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Dėl smūgio žmonai buvo 
įskųstas policijai dėl 
medžioklinio šautuvo laikymo

Iš Rokiškio kilusi Oksana kartu su vyru bei dviem 
mažais vaikais – kelionėje į pasaulio kraštą

3 p.

6 p.

5 p.

Vietoje interviu su Kriaunų seniūne – ekskursija po 
apylinkes ir nuoširdus pokalbis 

4 p.

Už prieš sūnų pakeltą 
žarsteklį – viešieji darbai 
juodupiečiui

Pažeisdamas saviizoliacijos 
sąlygas, sumušė sugyventinę 
ir padarė du nusikaltimus

5 p.

Rokiškyje apsistoję 
ukrainiečiai dėl 
augintinių sveikatos 
rimtų bėdų neturi

6 p.

7 p. 14 p.
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Dingęs vyras naktį rastas 
gulintis laukuose

Rokiškio r., buvo gautas pranešimas apie dingusį be 
žinios asmenį. Nuvykus į įvykio vietą ir aiškinantis aplin-
kybes paaiškėjo, kad pusamžis vyras, po išgertuvių kaimy-
nystėje, patraukė namo. Praėjus kelioms valandoms vyras 
namų taip ir nepasiekė. 

Naktį iš balandžio 4 į 5 d. Rokiškio r. pareigūnai opera-
tyviai pradėjo ieškoti vyro, nes naktis buvo šalta, o vyras 
jau kelias valandas klaidžiojo lauke. Paaiškėjo, kad vyras 
pasirinko trumpesnį kelią. Aptikus dingusiojo pėdsakus 
pareigūnai sekė jais. Po kurio laiko vyras buvo surastas, 
nuogas, gulintis ant suarto lauko, stipriai sušalęs. Šlapi 
drabužiai rasti šalia vyro. Pareigūnai vyrui suteikė pirmąją 
pagalbą, apklojo ir nunešė prie kelio, kur galėjo privažiuoti 
medikai. Vyras perduotas medikams.

Panevėžio VPK inform.

Kviečia į karvučių gaminimo 
edukaciją

Turbūt dažno mėgstamas 
skanėstas – karšta karamele 
gardžiai kvepiančios karvu-
tės. Salų dvare siūlome gali-
mybę tokias karvutes pasiga-
minti savo rankomis. Patys 
pjaustysit, suksit, jei norėsit, 
ir ant pagaliuko užvyniosit. 
Edukacijos metu sužinosit 
ir karvučių gamybos istoriją 
Rokiškio krašte bei įvairių 

techninių gaminimo niuansų.
Kaina 8 Eur/asm, vaikams 

iki 10 metų – 4 Eur/asm.
Trukmė – 1,5-2 val.
Grupės dydis nuo 5 iki 30 

žmonių.
Edukacija užsakoma iš 

anksto: +370 610 01621; 
+370 689 51279

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Apsivertė automobilis
2022 m. balandžio 6 d. 10:32 val. gautas pranešimas, 

kad Alksnių k., Juodupės sen., nuo kelio važiuojamosios 
dalies nuvažiavo lengvasis automobilis į griovį ir apsivertė 
ant stogo, vairuotojas negali išlipti.

Atvykus ugniagaesiams gelbėtojams nurodytu adre-
su buvo rastas apsivertęs lengvasis automobilis Audi 80, 
viduje  žmonių jau nebuvo, nes vairuotojui padėjo išlipti 
vietiniai gyventojai.

Automobilininės gervės pagalba automobilis atverstas, 
atjungtas akumuliatorius. Panaudojus 5 kg biraus sorbento 
nuo kelio važiuojamosios dalies buvo išskaidyti teršalai.

Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Rokiškio „Vaižgantas I“ ekipa pergalingai pradėjo 
ketvirtfinalio seriją

Balandžio 5-ąją Za-
rasų sporto centre buvo 
sužaistas pirmasis „Uma-
ras-JKL“ ketvirtfinalio ma-
čas, kuriame susitiko Za-
rasų „Ąžuolas“ ir Rokiškio 
„Vaižgantas I“.

Nesunkią pergalę rezultatu 
108:60 (28:2, 19:21, 35:18, 
26:19) iškovojo svečiai iš 
Rokiškio.

„Vaižganto I“ ekipa aikš-
telės šeimininkus į nokdau-
ną pasiuntė jau pirmajame 
kėlinyje, per kurį jiems leido 
pelnyti viso labo 2 taškus. 
Po pirmųjų dešimties minu-
čių Rokiškis užtikrintai buvo 
priekyje – 28:2.

Visgi antrajame kėlinyje 
zarasiškiai pabudo: sėkmin-
gas atakas surengė Pijus Vai-
tonis ir Deividas Guogis, o 
šeimininkai kiek sumažino 
atsilikimą, kuris vis dar buvo 
itin didelis – 47:23.

Po ilgosios pertraukos 

klausimų daugiau nebekilo. 
Komandinį krepšinį žaidęs 
„Vaižgantas I“ įsirašė užti-
krintą pergalę ir ketvirtfina-
lyje įgijo 48 taškų pranašumą 
– 108:60.

Primename, jog ketvirtfi-
nalių etape žaidžiamos dve-

jos rungtynės dėl geresnio 
rezultato.

„Ąžuolas“: Pijus Vaitonis 
26, Vitalijus Stepas Lysovas 
11, Eimantas Stasiškis 7, Dei-
vidas Guogis 6, Eivinas Bie-
liauskas 4, Martin Subotin ir 
Danielius Bobkovas po 3.

„Vaižgantas I“: Ignas Jaru-
šauskas ir Justas Lukošiūnas 
po 28, Matas Seibutis 24, 
Ugnius Lapelis 19, Vilius Mi-
keliūnas ir Normantas Šilans-
kas po 4, Domas Balaišis 1.

Juventus krepšinio lygos 
inform.

Pandėlio krašto pilietinė bendruomenė pagerbė 
Suvainiškio kaime žuvusius laisvės kovotojus

Balandžio 4 dieną Pandė-
lio krašto pilietinė bendruo-
menė pagerbė prieš septy-
niasdešimt penkis metus, 
1947 m. balandžio 4 d. Suvai-
niškio (Rokiškio raj. Pandė-
lio seniūnija) kaime žuvusius 
laisvės kovotojus.

 
Pandėlio gimnazijos jau-

nieji šauliai, ateitininkai kartu 
su pedagoge Rima Žėkiene 
pagerbė kovotojus, uždegė at-
minimo žvakutes. 

Pagerbimo renginyje da-
lyvavo Pandėlio seniūnijos 
seniūnas Algirdas Kulys, ku-
rio rūpesčiu 2021 m. rudenį 
buvo sutvarkyta kapavietė. 
Nužudytųjų laisvės kovotojų 
kūnai buvo išniekinti Pandė-
lio miestelyje ir užkasti šalia 
senųjų Pandėlio žydų kapinių. 
„Atgimimo“ laikotarpiu parti-
zanų palaikai buvo iškilmingai 

perlaidoti Pandėlio kapinėse. 
Čia amžinojo poilsio atgulė 
Algimanto apygardos parti-
zanai Antanas Gūra-Šarūnas 
(g. 1913 m.), Povilas Gaiga-
las-Žukovas (g. 1923 m.), Jo-
nas Kazlauskas (g. 1924 m0)., 
Julius Kazlauskas (g. 1925 
m.), Antanas Žeižys-Vanagėlis 

(g. 1919 m.), Albinas Tikaiza 
(g. 1917 m.), Petras Kuliukas–
Daktarėlis (g. 1922 m.), Petras 
Petrušonis (g. 1918 m.).

 Nepamiršti ir Notigalės 
mūšyje žuvę laisvės kovotojai. 
Jų amžino poilsio vietoje už-
degtos atminimo žvakutės.

 Laisvės kovų istorijos 

muziejus Obeliuose dėkoja 
Pandėlio gimnazijos moks-
leiviams, mokytojoms Rimai 
Žėkienei, Eglei Glemžienei ir 
Pandėlio seniūnijos seniūnui 
Algirdui Kuliui už istorinės at-
minties saugojimą.

Laisvės kovų muziejaus 
Obeliuose inform.

Balandžio 9 d. - parodos 
„Močiutės mano angelai" 
atidarymas

Daugelis Rokiškio kraš-
to žmonių yra girdėję pava-
dinimą „Molio sesės". Tai 
bendras sesių keramikių 
prekinis ženklas, po kuriuo 
slepiasi unikalūs keramikos 
darbai.

Balandžio 9 dieną 12 
val. Rokiškio turizmo ir 
verslo informacijos cen-
tras kviečia į vienos iš se-
sių, kandidatės į Rokiškio 

tautodailininkų asociacijos 
narius, Eglės Skardžiūtės 
darbų parodos „Močiutės 
mano angelai" atidarymą 
(Tyzenhauzų g. 6, Rokiš-
kis).

Renginio metu turėsite 
galimybę pabendrauti su 
pačia autore.

Rokiškio turizmo ir 
verslo  informacijos 

centro inform.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 
mokiniai sėkmingai pasirodė konkurse 
„Pavasario trimitai 2022“

XII-ame Tarptauti-
niame vaikų ir jaunimo 
pučiamųjų instrumentų 
solistų ir ansamblių vir-
tualiame festivalyje-kon-
kurse „Pavasario trimitai 
2022” sėkmingai pasirodė 
Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos pučia-
mųjų instrumentų Euge-
nijaus Gudonio mokytojo 
mokiniai - Motiejus Ulevi-
čius (eufonija), Kasparas 
Streikus (trombonas), Da-
nielius Speičys (eufonija). 
Visi tapo III vietos laure-
atais.

Mokytojo Karolio Prat-
kaus mokinys Lukas Mar-
tinez Gonzalez (klarnetas) 
tapo II vietos laureatu. An-
tanas Vėjas Kovalevskis 
(saksofonas sopranas) ir 
Benas Baltrūnas (klarne-
tas) pelnė I laipsnio diplo-
mus, o Airidas Uginčius 
(klarnetas) - III laipsnio 
diplomą.

 Mokiniams akompana-
vo mokytoja Eglė Stašienė.

Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos 

mokyklos inform.
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Iš Rokiškio kilusi Oksana kartu su vyru bei dviem mažais vaikais – 
kelionėje į pasaulio kraštą

Sutuoktinių pora, kilusi iš 
Aukštaitijos - Oksana ir Pau-
lius - iškeliavo ieškoti nuoty-
kių į pasaulio kraštą. Kartu 
su jais ir dukrytės: 5 metų 
Lėja bei 1 metukų Urtė. Šei-
ma jau aplankė apie dešimtį 
šalių, patyrė įvairių nuoty-
kių, kuriais dalinasi interne-
te. Oksana sako, kad grįžti 
planuoja jau visai greit, bet 
dar pakeliui turi ką pama-
tyti. Visa ketveriukė keliauja 
senu mikroautobusu, kuria-
me ir gyvena. Sutuoktinių 
pora (Oksana kilusi iš Ro-
kiškio, o Paulius – iš Zarasų) 
Lietuvoje organizuoja senų 
automobilių lenktynes be-
kelėmis @ratrace.lt, todėl ir 
į šią kelionę nusprendė vyk-
ti nebe vieną dešimtį metų 
skaičiuojančia transporto 
priemone. Apie tai, kokius 
nuotykius patyrė, „Rokiškio 
Sirena“ pakalbino Oksaną 
Ragauskienę, šiuo metu be-
sisvečiuojančią Graikijoje.

„Esame šeima, kilusi iš 
Aukštaitijos. Aš, Oksana, gi-
miau ir augau Rokiškyje, ten 
baigiau Juozo Tūbelio gimna-
ziją. Mano vyras Paulius yra 
gimęs ir augęs Zarasuose. Jis 
baigė Ąžuolo gimnaziją. O 
susitikome mes Vilniuje prieš 
8 metus. Nuo to laiko nuveikė-
me visko labai daug: nuo infor-
macinių technologijų verslų, 
pačių suorganizuotų vestuvių 
Italijoje iki pramoginių senų 
automobilių ralio renginių. 
Esame tas atvejis, kai visi ho-
biai peraugo į „darbą”. Nuo 9 
klasės savo visą laisvalaikį lei-
dau prie kompiuterio, baigiau 
informatikos ir elektroninio 
verslo vadybos studijas - vėliau 
tapau web ir grafikos dizaine-
re, kūrybos vadove. Mėgstu 
piešti ir kurti kažką naujo. 
Taip pat man visada patiko 
automobiliai ir vairavimas, o 
mano vyras, pamatęs, kaip 
vairuoju, užregistravo mane 
mano pirmajam slalomui. Taip 
pamažu ir vairavimo pomėgis 
tapo kasdienybe - vyras orga-
nizuoja senų automobilių ra-
lius - festivalius Ratrace.lt, aš 
jam padedu su organizaciniais 
reikalais. Kol kas viskas vyksta 
Lietuvoje, bet artimoje ateityje 
ruošiamės išvežti dalyvius ir į 
užsienį.

Ne paslaptis, kad prie visko 
užgyvenome ir dvi dukrytes - 
Lėją ir Urtę. Kadangi neturime 
kažkokio rimto darbo grafiko, 
tai vaikais rūpinamės abu, leis-
dami vienas kitam tam tikrą 
laiką pabūti ir atskirai, pasida-
ryti savo reikalus bei pailsėti. 
Mes vis dar mokomės, kaip 
būti gerais tėvais, todėl kažko-
kio vieno recepto, kaip sujung-

ti vaikų auginimą ir veiklas į 
vieną nepasakysiu… Nors tu-
riu pasakyti, kad po šios mūsų 
kelionės „Į Pasaulio kraštą su 
NordPass” santykiai dėliojasi 
iš naujo, atsiranda bendrystė, 
susikalbėjimas, kažkokia bran-
da. Juk negali 24 valandas būti 
su 4 asmenimis viename auto-
mobilyje ir bendrauti paviršuti-
niškai“ – papasakojo apie savo 
šeimą Oksana.

- Kaip kilo mintis surengti 
kelionę po pasaulį senu au-
tomobiliu? Kas idėjos auto-
rius?

- Mintis kilo spontaniškai, 
kaip ir viskas, ką darome. Mes 
„užsidegame” ir, nieko ne-
laukdami, einame vykdyti, jei 
abiems kažkas patinka. Grei-
čiausiai ši kelionė buvo kaip 
„protestas” po visų sėdėjimų 
namuose pandemijos metu… 
Rugsėjo mėnesį nutarėme, kad 
šaltąjį sezoną norime praleisti 
ne namuose, tarp keturių sienų, 
o kelyje, ir jeigu jau „uždarys”, 
tai tegul „uždaro“ mus kur nors 
Turkijoje ar Saudo Arabijo-
je - ten, kur šilta. Taigi, nieko 
nelaukdami, per du mėnesius 
įsigijome automobilį, jį mini-
maliai įsirengėme kelionei ir 
leidomės į nuotykius. Turime 
virtuvėlę, lovą, stalčius, stalvir-
šį, WC ir kilimus.

- Kodėl pasirinkote būtent 
tokį automobilį?

- Mums pasirodė itin pati-
kimas variantas. Po daugelio 
svarstymų ir kitų automobi-
lių peržiūrų - senasis gerasis 
„Volkswagen Caravelle“ lai-
mėjo! Ir nė minutės nedvejo-
jome.

- Koks šios kelionės biu-
džetas? Iš kur gavote tam 
lėšų (jeigu nenorite, galite ir 
neatsakyti).

- Kadangi mes savo kelionę 
filmuojame, montuojame „Į 
Pasaulio kraštą su NordPass” 
laidas ir suderinome jų rodymą 
kiekvieną savaitę su „Delfi-

TV“, tai vyras nesunkiai rado 
laidos rėmėjus. Mūsų pagrin-
dinis kelionės rėmėjas - „Nor-
dPass“.

- Koks kelionės tikslas?
- Konkretaus tikslo nėra, tik 

žinojome tiek, jog per Naujus 
metus norėtume atsidurti Du-
bajuje ir savo akimis pamatyti 
Dakaro ralį. Tačiau nuolatos 
besikeičiantis pasaulis pande-
mijos akivaizdoje vis koregavo 
mūsų planus ir Dakaro ralio 
nepamatėme, bet nuvykome 
ten, kur visai neplanavome - 
aplankėme Iraną!

