėkingi. Tel. 8 607 24 432.
Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti
maitinimo kėdutę, žaisliukų,
rūbelių mergaitei nuo
gimimo ir berniukui
nuo 67 dydžio. Ar taip
turimu nebereikalingų
daiktų vaikučiams, kurie

• Vaikišką dviratį su
įpakavimo dėže. Tinka iki
8 metų. Naudotas 1 vasarą,
būklė labai gera. Kaina
65 Eur. Tel. 8 648 98 905.
Rokiškis
• Naują 4 dalių sėdinuką
kūdikiui (vaikas nenorėjo
sėdėti) . Kaina 30 Eur.
Tel. 8 621 29 515. Rokiškis
• Puikios būklės kūdikio
gultukas - sūpynės. Su
16 skirtingų melodijų, 6
greičiais, 4 laiko nustatymo
intervalai. Taip pat turi
kabančius minkštus
žaisliukus, vaikeliui
pritvirtinti skirtas petnešas.
Kūdikiams patinka supimas,
ramina. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 621 29 515. Rokiškis
• Tvarkingą vaikišką dviratį.
Kaina 90 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Vaikišką automobilį. Kaina
80 Eur. Tel. 8 684 51 525.
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Pjūklus. 1 - 55 Eur., 2 - 70
Eur., 3 - 90 Eur.
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Trimerius ir pjūklą. Už viską
170 Eur. Tel. 8 607 10 412.
Zarasai
• Žoliapjoves su defektais. Už
visas 170 Eur.
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Pigiai plūgelį - vagotuvą.
Yra rankena. Kamajai. Kaina
12 Eur. Tel. 8 648 70 025.
Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA
• Įvairią pjautą medieną.
Daugiau informacijos
telefonu. Tel. 8 622 21 376.
Rokiškis
• Įvairią pjautą medieną.
Tel. 8 622 21 376. Rokiškis
• Suvirinimo aparatą. Kaina
200 Eur. Tel. 8 698 34 071.
Rokiškis
• Labai galingą 50J betono
atskėlimo plaktuką.
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Suveriamus standartinio
garažo vartus.
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą su
obliavimo velenu. Kaina
150 Eur. Tel. 8 600 52 867.
Rokiškis
• Spygliuočių medienos
lauko dailylentes ir terasines
lentas. Tel. 8 699 33 786.

Rokiškis
• Parduodu lapuočių
medienos dailylentes.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Drebulės storlentes (diles).
Storis 5 cm, ilgis 4,5 m,
sausos. 7 vnt. Kaina 100
Eur. Tel. 8 618 60 356.
Rokiškis
• Mažai naudotą smėliapūtę
su konteineriu. Konteineris
su ratukais lengvai
stumdomas, yra visi priedai.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Priekabėlę. TA negalioja.
Sustiprintos lingės. Dedasi
papildomi paaukštinimai.
Draudimas metams. Naujai
perdažyta, ruošta TA . Viskas
veikia. Kupiškis . Kaina 350
Eur.
Tel. 8 675 88 304. Rokiškis
• ATV 300cc. Važiuoja kaip
priklauso. Kaina derinama.
Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 620 48 692. Rokiškis
• Krosinį vaikišką motociklą
50cc. Naujas variklis. Kaina
160 Eur. Tel. 8 682 24 675.
Rokiškis
• Gerą Volvo V50. 1,6 l, D,
TA iki 2023-07-15. Apynaujas
Varta akumuliatorius. Priekyje
2 apynaujos padangos. Prieš
3000 km pakeista: nauja
turbina, tepalai su oro, salono
filtrais (tepalo įpilti nereikia),
nauja oro srauto matuoklė.
Paaukštintas. Kaina 2200 Eur.
Tel. 8 608 33 563. Rokiškis
• Audi A6. 2001 m., 2.5 l,
TDI, 110 kW, TA galioja
apie 3 mėn. Variklis labai
geras. Kuriasi dirba gražiai,
nedūmija, trauka nedingsta,
skysčiai nebėga, sankaba
gera, važiuoklė tvarkinga,
rankinis. Šildomos sėdynės.
Ratai R17 su naujomis M+S
padangomis. Kaina 599 Eur.
Tel. 8 611 83 398. Anykščiai
• Tvarkingą Toyota Corola.
2004 m., su patikimiausiu,
ekonomiškiausiu varikliu,
2,0 l, 66 kW, TA iki 2022-10.
Pakeisti visi diržai, įtempėjai,
vandens pompa prieš 28000
km. . Kaina 1650 Eur.
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Audi A4. 1998 m., 1,9 l, 81
kW, universalas, nauja TA.
Tel. 8 698 09 759. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 75 Eur.
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Rokiškio pedagoginės
psichologinės tarnybos
psichologai teikia
psichologinę pagalbą
ukrainiečių vaikams ir
tėveliams rusų kalba.
Registracija telefonais

8 458 51234
+3706 11 55175

Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Daelim VT 125cc. Reikia
grupės. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Nissan Qashqai. 2008 m.,
1,5 l, D, CI, TA iki 2022-09.
Mažas taršos mokestis, du
rakteliai, 6 bėgiai. Kaina
4150 Eur. Tel. 8 623 41 177.
Rokiškis
• Dviračius. Už abu 60 Eur.
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Tvarkingą kalnų dviratį
Hardrocx Cambrium. M
dydis, 27,5R dydžio ratai. .
Kaina 500 Eur.
Tel. 8 683 67 114. Rokiškis
• Audi A4. 2006-11, 2,0 l, 103
kW, TDI. Vieno velenėlio.
Puiki būklė. Lietuvoje
neeksploatuota. Kaina
derinama. Kaina 3250 Eur.
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Geros būklės moterišką
dviratį be bėgių. Stabdomas
pedalais. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• 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.
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
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• Kavos staliuką. Kaina
60 Eur. Tel. 8 682 21 205.
Rokiškis
• Stalą (pasididina). Kaina
20 Eur. Tel. 8 682 21 205.
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Dvi vienodas kėdes. Rėmas
metalinis, bendras aukštis 74
cm, sėdynės aukštis 55 cm.
Kamajai. Kaina 12 Eur.
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Stalą. 110 cm skersmuo,
prasiilgina. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 611 21 832. Rokiškis
• Geros kokybės sofą-lovą.
Šviesiai rudos spalvos.
Tel. 8 675 38 341. Rokiškis
• Kampą Galvė su miegamąja
dalimi ir patalynės dėže.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 604 09
285. Rokiškis
• Geros būklės rakinamą
metalinę spintą. Aukštis 173
cm, plotis 120 cm, gylis 43
cm. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Nebrangiai dvigulę lovą.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 646 05 387. Rokiškis
• 2 spinteles. Už abi 30 Eur.
Tel. 8 645 48 770. Rokiškis
• Kavos staliuką. Kaina
30 Eur. Tel. 8 645 48 770.
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

• Skubiai dujinę viryklę.
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 646 05 387. Rokiškis
• Sulčių garinimo puodus.
Mažesnis 8 Eur., didesnis
16 Eur. Elektrinį arbatinuką,
6 Eur., skrudintuvę, 5 Eur.
Kamajai. Tel. 8 648 70 025.
Rokiškis
• Naudotą tik vieną kartą
šaldiklį. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 677 83 385. Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Vido.
Kaina 25 Eur.
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Pigiai šaldytuvą-šaldiklį
Liebher. 1,95x0,60 m, puikiai
veikia, atsišildo pats, labai
talpus. Arba keičiu į bet kokį
nedidelį šaldytuvą su pora
šaldymo kamerų. Kamajai.
Tel. 8 648 70 025. 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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Pigiai išaugtus Nike futbolo
batelius. 43 dydis, 27,5 cm.
Labai lengvi, minkšti, su
auliuku, kad labiau apsaugotų
čiurnas nuo traumų. Kamajai.
Kaina 7 Eur.
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Pigiai nedaug nešiotus
išaugtus džinsus. Labai
minkšti, elastingi, patogūs,
su guma. Šviesiai mėlyni.
Kamajai. Kaina 7 Eur.
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Pigiai beveik nenešiotus
žieminius šiltus lengvučius
moteriškus batukus. 37 dydis.
Kamajai. Kaina 7 Eur.
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis

• 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
• 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
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

auginu du). Patirtis prekyboje,
tačiau tiktų ir kiti variantai.
Darbo nebijau, greitai mokausi.
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Esu studentė. Ieškau pastovaus
darbo vasarai su galimybe darbą
derinti su mokslais iki 202205-30.
Tel. 8 621 62 362. Rokiškis
• Ieškau bet kokio ilgalaikio
darbo. Darbo nebijau.
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• 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

KITA

SIŪLO DARBĄ

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 6 avilius su bitėmis.
Tel. 8 685 69 316. Rokiškis
• Melžiamų karvių bandą. Yra
telyčių. Tel. 8 615 37 882.
Rokiškis
• 4 veršelių karvę.
Tel. 8 614 80 188. Rokiškis
• Vienų metų šešių mėn.
telyčią. Neseklinta. Kaina
500 Eur. Tel. 8 609 62 573.
Kupiškis
• Naujų namų ieško apie
10 vnt. kaimiškų viščiukų.
Labai gražūs, sveiki, nelepūs.
Maždaug 3 savaičių amžiaus.
Nuotraukose tėvai. Galime
atvežti į Vilnių, Uteną,
Rokiškį, Kupiškį, Ukmergę,
Molėtus, Trakus arba
kviečiame atvykti pas mus į
Rokiškio rajoną.
Tel. 8 630 04 633. Rokiškis
• Bičių šeimas su pilna
komplektacija ir avis su 2
mėn. prieaugliu.
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Jauna be žalingų įpročių
moteris ieško darbo. Galiu dirbti
pardavėja, valytoja, padėjėja ir
pan., prižiūrėti vaikučius (pati

