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Pasak Tado Stakėno, labiausiai lankomos
krepšinio, plaukimo bei ledo ritulio treniruotės

Tuk, tuk! - Kas ten? Nugalėtojai!
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Nors ligoniai atvyksta gydytis,
o ne puotauti, ar 10 gramų
traputis vakarienei – norma?

Meras Ramūnas Godeliauskas: suprantu, kad nuomonių
šia tema bus įvairių, tačiau tikiuosi supratimo
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nuosprendį
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Paramos akcijoje
Raudonasis Kryžius
nestokoja savanorių
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Tuk, tuk! - Kas ten? - Nugalėtojai!
Užsitęsęs šaltukas ir
niekaip nenorintis ateiti
pavasaris, buvo tikra atgaiva visai naujos ne tik
Rokiškyje, bet ir Lietuvoje, sporto šakos - Aisštoko
gerbėjams. Kovo pabaigoje planuotą sezono uždarymą pavyko nukelti
beveik iki balandžio vidurio. Žaidėjai kelis mėnesius aktyviai treniravosi
ir šį sekmadienį Rokiškio
ledo arenoje draugiškomis
rungtynėmis uždarė komandinio žaidimo - Aisštoko sezoną. Ledo sezono
uždarymo šventėje dalyvavo keturios komandos.
Išsiaiškinti
tikriesiems
čempionams prireikė net
pratęsimo. Trijų taškų
persvara šios šventės nugalėtojais tapo ir pirmąją
vietą iškovojo komanda
„Jokie“ - Karolis Stankevičius, Auksė Likienė ir
Eitvydas Likas. Garbinga antroji vieta atiteko
komandai „Žonglieriai“
- Andriui Griškui, Aušrai
Žukauskienei ir Egidijui Jurevičiui. Treti liko
komanda „Paspirtukas“
- Egidijus Baikauskas,
Enrika Pavilonienė ir Domantas Davainis, ketvirti

- komanda, pavadinimu
„Jaunimas“ - Vaidas Valotka, Lina Grabauskienė,
Lukas Butėnas.
Po žiemos sezono uždarymo visos komandos
nestokojo geros nuotaikos,
neskubėjo skirstytis ir dar
ilgai aptarinėjo pasiteisinusias strategijas ir žaidimo
subtilybes.
Sulaukė nemenko
susidomėjimo
Aisštoko arba Bavariško
Akmenslydžio mūsų rajone
pradininkas Vaidas Valotka
sako, jog į Rokiškio ledo
areną šį sezoną pavyko pritraukti nemažai šia sporto

šaka besidominčių kraštiečių. Ilgai nedvejojus buvo
įkurta ir asociacija „Rokiškio aisštoko sporto klubas“.
„Nors žiemos sezonas
jau beveik baigtas, turime rimtų planų treniruotes
tęsti. Ant ledo jau greit nebegalėsim žaisti, tad šiuo
metu vyksta intensyvios
derybos ir labai tikimės,
jog mus treniruotis priims
aikštelėje prie savivaldybės. Vasaros metu Aisštoką
galima žaisti ant asfalto,
trinkelių, betoninės dangos.
Į treniruotę rinksimės po
darbo, tad didesnių kliūčių
neturėtų kilti“- sako klubui

vadovaujantis V.Valotka.
Pirmosioms
rokiškiečių treniruotėms naudotus
įrankius davė naudotis Lietuvos aisštoko federacija,
tad bent keletą savo, žaidimui reikalingų įrankių planuojama įsigyti skelbiamų
projektų metu ar ieškant
rėmėjų.
„Savarankiškai treniruojamės tik kelis mėnesius,
o jau turėjome galimybę
sudalyvauti ir Lietuvos
Aisštoko čempionate. Pasisėmėme patirties, susipažinome su varžovų žaidimo
stiliumi. Vasarą turėsime
galimybę sudalyvauti stovykloje. Jos metu patirties
semsimės iš į Lietuvą atvyksiančių geriausių Europos trenerių. Taip pat planuojame dalyvauti ir birželį
rajone vyksiančioje šventėje „Pirties diena“, tad
norintys prisijungti visada
laukiami“ - entuziazmo neslepia Vaidas Valotka.
Norintys
išbandyti šią naują sporto šaką,
gali kreiptis į asociacijos
"Rokiškio
Aisštoko sporto klubas" prezidentą Vaidą Valotką,
tel. 8 629 93213.
Enrika PAVILONIENĖ

Atėjus pavasariui - miestas
puošiasi

Prasidėjus šiltajam metų
sezonui - miesto edvės vėl
atgyja augalais. Rokiškio
miesto centre, Respublikos
g., šalia mažosios „Maximos“ ir „Cesta“ parduotuvių
jau pasodintos ir miestelėnų

akis džiugina tujos „Golden
smaragd“, o balandžio 14
dieną, nuo 9 val. Nepriklausomybės aikštėje planuojamos sodinti našlaitės.
„Rokiškio sirena“
inform.

Turbūt dažno mėgstamas
skanėstas – karšta karamele
gardžiai kvepiančios karvutės. Salų dvare siūlome galimybę tokias karvutes pasigaminti 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.

Kviečia į karvučių gaminimo
edukaciją

Sambo čempionate Rokiškio KKSC kovotojų
pelnytos prizinės vietos
Pirmąjį balandžio mėnesio šeštadienį Rokiškio
KKSC sambo kovotojai viešėjo Druskininkuose, kur
vyko Lietuvos suaugusiųjų
sambo čempionatas.
Trenerės Gitos Čečienės auklėtinės Elinga Jakulytė (svorio kategorija iki 54 kg) ir Vaiga Čečytė (svorio kategorija
iki 59 kg) buvo neįveikiamos
ir savo kategorijose pelnė pirmąsias vietas. Nojus Laužadis
ir Vaidas Bulovas savo svorio
kategorijose iškovojo trečiosios vietos medalius.
Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto centro
inform.

Vairavo neblaivus ir be teisių

2022 m. balandžio 10 18:40 val. Rokiškyje, M. Čiurlionio g., neblaivus (2.02 prom.), neturintis teisės vairuoti vyras (g. 1994 m.) vairavo automobilį „Ford“.
Panevėžio VPK inform.

Lietuvos čempionate - dar dvi Rokiškio KKSC
ledo ritulininkų pergalės
Dar dvi pergales į savo
sąskaitą įsirašė Lietuvos
ledo ritulio U13 B čempionate dalyvaujanti Rokiškio
KKSC vaikinų komanda.
Vaikinai rungtynėse namuose 7:4 įveikė Sostinė
Hockey atstovus, o jau kitą
dieną vykusiame susitikime
Klaipėdoje 4:2 nugalėjo HC
Klaipėda ledo ritulininkus.

Rungtynėse su Vilniaus

komanda mūsiškiams tris įvarčius pelnė Kajus Bečelis, du
pridėjo Einaras Rakūnas, po
vieną pelnė Danielius Kriukelis ir Matas Gustas.
Klaipėdoje dviem pelnytais
įvarčiais pasižymėjo E.Rakūnas, po vieną pridėjo K.Bečelis
ir D.Kriukelis.
Šios dvi pergalės Rokiškio
komandą turnyrinėje lentelėje
kilstelėjo į ketvirtąją poziciją,
artimiausias rungtynes rokiš-

Rastos galimai narkotinės
medžiagos

2022 metų balandžio 10 d. Rokiškio r., Verksnionių
k., namuose, stalčiuje, rastas maišelis su galimai augalinės kilmės narkotine medžiaga.
Panevėžio VPK inform.

Savaitgalio gaisrai

kėnai žais šį savaitgalį. Šeštadienį laukia išvyka į Vilnių ir
rungtynės su Sostinė Hockey,
o sekmadienį namuose Rokiškio ledo arenoje bus priimta

kita Vilniaus miesto komanda
– Geležinis Vilkas.
Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto centro
inform.
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Savaitgalį Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
vyko gesinti tris gaisrus:
2022 m. balandžio 9 18:57 val. gautas pranešimas, kad
Parko g., Obelių priemiesčio k., Obelių sen., apleistame
nenaudojamame pastate dega šieno, šiaudų liekanos.
2022 m. balandžio 10 15:25 val. gautas pranešimas,
kad Audros k., Rokiškio k. sen., dega žolė.
2022 m. balandžio 10 22:44 val. gautas pranešimas,
kad Veduviškio k., Juodupės sen., dega namas.
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.
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Pasak Tado Stakėno, labiausiai lankomos krepšinio,
plaukimo bei ledo ritulio treniruotės
Kokiomis
nuotaikomis prasidėjo pavasaris
Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto centre,
kokioms sporto šakoms
dabar teikiamas prioritetas ir didesnis finansavimas bei ko dar trūksta,
kad šio centro sportininkams visko užtektų, - „Rokiškio Sirenos“ interviu
su šio centro direktoriumi
Tadu Stakėnu.

- Ilgą laiką sportuoti
trukdė ribojimai dėl pandemijos, dabar jau galima
kvėpuoti laisviau. Ar jaučiate pasikeitimus pastaruoju metu?
- Vyriausybės sprendimu buvo stabdomos neformalaus ugdymo veiklos, o
aukšto meistriškumo sportininkai galėjo sportuoti su
tam tikrais apribojimais.
Rokiškio KKSC rengiami ir
aukšto meistriškumo sportininkai, tai veiklos buvo
sustojusios tik iš dalies.
Džiaugiamės, kad buvo atsisakyta daugelio apribojimų, tad veiklos dabar jau
vykdomos pilnu pajėgumu.
- Kokie didžiausi šių
metų laimėjimai ir kuriose sporto šakose?
- Šie metais sportininkai
dar tik pradeda rinkti savo
pasiekimus, bet galiu pateikti 2021 m. aukščiausius
sportininkų laimėjimus: du
trenerės Gitos Čečienės auklėtiniai dalyvavo Europos
bei Pasaulio čempionatuo-

baseine, tada sąlygos sportuoti yra tikai geros.
- Ar numatomas sporto
bazių atnaujinimas?
- Šiemet planuojame
baigti šaudyklos remontą,
taip pat šiuo metu su savivaldybe rengiamas stadiono
atnaujinimo projektas.

se. Elinga Jakulytė Europos
sambo jaunių čempionate
iškovojo 3-ią vietą, Pasaulio jaunimo čempionate –
5-ą. Nojus Laužadis minėtuose čempionatuose tarp
prizininkų nepateko.
Trenerio Giedriaus Kublicko auklėtinė Gustė
Mickytė Baltijos šalių šaudymo taurės varžybose jaunimo grupėje iškovojo 3-ią
vietą.
Džiugino ir lengvaatlečiai, dalyvavę Baltijos šalių jaunučių čempionate:
Orinta Navikaitė (tren. Ina
Nagelė) ir Gabija Marčiulionytė (tren. Rimantas Šinkūnas) iškovojo 2-ą vietą,
Brigita Bačkė buvo trečia.
Audriaus Deksnio auklėtinis Domas Janušonis šalies
rinktinės sudėtyje dalyvavo
U20IIA pasaulio ledo ritu-

lio čempionate ir iškovojo
5 vietą.
Taip pat norėčiau paminėti, kad puikius pasiekimus rodo mūsų plaukikai ir
sunkiaatlečiai.
- Kurioms sporto šakoms dabar skiriamas
didžiausias finansavimas
bei dėmesys?
- Dėmesys ir finansavimas yra skiriamas visoms
centre esančioms sporto
šakoms, tenka atnaujinti
inventorių, perkame sportinę aprangą, dalyvaujame
visuose
čempionatuose.
Rokiškio KKSC turi tris
objektus: Centrinius rūmus, Šaudyklą ir „Ledo
areną“. Tai lyginant šiuos
tris objektus, daugiausia
finansų tenka skirti „Ledo
arenos“ eksploatacijai.