- Kiek šalių jau aplankė-
te?

- Šiuo metu per 4,5 mėnesio 
aplankėme 10 šalių ir jau esa-
me Graikijoje. Pravažiavome 
virš 26 000 km. Mūsų aplan-
kytų šalių „Į Pasaulio kraštą su 
NordPass” kelionės metu tau-
pyklėje yra Lenkija, Slovakija, 
Vengrija, Rumunija, Bulgarija, 
Turkija, Gruzija, Armėnija, 
Iranas, Graikija ir tai tikrai dar 
ne pabaiga.

 Kada numatomas kelio-
nės finišas ir kurioje pasaulio 
šalyje jis bus?

- Finišas bus Lietuvoje - 
Vilniuje arba Trakuose. Siūlau 
sekti mūsų Instagram profilius 
- ten visada būna naujausia in-
formacija. Oksana @oxiuke ir 
Paulius @ratrace.lt.

- Kokių problemų kilo ke-
lionėse?

- Pagrindinė problema - už-
sidarinėjančios prieš pat nosį 
šalių sienos. Taip įvyko su 
Izraeliu ir su Iranu, bet su pas-
taruoju užteko porą savaičių 
palaukti ir sienos atsidarė. Tai 
stipriai pakeitė kelionės planus. 
Vieną kartą visi sirgome… Ar-
mėnijoje peršalome, tai porą 
savaičių sėdėjome apartamen-
tuose ir gydėmės. Na, ir vie-
nintelis automobilio gedimas 
- vairuotojo pusės lango ati-
darymo mygtukas nebeveikia 

nuo Naujų metų...

- Ar vaikai kelionėje nepa-
vargsta, jiems nėra nuobodu, 
nekyla sveikatos problemų?

- Su vaikais viskas gerai. 
Esu atsakinga mama ir turiu vi-
siems metų laikams tinkamus 
vaikiškus drabužius, gigantiš-
ką vaistinėlę iš Lietuvos, kuria 
teko pasinaudoti (tfu tfu tfu) tik 
vieną kartą Armėnijoje. Mes 
stengiamės važiuoti tuo metu, 
kai vaikai miega pietų miego 
arba vėlai vakarais. Dažnai 
stojame pasimankštinti, pa-
žaisti žaidimų aikštelėse ar pa-
sivaikščioti ir pasifotografuoti. 
Vidutiniškai per dieną prava-
žiuojame apie 150-200 km, 
dažnai ir visai nevažiuojame, 
tad ta kelionė nėra tokia siau-
bingai ilga ir nuobodi. Kai jau 
reikia ilgėliau pavažiuoti - jun-
giu audio pasakas, vaikiškas 
daineles. Tada visi dainuojame. 
Užkandžius, magnetines pieši-
mo lentas ir viską, ką randu po 
ranka, paverčiame žaidimu - 
nuo keptuvių iki vienkartinių 
lėkščių. Šiaip merginos nuo 
kūdikystės keliauja, tai prie 
automobilių vienaip ar kitaip 
pratusios.

- Kiek laiko per parą ski-
riate pačiai kelionei automo-
biliu?

- Kaip jau minėjau, nuo 2 
iki 4 valandų, bet būna, kad ir 
visai nevažiuojame.

- Kokie įsimintiniausi ke-
lionės nuotykiai, kuriuos pri-
siminsite iki senatvės?

- Turbūt nuotykiai iš Irano, 
kai Pauliaus vos nesuėmė „ant 
sienos“, nes su pareigūnais kal-
bėjo „šiek tiek garsiau”, o jie 
savo ruožtu su mumis elgėsi 
nepagarbiai ir tris paras siunti-
nėjo iš vieno miesto į kitą, kad 
paimtume „popieriukus”, nors 
viską galėjo mums padaryti 
vietoje. Manau, jie patys tie-
siog tingėjo ar neturėjo pakan-
kamai kompetencijos… Juk 
svečiai iš Europos Irane nėra 

dažni…

- Kas labiausiai nustebi-
no?

- Labiausiai nustebino ne-
mokamas kuras Irane. Na, dar 
ir tai, kad, būnant Irane, priva-
lėjau visada ir visur būti su ska-
ra - vietinės moterys (85 proc.) 
to nekenčia, bet vis tiek nešio-
ja, nes kitu atveju moterį gali 
nubausti pinigine bauda arba 
laisvės atėmimu iki 3 parų.

- Kiek kartų kelionėje 
buvo sugedęs automobilis?

- Nė karto! Tiesiog vieno 
lango varikliukas nebeveikia 
ir rankena buvo „išsivaikščio-
jus”. Esame sutikę turistus iš 
Vokietijos, kurie ilgus metus 
ruošėsi kelionei, bet pasirinko 
ne tą transporto priemonę - 
RoverDefender - tai iš 300 ke-
lionės dienų jie šimtą praleido 
autoservisuose…

- Kaip kelionėje maitina-
tės? Ar visada randate tinka-
mo maisto vaikams?

- Keliaudami po skirtingas 
šalis, stengiamės paragauti 
vietinio maisto. Mes savo „Ka-
ramėlėje” taip pat turime mini 
virtuvėlę, kurioje verdame 
grikius, makaronus, avižines 
košes - vaikai jas valgo visada. 
Plius turime įvairių liofilizuotų 
pagardų, tai kiekvieną kartą 
košės ar makaronai vis kitokio 
skonio.

- Ar kelionėje skiriate lai-
ko pirkiniams?

- Turkijoje ar Irane dažnai 
lankėmės turguose, tačiau ne 
dėl pirkinių, o dėl ten vyks-
tančio veiksmo - juk ten yra 
didžiausia vietinių žmonių 
koncentracija ir vyksta veiks-
mas. Paprastai kartą per savaitę 
užvažiuojame į „prekybcentrį“ 
nusipirkti pieno/sviesto/gėri-
mų/vandens - košėms, kavai ir 
merginos daug geria.

- Ką veiksite po to, kai grį-
šite į Lietuvą?

- Daug įvairių planų. Vysty-
sime Ratrace.lt. Ruošimės ki-
toms kelionėms - jau žinome, 
kad išsėdėti vietoje nepavyks. 
Jau padedame ir dar daugiau 
prisidėsime prie pagalbos 
Ukrainai.

- Apie lenktynes bekelė-
mis: Nuo kada lenktyniau-
jate? Kiek kartų per metus 
vyksta lenktynės?

- Mes Ratrace.lt organizato-
riai. Per metus įvyksta apie 10 
etapų.

- Ar jose taip pat dalyvau-
jate dviese?

- Anksčiau organizuodavo-
me ir sudarinėdavome trasas 
dviese arba trise su Lėja, ta-
čiau, atsiradus Urtei, tą daryti 
darosi sunkiau, todėl vyras 
išvažiuoja daryti trasų su drau-
gais. Šiuo metu mums labai 
stipriai padeda partneriai, o aš 
darau dizaino dalykus - nuo 
lipdukų iki apdovanojimų bei 
apipavidalinimų bei įvairių 
smulkmenų derinimų.

- Kiek senų automobilių 
(be didžiojoje kelionėje da-
lyvaujančio autobusiuko) 
turite? Ką dar norėtumėte 
papasakoti skaitytojams apie 
lenktynes?

- Turėjome daug, nuo „za-
porožiečio“ iki violetinio „Ford 
Scorpio“, bet prieš kelionę 
visus pardavėme arba padova-
nojome. Dabar turime „Kara-
mėlę“ ir seną žalią „VOLVO 
940“ be techninės apžiūros, 
bet paruoštą žiedinėms lenkty-
nėms – ten toks raritetas, kuris 
juda lėtai, bet smagiai.

 - Grįžti planuojame jau vi-
sai greit, bet dar pakeliui yra 
ką pamatyti. O Lietuvoje šiuo 
metu intensyviai ruošiame ra-
trace.lt, kuris bus balandžio 30 
d. Trakų rajone. Daugiau infor-
macijos ir registracija www.ra-
trace.lt, - po pokalbio atsisvei-
kino Oksana.

Rita GRIGALIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Beveik mažiausia – an-
tra nuo galo, einanti po 
Kazliškio, yra Kriaunų 
seniūnija. Čia gyvena 
782 žmonės. Matyt, pagal 
miestelio pavadinimo są-
sajas su peilio kriaunomis 
buvo sukurtas seniūnijos 
herbas – trys peiliai. Ta-
čiau dabar - ne apie tai, o 
apie nuotaikas, kuriomis 
gyvena Kriaunų seniūnė 
Akvilė Šaltenė, šiose parei-
gose esanti dar tik nuo 
praeitų metų rugpjūčio 
mėnesio. Seniūnė ne tik 
papasakojo apie rūpes-
čius, bet ir surengė ekskur-
siją po Kriaunų apylinkes.  

Iš Kėdainių ir Vilniaus – 
į Kriaunas
„Esu gimusi Kėdainiuose, 

ten baigiau ir mokyklą, po to 
išvažiavau studijuoti į Vil-
nių, įgijau ekonomikos ma-
gistro laipsnį, ten gyvenau, 
vaikų susilaukiau, būčiau 
ir toliau gyvenusi Vilniuje, 
bet taip pasisuko likimas...“ 
– pradėjo pasakojimą apie 
save Kriaunų seniūnė. Pasak 
A. Šaltenės, vienintelės jos 
sąsajos su Rokiškio rajonu 
– senelis savanoris, kuris 
tarnavo Obeliuose.

„Žiūriu į savo seniūniją 
naujomis akimis, neturiu 
čia priešų ar draugų,“ – tęsė 
pasakojimą A. Šaltenė, Ro-
kiškio rajone apsigyvenusi 
visai neseniai.

Kriaunų seniūnijoje –
trys bendruomenės
Seniūnijoje veiklą vykdo 

trys bendruomenės – Kriau-
nų bendruomenė, Lašų kai-
mo bendruomenė ir asocia-
cija „Sartai mano kraštas“. 
Deja, seniūnė neslėpė, kad 
- su Kriaunų bendruomene 
sunkiai sekasi rasti bendrus 
sąlyčio taškus. Kažkuria 
prasme, žmonės Kriaunose 
supriešinti. Atėjusi dirbti 
vyliausi, kad žmonės tokio-
je mažoje  seniūnijoje turė-
tų būti vieningi, tačiau nuo 
pat pirmojo susitikimo su-
pratau, kad kaip ir visur yra 
visko. Kaip galima alterna-
tyva esamai bendruomenei 
neseniai susikūrė asociacija 
„Sartai mano kraštas“. Se-
niūnijos duomenimis, dabar 
šiai asociacijos statusą turin-
čiai bendruomenei priklauso 
virš 40 narių, kurių dalis – 
pasitraukusieji iš Kriaunų 
bendruomenės. Beje, Kriau-
nų bendruomenė yra sukū-
rusi socialinį verslą - bu-
vusiose Kriaunų mokyklos 
patalpose teiks apgyvendi-
nimo paslaugas. Nemažo 
buvusio mokyklos pastato 
patalpas prižiūri seniūnija. 
Žiemą patalpas tenka šildy-
ti ir tam reikalingi du kūri-
kai, seniūnijos darbuotojai 
prižiūri mokyklos teritoriją, 
valo bendras patalpas. Ten 
pat – ir jaukios kaimo bibli-

otekos patalpos, nestokojan-
čios lankytojų bei literatūros 
pasirinkimo. Buvusios mo-
kyklos patalpose veikia ir 
vaikų dienos centras.

Kriaunų bendruomenės 
patalpose – ukrainiečių 
šeimos
Užsukus į Kriaunų ben-

druomenės buveinę, paaiš-
kėjo, kad ten ką tik įsikūrė 
viena ką tik atvykusi ukrai-
niečių šeima, o kita jau gy-
veno anksčiau. Dar anksčiau 
gyvenusi šeima jau patraukė 
į Vilnių, kur didesnės įsi-
darbinimo galimybės. Pa-
klausėme iš Ukrainos Sumų 
miesto skubomis išvykusių 
moterų, ar jauku Kriauno-
se, ar čia jaučiasi saugios. 
Ukrainietės, atvykusios su 
paaugliais vaikais, patikino, 
kad dabar joms svarbiausia 
– saugumas ir ramybė, todėl 
visko užtenka. Pakalbėta ir 
apie galimybes įsidarbinti. 
Moterys, turinčios medici-
ninį išsilavinimą, sakė sutik-
siančios dirbti bet ką. Atvy-
kėlės pasakojo apie patirtus 
karo baisumus Ukrainoje. 
Viena iš jų rodė telefone nu-
filmuotus vaizdus, kuriuose 
matyti, kaip po daugiabu-
čio langais gatve važiuoja 
karinės mašinos. Situacija 
jų gyvenamojoje vietovėje 
kito – iš pradžių buvo tik 
karo atgarsiai, po to – teko 
slapstytis rūsiuose, girdė-
ti sprogimus netoliese, dėl 
ko ištrūkti iš tokio miesto 
buvo sudėtinga. Moterys – 
senos pažįstamos, tačiau į 
Kriaunas atvyko skirtingu 
laiku. Jos žadėjo bandyti 
čia įsikurti, galbūt lysvėse 
sėti daržoves, nors kalbėda-
mos vis pasvarstydavo, kad 
galbūt jau iš Sumų rusų ka-
riuomenė pasitraukė ir verta 
grįžti namo...

Po pabendravimo gyvai, 
netrukus seniūnė informavo, 

kad Lašų žemės ūkio ben-
drovė pasiūlė trumpalaikį 
darbą šioms moterims, jos 
renka akmenis jų dirbamos 
žemės laukuose, kas pade-
da trumpam užsimiršti apie 
vykstančius neramumus na-
muose.

Kaip ir visose 
seniūnijose – dėmesys 
keliams bei pakelėms
Vykstant kartu su seniū-

ne apžiūrėti apylinkių, kal-
bėta apie prastus seniūnijos 
kelius. Štai ir per Kriaunų 
miestelį – sulopytas asfaltas. 
Pasak seniūnės A. Šaltenės, 
kelius labai sugadina oro 
sąlygos. Ypač keliams pa-
kenkė ši žiema. Kiek išgali, 
seniūnija stengiasi tvarkyti 
kelius, vos tik atšyla oras po 
žiemos. Stengiamasi tvar-
kyti ir pakeles. Pernai jos 
nebuvo šienaujamos, nes 
buvo sulūžusi šienapjovė. 
A. Šaltenė sako šiaip ne taip 
nupirkusi naują ir dėl to se-
niūnija vasaros sezonui yra 
pasirengusi. Kad šienapjovė 
ir vėl nesulūžtų, seniūnijos 
darbuotojai pakelėse nurin-
ko akmenis.

Turizmo objektai
Vis tik kraštas galėtų būti 

įdomus turistams. Kriau-
nose yra savas paplūdimys, 
poilsiavietė, paplūdimio 
tinklinio aikštelė ir įspū-
dingas Sartų ežero vaizdas. 
Tiesa, tiltelį į ežerą sulaužė 
pavasarį plaukę ledai. Šalia 
seniūnijos pastato – Kriau-
nų istorijos muziejus, kuria-
me eksponuojami XIX-XX 
amžiaus valstiečių verslai, 
amatai, buitis, o antrame 
aukšte – „smetoniškų“ ran-
kinių bei jau vėlesnių laikų 
rankinukų paroda bei kitos 
įdomybės. Verta dėmesio ir 
Kriaunų Dievo apvaizdos 
bažnyčia ir galimai seniau-
sias varpas Baltijos šalyse.

Verta dėmesio ir Bobriš-
kio cerkvė, prie kurios esan-
čią teritoriją prižiūri seniū-
nija, o raktus turi sentikių 
(Rupetų ir Stravų kaimų) or-
ganizacija. Kriaunų seniūni-
joje yra net dvejos sentikių 
kapinės. Apskritai seniūni-
joje yra 6 veikiančios kapi-
nės ir net 13 neveikiančių.

Gražios, kalvotos ir miš-
kingos vietos tuo pačiu yra 
ir pelkėtos. Joms taip pat 
reikalingas dėmesys. Prieš 
maždaug 6-7 metus seniū-
nijos teritorijoje esanti pel-
kė buvo tvarkoma. Aplinkui 
Sartų ežerą – dalis regioni-
nio parko.