• 2 dujų balionus. Po gaisro,
nesusprogę. Gal kam reikia
šašlykinei pasidaryti.
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
• Dideles lauko sūpynes.
Pagamintos prieš metus, jau
reikia iš naujo nusidažyti po
žiemos. Kaina 170 Eur.
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Kokybiškus šieno ritinius.
Tel. 8 627 79 068. Rokiškis
• Mažai naudotą elektroninę
cigaretę Smok Vape. Ilgai
stovėjusi. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 645 48 770. Rokiškis
• Ramundas GM kokybiškus
be žievės ir kitų priemaišų
medienos pjuvenų briketus
RUF. Viename padėkle
supakuota 960 kg. Kaina
1 padėklo 245 Eur. tame
tarpe 9% PVM. Atsiėmimas
Miškininkų 10, Rokiškis. Už
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papildomą mokestį galime
pristatyti iki pirkėjo sandėlio.
Kaina 245 Eur.
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus
klausos aparatus. Čekų,
vokiečių gamybos. Siunčiu.
Kaina 60 Eur. Tel. 8 678 66
028. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus.
Pristatome. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Šieną rulonais, medų.
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Pagal susitarimą kaip už
metalo laužą kapų tvorelę.
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Du naudotus plastikinius
langus. Tel. 8 619 52 150.
Rokiškis
• Seno modelio deguonies
angliarūgštes balioną. Kaina
20 Eur. Tel. 8 600 52 867.
Rokiškis
• Automobilinį storasienį
dujų balioną. Tinka pasidaryti
kepsnine. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą.
30 l su kraneliu. Kaina 40
Eur. Tel. 8 600 52 867.
Rokiškis
• Naudotą tualeto kėdę su
ratukais. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 682 18 893. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems
Abri Flex. Dydis L3. Kaina
10 Eur. Tel. 8 682 18 893.
Rokiškis
• Pakabas. Plastikines, 2
komplektai po 10 vnt., po 2
Eur., ir metalines sijonams
arba kelnėms, 8 vnt. - 1,50
Eur. Kamaja.
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Kokybiškus šienainio
rulonus. 16 vnt. Kaina 10
Eur/vnt. Tel. 8 686 68 854.
Rokiškis
• Malkas. 25 Eur/m, beržas.
Tel. 8 606 96 423. Rokiškis
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PASLAUGOS

drenažas, vandentiekis,
buitinės nuotekos. Visi žemės
kasimo, lyginimo darbai.
www.rokiskiokasyba.lt.
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Vienkartinis ar periodinis
namų, butų, ofisų valymas.
Ilgametė patirtis.
Tel. 8 614 25 408. Rokiškis
• Atliekame profilio-gipso
montavimo darbus, glaistymo
dažymo, laminato-plytelių
klojimą ir kitus vidaus,
lauko apdailos darbus. Kaina
sutartinė. Tel. 8 625 22 911.
Rokiškis
• 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

PERKA

• Valome kaminus, krosnių
angas, atliekame santechnikos
darbus. Mini ekskavatoriaus
kasimo paslaugos.
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Genime sodus. Karpome,
formuojame gyvatvores,
žeminame aukštas, pjauname
pavojingai augančius medžius.
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Biologinių valymo įrenginių
August ir ko pardavimas,
montavimas, aptarnavimas.
Lauko inžinerinių tinklų
įrengimas: Lietaus nuotekos,

• Perku įvairias plokštes,
mikroschemas, tranzitorius,
kondensatorius, reles,
magnetinius paleidėjus,
skaičiavimo-matavimo,
telekomunikacijų techniką,
kompiuterius, jungtis,
kontaktus, oscilografus,
dažnometrius, savirasčius,
racijas ir kt. Pasiimu iš namų.
Tel. 8 606 84 377. Rokiškis
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• Perku motobloko MTZ05
frezą, sodo traktoriuką.
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Perku antikvarą,
sendaikčius, militaristiką,
senus dokumentus,
nuotraukas, apdovanojimus,
pinigus. Tel. 8 610 21 765.
Rokiškis
• Perku 2pts-4 priekabą. Gali
būti netvarkinga.
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Perku statybinę armatūrą
- 6, 8, 10 mm (tinka ir
nedideliais kiekiais).
Tel. 8 620 31 910. Rokiškis

ANTRADIENIS 04.05

PIRMADIENIS 04.04

SEKMADIENIS 04.03

ŠEŠTADIENIS 04.02
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05:05 Kūrybingumo
mokykla
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Ryto garsai
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Tuoktuvių žaidimai
12:40 Mėlynoji planeta 2
13:35 Varovas. Didžioji
dramblio kelionė
14:30 Premjera. Stulbinami
protai
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama

06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias
draugas
12:00 Afrika
12:55 Septyni pasauliai,
viena planeta
13:50 Mis Marpl. iš
Padingtono

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 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite
12:30 Tai kur toliau?
13:30 Mūsų gyvūnai
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
08:55 Detektyvas Monkas
2
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gyventi kaime gera
12:30 1000 pasaulio
stebuklų
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė

21:00 Dainuoju Lietuvą
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Belgų karalius
00:40 Ieškomas
02:30 Hana
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Varovas. Didžioji dramblio
kelionė
04:50 iš Padingtono
05:00 Stulbinami protai
Tv3
06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24".
Ukrainos žinių kanalas
09:00 Amžius ne riba
09:30 Sveikata.lt
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 „Portofino“ viešbutis
22:00 Nepakenčiamas žiaurumas
23:40 Gimtinė
01:15 Belgų karalius
02:45 Afrika
03:35 Istorijos detektyvai
04:20 Mis Marpl. iš Padingtono
04:50 iš Padingtono
Tv3
06:00 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24".
Ukrainos žinių kanalas
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinio
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Amerikos dvelksmas
24:00 Komisaras Reksas
00:45 Sukurta Lenkijoje
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus
Tv3

11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo
istorijos
12:00 Laukinė Naujoji Zelandija
13:05 Laukinė Patagonija
14:10 Delfinų sala
16:05 Armijoje
18:00 Spintos šou su Vinted
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
21:30 Parazitas
00:20 Krištolinės kaukolės
02:10 Įsibrovimas
03:55 Pasiruoškite smūgiui

09:50 Boružėlės nuotykiai
11:20 Agentas Kodis Benksas
13:25 Ponas Bynas
14:00 Muškietininkas
16:05 Šėtoniškas sandėris
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Piktieji paukščiai. Filmas
21:25 Mušeikų šeimynėlė
23:40 Magiškasis Maikas XXL
01:55 Pirmas nužudymas

12:25 Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos
13:40 Pragaro virtuvė
14:40 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Jonavos „CBet“ - Pasvalio „Pieno
žvaigždės“
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji
22:00 Meksikietis
00:25 Absoliutus blogis
02:25 Debesies šešėlis

Btv

Lrytas

Lnk

06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Negyvenamose salose su Beru
Grilsu
08:00 Pričiupom!
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Brazilija – gamtos istorija
11:15 Negyvenamose salose su Beru
Grilsu

05:20 „Reali mistika“
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“
08:00 „Vyrų šešėlyje. Magdalena
Draugelytė-Galdikienė“
08:30 Eko virusas
09:00 „Aiškiaregė”
10:00 Vantos lapas
10:30 Istorija gyvai
11:00 Švarūs miestai - Švari Lietuva

10:40 Agentas Kodis Benksas.
Užduotis Londone
12:45 Ponas Bynas
13:20 Juodasis riteris
15:15 Adamsų šeimynėlė
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Aš matau tavo balsą
21:15 Pragaro virtuvės karalienės
23:25 Nevykėliai po priedanga 2
01:40 Mušeikų šeimynėlė

Beru Grilsu
12:25 Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos
13:40 Pragaro virtuvė
14:40 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Klaipėdos „Neptūnas“ - Kėdainių
„Nevėžis–Optibet“
19:30 Juodasis sąrašas
20:30 Atsarginis prezidentas
22:30 Sūnus paklydėlis
23:30 Narkotikų prekeiviai.
Meksika
00:40 Meksikietis

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis
07:00 Žvėrelių būrys
07:30 Deksterio laboratorija
08:05 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Ponas Magu
09:30 Ogis ir tarakonai
09:00 Svajonių ūkis
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Laukinė Naujoji Zelandija 2
13:10 Karalienės korgis
14:55 Greitis
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai
22:00 Universalioji korta
23:50 Stiklas
Lnk
06:25 Peliukas Stiuartas Litlis
06:55 Bunikula
07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Padūkėlių lenktynės
08:25 Tomo ir Džerio šou
08:55 Ponas Magu
09:25 Ogis ir tarakonai
09:35 Tomas ir Džeris. Paklydėlis
slibinukas
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Samdomas žudikas.
Nuodėmių atleidimas
00:25 Bulis
01:30 Elementaru
02:30 Pasirodymas
03:30 Ką mes veikiame šešėliuose
04:00 Bulis
05:00 Moderni šeima

06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24".
Ukrainos žinių kanalas
08:30 Spintos šou su Vinted
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

Lnk

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

08:30 Spintos šou su Vinted
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Nesuvokiama grėsmė
00:25 Bulis
01:25 Elementaru
02:25 Pasirodymas
03:25 Mažieji genijai
03:55 Bulis
04:55 Moderni šeima

Tv3
05:25 Moderni šeima
06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24"

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 KK2 penktadienis
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos

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

Btv
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Galiūnai. Lietuvos rinktinė
prieš Latvijos rinktinę. Biržai
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
„Pasaulio taurė 2021“. Radviliškis
10:05 Brazilija – gamtos istorija
11:15 Negyvenamose salose su

Lrytas
05:10 Istorija gyvai
05:35 Vantos lapas
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“
08:00 Miško balsas
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Aiškiaregė”
10:00 Krepšinio pasaulyje

11:00 Keičiu žmoną
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Prezidento apiplėšimas
00:25 Paskutinis laivas
01:25 Pragaro virtuvės karalienės
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - Vilniaus
„Rytas“. Tiesioginė transliacija
21:00 Rokis
23:25 Juodasis sąrašas
00:25 Sūnus paklydėlis
01:25 Narkotikų prekeiviai.
Meksika
02:30 Atsarginis prezidentas

Btv

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
06:15 TV parduotuvė
06:30 Eko virusas
07:00 Švarūs miestai - Švari
Lietuva
07:30 „Aiškiaregė”
10:05 „Netikėtas teisingumas“
11:10 „Neišsižadėk“

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Brazilija – gamtos istorija
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:10 Ūkininkas ieško žmonos
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Agentė
00:50 Paskutinis laivas
01:45 Prezidento apiplėšimas
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris
Btv
06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Seklys ir Makaulė
11:35 Mentalistas

Lrytas

12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Rokis 2
23:25 Rokis
01:45 Strėlė
02:35 Akloji zona
Lrytas
05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Inovacijų DNR
07:00 „Reali mistika“
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“
09:00 „Mama”
10:05 „Netikėtas teisingumas“
11:10 „Neišsižadėk“
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“
14:00 „Mama”
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Miško balsas
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
19:00 „Reali mistika“
20:00 Žinios
20:30 „Gyvi“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
01:00 „Mama”
02:50 „Reali mistika“
03:35 Lietuvos dvarai
04:00 Miško balsas
04:20 „Aiškiaregė”
05:10 Istorija gyvai
05:35 Vantos lapas
10:30 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
11:00 180° kampu
11:30 Švyturių žmonės
12:00 „Teisingumo agentai“
14:00 „Mama”
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Reali mistika“
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
01:00 „Mama”
02:50 „Reali mistika“
04:20 „Aiškiaregė”
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
12:15 TV parduotuvė
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė”
21:25 „Neišsižadėk“
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 „24/7“
00:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
01:30 „Reali mistika“
02:30 TV parduotuvė
02:45 Mokslo ritmu
03:00 „Netikėtas teisingumas“
03:55 „24/7“
04:35 „Reali mistika“
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:25 Tvarios žuvininkystės
gidas
16:30 #NeSpaudai
17:30 „Aiškiaregė”
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Reali mistika“
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė”
21:25 „Neišsižadėk“
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
01:30 „Reali mistika“
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Netikėtas teisingumas
03:55 #NeSpaudai
04:35 „Reali mistika“
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Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus
klientų aptarnavimo specialisto pareigoms užimti
(darbuotojas pagal darbo sutartį (1 pareigybė, A2
lygis)), pastoviosios dalies koeficientas nuo 6 iki
6,89 (pareiginės algos baziniais dydžiais, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais)).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.