- Kaip manote, kurioms
sporto šakoms būtų galima skirti daugiau laiko,
pastangų bei lėšų, kad
būtų pasiekti reikšmingi
rezultatai?
- Šiuo metu aukščiausius
pasiekimus rodo individualių sporto šakų sportininkai.
Jūsų pateiktame klausime
yra ir atsakymas. Kiekvienos sporto šakos aukštų
pasiekimų pagrindas ir yra
šie jūsų išvardinti komponentai, įdėtos pastangos
ir finansai. Jau šiuo metu
sportininkai rodo gerus savo
sporto šakų rezultatus, beveik visos sporto bazės yra
geros būklės, turime Ledo
areną, krepšinio salė renovuota, šiais metais baigsime
šaudymo bazės einamąjį remontą, turime dziudo salę,
plaukikai sportuoja naujame

- Ką planuojate įsigyti?
- Iš didesnių šių metų pirkinių yra suplanuoti autobuso ir šautuvo pirkimai.
- Ar visų sporto šakų treniruotės sulaukia tokio pat
susidomėjimo pagal mokinių, lankančių treniruotes,
skaičių?
- Daugiausia yra lankančių krepšinio treniruotes – 169 vaikai, po to seka
plaukimas – 95 mokiniai,
ledo ritulys – 46 bei kitos
sporto šakos. Matome labai
didelį susidomėjimą plaukimo sporto šaka ir vykdome
grupių komplektavimą.
- Jeigu kuri nors sporto šaka ta prasme „nuskriausta“, kaip manote,
kodėl?
- Labiausiai „nuskriaustos“ sporto šakos - lengvoji
atletika ir šaudymas. Sporto
bazės apleistos, trūksta inventoriaus. Tik didžiulio trenerių atsidavimo dėka šiose
sporto šakose sugebame pasiekti labai gerų rezultatų.
Šiuo metu po truputį atnaujiname šaudymo inventorių, dalinai suremontavome
patalpas. Lengvosios atle-

Vartotojai turėtų ruoštis mėsos gaminių brangimui
Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
nuo 2021 m. sausio mėnesio iki šių metų sausio
mėnesio vartotojų kainų
pokytis siekė 12,4 proc.
Kainos kilo daugelyje sričių. Žemės ūkio ministerija
vasario pradžioje skelbė,
kad pernai mažiausiai kito
mėsos ir kiaušinių kainos,
o kiauliena liko nepabrangusi. Kai kurių kiaulienos
produktų vidutinės mažmeninės kainos 2021 metų
paskutinį ketvirtį mažėjo.
Kokia yra reali situacija
mėsos perdirbėjų įmonėse, paklausėme ir Rokiškio
krašto gamintojų.
„Stovėję vietoje“, kainos
turės didėti
Vis tik „stovinčios vietoje“ mėsos produktų kainos –
iliuzija. Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos vadovas
Egidijus Mackevičius sako,

mas“, – tikino jis.
E. Mackevičiaus teigimu,
2021 metais mėsos kaina
Lietuvoje buvo 2003 metų
lygio. Pokyčiai – neišvengiami.

kad mėsos brangimas Lietuvoje yra neišvengiamas, ir
tik laiko klausimas, kada tai
atsitiks. Pasak asociacijos
vadovo, parduotuvėse mėsa
brangs, kai baigsis dabartinių kainų įsipareigojimai
prekybos tinklams.
„Prieš du mėnesius sakėme, kad bus apie 30-40 proc.
brangimas dėl energetinių
resursų, bet pabrangus žaliavoms, 60 proc. pabrango
kiauliena Vokietijos biržoje,

kuri diktuoja kiaulienos europines kainas. Tai yra laiko
klausimas, kada kainos šoks
ir pas mus. Kaip ir toje pačioje Lenkijoje, kur buvo
sumažintas PVM“, – trečiadienį (balandžio 6 d.) Seimo
socialdemokratų frakcijoje
teigė E. Mackevičius.
„Mes dar laikomės, bet
ilgai to nebus – baigsime
įsipareigojimus
prekybos
tinklams, viešajam sektoriui
ir brangimas yra neišvengia-

„Rokiškio mėsinės“
vadovas įvardijo,
kas vyksta
UAB „Rokiškio mėsinės“
direktorius Justinas Kanopa
patvirtino, kad mėsos gaminių brangimas realiai vyksta
ir dar vyks. J. Kanopa nurodė
tris priežastis, kodėl mėsos
gaminių kainų kilimas yra
neišvengiamas. Pirmiausia,
rinkoje brangsta mėsos žaliavos – kiauliena, jautiena,
vištiena. Jų kainos yra pasiekusios aukščiausius taškus.
Brangsta ir kitos žaliavos,
reikalingos gamyboje: plastikinės pakuotės, kartonas,
dešrų apvalkalai ir pan. Taip
pat brangsta ir energetiniai
ištekliai – elektra, kuras,
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geriamasis vanduo. Viskam
brangstant, didėja gaminių
savikaina. Prisideda ir darbo
užmokesčio augimas. Pasak
J. Kanopos, nebus, kad mėsos gaminių kaina šoktelės
vienu metu. Šiuo metu vyksta kainų didinimo procesas.
Kai kurių gaminių kainos jau
yra pasikeitę, kai kur dar gali
keistis ir kainų kilimo etapų
gali būti ne vienas. Per ilgą
laikotarpį dabar mėsos žaliavų kainos yra pačios didžiausios, jas diktuoja tarptautinė
rinka. Šiuo metu tarp mėsos
gamintojų jaučiamas neapibrėžtumas.
R. Valiulio įmonės
savininkas prakalbo net
apie galimą bankrotą
Jeigu „Rokiškio mėsinė“
dar nejaučia grėsmės dėl išlikimo, individualios Ričardo
Valiulio įmonės savininkas
buvo pesimistiškas.
„Mes jau antri metai dir-

tikos sporto bazės būklė
matoma kiekvienam rajono
gyventojui, tiesiog pažiūrėjus į stadioną. Einamuosius
tvarkymo darbus atliekame,
bet, jeigu norime turėti normalų stadioną, reikalingos
didžiulės lėšos, tad čia jau
reikalingas projektinis finansavimas. Kodėl tokia
situacija susiklostė, negaliu
pakomentuoti. Šiuo klausimu reiktų kreiptis į buvusią
centro administraciją.
- Kokios numatomos
artimiausios varžybos ir
kokie planuojami laimėjimai?
- Baiginėjasi ledo ritulio
U-13 čempionatas, kuriame
šiuo metu mūsų sportininkai žengia visai greta prizininkų trejetuko – ketvirti.
Daugumos sporto šakų varžybos vyksta visus metus, o
konkrečias varžybas bei jų
rezultatus galite sekti mūsų
tinklapyje www.rokiskiosportas.lt, arba Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto
centro „Facebook“ paskyroje.
Pasidomėjome,
kokie
Rokiškio ledo ritulininkų
planai. Artimiausias rungtynes Rokiškio KKSC komanda žais šeštadienį - laukia
išvyka į Vilnių ir rungtynės
su sostinės „Hockey“, o
sekmadienį namuose, Rokiškio ledo arenoje, bus priimta į svečius kita Vilniaus
miesto komanda – „Geležinis Vilkas“.
Rita GRIGALIENĖ

bame „į minusą“. Per metus
– po 300 tūkst. eurų nuostolio. Visi mėsos priedai
brangsta. Jeigu Vyriausybė
neatkreips dėmesio, liksime
be kiaulienos. Brangsta ir
kviečiai, elektra, dujos, viskas brangsta. Supirkėjai žiūri
į Vokietijos biržą, todėl kainų pakelti negalime. 8 mėnesiai jau varpais skambiname
ir mūsų niekas negirdi, tik
žada. Kainą užkelsi, niekas
nepirks, todėl produkcijos
nebranginame. Kitos valstybės numatė dotacijas mėsos perdirbėjams, o mums
jų nėra. Manau, iki gegužės
mėnesio, jeigu jokių sprendimų valstybės lygmeniu
nebus, imsimės priemonių
– atleidinėsime darbuotojus,
mažinsime produkciją. Ką gi
– jeigu nieko nedaroma, tai
valgysime lenkišką, vokišką
mėsą.“ – neslėpė emocijų R.
Valiulis.
Rita GRIGALIENĖ
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Nors ligoniai atvyksta gydytis, o ne puotauti, ar 10 gramų traputis
vakarienei – norma?

Kad ligoninės maistas
apetito nekelia, tai daugeliui – ne paslaptis. Diskusijos apie ligonių maitinimą
viešojoje erdvėje vyksta
jau daugelį metų – tiek
socialinių tinklų grupėse,
tiek didžiuosiuose interneto portaluose kartas nuo
karto keliamos ligoniams
atneštų patiekalų nuotraukos, į kurias reaguojama
pasipiktinimu bei pasibjaurėjimu. Taip pat daugeliui žinoma, kad ligonių
maitinimui skiriama visai
nedidelė suma, už kurią
prabangių patiekalų nepagaminsi. Praeitame Rokiškio rajono savivaldybės
tarybos posėdyje vienas
politikas pateikė prašymą
organizuoti
patikrinimą
savivaldybės
jurisdikcijoje esančiose ligoninėse,
siekiant išsiaiškinti, ar
tinkamai laikomasi teisės
aktų dėl ligonių maitinimo.
Pateikta informacija, kad
Vaikų ligų skyriaus pacientui vakarienei atneštas tik
vienas, maždaug 10 gramų, traputis, „pusryčiams
košės patiekiamos be jokių
prieskonių ir be druskos,
kiti patiekalai irgi prasti,
neskanūs.“ Kokia situacija
dėl ligonių maitinimo Rokiškio rajono ligoninėje,

mo atvejis yra individualus,
nežinant konkrečios situacijos, galima daryti prielaidą,
kad įvertinus paciento ligą,
simptomus ir būklę, traputis pagal gydytojo paskirtą
individualią dietą ir jo nurodymus galėjo būti patiektas
pacientui papildomai, nes
vien tik traputis vakarienei
niekada neskiriamas.

paklausėme jos vadovų. Į
klausimus atsakė šios ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinai Marijana Čeponytė.
- Ar pastaruoju metu
teko girdėti ligonių nusiskundimų dėl maitinimo
ligoninėje?
- Ligoninėje gydomų
pacientų ir jų artimųjų nusiskundimų dėl maitinimo
paslaugų pastaruoju metu
nei žodžiu, nei raštu negauta.
- Ar tiesa, kad vakarienei ligoniui, besigydančiam
Vaikų ligų skyriuje, duoda-

mas tik vienas keleto gramų traputis?
- Vadovaujantis Pacientų maitinimo organizavimo
asmens sveikatos priežiūros
įstaigose tvarkos aprašo 1
priedo „Nepilnamečių pacientų dietiniam maitinimui
asmens sveikatos priežiūros
įstaigose tiekiamos dietos ir
jų apibūdinimas“ reikalavimais įstaigoje yra sudarytos
4 (keturios) skirtingų amžiaus grupių vaikų (nuo 1
iki 17 metų amžiaus) dietos.
Kiekvienu konkrečiu atveju
dietą paskiria gydantis gydytojas.
Kadangi kiekvienas gydy-

- Kokia suma skiriama
vieno ligonio maitinimui
ligoninėje per dieną (pusryčiams, pietums, vakarienei)?
- Vadovaujantis Sutartimi
vienos dienos vieno paciento
(lovadienio) maitinimo, nepriklausomai nuo pasirinktos
dietos, paslaugų kaina – 5,23
Eur. su PVM.
- Kiek kartų per dieną
ligoninėje žmonės maitinami?
- Ligoninėje gydomi pacientai maitinami nuo 4 iki 6
kartų, priklausomai nuo paskirtos dietos.
- Galbūt galėtumėte pasidalinti vienos savaitės ligoninės pacientų meniu?
- Sutartis numato, kad
maistas ligoninėje hospitalizuotiems pacientams gaminamas pagal sudarytus dietų

valgiaraščius. Vykdant Sutarties reikalavimus valgiaraščiai yra sudaryti pagal ligoninės teikiamoms asmens
sveikatos priežiūros paslaugoms reikalingas dietas, vadovaujantis Pacientų maitinimo organizavimo asmens
sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo reikalavimais. Valgiaraštis sudarytas
pagal 17-ka skirtingų standartinių, gydomųjų standartinių, gydomųjų specifinių
dietų. Su dietinio maitinimo
paslaugas teikiančios įmonės sudarytais valgiaraščiais
galima susipažinti ligoninės
skyriuose.
- Kadangi ligoninėje –
naujas direktorius, galbūt
žadama imtis kokių nors
pertvarkų dėl ligonių maitinimo, kad būtų patenkinti bent minimalūs poreikiai?
- Kol kas naujas direktorius ligoninėje nedirba, todėl
atsakyti už minėtą asmenį į
šį klausimą negalime. Nepaisant to, ligoninė deda ir dės
visas pastangas, kad ligoninėje gydomi pacientai pagal
galimybes gautų kokybišką
dietinį maitinimą.
VšĮ Rokiškio rajono ligoninė informavo, kad pacientų maitinimo paslaugos

teikiamos pagal 2022 m.
sausio 24 d. viešojo pirkimo sutartį, sudarytą su UAB
„Sotega“. Sutartis galioja 12
mėn., su galimybe pratęsti
du kartus po 12 mėn. Pasak
M. Čeponytės, pažymėtina,
kad sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų maitinimo
paslaugų kontrolę vykdo
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
Minėtame Tarybos posėdyje, kuriame buvo pateiktas
prašymas ištirti, ar tinkamai
maitinami ligoniai, iš salės
kitas Tarybos narys replikavo, kad pacientai į gydymo
įstaigas atvyksta gydytis, o
ne gerai maitintis.
VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje įvyko konkursas
į direktoriaus pareigas. Jį
laimėjo Raimundas Martinėlis, ligoninei vadovavęs
ir anksčiau. Paklaustas, ką
mano apie pacientų mitybą
ligoninėje, naujasis direktorius atsakė, kad ligoninei
kol kas nevadovauja, su įstaigos teisės aktais bei situacija nėra gerai susipažinęs,
todėl atsakyti į tokį klausimą
negali. Rokiškio rajono ligoninės administracija informavo, kad kol kas nežino,
kada pradės darbą naujasis
direktorius.
Rita GRIGALIENĖ

tūroms? Ar mes ir toliau
galėsime pagarbiai lankyti
mirusiuosius, matydami šalia
stovinčias sovietų kareivių
skulptūras, priminsiančias ne
tik mūsų šalies okupaciją, bet
ir nekaltų Ukrainos žmonių
kančias ir šios tautos genocidą?
Daug metų nuolankiai
tylėjome, nedarėme nieko.