Norintys dirbti veiklos 
susiras
Nors susiekimas iš Kriau-

nų ir prastas, seniūnė A. Šal-
tenė pasakojo, kad didelės 
bedarbystės nėra ir norintys 
dirbti veiklos tikrai gali su-
sirasti. Seniūnijos teritori-
joje veikia įmonė „Kriaunų 
malūnas“, kuriame gamina-
mos malkos, granulės, bri-

ketai, darbų gali pasiūlyti 
Lašų žemės ūkio bendrovė, 
UAB „Lašų duona“, veikia 
kaimo turizmo sodybos.

Artimiausi planai
Paklausta apie artimiau-

sius planus, Kriaunų se-
niūnė pirmiausia paminėjo 
aikštę prie seniūnijos – ža-
dama ją tvarkyti, kad nebūtų 
tokia niūri: ten bus gėlynai. 
Gatvių apšvietimas nesąs 
labai blogas, tačiau žadama 
lempas pakeisti į taupesnes. 
Planuojama tvarkyti išgriu-
vusias kapinių tvoras, bus 
pradėti darbai įrenginėjant 
naująsias Kriaunų kaimo ka-
pines. Seniūnė pasidžiaugė, 
kad Lašų kaimo bendruo-
menė su seniūnijos pagalba 
parašė projektą, kad viešie-
siems poreikiams užtikrinti 
sutvarkytų užžėlusį tven-
kinį. Ar bus patvirtintas šis 
projektas, dar neaišku. Taip 
pat reikės tvarkyti paplūdi-
mį, dažyti suoliukus, baldus, 
pavėsines. Buvo kreiptasi į 
atsakingas institucijas, kad 

Kriaunose atsirastų normali 
perėja, būtų įrengtos greičio 
ribojimo salelės. Taip pat 
A. Šaltenė aprodė seniūni-
jos pakeistas įėjimo duris, 
pirmo aukšto langus, tvar-
komas seniūnijos patalpas, 
kuriose planuojama įrengti 
nedidelę pasitarimų salę, 
taip pat žadama daugiau 
darbuotojų kabinetų perkelti 
į pirmą pastato aukštą.

„Baigdama pokalbį, no-
riu palinkėti, kad žmonės 
suprastų, jog gyvenimas yra 
paprastas, tik mes patys pa-
darome jį sudėtingu. Tikiuo-
si, kad šiuo metu vykstantys 
įvykiai visgi sutelks mus ir 
išmoksime padėti vienas 
kitam taip, kaip šiuo metu 
padedame nuo karo bėgan-
tiems žmonėms, nežiūrėda-
mi, nei į jų socialinį statusą, 
nei į išsilavinimą ar politi-
nes pažiūras.“ – atsisveikino 
iki kito galimo susitikimo 
Kriaunų seniūnijos seniūnė 
Akvilė Šaltenė.

Rita GRIGALIENĖ

Vietoje interviu su Kriaunų seniūne – ekskursija po apylinkes ir nuoširdus pokalbis 
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Dėl smūgio žmonai buvo įskųstas policijai dėl medžioklinio šautuvo laikymo
Rokiškio rajone, Juodu-

pės seniūnijoje esančiame 
kaime gyvenantis 61 metų 
R. P., išdrįsęs suduoti su-
tuoktinei, prisivirė košės 
tiek, kad jam buvo pareikšti 
kaltinimai ne tik dėl fizinio 
skausmo šeimos narei sukė-
limo, bet ir dėl medžioklinio 
šautuvo laikymo, neturint 
tam leidimo. Kaip policijos 
pareigūnams aiškino pats 
vyriškis, jis mano, kad žmo-
na tyčia, prieš atvažiuojant 
policijai, šitą šautuvą atnešė 
iš daržinės ir padėjo vonio-
je. Baudžiamąją bylą su-
paprastinto proceso tvarka 
išnagrinėjo Panevėžio apy-
linkės teismo Rokiškio rūmų 
teisėja Loreta Kukelkienė. 
Teisiamasis posėdis nebuvo 
rengiamas - buvo priimtas 
teismo baudžiamasis įsaky-
mas, juo paskiriant Juodu-
pės seniūnijos gyventojui 
bausmę.

Pareikšti kaltinimai dėl 
dviejų nusikalstamų 
veikų
2021 m. gruodžio 21 d., 

apie 21.30 val., Rokiškio ra-
jone, Juodupės seniūnijoje 
esančiame kaime, namo kam-
baryje tarp sutuoktinių kilo 
konfliktas. Vyras vieną kartą 

kumščiu sutuoktinei sudavė 
į veidą. Policijos pareigūnai, 
atvykę į įvykio vietą, vonioje 
rado pramoninės gamybos, 
16-o kalibro, lygiavamzdį, 
vienašūvį, medžioklinį šau-
tuvą ,,ZK“, pagamintą 1951 
metais, skirtą šaudyti 16-o ka-
libro medžiokliniais šoviniais. 
Pareigūnams nukentėjusioji 
papasakojo, kad, iš vyro išgir-
dusi žodžius, jog ją užmuš, iš 
karto pagalvojo apie paslėptą 
šautuvą ir išsigando. Ji pagal-
vojo, kad taip kalbantis su-
tuoktinis, būdamas neblaivus, 
gali pasinaudoti tuo ginklu, to-
dėl jį norėjo parodyti pareigū-
nams. Ginklas buvo paimtas 
ir vyrui pareikšti kaltinimai 
pagal Baudžiamojo kodekso 
140 straipsnio 2 dalį dėl fi-

zinio skausmo šeimos narei 
sukėlimo bei pagal Baudžia-
mojo kodekso 253 straipsnio 
1 dalį dėl šaunamojo ginklo 
laikymo.

Konflikto aplinkybes 
aiškino kiek skirtingai
Nuo smurto nukentėjusi 

moteris pareigūnams paaiški-
no apie konflikto aplinkybes. 
Pasak jos, vyras jau kurį laiką 
turi kitą moterį, pas kurią daž-
nai lankosi ir su kuria turi 9 
metų mergaitę. Esą vyras gy-
vena ir pas ją, ir pas kitą mote-
rį. Parėjusi iš darbo, nukentėju-
sioji Z. P. rado girtą sutuoktinį, 
gulintį lovoje. Moteris užėjo į 
kambarį ir vyrui pasakė, kad 
jis galėjo nekūrenti pečiaus, 
kad ji galėjo pečių pasikūrenti 

pati. Sutuoktinis atsakė necen-
zūriniais žodžiais, be to, tarė: 
„Eik, užmušiu, ne tavo reika-
las“. Moteris paklausė: „Kiek 
tai tęsis?“, turėdama omenyje, 
kiek tęsis jo vaikščiojimai pas 
kitą moterį. Tuomet esą vyras 
atsikėlė iš lovos ir kumščiu 
trenkė jai į veidą, pataikyda-
mas į lūpą, bei išstūmė pro 
duris. Kaltinamasis apie savo 
poelgį pasakojo kiek kitaip – 
pasak jo, žmona norėjo nuo jo 
nutraukti antklodę, jie stum-
dėsi ir tuo metu trenkęs per 
veidą.

Kur anksčiau buvo 
laikomas šautuvas, taip
ir liko neaišku
Kaip bebuvę, faktas, kad 

žmonai R. P. sudavė. Tai 
žmogus ir pats pripažino. 
Medžioklinio šautuvo istoriją 
sutuoktiniai taip pat pasakojo 
skirtingai. Moteris sakė, kad 
žinojusi, jog šautuvas laiko-
mas rūsyje, o tuo tarpu vyras 
policijos pareigūnams kalbė-
jo, kad net neįtarė, jog sutuok-
tinė galėjo rasti ginklą. Šautu-
vas esą buvo laikomas maiše, 
ant tvarto stogo, ten buvę su-
dėtinga patekti. Ginklas buvęs 
išardytas. Pas R. P. namuose 
jis atsirado prieš 15 metų, kai 
vienas pažįstamas per jaučio 

skerstuves juo nušovė jautį, 
kad šis nesikankintų. Šautu-
vą paėmę pareigūnai vietos 
apžiūros protokole užfiksavo, 
kad metalinės šautuvo dalys 
yra surūdiję, į plastikinį mai-
šą buvo sudėtos tik šautuvo 
dalys.

Girtumas ir neišnykęs 
teistumas – atsakomybę 
sunkinančios aplinkybės
Įvykio vietoje kaltinama-

jam R. P. buvo nustatytas 2,06 
promilių neblaivumas. Tai 
teismas pripažino jo atsako-
mybę sunkinančia aplinkybe, 
kadangi, be abejo, girtumas 
turėjo įtakos smurtiniams 
veiksmams. Taip pat pripažin-
ta, kad nusikalstamas veikas 
R. P. padarė, būdamas reci-
dyvistu, kadangi dar praeitais 
metais jis buvo nuteistas dėl 
vairavimo girtam ir teistumas 
neišnykęs. Vyro atsakomybę 
lengvinančia aplinkybe dėl 
abiejų nusikalstamų veikų pri-
pažinta tai, kad jis savo kaltę 
pripažino bei nuoširdžiai gai-
lėjosi.

Paskirtos arešto 
bausmės vykdymas 
atidėtas, bus uždėta 
apykojė
Teismas tenkino proku-

rorės prašymą. Pagyvenu-
siam Juodupės seniūnijos 
gyventojui skirta 30 parų 
arešto bausmė už abi nusi-
kalstamas veikas. Paskirtos 
arešto bausmės vykdymas 
atidėtas 3 mėnesiams bei 
paskirta intensyvi priežiūra 
– bus vykdomas nuteistojo 
buvimo vietos stebėjimas 
elektronine apykoje. Tris 
mėnesius vyras ant kojos 
turės nešioti specialų įtaisą, 
negalės jo nusiimti, gadinti 
ar sunaikinti, bus stebima, 
ar nuteistasis būna savo 
gyvenamojoje vietoje nuo 
22.00 val. iki 6.00 val., jei-
gu tai nesusiję su darbu. Be 
to, R. P. įpareigotas bausmės 
vykdymo atidėjimo metu 
dalyvauti elgesio pataisos 
programoje, neišvykti už 
gyvenamosios vietos miesto 
(rajono) ribų be nuteistojo 
priežiūrą vykdančios ins-
titucijos, Probacijos tarny-
bos, leidimo. Teismo bau-
džiamasis įsakymas buvo 
priimtas 2022 m. balandžio 
4 d. ir išsiųstas nuteistajam. 
Jis turi teisę nesutikti su pa-
skirta bausme, todėl teismo 
baudžiamasis įsakymas nėra 
įsiteisėjęs.

Rita GRIGALIENĖ

Pažeisdamas saviizoliacijos sąlygas, sumušė sugyventinę ir padarė du nusikaltimus
Teisėsaugai ne vieną 

kartą teko susidurti, kad 
smurtas artimoje aplinkoje 
atskleidžia ir kitus nusikal-
timus. Pavyzdžiui, rokiškė-
nas 42 metų J. M. mušė savo 
sugyventinę, tačiau nepa-
galvojo apie pasekmes, kad 
iškviesta policija netruks 
išsiaiškinti, kad jis pažeidė 
saviizoliacijos sąlygas, taip 
sukeldamas pavojų aplinki-
niams užsikrėsti Covid-19 
liga. Už Covid-19 sergančio 
asmens vaikštinėjimą pakie-
miais išgerti bei kitokį savi-
izoliacijos sąlygų pažeidimą 
numatyta baudžiamoji at-
sakomybė, kurią numato 
Baudžiamojo kodekso 277 
straipsnio 1 dalis. Už šią nu-
sikalstamą veiką numatyta 
skirti baudą arba laisvės ap-
ribojimą, arba areštą, arba 
laisvės atėmimą iki vienerių 
metų. Negana to, Rokiškio 
miesto gyventojas turės at-
sakyti ir dėl fizinio skausmo 
sukėlimo šeimos narei.

Svečiuose gėrė. Buvo 
sužalota moteris
Nusikalstamus veiksmus J. 

M. padarė 2021 m. lapkričio 
26 d. vakare. Kaip policijai 
papasakojo nukentėjusioji, jie 
kartu su sugyventiniu J. M. 
tą dieną išgėrinėjo namuose. 
Abiems prieš keletą dienų 
buvo nustatyta Covid-19 liga. 

Galbūt vieniems gerti buvo 
neįdomu, kad po kažkiek lai-
ko į svečius atėjo trečias as-
muo, po to visi trys patraukė 
į svečius, kur ir vėl išgėrinėjo. 
Ten kompanija gėrė degtinę. 
Deja, vakaro be policijos pa-
galbos praleisti nepavyko, nes 
J. M. neva nei iš šio, nei iš to 
sugyventinei trenkė kumščiu į 
smakrą. Pasipylė kraujas. Pa-
sak nukentėjusiosios, smūgį 
matė kiti sugėrovai. Moteris 
išbėgo namo, tačiau ir ten ją 
pasivijo sugyventinio smurtas 
– jai pasigedus buto raktų, pri-
ėjęs J. M. vėl tris kartus trenkė 
kumščiu į veidą, dėl ko pradė-
jo klibėti dantys, bėgo kraujas 
iš sužalotų smakro ir burnos.

Norėjo, kad byla būtų 
nutraukta
Nukentėjusioji E. Z., apie 

vienerius metus kartu gyve-
nanti su kaltinamuoju, polici-
jos pareigūnams vėliau pasa-
kojo, kad dėl smūgių jai nieko 
baisaus nenutiko – esą dantys 
išmušti nebuvo, tik pradėjo 
klibėti, tačiau moteris pripa-
žino, kad jautė fizinį skausmą. 
Paaiškėjo, kad J. M. sugyven-
tinės vėliau atsiprašė, o mote-
ris jam atleido. Nukentėjusioji 
policijai išsakė norą ikiteismi-
nį tyrimą nutraukti. Deja, tai 
neįvyko ir byla su prokurorės 
Virginijos Kliaugienės pareiš-
kimu dėl proceso užbaigimo 

teismo baudžiamuoju įsaky-
mu atsidūrė teisme.

Vyras negalėjo pasakyti, 
dėl ko sumušė 
sugyventinę
Kaltinamasis J. M. poli-

cijai pasakojo, kad Covid-19 
liga jam nustatyta 2021 m. 
lapkričio 24 d. Vyras pripa-
žino buvęs įspėtas, kad turi 
izoliuotis, būti namuose ir 
kad už šių taisyklių pažeidi-
mą yra numatyta atsakomybė. 
Kadangi rokiškėnas didelių 
susirgimo požymių nejautė, o 
jo sugyventinė taip pat jautėsi 
gerai, jie abu lapkričio 26 d. 
išgėrinėjo namuose, o vėliau 
ir į svečius nuėjo. J. M. nega-
lėjo pasakyti, dėl ko supyko 
ant sugyventinės ir jai suda-

vė. Vyras spėliojo, kad galbūt 
moteris kažką jam pasakė, kas 
jį supykdė. Dėl padarytų nusi-
kaltimų J. M. gailėjosi.

Liudytojai „nieko 
nematė“
Apklausti po įvykio išger-

tuvių dalyviai nenurodė, kad 
būtų matę nukentėjusiajai su-
duotus smūgius. Jie teisinosi 
suprastėjusia atmintimi bei 
girtumu. Nė vienas po pa-
bendravimo su užsikrėtusiais 
Covid-19 pažįstamais šia liga 
neužsikrėtė. Kad nukentėju-
sioji buvo sumušta, liudijo 
akivaizdūs požymiai, užfik-
suoti 2021 m. lapkričio 26 d. 
asmens apžiūros protokole: 
buvo matyti, kad nukentėju-
siosios abiejų rankų plaštakos, 

kaip ir jos smakras, kruvinos, 
smakro apatinėje dalyje maty-
ti žaizda, taip pat kruvinas bei 
pamėlęs kairysis skruostas, 
sužalotos lūpos ir dantenos, o 
du priekiniai dantys pajudinti 
kleba.