Užs. 1711

Mūsų linksmuoliui,

nuostabiajam Romui- 59-ojo gimtadienio
proga linkime, kad keliai negirgždėtų, duntys
neišbyrėtų ir peruko vėjas nenupūstų!
Su daug meilės ir nedaug žvakučių
ant torto – savieji.

Planuojantiems vizitą į Rokiškio rajono
savivaldybę – naudingas įrankis
Pandemijai pakoregavus mums iki tol įprastas
darbo sąlygas, nuotolinis
darbas tapo „nauja realybe“ tiek privačiame,
tiek viešajame sektoriuje.
Visi prie to pripratome ir
prisitaikėme. Tačiau iššūkių taip pat neišvengta.
Kaip gyventojams žinoti,
ar savivaldybės administracijos darbuotojas
dirba fizinėje savo darbo vietoje, ar nuotoliniu
būdu. O, galbūt, yra išvykęs į komandiruotę, serga ar atostogauja?
Visų rajono gyventojų bei suinteresuotų šalių
patogumui, sukurtas Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos specialistų
išvykimų tvarkaraštis –
patogus įrankis visiems,
planuojantiems vizitą į

savivaldybę. Jį galite rasti mūsų svetainės www.
rokiskis.lt puslapio apačioje, iškart po Renginių
kalendoriumi. Tvarkaraščio „pasirinkimo meniu“
galite ieškoti konkretaus
specialisto arba kalendoriuje paspausti ant konkrečios jums aktualios datos ir
matyti visus tą dieną informaciją skelbiančius specialistus.
„Šis įrankis patogus
visiems,
planuojantiems
ir taupantiems savo laiką.
Jis padės išvengti nesusipratimų, kai klausimą
gali išspręsti tik konkretus
specialistas, o jo tą dieną
darbo vietoje nėra. Gyventojai gali matyti, kada darbuotojas dirba nuotoliniu
būdu, yra išvykęs darbo
reikalais, atostogauja ar
turi papildomą poilsio die-

ną (mamadienį, tėvadienį).
Išvykę ar nedarbo dieną
turintys specialistai įrašo
juos pavaduojančių asmenų kontaktinius duomenis,
taip pat gali nurodyti, ar
išvykoje turi galimybę atsiliepti telefonu ar atsakyti
į laiškus el.paštu.
Šis, Komunikacijos ir
kultūros skyriaus IT specialisto Mato Lešinsko
sukurtas įrankis – siekis
palengvinti komunikaciją
ir susisiekimą tarp gyventojų ir administracijos specialistų. Todėl gyventojus,
kurie planuoja atvykti į
savivaldybės administraciją, kviečiame išbandyti
šią galimybę“, - sakė Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Andrius Burnickas.
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 7345/0001:524),
esančio Kriaunų k., Rokiškio r., savininką D.P., kad UAB „Geo
optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo
Nr.2M-M-59) 2022-04-12 12 val. vykdys žemės sklypo (projektinis Nr. 361/1), esančio Kriaunų k., Rokiškio r., ribų ženklinimo
darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Geo
optimus“ matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis,
el. paštu ramunas7@gmail.com arba telefonu 8 685 77037
Dėl prašymų pateikimo rengiant Panevėžio apskrities Rokiškio
rajono (savivaldybės) Panemunėlio seniūnijos Šetekšnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2022 m. balandžio 22 d. bus pradėtas rengti 386,9570 ha teritorijos Panevėžio
apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) Panemunėlio seniūnijos
Šetekšnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai,
pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar
patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2022 m. balandžio 20 d. gali
pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo:
Virginija Grišinienė (valstybės įmonės Valstybės žemės fondo
Šiaulių žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, tel. 8 626 22 951. Su
laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto
svetainėje www.nzt.lt.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Užs. 1707
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Nominacijoje „Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir
demokratijos skatinimą" medalis Leonui Jankauskui
Balandžio 30 d. Panevėžyje Juozo Miltinio
dramos teatre vyko garbingi
apdovanojimai.
Nusipelnusiems Lietuvos
žmonėms įteikti Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“.

Rokiškėnams garbė, kad
nominacijoje „Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir
demokratijos
skatinimą"
medalis buvo įteiktas buvusiam Lietuvos Persitvarkymo Sajūdžio Rokiškio skyriaus pirmininkui, aktyviam
visuomenininkui, istorinės
atminties skleidėjui jaunimo
tarpe, buvusių sąjūdiečių
telkėjui iki dabar, LEONUI
JANKAUSKUI.
Džiugu, kad Leonas
gavo pelnytą apdovanoji-

mą. Tai liudija ir iškilmėse
dalyvavusi gausi rokiškėnų
palaikymo-sveikinimo delegacija. Šis apdovanojimas
dar kartą mums visiems priminė, koks sunkus ir svarbus buvo mūsų visų kelias
į laisvę, ir kaip reikalingi
buvo tuo metu tokie tvirti
žmonės, kaip Leonas ir kiti

sąjūdiečiai.
Malonu, kad Leono pasveikinti atvyko buvę bendražygiai sąjūdiečiai rokiškėnai, buvusi Lietuvos
Persitvarkymo
Sąjūdžio
atsakingoji sekretorė Angonita Rupšytė, LR seimo
nariai Vidmantas Kanopa,
Jonas Jarutis, Rokiškio sa-

vivaldybės meras Ramūnas
Godeliauskas, buvę merai
Vytautas Masiulis, Almantas Blažys, Egidijus Vilimas, rajono tarybos nariai,
kultūros atstovai, muziejininkai, Jurgio Kairio vardo
draugovės skautai ir kiti
bendražygiai.
Apdovanojimus teikė

LR Seimo vicepirmininkas
Paulius Saudargas, sveikino
medalių teikimo komisijos
pirmininkas, rašytojas Stasys Kašauskas, Panevėžio
meras Mykolas Račkauskas.
Medalių teikimo ceremoniją
lydėjo kamerinė muzika ir
operos solistų balsai.
Apdovanojimas – me-

dalis „Tarnaukite Lietuvai“
LR Seimo įsteigtas 2011 m.
balandžio 13 d. pagerbiant
iškilią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę ir
skiriamas siekiant skatinti
Lietuvos visuomenę dirbti
valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti
pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę
ir kultūrinį sąmoningumą.
Medaliu šiandien apdovanoti šešiolika Lietuvos iškilių žmonių.
Iškilmingas renginys, kuriame skelbiami ir apdovanojami nugalėtojai, vyksta
kiekvienais metais kovo 30
d., Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo dieną, Panevėžyje.
Laisvės kovų
muziejaus Obeliuose
inform.

A. Armonaitė: parama – konkrečioms žmonių grupėms, verslui – lengvatinės paskolos
Valdantiesiems
priklausančios Laisvės partijos lyderė, ekonomikos
ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako, kad
priemonės, kurios turėtų
amortizuoti itin išaugusias
energetikos, maisto ir kitas kainas, turi būti skirtos konkrečioms žmonių
grupėms. Tuo metu verslui numatytos lengvatinės
paskolos apyvartinėms lėšoms.

„Priemonės turi būti taiklios, skirtos konkrečioms
asmenų grupėms“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams
sakė ministrė.
A. Armonaitės teigimu
neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) kėlimas
svarstytinas, nes nutaikytas
į socialiai pažeidžiamiausius žmones. Pasak jos, kai
kuriems žmonėms valstybės pagalbos nereikia.
„Lietuvos ekonomika il-

gai puikiai laikėsi, netgi rekordiniai pasiekimai ir augimas, ir eksportas. Dėl to
nematyčiau tokių horizontalių priemonių, kad šiandien jų reikia“, – pridūrė ji.
A. Armonaitės teigimu,
nenorint, kad „ekonomika
pradėtų buksuoti“, verslui
numatytos paramos priemonės apyvartinėms lėšoms.
„Šioms įmonėms iš kitų
valstybių gali reikėti atsiga-

benti žaliavas, reikalingas
gamybai. Dėl to valstybė
numačiusi
instrumentus,
kaip įmonėms padėti gauti apyvartinių valstybės
garantuojamų paskolų“, –
sakė ministrė.
Ji pabrėžė, kad yra svarbus „verslo įgalinimas išlaikyti tą gamybos ir eksporto
lygį, kokį Lietuva turėjo“.
A. Armonaitė, be to, tikisi, kad dėl Rusijos pradėto
karo Ukrainoje atsiradę kai

kurių žaliavų ar produktų
importo trikdžiai turėtų išsispręsti per kelis mėnesius.
„Šalis, kuri ginasi visomis išgalėmis, ji vis dėlto
sugeba dar dalį žaliavų, medžiagų eksportuoti. Ukraina
yra ta šalis ir mes girdime,
kad ukrainiečiai stengsis
tiek ir druską eksportuoti,
tiek ir kažkiek medienos.
Bet žinome, kad ten yra
draudimo problemos, krovinių vežimo didelės lo-

gistinės problemos, dėl to
Rusijai vis dar kariaujant,
turime ieškoti pakeičiamumo, kuris yra toliau nuo
Lietuvos – Azijoje, Pietų
Amerikoje, kitose šalyse“,
– žurnalistams Seime sakė
ministrė.
„Bet tai nėra ta situacija,
kurios neįmanoma išspręsti. Keli mėnesiai, ir įmonės
tikrai persitvarkys“, – kalbėjo ji.
BNS inform.