Net gi dabar nesulaukiame
ryžtingų centrinės valdžios
veiksmų, bent jau viešai išsakytos aiškios pozicijos. O
sprendimų reikia būtent dabar.
Todėl šiandien, vienbalsiu
savivaldybės vadovų pritarimu, artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje,
kuris vyks balandžio 29 d.,
nusprendėme kreiptis į savivaldybės tarybą su sprendimo projektu dėl sovietų
kareivių skulptūrų demontavimo Rokiškio savivaldybės
teritorijoje (Rokiškio m.,
Juodupėje, Obeliuose).
Dar kartą pasikartosiu, jog
neketiname naikinti kapinių
ar kapaviečių, antkapių. Jas
ir toliau prižiūrėsime ir tvarkysime, kaip ir visas kapines
rajone. Tačiau sovietų kareivių skulptūroms Rokiškio
krašte vietos nebebus. Tikiuosi savivaldybės tarybos
narių pritarimo ir palaikymo,
visų gyventojų supratimo ir
solidarumo su Ukrainos tauta,“ - rašė meras.
„Rokiškio sirena“
inform.

Meras Ramūnas Godeliauskas: suprantu, kad nuomonių šia tema
bus įvairių, tačiau tikiuosi supratimo
Rajono meras Ramūnas
Godeliauskas Facebooke
pasidalino žinute, jog artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje, balandžio 29 d., bus kreipiamasi į savivaldybės tarybą su
sprendimo projektu dėl
sovietų kareivių skulptūrų
demontavimo Rokiškio savivaldybės teritorijoje:

„Blogiausias
sprendimas - nepriimti jokio
sprendimo!
Suprantu, kad nuomonių
šia tema bus įvairių, tačiau
tikiuosi supratimo. Esu įsitikinęs, jog šiandien blogiausias sprendimas - nepriimti
jokio sprendimo.
Nuo pat pirmos karo
Ukrainoje dienos nesitaikstėme ir nesitaikstysime su
Putino ir jo orkų vykdomu
nepriklausomos valstybės
nekaltų žmonių genocidu.
Kasdien matomi vis nauji
sveiku protu nesuvokiami
vaizdai iš Ukrainos apie vaikų, moterų, pagyvenusių,
jaunų žmonių žudynes, masines kapavietes.

Nuolat kalbame ir piktinamės, kad Europos sąjunga ar NATO nesiima ryžtingesnių veiksmų Rusijos
atžvilgiu. Bet ar mes patys
esame pakankamai ryžtingi?
Pastarosiomis dienomis
girdime daug svarstymų ir
nuomonių dėl sovietų paminklų ir skulptūrų, vis dar

stovinčių Lietuvoje. Vakar
klausiau LR Kultūros ministro S. Kairio interviu LRT
dienos temoje. Su visa pagarba ministrui, taip ir neišgirdau nieko konkretaus, apart
to, kad vėl reikia neskubėti,
laikytis kažkokių tarptautinių
sutarčių, gerbti sovietų kareivių kapavietes ir pan. Taip ir
norisi paklausti – apie kokių

tarptautinių sutarčių laikymąsi kalbame matydami Rusijos veiksmus Ukrainoje?
Taip, kapines mes prižiūrime, jomis rūpinamės ir rūpinsimės ateityje, nežiūrint
kokios tautybės žmonės ten
palaidoti su derama pagarba
mirusiesiems. Bet ar vieta,
kad ir kapinėse, sovietų okupaciją primenančioms skulp-
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Trijulė, siautėjusi Pandėlio apylinkėse, išklausė teismo nuosprendį
Trys anksčiau neteisti jaunuoliai, gyvenantys
Pandėlio seniūnijoje, prikrėtė „šposų“, kurie teismo
įvardinti net keturiomis
nusikalstamomis
veikomis. Iš pradžių dviese, 15
metų T. V. ir 17 metų N.
V., 2021 metų rugsėjo mėnesį iš negyvenamos sodybos Pakapių kaime pavogė
televizorių „Samsung“, o
vėliau vaikinai „linksminosi“ trise – prie kompanijos
prisijungė 18 metų G. T.
Dar trys nusikaltimai Pandėlyje padaryti 2021 m.
lapkričio 10 d. – jaunuoliai
smarkiai suniokojo automobilį „VW Passat“, bandė jį pavogti bei, įsibrovę,
iš prekybinio vagonėlio
„Kebabai“ pavogė įvairių
gaiviųjų gėrimų. Tiesa, už
nedidelę sumą – vos 10,00
eurų. Dar visai jaunų žmonių atsakomybės klausimą
sprendė Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų
teisėjas Artūras Dilys.
Pavogė televizorių
„Samsung“
Du kaltinamieji, 15-me-

tis T. V. ir 17-metis N. V.,
dėl televizoriaus vagystės
savo kaltę teisme pripažino
visiškai. Kaip papasakojo
jaunuoliai, jie žinojo, kad
sodyba yra negyvenama, kad
ten yra televizorius, kurį galima pavogus parduoti, nes
anksčiau ten gyveno pažįstami žmonės. Vienas jų ranka
išdaužė namo lango stiklą,
po to įlipo į vidų. Kitas prie
namo saugojo, kad kas nors
neatvažiuotų. N. V., mušdamas stiklą, susižalojo ranką
ir ant žemės prilašino kraujo.
Vaikinai pavogtą televizorių
nunešė ir paslėpė prie krūmų, o vėliau pardavė už 50

eurų pažįstamam žmogui.
Sodybos savininkė pavogtą
televizorių įvertino 150 eurų.
Tokie vaikinų veiksmai buvo
kvalifikuoti kaip vagystė, padaryta, įsibraunant į gyvenamąją patalpą, kas numatyta
Baudžiamojo kodekso 178
straipsnio 2 dalyje.
Beisbolo lazda daužė
automobilį ir bandė jį
pavogti
Kitas šunybes jaunuoliai
krėtė lapkričio 10 dieną. Po
vidurnakčio, apie 2 val. nakties, išgėrę degtinės, trys jaunuoliai ėjo pirkti cigarečių
pas Pandėlyje gyvenančią

Pandėlio gimnazijos mokiniai
apsilankė seniūnijoje

moterį, vardu G., ir beisbolo lazda apdaužė jos kieme
stovintį automobilį, kuriuo
norėjo dar ir pasivažinėti, tačiau nepavyko. Teisme visi
trys savo kaltę pripažino.
Vienas jaunuolis išdaužė automobilio lango stiklą, kitas
– žibintus. Nors girti jaunuoliai rado automobilio užvedimo raktelį, tačiau mašina
nepakluso ir neužsivedė. Pasirodo, raktelis buvo skirtas
ne tam automobiliui. Pajutę,
kad kažkas ateina, vaikinai
iš „žaidimų“ vietos paspruko. Automobilio savininkė
nurodė, kad dėl automobilio
sugadinimo jai iš viso padaryta 270 eurų žala.
Iš „kebabinės“ išnešė
„limonadus“
Tą pačią naktį jaunuoliams „nuotykių“ dar nepakako, todėl po to, kai
apgadino automobilį, visi
trys patraukė prie Pandėlio
miesto centre esančio vagonėlio, vadinamo „kebabine“. Apie 3 valandą nakties
vaikinai sugalvojo patekti į
šio prekybos vagonėlio vidų
ir ką nors iš ten paimti. Su

Susitikimas ir pirmoji

pažintis su seniūnu Algirdu Kuliu prasidėjo seniūno
kabinete.
Didelį susidomėjimą ir
susižavėjimą mokiniams
sukėlė Pandėlio miesto
vėliava, kuri yra siuvinėta tikrais aukso siūlais,
bei Pandėlio miesto herbo
istorija. Vėliau pokalbis
– diskusija vyko salėje,
kurioje pradinukai uždavė
seniūnui klausimų ir klausėsi konkrečių, išsamių atsakymų.
Susitikimo pabaigoje

seniūnas pasveikino visus
mokinius su Tarptautine
Saugaus eismo diena, kuri
yra minima balandžio 6
dieną, ir visiems padovanojo po atšvaitą primindamas, kaip svarbu laikytis
saugaus eismo taisyklių.
Dėkojame seniūnui
Algirdui Kuliui už skirtą
laiką mažiesiems seniūnijos gyventojams ir tikimės
tolimesnio bendradarbiavimo.
Pandėlio gimnazijos
inform.

Visiems skirta 10
mėnesių laisvės
apribojimo bausmė
Nors vienas iš trijų anksčiau neteistų jaunuolių, o
būtent G. T., nedalyvavo
televizoriaus vagystėje, ga-

lutines bausmes visi trys
gavo vienodas – jiems paskirta 10 mėnesių laisvės
apribojimo bausmė. Vaikinai
paskirtos laisvės apribojimo
bausmės laikotarpiu įpareigoti per devynis mėnesius
atlyginti nusikalstama veika
padarytą turtinę žalą, viso
laisvės apribojimo bausmės
laikotarpiu dirbti arba, nesusirandant darbo, per vieną mėnesį užsiregistruoti
Užimtumo tarnyboje. Taip
pat jiems visiems uždrausta
vartoti psichiką veikiančias
medžiagas (tame tarpe ir alkoholį). Bausmės vykdymą
prižiūrės Probacijos tarnyba. Iš nuteistųjų solidariai su
kartu nusikalstamas veikas
padariusiais draugais priteisti trys civiliniai ieškiniai,
kuriuos patyrė privatūs asmenys dėl televizoriaus vagystės bei automobilio sugadinimo ir viena įmonė - dėl
pavogtų prekių bei kitokios
turtinės žalos.
Nuosprendį teismas paskelbė 2022 m. balandžio 7
d. ir jis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Rita GRIGALIENĖ

Keli Seimo nariai siūlo prievolę įrengti
slėptuves naujai statant visuomeninius
pastatus

Keli Seimo nariai siūlo
įpareigoti įrengti slėptuves
statant naujus visuomeninės paskirties pastatus, kuriuose vienu metu gali būti
daugiau kaip 100 žmonių.

„Kur yra Pandėlio
miesto seniūnija? Kas
yra miesto seniūnas? Kokias funkcijas jis atlieka? Kada ir kodėl reikia
kreiptis į seniūną?“ – į
šiuos ir dar daugelį kitų
klausimų šiandien atsakymų ieškojo Pandėlio
gimnazijos trečiokai besilankydami seniūnijoje,
kur vyko pasaulio pažinimo pamoka „Miesto valdžia“.

beisbolo lazda bei iš automobilio paimtu veržliarakčiu išlaužė vagonėlio duris
ir visi pateko į vidų. Būdami
viduje, ėmė gaiviuosius gėrimus „Sprite“, „Coca-Cola“
bei mineralinį vandenį. Pasirinktus gėrimus jie susidėjo į kuprinę ir, pasigirdus
signalizacijai, iš vagonėlio
pasišalino. Vienas iš jaunuolių patikrino vagonėlyje buvusią kasą, tačiau ten nieko
nerado. „Grobis“ – viso labo
keletas butelių „limonado“,
kurį vėliau drauge išgėrė.
UAB „RTJ“ įvardino, kad
žala padaryta, ne tik pavagiant „limonadus“, bet ir dėl
to, kad buvo sugadinta durų
spyna, sudaužytas lauko
šviestuvas, nuplėštas ir sugadintas ventiliacijos vamzdis, buvęs namelio išorėje.
Pareikštas 63 eurų civilinis
ieškinys.