Laisvės apribojimas su
 uždėta apykoje
Teismas tenkino prokuro-

rės prašymą ir skyrė pareiški-
me nurodytą bausmę, su kuria 
ikiteisminio tyrimo metu J. 
K. sutiko. Byla išnagrinėta, 
priimant teismo baudžiamąjį 
įsakymą. Už dvi nusikalsta-
mas veikas J. M. paskirtos 
bausmės buvo subendrintos. 
Jam skirtas 9 mėnesių laisvės 
apribojimas, paskiriant inten-
syvią priežiūrą. Bausmės at-

likimo laikotarpiu nuteistasis 
įpareigotas nuo 22.00 val. iki 
6.00 val. būti namuose, jei tai 
nesusiję su darbu, be to, daly-
vauti elgesio pataisos progra-
moje. Intensyvi priežiūra reiš-
kia, kad nurodytu laikotarpiu 
J. M. turės dėvėti elektroninį 
stebėjimo įtaisą̨ (apykoję) ir 
būti savo gyvenamojoje vieto-
je nuo 22.00 val. iki 6.00 val. 
Bausmės atlikimą prižiūrės 
Probacijos tarnyba.

Teismo baudžiamasis įsa-
kymas buvo priimtas 2022 
m. balandžio 4 d. ir šiuo metu 
nėra įsiteisėjęs – nuteistasis 
turi teisę per nustatytą terminą 
nuo dokumento įteikimo die-
nos nesutikti su skirta bausme, 
paduodamas prašymą teismui.

Rita GRIGALIENĖ
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Už prieš sūnų pakeltą žarsteklį – viešieji darbai juodupiečiui
Rokiškio rajono, Juo-

dupės seniūnijos gyven-
tojas, 51 metų A. B. 2022 
m. sausio 27 d. vakare 
savo namuose trinktelėjo 
metaliniu žarstekliu savo 
16-mečiui sūnui, taip jam 
sukeldamas fizinį skaus-
mą, be to, atvykusiems 
pareigūnams paprašius 
nurodyti smurto artimoje 
aplinkoje aplinkybes, juos 
įžeidinėjo, pasipriešino 
sulaikymui. Dėl tokių jo 
veiksmų 2022 m. balan-
džio 1 d. Panevėžio apylin-
kės teismo Rokiškio rūmų 
teisėjas Artūras Dilys pri-
ėmė teismo baudžiamąjį 
įsakymą, pripažindamas 
A. B. kaltu dėl dviejų nusi-
kalstamų veikų padarymo 
ir skirdamas bausmę.

Septynių vaikų tėvas 
augina juos vienas
Ikiteisminio tyrimo metu 

Juodupės seniūnijos gy-
ventojas paaiškino apie 
aplinkybes, kaip kilo mintis 
švaistytis metaliniu žarste-
kliu bei dėl ko priešinosi pa-
reigūnams. Vyras gyvena su 
septyniais vaikais. Žmona 
gyvena atskirai su kitu vyru. 
Jai laikinai apribota motinos 
valdžia (liaudiškai kalbant, 
„atimtos motinystės teisės“). 
2022 m. sausio 27 d., apie 
17-18 val., įvyko konfliktas 
su 16 metų sūnumi. Jis sūnų 

barė, o tas dar labiau įpyko 
ir eidamas nuplėšė plastiki-
nę užuolaidą. Kadangi virtu-
vėje kaip tik kūreno krosnį, 
A. B. griebė žarsteklį ir juo 
vieną kartą sudavė sūnui į 
ranką. Paauglys tuo metu 
sėdėjo prie stalo ir žaidė 
kompiuterinius žaidimus. 
Po kurio laiko žmogus nu-
siramino ir sūnaus atsipra-
šė, su juo susitaikė. Kaip 
policijos pareigūnams pats 
sakė, daugiavaikis tėvas la-
bai gailisi dėl savo poelgio, 
nurodė, kad bijojo, jog vaikų 
nepaimtų į globos namus.

„Pasiuntė“ tėvą
Nukentėjęs nuo smurto 

sūnus pareigūnams ir pats 

papasakojo, kad susinervi-
no dėl tėvo priekaištų ir nu-
drėskė užuolaidėlę. Vaikinas 
papasakojo, kad po to nuėjo 
į  kambarį ir tėtį  „pasiuntė“ 
keiksmažodžiu. Maždaug 
po minutės į kambarį atė-
jo tėtis ir žarstekliu sudavė 
į ranką. Sumušimo vietoje 
buvo paraudimas. Tuo metu 
vyriausias brolis sugalvojo 
paskambinti mamai ir apie 
tai papasakoti, todėl buvo 
iškviesta policija.

Išsigando, kad gali 
netekti vaikų
Apie tai, kodėl priešinosi 

pareigūnams, A. B. nurodė, 
kad buvo piktas, susinervi-
nęs dėl to, kad žmona pati 

neaugina vaikų, o praneši-
nėja pareigūnams apie jo 
veiksmus. Vyras sakė, kad 
buvo išsigandęs, kai supra-
to, kad gali netekti vaikų. 
Prisipažino, kad garsiai reiš-
kė emocijas, kad pareigūnai 
be reikalo atvažiavo ir kodėl 
jį, o ne tikrus nusikaltėlius, 
gaudo ir pan. Esą pareigūnų 
necenzūriniais žodžiais ne-
vadino, tik atsikalbinėjo pa-
keltu tonu. Parėkavęs, vyras 
norėjo pabėgti, kad nebūtų 
sulaikytas ir išvežtas į areš-
tinę, todėl išbėgo į kiemą. 
Paskui  jį bėgo ir pareigū-
nas. Kieme pareigūnas A. B. 
pasivijo ir sugriebė bėglį už 
drabužių. Tada susinervinęs 
vyras du kartus sudavė pa-

reigūnui į veidą ir pabėgo, 
tačiau po kelių minučių pats 
sugrįžo į kiemą ir buvo su-
laikytas.  

Įžeidinėjo policininkus
ir bandė pabėgti
Kaltinimai A. B. pagal 

Baudžiamojo kodekso 286 
straipsnį pareikšti dėl to, kad 
jis nevykdė Rokiškio rajono 
policijos komisariato Rea-
gavimo skyriaus tyrėjo tei-
sėto reikalavimo paaiškinti 
aplinkybes dėl smurto arti-
moje aplinkoje, elgėsi agre-
syviai, įžeidinėjo pareigū-
nus, išbėgo iš gyvenamojo 
namo į kiemą ir ten, bandant 
jį sulaikyti, aktyviais veiks-
mais priešinosi sulaikymui, 
du kartus kumščiu sudavė 
pareigūnui į veidą, dėl ko 
nukentėjusysis suklupo ir 
alkūne atsitrenkė į žemę. 
Policijos pareigūnui buvo 
padaryti kairio smilkinio bei 
skruosto, kairės alkūnės su-
mušimai, pasireiškę tinimu. 
Dėl alkūnės skausmo poli-
cijos tyrėjas vyko į Rokiškio 
rajono ligoninės Priėmimo 
skyrių. Jam padarytas suža-
lojimas įvertintas kaip nežy-
mus sveikatos sutrikdymas.

Prisipažino, gailėjosi, 
bet recidyvistas
Teismas nustatė, kad yra 

viena kaltinamojo atsako-
mybę lengvinanti aplinkybė 

ir viena sunkinanti. Kaltina-
mojo atsakomybę dėl abiejų 
nusikalstamų veikų pada-
rymo sunkinanti aplinkybė 
yra ta, kad A. B. nusikalto, 
būdamas teistas už tyčinio 
nusikaltimo padarymą, tai 
yra, būdamas recidyvistu. 
Teistas jis buvo dėl smurto 
artimoje aplinkoje. Atsako-
mybę lengvina juodupiečio 
prisipažinimas bei gailėji-
masis.

Bausmė – 6 mėnesiai 
viešųjų darbų
Bausmės dėl dviejų nu-

sikalstamų veikų padarymo 
buvo subendrintos, pritaiky-
tas įstatymas dėl galimybės 
vienu trečdaliu sumažinti 
bausmę, kai byla išnagrinė-
jama supaprastinto proceso 
būdu – priimant teismo bau-
džiamąjį įsakymą. A. B. iš 
Juodupės seniūnijos paskir-
ta 6 mėnesių viešųjų darbų 
bausmė, įpareigojant per šį 
laiką neatlygintinai dirbti 
po 30 valandų per mėnesį 
visuomenės labui. Į bausmės 
laiką įskaičius areštinėje iš-
būtas valandas, viešųjų dar-
bų atlikimo laikas sutrumpė-
jo 6 valandomis, laikant, kad 
jis tiek bausmės yra atlikęs.

Ar darbas šį žmogų išgel-
bės nuo rūpesčių dėl vaikų 
auklėjimo, parodys laikas.

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškyje apsistoję ukrainiečiai dėl augintinių 
sveikatos rimtų bėdų neturi

Lietuvoje daugėja bė-
gančių nuo karo baisumų 
ukrainiečių. Nemaža dalis 
jų sprunka, pasiėmę tik bū-
tiniausius daiktus ir pasičiu-
pę bei po pažastimi pasikišę 
augintinius. Rokiškio rajone 
jiems sudaryta galimybė 
veterinaro paslaugas gauti 
nemokamai. Jas teikia ve-
terinarijos gydytojas Petras 
Šeškas. Klinika yra įsikūru-
si M. K. Čiurlionio g. 1, Ro-
kiškyje.

Klientų iš Ukrainos 
nestokoja
„Rokiškio Sirenos“ turi-

mais duomenimis, Rokiškio 
rajone yra ne vienas Ukrainos 
pilietis, atsivežęs su savimi 
kates ar šunis. Paklausėme ve-
terinaro P. Šeško, ar jau daug 
ukrainiečių kreipėsi, rūpinda-
miesi savo gyvūnų sveikata. 
Pasak šio veterinarijos gydy-
tojo, ukrainiečius tikrai domi-
na galimybė jo paslaugas gauti 
nemokamai. Gyvūnų vakcina-
vimo, ženklinimo, dokumentų 
tvarkymo paslaugos suteiktos 
4 ukrainiečių augintiniams. 
Rimtų išgelbėtų nuo karo gy-
vūnų sveikatos bėdų P. Šeškui 
gydyti dar neteko. Šiuo metu 

užsiregistravę vizitui yra dar 2 
gyvūnų šeimininkai, atvykę iš 
Ukrainos. Veterinarijos gydy-
tojas yra įsitikinęs, kad tokių 
klientų, kurie turės teisę gauti 
paslaugas nemokamai, toliau 
bus dar daugiau.

Stresas veikia ir gyvūnus
Veterinaras P. Šeškas pa-

pasakojo, kad tuo metu, kai 
tik prasidėjo karas Ukrainoje, 
Lietuvos veterinarijos gydyto-
jų asociacija organizavo mo-
kymus, kuriuose buvo kalbėta 
apie psichologinės pagalbos 
teikimą žmonėms ir streso 
padarinius augintiniams. Už 
mokymus buvo numatyta 

pradinė 30 eurų auka (galima 
buvo paaukoti ir daugiau), o 
surinktos lėšos pervestos pa-
ramai Ukrainai. Šių mokymų 
metu veterinarijos gydytojas 
sakė sužinojęs, ko laukti iš 
savo ukrainiečių klientų. Pa-
klaustas, ar teko matyti streso 
padarinius augintiniams, kurie 
galbūt buvo išvežti iš vieto-
vių, kuriose girdėjosi bombų 
sprogimai, šaudymai ir dėjosi 
kiti baisūs dalykai, P. Šeškas 
sakė asmeniškai nesusidūręs 
su stresuotais gyvūnais, ta-
čiau patvirtino, kad nesaugi 
aplinka veikia ne tik žmonių, 
bet ir gyvūnų, sveikatą bei psi-
chiką. Gydytojas sakė galintis 

parekomenduoti atvykusiems 
su išsigandusiais augintiniais 
žmonėms nusipirkti augalinių 
raminančių preparatų, kuriais 
prekiauja veterinarijos vaisti-
nės.

Kol kas nesirūpina gauti 
atlygį iš valstybės
P. Šeškas sakė, kad kol 

nemokamai paslaugas gau-
nančių klientų yra nedaug, jis 
nesirūpina gauti kompensaciją 
iš valstybės. Galimybė gauti 
pinigus už suteiktas ukrainie-
čiams paslaugas atseit yra, 
tačiau tame yra daug niuansų, 
dokumentų tvarkymo. Bėda 
ta, kad ne tik paslauga sutei-
kiama nemokamai, tačiau už 
tai gydytojas dar ir pats turi 
susimokėti mokesčius. Pasak 
P. Šeško, didžiuosiuose mies-
tuose ukrainiečių, atsivežusių 
augintinius, yra šimtai, o ne 
keletas, todėl ten dirbantiems 
veterinarijos gydytojams ti-
krai verta pasirūpinti gauti 
valstybės paramą. Jeigu bus 
sudėtinga situacija, P. Šeškas 
žadėjo taip pat imtis forma-
lumų tvarkymo ir kreiptis dėl 
kompensavimo.

Rita GRIGALIENĖ

J. Tūbelio progimanzijos 
mokiniai pasipuošė 
naujomis uniformomis

2022 04 05 Rokiškio J. 
Tūbelio progimnazijos moks-
leiviai sulaukė naujųjų unifor-
mų. Mokiniai galėjo rinktis iš 
plataus spektro rūbų stiliaus- 
nuo džemperių su gobtuvais 
iki polo marškinėlių. Naujoji 

uniformų linija suteiks moki-
niams daugiau individualumo 
ir galimybę uniformas derinti 
prie sau patinkančio rūbų sti-
liaus.

„Rokiškio sirena“ 
inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-04-087 psl.

Rokiškyje – gyventojų idėjų teikimo maratonas!
Rokiškio rajono savival-

dybės biudžete numatyta 35 
tūkst. Eur dalyvaujamam 
biudžetui. Nors dalyvauja-
masis biudžetas nėra nau-
jovė, bet pasiteisinęs būdas 
kartu su bendruomene spręsti 
dėl viešųjų lėšų panaudojimo 
patiems siūlant idėjas, tokia 
priemonė rajono biudžete 
numatyta antrą kartą. 

Bendruomenės inicia-
tyvų, skirtų gyvenamajai 
aplinkai gerinti, projektų 
idėjų finansavimo tikslas – 
didinti piliečių galimybes 
įtraukti į savivaldybės biu-
džeto formavimą. Pagrin-
diniai uždaviniai - skatinti 
piliečių iniciatyvą rajone, 
suburti gyventojus gyvinti 
bei gerinti socialinę ir gy-
venamąją aplinką, aktyvinti 
verslo kūrimą ir dalyvavimą 
atnaujinant teritorijas, skatin-
ti diskusijas rajono aplinkos 
gerinimo tema. 

„Pastebėjome, kad gyven-
tojai noriai įsitraukia prii-
mant sprendimus dėl viešųjų 
erdvių įveiklinimo ir siūlo 
įvairiausias idėjas, teikia 
iniciatyvas. Iš tiesų, kas gali 
geriau žinoti gyventojų po-
reikius, jeigu ne patys gyven-
tojai? Svarbu atkreipti dėme-
sį, kad tai - galimybė idėjoms 
tapti realybe.  Projektą įgy-
vendins ne jį pateikę gy-
ventojai tačiau savivaldybės 
administracija. Akivaizdu, 
kad Rokiškio miesto ir mies-
telių gyventojams sudėtinga 
konkuruoti, todėl šiemet nu-
spręsta skirtą 35 tūkst. Eur 
sumą diferencijuoti: 15 tūkst. 
Eur skirti rajono projektams 
įgyvendinti ir 20 tūkst. mies-

to projektams. Manome, kad 
taip paskatinsime rajono gy-
ventojus aktyviai teikti pro-
jektus, gerinančius miestelių 
aplinką, infrastruktūrą., - kal-
bėjo rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas ir pridūrė, kad 
teikiami projektai – infras-
truktūriniai, įgyvendinami 
per metus, kurių apimtis ne-
viršija savivaldybės biudžete 
patvirtintos sumos einamie-
siems metams. Verta pami-
nėti, kad projektas turi būti 
įgyvendinamas Rokiškio ra-
jono savivaldybėje, savival-
dybės nuosavybės, panaudos 
ar patikėjimo teise valdomo-
je arba valstybinėje žemėje, 
kuri skirta bendram, viešam 
naudojimui, tačiau projek-
tai negali būti įgyvendinami 
kultūros paveldo objekte bei 
kultūros paveldo objekto te-
ritorijoje.  