Verslumo ir eksporto
plėtros agentūra „Versli
Lietuva“ blogina Lietuvos eksporto prognozę
– pasak jos, šiemet lietuviškos kilmės prekių
eksporto vertė augs 11,1
proc., o paslaugų eksporto – 3,8 proc.

„Žinant tai, kad eksportas į Kiniją iš esmės sustojo, kad Europos Sąjunga
jau metų pradžioje buvo
įvedusi sankcijas Baltarusijai, o ji pradėjo taikyti
atsakomąsias
sankcijas,
kad Europos Komisija prognozuoja ganėtinai spartų
ES ekonomikos augimą,
matėme lietuviškų prekių
augimą apie 15 proc., bet
likus keturioms dienoms
iki prognozių paskelbimo
prasidėjo karas, teko koreguoti prielaidas ir rezultatus“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė J.
Kalendienė.
„Iš esmės pagrindinė
eksporto augimo priežastis
turėtų būti kainų augimas.
Kiekiu augimą numatome
labai nedidelį, nesiekiantį
2 proc., todėl suminis eksporto padidėjimas atrodo
visai nemažas“, – kalbėjo
ji.
Anot jos, prastesnes prognozes lėmė dvi prielaidos

– nutraukiamas eksportas
į Rusiją, Baltarusiją bei
Ukrainą.
Tiesioginis nutrūkusio
lietuviškų prekių eksporto
efektas gali siekti apie 400
mln. eurų. Tuo metu nuostoliai dėl Rusijos ir Baltarusijos rinkų – atitinkamai
150 mln. ir 40 mln. eurų.
J. Kalendienės teigimu,
geopolitinė padėtis ir iš to
kilusios ekonominės pasekmės labiausiai paveiks
reeksportuojantį
verslą,
kadangi Rusija, Baltarusija
ir Ukraina sudaro apie 40
proc. viso reeksporto.
„Verslios Lietuvos“ manymu, reeksporto vertė
šiemet turėtų mažėti 16,2
proc. Tačiau 2023 metais
tikimasi, kad reeksportas
atsigaus, nes verslai suras
kitas rinkas, ir jis augs 8,5
proc.
Vertinama, kad nutraukus prekybinius santykius
su Rusija ir Baltarusija tiesioginis efektas reeksportui

sieks atitinkamai 2,1 mlrd.
eurų ir 500 mln. eurų, o su
Ukraina – apie 270 mln.
eurų.
Tiesioginis efektas paslaugų eksportui sieks apie
140 mln. eurų dėl Baltarusijos, 240 mln. – dėl Rusijos ir apie 50 mln. – dėl
Ukrainos.
J. Kalendienė atkreipė
dėmesį, kad vyrauja didelis
neapibrėžtumas, kuris gali
tiek padidinti, tiek sumažinti prognozuojamas eksporto augimo apimtis.
„Didelis nežinomumas
dėl karo Ukrainoje raidos
ir trukmės. Dabar eksportas nėra nutrūkęs visiškai į
vieną iš trijų šalių, bet laikas ir aplinkybės bet kurią
dieną gali viską pakeisti.
Nors Kinijos situacija neretai pamirštama, tačiau
ekonominių santykių su
Kinija raida vis dar išlieka
didelis klaustukas. Tiesioginio eksporto atsigavimo
nesitikime, bet yra daug

nežinomųjų dėl netiesioginio poveikio mūsų eksportui užsidarius Kinijos rinkai arba Kinijos politikai
imantis kitų papildų veiksnių“, – sakė J. Kalendienė.
Dalis grėsmių taip pat
susijusios su logistikos
sutrikimais bei kainomis,
pavyzdžiui, žaliavų brangimas ir jų prieinamumas.
„Iš vienos pusės kainų
augimas didina eksporto
vertes, bet mažina galimybes parduoti, šiek tiek
paguodos teikia tai, kad
žaliavų kainų kilimas yra
pasaulinis ir tai nėra tik
Lietuvos fenomenas“, –
sakė J. Kalendienė.
„Vieną veiksnį matome
vidinį – spaudimas atlyginimų augimui. Didelė
infliacija, kuri numatoma
Lietuvoje ir kuri jau yra,
žinoma, kels darbuotojų lūkesčius dėl didesnio atlyginimo ir atsižvelgiant į tai,
kad nemaža dalis sektorių
susiduria su darbo jėgos

problema, galime laukti ir
didesnio spaudimo atlyginimams“, – kalbėjo ji.
Statistikos departamento
duomenimis, pernai bendra
eksporto vertė augo 20,5
proc. iki 34,6 mlrd. eurų.
Kiek daugiau nei pusę jos
sudarė lietuviškos kilmės
prekės, daugiau nei trečdalis – reeksportas ir dešimtadalis – energetinių produktų eksportas.
Pernai itin reikšmingai
prie lietuviško kilmės prekių eksporto augimo prisidėjo chemijos pramonė,
baldų ir medienos pramonė
ir inžinerinė pramonė. Daugiau nei 50 proc. chemijos
pramonės eksporto augimą
lėmė 62 proc. augęs trąšų
eksportas ir 31 proc. augęs
įvairių chemijos produktų
eksportas. Baldų pramonės ir medienos gaminių
eksporto vertės atitinkamai augo 23,5 proc. ir 48,2
proc.
BNS inform.

„Versli Lietuva“ blogina eksporto prognozes

Pernai rugsėjį manyta,
kad prekių eksportas augs
14,6 proc., o paslaugų – 8,5
procento.
„Verslios Lietuvos“ teigimu, sparčiau augti eksportui trukdys neapibrėžtumas dėl karo Ukrainoje,
sankcijų Rusijai ir Baltarusijai bei žaliavų rinkų kainų pokyčiai.
„Verslios Lietuvos“ Tyrimų ir analizės skyriaus
vadovė Jonė Kalendienė
teigė, kad pradėjus rengti
prognozes dar prieš Rusijos karą Ukrainoje manyta,
jog lietuviškos kilmės prekių eksportas šiemet galėtų
augti 15,1 procento.
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Sezoniniai Kelių eismo taisyklių pasikeitimai - važiuoti automagistralėse ir
greitkeliuose bus galima greičiau, tačiau visada reikia rinktis saugų greitį
Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių
direkcija informuoja apie
sezoninius Kelių eismo
taisyklių
pasikeitimus:
nuo balandžio 1 d. prasideda vasarinių padangų
sezonas, didėja maksimalus leistinas greitis magistralėse ir greitkeliuose.

Nuo balandžio 1 d. iki
spalio 31 d. draudžiama
eksploatuoti
transporto
priemones su dygliuotomis
padangomis. Vairuotojai,
kurie važinėja žieminėmis
dygliuotomis padangomis
privalo jas pasikeisti vasarinėmis iki balandžio 10os dienos. Šiltuoju laikotarpiu rekomenduojamos
vasarinės padangos. Prieš
pradedant eksploatuoti šias
padangas, būtina patikrin-

ti jų protektoriaus gylį –
minimali vasarinių padangų protektoriaus gylio riba
– 1,6 mm, tačiau patariama
rinktis padangas, kurių protektorius būtų 3-4 mm. Tokio gylio protektorius užtikrins, kad važiuojant per
lietų automobilis nepradės
akvaplanuoti, netaps nevaldomas ir nepradės slysti.
Taip pat primename, kad
nuo balandžio 1 d. iki spalio
31 d. nebetaikomas draudimas eksploatuoti motorines
transporto priemones ir jų
priekabas, mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių
keturračius, ir priekabas su
vasarinėmis padangomis.
Atkreipiame dėmesį, kad
mopedus, motociklus, triračius, visų rūšių keturračius
eksploatuoti su vasarinėmis
padangomis
draudžiama

gruodžio–vasario
mėnesiais, taip pat kovo–lapkričio mėnesiais, jeigu bent
dalis važiuojamosios dalies, kuria važiuojama, yra
apsnigta ar apledėjusi.
Dar vienas sezoninis pasikeitimas – magistralėse ir
greitkeliuose didėja maksimalus leistinas greitis.
Lengvaisiais
automobiliais, krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji
leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, motociklais
ir triračiais automagistralėse leidžiama važiuoti ne
didesniu kaip 130 km/val.
greičiu, greitkeliuose –
ne didesniu kaip 120 km/
val. greičiu. Greitis kituose keliuose su asfalto arba
betono danga nesikeičia –
išlieka 90 km/val. Kituose
keliuose leistinas greitis

taip pat išlieka nepakitęs –
70 km/val.
Pradedantieji vairuotojai
(turintys iki 2 metų vairavimo stažą) magistralėse gali
važiuoti 100 km/val., greitkeliuose – 90 km/val. o keliuose su asfalto ar betono
danga – 80 km/val. greičiu.
Nors automagistralėse
ir greitkeliuose maksimalus leistinas greitis didėja,
tačiau visada svarbu pasirinkti saugų greitį, kuris
būna mažesnis už leistiną
maksimalų. Pasirinkdamas
važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės
reljefą, kelio ir transporto
priemonės būklę, meteorologines sąlygas, taip pat
eismo intensyvumą.
„Rokiškio sirena“
inform.

Nuo balandžio darbdaviai turės informuoti Balandžio 1 d. Rokiškio jaunimo reikalų
„Sodrą“ apie užsieniečių įdarbinimą
koordinatorius kviečia jaunimą

į susitikimą Pandėlyje

Didėja Lietuvoje dirbančių užsieniečių skaičius. Siekiant užtikrinti jų
legalų darbą ir socialines
garantijas, nuo balandžio
1 d. keičiasi duomenų
apie įdarbintus užsieniečius pateikimo „Sodrai“
tvarka.
Iki šiol visi įdarbinti
asmenys buvo skirstomi į
apdraustųjų kategorijas tik
pagal draudimo rūšis – nereikėjo nurodyti, ar jie yra
užsieniečiai.
Nuo balandžio pradžios
darbdaviai, priėmę asmenį
į darbą, pranešime „Sodrai“
turės pažymėti, ar asmuo
yra užsienietis, nurodyti
asmens gimimo datą, jei
žmogus neturi Lietuvoje
suteikto asmens kodo bei
nurodyti užsieniečiui suteiktą interesų Lietuvoje
turinčio užsieniečio kodą
(ILTU kodas).