Statybos įstatymo pataisa
numato, kad tokiuose pastatuose būtų įrengtos slėptuvės, užtikrinančios „žmonių
gyvybės ir sveikatos apsaugą nuo pavojingų veiksnių,
atsirandančių ekstremaliųjų
situacijų ar karo metu“.
Parlamentarai siūlo, kad
pataisa įsigaliotų nuo 2023
metų sausio. Ją teikia socialdemokratai Linas Jonauskas
ir Dovilė Šakalienė, „valstietė“ Ligita Girskienė, Laisvės
frakcijos atstovė Monika Ošmianskienė.
Pasak iniciatorių, tiekti
pataisą juos paskatino Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje paaiškėjusi „kritinė
situacija dėl specialiosios
paskirties statinių arba specialiai įrengtų patalpų gy-
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ventojams – slėptuvių“.
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiuo metu
Lietuvos savivaldybėse yra
1913 kolektyvinės apsaugos
statinių, kuriuose vietos numatytos maždaug 1,2 mln.
arba 44 proc. šalies gyventojų.
Lietuvoje kolektyvinės
apsaugos statiniais dažniausiai yra priskirti darželiai,
mokyklos, sporto, kultūros
centrai ir panašūs statiniai.
Iniciatoriai remiasi Skandinavijos šalių praktika:
pateikiami duomenys, kad
Suomijoje visuose pastatuose, kur nuolat būna, dirba ar
mokosi žmonės, turi būti atominės slėptuvės, Švedijoje
7 mln. gyventojų yra įkurta
65 tūkst. slėptuvių, kai šalyje iš viso yra per 10 mln.
gyventojų.
„Europoje Švedija ir Suomija yra geriausiai pasirengusios apsaugoti pakankamą
skaičių savo gyventojų. Šve-

dija turi slėptuvių 80 proc., o
Suomija – 70 proc. savo šalies populiacijos apsaugai“,
– sakoma pataisų aiškinamajame rašte.
Lietuvoje statant naujus
visuomeninės paskirties pastatus nėra reikalavimo juose
įrengti žmonių apsaugai pritaikytas patalpas – slėptuves.
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento
duomenimis, Lietuvoje kolektyvinės apsaugos statiniuose galėtų tilpti 43 proc.
gyventojų, tačiau dauguma
jų – 34 proc. – galėtų slėptis
tik antžeminiuose aukštuose,
kurie nuo aviacinių smūgių
neapsaugo.
Registrų centro duomenimis, Lietuvoje šiuo metu
yra įregistruota daugiau kaip
200 tūkst. įvairių pastatų –
gyvenamųjų namų, daugiabučių, komercinės ir kitos
paskirties pastatų – turinčių
įregistruotus rūsius ar cokolinius aukštus.
BNS inform.
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Paramos akcijoje Raudonasis Kryžius nestokoja savanorių
Kaip „Rokiškio Sirenoje“ jau skelbėme, šį savaitgalį, balandžio 8-10
dienomis, Rokiškio miesto
„Maxima“ parduotuvėje,
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanoriai renka
gyventojų nupirktas higienos priemones Ukrainos žmonėms, nuo karo
pabėgusiems į Lietuvą.
Balandžio 9 d. „Rokiškio
Sirena“ žurnalistė pasidomėjo, kaip ši akcija vyksta.

Kaip sakė savanorė
Rima, aukojama tikrai gausiai. Prie įėjimo į prekybos
centrą stoviniavo vaikinukai
iš Rokiškio J. Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio. Lietuvos
Raudonojo Kryžiaus Rokiškio skyriaus vadovė Jurgita Erslovienė pasidžiaugė,
kad savanorių ieškoti ilgai
neteko. Prie akcijos prisijungė ne tik gimnazistai, bet
ir Skėmų socialinės globos
namų bei šios socialinės
globos įstaigos grupinio
gyvenimo namų gyventojai. Pirmąją akcijos dieną

savanoriavo netgi Rokiškio
rajono savivaldybės darbuotojai. Moksleiviams ši
savanorystė – puiki proga
lavinti bendravimo gebėjimus, socialinę atsakomybę
bei empatiją.
Akcijos metu prašoma
nupirkti ir paaukoti higienos
priemonių: šampūnų, dušo

želė, dantų pastos, dantų
šepetėlių, tualetinio popieriaus, moteriškų higieninių
paketų, įklotų, skutimosi
peiliukų bei sauskelnių vaikams. Tai reikalinga dėl to,
kad didžioji dalis ukrainiečių į Lietuvą atvyko, neturėdami net būtiniausių daiktų.
Surinktos higienos priemo-

nės bus paskirstytos visoje
Lietuvoje ir karo pabėgėlius
pasieks kaip humanitariniai
paketai, kuriais atvykėlius
aprūpina Lietuvos Raudonasis Kryžius.
Kaip sakė „Maximoje“
tuo metu savanoriavę moterys, visų rūšių higienos
prekės perkamos maždaug

tolygiai. Į prekių vežimėlius
buvo dedamas muilas, dantų
pasta, prausikliai, tualetinis
popierius bei kitos reikalingos prekės. Pasak J. Erslovienės, matytos vežimėlyje
prekės – tikrai ne viskas, ką
tą dieną atnešė „Maximos“
pirkėjai. Didelė dalis prekių
jau gulėjo mašinos bagaži-

Padėka vaikystėje mylėjusiems seneliams – paroda
„Močiutės mano angelai“

Balandžio 9 dieną Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centre, adresu
Tyzenhauzų g. 6, Rokiškyje,
atidaryta vienos iš „Molio
sesių“, Eglės Skardžiūtės,
darbų paroda „Močiutės
mano angelai". Turizmo
ir verslo centro specialistė
amatams Loreta Araminienė sakė kol kas nežinanti,
kiek laiko bus galima pamatyti Eglės molines „močiutes – angelus“. Pasveikindama parodos autorę, L.
Araminienė pastebėjo, kad
paskutiniu metu žmones
slegia Ukrainoje vykstantis
karas ir jie nieko nebenori
– nei renginius lankyti, nei
parodas žiūrėti, tačiau keramikės Eglės Skardžiūtės
sukurtos močiutės gali būti
kaip atsvara blogiui. Jos –
saugumo, meilės, rūpesčio
bei atsakomybės už silpnesnį išraiška.

Kolekcija – tarsi padėka
savo seneliams
„Visos mano močiutės yra
apie mane, bet kartu ir apie
jus, nes gerumas, širdies šviesa yra universalios savybės.
Mano močiutės sparnuotos
gerumu, išmintimi ir polėkiu.
Man labai pasisekė – turėjau nuostabius senelius –
kantrius, rūpestingus, mylin-

čius. Neatsimenu draudimų
nei barimo. Nesuprantu, kaip
močiutės mane auklėjo... Vaikystės kaimą atsimenu kaip
visišką laisvę, saugumą, meilę.
Seneliai rūpinosi manimi
nepastebimai. Tą saugumo
ir meilės jausmą aš vis dar
turiu – jis lydi mane per gyvenimą.“ – pristatė savo idėją
„Molio sesė“ Eglė.
„Močiutės“ buvo vis
tobulinamos
Šįsyk Rokiškio krašto žmonėms bei svečiams
pristatytos apie dvidešimt
rankomis sukurtų „močiu-

čių – angelų“. Kaip sako jas
kurianti Eglė, per visą savo
kūrybos laikotarpį, panašių
yra sukūrusi netoli šimto.
Kiekviena „močiutė“ turi
savo paskirtį bei charakterį.
Eglė papasakojo, kad iš pradžių šios figūrėlės buvo paprastesnės, veidai – ne tokie
išraiškingi, tačiau po truputį
kūriniai tobulėjo, atspindėdami daugiau emocijų, išraiškų,
o akys tapo gyvos, sekančios
žiūrovą.
Kiekviena „močiutė“
turi savo paskirtį ir
charakterį
Kiekviena „močiutė“ –

ryšys su vaikyste. Močiutė
– „nubrozdintų kelių užkalbėtoja“ primena tuos laikus,
kada ji susižeidusį vaiką
sūpavo, ramino. Čia pat
– „katinų močiutė“, „vaikystės svajonių globėja“,
„pagalvių purentoja“, „bulviakasio fėja“, „skaniausios
sriubos virėja“, „ožiukų“
tramdytoja, „vištų močiutė“... Keletas močiučių įsitaisę ant sūpynių. Viena iš
jų – skalbėja, kuri, supdamasi sūpynėse, tarsi sako,
kad gyvenimas turi džiuginti, todėl pramogas reikia
derinti su darbu. Taip savo
kūrinius pakomentavo Eglė.
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Keramikos ėmėsi sesių
įkalbėta
Eglė – vyriausia iš trijų
keramikių „Molio sesių“.
Kilusios iš Jūžintų moterys skirtingu laiku pradėjo lipdyti: kuri - dubenis,
kuri – švilpukus ar įvairias
figūrėles. Pirma su moliu
susidraugavo Lina, kuri
nuolat gyvena Jūžintuose.
Parodą surengusi Eglė gyvena Vilniuje ir tik savaitgaliais grįžta į Jūžintus.
Trečioji sesė Vaiva gyvena
Dubline. Dviems sesėms
Eglę teko įkalbinėti imtis
keramikos. Pagrindinis šios
sesės darbas – būti aukle, o
keramikai – kas lieka. Pradėjusi nuo keraminių sagų
lipdymo, Eglė lipdo smulkius dirbinius – katinus,
ežiukus, sagas, po truputį
pradeda imtis ir saldaininių,
dubenėlių gamybos, o dabar
– susidomėjusiems pristatytos ir „močiutės - angelai“.
Reikia įdėti daug rankų
darbo
Visi „Molio sesių“ gaminiai turi savo „veidą“, nors
atrodo, kad keramikoje jau
nebeįmanoma kažką naujo
prigalvoti. Dėmesys detalėms, taškučių dekoras,
daug spalvų – visų trijų se-

nėje.
Tą dieną piktų žmonių
replikų savanoriai sakė nesulaukę, o jeigu jų ir būtų
buvę, tai pamiršo arba neatkreipė dėmesio. „Jeigu
žmogus apie kažką turi
neigiamą nuomonę, nebandome perkalbėti“, - apie
darbą Raudonajame Kryžiuje pasakojo J. Erslovienė.
Geriausias atsakas piktiems
žmonėms – šypsena ir žodžiai „ir aš tave myliu“.
Įdomiausia tai, kad ukrainietės, kurioms pačioms
tokia parama priklausytų,
noriai aukoja pačios, jeigu
turi tokią galimybę. Vakar
Raudonajam Kryžiui jau pažįstama ukrainietė, apsistojusi Rokiškyje, atnešė visą
maišelį higienos priemonių. Kitos jos likimo sesės,
neturinčios dabar pajamų,
siūlosi savanoriauti, prisidėti, teikiant paramą kitiems. Moterys, atvykusios
iš Ukrainos, J. Erslovienės
pastebėjimu, pasiilgę žmogiško bendravimo ir tikrai
jaučiasi lietuviams dėkingos.
Rita GRIGALIENĖ

sių bruožas. Deja, kūriniai
užima daug laiko, lipdomi
itin atidžiai ir ne visada iš
anksto būna aišku, koks
rezultatas gausis, todėl jie
nėra pigūs. Tai – ne kiniški pigūs niekučiai. „Sesė“
Lina nuotraukoje parodė
savo lipdytą dubenį, kuris
buvo parduotas už 125 eurus. Kiti kūriniai – pigesni,
nors dažnam jų net vienos
dienos neužtenka. Iš keramikos gyvena tik Lina, kitoms šis amatas kol kas - tik
hobis.
Šalia – senų grotuvų
paroda
Šalia keramikinių „močiučių“ – ir senovinių grotuvų, patefonų paroda.
Vienas šių eksponatų – itin
senas, kiti – pokario laikų.
Norintys iš arčiau pažiūrėti
į „močiutes – angelus“ kol
kas turi galimybę pamatyti
ir šią kolekciją, kurios dalis
– privačių asmenų nuosavybė, kita dalis – Rokiškio
krašto muziejaus eksponatai. Patikrinome - vienas senas patefonas visai neblogai
groja, kadangi parodos atidaryme klausėme šviesaus
atminimo maestro Vytauto
Kernagio dainų.
Rita GRIGALIENĖ
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Krata Rokiškio rajone: rastas šautuvas, kulkosvaidis, granatsvaidžio
paleidimo įrenginys
Balandžio 6-osios rytą
Rokiškio rajone kratos
metu pareigūnas apieškojo moters namus. Juose rastas visas ginklų arsenalas.

Panevėžio
apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
Kriminalinės
policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos
pareigūnų iniciatyva pradėtas ikiteisminis tyrimas
dėl neteisėto disponavimo
akcizais apmokestintomis
prekėmis.
Itin
intensyviai
ir
kruopščiai dirbę Panevėžio
apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, nustatė ir sulaikė Rokiškio miesto gyventoją,
kuris neteisėtai disponavo

akcizais apmokestintomis
prekėmis. Kratų metu rasta ir paimta 14 000 pakelių
kontrabandinių cigarečių.
Tęsiant ikiteisminio tyrimo veiksmus, Rokiškio
r., Buteikių kaime, kratų
metu radiniai nustebino
net ir pareigūnus. Sodyboje rasta ne tik kontrabandinių cigarečių, naminių
stiprių alkoholinių gėrimu,
bet ir neteisėtai laikomas
lygiavamzdis
šautuvas,

kulkosvaidis, granatsvaidžio paleidimo įrenginys,
du dūminiai pirotechnikos
įtaisai, kurios paėmė ir išsivežė Lietuvos policijos
antiteroristinių operacijų
rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Visos operacijos metu
rasta akcizais apmokestinamų prekių, kurių vertė
viršija 56 000 eurų.
Panevėžio VPK
inform.