KAS GALI TEIKTI 
IDĖJAS?
Pareiškėjas gali būti kie-

kvienas Rokiškio rajono 

savivaldybėje gyvenamąją 
vietą deklaravęs gyventojas, 
ne jaunesnis nei 16 metų, 
surinkęs 20 rajone gyvena-
mąją vietą deklaravusių gy-
ventojų parašų, palaikančių 
idėją. Teikiant paraišką, turi 
būti vadovaujamasi Ben-
druomenės iniciatyvų, skirtų 
gyvenamajai aplinkai gerinti, 
projektų idėjų atrankos ir fi-
nansavimo tvarkos aprašu.

PROJEKTŲ IDĖJŲ 
PATEIKIMO 
TERMINAS
Projektų idėjų pasiūlymai 

iki 2022 m. balandžio 22 d. 
priimami Rokiškio rajono 
savivaldybės administraci-
jos viename langelyje (Res-
publikos g. 94, Rokiškis) 
ir elektroniniu būdu (el. p. 
savivaldybe@post.rokiskis.
lt). Pasiūlymai teikiami už-
klijuotame voke, ant kurio 
turi būti nurodyta: „Bendruo-
menės iniciatyvų konkursui”, 
projekto pavadinimas, pa-
reiškėjas, adresas ir telefono 

numeris.

BŪTINIEJI 
REIKALAVIMAI 
PROJEKTO IDĖJOS
PASIŪLYMUI:
- Bendra projektų įgyven-

dinimo vertė – iki 35 tūkst. 
Eur. 

- Prie projekto idėjos pa-
siūlymo turi būti pateiktas 
pritarimas projekto idėjai: 20 
savivaldybėje gyvenamąją 
vietą deklaravusių ir ne jau-
nesnių nei 16 metų gyven-
tojų sąrašas su jų parašais, 
gimimo data, pavarde, vardu, 
deklaruota gyvenamąja vieta.

- Projektas turi būti įgy-
vendinamas Rokiškio rajono 
savivaldybėje, savivaldybės 
nuosavybės, panaudos ar 
patikėjimo teise valdomo-
je arba valstybinėje žemėje, 
kuri skirta bendram viešam 
naudojimui.

- Tai turi būti viešosios 
infrastruktūros (išskyrus ga-
tvių/kelių, šaligatvių, pėsčių-
jų, dviračių takų įrengimą, 

rekonstrukciją, remontą ir 
kultūros paveldo objektą bei 
kultūros paveldo objekto te-
ritoriją), nekomercinis, gyve-
namosios aplinkos gerinimo 
projektas.

- Pareiškėjai pateikia už-
pildytą nustatytos formos 
Projekto idėjos pasiūlymą, 
kuriame turi būti nurodyta: 
projekto pavadinimas, pro-
jekto įgyvendinimo vieta, 
idėjos aprašymas, prelimina-
ri sąmata bei ją pagrindžian-
tys dokumentai, jei turima 
(vizualizacijos, brėžiniai, 
schemos, ekspertų nuomo-
nės, rekomendacijos ar kita 
reikalinga informacija).

PROJEKTŲ IDĖJŲ 
KONSULTACIJOS
Konsultacijas ir metodinę 

pagalbą gyventojams, norin-
tiems teikti projektų idėjų 
pasiūlymus, teikia Statybos 
ir infrastruktūros plėtros sky-
rius tel.: 8 458 71481, mob. 
tel.: 8 615 65359.

PROJEKTŲ 
VERTINIMAS
I ETAPAS: VERTINI-

MAS KONSULTACINĖS 
DARBO GRUPĖJE

-Projektų idėjų pasiūly-
mus ir preliminarias projektų 
sąmatas vertina konsultacinė 
darbo grupė. Nustačius, kad 
pateiktas pasiūlymas atitin-
ka visus kvietime nurodytus 
reikalavimus bei projekto 
idėjos yra techniškai įgyven-
dinamos, vertinamas projek-
to tinkamumas finansuoti ir 
sudaromi du atrinktų projek-
tų sąrašai: Rokiškio MIES-
TO seniūnijos teritorijoje ir 

KITOSE Rokiškio rajono 
seniūnijų teritorijose.

-Patvirtinti projektai bus 
paskelbti viešoje erdvėje ir 
vykdoma balsavimo proce-
dūra.

II ETAPAS: GYVENTO-
JŲ PRITARIMAS SIŪLO-
MIEMS PROJEKTAMS

Pasibaigus I projektų idėjų 
vertinimo etapui, kad projek-
tas virstų „kūnu”, svarbiausia 
sulaukti gyventojų pritarimo. 
Tik daugiausia gyventojų 
balsų sulaukusi įdėja bus 
įgyvendinta. Balsuoti už la-
biausiai patikusią idėją galės:

-Rokiškio rajono savi-
valdybėje gyvenamąją vietą 
deklaravę gyventojai, ne jau-
nesni nei 16 metų.

-Balsavimas vyks elek-
troniu būdu, Rokiškio rajo-
no savivaldybės svetainėje 
www.rokiskis.lt.

-Vienas gyventojas turi 
teisę balsuoti ne daugiau kaip 
už 1 projektą. Balsavus kelis 
kartus elektroniniu būdu, ga-
lioja paskutinis balsavimas.

PROJEKTŲ FINANSA-
VIMAS IR ĮGYVENDINI-
MAS

-Projektai 100 proc. finan-
suojami Rokiškio rajono sa-
vivaldybės biudžeto lėšomis.

-Daugiausia gyventojų 
balsų surinkusiems projek-
tams, esant poreikiui, savi-
valdybės biudžeto lėšomis 
rengiama techninė specifika-
cija. 

Reikalingus dokumentus 
ir jų priedus rasite Rokiškio 
rajono savivaldybės svetai-
nėje www.rokiskis.lt.

Užs. Nr. 1717

Balandžio 8-10 d. - paramos 
ukrainiečiams rinkimo akcija Rokiškyje 

Šį savaitgalį, balandžio 
8-10 dienomis, Rokiškio 
miesto „Maxima“ parduo-
tuvėje, Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus savanoriai rinks 
gyventojų nupirktas higi-
enos priemones Ukrainos 
žmonėms, nuo karo bėgan-
tiems į Lietuvą. Didžioji 
dalis ukrainiečių į Lietuvą 
atvyko neturėdami net bū-
tiniausių daiktų, todėl labai 
kviečiame prisidėti aprūpi-
nant ukrainiečius higienos 
prekėmis. Paaukoti nupirk-
tas higienos priemones ir 
atiduoti jas Lietuvos Raudo-
nojo Kryžiaus savanoriams 
balandžio 8-10 dienomis bus 
galima „Maxima“ parduo-
tuvėje) adresu Respublikos 
111 B nuo 10 iki 20 valandos. 

 Šiuo metu labiausiai rei-
kalingos higienos priemonės 
yra:

Šampūnas suaugusiems ir 

vaikams;
Dušo želė suaugusiems ir 

vaikams;
Dantų pasta ir dantų šepe-

tėliai suaugusiems ir vaikams;
Tualetinis popierius;
Moteriški higieniniai pake-

tai, įklotai;
Skutimosi peiliukai;
Sauskelnės vaikams (3, 4 ir 

ypač 5 dydžio);

Ausų krapštukai;
Skalbimo priemonės;
Indų ploviklis.
Žinome, kad kartu – visa-

da galime daugiau. Užsukite, 
prisidėkite ir kartu padėkime 
sesėms ir broliams ukrainie-
čiams šiuo nelengvu etapu. 

Ačiū už jūsų gerumą!
„Rokiškio sirena“ 

inform.

Rokiškio KKSC sunkiaatlečiai varžėsi 
tarptautinėse varžybose

Rokiškio KKSC sunkia-
atlečiai varžėsi tarptauti-
nėse sunkiosios atletikos 
varžybose Vengrijoje (Bu-
dapešte). Lietuvos garbę 
šiose varžybose gynė Ro-
kiškio ir Panevėžio koman-
dos, kurios varžėsi kartu 
su komandomis iš įvairių 
Europos šalių, be šeiminin-
kų vengrų, varžybose daly-
vavo Austrijos, Kroatijos, 
Čekijos, Estijos, Suomijos, 
Vokietijos, Latvijos ir kitų 
šalių atstovai.

Mergaičių iki 13 metų gru-
pėje (svorio kategorija iki 45 
kg) čempione tap Urtė Beino-
rytė. Jos rezultatas 55 kg. Ber-
niukų iki 15 metų tarpe Titas 
Tubelis užėmė antrąją vietą, 
svorio kategorijoje iki 61 kg 
iškėlęs būtent 61 kg svorį. 
Taip pat antrąją vietą užėmė 
Emilis Mikalkevičius, jis svo-
rio kategorijoje iki 81 kg pa-

demonstravo 79 kg rezultatą.
Senjorų virš 60 metų gru-

pėje dalyvavęs Rokiškio 
KKSC treneris Jonas Alek-
siejus iškovojo antrąją vietą, 
jo dvikovės rezultatas 113 kg.

Išvykos į Vengriją metu 
visą kelionę lydėjo, vairavo 
ir padėjo Leontijus Pčiolinas.

Tarptautinėse varžybose 
Lenkijoje taip pat varžėsi ir 
senjorai. Pagal Sinklerio len-
telę vykusiose varžybose da-
lyvavo apie 150 sportininkų. 

70-79 metų amžiaus grupėje 
7 vietą užėmė Vidmantas Pili-
baitis (dvikovės rezultats 110 
kg, 301,3 tšk.). 60-69 metų 
amžiaus grupėje 10 vietą pel-
nė Jonas Aleksiejus (112 kg, 
215,2 tšk.). 35-39 metų am-
žiaus tarpe dalyvavęs Mantas 
Jukna užėmė 17-ąją vietą, jo 
dvikovės rezultatas 185 kg 
(213,8 tšk.).

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skel-
bia konkursą į Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros sky-
riaus vyriausiojo specialisto pareigas (karjeros 
valstybės tarnautojas, pareiginės algos koeficien-
tas – 8,50). Išsamesnė informacija Rokiškio rajono 
savivaldybės interneto svetainėje adresu http://
www.rokiskis.lt arba https://portalas.vtd.lt/lt/sta-

tybos-ir-infrastrukturos-pletros-skyriaus-vyriausiasis-specialis-
tas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;48797.html

Užs. 1715

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skel-
bia atranką Rokiškio rajono savivaldybės adminis-
tracijos Rokiškio miesto seniūnijos darbininko pa-
reigoms užimti (darbuotojas pagal darbo sutartį 
(terminuota darbo sutartis iki 2022-10-15, 1 pa-
reigybė, C lygis)), pastoviosios dalies koeficientas 
nuo 5 iki 5,32 (pareiginės algos baziniais dydžiais, 
priklausomai nuo profesinio darbo patirties (me-

tais)). Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės inter-
neto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt

Užs. 1716

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 7313/0003:94), esan-
čio Pušyno g.15, Bajorų k., Rokiškio r., savininką L.M.V., kad  UAB 
„Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr.2M-M-59) 2022-04-20 15 val. vykdys žemės sklypo 
(proj Nr. 7313/0003: ), esančio Pušyno g.13, Bajorų 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



ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Asmens sargybinis
00:10 Komisaras Reksas
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 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 TIESIOGIAI Ukraina 24
08:30 Spintos šou su Vinted

09:40 Antroji džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu
11:30 Laukinių žmonių medžioklė
13:35 Vyrai juodais drabužiais
15:25 Adamsų šeimynėlės vertybės
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Aš matau tavo balsą
21:15 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias
23:35 Neprašyti svečiai
01:25 Kompanijos siela

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
„Pasaulio taurė 2021“. Radviliškis
08:00 Varom! 
08:30 Tauro ragas
09:00 „Lietuvos galiūnų komandinis 
čempionatas“. Žagarė (Joniškio raj.)

10:05 Brazilija – gamtos istorija
11:15 Negyvenamose salose su Beru 
Grilsu 
12:10 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos 
13:20 Pragaro virtuvė 
14:20 Ekstrasensų mūši
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Jonavos „CBet“ - Kauno „Žalgiris“
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
21:30 Sūnus paklydėlis
22:30 Narkotikų prekeiviai. Meksika
23:45 Rokis Balboa

Lrytas

07.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08.00 Miško balsas
08.30 Kaimo akademija
09.00 „Aiškiaregė” 
10.00 Krepšinio pasaulyje

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Klauskite daktaro
08:00 Beatos virtuvė
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:45 Tuoktuvių žaidimai
12:35 Mėlynoji planeta 2
13:30 Jaunasis 
Montalbanas 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuoju Lietuvą
23:00 LRT radijo žinios

23:05 Dėl viso pikto 
00:25 El Padre Medico
00:45 Stivas Džobsas 
02:10 Dėl viso pikto
02:45 Tuoktuvių žaidimai
03:35 Pusryčiai pas kaimyną
03:50 7 Kauno dienos
04:00 Jaunasis Montalbanas
04:20 Mis Marpl. Paskelbta 
žmogžudystė

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 

11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo 
istorijos 
12:00 Laukinė Naujoji Zelandija 3
13:05 Laukinė Patagonija
14:10 Napoleonas
15:55 Kadetė Kelė 
18:00 Spintos šou su Vinted
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK 
21:30 Apgaulės meistrai
23:55 Miegalius
01:45 Nesuvokiama grėsmė 
03:40 Kadetė Kelė

Lnk

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis
07:00 Bunikula 
07:30 Deksterio laboratorija
08:05 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Ponas Magu 
09:30 Ogis ir tarakonai 

09:40 Medžioklės sezonas atidarytas 
2!
11:15 Trys nindzės
13:10 Žaliasis žibintas
15:25 Iš kur tu žinai?
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Monstrai prieš ateivius
21:20 Kompanijos siela
23:30 Nenuspėjami
01:30 Dingusioji

Btv

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 

12:25 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos
13:40 Pragaro virtuvė 
14:40 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - Utenos 
„Uniclub Casino - Juventus“
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji
22:00 Rokis Balboa
00:05 Nuo sutemų iki aušros
02:15 Rokis 5

Lrytas

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

11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Miško balsas
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
19:00 „Reali mistika“
20:00 Žinios
21:30 „Aikštė”
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Pėdsakas“ 
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 „24/7“
04:00 Miško balsas
04:20 „Aiškiaregė” 
05:10 Mažos Mūsų Pergalė
05:35 Vantos lapas
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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 Žalioji planeta
13:50 Mis Marpl. Paskelbta 
žmogžudystė 

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"
18:30 Žinios
19:00 Keliai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Premjera. „Portofino" 
viešbutis
22:00 Moters portretas

Tv3

06:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24". 
Ukrainos žinių kanalas
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas

10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Laukinė Naujoji Zelandija 4
13:05 Gnomai
14:50 Greitis 2: laivo užgrobimas
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios 
19:30 Lietuvos talentai
22:00 Rembo. Paskutinis kraujas
00:00 Robotų žemė
02:10 Samdomas žudikas. 
Nuodėmių atleidimas

Lnk

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija
08:05 Padūkėlių lenktynės 
08:30 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Ponas Magu
09:30 Ogis ir tarakonai 

10.30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022". 
N-7.
11.00 180° kampu
11.30 Švyturių žmonės
12.00 „Teisingumo agentai“ 
14.00 „Pėdsakas“ 
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 „Pėdsakas“
02.50 „Reali mistika“
03.35 „24/7“
04.20 „Aiškiaregė” 
05.10 Mažos Mūsų Pergalės
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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 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
12:30 Tai kur toliau? 
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

23:00 LRT radijo žinios
23:05 Asmens sargybinis
00:10 Komisaras Reksas
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 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24". 
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 Karštai su tv3.lt
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Nuodinga rožė
00:35 Bulis
01:35 Elementaru
02:30 Pasirodymas
03:30 Mažieji genijai
04:00 Bulis
05:00 Moderni šeima
06:00 Vėžliukai nindzės

Lnk

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

11:00 Keičiu žmoną
12:00 Speciali Žinių laida. 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios. 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios. 
22:30 Tamsioji banga 
01:40 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias 
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:15 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

16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Panevėžio „Lietkabelis“ - Vilniaus 
„Rytas“. Tiesioginė transliacija
21:00 Amerikiečių snaiperis 
23:45 Juodasis sąrašas
00:45 Sūnus paklydėlis
01:45 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
02:50 Atsarginis prezidentas