Pranešimas
teikiamas
per Elektroninę draudėjų
aptarnavimo sistemą www.
sodra.lt/draudėjai, pasirinkus naujos 11 versijos 1-SD
formą.
Darbdaviai, kurie per
draudėjo paskyrą pateiks
pranešimą apie įdarbinto
užsieniečio valstybinio socialinio draudimo pradžią,
gaus priminimą apie būtinybę pateikti papildomą
informaciją apie Lietuvoje
dirbantį užsienietį (LDU
formą). Šią informaciją
per „Sodros“ sistemą renka
Valstybinė darbo inspekcija
ir Užimtumo tarnyba.
Dalis Lietuvoje dirbančių užsieniečių nėra draudžiami socialiniu draudimu
pagal galiojančias tarptautines sutartis, kitų ES valstybių narių išduotas pažymas.
Kai kurie trečiųjų šalių piliečiai, kurie komandiruoti pas Lietuvos darbdavį,

dirba kitoje ES valstybėje
– tai reiškia, kad jiems taikomas kitos ES valstybės
narės, kurioje dirba, socialinis draudimas. Tokiais
atvejais nereikia teikti „Sodrai“ pranešimo apie įdarbinto užsieniečio socialinį
draudimą (1-SD forma).
Darbdaviai turi tik pateikti
informaciją apie Lietuvoje
dirbantį užsienietį (LDU
formą) – ji bus reikalinga
Valstybinės darbo inspekcijos ir Užimtumo tarnybos
funkcijoms vykdyti.
Kad būtų sumažinta
darbdavių administracinė
našta, nuo balandžio 1 d.
tie darbdaviai, kurie teikia
informaciją apie dirbančius
komandiruotus
užsieniečius, neprivalės teikti duomenų apie komandiruotam
darbuotojui taikomas garantijas.
„Rokiškio sirena“
inform.

Kovo 30 d. Rokiškio
jaunimo reikalų koordinatorius Gediminas Kriovė lankėsi Pandėlyje, kur
susitiko su vyriška Pandėlio kompanija ir kartu su
Rokiškio Jaunimo centro
darbuotojomis
Aurelija
ir Gitana pristatė mobilų

darbą su jaunimu.
G. Kriovė dėkoja Pandėlio seniūnijos seniūnui
Algirdui Kuliui, kuris operatyviai išsprendė patalpų, kuriose bus vykdomas
mobilus darbas su jaunimu
klausimą.

Taigi ŠĮ PENKTADIENĮ
balandžio 1 d. 15.30 val. Rokiškio jaunimo reikalų koordinatorius kviečia jaunimą
(14-29 metų) ateiti į pirmą
susitikimą su Aurelija, prie
Pandėlio kultūros centro.
„Rokiškio sirena“
inform.

Lietuva neplanuoja supaprastinti procedūrų iš
Rusijos ir Baltarusijos norintiems persikelti verslams, nori juos tikrinti,
sako premjerė Ingrida Šimonytė.

kiais tikslais ir kokie žmonės
persikelia, tai tikrai kažkokių
lengvinimų neplanuojame“,
– ketvirtadienį žurnalistams
Seime sakė I. Šimonytė.
Klausiama, ar buvo atvejų,
kuomet iš šių šalių persikelti
norintys verslininkai negavo
tam leidimo, premjerė atsakė:
„Nenorėčiau komentuoti“.
Ekonomikos ir inovacijų
ministrė Aušrinė Armonaitė
kovo viduryje pranešė, kad
dėl karo Ukrainoje į Lietuvą
planuoja atvykti tūkstančiai
informacinių
technologijų

specialistų iš Rusijos ir Baltarusijos.
Pasak A. Armonaitės, ministerija bendradarbiauja su
jau anksčiau Lietuvoje įsikūrusiomis Rusijos ir Baltarusijos IT bendrovėmis dėl jų
skyrių perkėlimo į Lietuvą,
taip pat derasi dėl neįvardytų
vakarietiškų kompanijų padalinių perkėlimo.
Prezidentūra yra išsakiusi
poziciją, kad į Lietuvą perkeliamos IT įmonės iš Rusijos
kelia rizikų.
BNS inform.

Lietuva neplanuoja lengvinti procedūrų
iš Rusijos persikeliantiems verslams –
premjerė

„Tikrai nematom didelio
poreikio prastinti procedūras,
kadangi jau ir dabar tas administracinis iššūkis yra nemažas, ir darbo institucijos turi
daug, kadangi tai nėra besąlyginė persikėlimo procedūra. Mes norime žinoti, ko-
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Įsigalioja Skaidriai dirbančiojo ID: ką būtina žinoti?
Nuo balandžio 1 d.
kiekvienas
statybvietėje
statybos darbus atliekantis asmuo privalės turėti
galiojantį Skaidriai dirbančio asmens ID kodą.
Statybininko identifikavimui bus naudojama „Sodros“ informacinė sistema.
Skaidriai dirbančiojo ID
kodą jau galima atsisiųsti.
Siekiant suteikti laiko prisitaikyti prie naujos tvarkos, galios dviejų mėnesių
pereinamasis laikotarpis,
kurio metu kontrolės institucijos nebaus darbuotojų
ir darbdavių, jei darbuotojas neturės ID kodo bei
užsakovų ar jų įgaliotų
rangovų už asmenų identifikavimo statybvietėje pažeidimus, jeigu minėti reikalavimai nebus vykdomi
dėl techninių priežasčių.

Kas yra skaidriai
dirbančio asmens
identifikavimo kodas ir
kas jį privalo turėti?
Tai „Sodros“ informacinėje sistemoje suformuotas
kodas, patvirtinantis, kad asmuo dirba pagal darbo sutartį, yra savarankiškai dirbantis, komandiruotas į Lietuvą
ar dirba pagal civilinę sutartį, jei yra mažosios bendrijos
vadovas. Skaidriai dirbančiojo ID kodą privalo turėti
visi statybvietėje statybos
darbus atliekantys asmenys:
dirbantys pagal darbo sutartį
ar vykdantys savarankišką
veiklą, pagal civilinę sutartį
dirbantys mažosios bendrijos vadovai, taip pat komandiruoti į Lietuvą darbuotojai.
Asmuo, dirbdamas pagal kelias darbo sutartis, ar

Valstybinė darbo inspekcija,
Valstybinė mokesčių inspekcija, Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnyba, policija, taip
pat statytojas (užsakovas) ar
jo vienas įgaliotas rangovas.
Kodas bus tikrinamas
mobiliojo įrenginio pagalba
nuskaitant QR kodą. Tam
tikslui bus naudojama nemokama mobili programėlė,
kurią tikrintojai galės atsidaryti interneto naršyklėje
savo mobiliajame telefone,
planšetėje ar kituose įrenginiuose: https://www.sodra.
lt/tikrinti.

besiverčiantis savarankiška
veikla, gaus po atskirą kodą
kiekvienai darbo sutarčiai
(kiekvienam socialinio draudimo pas atskirą draudėją
atvejui) ir kiekvienai savarankiškai veiklai, kurią asmuo vykdo kaip skirtingo
statuso savarankiškai dirbantis asmuo, pavyzdžiui,
veikla, įsigijus verslo liudijimą, ir veikla pagal individualios veiklos pažymą.
Kode bus užšifruoti šie
duomenys: darbuotojo statusas, jo vardas, pavardė,
darbdavio (draudėjo) pavadinimas, juridinio asmens
kodas (jei jo neturi – draudėjo kodas), o jeigu darbdavys

(draudėjas) yra fizinis asmuo
– draudėjo vardas ir pavardė.

tyti visas pajamas“, - teigia
Panevėžio AVMI Kontrolės
departamento direktorius Vidas Osipovas, pažymėdamas,
kad aplinkosaugos pareigūnai
savo ruožtu atkreips dėmesį į atliekų deginimo atvejus
autoservisuose bei oro taršos
prevenciją, o darbo inspektoriai – į nelegalaus darbo atvejus bei darbų saugą.
Pernai po 76 analogiškų
operatyvių patikrinimų net 82
proc. buvo rezultatyvūs, iš jų
nustatyta: 11 neregistruotos
veiklos atvejų, 36 apskaitos
tvarkos pažeidimai (nepildytos užsakymų paraiškos,
nenaudotos sąskaitos-faktūros, nevedami žurnalai), du
pajamų neapskaitymo atvejai, šešių autoservisų kasos
aparatuose fiksuotas pinigų
perteklius arba trūkumas, trys
asmenys dirbo nedeklaravę

veiklos vykdymo vietos ir
kt. Už nustatytus pažeidimus
buvo surašyti 52 Administracinio nusižengimo protokolai.
„Šiuos patikrinimus inicijuoja Panevėžio AVMI koordinuojamas Jungtinis operacijų centras. Tokie patikrinimai
nesukels rūpesčių gyventojui,
savo veiklą vykdančiam sąžiningai, laikantis reikalavimų“,
- pabrėžia Panevėžio AVMI
Kontrolės departamento vadovas, pažymėdamas, kad autoservisų veikla bus tikrinama
ir kituose regionuose.
Panevėžio AVMI primena, kad apie pastebėtus galimus mokestinius pažeidimus
informaciją galima perduoti
VMI pasitikėjimo telefonu
1882, taip pat el. laišku arba
užpildžius anketą VMI internetinėje svetainėje.
BNS inform.

Kaip gauti skaidriai
dirbančiojo ID kodą?
Savo skaidriai dirbančiojo tapatybės kodą gali gauti
kiekvienas asmuo prisijungęs prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui
http://inx.lv/hPlS arba asmeniškai atvykęs į bet kurį
„Sodros“ priimamąjį. Skaidriai dirbančiojo ID kodas
išduodamas iškart – asmuo,
prisijungęs prie „Sodros“
informacinės sistemos, kodą
gali atsisiųsti realiuoju laiku.
Taip pat darbuotojui skaidriai dirbančio asmens tapa-

tybės kodą galės gauti darbdavys, prisijungęs prie savo
„Sodros“ paskyros draudėjui. Vienos užklausos metu
darbdavys gali atsisiųsti
daugiau nei vieną skaidriai
dirbančio asmens identifikavimo kodą.
Skaidriai dirbančiojo ID
kodą galima atsisiųsti įrenginyje (mobiliajame telefone, kompiuteryje ir pan.)
arba atsispausdinti ant popieriaus.
Kas ir kaip tikrins
skaidriai dirbančio
asmens identifikavimo
kodą?
Pareigą tikrinti kodą turės

Pareigos ir atsakomybė
Darbdavys turi užtikrinti, kad visi jo darbuotojai,
atliekantys statybos darbus,
turėtų skaidriai dirbančiojo
ID kodą ir jį pateiktų nelegalaus ir nedeklaruoto darbo kontrolės institucijoms
(Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei mokesčių
inspekcijai, FNTT, policijai), statytojui (užsakovui)
arba jo vienam įgaliotam
rangovui.
Statytojas
(užsakovas)
arba jo vienas įgaliotas rangovas turi užtikrinti, kad
visi statybvietėje esantys
asmenys būtų identifikuoti:
statybos darbus atliekantys
darbuotojai, savarankišką
veiklą vykdantys asmenys
bei kiti statybvietėje esantys
asmenys, neatliekantys statybos darbų.
Kiti, statybvietėje esantys asmenys, kurie neatlieka
statybos darbų, statybvietėje
gali būti tik turėdami statytojo (užsakovo) ar jo vieno
įgalioto rangovo nustatytą
identifikavimo priemonę ir

užregistruoti, nurodant jų
atvykimo į statybvietę pradžios laiką bei atvykimo
priežastį.
Pagal
Administracinių
nusižengimų kodeksą, už
skaidriai dirbančiojo ID
kodo neturėjimą darbuotojas, atliekantis statybos darbus, bus baudžiamas nuo 50
iki 150 eurų, už pakartotinį –
nuo 150 iki 250 eurų bauda.
Administracinių
nusižengimų kodekse yra ir
administracinė atsakomybė
darbdaviui (fiziniam asmeniui) ar darbdavio (juridinio asmens) atstovams, taip
pat priimančiosios Lietuvos
įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui tais atvejais,
kai šie subjektai neužtikrins,
kad jų ar siunčiančiųjų įmonių darbuotojai turėtų skaidriai dirbančiojo ID kodus.
Bus skiriama bauda nuo 500
iki 1100 eurų, už pakartotinį pažeidimą – nuo 1100 iki
2550 eurų.
Siekiant suteikti laiko prisitaikyti prie naujos tvarkos,
galios dviejų mėnesių pereinamasis laikotarpis, kurio
metu kontrolės institucijos
nebaus darbuotojų ir darbdavių, jei darbuotojas neturės
ID kodo, taip pat užsakovų
ar jų įgaliotų rangovų už
asmenų identifikavimo statybvietėje pažeidimus, jeigu dėl techninių priežasčių
nebus galima suformuoti ir
išsiimti skaidriai dirbančio
asmens ID kodo arba nebus
galima skaidriai dirbančio
asmens identifikuoti pagal
ID kodą.
LR socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos inform.

VMI automobilius remontuojantiems gyventojams primins,
kaip teisingai vykdyti šią veiklą
Panevėžio
apskrities
valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI) informuoja, kad balandžio mėnesį,
kartu su Aplinkos apsaugos
departamento
Panevėžio
bei Utenos Aplinkos apsaugos inspekcijų pareigūnais,
Valstybine darbo inspekcija
prevencijos tikslais tikrins,
ar gyventojai tinkamai vykto automobilių remonto veiklą.

„Automobilių
remontu
užsiimantiems asmenims norėtume priminti apie būtinybę
teisingai vykdyti šią veiklą:
ją privalu įregistruoti pagal
pažymą arba rinktis kitą veiklos vykdymo formą - steigti
įmonę ar dirbti pagal darbo
sutartį, taip pat reikia pildyti
užsakymų paraiškas, išrašyti
sąskaitas – faktūras ir apskai-

Nepriklausomas rajono laikraštis
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Karo pabėgėliai iš Ukrainos sukviesti į susitikimą
Kovo 28 d. Rokiškio rajono savivaldybė į mūsų
kraštą atvykusiems karo
pabėgėliams iš Ukrainos
surengė susitikimą su įvairių įstaigų bei organizacijų
atstovais, kurie gali suteikti jiems informacijos bei
konkrečią pagalbą. Renginį organizavo savivaldybės mero patarėja Vita
Mykolaitienė.
Rokiškio
rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos salė buvo beveik
pilna. Tiesa, į ją susirinko
ne tik maždaug 20 ar šiek
tiek daugiau nuo karo pabėgusių ukrainiečių, bet
ir savivaldybės vadovai,
įvairių įstaigų atstovai, kuriems tai buvo gera proga
prisiminti rusų kalbos žinias, kurias jau daugelis
pamiršo.

Susitikimą pradėjo Rokiškio rajono savivaldybės Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Irena Matelienė.
Renginio tikslas – suteikti

rajone apsigyvenusiems kitakalbiams žmonėms informaciją, kur kreiptis, norint
gauti socialines išmokas,
medicininę pagalbą, vietas
vaikų darželiuose bei mokyklose, kur pramogauti, gauti
informacijos ir netgi kaip
pasirūpinti savo augintiniais.
Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas išsakė palaikymo
žodžius sunkų laikotarpį išgyvenantiems ir nuo karo pa-

bėgusiems žmonėms. Apie
galimybę pasirūpinti atvykusiais į mū9sų kraštą vaikais
(o jų salėje buvo ne vienas)
papasakojo Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo ir
sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis, vyriausioji
specialistė Jolita Geidanienė. Pastebėta, kad dalis atvykusių iš Ukrainos vaikų mokosi nuotoliniu būdu, tačiau
pasiūlyta galimybė suteikti
jiems kompiuterius, kitas

mokymosi priemones. Taip
pat siūloma šiems vaikams
Rokiškio rajone užsiimti užklasine veikla - pateikta informacija, kokie nemokami
būreliai bei kitokie užsiėmimai siūlomi. Rokiškio rajone
šiuo metu yra atvykę 7 ikimokyklinio amžiaus vaikai,
jie turi galimybę lenkyti vaikų darželius.
Nors ir nekalbantiems
lietuviškai, ukrainiečiams
yra galimybė nemokamai

lankytis Rokiškio krašto
muziejuje, baseine, turizmo
informacijos centre, galbūt
ir žiūrėti spektaklius Rokiškio kultūros centre. Žadamas
renginys rusų kalba gegužės
mėnesį. atkreiptas dėmesys į
tai, kad Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka, Rokiškio
krato muziejus informaciją
internete skelbia ir ukrainietiškai. Informuota apie
galimybę bibliotekoje nemokamai naudotis kompiuteriu,
internetu, žaisti interaktyvius žaidimus.
Kaip gauti socialinę paramą, pasakojo Rokiškio
rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Zita Čaplikienė, vyriausiosios specialistės Vita Kilienė
ir Regina Mikulėnienė. Apie
užsiregistravimo
sąlygas
bei įsidarbinimo galimybes
papasakojo Užimtumo tarnybos Panevėžio klientų aptarnavimo departamento Rokiškio skyriaus vedėja Dalia

Starkuvienė.
Apie tai, kad parduotuvėse galima įsigyti ir pasibaigusio galiojimo produktų, kaip
juos atpažinti ir kur kreiptis
įsigijus nekokybiškus maisto produktus, paaiškino
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamento Rokiškio
skyrius vedėjas- valstybinis
veterinarijos
inspektorius
Laimutis Ragaišis. Kadangi
salėje buvo Rokiškio rajono
svečių iš Ukrainos, kurie čia
atvyko kartu su augintiniais,
kalbėta ir apie rūpestį jais.
Pasirodo, karo pabėgėliams
yra galimybė gauti nemokamas veterinarijos gydytojo
paslaugas. Ukrainiečiai su
augintiniais gali kreiptis į P.
Šeškaus veterinarinę tarnybą.
Su įvairiomis problemomis kreiptis kvietė, pagalbą
siūlė ir Lietuvos Raudojo
Kryžiaus draugijos atstovė
Rokiškio rajone Jurgita Erslovienė.
Rita GRIGALIENĖ

kauskas.
Tuo metu darbo grupei
priklausantis konservatorius Andrius Vyšniauskas
BNS teigė, kad dėl mero
galių ir jo kontrolės mechanizmo dar bus diskusija, nes dabar „merai galbūt
vietomis yra stiproki“.

Kol kas darbo grupės
narių nuomonės skiriasi ir
dėl administracijos direktoriaus atsakomybės ribų.

Naujas savivaldos modelis: veto teisė merui, ribojamos
kadencijos, stipresnė opozicija
Seimo darbo grupė baigia derinti naują savivaldos modelį, jį parlamentui planuojama pateikti
Konstitucijoje
įteisinus
tiesioginius merų rinkimus.

Rengiamame
projekte
numatyta, kad meras būtų
vykdomosios valdžios atstovas, jis galėtų dirbti ne
daugiau kaip tris kadencijas
iš eilės, tačiau turėtų veto
teisę tarybos sprendimams.
Opozicija savivaldybių
tarybose galėtų išsirinkti
savo lyderį.
Ne ilgiau kaip tris
kadencijas
Pagal projektą, savivaldybės taryba, kaip ir dabar,
priimtų svarbiausius sprendimus, tačiau ji neturėtų
savo vadovo.
„Nuspręsta siūlyti Seimui apsispręsti, kad taryba
dirba savo atstovaujamąjį
darbą, tačiau kasdienę tarybos veiklą organizuoja meras. Jis sudaro tarybos darbotvarkę, jis veda tarybos
posėdžius, pasirašo tarybos
nutarimus“, – trečiadienį
per spaudos konferenciją
Seime sakė vienas iš darbo
grupės narių socialdemokratas Eugenijus Sabutis.
Anot jo, tokiu atveju
„nei taryba nenutolsta nuo
mero, nei meras nutolsta
nuo tarybos“.

„Meras nebus tarybos
narys, nebus tarybos pirmininkas ir tikrai negalės
balsuoti dėl tarybos sprendžiamų klausimų“, – pabrėžė parlamentaras.
Anot projekto, merui bus
pavesta parengti savivaldybės biudžetą, jis bus atsakingas ir už jo vykdymą.
„Meras tikrai jausis tvirčiau, nes būtent merui bus
pavestas biudžeto parengimas, taip pat vykdymas,
ir atskaitomybė. Kalbant
paprasčiau meras perims
dabartinio
savivaldybės
administracijos
direktoriaus funkcijas ir meras taps

įgalintas vykdyti tarybos
sprendimus“, – sakė E. Sabutis.
Konstituciniam Teismui
pasisakius, kad reikia nustatyti, kiek kadencijų tas
pats asmuo gali eiti mero
pareigas, darbo grupė siūlo,
jog tiesiogiai renkami merai galėtų dirbti ne daugiau
kaip tris kadencijas iš eilės.
Turėtų veto teisę
Merui taip pat norima
suteikti panašų įrankį, kokį
dabar turi prezidentas – vadinamąją veto teisę.
„Meras argumentuotai
galės grąžinti tarybai pa-

kartotinai svarstyti jos priimtus sprendimus, jei su
jais nesutiks“, – sakė E.
Sabutis.
Pagal projektą, jeigu taryba neatsižvelgtų į mero
motyvus ir iš naujo priimtų
savo sprendimą, meras galėtų dėl to kreiptis į Vyriausybės atstovą.
„Matome, kad mero galios tikrai sustiprėja kaip
vykdomosios valdžios atstovo. Tai gerai, kadangi
žmonės žinos, ko tikėtis iš
naujai išrinktos valdžios, iš
mero“, – per spaudos konferenciją sakė kitas socialdemokratas Kęstutis Vil-

Nepriklausomas rajono laikraštis

Naujas vicemerų
statusas
Pagal projektą, vicemerai ir administracijos
direktorius taptų asmeninio-politinio pasitikėjimo
pareigūnais, juos skirtų
meras, o vicemerų kandidatūroms reikėtų ir tarybos
pritarimo.
„Savivaldybės tarybai
du kartus iš eilės nepritarus
to paties asmens skyrimui
vicemeru, meras turi teisę
savo sprendimu tą patį asmenį paskirti vicemeru“, –
rašoma projekte.
Pagal naują koncepciją,
jeigu vicemerai būtų paskiriami iš tarybos narių, jie
netektų tarybos nario mandato.
Be to, siūloma didinti
vicemerų skaičių, nes, anot
E. Sabučio, daugėja vykdomajai valdžiai priskirtų
funkcijų.
„Didžiausias nesutarimas yra dėl vicemerų įgaliojimų. Didžiausias klausimas, kiek ir kokia apimtimi
jie galės pavaduoti merus“,
– teigė Seimo narys.

Opozicija galėtų turėti
lyderį
Projekte numatyta nauja
pareigybė savivaldybės taryboje – opozicijos lyderis.
„Kol kas nesutariama dėl
jo pareigų funkcijų, pareigų
arba teisių, bet sutariama,
kad toks asmuo iš opozicijos turėtų atsirasti ir turėtų
padėti opozicijai savivaldybių tarybose vaidinti didesnį vaidmenį“, – tvirtino
socialdemokratas.
Anot projekto, juo galėtų
tapti ne mažiau kaip pusės
savivaldybės tarybos narių,
priklausančių tarybos mažumai, išsirinktas asmuo.
E. Sabutis tvirtino, kad
naują Vietos savivaldos
įstatymo projektą Seimui
tikimasi pateikti balandžio
antroje pusėje.
Prieš tai, balandžio 21
dieną, planuojama balsuoti
dėl Konstitucijos pataisos,
įteisinančios tiesioginius
mero rinkimus, priėmimo.
Konstitucinis Teismas
pernai balandį paskelbė,
kad tiesioginiai merų rinkimai nėra galimi nepakeitus
Konstitucijos. Dėl to Seimas ėmėsi keisti pagrindinį
šalies įstatymą ir kuria naują savivaldos modelį.
BNS inform.
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Seimo narys Jonas Jarutis
Rokiškio švietimo centre įvyko
surengė naujojo biuro įkurtuves priešmokyklinukų skaitovų
konkursas „Seku, seku pasaką“

Naują savaitę Seimo narys Jonas Jarutis pradėjo
įkurtuvėmis. Kovo 28 d.,
pasibaigus biudžetinių įstaigų darbo laikui, rinkosi
partijų, rajono valdžios,
biudžetinių įstaigų, kaimynystėje įsikūrusių įmonių
bei organizacijų vadovai.
Biuras nauja iškaba lankytojus pasitinka adresu
Nepriklausomybės a. 21,
Rokiškyje. Susirinkę bandė prisiminti, kas anksčiau
šiose patalpose buvo – kas
prisiminė drabužių parduotuvę, o kieno atmintis
siekė net laikus, kai tuose
kambariuose gyveno mūsų
„angelai sargai“.
Seimo narys, kartu ir Seimo vicepirmininkas, Jonas
Jarutis džiaugėsi, kad bus
labiau pasiekiamas Rokiškio
žmonėms, galės geriau suprasti jų problemas. Atvykusius partijų atstovus Seimo
narys pripažino „savotiškais
konkurentais“ rinkimų kovose, tačiau pabrėžė, kad
visų politikų bendras tikslas
– pasiekti, kad visi bendrai

galėtų daryti naudingus darbus, stengtis dėl valstybės
gerovės. J. Jarutis kvietė
žmones telktis diskusijoms
ir bendradarbiavimui. Kaip
jau anksčiau „Rokiškio Sirena“ minėjo, neseniai Seimo
nariui talkinti pradėjo naujas
patarėjas – Egidijus Vilimas,
tad dalis sveikinimų skriejo
ir į šio politiko, savivaldybės tarybos nario pusę. Ne
vienas pasidžiaugė tinkamu
Seimo nario pasirinkimu.
Dėmesio nestokojo ir neseniai dukrytės susilaukusi
Seimo nario padėjėja Lina
Meilutė – Datkūnienė. Ji į
naująjį biurą atskubėjo nešina saldžia dovana. Dėmesingi kolegos Linai padovanojo
vaikišką triratuką, linkėdami, kad vėliau juo pas mamą
į darbą atvažiuotų jau paaugusi dukra.
Kiekvienas įkurtuvių svečias stengėsi kuo nors Seimo
narį nustebinti – kas žydinčią vazoninę gėlę įteikė, kas
puokštę, paveikslą, suvenyrą
ar sumaniai dovanų popieriuje ar maišelyje paslėptą siurprizą. Seimo narį pasveikino

Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas, vicemeras Tadas
Barauskas, socialdemokratas
Seimo narys Vidmantas Kanopa, Seimo nario padėjėjai
iš Kupiškio, Rokiškio „valstiečius“ atstovavo Gražina
Švanienė, konservatorius –
Audronė Kaupienė, atvyko
netoliese įsikūrusių įstaigų
– bibliotekos, Užimtumo
tarnybos Rokiškio skyriaus
– vadovės, Rokiškio krašto
muziejaus direktorė Nijolė
Šniokienė, poliklinikos vadovė Danguolė Kondratenkienė, Rokiškio socialinės
paramos centro direktorė
Jolanta Paukštienė ir kiti žinomi žmonės, kurių galbūt
nepaminėjome. Susirinkusių
laukė vaišės ir diskusijos.
Seimo nario Jono Jaručio
biuras lankytojus priima pirmadieniais nuo 13.00 val. iki
18.00 val., o penktadieniais
– nuo 13.00 val. iki 17.00
val. Jeigu biure paties Seimo
nario nebus, žmones priims
ir išklausys jo padėjėjas Egidijus Vilimas.
Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio KKSC auklėtinė Vaiga Čečytė –
Lietuvos čempionė
Praėjusį
šeštadienį
(03-26) Prienuose vyko
Nacionalinės dziudo asociacijos Lietuvos čempionatas, kuriame puikiai
pasirodė Rokiškio KKSC
auklėtinė Vaiga Čečytė.
Vaiga Čečytė įveikė visas varžoves ir tapo Lietuvos čempione, taip pelnydama ir juodąjį diržą.
Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto centro
inform.

Kovo 29 d. į Rokiškio
švietimo centrą susirinko
būrys rajono priešmokyklinukų į skaitovų konkursą „Seku, seku pasaką“.
Pasakas sekė Rokiškio
lopšelių-darželių „Nykštukas“, „Pumpurėlis“, „Varpelis“ auklėtiniai, Rokiškio
Senamiesčio progimnazijos
mokinė, Juodupės lopšelio-darželio auklėtinės.
Renginį organizavo Rokiškio švietimo centras ir
Rokiškio lopšelio-darželio
„Varpelis“ priešmokyklinio
ugdymo mokytojai kartu
su rajono priešmokyklinio
ugdymo mokytojų metodine taryba. Konkursą vedė
Nykštukas (mokytoja Rimutė Mateikienė) ir Pepė Ilga-

kojinė (mokytoja Kristina
Gasiūnienė), kurios drąsino,
linksmino, palaikė dalyvius.
Skaitovus stebėjo vertinimo komisija – režisierė
Dalia Ziemelienė, bibliotekininkė Nadiežda Ivanova
ir mokytoja Liucija Varnienė. Komisijai teko nelengva
užduotis – išrinkti vieną geriausią pasakorių.
Visi buvo nuostabūs,
o vaikų sekamos pasakos
sužavėjo ir dalyvius, ir komisiją. Dalyviams ir jiems
padėjusiems pasiruošti mokytojams buvo skirtos komisijos padėkos ir susižavėjimo žodžiai, o pasakorių
pasakore išrinkta Rokiškio
lopšelio-darželio
„Varpelis“ auklėtinė Elzė Patricija
Šiupinytė. Mergaitė pasekė

pasaką „Šuns ir vilko draugystė“, jos mokytoja Albina
Kasparienė. Komisiją pavergė Elzės Patricijos užtikrintumas, ramus ir nuoseklus
pasakos sekimas, gebėjimas
išmokti tokį ilgą tekstą.
Visi dalyviai apdovanoti Rokiškio švietimo centro
padėkomis ir dovanėlėmis,
pasakorių pasakorė gavo nugalėtojos diplomą.
Organizatoriai pasidžiaugė, kad tokių renginių
dėka ugdomos mokytojų ir
vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos,
lavinama kalbinė raiška, gebėjimas susikaupti, perteikti
emociją.
Rokiškio rajono
savivaldybės švietimo
centro inform.

spręs iš dalies mūsų problemą“, – LRT radijui antradienį sakė ministrė.
J. Šiugždinienės teigimu, Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija norėtų,
kad šis sprendimas būtų ilgalaikis, nes vaikų darželių
problema
didmiesčiuose
egzistavo ir kiti atvykstant
pabėgėliams.
Ministrė pabrėžė, jog
visi vaikai į darželių grupes
užrašyti vaikai kasdien į jas
nesusirenka.
Taip pat, pasak jos, rengiami siūlymai dėl mažų
darželių steigimo.
Situacija sudėtingiausia
didžiuosiuose miestuose,

pirmiausia Vilniuje ir Klaipėdoje, kur kuriasi didžioji dalis ukrainiečių. Tai,
J. Šiugždinienės teigimu,
spręsti rengiamasi siūlant
ukrainiečiams pabėgėliams
kurtis mažuosiuose miestuose, siūlant ten tiek apgyvendinimą, tiek ugdymosi
sąlygas.
Naujausiais Statistikos
departamento duomenimis,
į Lietuvą iki šiol yra atvykę
34,9 tūkst. karo pabėgėlių
iš Ukrainos, 4 tūkst. iš jų –
vaikai iki šešerių metų, dar
11 tūkst. – vaikai nuo šešerių iki 17 metų.
BNS inform.

Siekiant priimti ukrainiečius, rengiamasi
didinti darželinukų grupes
Siekiant priimti Ukrainos karo pabėgėlių vaikus, rengiamasi nuo 15
iki 17 vaikų didinti darželinukų grupes, sako
švietimo, mokslo ir sporto
ministrė Jurgita Šiugždinienė.

„Ypatingai didžiuosiuose miestuose mums labai
trūksta darželio vietų. Priimame tam tikrus sprendimus, jau aptarėme ir
rengiame tam tikrus sprendimus dėl higienos normų
pakeitimo šiuo laikotarpiu.
Padidinsime galimybę darželio grupėje turėti ne 15,
o greičiausiai 17 vaikų, tai
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Rokiškio rajono ligoninei vėl vadovaus
Raimundas Martinėlis
Kovo 28-ąją paaiškėjo,
jog konkursą Rokiškio rajono ligoninės vadovo pareigoms užimti laimėjo buvęs Seimo narys, gydytojas
Raimundas Martinėlis. Jis
pakeis iki šiol ligoninei vadovavusią Ramunę Markevičienę.

Konkursas ligoninės vadovo pareigoms užimti vyko du
kartus - abu kartus pretendavo
vienintelis kandidatas R. Martinėlis. Po pirmojo konkurso,
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijai gavus pastabą,
jog konkurso reikalavimai yra
pertekliniai, buvo paskelbtas

antras konkursas, kuriame atsisakyta reikalavimo, jog kandidatas turi turėti galiojančią
gydytojo licenziją.

Tiksli data, kada R. Martinėlis pradės darbą, paaiškės
kiek vėliau. Kol kas laikinai
šias pareigas eina direktorės

pavaduotoja medicinai M. Čeponytė.
„Rokiškio sirena“
inform.

kytoja Rasa Šakalienė;
Viviana Antonova III
vieta, Eglė Rudnickaitė,
diplomantė, mokytoja Oksana Sadauskienė, koncertmeisterė Audronė Paliukienė.
Fortepijonas (solistai) Tadas Žalys, III vietos
laureatas, fortepijonas, mokytoja Aušra Baltrūnienė;
Ema Adomavičiūtė, III
vieta, mokytoja Audronė
Kralikienė;
Viltė Milaknytė, III vie-

ta, mokytoja Asta Vagonienė;
Rūta Kairytė, III vieta,
mokytoja Violeta Bružienė;
Viltė Ašakėnaitė, III vieta, mokytoja Violet Bružienė.
Vokalas (solistai) Gerda
Komisaraitytė,
III vieta mokytoja Asta Vajegienė, koncertmeisterė
Kristiana Kemundrytė;
Augustė Zizaitė, Urtė
Smalinskaitė - II vie-

tos, mokytoja Reda Kazlauskienė, koncertmeisterė
Rasa Pletaitė-Junokienė.
Vokalas (ansambliai) Livija Jegorovaitė ir
Viktorija Trumpaitė III vieta, mokytoja Laima Bieliūnienė;
Armantė Sakalaitė ir
Justas Tervydis III vieta,
mokytoja Laima Bieliūnienė.
Rokiškio Rudolfo
Lymano muzikos
mokyklos inform.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokiniai
dalyvavo konkurse „Naujieji atradimai 2022“
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos
mokiniai dalyvavo Utenos
meno mokyklos organizuotame Respublikiniame virtualiame jaunųjų
atlikėjų konkurse „Naujieji atradimai 2022“.

Kovo 28 d. buvo paskelbti konkurso rezultatai:
Styginiai instrumentai
(solistai) Tijus Aleinikovas, Justina Lašaitė - III vietos, mo-

E. Zalogaitės eilėraščių rinkinio „Žmonėms ir Lietuvai“
sutiktuvės Obelių bendruomenės namuose

Obelių krašto šviesuolės, menininkės, šviesaus
atminimo Elenos Zalogaitės (1928-2020) eilėraščių
rinkinio „Žmonėms ir Lietuvai“ sutiktuvės Obelių
bendruomenės namuose
buvo dvasinės atgaivos,
šiltų ir jausmingų prisiminimų visuma.

Išsiskyrė bendras dalyvavusiųjų bruožas - visi
artimai pažinoję šią išskirtinę asmenybę. Kalbėjusieji
Eleną Zalogaitę prisiminė
buvus orią, išdidžią, ir tuo
pačiu jautrią, nereiklią sau
ir savo aplinkai. Menininkė
pajutusi artimą bendrystę
su Visagaliu šią nuostabią
jungtį liudijo kurdama išskirtinius medžio raižinius,
tapybos darbus, rašydama
eiles, grodama vargonais ar
tiesiog būdama kartu ir bendraudama su aplinkiniais.
Šviesaus atminimo asmenybė iki paskutinės akimirkos
aplinkiniams liudijo išskirtinę pagarbą Kūrėjui pas kurį
ir iškeliavo...
Pragyvenusi epochų virsmus, karo ir pokario tragedijas šviesaus atminimo Elena
Zalogaitė skleidė nuostatas,

Susidūrė du Volkswagen
automobiliai

2022 03 29 15.20 val.
Rokiškio Aušros ir Kauno
gatvių sankryžoje susidūrė
du Volkswagen markės automobiliai- VW Touran ir
VW Sharan. Avarijos būta
nedidelės, tačiau VW Touran automobilis apgadintas gana stipriai. Tuo tarpu VW Sharan nukentėjo
gana nesmarkiai- išdaužtas dešinės pusės priekinis žibintas, apibrozdintas
bamperis.

Liudininkų teigimu, VW
Touran vairuotoja galimai
iš pirmos juostos suko į kairę ir nepraleido antra juosta
važiavusio VW Sharan markės automobilio. 15 min. po
įvykio policija nebuvo atvažiavusi, o vairuotojai pradėjo
pildyti eismo įvykio deklaraciją. Panašu, kad abiejų automobilių vairuotojai sutarė
dėl įvykio aplinkybių ir tolimesnių ginčų nebekilo.
„Rokiškio sirena“
inform.

2022 m. balandžio 1 d.
(penktadienį) 17.30 val.
Kviečia į Juodupės bendruomenės ataskaitinį-rinkiminį
susirinkimą.

nės pirmininko ataskaita;
Bendruomenės finansinė
ataskaita;
Revizorės pranešimas;
Vyks bendruomenės pirmininko ir tarybos rinkimai.
Po susirinkimo kviečiame
užtrukti Rokiškio kultūros centro vyrų vokalinio ansamblio ir
kapelos „Vyžuonta" koncerte.
Juodupės miestelio
bendruomenės inform.

Balandžio 1 d. Juodupės
bendruomenės ataskaitinisrinkiminis susirinkimas

Susirinkimas vyks bendruomenės salėje.
Susirinkimo metu seniūnas
Valdas Adomonis pristatys
2021 m. veiklos ataskaitą;
Bus pristatoma bendruome-

Balandžio 2 d. išbandykite
pasikeitusią RC Rokiškis trasą
Trasa vis gražėja, balandžio 2 d. šeštadienį
RC Rokiškis kviečia visus
norinčius išbandyti pasikeitusią trasą ir naujas
ovalo bei aštuoneto formų
trasas.

Bendrausime,
lenktyniausime, keisimes patarimais. Bus galimybė išsikepti dešrelių ar šašlykų.
Aprangą pagal orą rinkitės
kurios netiko sovietinei ideologijai, todėl teko palikti
bibliotekininkės darbą, buvę
mokiniai, prisimindami buvusią Obelių vidurinės mokyklos piešimo mokytoją,
dar ir dabar žavisi jos gebėjimu kiekvienoje jaunoje asmenybėje įžvelgti prigimtinį
talentą.
Išgirdome daug nuoširdžių pasisakymų... Prabėgus
daugiau nei metams po Ele-

nos Zalogaitės mirties, kūrėjos talentas kaip žiburiukai
po dalelytę išnešiotas meninės kūrybos, prisiminimų ar
buvusios bendrystės pavidalu pasklido žmonių širdyse,
taip skleidžiant žinią apie
išskirtinę Asmenybę. Turime priminti, kad išskirtinės
asmenybės kaip žvaigždės
nušvinta tik tam tikroje vietoje ir tam tikru metu kartą
per dešimtmečius.... Obelių

krašte švies menininkės Elenos Zalogaitėtas žiburys.
Laisvės kovų istorijos
muziejaus Obeliuose muziejininkai dėkoja Jaunimo
bendrijai „Sėlos Ramuva“
ir rėmėjams už iniciatyvą išleisti Elenos Zalogaitės eilėraščių rinkinį, o už pagalbą
surenkant eilėraščius, Neringai Vaitkutei.
Laisvės kovų muziejaus
Obeliuose inform.
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patys.
Bus pasirūpinta trasa,
elektra,
kompresoriumi,
šašlykine su ugnimi. Atsivežkite tai, ką kepsite.
Visos dienos modelio
vairuotojo trasos gerovei
mokestis-parama tik 6 Eur.
Būtinai pasakyk draugui, kuris turi modelį ir nori
smagiai praleisti dieną.
„Rokiškio sirena“
inform.

Rastas miręs

2022 m. kovo 29 d. apie 10.21 val. Rokiškio r., Juodupėje, ūkiniame pastate rastas miręs vyras (g. 1935 m.).
Įtariama savižudybė.
Rokiškio VPK inform.

Degė apleistas pastatas

2022 m. kovo 29 d. 19:31 val. gautas pranešimas, kad
Apaščios g., Apaščios k., Pandėlio sen. dega mokykla. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams degė apleistas, negyvenamas pastatas. Gaisro metu išdegė ir buvo nuardyta 10
kv.m perdangos ir stogo dangos.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.
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Karo pabėgėliai iš Ukrainos sukviesti
į susitikimą

Rokiškio švietimo centre
įvyko priešmokyklinukų
skaitovų konkursas
„Seku, seku pasaką“

14 p.

Rokiškio rajono ligoninei vėl vadovaus
Raimundas Martinėlis

Seimo narys Jonas Jarutis
13 p. surengė naujojo biuro
įkurtuves

14 p.

15 p.

Nominacijoje „Už
parlamentarizmo tradicijų
puoselėjimą, pilietiškumo
ir demokratijos
skatinimą" medalis
Leonui Jankauskui
10 p.

Balandžio 1 d. Rokiškio
jaunimo reikalų
koordinatorius kviečia
jaunimą į susitikimą
Pandėlyje

11 p.

Atvirkštinis Balandžio 1-osios,
Melagių dienos laikraštis 1-16p.
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Kaina 0,78 Eur