Už dvi vagystes bei plėšimą rokiškėnui skirti ilgi metai nelaisvės

Panevėžio
apylinkės
teismo Rokiškio rūmuose
paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis dėl dviejų
vagysčių bei plėšimo, kuriuos įvykdė 36 metų Rokiškio miesto gyventojas
D. J. Dėl plėšimų vyras
buvo teistas ir anksčiau.
Jo kriminalinėje biografijoje – 6 teistumai. Tris
nusikaltimus D. J. įvykdė
praeitų metų rugpjūčio
– rugsėjo mėnesiais. Jis
per išdaužtą langą išnešė
jam nepriklausantį televizorių, UAB „Darola“
priklausančioje parduotuvėje Obeliuose atvirai
išsinešė du nepigios degtinės butelius ir po dienos
Rokiškyje apiplėšė žmogų
– suduodamas metaliniu
strypu į įvairias kūno vietas, grasindamas smogti į
galvą, jis reikalavo, kad
nukentėjusysis atiduotų
mobilų telefoną, ką šis iš
baimės ir padarė.

Iš artimai pažįstamos
moters pavogė
televizorių
Teisme D. J. prisipažino, kad pavogė televizorių
„Philips“. Iš baudžiamosios bylos duomenų matyti,
kad nukentėjusioji O. buvo
pažįstama su ją apvogusiu
vyriškiu. Ji negalėjo nurodyti, ar jie yra draugai, ar
sugyventini ai, mat kartu
pagyvendavo tai vienur, tai
kitur. Pasak kaltinamojo D.
J. televizorių jis išnešė per
išgertuves, iš pykčio ir iš
anksto nesuplanavęs. Televizorių dviems sutiktiems
jaunuoliams L. Šepkos par-

ke pardavė už maždaug 15
eurų. Už gautus pinigus D.
J. nusipirko degalinėje pavalgyti. Po šiek tiek laiko
jis kažkokiu būdu sugebėjo
televizorių surasti ir grąžinti nukentėjusiajai, kuri
buvo pareiškusi 188 eurų
civilinį ieškinį. Pasak D.
J., jis pats atėjo į policijos
komisariatą,
prisipažino
apsivogęs, atsiprašė nukentėjusiosios O.
Degtine norėjo
atsilyginti už nakvynę
Kitą nusikaltimą – dviejų degtinės butelių vagystę
iš UAB „Darola“ parduotuvės – D. J. įvykdė 2021 m.
rugsėjo 5 d. Kaltinamasis
teisme paaiškino, kad tuo
metu neturėjo, kur gyventi, todėl nuvyko į Obelius,
į nakvynės namus. Jis tuo
metu gėrė ir tėvai savo problemas darantį sūnų išvijo

iš namų. Obeliuose jis susipažino su dviem vyrais,
jiems pasiguodė. Pas vieną
iš jų rokiškėnas nakvojo.
Ryte jam vienas naujųjų
draugų pasakė, kad už nakvynę turi susimokėti. Tuo
metu vyras beveik neturėjo
pinigų, todėl sumokėti negalėjo. Pasak D. J., netrukus jis buvo įbaugintas ir
priverstas eiti vogti degtinės, kuria neva turėjo susimokėti už nakvynę. Naujieji pažįstami pasakė, į kurią
parduotuvę reikia eiti, kad
pavyktų nuo lentynų pavogti gėrimus, niekam nematant. Deja, pardavėja pastebėjo keistai besielgiantį
nekviestą svečią. Jis degtinės butelius buvo susikišęs
į vidines kišenes, tačiau subarškėjo nešami. Pardavėja
bandė stabdyti vagį, tačiau
šis paspruko. UAB „Darola“ buvo padaryta 27,80

eurų žala. Netrukus, taip ir
nesusimokėjęs degtine už
nakvynę, D. J. buvo surastas vienos moters namuose
ir sulaikytas. Jis labai gailėjosi, kad padarė nusikaltimą, kad ir nesunkų, tačiau
ir vėl atvėrusį kelią į belangę.
Norėdamas atsiimti
daiktus, jėga atėmė
telefoną?
Atrodo, kad per savo
girtavimus D. J. pakliuvo
į nelaimių virtinę ir vieną
po kito ėmė daryti nusikaltimus. Po to, kai rugsėjo 5
d. pakliuvo į areštinę, po
paros vyras buvo paleistas
į laisvę, tačiau nebežinojo,
kur eiti. Pas tėvus grįžti bijojo, todėl sumąstė grįžti
pas Obeliuose sutiktą įtartiną kompaniją pasiimti ten
likusių daiktų. Iš teisme užfiksuotų kaltinamojo paro-
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dymų susidaro įspūdis, kad
rugsėjo 6 diena – tarsi trileris. Čia D. J. netikėtai randa
50 eurų kupiūrą autobusų
stotyje, čia atvyksta į Obelius, kur randa išgėrinėjančius ir galimai vartojančius
narkotikus draugelius, čia
jie smarkiai istorijos veikėją sumuša, visi kartu vyksta į Rokiškį neva pasiimti
narkotikų... Galop viskas
baigėsi tuo, kad D. J. metaliniu strypu sumušė Obeliuose sutiktą vyrą ir atėmė
iš jo telefoną. Aišku, pats
D. J. šių įvykių aplinkybes
pasakojo save teisindamas.
Neva jis norėjo atgauti
Obeliuose likusius savo
daiktus ir atimtus 50 eurų.
Šios muštynės vyko netoli prekybos centro „Iki“
Rokiškyje, Jaunystės g. 1.
Dėl metaline lazda suduotų smūgių nukentėjusiajam
buvo padarytos kraujosruvos, nubrozdinimai bei kairiojo alkūnkaulio lūžis. Dėl
per besaikį girtavimą padarytų smurtinių veiksmų D.
J. buvo pareikšti kaltinimai
pagal Baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį dėl
plėšimo.

Teismas nematė
galimybės skirti ne su
laisvės atėmimu
susijusią bausmę
Teismas įvertino tai,
kad D. J. buvo anksčiau
teistas, daug kartų baustas
administracine tvarka per
pakankamai trumpą laiką
- už narkotinių medžiagų
vartojimą be gydytojo paskyrimo, pasirodymą neblaiviam viešoje vietoje,

viešoje vietoje vartojant
alkoholinius gėrimus, prekių vagystes iš parduotuvių, melagingą pranešimą
Bendrojo pagalbos telefonu
apie bombos padėjimą. Jam
ankstesniais teismų nuosprendžiais buvo skirtos ir
terminuotos laisvės atėmimo bausmės, tačiau teismas nusprendė, kad tokia
patirtis šio žmogaus kaip
reikiant nepamokė, todėl
kitokią bausmę, nei laisvės
atėmimas, skirti nėra prasminga.
Laukia ilgi metai
nelaisvės
Už televizoriaus vagystę
teismas D. J. skyrė 1 metų
3 mėnesių laisvės atėmimą, už degtinės vagystę iš
parduotuvės Obeliuose – 9
mėnesių laisvės atėmimą,
už plėšimą, atimant telefoną, - 2 metai laisvės atėmimo. Šios bausmės buvo
subendrintos, iš dalies jas
sudedant, ir subendrinta
bausmė skirta 3 metai ir 6
mėnesiai laisvės atėmimo.
Kadangi, nagrinėjant bylą
teisme, taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, teismas pasinaudojo įstatymo
nuostata bausmę sumažinti
vienu trečdaliu, todėl D. J.
turės atlikti 2 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Iš nuteistojo priteisti
visi pareikšti civiliniai
ieškiniai. Nuosprendis paskelbtas 2022 m. balandžio
6 d. Jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka, o
jo įsiteisėjimo nuteistasis
lauks suimtas.
Rita GRIGALIENĖ
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Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje
Keliautojo Evaldo Karaliaus piligriminių kelionių fotografijų paroda „7+
VIENAS KELIAS“, parodų galerijoje „Autografas“.
Paroda iš Rokiškio krašto muziejaus archyvų „Lietuvos istorija pašto ženkluose“, Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Fotografai – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno
premijų laureatai“, Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „2022-ieji metai – Monsinjoro Kazimieros Vasiliausko
metai“, VB Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Literatūros paroda „Kovo 16-oji – Knygnešio diena“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Skaitydami paminėkime gyvūnų gerovės metus, Lankytojų skyriuje.
Bibliotekininkės Virginijos Krasauskienės fotografijų paroda „Debesų laisvė“,
Lankytojų skyriuje.
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių paroda „Čia gyvena knygos ir vaikystė“, skirta balandžio 2-ąjai Tarptautinei vaikų knygos dienai , Vaikų ir jaunimo skyriuje.
RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Balandžio 12-13 d. 15 val. – užsiėmimai su Fisher Technik konstruktoriais,
LEGO programuojamais robotais ir su trimate modeliavimo programa
TinkerCad, Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus
Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Balandžio 14 d. 15 val. – Kino dienos, 3D filmų rodymas vaikams ir jaunimui, Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Balandžio 14 d. 17 val. – Edukacinis užsiėmimas šeimai „Atrieda Velykų
margučiai“, Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus
Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Balandžio 15 d. 15 val. – Žaidimai ir pramogos su VIVE COSMOS virtualios
realybės (VR) akiniais ir Xbox One konsole, Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

Kviečia teikti paraiškas Rokiškio rajono
savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų
finansavimo 2022 m. konkursui

Rokiškio rajono savivaldybės administracija,
vadovaudamasi
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio
7 d. Nr. AV-350 įsakymu,
skelbia kvietimą teikti paraiškas į Rokiškio rajono
savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo 2022 m. konkursą.
Programų pareiškėjai užpildytą konkurso paraiškos
formą (1 priedas), išlaidas
pateisinančius dokumen-

tus, projekto vadovo CV,
bendradarbiavimo sutartis/
susitarimus, kitus papildomus dokumentus, jei reikia,
privalo pateikti iki 2022
m. balandžio 25 d., 17 valandos, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
Jaunimo reikalų koordinatoriui, Respublikos g. 94,
806 kab. tel. +370 638 71
480.
Užpildyta paraiškos forma ir papildomi dokumentai teikiama 1 egzemplioriumi, kiekvienas paraiškos
ir papildomų dokumentų

Priėmusieji ukrainiečius gyventojai ir
verslas jau gali kreiptis kompensacijos

Būstų ir kitų tinkamų
gyventi patalpų savininkai,
kurie apgyvendino Ukrainos karo pabėgėlius, nuo
balandžio gali teikti prašymus kompensacijoms gauti.

Jiems reikia kreiptis į savivaldybės administraciją,
kurioje registruotas būstas ar
kitos gyventi tinkamos patalpos. Kompensacijomis gali
pasinaudoti šalies gyventojai
ir verslas, kurie leido arba
leis karo pabėgėliams laikinai neatlygintinai apsigyventi
būstuose, viešbučių, poilsio,
gydymo arba sodų paskirties
patalpose. Kompensacijoms
iš valstybės biudžeto skirti
6,3 mln. eurų.
„Dėkojame visiems Lietuvos žmonėms, kurie suteikia gyvenamąją vietą nuo
karo siaubo pabėgusiems
ukrainiečiams. Laikinų būstų poreikis yra labai didelis.
Kompensacija siekiame paskatinti būstų ar kitų tinkamų gyventi patalpų savininkus suteikti apgyvendinimą
ukrainiečiams ir padidinti
gyvenimo vietų pasiūlą.
Siekiame, kad ukrainiečiai
sklandžiai integruotųsi mūsų
šalyje, apsigyventų ne tik
Lietuvos didmiesčiuose, bet
ir regionuose, kur yra darbo

egzempliorius turi būti
tvarkingai susegtas, puslapiai sunumeruoti. Pasirašytą elektroninę paraiškos
versiją ir papildomus dokumentus, PDF formatu, atsiųsti el. paštu: g.kriove@
post.rokiskis.lt.
Kilus klausimams kreiptis telefonu- +370 638 71
480, arba elektroniniu paštu
- g.kriove@post.rokiskis.lt.
Informacija čia: https://
rokiskis.lt/gyventojui/jaunimui/konkursai/
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.
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vietų bei švietimo ir ugdymo
galimybių vaikams“, – sako
socialinės apsaugos ir darbo
ministrė Monika Navickienė.
Kompensacijos dydis už
būsto suteikimą panaudos
pagrindais
ukrainiečiams
priklauso nuo to, kiek patalpose apsigyveno asmenų. Už
vieną apgyvendintą asmenį
iš Ukrainos bus mokama 150
eurų, už kiekvieną paskesnį,
apgyvendintą tame pačiame
būste – po 50 eurų per mėnesį. Išmokos dydis nepriklauso nuo to, kurioje Lietuvos
vietoje yra būstas, kuriame
apgyvendinti ukrainiečiai.
Pirmą mėnesį nuo karo pabėgusius ukrainiečius gyventojai ir verslas turėtų priimti
neatlygintinai, o kompensacija būstų ir kitų tinkamų
gyventi patalpų savininkams
mokama nuo antro mėnesio, bet ne daugiau kaip už 3
mėnesius ir neviršijant būsto
panaudos sutarties galiojimo
laikotarpio.
Kompensacijų skyrimo
tvarka: kur kreiptis ir
kokius dokumentus
pateikti?
Kompensacija skiriama
fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus viešuosius
juridinius asmenis), kurie
karo pabėgėliams iš Ukrai-

nos perdavė nuosavybės
teise valdomą būstą ar kitas
tinkamas gyventi patalpas
neatlygintai naudotis panaudos pagrindais, t. y. sudarė su
ukrainiečiais būsto panaudos
sutartį.
Panaudos sutartyje turėtų
būti įrašyta sąlyga, kad nuo
būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu
su būsto išlaikymu susijusius
mokesčius apmoka panaudos
davėjas.
Asmuo, siekdamas gauti
kompensaciją, turi kreiptis į
savivaldybės, kurioje registruotas būstas ar kitos gyventi tinkamos patalpos, administraciją ir pateikti laisvos
formos arba savivaldybės
nustatytos formos prašymą
dėl kompensacijos skyrimo.
Kartu su prašymu reikia pateikti pagal Civilinio kodekso
reikalavimus sudarytą būsto
panaudos sutartį ar jos kopiją, kurioje nurodytas panaudos gavėjo vardas, pavardė,
asmens kodas arba interesų
Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo
panaudos gavėjas neturi.
LR socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos inform.

PENKTADIENIS 04.15

KETVIRTADIENIS 04.14

TREČIADIENIS 04.13
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05:05 Dizaino
dokumentika
05:15 Ponių rojus
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 Mano geriausias
draugas
12:30 Pasaulio puodai
13:30 Gyvenk kaip
galima švariau
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

05:05 Dizaino
dokumentika
05:15 Ponių rojus
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 Gamtininko užrašai
12:30 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“
13:30 Čia mano sodas
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 Vartotojų kontrolė

05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus
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 Pusryčiai pas
kaimyną
12:30 Širdyje lietuvis
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama

19:30 Tai kur toliau?
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Asmens sargybinis
00:10 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Tai kur toliau?
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus
Tv3
05:10 Moderni šeima
06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 (Pra)rasta karta
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Asmens sargybinis
00:10 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus
Tv3
05:05 Moderni šeima
06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24"
08:55 Meilės sūkuryje
21:00 Dienos tema
21:30 Išpažinimai
22:10 Kryžiaus kelias iš Romos
Koliziejaus. Tiesioginė transliacija
23:45 „Apolo 13“
02:00 Didžioji savaitė
03:35 Kas ir kodėl?
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus
Tv3
05:20 Moderni šeima
06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 24"
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė

08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Priverstas žudyti
00:25 Bulis
01:25 Elementaru
02:25 Majų baikerių klubas
03:35 Mažieji genijai
04:05 Bulis
05:05 Moderni šeima

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 Šeškinės 20. Giedriaus ir
Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Žaibiškas kerštas
00:30 Paskutinis laivas
01:30 Paskutinė kulka
03:10 Volkeris, Teksaso
reindžeris

Lnk

Btv

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Bus visko
07:30 KK2

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai

10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Žmogžudysčių atvirukai
00:15 Bulis
01:20 Elementaru
02:20 Majų baikerių klubas
03:25 Mažieji genijai
03:55 Bulis
04:55 Moderni šeima

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 Ūkininkas ieško žmonos
11:05 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 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 13 valandų. Slaptieji
Bengazio kariai
01:25 Žaibiškas kerštas
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:50 Alchemija. VDU karta
05:20 RETROSPEKTYVA

Lnk

Btv

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir
Džiugo šou
07:30 KK2

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis

13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:55 Namų idėja su IKEA
18:30 TV3 žinios
19:30 La troškinys
21:45 Egipto dievai
00:15 Šventoji žemė
02:20 Žmogžudysčių atvirukai
04:05 Priverstas žudyti

14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Keršto įstatymas
22:50 Absoliutus blogis. Pomirtinis
gyvenimas
00:40 Universali jėga
02:35 13 valandų. Slaptieji Bengazio
kariai
04:55 Volkeris, Teksaso reindžeris

Lnk
05:20 RETROSPEKTYVA
06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 Ūkininkas ieško žmonos
11:05 Keičiu žmoną
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė

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

09:30 Kalnietis
10:35 Iškvietimas
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.
Jonavos „CBet“ - Utenos
„Uniclub Casino - Juventus“
21:00 Gelbėjimo misija
22:50 Nepaklūstantis įstatymui
00:45 Strėlė
Lrytas
05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Švyturių žmonės
07:00 „Reali mistika“
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“
09:00 „Pėdsakas“
10:05 „Netikėtas teisingumas“
11:10 „Neišsižadėk“
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Alytaus „Dzūkija“ - Panevėžio
„Lietkabelis“
21:00 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas
pavojus
22:50 Gelbėjimo misija
00:40 Strėlė
Lrytas
05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 180° kampu
07:00 „Rysas Darbis Japonijoje”
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“
09:00 „Pėdsakas“
10:05 „Netikėtas teisingumas“
11:10 „Neišsižadėk“
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Jūrų pėstininkas 5. Mūšio
laukas
23:25 Gelbėjimo misija 2. Mirtinas
pavojus
01:15 Strėlė
Lrytas
05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Istorija gyvai
07:00 „Rysas Darbis Japonijoje”
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“
09:00 „Pėdsakas“
10:05 „Netikėtas teisingumas“
11:10 „Neišsižadėk“
12:15 TV parduotuvė
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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 Laikykitės ten
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 Laikykitės ten
00:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
01:30 „Reali mistika“
02:30 TV parduotuvė
02:45 Mokslo ritmu
03:00 „Netikėtas teisingumas“
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“
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 Oponentai
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 Oponentai
00:30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
01:30 „Reali mistika“
02:30 TV parduotuvė
02:45 Mokslo ritmu
03:00 „Netikėtas teisingumas“
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“
12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 „Aiškiaregė”
18:00 Reporteris
18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 „Reali mistika“
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė”
21:25 „Neišsižadėk“
22:30 Reporteris
23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“
01:30 „Reali mistika“
02:30 TV parduotuvė
02:45 Mokslo ritmu
03:00 „Netikėtas teisingumas“
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika

2022-04-12
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PASLAUGOS

• Medinių grindų, parketo,
laiptų pakopų, slenksčių
šlifavimas, špakliavimas,
lakavimas, poliravimas,
restauravimas, atnaujinimas
bei grindų klojimas.
Tel. 8 643 99 966. Rokiškis
• 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
• Dvigulę lovą. 140 cm
pločio. Kaina 169 Eur.
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Virtuvės stalą. Kaina 5 Eur.
Tel. 8 606 86 450. Rokiškis
• Odinį kampą, tinkantį
naudoti sode, be miegamos
dalies. Dydis 2,90x2,40 m.

Kaina 130 Eur.
Tel. 8 614 24 785. Rokiškis
• 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

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

PERKA
• Vikšrinio traktoriaus DT75 stabdžių juostas arba
kaladėles. Telyčaitę nuo 5
mėn. amžiaus .
Tel. 8 676 43 327. 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

BUITINĖ TECHNIKA

automobilių. Labiau domintų
su defektais, be dokumentų,

• Naudotą šaldytuvą su
šaldikliu. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 688 26 049. 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.
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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. Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju virtuvinį kampą.
Pasiimti patiems.
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis
• Dovanojami kačiukai.
3 berniukai ir mergaitė.
Tvarkingi, savarankiški,
valgo viską, daro į dėžutę.
Ieškome jaukių šiltų namų
šiems mažyliams.
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Tel. 8 605 98 819. 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

IEŠKO DARBO
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti
senyvą žmogų.
Tel. 8 646 31 140. Rokiškis
• 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
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KITA

• Mažai naudotas medines
(pušies) duris su stakta.
Išmatavimai: 1,80x0,58 m.
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 687 27 396. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę
medieną. Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Naudotą elektrinį neįgaliojo
vežimėlį. Kaina 600 Eur.
Tel. 8 615 78 846. Rokiškis
• Sulankstomus palėpės
laiptus. Tel. 8 698 84 168.
Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus
klausos aparatus. Čekų,
vokiečių gamybos. Siunčiu.
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus metamus traukiamus
statomus žvejybos tinklus.
Pristatome. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• 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
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Stalinį kompiuterį Intel
Pentium G4400. 4 GB
RAM DDR4. 120 GB SSD
naujas. Windows 10. Dovanu
monitorius. Kaina 155 Eur.
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• iPad 64 GB. Yra Icloud.
Kaina 75 Eur.
Tel. 8 607 33 201. Rokiškis
• Acer E5-575. Procesorius
I3-6157U 2,4 GHZ, RAM
4 GB DDR4, 128 GB SSD
greitas diskas, akumuliatorius
laiko apie 4 val. Trūkumas,
kad klaviatūroje neveikia keli
mygtukai. Kaina galutinė.
Kaina 110 Eur.
Tel. 8 629 76 680. Rokiškis
• 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

MAISTO PRODUKTAI
• Naminių broilerių skerdieną.
Lesinti pačių užaugintais
grūdais. Svoris 1,5-2 kg.
Skerdžiami tik po užsakymo.
Pešami rankomis. Kaina 5,50
Eur/kg. Rūkyta 9Eur/kg.
Galimas ir pristatymas.
Tel. 8 621 37 602. Rokiškis
• Bulves sodinimui Laura
Karaliene Anna Vega. 0,60
Eur/kg, maišai po 25 kg.
Rokiškio raj., Sėlynės km.
Tel. 8 615 53 934. Rokiškis
• Kaimiškus kiaušinius.
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• iPhone 6 Plus. Veikia, kaip
turi veikti. Skilęs viršutinis
stikliukas, naudotis netrukdo.
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 676 85 290. Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS
• Mūrinį gyvenamąjį namą su
ūkiniais pastatais Didsodės
k., Juodupės sen. 3 kambariai,
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vonia, tualetas, rūsys po
namu. Kūrenama kietu kuru,
pakeisti langai. Iki Rokiškio
20 km. Tel. 867198146.
Tel. 8 604 20 771. Rokiškis
• Rąstinį namą Rokiškio raj.,
Laibgalių k. Laibgalių g.
13. Šalia parduodamas kitas
namas už 13000 Eur. Kaina
15999 Eur. Tel. 8 659 12 691.
Rokiškis
• Žemės sklypą 2,45 ha
Kamajų sen., Verksnionių km.
Kaina 8500 Eur.
Tel. 8 682 95 786. Rokiškis
• Administracinės paskirties
pastatą su žemės sklypu už
buto kainą! Pramonės 9D,
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12 psl.
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

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

SIŪLO DARBĄ

Rokiškis.92 kv. m, visos
komunikacijos, puikus
privažiavimas, didelė
asfaltuota aikštelė. Žemės
sklypas 4,4 a. Galimi mainai
į kitą nekilnojamąjį turtą
Rokiškyje arba nuoma. Kaina
39000 Eur. Tel. 8 633 11 311.
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
• 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.
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

NUOMA

• Tvarkinga šeima su vaiku
išsinuomotu 1-2 kambarių
butą iki 100-120 Eur.
Tel. 8 695 48 495. Rokiškis
• Išnuomojamos patalpos,
garažai, 250 kv. m, galima
atskirais garažais po 30 kv.
m. Didelė aikštelė, asfaltuotas
privažiavimas, vanduo,
elektra. Nuo Rokiškio
centro 3 km. Tinka servisui,
gamybai, sandėliavimui.
Tel. 8 643 43 209. 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
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

PRAŠO PADOVANOTI
• 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

PREKĖS VAIKAMS
• Dviratį. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 627 83 783. Rokiškis
• Minimą vaikišką mašiną.
Kaina 25 Eur.
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Supamą arkliuką. Kaina
10 Eur. Tel. 8 671 14 878.
Rokiškis
• Labai geros būklės vežimėlį.
Kaina 140 Eur.
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• 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.

• UAB Ramundas GM
reikalingas (-a) krautuvo
vairuotojas (-a). Darbo vieta
- Panemunėlio gelež. stotis,
Rokiškio r. Darbas nuo 8:00 17:00 val. Darbo užmokestis
– neatskaičius mokesčių nuo
1050 iki 1225 Eur. Tel. nr.
861003980.
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Siūlau darbą prie malkų
ruošos. Tel. 8 624 90 330.
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 7
šiltnamio darbuotojai (-jos)
agurkų skynimui ir rūšiavimui
Olandijoje, Asten/Oirlo/
Someren miestuose.
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Ilzenbergo dvaro Grill
restorane reikalingi: grill
kepėjas (-a) - virėjas (-a).
Atlyginimas nuo 800 Eur/
mėn. į rankas, plius priedai.
Tel. 8 676 10 014. Rokiškis
• Reikalingas automechanikas
darbui su lengvųjų
automobilių važiuokle,
stabdžių sistema,
aptarnavimais ir t.t.
Pageidautina bent minimali
patirtis. Kaina 1400 Eur. Tel.
8 628 12 097. Rokiškis
• UI/UX DIZAINERIS (-Ė).
Darbo pobūdis: internetinių
projektų (Web/CRM/Mobile)
dizainų kūrimas HTML/CSS
technologijų pagalba. www.
lexita.lt. Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
• Darbo pobūdis: kurti
arba (ir) koreguoti tekstus
(rinkodaros tikslais), vystyti
ir valdyti skaitmeninę
rinkodarą, analizuoti
rinkodaros priemonių
efektyvumą, inicijuoti ir
organizuoti naujas pardavimų
skatinimo priemones. www.

lexita.lt . Kaina 800 Eur.
el. 8 657 58 415. Rokiškis
• Darbą valytojoms Pietų
Švedijoje. Suteikiamos soc.
garantijos. Apgyvendiname,
dengiamos išlaidos. Darbo
rūbai, automobiliai darbui,
dengiamos kelionės
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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

• Hidraulinį vandens purvo
siurblį. Kaina sutartinė.
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Savadarbį traktorių su
dokumentais. Variklis T-25,
hidraulinis, veikia spaudomas
3,5, be darbinio veleno. Kaina
1200 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Motobloką MTZ-05 su
padargais ir priekaba. Kaina
950 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• 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,
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

STATYBINĖ ĮRANGA

VAIZDO TECHNIKA

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trifazę betono maišyklę.
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Terasines lentas.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių medienos
dailylentes.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Suveriamus standartinio
garažo vartus.
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Galingą betono atskėlimo
plaktuką. Naudotas 5 kartus.
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Medines lauko dailylentes.
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

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Moterišką miesto dviratį.
Mažai naudotas. Buvo pirktas
naujas 2018 m. 28 colių ratai, 3
pavarų, su žibintais, neturintis
jokių defektų. Kaina 110 Eur.
Tel. 8 622 33 292. Rokiškis
• Dviračius mergaitei iki 8 m. ir
berniukui. Ratai 20. Kaina 120
Eur. Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Dviratį. Ratai 28. Iš
Vokietijos. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Idealios būklės paspirtuką
Ninebot E22E. Važiuotas
mažai, tik pabandytas. Viskas
yra, dėžė, garantija. Kaina
200 Eur. Tel. 8 606 03 342.
Kupiškis
• Labai geros būklės Opel
Zafira. 2003 m., 2,0 l, 74 kW,

13 psl.

TA iki 2023-07. Rida 247000.
Važiuoja puikiai. Kaina 1750
Eur. Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Tvarkingą Toyota Corolla.
2003-06, su pačiu kantriausiu,
ekonomiškiausiu varikliu, 2,0 l,
66 kW, TA iki 2023-12. Kaina
1699 Eur.
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Toyota Yaris. 2004 m., 1,0 l,
benzinas, TA 1,5 mėn., 2 durų.
Nėra akumuliatoriaus. Kaina
380 Eur.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Golf. 1996 m., 1,9 l, 47
kW, TA iki 2022-10. Kaina
320 Eur. Tel. 8 679 04 759.
Kupiškis
• 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
• 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-
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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
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l,
81 kW, 85 kW, 96 kW.
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Peugeot lietus originalius
ratus R16 5x108 centrine 65,0.
Nevirinti, nenudaužyti. Likutis
apie 6 mm, galbūt yra slėgio
davikliai. Kaina 180 Eur.
Tel. 8 624 30 117. Rokiškis
• Naujas Sailun padangas
195/65 R15 2020 m. 4 vnt.
Kaina 35 Eur.
Tel. 8 698 85 642. Rokiškis
• Ratus Opel Zafira R16
205/55, Reno Senic R15
185/65. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Originalius Toyota Raw
ratlankius R18 5/114,3. Kaina
450 Eur. Tel. 8 641 48 433.
Rokiškis
• Vasarines padangas
mikroautobusui 225/70 R15

C. 2 vnt. Tel. 8 605 03 052.
Rokiškis
• 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
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

Rokiškio rajono savivaldybė ukrainiečiams skyrė vienkartinę finansinę paramą
Rokiškio rajono savivaldybė karo pabėgėliams ukrainiečiams skyrė vienkartinę finansinę
paramą – po 200 Eur kiekvienam, atvykusiam į
Rokiškio rajoną, o kartu
atvykusiems šeimos nariams (vaikams) dar po
50 Eur asmeniui.

Pasak Rokiškio rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Valerijaus Rancevo, paramą nusprendusios
skirti komisijos pirmininko, tai viena iš pagalbos
ukrainiečiams priemonių,
kurią savivaldybė gali savarankiškai numatyti ir
skirti nelaukiant centrinės
valdžios įsakymo.
Socialinės paramos ir

sveikatos skyriaus vedėjo
pavaduotoja Zita Čaplikienė informavo, kad dėl šios
paramos jau kreipėsi per
60 šeimų, o imant kartu visus šeimos narius, išmokas
gaus apie 100 asmenų.
„Suprantame, kad žmonėms, bėgantiems nuo karo
gyventi reikia čia ir dabar,
todėl nelaukdami centrinės
valdžios priimtų spren-

dimų ar nurodymų, savo
ruožtu ėmėmės iniciatyvos
ir patvirtinome finansines
priemones, kurios palengvintų nuo karo Ukrainoje
pabėgusių žmonių gyvenimą Rokiškio rajone“,
- teigė administracijos direktoriaus pavaduotojas V.
Rancevas.
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.
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Balandžio 12-oji,
antradienis,
15 savaitė.
Iki Naujųjų liko 263 dienos.
Dangaus kūnai:
saulė teka 6.24 val.,
leidžiasi 20.16 val.
Dienos ilgumas 13.52 val.
Mėnulis (priešpilnis)

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Damijonas, Galmantas, Julijus,
Jūratė, Zenonas
Rytoj: Martynas, Mingaudas,
Algaudė, Ida
Poryt: Liudvika, Liuda,
Valerijonas, Vaišvydė, Visvaldas,
Justinas, Luiza
Tarptautinė aviacijos ir
kosmonautikos diena

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1621 — Prancūzijos karaliaus
Liudviko XIII kariauna nuslopino hugenotų sukilimą.
1654 — Airija ir Škotija susivienijo su Anglija.
1911 — pirmą kartą aviacijos
istorijoje Pierre Prier (Pjeras Prijeras)
be nutūpimo per 3 valandas ir 56 minutes iš Londono atskrido į Paryžių
monoplanu ,,Blerio“.
1933 — gimė Ispanijos operos dainininkė Montserrat Caballe
(Monserat Kabaljė).
1945 — sulaukęs 63-ejų metų
mirė JAV prezidentas Franklin Roosevelt (Franklinas Ruzveltas); prisaikdintas naujasis prezidentas Harry
Truman (Haris Trumenas).

14 psl.

Skumbrės užtepėlė su lydytu sūreliu

INGREDIENTAI:
• 400 gramų šaltai rūkyta skumbrė (1
vidutinio dydžio)
• 160 gramų lydyto sūrelio
• 1 vienetas rausvųjų svogūnų (nedidelio)
• 5 vienetai saulėje džiovintų pomidorų
• 1 sauja krapų

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Skumbrės mėsą atskirti nuo kaulų ir odos.
2. Krapus, svogūną, saulėje džiovintus pomidorus ir skumbrę kuo smulkiau supjaustyti.
3. Viską išmaišyti su kreminiu sūreliu.
4. Patiekiant užtepti ant krekerių, duonelės ar ruošti didelius sumuštinius. Skanaus!

Iš Druskininkuose vykusio 2022
metų Lietuvos Muaytai čempionato
rokiškiečiai grįžo su apdovanojimais

Šių metų balandžio 9-10
d. Druskininkuose įvyko
2022 m. Lietuvos Muaythai
čempionatas. Čempionatas
vyko LSC sporto komplekse “Druskininkai“.

Sporto klubo „Tornado“/
Thai Tornado rezultatai:
Orestas Valiulis – II vieta,
Gvidas Skinderis – III vieta,
Eivinas Naimavičius – III
vieta.
„Rokiškio sirena“
inform.

Balandžio 22 d. orientacinės žaidynės
„Nusikaltimas nežinoti‘6“!

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1911 — gimė rašytojas, prozininkas, vertėjas Vytautas Sirijos Gira
(poeto Liudo Giros sūnus). Mirė
1997 m.
1912 — gimė dailininkas Alfonsas Motiejūnas. Mirė 1979 m.
1922 — Lietuvos Steigiamasis
Seimas patvirtino naują Lietuvos
universiteto (Kauno) statutą. 1930
metais universitetas pavadintas Vytauto Didžiojo vardu.
1927 — prezidentas A.Smetona paleido III Lietuvos Seimą.
1959 — gimė aktorė Nijolė
Narmontaitė.
2011 — Šiaurės Lietuvoje
Akmenės rajone aptikti dinozaurų
laikais gyvenusių gyvūnų dantys

Post scriptum

Optimistas : žmogus sprendžiantis kryžiažodį parkeriu, o
ne pieštuku.

Artėja balandžio 22
diena - Pasaulinė Žemės
diena, o šiltas oras ir saulės spinduliai kviečia jus
atidaryti dviračių sezoną!
Jau tradicija tapusios
orientacinės dviračių žaidynės „Nusikaltimas Nežinoti’6” puiki proga tai
padaryti, o taip pat ir paminėti Pasaulinę Žemės
dieną smagiai praleidžiant
laiką kartu su Jums artimais žmonėmis!
Orientacinių žaidynių

tikslas - surasti kuo daugiau aplink Rokiškį pasislėpusių užuominų per
duotą laiką. Norint rasti
šias užuominas teks pasukti galvą ir išlikti kupinam
energijos.
Tad nieko nelauk, surink žmonių grupę (komandoje gali būti nuo 2
iki 6 žmonių), susitvarkyk
savąjį dviratį ir užsiregistruok į orientacines žaidynes „Nusikaltimas Nežinoti’6”! Nugalėtojų laukia
šaunūs rėmėjų prizai! Tik
nepamiršk geros nuotai-

kos.
14:00 - Dalyvių registracija
14:30 - Renginio atidarymas
15:00 - Rungtynių startas
Rekomenduojame dėvėti šviesą atspindinčias
liemenes ir dviratininko
šalmus.
Renginio organizatoriai:
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus
stalas”
„Rokiškio sirena“
inform.

www.rokiskiosirena.lt
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Orų prognozė balandžio 13 - balandžio 15 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Balandžio 13 d.

Naktį -1
Dieną 12

ŠV,
4-9 m/s

Balandžio 14 d.

Naktį 0
Dieną 13

PV,
3-8 m/s

Balandžio 15 d.

Naktį 4
Dieną 10

Š,
1-5 m/s

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
KAZIMIERAS RAMANAUSKAS 1937-08-23- 2022-04-03
Obelių seniūnija
ADOLFAS KLIGYS 1937-06-08 - 2022-04-04
PETRAS KELIAČIUS 1944-02-20 - 2022-04-05
Juodupės seniūnija
BRONISLOVAS BALČIŪNAS 1936-07-10 - 2022-04-02;
ANTANAS VIKONIS 1935-02-16 - 2022-03-29.

VMI: 33 tūkst. būsto nuomotojų
deklaravo 97 mln. eurų pajamų
Pasak VMI viršininko
pavaduotojo Martyno Endrijaičio, pernai verslo liudijimus būto NT nuomai
įsigijo 15 tūkst. žmonių,
sumokėjusių beveik 5 mln.
eurų gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Pajamas iki
šiol deklaravo trečdalis – 5
tūkst.

VMI primena, kad pajamų
mokesčio deklaracijas turi pateikti ir tie gyventojai, kurie
vykdė nuomos veiklą su verslo liudijimu, tačiau pajamų

negavo. Jei pajamos iš šios
veiklos viršijo 45 tūkst. eurų,
viršijanti dalis papildomai apmokestinama 15 proc. GPM.
Tuo metu NT nuomojantys,
tačiau veiklos neregistravę
gyventojai pajamas deklaruoja kaip gautas iš nekilnojamo

pagal prigimtį daikto nuomos.
VMI duomenimis, tai jau atliko 28 tūkst. gyventojų, deklaravusių 10 mln. eurų GPM.
NT nuomojantys gyventojai pajamas turi deklaruoti iki
gegužės 2 dienos.
BNS inform.

šyta iki pateikiant paramos
paraišką savivaldybei;
Visa mokėtina draudimo
įmoka turi būti sumokėta
tik po paramos paraiškos
pateikimo
savivaldybei
dienos;
Pagal draudimo sutartį
numatomi padengti nuostoliai, kai dėl iššalimo ir
(arba) sausros sunaikinama daugiau kaip 20 proc.
ūkininko vidutinės metinės
praėjusių trejų kalendorinių metų laikotarpio produkcijos;
Draudimo liudijimas /
draudimo paraiška pasirašomi ne ilgesniam kaip
vienam augalų vegetacijos
laikotarpiui.
Draudimo
liudijime
nurodytas augalo rūšies
bendras apdraustas plotas
negali būti didesnis nei nurodytas bendras tos pačios
augalo rūšies plotas, deklaruotas žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo dokumentuose.
Tais atvejais, kai toje
pačioje vietoje per augalų
vegetaciją sodinami augalai ar sėjami pasėliai
daugiau nei vieną kartą ir
apie tai yra nurodyta drau-

dimo dokumentuose, vienu vegetacijos laikotarpiu
augančių pasėlių ir (arba)
augalų rūšies plotas negali
būti didesnis negu deklaruotas bendras šių pasėlių
ir (arba) augalų plotas.
Nustačius, kad augalo
rūšies apdraustas plotas
yra didesnis negu deklaruotas plotas, kompensacijos suma skaičiuojama
atsižvelgiant į deklaruotą
plotą.
Paramos paraiškos priimamos ir registruojamos
savivaldybėje, kurioje įregistruota žemės ūkio valda.
Pareiškėjas teikia vieną
paramos paraišką daliai
draudimo įmokų kompensuoti pagal vieną draudimo
sutartį vienam vegetacijos
laikotarpiui. Teikiamų paramos paraiškų skaičius
neribojamas.
Antrasis kvietimas teikti
paraiškas pagal 2014–2020
m. KPP priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį
„Pasėlių ir augalų draudimo įmokos“ numatomas
nuo rugsėjo mėnesio iki
metų pabaigos.
BNS inform.

Pasėlių draudimo įmokoms kompensuoti – daugiau kaip milijonas eurų
Pasėlius nuo stichinių nelaimių apdraudę
ūkininkai ir šiemet galės
gauti dalies įmokų kompensacijas, o dėl kompensacijų draudimo įmonių išlaidoms draudžiant
pasėlius nuo stichinės
sausros, draudikai žemdirbiams galės pasiūlyti
palankesnes sąlygas.

Pasėlius ir augalus apdraudę ūkininkai gali teikti
paraiškas daliai draudimo
įmokų kompensuoti. Pirmajame paraiškų surinkimo etape, kuris vyks iki
birželio pabaigos, tam numatyta skirti daugiau kaip
milijoną eurų.
Pretenduoti į dalinį
draudimą nuo sausros gali
augalininkystės, sodininkystės ir daržininkystės
sektoriuose
veikiantys
žemdirbiai.
Kai draudžiamasi nuo
didesnių kaip 20 proc. produkcijos nuostolių, galima
gauti iki 70 proc. draudimo
įmokos sumos, nepaisant
to, įvyko draudžiamasis
įvykis ar ne.
Norint gauti paramą
draudimo sutartis su drau-

dimo bendrove turi būti pasirašyta iki pateikiant paramos paraišką savivaldybei.
Pagal draudimo sutartį
turi būti numatyti padengti
nuostolius, kai dėl iššalimo
ir (arba) sausros sunaikinama daugiau kaip 20 proc.
ūkininko vidutinės metinės
praėjusių trejų kalendorinių metų laikotarpio produkcijos.
Žemės ūkio ministerijos
(ŽŪM) siūlymu, Vyriausybė iki šių metų pabaigos
pratęsė valstybės pagalbos schema, kuria iš dalies
kompensuojamos draudimo įmonių išlaidos draudžiant pasėlius nuo stichinės sausros.
Dėl tokios valstybės
paramos mažėja draudimo
įmonių perdraudimo išlaidos. Todėl draudikai gali
pasiūlyti žemdirbiams, norintiems apdrausti savo pasėlius nuo stichinės sausros, priimtinesnę kainą.
Šiems metams nustatytas
6,5 perdraudimo koeficientas.
Draudimo įmonės, išmokėjusios žemdirbiams
draudimo išmokas už nuostolius, kai šių draudimo iš-

mokų suma per draudimo
laikotarpį viršija visą draudimo nuo sausros įmokų
sumą daugiau nei nustatytu
koeficientu, galės kreiptis
dėl išlaidų kompensavimo. Galimiems įsipareigojimams pagal šį nutarimą
Finansų ministerija yra paskyrusi apie 2,5 mln. Eur.
Didžiausią žalą žemės
ūkio sektoriui sukelianti
meteorologinė rizika Lietuvoje yra stichinė sausra.
Anot Žemės ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento Strateginio planavimo skyriaus
vedėjo Edvardo Makšecko,
keičiantis klimatui Lietuvoje
prognozuojamos
dažnesnės sausros ir šis
klimato kaitos poveikis šalies žemės ūkiui yra reikšmingas. Jį neišvengiamai
pajunta ir vartotojai. Didelę sausros tikimybę meteorologai prognozuoja ir
šiemet.
„Dėl žemės ūkyje patirtų nuostolių sukuriamo
pasiūlos stygio kyla maisto
kainos. Taip sausrų poveikis perkeliamas galutiniams vartotojams. Kadangi sausros daro didelę žalą

ekonomikai, aišku, kad
investicijos į pasirengimą
sausroms ir atsparumo didinimą yra ekonomiškai
naudingos“, – sako ŽŪM
atstovas.
2018 m. dėl stichinės
sausros žemės ūkio bendrosios produkcijos buvo
pagaminta 253 mln. Eur
mažiau nei 2017 m., o
2019 m. sausra paveikė
daugiau kaip 64 tūkst. ha
pasėlių.
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, pernai
121,336 tūkst. pareiškėjų
deklaravo 2 925 691,04
ha žemės ūkio naudmenų.
KPP veiklos srities „Pasėlių ir augalų draudimo
įmokos“ galimybėmis pasinaudojo 1003 pareiškėjų. Pagal šią priemonę apdraustas plotas siekė 184
743,37 ha. Nuo sausros
apdrausta 12 146,05 ha, o
nuo iššalimo – 172 597,32
ha.
Pagrindinės sąlygos ir
reikalavimai:
Draudimo sutartis/draudimo paraiška su draudimo
bendrove turi būti pasira-
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GARSO TECHNIKA
• Naujas nenaudotas belaides
ausines Samsung Galaxy
Buds Live. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• 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

16 psl.
Eur. už vieną. Juodupės sen.,
Aleknų km.
Tel. 8 692 45 152. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• 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.
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

AUGALAI
• Vasarinių kviečių sėklas
Akvilon. Tel. 8 627 34 750.
Rokiškis
• Aliejinį ridiką.
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis

ANEKDOTAI

Eina ežiukas takeliu
ir žiūri vilkas įkrentą į
labai gilią duobę.
Ežiukas:
- O vilke tau taip ir
reikia sedėk čia.
Kita Diena... Ežiukas:
- O vilke sedėk čia
sedėk...
Dar kitą diena eina
ežiukas ir įkrenta į
duobę ir vilkas sako:
- Ką tu čia veiki?
Ežiukas: - Nepatikėsi
vilke, atsiprašyti atėjau.
***
Ateina ežiukas pas
kiškį ir klausia:
- O braškės raudonos?
- Taip,- atsako kiškis
- O jos skraido? klausia ežiukas
- Ne - atsako kiškis
- O jos su juodais
taškeliais?
- Kad ne,- atsako
kiškis
- Tai ką, vėl boružių
prisivalgiau.

***
Kalbasi du gruzinai:
- Klausyk, kaimyne,
mūsų kaimynas neturi
vasarnamio, pastatom jam
vasarnamį?
- Pastatom – atsako
kitas gruzinas.
Kalbasi du armėnai:
- Klausyk, kaimyne,
mūsų kaimynas neturi
meilužės, surandam jam
meilužę?
- Surandam – atsako
kitas armėnas.
Kalbasi du lietuviai:
- Klausyk, kaimyne,
mūsų kaimynas mašiną
nusipirko, sudeginam ją?
- Sudeginam – atsako
kitas lietuvis.
***
Skrenda lėktuvu
amerikietis, rusas, žydas
ir arabas. Staiga, lėktuvo
variklis sudžeržgia ir
užgęsta. Amerikietis, kuris
ir pilotavo lėktuvą, sako:
- Viskas, turim šokt,

kitaip žūsim. Bet yra viena
problema. Mūsų keturi, o
parašiutai tik trys...
Žydas sako:
- Nieko, duokit man
parašiutus, aš padalinsiu.
Ima pirmą parašiutą ir
padeda jį užsidėt arabui:
- Nors mes ir priešai,
bet nelaimė ir priešus
sutaiko. Šok!
Tas padėkoja ir iššoka.
Antrą parašiutą žydas
duoda amerikiečiui:
- Jūs mums padėjot
nemažai. Šok!
Tas irgi padėkoja ir
iššoka.
Trečią parašiutą duoda
rusui, o tas:
- Palauk, tau gi neliks,
imk ir šok pats. Mes,
rusai, pripratę aukotis.
Žydas:
- Imk greičiau, šok ir
nesirūpink. Aš arabui savo
kuprinę uždėjau.
***
Dukra tėvo klausia:

- Tėti nupirk man
naujus batus
- Dukrele tu dar
pačiūžų nesunešiojai.
***
- Už ką sėdi?
- Ai... Darbovietėje
langą atidariau.
- O kur tu dirbai?
- Povandeniniame
laive.
***
Psichiatrinė. Perskaitė
ligonis knygą. Kitas jo
klausia:
- Na, kaip knyga?
- Nu nieko, faina, daug
veikėju, daug veiksmo, nu
įdomi labai, patiko...
Paklausė dar vieno
ligonio:
- Na, o kaip tau ši
knyga?
- Nu, patiko, patiko,
labai žaisminga, daug
veikėju, daug įvykių,
žodžiu žiauriai patiko...
Įbėga į salę gydytojas ir
šaukia:
- Kas telefonų knyga
paimė?!
***
Ateina blondinė į
kavinę ir sėdi. Ateina
padavėjas ir sako:
- Sveiki, gal norite
sauso vyno?
- Gerai, įberkite!
***
Žmogus kužda prie
Raudų sienos:
- Čia Dievas?
- Dievas.
- Galiu paklausti kelis
klausimus?
- Žinoma.
- Kiek sekundė, Tau
laiko?
- Milijonas metų.
- O kiek lygus vienas
tavo pinigėlis žemėje?
- Milijarda eurų.
Žmogus nustebės sako

Dievui:
- Duok viena pinigėli
savo.
Dievas supratęs atsako:
- Palauk sekundę.
***
Pas gamyklos
direktorių į kabinetą labai
supykusi įbėga vyriausio
inžinieriaus žmona:
- Kiek jūs pakesit mano
vyro išsidirbinėjimus? Visi
žino, kad jis paleistuvis ir
alkoholikas. Negana to,
vakar jis parėjo apsimovęs
moteriškomis kelnaitėmis.
Ir trenkia moteriškas
kelnaites direktoriui ant
stalo.
Direktorius sako:
- Žinai aš vėliau su
tavo vyru pakalbėsiu
ir imsiuosi priemonių.
O dabar tu eik, nes pas
mane delegacija svečių
ir aš labai užsiėmęs.
Taip pasakęs jis įsideda
kelnaites į kelnių kišenę.
Kitą dieną direktoriaus
žmona lygina jam kelnes,
randa kelnaites ir rėkia:
- Klausyk, kada tu
baigsi savo debiliškus
juokelius? Aš dvi dienas
ieškau savo kelnaičių, o
jos pas tave kišenėje!
***
Petriukas tėvui:
- Šitas dėdė tikriausiai
mokytojas.
- Kodėl taip manai?
- Todėl, kad prieš
atsisėsdamas jis atidžiai
apžiūrinėjo kėdę.
***
Buratinas klausia tėvo:
- Kodel nupirkai šitą
dovaną mano gimtdieniui?
Man ji nepatinka.
- Sūneli, nevisi gauna
to, ko nori.
- Na tėveli, man tikrai ji
nepatinka.
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- O kuo ji tau bloga?
- Na tėveli tas bebras
kažkaip keistai į mane
žiuri.
***
Kalbasi du studentai.
Vienas sako:
- Gal neinam šiandien
į paskaitas? Gal į barą
nueinam?
- Ne, man išsimiegot
reikia.
***
Ankstyvas rytas. Iš
palapinės pasigirsta
balsas:
- Antanai, Antanai ar
tu visai durnas.. ?
- O kas, o kas ?
- Kur tu tinklus vakar
pastatei? Pievoj!
- Kur irklavai, ten ir
stačiau.
***
Stovi 14 blondinių
prie kavinės.
Prie jų prieina
vyriškis ir klausia:
- Kodėl neinat i
vidų,o šąlat lauke?
Viena blondinė
atsako:
- Matai užrašą N-18?
Laukiam dar 4.
***
Generolas armijoje
isakinėja.
- Pirmas tankas
važiuot!
Pirmas tankas
nuvažiuoja.
- Antras tankas
važiuot!
Antras tankas
nuvažiuoja.
- Trečias tankas
važiuot!
Iš tanko išlipa girtas
čiukčia tankistas ir sako:
- Generole mano
kepurė kalba!
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