Lrytas

05.15 Vantos lapas
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
06.15 TV parduotuvė
06.30 Eko virusas
07.00 Švarūs miestai - Švari 
Lietuva
07.30 „Aiškiaregė”
10.05 „Netikėtas teisingumas“ 
11.10 „Neišsižadėk“ 

12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 Lietuva tiesiogiai
19.00 „Reali mistika“ 
20.00 Reporteris
20.50 „Aiškiaregė” 
21.25 „Neišsižadėk“ 
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
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“
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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
16:30 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 

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 Kulka Į Galvą
00:20 Bulis
01:20 Elementaru
02:20 Majų baikerių klubas

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Nuo... Iki... 
07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos

11:00 Keičiu žmoną
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Paskutinė kulka 
00:20 Paskutinis laivas
01:20 Tamsioji banga 
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 CSI. Majamis
06:55 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Seklys ir Makaulė
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis

13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Klaipėdos „Neptūnas“ - Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Nepaklūstantis įstatymui 
22:55 Amerikiečių snaiperis
01:35 Strėlė

Lrytas

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

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

• Mini ekskavatoriumi atlieku 
kasimo, lyginimo darbus. 
Valanda 25 Eur. Aplink 
Pandėlį, Kazliškį, Panemunį, 
Žiobiškį. Vykstant toliau 

imu mokestį už atvykimą 1 
Eur/km. Tel. 8 621 57 385. 
Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas, durpes, juodžemį. 
Statybinio laužo, grunto 
išvežimas. Vežame mažais ir 
dideliais kiekiais, padidinto 
pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, 
žemės ūkio technikos 
transportavimas. Savivarčio 
paslaugos. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. 
Avarinis automobilių 
atrakinimas. Sumaišyto kuro 
ištraukimas, išvalymas ir 
paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis

• RUF Medienos briketai ir 
6mm granulės iš sandėlio 
Rokiškyje. Greitas 
pristatymas. Tel. 8 646 01 050. 
Rokiškis
• Vežame į gydymo įstaigas, 
oro - jūrų uostus ir kitur. Jei 
reikia - palaukiame.  
Tel. 8 684 48 006. Rokiškis

BALDAI

• Sofą-lovą su dėže patalynei. 
Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Geros būklės ąžuolinį 
apvalų stalą. Plotis  1,15 
m, prasiplatina 0,35 m. 
Kaina 150 Eur. Uosinė 
stalą. Reikia atnaujinimo, be 
prasiplatinimų. Plotis 1,15 
m, Kaina 100 Eur. Kaina 
derinama. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Senovinę uosio spintą. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Geros būklės sofą. Patogi, 
minkšta. Yra du foteliai. Nėra 
miegamosios dalies. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Visiškai naują nenaudotą 
virtuvinį komplektą. Kaina 
280 Eur. Tel. 8 622 29 819. 
Rokiškis
• Gultą. Kaina 43 Eur.  
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
• Naujus vonios baldus. 2 vnt. 

Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 616 72 616. Rokiškis
• Staliuką. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 616 72 616. Rokiškis
• Dvi kėdes. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 616 72 616. Rokiškis
• Kampinę spintelę. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 616 72 616. 
Rokiškis
• Spintelę su stalčiais . Kaina 
20 Eur. Tel. 8 616 72 616. 
Rokiškis
• Minkštus suoliukus. 2 vnt. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 616 72 616. Rokiškis
• Nebrangiai svetaines staliuką 
ir nedidelį kompiuterinį stalą. 
Būklė gera. Tel. 8 646 05 345. 
Rokiškis
• Nebrangiai importinę 
nenaują sekciją 4  dalių. Dėl 
kainos susitarsime.  
Tel. 8 687 19 594. Rokiškis

• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Gerai veikiančią skalbimo 
mašiną 4 kg. Siaura, mažai 
užimanti vietos. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• Skalbimo mašiną Samsung. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 616 72 616. Rokiškis
• Siuvimo mašiną. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 616 72 616. 
Rokiškis
• Naudotą kavos aparatą 
Philips Saeco Poemia. Veikia 
gerai. Nerūdijantis plienas/
plastikas. Maksimali galia 
(W) - 950. Pusiau automatinis. 
Maksimalus slėgis 15 (bar). 
Naudojama kava: 1. Kavos 
tabletės 2. Malta kava. 
Vandens talpa 1,25 l. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 627 33 121. 

BUITINĖ TECHNIKA
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Rokiškis
• Pigiai ciferblatines 
prekybines stalo svarstykles. 
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Didelį šaldytuvą Beko. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Mažai naudotą šaldiklį 
Snaige. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 616 72 616. Rokiškis
• Mažai naudotą šaldymo dėžę 
Zanussi. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 616 72 616. Rokiškis
• Naują indaplovę Cylinda. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 620 47 246. Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą su 
šaldikliu. Tel. 8 688 26 049. 
Rokiškis

• Dovanojame kaktusą.  
Tel. 8 605 06 301. Rokiškis
• Dovanoju šiltnamį 6x3 m 
Rokiškio mieste .  
Tel. 8 656 28 200. Rokiškis
• Dovanojame 4 vnt. šiltnamio 
lankų. 6 m ilgio. Tel. 8 600 13 
201. Rokiškis
• Dovanoju masažo stalą. 
Metalinės kojos. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Dovanojame gaidžius .  
Tel. 8 655 36 245. Rokiškis
• Dovanotume rūbelius ir 
daiktus kūdikiams.  
Tel. 8 622 08 157. Rokiškis
• Dovanoju 3 t sijoto žvyro. 
Išsivežti patiems.  
Tel. 8 654 89 478. Rokiškis
• Dovanoju tris gelžbetonio 
stulpus po 11 m ilgio ir keturis 
po 3,6 m ilgio. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 614 99 302. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Naujas nenaudotas belaides 
ausines Samsung Galaxy Buds 
Live. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Naujas Bluetooth kolonėles. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 625 89 735. 
Rokiškis
• Įvairias kolonėles. Didelė 
Ibiza 35 Eur., Skytec mėlyna 
25 Eur., mažos Skytec ir Ibiza 
35 Eur., Malone nedidelė 20 
Eur. Visos veikia ir groja gerai. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 625 89 735. 
Rokiškis
• Tvarkingas veikiančias 
kolonėles Shneider. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 625 89 735. Rokiškis
• Dideles kolonėles Malone 
2x500 W. Tvarkingos, jei 
domina yra ir stiprintuvas. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 625 89 735. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Triušius Rokiškio rajone. 
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis
• 6,5 mėn. dedekles vištas. 
Tel. 8 686 96 007. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintą 
kiaulę. Apie 200 kg.  
Tel. 8 686 68 087. Rokiškis
• 9 mėn. triušio pateles. 20-25 
Eur. už vieną. Juodupės sen., 
Aleknų km.  
Tel. 8 692 45 152. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ieškau papildomo darbo. 
Turiu galiojantį AK atsakingo 
už elektros ūkį pažymėjimą. 
Patirtis. Tel. 8 612 09 194. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Rašykite 
žinutes. Tel. 8 676 76 509. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Turiu 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
• Vidutinio amžiaus moteris 
gali prižiūrėti seną žmogų, 
dirbti valytoja (13 metų 
patirtis) ar dirbti ūkyje. 
Siūlyti įvairius variantus. 
Tinkama darbo vieta apie 
Juodupę arba Rokiškį. 
Skambinti telefonu ar rašyti 
sms. Tel. 8 665 56 544. 
Rokiškis
• Moteris 43 m. ieško darbo. 
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Pora ieško bet kokio darbo. 
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Vyras ieško darbo statybose 
pagalbiniu darbininku. Galiu 
pjauti malkas savo pjūklu, 
skaldyti. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Skubiai ieškau bet kokio 
darbo. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu 
pjauti, kapoti malkas. Įrankių 
neturiu. Tel. 8 608 28 256. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, kad būtų nuo 
8 val. ne anksčiau. Galėčiau 
dirbti pagalbine darbininke, 
valytoja. Esu sąžininga, be 
žalingų įpročių. Intymaus 
nesiūlyti. Tel. 8 628 47 585. 
Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais 
susijusio su laukais.  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Naują langą 990x1700. 
Lauko pusė tamsiai rudos 
spalvos (riešutas), vidaus 
pusė baltos spalvos. Skirtas 
per pusę. Nevarstomas. Trijų 
stiklų paketas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Šunų kirpimo mašinėlę. 
Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
• Stiklo lapus. Plotis 0,60 m, 
ilgis 1,20 m, storis 4 mm.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Labai sausas skaldytas 
malkas. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Mišką (eglę) išsikirtimui. 
Plotas 0,31 ha.  
Tel. 8 600 82 544. Rokiškis

KITA

• Planšetinį kompiuterį 
Samsung Tab A (SM-T555). 
Ekrano dydis 9,7 colio. 
Vidinė atmintis 16 GB. 
Papildomai galima įdėti 
atminties kortelę. Dedasi 
Sim kortelė. Pagrindinė 
kamera 5 MP, kita kamera 2 
MP. 3,5 mm ausinių jungtis, 
Micro USB, GPS. Kaina 
derinama. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 625 35 526. Rokiškis
• Monitorių Lenovo. 
23 colių. Veikia, viskas 
tvarkoje. Su visais laidais. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 662 25 822. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Bulves sodinimui Laura 
Karaliene Anna Vega. 0,60 

• Labai geros būklės dvitaktį 
variklį 4AG. Turi atbulinę 
pavarą. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną ir malkas. 
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• 7 kub. m (16 vnt.) 
spygliuočių rąstus. Nuo 21 
cm, ilgis 6,1 m. Galimas 
pristatymas.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Vaikštynę. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 616 72 616. Rokiškis
• Sausas žalias malkas, 
medienos atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Teleskopines kopėčias. 
Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
• Rankinį laikrodį Retox. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Geros būklės keltuvą 
neįgaliam asmeniui iki 150 kg 
svorio. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Pjautą sausą medieną, 4 kub. 
m., kaina sutartinė. Lauko 
ketaus staliuką (su medžio 
detalėmis), naujas, kaina 40 
Eur.  
Tel. 8 616 72 616. Rokiškis
• Palapinę pokyliams. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 620 47 246. 
Rokiškis
• Trosus. Po 4 m, storis 10 
mm. 4 vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

Eur/kg, maišai po 25 kg. 
Rokiškio raj., Sėlynės km. 
Tel. 8 615 53 934. Rokiškis
• Kaimiškus kiaušinius.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Jaukų šviesų 1 kambario 
29 kv. m butą Jaunystės 
g. Antras aukštas. Namas 
mūrinis, plastikiniai langai, 
romanetės. Nėra balkono. 
Lieka baldai, buitinė 
technika. Tvarkinga laiptinė. 
Priklauso rūsys. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 20 a namų valdos sklypą 
Vydūno g. 3 C, Serapiniškio 
km., Rokiškio raj. Atvesta 
elektra, įrengtas servitutinis 
privažiavimo kelias (viskas 
registruota registrų centre). 
Yra paruoštas individualaus 
namo projektas, išimtas 
statybos leidimas. Kaina 
15000 Eur.  
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
• Kupiškio r. Akmenytės k. 
pastatą – sandėlį. Bendras 
patalpų plotas 2240 kv. 
m. Pastatas mūrinis, su 
įrengimais. Patalpos 
pritaikytos grūdams ir 
technikai laikyti. Kaina 
65000 Eur.  
Tel. 8 673 51 558. Utena
• Sklypą su senos statybos 
namu Kamajų g. 3, Obelių 
sen., Rokiškio r. Krosninis 
šildymas, rąstinės sienos, 
bendras plotas 50,82 kv. m . 
Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 679 87 858. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g., Rokiškis. 4 aukštas. 
Reikalingas pilnas remontas. 
Kaina 32500 Eur.  
Tel. 8 622 10 728. Rokiškis
• 1 kambario 30 kv. m butą 
Kavoliškyje, Melioratorių 
g. Pirmas aukštas. 
Balkonas didelis, įstiklintas 
plastikiniais langais. 
Gera lokacija, rami vieta. 
Reikalingas remontas. Kaina 
10000 Eur.  
Tel. 8 608 96 502. Rokiškis
• Rokiškyje, Radutės g. 
18, nuosavų namų kvartale 
parduodamas 19,8 a namų 
valdos sklypas su namo 
projektu ir statybų leidimu. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 678 69 758. Rokiškis
• 3 kambarių 65 kv. m butą 
Rokiškio r., Juodupėje, 
Tekstilininkų g. Pirmas 
aukštas. Plastikiniai langai, 
užstiklintas didelis balkonas. 
Kambariuose sudėtos 
laminuotos grindys. Vonia 
ir tualetas atskirai. Kaina 
9500 Eur. Tel. 8 634 35 728. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Tekstilininkų g., Juodupėje. 
Mūrinis namas, lauko siena 
apšiltinta. Didelis 6 m 
balkonas. Ketvirtas aukštas. 
Kaina derinama vietoje. 
Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Pandėlyje. Gera 
vieta, vandentiekis, 
reikalingas remontas. Kaina 
8000 Eur. Tel. 8 676 93 720. 
Rokiškis
• Gamyklinį surenkamą 
metalinį garažą. Kaina su 
atvežimu nuo 700 Eur.  
Tel. 8 687 73 343. Rokiškis
• 16 a namų ūkio valdos 
sklypą Bulvieniškio k., 
adresu Bulvieniškio 2  už 
realią kainą. Sklypas be 
komunikacijų, bet labai 
patogioje vietoje. Aplink 
daug dirbamos žemės, 
galima plėstis, turint tam 
lėšų. Tel. 8 676 08 775. 
Rokiškis

• Ieškau 2-3 kambarių buto 
nuomai ilgesniam laikui. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 628 83 870. Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti 2 
kambarių butą.  
Tel. 8 622 26 754. Rokiškis
• Jaunas dirbantis vyras ieško 

NUOMA

išsinuomoti butą Rokiškyje, 
Juodupėje. Siūlykite įvairius 
variantus. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 678 56 404. Rokiškis
• Aukštaičių g., vienam 
asmeniui išnuomojamas 
geras, vieno kambario 
butas, su visais badais ir 
patogumais.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis

• Perku pašarines bulves, 
tinka ir smulkios.  
Tel. 8 628 65 180. Rokiškis
• Ieškau pirkti frontalinio 
krautuvo tinkančio mini 
traktoriui arba traktoriui T-25. 
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Skubiai nupirkčiau keletą 
automobilių. Labiau domintų 
su defektais, be dokumentų, 
numerių, apleisti, ilgai 

PERKA

stovintys, nevažiuojantys, 
nurašyti, sudaužyti, angliški. 
Tinkamą variantą paimu 
iš karto su traliuku. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 611 68 404. 
Rokiškis

• Priimčiau žemes (geriausia 
juodžiamis ar naturali žemė 
be molio). Tel. 8 604 85 408. 
Rokiškis
• Gal kas turite padovanoti 
nedidelį kiemsargi šunelį. 
Geriausia, kad tai būtų 
Rokiškyje ar aplink Rokiškį. 
Siūlykite visus variantus. 
Juodupė. Papildomas tel. 
+37045831279.  
Tel. 8 623 10 770. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Geros būklės kuprinę. 
Pirkta nauja, naudota vienos 
mergaites. Tinka nuo 1 iki 4 
klasės. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 525 11 069. Rokiškis
• Naują 4 dalių sėdinuką 
kūdikiui (vaikas nenorėjo 
sėdėti) . Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 621 29 515. Rokiškis
• Puikios būklės kūdikio 
gultuką-sūpynes. 16 skirtingų 
melodijų, 6 supimosi 
greičiai, 4 laiko nustatymo 
intervalai. Turi kabančius 
minkštus žaisliukus, vaikeliui 
pritvirtinti skirtas petnešas. 
Kūdikiams patinka supimas, 
ramina. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 621 29 515. Rokiškis
• Vaikišką vežimėlį. Dideli 
pripučiami ratai. Gali važiuoti 
į abi puses (lengvai keičiama 
rankenos kryptis). Papildomai 
turi lopšį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 601 47 573. Rokiškis
• Lovą-mašiną berniukui. 
2,00x0,80 m. Labai tvirta, su 
čiužinuku. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 650 59 369. Rokiškis
• Dviratuką. Galima naudoti 
kaip vežimėlį. Vaikas gali 
minti pedalus ir pats vairuoti. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 650 59 369. Rokiškis
• Geros būklės sportinį 
vežimėlį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 650 59 369. Rokiškis
• Nedaug naudotą (tik atvykus 
į svečius anūkui) vaikišką 
lovytę su čiužiniu. Galima 

PREKĖS VAIKAMS

pridėti patalynę (antklodę, 
pagalvę, užvalkalus). Kaina 
40 Eur. Tel. 8 650 59 369. 
Rokiškis

• Balandžio 3 d. netoli Circle 
K degalinės važiuojant  iš 
priekabos buvo pamestas 
grandininis pjūklas, radusiam 
atsilyginsiu.  
Tel. 8 682 60 643. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Tvarkingą Husqvarna sodo 
traktoriuką. Tel. 8 686 68 087. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Storus 3,30 m ilgio 
metalinius vamzdžius tvorai 
ir el. variklį (3 kW). Kaina 
sutartinė. Tel. 8 621 27 703. 
Rokiškis
• Naują universalią 
automatinę trimerio detalę. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis

• Darbą valytojoms Pietų 
Švedijoje. Suteikiamos soc. 
garantijos. Apgyvendiname, 
dengiamos išlaidos. Darbo 
rūbai, automobiliai darbui, 
dengiamos kelionės 

SIŪLO DARBĄ
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išlaidos. Būtinas vairuotojo 
pažymėjimas. Anglų k. 
privalumas. Atlyginimas 9 
Eur/val. į rankas.  
Tel. 8 601 94 461. Rokiškis
• Siūlo darbą medkirtės, 
medvežės operatoriams.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Skubiai reikalingi mėsos 
išpjaustytojai darbui 
Norvegijoje, Stavanger 
apylinkė. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis 
darbininkas prie trinkelių 
klojimo. Būtinas B 
kategorijos vairuotojo 
pažymėjimas.  
Tel. 8 620 31 722. Rokiškis
• Ieškomi darbuotojai 
geoterminių gręžinių gręžimui 
Švedijoje. Apmokome dirbti, 

apgyvendiname. Reikalinga 
vairuotojo C kategorija. 
Tel. +46 73 556 30 40 
(WhatsApp, Viber).  
Tel. 8 685 80 515. Rokiškis
• Reikalingas vairuotojas 
darbui su vilkiku ir savivarte 
puspriekabe. Darbas 
Lietuvoje. Būtina patirtis.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Ieškomi pagalbiniai 
darbininkai ir meistrai prie 
balkonų darbų Vilniuje. 
Apgyvendinsiu nemokamai. 
Darbo rūbus duosiu. 
Atlyginimas pagal susitarimą, 
kas savaitę už darbus. Kaina 
2500 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• Reikalingas betonuotojas 
darbui Vilniuje. Pamatų 
įrengimas, vaikų žaidimų 
aikštelių įrengimas. 
Atlyginimas mokamas 
kiekvieną savaitgalį. 
Apgyvendinsiu Vilniuje 
(nemokamai), darbo rūbus 
duosiu. Kaina 2900 Eur.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis

• Įvairaus pjovimo medieną. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Nedaug naudotas 
kopėčias. Kaina negalutinė. 
Juodupė. Papildomas tel. 
+37045831279. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 623 10 770. Rokiškis
• Likutį blokelių Arko M24. 
Pasiimti patiems.  
Tel. 8 616 73 831. Rokiškis
• Viengubo pjovimo medieną. 
50 mm, ilgis 5 m ir 2,5 m. 
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Pigiai baltarusiškas 
keramikines plyteles sienoms. 
Išmatavimai 15x15 cm, kiekis 
apie 12 kv. m.  
Tel. 8 679 47 123. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• VW Cady. 1,6 l, TDI, 
TA iki 2022-05-16. Kaina 
450 Eur. Tel. 8 698 05 970. 
Rokiškis
• Toyota Corolla Verso. 2004 
m., 2,0 l, 66 kW, dyzelis, 
TA iki 11 mėn. Yra kablys. 
Kaina 670 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Toyota Corolla Seria. 2003-
06, su patikimu ilgaamžiu 
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varikliu, 2,0 l, 66 kW, TA iki 
2023-12. Sidabrinės spalvos. 
Geros padangos. Labai 
ekonomiška. Kaina 1799 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Seat Altea. 2005 m., 1,9 l, 
77 kW. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Tvarkingą Opel Zafira. TA 
iki 2023-12. Privalumai: lieti 
ratlankiai, kablys, kruizo 
kontrolė, daugiafunkcinis 
vairas, veliūrinės sėdynės 
su odiniais užvalkalais, 7 
sėdimos vietos. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 612 10 677. 
Rokiškis
• Mercedes CLK200. 2,0 
l, 100 kW, benzinas/dujos. 
Trūkumai: pasibaigus TA. 
Kėbulas parūdijęs. Kuriasi, 
važiuoja. Kaina derinama. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• Mercedes-Benz E220 D. 
1997 m., 2,2 l, 70 kW, TA 
iki 2023-11. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 679 04 759. Kupiškis
• Kalnų dviratį Rivette 
R26. Geros komplektacijos. 
Ratai Bontrager. Priekinė 
šakė Rock Shox Reba SL 
pripučiama, su užraktų ant 
vairo. Vairas su iškiša-Race 
Face. Minimo velenas-
Shimano Deore XT. Galinis 
permetėjas- Shimano Deore 
XT. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 624 53 495. Rokiškis
• Audi A6. 1999 m., 2,5 
l, quattro, turbo, 110 
kW. Kuriasi, važiuoja 
abiem kurais, BRC dujos 

tiesioginio įpurškimo, 
įrašytos į dokumentą. 
Važiuoklė tvarkinga. 
Turi rudelių, sankaba į 
pabaigą (buksuoja), TA 
nėra, draudimas galioja, 
be akumuliatoriaus. Kaina 
499 Eur. Tel. 8 613 43 941. 
Anykščiai
• Volvo V70. 2005 m., 
benzinas/dujos, 2,4 l. 
Dujos gamyklinės. Daug 
privalumų. Kaina 1300 Eur. 
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Geros būklės pilnai 
veikiantį paspirtuką Ninebot 
Kickscooter E45E. Mažai 
naudotas. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 2000 m., 2,0 l, 
dyzelis, 60 kW, TA iki spalio 
pabaigos. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Moterišką dviratį. Pernai 
pirktas naujas, praktiškai 
nevažinėtas. Ratai 26 col, 
rėmo dydis 19. Viskas veikia 
idealiai. Kaina derinama. 
Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 624 01 021. Rokiškis
• IZH Jupiter 5 su lopšiu. 
Stovėjęs 15 m. garaže. 
Užsiveda, tačiau reikia rankų 
pridėti, kad važiuoti. Puikus 
variantas restauracijai. Turi 
dokumentus ir SDK kodą. 
Galimas atvežimas . Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 608 33 563. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 2002 m., 
dyzelis, 2,0 l, 74 kW, nėra 
TA. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Dviratį. Ratai 28, 3 bėgiai, 
stabdžiai kojiniai. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Passat B5.  Arba keičiu 
į automatinę. 2000-06. 
Pakeista daug naujų detalių. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 643 

51 067. Rokiškis
• Škoda Octavia. 2001 
m., 1,9 l, TDI, quattro. Su 
defektu. Visą arba dalimis. 
Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Zarasai
• Audi A4. 2003 m., 2,4 l, 
96 kW, TDI, dyzelis, TA iki 
2022-07-15. Kaina 1300 Eur. 
Tel. 8 687 53 207. Rokiškis
• Tvarkingą keturratį Honda 
Trx Foreman 450 2005 m. 
Neseniai po kapitalinio, 
pakeisti tepalai su filtrais 
prieš 200 km. Daug priedų, 

pridedu 2 poras padangų ir 
antrą daiktadėžę. Žemės ūkio 
registracija, galima vairuoti 
su B kategorija. 4x4, 4x2. 
Kaina 3600 Eur.  
Tel. 8 625 89 735. Rokiškis
• Ford Galaxy. 2001 m., 1,9 
l, 85 kW, TA iki 2024-03-25. 
Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 652 39 564. Rokiškis
• Paaugliams, ratai 26, 160 
Eur. Moterišką, ratai 28, 
85 Eur. 3 bėgių, kojiniai 
stabdžiai. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
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Balandžio 8-oji, 
penktadienis, 

14 savaitė.
Iki Naujųjų liko 267 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 6.34 val., 
leidžiasi 20.08 val. 

Dienos ilgumas 13.34 val.
Mėnulis (jaunatis) 

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Aistis, Alma, Dionizas, Girtautas, 
Julija, Skirgailė, Valteris

Rytoj: Paladijus, Aurimas, Dalia, 
Kleopas, Gitana, Gitanas

Poryt: Mintautas, Apolonijus, 
Agna, Margarita

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

217 — nužudytas Romos val-
dovas Marcus Aurelius (Markas Au-
relijus).

1906 — Prancūzija ir Ispanija 
pradėjo drauge valdyti Maroką.

1921 — gimė žymus italų operos 
tenoras Franco Corelli (Frankas Kore-
lis). Mirė 2003 m.

1938 — gimė tarptautinis diplo-
matas, generalinis Jungtinių tautų 
sekretorius Kofi Annan (Kofis Ana-
nas).

1966 — Leonid Brežnev (Leo-
nidas Brežnevas) išrinktas SSKP CK 
Generaliniu Sekretorium.

1973 — mirė vienas įtakingiausių 
XX amžiaus dailininkų ispanas Pablo 
Picasso (Pablas Pikasas).

1990 — gaisras kilo Danijos kelte 
„Scandinavian Star“ Šiaurės jūroje: 
žuvo daugiau nei 150 keleivių.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1896 — gimė vertėja ir rašyto-
ja Julija Jablonskytė-Petkevičienė. 
Mirė 1987 m.

1942 — gimė literatūros tyrinė-
toja Irena Slavinskaitė.

1966 — gimė poetas, prozinin-
kas Tomas Arūnas Rudokas.

2010 — būdama 89-erių metų 
amžiaus mirė viena iš vyriausių Lie-
tuvos tapytojų Janina Pleškūnienė. 
Gimė 1920 m.

2011 — Kanados „Naujojo pa-
saulio teatras“ (Theatre du Nouve-
au Monde) atšaukė savo pasiūlymą 
įdarbinti prancūzų rokerį Bertrand 
Cantat (Bertraną Kanta), teistą Lie-
tuvoje dėl žmogžudystės.

Post scriptum
Kiek žmoguje gerumo, tiek 

jame ir gyvenimo...

Bulvių užkandėlės su silke ir padažu

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Bulves labai gerai nuplauti. Į puodą pilti vandens, sudėti bulves ir užvirti. Virti apie 
15 minučių iki kol bulvės bus išvirusios, bet ne per daug minkštos. Tikslus virimo laikas 
priklausys nuo bulvių dydžio.
2. Išvirusias bulves perplauti šaltu vandeniu, atvėsinti. Tuomet supjaustyti maždaug 1 
centimetro storio griežinėliais.
3. Kepimo formą ištiesti kepimo popieriumi. Kiekvieną bulvių griežinėlį dosniai aptepti 
aliejumi iš abiejų pusių ir dėti į kepimo formą. Pabarstyti druska ir pipirais.
4. Kepti įkaitintoje iki 200 C laipsnių temperatūros orkaitėje su vėjeliu apie 10 minučių 
iki kol krašteliai švelniai paruduos, o viršus taps traškesnis. Tuomet ištraukti iš orkaitės 
ir atidėti atvėsti.
5. Padažui į dubenį dėti majonezą, graikišką jogurtą, garstyčias, berti kario prieskonius.
6. Kaparėlius smulkiai supjaustyti, petražoles, agurkus, svogūną labai smulkiai susmul-
kinti ir suberti į dubenį su padažu. Permaišyti.
7. Silkę supjaustyti vieno kąsnio gabalėliais.
8. Ant bulvės griežinėlio dėti pusę šaukštelio padažo, ant jo dėti silkės gabalėlį ir tiekti. 

INGREDIENTAI:
• 4 vienetai bulvių (vidutinio dydžio)
• 100 gramų silkių filė
• šiek tiek pipirų
• šiek tiek druskos
• šiek tiek alyvuogių aliejaus
PADAŽUI:
• 4 šaukštai majonezo 
• 2 vienetai marinuotų agurkų (ne-
didelių)
• 1 vienetas rausvųjų svogūnų
• 2 šaukštai graikiško jogurto (arba 
grietinės)
• 1 šaukštas kaparėlių (nebūtina, bet 
labai tinka)
• 1 pundelis petražolių (arba krapų ar 
kitų žalumynų)
• 1 šaukštelis garstyčių (Dižon, bet 
tinka ir kitokios)
• 0.5 šaukštelio kario prieskonių• Naudotas padangas 225/55 

R16 M+S. Likutis 4-5 mm. 
Komplekto kaina 60 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Dalimis Toyota Avensis, 
2009 m., 2,2 l, dyzelis, 130 
kW, universalas ir Honda 
Accord, 2007 m., 2,2 l, 
103 kW, dyzelis, sedanas. 
Abu automobiliai pilnos 
komplektacijos. Rokiškio 
rajonas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 04 592. Rokiškis
• Automobilio priekabos 
tentą su rėmu. 2x3 m.  
Tel. 8 674 46 471. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira. 2004 
m., DTI. Spalvos kodas 
Z163. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Originalius Škoda Octavia 
ratlankius R17. 4 vnt. 
7Jx17H2. Išnešimas ET54, 
centrinė skylė 57,1 mm, 
tarpai tarp skylių 5x112. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 27 720. Rokiškis
• Reno Senic dalimis. 
2000 m., 1,9 l. Ratus su 
padangomis, galinį tiltą, 
žibintus, radiatorių, vairo 
kolonėlę ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Ford Focus dalimis. 2000 
m., 1,8 l, universalas, 
mėlynos spalvos. Priekinį 
ir galinį dangtį, bamperius, 
variklio apsaugą ir kitas dalis. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Opel Astra dalimis.  2001 
m., 1,7 l, universalas, 
sidabrinės spalvos. Geras 
variklis, kėbulas.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Škoda Octavia dalimis. 1,9 
l, 66 kW. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Padangas 195/65 
R15,185/65 R15 vasarines ir 
M+S. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Opel R16 5/110 ratlankius 
su geromis padangomis. 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Ratlankius R15 5/110. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Opel Astra 2011 m. 5/110 
ratlankius su padangomis 
R17 . Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Naudotas padangas 235/40 
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R18. 2 vnt. Kaina 30 Eur. Tel. 
8 616 05 668. Rokiškis
• Naudotas padangas 235/55 
R17 Continental M+S. 4 vnt. 
Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 616 05 668. Rokiškis
• Idealios būklės lietus 
ratlankius R15. Tinka 
daugumai Audi ir 
Volkswagen modelių. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 687 56 571. 
Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. 1,9 l, 
55 kW . Tel. 8 695 68 560. 
Rokiškis
• Opel Vectra 1998/2000 
m. dalis. Tel. 8 695 68 560. 
Rokiškis
• Vasarines padangas 
Michelin Pilot Sport 3 R17 
215/45. Protektorius apie 5 
mm. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 626 93 439. Rokiškis
• Vasarines padangas R17 
215/50 Dayton Touring 2. 2 
vnt. likutis po 5 mm, kaina 
po 20 Eur/vnt, 2 vnt. likutis 
po 3,5 mm, po 15 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 48 959. Rokiškis
• Volvo originalius ratlankius 
R16 5/108. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• VW originalius ratlankius 
R17 5/112, R16 5/111 
vienodi. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• Opel ratlankius R16 5/110 
su vasarinėmis beveik 
naujomis padangomis. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW, 
sedanas. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Audi A4, 
universalas, 1,6 l, benzinas, 
2004 m. Opel Vectra 2,2 l, 
dyzelis, 92 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Volkswagen Sharan dalimis. 
Sidabrinės spalvos. Yra 
durelės, dangčiai, žibintai, 
radiatoriai. Tel. 8 607 56 198. 
Rokiškis
• BMW 320 E46 dalimis. 2 
l, 110 kW. Tel. 8 627 41 833. 
Rokiškis
• Naudotas geros būklės 
vasarines padangos 
R15/185/65 Karmoran. Čekų 
gamybos. Likutis 7 mm. Už 4 
vnt. 20 Eur.  
Tel. 8 625 80 851. Rokiškis
• VW Passat 1,9 TDI, 66 

kW 1999 m. dalimis, geras 
variklis. Tel. 8 607 48 852. 
Rokiškis
• BMW ratlankių dangtelius. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Padangas Brigstoune 
Blizzak LM-30 M+S 195/55 
R16. Likutis 5-6 mm. Už abi 
40 Eur. Tel. 8 602 88 998. 
Rokiškis
• Vasarines padangas 185/65 
R14  86H. 4 vnt., dvi naujos, 
dvi beveik nenaudotos. 12 
Eur/vnt. Tel. 8 614 37 157. 
Anykščiai
• Naujas Agro, sunkvežimių, 
industrines, motociklų, 
automobilių padangas 
(diagonalines, radialines, 
sužeminto profilio), sodo 
traktoriukams, žoliapjovėms. 
Naujus automobilių 
ratlankius. Tel. 8 647 24 024. 
Rokiškis
• Passat B5 bagažinės 
užuolaidą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Naudotas padangas 235/65 
R17 Dunlop M+S. 4 vnt. 
Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis

• Ploną televizorių Samsung. 
80 cm įstrižainė. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 639 04 429. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
LG 32LJ510U. Be defektų. 
2017 m., 81 cm įstrižainė. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Hidraulinį keltuvą prie 
traktoriaus. Aukštis 6 m.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• Naudotą tvarkingą bulvių 
sodinamąją Akpil su trašų 
dėže. Dėžė veikianti. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Veikiantį kitkinį presą. 
Visos apsaugos yra, niekas 
nesulūžę, galima prikabinti, 
prasukti. Yra rėmai, kur iškart 
į priekaba kelią. Galima 
derėtis. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 627 61 287. Rokiškis
• DT-20 traktorių vieno 
cilindro. Vienas važiuojantis, 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA kitas dalimis.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Mažai naudotą priekabą 2 
PTS-4, T-40 šonines pavaras, 
MTZ vairo stiprintuvą.  
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• Traktoriaus kablį.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Mini traktorių T-10. 2-jų 
cilindrų dyzelis. Priekyje 
ir gale darbiniai velenai, 
hidraulika, ratų blokavimas. 
Pirminio velenėlio defektas. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 614 37 
157. Anykščiai
• Tvarkingą bulvių 
sodinamąją. Mažai dirbus, 
praktiškai nauja.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Balandžio 9 d. Naktį 2
Dieną 8

PV,
5-10 m/s

Balandžio 10 d. Naktį 1
Dieną 8

PV,
5-10 m/s

Balandžio 11 d. Naktį -1
Dieną 9

ŠV,
3-8 m/s

Balandžio 12 d. Naktį 1
Dieną 6

Š,
5-10 m/s

Orų prognozė balandžio 9-12 d.

Rokiškėnas važiavo kavos ir įkliuvo 
pareigūnams girtas už vairo 

Nedaug laiko praėjo nuo 
tada, kai Rokiškio mieste, 
Panevėžio gatvėje, už auto-
mobilio „Peugeot 206“ vairo 
buvo sulaikytas neblaivus 
pilietis. Nustatytas girtumo 
laipsnis viršijo 1,51 promi-
lės ribą, nuo kurios praside-
da baudžiamoji atsakomy-
bė – vyras į alkoholio kiekio 
matuoklį įpūtė 1,7 promilės. 
Nusikalstamą veiką rokiš-
kėnas įvykdė 2022 m. kovo 
23 d., ryte apie 09.40 val.

Važiavo į „Viadą“ kavos
Kaltę Rokiškio miesto gy-

ventojas D. K. ikiteisminio 
tyrimo metu pripažino visiš-
kai. Jis nurodė, kad važiavo į 
degalinę „Viada“, esančią Pa-
nevėžio gatvėje, norėdamas 
joje nusipirkti kavos. Prieš 
sėsdamas už vairo, alkoholį 
buvo vartojęs naktį, iki 24 va-
landos, ir išgėrė tikrai nemažą 
kiekį. Kadangi ryte jautėsi ge-
rai, nesijautė apsvaigęs, drą-
siai sėdo už vairo ir visiškai 
nesitikėjo, kad alkoholio kie-
kio matuoklis abstulbins jame 
parodytais skaičiais.

Kilo įtarimų, kad 
vairuotojas yra neblaivus
Netrukus, važiuojant ke-

lyje, pravažiavus sankryžą 
ir įvažiavus į gatvelę netoli 
viešbučio „Angelė“, švieso-
mis ir garsiniais signalais ėmė 
stabdyti policija. Sustojęs ša-
likelėje, D. K. pateikė auto-
mobilio dokumentus, tačiau 
vairuotojo pažymėjimo nega-
lėjo parodyti – teisės vairuoti 
rokiškėnas neturi. Policijos 
pareigūnei kilo įtarimų, kad 
vyras yra neblaivus, nes nuo 
jo sklido alkoholio kvapas. 
Į alkotesterį D. K. iš pradžių 
įpūtė beveik 2 promiles, o an-
tru bandymu šiek tiek mažiau 
– 1,7. Automobilis buvo iš-
vežtas į saugojimo aikštelę, o 
vairuotojui leista vykti namo, 
įteikus šaukimą atvykti į po-
liciją.

Bauda, atimtos teisės ir 
konfiskuotas automobilis
Prokurorė pareiškimu 

teismui prašė procesą už-
baigti teismo baudžiamuoju 
įsakymu, pripažįstant D. K. 
kaltu, padariusį nusikalti-

mą, numatytą Baudžiamojo 
kodekso 2811 straipsnio 1 
dalyje ir skirti jam 51 MGL 
(2550 Eur) dydžio baudą. 
Sumažinus trečdaliu, kaip 
numato Baudžiamasis ko-
deksas tokiu atveju, skirtina 
34 MGL (1700 Eur) dydžio 
bauda. Prokurorė siūlė nu-
statyti 12 mėnesių terminą 
baudai sumokėti. Taip pat, 
kaip tokiais atvejais įprasta, 
siūlyta uždrausti vairuoti visų 
rūšių transporto priemones 4 
metus, konfiskuoti valstybės 
nuosavybėn vairuotą auto-
mobilį. Teismas prokurorės 
pareiškimą tenkino ir teismo 
baudžiamąjį įsakymą priėmė 
2022 m. kovo 31 d. Jis nėra 
įsiteisėjęs ir per 14 dienų nuo 
įteikimo nuteistajam teismui 
gali būti patiektas prašymas 
surengti žodinį bylos nagrinė-
jimą teisme, apklausiant nu-
sikaltimą padariusį asmenį ar 
liudytojus, tačiau šiuo atveju, 
atrodo, kaltė yra gana aiški ir 
nusikalstama veika įrodyta.

Rita GRIGALIENĖ
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ANEKDOTAI
atsistoja Petriukas.

Mokytojas:
- Petriuk, tai tu galvoji, 

kad esi kvailas?
- Ne... Bet nepatogu, kai 

jūs vienas stovite.
***
Petriukas per pamoka 

traškina tušinuką. 
Mokytoja:

- Petriuk, baik traškinti 
tušinuką.

Petriukas neklauso, kad 
ir kaip mokytoja jį ramina.

- Petriuk, ar kokia nervų 
liga sergi, ar šiaip kokie 
klausimai neramina?

- Taip, mokytoja, 
kaip tik norėjau jūsų 
paklausti - Tušinukas 
vyriškos giminės, o 
šerdelė moteriškos, kad 
kiek aš spaudyčiau - mažų 
tušinukų nėra...

- Lauk Petriuk, pas 
direktorių! - supyko 
mokytoja.

Petriukas nueina pas 
direktorių ir klausia to 
paties.

- Petriuk,-sako 
direktorius.

- Atrodo protingas vyras 
esi. Ar nematai, kad spiralė 
įdėta?

***
Kalbasi du bičiuliai.
- Įsigijau šunį, bet 

pasirodė esąs melagis, - 
sako vienas.

- Bet juk šunys 
nemeluoja.

- Kurgi ne! Tuojau tau 
įrodysiu. Reksai, eikš 
čionai. Pasakyk, kaip 
kniaukia katė?

- Au, au! - loja šuo.
- Matai, kaip meluoja.
***
Ateina ežiukas į vaistinę 

ir sako pardavėjai:
- Man 20 prezervatyvų!
Pardavėja:
- Kiek?? Ar aš gerai 

išgirdau ?? Dvidešimt ??
Ežiukas:

- Nu jo...
O vaistinės kampe sėdi 

dvi voveraitės ir juokiasi. 
Ežiukas atsisuka į jas, 
įdėmiai pažiūri ir lėtai sako 
pardavėjai:

- Dvidešimt du.
***
Vaikas smėlio dėžėje 

kažką stato. Pro šalį eina 
policininkas ir klausia:

- Vaikeli, ka tu čia 
statai?

- Policininką.
- O iš ko?
- Vanduo,smėlis ir 

truputis šūdo.
Supyko policininkas ir 

sako:
- Dar kartą statysi 

policininką primušiu.
Kita diena tas pats 

vaikas smėlio dėžėje vėl 
kažka stato. Pro šalį vėl 
eina tas pats policininkas ir 
klausia:

- Ką čia statai?
- Gaisrininką.
- O iš ko?
-V anduo ir smėlis.
- Ir nė trupučio šūdo?
- Ne. Negalima.
- O kodėl?
- Policininkas gausis!
***
Susitinka du 

narkomanai ir vienas sako:
- Vakar žiūrėjau tokią 

laidą, kur sakė, kad 
narkomanai per narkotikus 
nepamato viso gamtos 
grožio. Ar tai tiesa?

Kitas narkomanas sako:
- Aišku, kad ne. 

Šiandien atsikeliu ryte, 
pasižiūriu pro langą ir 
matau, kaip paukščiukai 
šviečia, saulytė čiulba.

***
Eina ežiukas takeliu ir 

žiūri vilkas įkrentą į labai 
gilią duobę.

Ežiukas:
- O vilke tau taip ir 

reikia sedėk čia.
Kita Diena... Ežiukas:

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
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ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako
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- O vilke sėdėk čia 
sėdėk...

Dar kitą diena eina 
ežiukas ir įkrenta į duobę 
ir vilkas sako:

- Ką tu čia veiki?
Ežiukas: - Nepatikėsi 

vilke, atsiprašyti atėjau.
***
Pakliuvo žmogelis į 

beprotnamį. Įveda jį į 
kambarį, ten visi ramūs, 
sėdi, veikia kažką... Ir 
staiga vienas atsistoja ir 
sako:

- 45-as!
Visi pradeda juoktis. 

Naujokas stovi, nieko 
nesupranta. Po to kitas 
atsistoja:

- 131-as!
Visi plyšta iš juoko, 

trypia kojom, raitosi ant 
žemės. Žmogelis vis 
tiek nieko nesupranta, 
prieina prie vieno iš jų ir 
klausia:

- Ko jūs čia taip 
juokiatės iš skaičių?

- Na matai, - sako, 
- mes labai mėgstam 
anekdotus pasakoti. 
Taigi prižiūrėtojas vieną 
kartą surinko visus 
mūsų anekdotus, surašė, 
sunumeravo ir pakabino 
lentoje. Dabar užuot 
pasakoję anekdotą, tik 
numerį pasakom.

"Gerai, pabandysiu" - 
galvoja žmogelis.

- 38-as!
Tyla. Galvoja 

žmogelis, gal 
nejuokingas anekdotas. 
Prieina prie lentos, 
suranda 38-ą - neblogas 
anekdotas, apie ežiuką... 
kodėl jie nesijuokia? Dar 
kartą:

- 38-as! - vis vien 
tyla. Klausia: - Kodėl jūs 
nesijuokiat?

Vienas atsako:
- Ai, tu kažkaip 

nejuokingai pasakoji.

O paskui juos abudu puolė 
bėgti įsiutęs lokys. Bėgo 
jie bėgo, pavargo jau 
kažkiek, ir staiga rusui 
šovė į galvą mintis:

"Taigi jis turi šautuvą!!! 
Jis gi gali lokį nušauti!!!"

Rusas griebė šautuvą, 
greit prisitaikė ir šovė į 
lokį. Lokys žuvo... Po 
pusės minutės prie ruso 
prieina čiukčia ir sako:

- Rusas medžiotojas - 
blogas medžiotojas.

Rusas:
- O kodėl, taigi juk lokį 

nušoviau???
Čiukčia:
- O tu pagalvojai, kaip 

mes jį 5 kilometrus iki 
namų turėsim tempti?

***
Elgeta sako:
- Pone, aš visą savaitę 

nemačiau mėsos!
- Maryte, parodyk jam 

kotletą!
***
Mokytojas:
- Vaikai, atsistokite, kas 

save laikote kvailais!
Po kelių minučių 

sutinka buvusį bendraklasį 
Jaronimą:

- Labas, kur toks 
laimingas, Jonai, eini?

- Ai, žinai, moterį su 
kovo 8 einu sveikint!

- Tai, kad, Jonai, tavo 
gėlės tai plastikinės!!

- Tai, kad, Jaronimai, ir 
moteris... guminė.

***
Studentas valgykloje 

nešasi padėklą su maistu. 
Klausia dėstytojo:

- Ar galiu prisėsti?
- Na, kiaulė ir gulbė prie 

vieno stalo nedera.
Studentas nutyli, bet 

atsisėda.Greitai pavalgo ir 
pakildamas taria:

- Na, tai aš skrisiu.
***
Išėjo kartą čiukčia ir 

rusas medžioti. Ėjo ėjo ir 
surado urvą. Didelį tokį... 
Čiukčia paėmė akmenį 
ir metė į vidų. Iš urvo 
pasigirdo urzgimas, ir po 
sekundės į lauką išlekė 
įniršęs lokys. Čiukčia 
iškarto puolė bėgti. Rusas 
puolė bėgti paskui čiukčia. 

Ateina į klasę 
Petriukas su ištinusia 
lūpa. Draugai teiraujasi, 
kas jam atsitiko.

- Plaukiojom su tėvu 
valtimi po ežerą, ir man 
ant lūpos nutūpė vapsva.

- Ir ji tau įkando? - 
susidomėjo draugai.

- Ne, nespėjo, - 
papurtė galvą Petriukas, 
- tėvas ją irklu užmušė.

***
Susitinka du draugai 

vieno uošvievės 
laidotuvėse ir sako:

- Nuo ko mirė?
- Grybukų užvalgė.
Po mėnesio susitnka 

draugai kito draugo 
uošvienės laidotuvėse, 
tačiau ant lavono yra 
mėlynė:

- Nuo ko mirė?
- Grybukų užvalgė.
- Tai iš kur mėlynė?
- Grybukų nenorėjo 

valgyt.
***
Eina Jonas laimingas 

Gedimino prospektu 
su gėlėmis rankose ir 

• Vasarinių kviečių sėklas 
Akvilon. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis
• Aliejinį ridiką. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Tujas Smaragd. 120 - 150 
cm 20 vnt., 8 Eur., 70 - 90 cm 
9 vnt., 5 Eur. 
Tel. 8 674 40 825. Rokiškis

AUGALAI

XXL dydis. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Moterišką striukę su 
gaubtuvu. 46 dydis. Rudos 
spalvos. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Moterišką švarką. 46 dydis. 
Nelygus su gaubtu. Kaina 
4 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Moteriškas basutes. 41 dydis. 
Kulniuko atskiro nėra. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Moterišką paltą. 48 dydis. 
Violetinės spalvos. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 657 44 181. 

Rokiškis
• Naują džinsinę medžiagą. 
Ilgis 1,30 m, plotis 1,60 m. 
Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis

• Juodos spalvos odinius 
vyriškus sportinius batus. 40 
dydis. Kaina 27 Eur. Tel. 8 695 
74 290. Rokiškis
• Gelsvos spalvos odinius 
moteriškus sportinius batelius. 
Kaina 22 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodos spalvos odinius 
moteriškus sportinius batelius 
lenktu padu. 40 dydis. Kaina 
27 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Juodos spalvos ilgą moterišką 
žieminę striukę su kapišonu. 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Veikiantį seną liečiamą 
telefoną Samsung su krovikliu. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 608 07 150. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Xgody 
X11. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną LG 
G4C. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną 
Samsung ACE GT S5830. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI


