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Velykinėje mugėje – nuo „Kiškio 
pyragų“ iki medinių angelų

„Dėkliukų fėja“ visus kolekcijos 
„bendraautorius“ žada kada 
nors sukviesti per Velykas

Socialinės paramos 
gavėjai bei gyvūnų 
globėjai, suskubkite
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Mielieji,
Gyvename nerimo kupiname ir vertybių perkainojimo 
pasaulyje.  Šiandien svarbiausia turėti vilties, tikėji-
mo,  ir stiprybės kasdienybės rūpesčiuose bei darbuose.

Su šventomis Velykomis – Žemės atgimimo ir žmoni-
jos vilties švente! Tegul Jūsų namuose gyvena san-
tarvė, atjauta, meilė ir tikėjimas.  Jaukios, šviesios 
Kristaus prisikėlimo šventės!

Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Vidmantas Kanopa

2 p.

4 p.

wwwrokiskiosirena.lt
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Neblaivus vairuotojas nesuvaldė 
automobilio

2022 m. balandžio 12 d. 15:20 val. Rokiškyje, Vytauto 
g., neblaivus (3,13 prom.) vyras (g. 1967 m.) vairuodamas 
automobilį „Audi“ sukėlė technini eismo įvykį.

Panevėžio VPK inform.

Kviečia dalyvauti projekto 
„Atliekų kultūra“ egzamine

Nuo 2022 m. balandžio 
11 d. pradėjo veikti speci-
ali internetinė platforma 
adresu https://egzaminas.
atliekukultura.lt/, kurioje 
galės registruotis norintieji 
dalyvauti visos šalies mas-
tu vyksiančiame Egzamine, 
kuris  vyks 2022 m. balan-
džio 28 d.

Registracijos metu kie-
kvienam dalyviui bus sukur-
ta asmeninė paskyra, kurioje 
bus galima matyti savo re-
zultatus, atsisiųsti sėkmin-
gą dalyvavimą Egzamine 
patvirtinantį diplomą. Taip 
pat minėtoje internetinėje 
platformoje galės būti kuria-
mos gupių, švietimo įstaigų, 
moksleivių klasių paskyros, 
kuriose galės būti registruoja-
mos dalyvių grupės, ko dėka 
šios dalyvių grupės galės 
varžytis tarpusavyje. Taigi, 
esant poreikiui, galės būti 
nustatomi bei apdovanojami 
tiek geriausiai pasirodę atski-
ri dalyviai, tiek ir jų grupės – 
mokyklos, moksleivių klasės, 
įmonės, įstaigos ir t.t.

Egzaminas, kaip įprasta, 
vyks testo forma. Egzamino 
testai bus grupuojami pagal 
tris amžiaus grupes: 1-4 kla-
sių mokiniai, 5-10 klasių mo-
kiniai bei 11 klasių mokiniai 
ir vyresni asmenys.  Priklau-
somai nuo teisingai atsakytų 
klausimų skaičiaus, dalyviai 
bus apdovanoti virtualiais Pa-
žengusiojo, Žinovo arba Eks-
perto diplomais.

Geriausių rezultatų pasie-
kę dalyviai, mokyklos, kla-
sės bus apdovanoti Lietuvos 
Respublikos aplinkos minis-
terijos, privačių asmenų ir 
Egzamino partnerių – regio-
ninių atliekų tvarkymo centrų 
įsteigtais specialiais prizais. 
Visa informacija apie Egza-
mino vykdymo tvarką bus 
skelbiama Egzamino svetai-
nėje, kurios adresas nurody-
tas aukščiau.  Taip pat šioje 
svetainėje bus pateikiamas 
specialiai Egzaminui sukur-
tas Žinynas, kuriuo galės 
naudotis Egzaminui besiren-
giantieji.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Globos centre įvyko pažintinis - edukacinis 
susitikimas

Balandžio 12 d. Obelių 
socialinių paslaugų namų 
padalinyje - Globos cen-
tre vyko renginys, kurio 
metu dalyviai susipažino 
su Globos centre dirbančia 
komanda, jos atliekamais 
darbais, daugiau sužinojo 
apie vaikų globą Rokiškio 
rajone! 

Susitikimo metu vyko ži-
nių konkursas „ką žinai apie 
globą", kuris maloniai nu-
stebino savo rezultatais, kad 
susirinkusieji dalyviai turi 
puikias žinias! Visos konkur-
so dalyvės buvo apdovanotos 
prizais.

Pažintinį renginį vainikavo 
atvirukų gaminimo edukacija.

Globos centras dėkoja vi-

siems dalyviams už puikiai 
praleistą laiką ir tikisi ateityje 
dar susitikti!

Taip pat dar kartą dėkoja 
Enrikai Pavilonienei už dar-
bingą ir kūrybišką vakarą.

Rokiškio rajono Obelių 
socialinių namų globos 

centro inform.

Keleivių dėmesiui - keičiasi 
autobusų vykimo tvarkaraštis

Tolimojo susisiekimo auto-
busas:

Vilnius-Rokiškis – 12.50 
val.;

Rokiškis-Vilnius – 16.45 
val.

važiuos 2022 m. balandžio 
18 d. (pirmadienį), o 2022 m. 
balandžio 17 d. (sekmadienį) 
nevažiuos.

2022 m. balandžio 17; 18 d. 
vietinio (miesto ir priemiesčio) 
susisiekimo autobusai važiuos 
sekmadienio tvarkaraščiu.

2022 m. balandžio 19 d. – 
2022 m. balandžio 22 d., mo-
kinių atostogų metu, vietinio 
(priemiesčio) susisiekimo au-
tobusai važiuos šiais maršrutų 
reisais:

Antradienį:
Rokiškis–Alksniai 5.55; 

16.30 val.;
Rokiškis–Panemunis 5.45; 

14.50 val.;
Rokiškis–Bučiūnai 6.20 

val.;
Rokiškis–Obeliai per Lukš-

tus 14.00 val.
Trečiadienį:
Rokiškis–Alksniai 5.55; 

16.30 val.;
Rokiškis–Panemunis 5.45; 

14.50 val.
Ketvirtadienį:
Rokiškis–Alksniai 5.55; 

13.05; 16.30 val.;
Rokiškis–Panemunis 5.45; 

14.50 val.;
Rokiškis–Aleksandravėlė 

6.00; 12.00 val.;
Rokiškis–Suvainiškis 5.20; 

15.00 val.;
Rokiškis–Jūžintai per Auš-

rėnus 7.50; 13.05 val.;
Rokiškis–Augustinava 

6.15; 15.00 val.;
Rokiškis–Skemų soc. glo-

bos namai 8.00; 12.00 val.;
Rokiškis–Duokiškis-Salos 

7.00; 12.40 val.
Penktadienį:
Rokiškis–Alksniai 5.55; 

16.30 val.;
Rokiškis–Panemunis 5.45; 

14.50 val.
Nuo 2022 m. balandžio 19 

d. atnaujinamas vietinio regu-
liaraus susisiekimo maršrutas 
„Autobusų stotis – Sodai“, ku-
ris iš Rokiškio AS išvyks: 8.20; 
12.45 ir 17.10 val.

Maršrutas „Geležinkelio 
stotis-Psichiatrijos ligoni-
nė-Miškų urėdija“ pratęsiamas 
iki stotelės „Kalneliškis“:

Darbo dienomis 8.15; 9.15; 
11.25; 13.10; 14.30 val.

Šeštadieniais ir sekmadie-
niais 9.15; 11.25 val.

Informacija tel. 52982 arba 
www.rokiskioap.lt

Rokiškio jėgos trikovės ir klasikinio spaudimo 
pirmenybėse nauji rajono rekordai!

Balandžio 9 dieną Rokiš-
kio rajono atletinės gimnas-
tikos klubo „JTK Grizlis“ 
patalpose vyko Rokiškio ra-
jono jėgos trikovės ir klasi-
kinio spaudimo pirmenybės.

Spaudimo veiksme daly-
vavo dvi „JTK Grizlis“ spor-
tininkės ir viena sporto klubo 
„Rospo“ atstovė. Pirma vieta 
atiteko Vaidai Žemaitienei 
(„JTK Grizlis“), rezultatas 
62,5 kg. Antra vieta - Loretai 
Stuglienei rezultatu 50 kg, 
trečią vieną iškovojo „Rospo“ 
klubo atstovė Evelina Ošaro-
vienė. Jos rezultatas 52,2 kg.

Absoliučioje  įskaitoje, 
skaičiuojant pagal VILKS 
koeficientą, pirmenybių sti-
priausia rajono moterimi tapo 
Loreta Stuglienė, rezultatas 
56,85. Antra vieta – Vaida Že-
maitienė (52,98 ) , trečia Eve-
lina Ošarovienė (43.34).

Vyrų kategorijoje, spau-
dimo rungtyje, svorio kate-
gorijoje iki 74 kg pirma vie-
ta - Jokūbas Čypas (80 kg). 
Svorio kategorijoje iki 83 kg 
pirma vieta - Mantas Blažys 
(130 kg), antra vieta - Vykin-
tas Strungys (112, 5 kg), tre-
čia vieta - Justas Danys (70) 
kg. Visi sportininkai prikauso 
„JTK Grizlis“ klubui.

Svorio kategorijoje iki 93 
kg pirma vieta „Rospo“ klubo 
atstovas Audrius Dilys ( 132,5 
kg), antra vieta Modestas 
Skipskys (125 kg) ir trečioji 
vieta Domantas Barauskas 
(115 kg).

Svorio kategorijoje iki 105 
kg pirma vieta - Petras Kilas 
(135 kg) „JTK Grizlis“, an-
tra vieta - Svajūnas Šaknys 
(132.5 kg) „Rospo“.

Svorio kategorijoje iki 
120 kg pirma vieta -Robertas 

Bartkevičius (195 kg). Šio 
sportininko pasiektas rezul-
tatas - naujas rajono rekordas 
spaudimo veiksme.

Absoliučioje įskaitoje, 
spaudimo veiksme nugalėto-
ju tapo Robertas Bartkevičius 
(112.15),  antra vieta Man-
tas Blažys (91,22) abu „JTK 
Grizlis“ atstovai ir trečia vieta 
„Rospo“ atstovui Audriui Di-
liui (83,54).

Jėgos trikovės rungtyje, 
svorio kategorijoje iki 74 kg 
Jokūbo Čypo rezultatai pritū-
pimo veiksme 120 kg, spaudi-
mo – 80 kg, atkėlimo veiksme 
180kg. Bendra suma 380 kg.

Svorio kategorijoje iki 83 
kg pirma vieta - Mantas Bla-
žys pritupimo veiksme 135 
kg, spaudimo 130, atkėlimo 
215. Suma 480 kg. Antra vieta 
- Vykintas Strungys pritupimo 
veiksme  160 kg, spaudimo 
112,5 kg, atkėlimo 200 kg. 
Bendra  suma 472 kg.

Trečia vieta - Justas Da-
nys pritupimo veiksme 50 
kg, spaudimo 70 kg, atkėlimo 
190, bendra suma 310 kg.

Iki 93 kg pirma vieta - Do-
mantas Barauskas pritupimo 

veiksme 190 kg, spaudimo 
115 kg , atkėlimo 230 kg. 
Suma 535 kg. Antra vieta - 
Modestas Skipskys pritupimo 
veiksme 172,5 kg, spaudi-
mo 125 kg, atkėlimo 210 kg, 
suma 507,5 kg.

Svorio kategorijoje iki 105 
kg pirma vieta - Petras Kilas 
pritupimo veiksme 130 kg, 
spaudimo 135 kg, atkėlimai 
170 kg. Suma 435 kg.

Svorio kategorijoje iki 
120 kg pirma vieta - Robertas 
Bartkevičius pritupimo veiks-
me 260 kg, spaudimo 195 kg, 
atkėlimai 300 kg . Šioje ka-
tegorijoje visuose veiksmuo-
se pagerinti rajono rekordai. 
Bendra suma 755 kg.

Absoliučioje įskaitoje sti-
priausi vyrai – pirma vieta Ro-
bertas Bartkevičius (434,23), 
antra vieta atiteko jauniausiam 
varžybų dalyviui Domantui 
Barauskui (337,83), trečia 
vieta - varžybų debiutantui  
Mantui Blažiui (336,82).

Rokiškio Klasikinio spau-
dimo pirmenybėse antrą ko-
mandinę vietą iškovojo „Ros-
po“ sporto klubas, pirma vieta 
atiteko klubui „JTK Grizlis“.

Varžybos sulaukė nemažo 
susidomėjimo tarp rajono gy-
ventojų ir rajono sportininkų. 
Varžybose teisėjavo ir sporti-
ninkus apdovanojo Rokiškio 
rajono atletinės gimnastikos  
sporto klubo „JTK Grizlis“ 
pradininkas - treneris, išaugi-
nęs ne vietą Lietuvos, Euro-
pos bei pasaulio čempionatų 
nugalėtojų kartą, Anatolijus 
Kondratenko.

Taip pat varžybose teisė-
javo  buvę klubo auklėtiniai, 
daugkartiniai Lietuvos bei Eu-
ropos čempionatų laimėtojai 
– Romualdas Keniausis ir Lu-
kas Kudrešovas. Varžyboms 
talkino daugkartinis Lietuvos, 
Europos bei pasaulio nuga-
lėtojas, rekordininkas Nojus 
Konstantinas Čypas, klubo 
„JTK Grizlis“ prezidentas 
Artūras Kavaliauskas,  buvęs 
klubo sportininkas Mangirdas 
Strungys.

Varžybų organizatoriai 
už paramą dėkoja bendrovei 
„Rokiškio sūris“ ir Rokiškio 
Kultūros centrui.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė: pirmiausia – nevyriausybininkė?
Viename susitikime 

savivaldybėje, kur vyko 
šiokios tokios diskusijos, 
dėmesį patraukė man, 
kaip naujai žurnalistei 
Rokiškyje, dar nepažįs-
tamo žmogaus pastabos. 
Pastebėjimai buvo aštrūs 
ir taiklūs. Priėjau ir pa-
klausiau: „Ar jūs ne žur-
nalistė?“ Paaiškėjo, kad 
iš tiesų ryšio su žurna-
listika esama. Raimonda 
Stankevičiūtė – Vilimienė 
daug metų darbavosi žur-
nalistikos sferoje, o dabar 
ji – Rokiškio rajono vietos 
veiklos grupės Strategijos 
administravimo vadovė, 
keleto kitų nevyriausy-
binių organizacijų narė, 
praeitą savaitę dar kartą 
išrinkta Rokiškio rajono 
savivaldybės Nevyriausy-
binių organizacijų tary-
bos pirmininke.

Apie tai, kaip šis žmo-
gus 

sugeba savyje aprėpti 
tiek sričių – mūsų 
pokalbis.
„Šiandieninėje žurnalis-

tikoje man per daug pokšė-
jimų fejerverkais ir per 
mažai analizės, per mažai 
nuomonių įvairovės, faktų 
palyginimo, - to, kas ver-
čią mąstyti, drąsina reikš-
tis, kuria piliečio geną. 
Šiandien žmonės užsivėrė 
nuo pasaulio socialiniuose 
burbuluose, bet žurnalistas 
turi rasti būdą padėti kurti 
aktyvią, informuotą, anali-
zuojančią bendruomenę.“ 
– apie šių dienų žurnalis-
tiką pastebėjo Žurnalistų 
sąjungos narė ir ilgametė 
laikraščio „Gimtasis Rokiš-
kis“ redaktorė.

- Kokias pareigas iki 
šiol esate užėmusi?

- Pagrindinis darbas, 
kuriam skiriu daugiausia 
laiko, kuris verčia nuolat 
žinoti, mokytis, aprėpti 
daug veiklos sričių, – tai 
Strategijos administravimo 
vadovės pareigos Rokiš-
kio rajono vietos veiklos 
grupėje (VVG). Su vietos 
veiklos grupe esu nuo 2009 
m. - iš pradžių kaip savi-
valdybės specialistė, kaip 
organizacijos savanorė, o 
po to - pirmininkė. 2010 
m. apsigynėme strategi-
ją, sulaukėme finansavimo 
biurui išlaikyti. Tada teko 
apsispręsti, ar noriu likti 
dirbti valstybės tarnybo-
je, ar rinktis vietos veiklos 
grupės projektą - laikiną, 
bet naują patirtį. Pasirinkau 
VVG. Taip visiškai įkritau 
į nevyriausybininkų lauką, 
kuriame subrendo patirtis 
bei žinojimas apie nevy-
riausybinių organizacijų 
sektorių.

Esu Rokiškio rajono 
savivaldybės Nevyriausy-
binių organizacijų tarybos 
pirmininkė, prieš kelias 
dienas perrinkta dar viene-
riems metams. Tai - visuo-
meninė veikla. Tarybai va-
dovauju nuo 2016 m.

- Šiuo metu atstovau-
jate rajono nevyriausy-
binėms organizacijoms. 
Apibūdinkite, kas tai yra 
– nevyriausybinė organi-
zacija. Kas jai būdinga?

- Nevyriausybinės or-
ganizacijos yra vadinamos 
trečiuoju sektoriumi (pir-
mieji du – valdžia ir vers-
las). Sako, kad visuome-
nė yra tobula, jei visi trys 
sektoriai veikia pagarbios 
partnerystės viena kitai 
principu. Nevyriausybinin-
kai – žmonės, kuriems yra 
nenumaldomas poreikis 
pasaulyje būti, gyventi vi-
savertę dieną, kai yra lai-
ko šeimai, darbui, ir tam, 
kas už asmeninio kiemo 
reikalų – bendruomenei. 
Bendruomenė teikia ugdy-
mosi, bendrystės džiaugs-
mą, o nevyriausybininkas 
jai naudą teikia savo ži-
niomis, gebėjimais,– daž-
niausiai savanoriaudamas. 
Nevyriausybinių organi-
zacijų yra įvairių: žmones 
gali jungti pomėgis, pa-
vyzdžiui, teatras, rūpes-
tis gyvūnais, o gali jungti 
strateginiai visuomenės 
tikslai – pavyzdžiui, į kai-
mišką vietos veiklos grupę 
jungiasi norintys veikti tva-
raus kaimo politikos lauke. 
Pati esu narė keleto nevy-
riausybinių organizacijų – 
jau minėjau VVG, taip pat 
istorinės atminties organi-
zacijos „Tyzenhauzų pavel-
das“, kultūros – „Rokiškio 
teatras“, socialinės krypties 
- „Mano artelė“. Esu išrink-
ta vadovauti „Suk į kaimą“ 
asociacijai, savanoriauju 
organizacijoje, kuriančio-
je maršrutus po Rokiškio 
kraštą „Savas Rokiškis“.

- Esate ir Rokiškio ra-

jono vietos veiklos grupės 
darbuotoja. Kokios yra 
jūsų pareigos šioje orga-
nizacijoje?

- Kaip jau minėjau, esu 
Strategijos administravimo 
vadovė, koordinuoju, kad 
pagrindinis VVG projektas 
„Rokiškio kaimo strategija 
2014-2020“ būtų sėkmingai 
įgyvendintas. Ši strategija 
jau antroji, kuriai vadovau-
ju. Jos įgyvendinimo pabai-
ga yra 2025 m. rugpjūtis. 
Lygiagrečiai nuo ateinančių 
metų pradėsime kurti naujo 
laikotarpio strategiją. Jai 
vadovaus dabartinė Vietos 
veiklos grupės pirmininkė 
Milda Ulevičienė.

- Ilgą laiką vadovavote 
Vietos veiklos grupei. Kas 
pasikeitė, kad nebesate 
šiose pareigose?

- Pirmininke buvau 10 
metų, iki 2021-ųjų. Vietos 
veiklos grupė per dvi savo 
strategijas į rajoną pritrau-
kė: apie 2,8 mln. Eur, ir 2,5 
mln. Eur. Organizacijoje 
yra 114 narių. Pasikeisti 
nieko nepasikeitė – artėja 
naujos strategijos kūrimas. 
Šiam procesui reikia va-
dovauti nuo pat pradžių. 
Milda tam pasiryžo ir todėl 
VVG nariai ją išsirinko pir-
mininke. Kai jau nesu VVG 
pirmasis žmogus, organiza-
cijos veidas, turiu daugiau 
laisvės veikti, galiu būti 
tikra nevyriausybininke, o 
ne skrupulingai diploma-
tišku žmogumi. Nebereikia 
nuolat sukti galvą, kad „ne-
pereitum kam kelio“, dėl 
ko gali strigti organizacijos 
reikalai.

- Ką Vietos veiklos gru-
pė turi bendro su nevy-
riausybinėmis organizaci-
jomis?

- Vietos veiklos grupė 
yra nevyriausybinė organi-
zacija. Pagal savo prigimtį 
– ji yra skėtinė organizaci-
ja, jungianti teritorijos įvai-
rių sričių (verslo, valdžios 
ir NVO) narius, pasišovu-
sius „iš apačios“ kurti ir 

ginti darnaus kaimo pers-
pektyvą.

- Kokie darbo nevy-
riausybinėse organizaci-
jose bei VVG ypatumai?

- Esminis bruožas – ne 
asmeninė nauda, bet pasie-
kiamas asmeninis džiaugs-
mas per sėkmingai įgyven-
dinamą organizacijos idėją. 
Kiekvienos organizacijos 
idėja – įstatuose ji vadina-
ma misija – organizacijos 
nariui turi patikti. Misija 
nariai turi tikėti, kaip turi 
tikėti ir tuo, kad be jų as-
meninio prisidėjimo ta mi-
sija nebus įgyvendinta. Tai 
kažkoks aukštesnis gerovės 
supratimas. Labai gražiai 
jubiliejaus proga tikinčių-
jų bendruomenė pagerbė 
Rokiškio Gyvojo Rožinio 
vadovę Onutę Seibutienę 
– jos gyvenimo pavyzdys 
puikiai atskleidžia pagrin-
dinę nevyriausybininkų 
lygtį: kai dalinimasis tam-
pa nuolatiniu dauginimu. 
Ši moteris ilgus metus 
telkė Rožinio bendramin-
čius, organizavo jų šven-
tes, kepė pyragus, siuvo 
tautinius kostiumus, pynė 
vainikus. Ir todėl šiandien 
jai lenkiasi, jai dėkoja, jos 
jubiliejumi džiaugiasi dau-
gybė žmonių, patyrusių dė-
mesį, rūpestį, artumą. Dar 
vienas labai gražus Romo 
Kundelio pavyzdys, taip 
pat šių metų jubiliejinio 
sukaktuvininko. Jo kultinis 
veiklos baras - krepšinis. 
Dešimtmečius skaičiuoja 
R.Kundelio įkurta „Mažų 
miestelių krepšinio lyga“, o 
neįgaliųjų sporto organiza-
cija „Saulės rankos“ ugdo 
Europos ir pasaulio įvairių 
sporto šakų geriausiuosius. 
Norisi pasakoti apie Juozo 
ir Alfonso Keliuočių pali-
kimo studijų centro, jauni-
mo organizacijų sąjungos 
„Apvalus stalas“, Kunigo 
švietėjo Jono Katelės lab-
daros-paramos fondo kelių 
dešimtmečių indėlį į rajono 
kultūrą, jaunų žmonių ug-
dymąsi, apie bendruomeni-

nes organizacijas, apie dau-
gybę kitų nevyriausybinių 
organizacijų, apie altruis-
tiškus jų vadovus ir juos su-
pančius aktyvius žmones.

- Kiek dabar Rokiškio 
rajone yra nevyriausybi-
nių organizacijų?

- 2021 – ųjų metų savi-
valdybės nevyriausybinių 
organizacijų registrui apie 
save informaciją pateikė 72 
organizacijos. Manau, kad 
realiai rajone yra apie 100 
organizacijų. Nevyriausy-
binių organizacijų tarybos 
atstovai prašo nevyriausy-
bininkų pateikti duomenis 
bendram registrui, bet tai 
neprivaloma, todėl kai kas 
į prašymą nereaguoja, kitų 
gal net nepakvietėme, nes 
apie juos nežinome. Yra 
ir tokių, kurios šiuo metu 
svarsto apie likvidavimąsi. 
Tai daugiausia „kovido“ 
pasekmė, kai gyvenimas 
buvo sustingęs.

- Kaip kalbėjome 
anksčiau, planuojama 
vis daugiau savivaldybės 
funkcijų atiduoti nevy-
riausybininkams. Kaip 
manote, kodėl tai reika-
linga? Kas iš to išloš?

- 2021-2030 m. naci-
onalinio pažangos plano, 
kurį tvirtino, redagavo ke-
lios Vyriausybės, vienas iš 
rodiklių yra iki 2030 metų 
nevyriausybinėms organi-
zacijoms perduoti 30 proc. 
savivaldybių viešųjų pas-
laugų. Išloš paslaugų gavė-
jai – savivaldybės žmonės. 
Paslaugos bus įvairesnės, 
arčiau žmonių. Institucinė 
paslauga yra apaugusi biu-
rokratiniu antstatu, tuo tar-
pu nevyriausybininkai yra 
lankstesni, jų pirmasis vei-
klos motyvas yra - įdomu, 
ir tik paskesnis – kiek už tai 
mokės?

Kodėl toks pažangos 
rodiklis atsirado, suprantu 
taip: pirmiausia todėl, kad 
tas pats asmuo (šiuo atve-
jus savivaldybė ir jos įkur-
tos institucijos) užsakovu 

ir vykdytoju būti negali, 
nes neefektyvi kontrolė. 
Antra, į šiandieninę sis-
temą per mažai įsitraukia 
pilietinė visuomenė, sis-
tema nepritraukia energi-
jos. Skatinti savivaldybes 
paslaugų teikimą perduoti 
nevyriausybininkams pir-
moji iniciatyvos ėmėsi So-
cialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. Daro tai pyrago 
principu, - skirdama dides-
nį finansavimą, tiems vaikų 
ar senjorų dienos centrams, 
kurie kuriami nevyriau-
sybinių organizacijų, o ne 
tiems, kurie kuriami savi-
valdybės institucijų.

Savivaldybėje paslaugų 
perdavimo procesui turime 
ruoštis. Reikia, kad būtų 
pasirengę nevyriausybinin-
kai: vieniems trūksta kom-
petencijų, kitiems - bazės, 
o kai kam gal tereikia pa-
drąsinimo. Turime pradėti 
tartis, norėtume turėti per-
duotinų paslaugų sąrašą, 
reikėtų ir finansinio fondo 
– mokymuisi, pilotiniams 
projektams, kurie sufor-
muotų praktikas ir patirtis.

- Kokie, Jūsų manymu, 
projektai yra labiausiai 
vykę ir turi tęstinumą, 
pasibaigus projekto vyk-
dymo laikui?

- Šio laikotarpio strategi-
ja labiausiai buvo orientuo-
ta į darbo vietų kūrimą – tai 
viltis žmonėms kaime turė-
ti darbą, pajamas ir tiesiog 
gyventi. Privataus verslo 
projektų finansuota 19, dar 
3 laukia sutarčių. Šių pro-
jektų tęstinumu sunku abe-
joti, nes verslininkai savo 
idėją iš dalies finansavo pa-
tys. Po strategijos bus daug 
dirbtuvėlių – automobilių 
remonto, buitinės techni-
kos, sodo-daržo technikos. 
Plėtojasi apgyvendinimo 
paslauga. Nakvynių gali-
mybės leis kurtis ir kitiems 
verslams, nes reikės maiti-
nimo, reikės užimtumo.

Labai smagios viešųjų 
projektų iniciatyvos – 
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Kamajų bendruomenė 

turėjo progą atidaryti mo-
dernią kun. Antano Strazdo 
istorinę ekspoziciją – intri-
guojančią, gyvą, Ugniagesių 
savanorių draugijos projek-
tas  - teikti kaminų valymo, 
gesintuvų užpildymo pas-
laugas, - jau pelnė Lietuvos 
kaimo tinklo Ateities kaimo 
kūrėjų apdovanojimą. Turė-
tų rasti atgarsį bendradar-
biavimo projektai, kai ke-
lios organizacijos susijungia 
ir mato bendrą naudą kartu 
įgyvendindami projekti-
nę idėją. Tokius projektus 
inicijavo Kriaunų parapija 
(plečia teritorinio turizmo 
paslaugas) ir VšĮ „Baltas 
ekranas“ (per kino žanrą 
kurs teritorinę trauką). Šie 
projektai yra „Sumanių kai-
mų“ užuomazga. „Sumanūs 
kaimai“ bus naujojo strate-
ginio laikotarpio „vinis“.

- Kiek projektų – socia-
linių verslų per visą laiką 
buvo pradėta vykdyti Ro-
kiškio rajone? Kiek tebe-
vykdoma?

- Su socialiniais verslais 
Rokiškio rajone esame pir-
meiviai. Nevyriausybinin-
kai – ypač noriu paminėti 

dvi pirmąsias bendruome-
nes, Kriaunų ir Kairelių, 
patikėjo neišbandyta gali-
mybe ir jai ryžosi. Projektai 
avansu sulaukė savivaldy-
bės pasitikėjimo mandato ir 
finansinio palaikymo. Nors 
Vakarų Europoje kas 10 
darbo vieta sukuriama so-
cialiniame versle, Lietuvos 
rajonuose – tai vis dar skam-
ba avantiūriškai. Šiuo metu 
socialinį verslą pradėjo jau 
trys nevyriausybinės organi-
zacijos, vienas projektas dar 
laukia starto pradžios, du 
- yra vertinimo etape. Ne-
vyriausybinių organizacijų 
verslo idėjos yra susijusios 
su paslaugomis – turizmo, 
laisvalaikio, vaikų užimtu-
mo, neformalaus švietimo.

- Kadangi daug metų 
dirbote žurnaliste bei lai-
kraščio redaktore, galbūt 
ir dabar dar kyla minčių 
ką nors parašyti laikraš-
čiams ar kitiems leidi-
niams?

- Prisimenu studijų laikų 
posakį: jeigu gali nerašyti, 
tai – nerašyk. Aš galiu nera-
šyti, bet noriu daug pasakoti. 
Apie Gireišius, Struvės geo-
dezinio lanko punktą, kaip 
mokslo paminklą, saugomą 

UNESCO. Mes jį turime ra-
jone, tai dešimties Europos 
valstybių jungtis. Apie My-
kolą Riomerį, valstybės tei-
sės kūrėją, pasaulio moks-
lininką, apie plejadą ryškių 
valstybininkų, Lietuvos kul-
tūros formuotojų, giliai isto-
rijoje įspaudusių pėdą. Iš to 
poreikio kilo projektų idėjos 
– valstybininkų kalendorius, 
o dabar apie juos leidžiame 
gatvės tentų – plakatų seriją, 
buvo sukurti laisvės kovų, 
dvarų ir piligrimų maršrutai. 
Jaučiu norą pasakoti apie 
per 30 pastarųjų metų įvai-
riose svarbiose atsakingose 
pareigose dirbusius, didelę 
patirtį turinčius ir didelį au-
toritetą Rokiškyje pelniu-
sius buvusius vadovus: Zitą 
Kapušinskienę (vadovavo 
Pirminiam asmens sveikatos 
priežiūros centrui, yra vaikų 
gydytoja), Augutį Kriukelį 
(buvo Sporto centro vado-
vas), Vilhelmą Jasiulionį 
(buvo Apylinkės teismo pir-
mininkas), urėdą Rimantą 
Kapušinską, prekybos or-
ganizatorių Praną Blažį ir 
kitus. Jie sukako pensinio 
amžiaus, pasitraukė į užtar-
nautą poilsį, bet turi kom-
petencijas, gilų supratimą 
apie savo profesinę sritį, jų 

išmintis, įžvalgos, patarimai 
yra tokie pat aktualūs, bet 
medijose jų veidų nebema-
tome. Retoriškai klausiu 
kodėl?

- Ką manote apie šiuo-
laikinę žurnalistiką?

- Kaip jau sakiau, pa-
sigendu žmonių. Kad ma-
tytume pilnesnį Lietuvos, 
Rokiškio vaizdą – veidų 
turi būti daug, turi persipin-
ti įvairių kartų patirtys, tai 
suteiktų gylio supratimui. 
Šiandieninėje žurnalistikoje 
man per daug pokšėjimų fe-
jerverkais ir per mažai ana-
lizės, per mažai nuomonių 
įvairovės, faktų palyginimo, 
- to, kas verčią mąstyti, drą-
sina reikštis, kuria piliečio 
geną. Šiandien žmonės už-
sivėrė nuo pasaulio sociali-
niuose burbuluose, bet žur-
nalistas turi rasti būdą padėti 
kurti aktyvią, informuotą, 
analizuojančią bendruome-
nę. Esu Lietuvos žurnalistų 
sąjungos narė ir man rūpi, 
kad profesijos reitingas imtų 
kilti, bet... prisipažinsiu, kad 
pati dėl to nieko nedarau. 
Teisintis būtų banalu... Gal 
kai prikaupsiu dar daugiau 
patirties, noro pasakoti, gal 
tada...

- Ar dalyvaujate poli-
tikoje? Jeigu taip, kurią 
pusę – kairę, dešinę ar 
kurią nors nepriskiriamą 
prie šių – palaikote?

- Visą sąmoningą savo 
gyvenimą dalyvauju poli-
tikoje – buvau Sąjūdyje, 
buvau žurnalistikoje, kai 
kūrėme Visuomenės infor-
mavimo įstatymą, Žurnalis-
to ir leidėjo etikos kodeksą, 
dabar esu aktyviai įsitrauku-
si į nevyriausybinių organi-
zacijų plėtros politiką, LE-
ADER programos ateities 
gaires. Kalbant apie politi-
nes partijas – kaip ir mano 
sutuoktinis Egidijus, buvau 
Tvarkos ir teisingumo par-
tijos narė. Išstojau, kai par-
tija dar kartą paskelbė per-
sitvarkanti ir susijungianti 
su A.Zuoko ir A.Paulausko 
liberalais.

Partijos, nors jos ir ne-
brandžios, nors jų reitingai 
yra pasiekę grindjuosčių že-
mumas, bet jos yra kur kas 
patikimesnis modelis, nei 
prieš rinkimus gimstantys 
laikini sąrašai. Partijų bran-
dumui reikia laiko, reikia 
geros žurnalistikos, reikia 
aštrios, bet pagarbios visuo-
menės – tai skamba, kaip 

pasaka be galo...
Ką pasirinksiu? Per Pre-

zidento rinkimus buvau ak-
tyvi Arvydo Juozaičio rėmė-
ja. Panašu, kad į politiką jis 
nebelinkęs grįžti, vėl atsidė-
jo mokslui ir kūrybai. Esu 
aktyvi, todėl rinksiuosi tarp 
partijų, kurios siekia, kad 
Lietuva būtų, kad lietuvių 
tautos svarbiausia pasaulio 
vieta būtų čia (ne mistinėje 
globalioje erdvėje). Rink-
siuosi tarp partijų, kurios 
saugo lietuvių kalbą, verty-
be ir atsakomybe laiko Lie-
tuvos pilietybę, kurios ant 
vienų svarstyklių nesudeda 
šeimos ir individo reikalo, 
kurios siekia, kad valdžia 
savo kadenciją naudotų, ne 
siūlydama kentėti ketverius 
metus, bet stengdamasi su-
prasti ir subalansuoti visuo-
menės viltis ir poreikius.

- Kaip manote, ar ilgam 
dar užteks parako?

- Kai pagaliau suaugau, 
pripažinau, jog ne pati para-
ko įpilu, pati galiu tik skirtą 
laiką užpildyti turiniu. Kas-
dien pasimeldžiu, kad kelias 
būtų teisingas.

Rita GRIGALIENĖ

„Dėkliukų fėja“ visus kolekcijos „bendraautorius“ žada kada nors 
sukviesti per Velykas

Aktorė, lėlių teatro 
„ČIZ“ įkūrėja, Rokiškio 
rajono Bajorų kultūros 
namų režisierė bei klu-
bo „Vidurdienio damos“ 
narė Nijolė Čirūnienė turi 
neįprastą pomėgį – kolek-
cionuoja kiaušinių stove-
lius. Oficiali šio kolekcijos 
„atidarymo“ data –1998 
metų Naujametinė naktis. 
Pradžioje atidžiai dėkliu-
kus registravusi į katalo-
gą, moteris prieš penke-
rius metus tam pristigo 
laiko, todėl skaičiuje šiek 
tiek pasiklydo, tačiau yra 
įsitikinusi, kad dabar jų - 
virš tūkstančio.

N. Čirūnienė papasako-
jo, kad pirmieji eksponatai 
buvo kelios plastmasinės 
lėkštelės ir taurelės kiauši-
niams. Jas režisierė pirko 
indų parduotuvėje, kažkur 
Rokiškio krašte. Esą net 
negalvodama apie kolekci-
onavimą, ėmusi ir pristačiu-
si vaikams juos kaip naują 
kolekciją. Pirmiausia buvęs 
noras tiesiog imti ir kažką 
kolekcionuoti. N. Čirūnie-
nė prisiminė O. Balzako 
žodžius: „Kolekcionavimas 
– pirmoji proto sutrikimo 
pakopa“ ir juokaudama šiuo 
žodžius prisitaikė sau.

Pradžioje kolekcija pil-
dėsi lėtai – moteris gauda-
vusi vieną ar kitą dėkliuką 
dovanų, po to ėmė spėriau 
dairytis, kur gauti naujų 

eksponatų ir už naujos idė-
jos po truputį „užsikabino“. 
Tada atsirado įprotis, va-
žiuojant kur nors kartu su 
teatru, užsukti į kokią nors 
indų parduotuvę ir nusipirk-
ti kokį stovelį kiaušiniams. 
Dažniausiai tai būdavę „Jie-
sios“ gamybos indeliai. Ji 
sakė net nesitikėjusi, kad 
jų tokių įvairių būna. Dabar 
kolekcija pildosi dar grei-
čiau, nes keisčiausių atvež-
tų iš užsienio dėkliukų ga-
lima rasti „blusų turguose“. 
Pastarąją savaitę lentynas 

klėtyje pas režisierę, kur ji 
kaupia šiuos eksponatus, 
papildė dar dešimt dėkliu-
kų.

N. Čirūnienė sakė, kad, 
pradėjusi pildyti savo kolek-
cijos katalogą, nupiešdavusi 
dėkliuką, jį numeruodavo, 
suteikdavo pavadinimą, nu-
rodydavo, iš kur ir kada jis 
gautas bei iš ko pagamin-
tas. Tai užimdavę nemažai 
laiko. Dabar režisierė bei 
įvairių idėjų autorė bėdą 
verčia sau – esą nemokėju-
si planuoti laiko, todėl prieš 

penkerius metus katalogo 
pildymo reikalai sustojo.

Nors atrodo, kad dėkliu-
kai – itin įvairūs bei įdo-
mūs, kad tokių pririnkti Lie-
tuvoje būtų nelengva, tačiau 
N. Čirūnienė pažymėjo, kad 
dauguma jų gauti Lietuvoje. 
Gal yra tik apie 100 indelių, 
kurie į kolekciją atvyko iš 
užsienio. Kolegos ir pažįs-
tami, sužinoję apie N. Či-
rūnienės pomėgį, kur nors 
išvykdami pasisvečiuosi, 
ėmė ten ieškoti papildymo 
režisierės kolekcijai bei 

draugiškai dovanoti naujus 
dėkliukus.

Daug rokiškėnų ir ne tik 
jų apie N. Čirūnienės ko-
lekciją žino jau daug metų. 
Kolekcijai šiemet sukaks 
25-eri. Rokiškėnas S. Daš-
čioras prieš 12 metų yra 
sukūręs keleto minučių tru-
kmės filmuką apie N. Či-
rūnienę bei jos dėkliukus 
„Dėkliukų fėja“. Režisierės 
nuomone, tai labai graži 
pravardė. Ji neprieštaravo, 
kad būtų taip vadinama. 
Galima spėti, kad idėjos au-

torė mėgsta kiaušinius bei 
Velykas. Kaip filmuke sako 
N. Čirūnienės vyriausioji 
dukra Ieva :„Kai pradedu 
kiaušinių norėt, žinau, kad 
Velykos artėja“.

Kiaušinių dėkliukų mani-
ja – ne pirma įdomi Rokiš-
kio krašto šviesuolės idėja 
– jaunystėje ji sako kolekci-
onavusi vokų paveikslėlius. 
Taip pat verta paminėti, kad 
ir N. Čirūnienės kiemas iš-
skirtinis – čia dalis vaisme-
džių „aprengti“ mezginiais. 
Tiesa, pasak Bajorų kaimo 
gyventojos, ta „apranga“ po 
kiek laiko nublunka ir reikia 
galvoti apie naujus „rūbus“. 
Keturioms dukroms prie 
namų yra pasodinti medžiai, 
kuriuos režisierė sako iman-
ti tapatinti su žmonėmis, 
stebėti, kaip jie auga bei le-
kia laikas.

Kiaušinių dėkliukų ko-
lekciją galima pamatyti Ro-
kiškio rajone, Bajorų kaime, 
N. Čirūnienės klėtyje, kuri 
yra atrakinta bet kokiam 
priklydėliui. Dėkliukų yra ir 
namuose, tad idėjos autorė 
sako norinti, kad interesan-
tai užeitų pas ją pasidomėti 
eksponatų istorijomis.

„Turiu norą kada nors 
Velykų proga susikviesti 
visus, prisidėjusius prie ko-
lekcijos, valgyti kiaušinių.“ 
– naują idėją sugalvojo N. 
Čirūnienė. Greičiausiai bus 
nemenka šventė...

Rita GRIGALIENĖ
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Laisvės kovų istorijos muziejaus įkūrėjo A. Dručkaus gimtadienio proga - 
knygos ir pokalbiai apie laisvę

Laisvės kovų isto-
rijos muziejaus įkūrė-
jo Andriaus Dručkaus 
(1928.04.09 – 2018.08.31) 
gimtadienio proga knygos 
ir pokalbiai apie laisvę...

 
„Labai gerai pamenu, 

kai vyrai, eidami į mišką, 
žadėjo parnešti laisvę“, ne 
kartą apie tai yra pasakojęs 
Andrius Dručkus, net jo iš-
leista viena iš knygų tokiu 
pavadinimu „Laukit, sugrį-
šim laisve nešini“. Žinome, 
kad laisvės tuomet nepa-
vyko parnešti... Bet laisvė 
nedingo, tiek kartų krauju 
laistyta, vis tiek surado savo 
kelią.

 Būkime stiprūs kartu, ir 
tikėkime, kad ir Ukrainos 
laisvė bus apginta, ji jau ap-
ginta... Tik laiko klausimas 
kada, ir kiek dar gyvybių 
teks paaukoti...

 Andriaus gimtadienio 
išvakarėse, penktadienį ba-
landžio 8 d., jo vaikaičių 
įkurtos asociacijos „An-
driaus Dručkaus iniciatyva“ 
vadovas Mantas Kelečius 

kartu su muziejininkais su-
būrė į prasmingą popietę 
pakalbėti apie laisvę, skirtą, 
kaip Mantas pats sakė - se-
nelio atminimui.

 Pasak Manto - po senelio 
mirties, mes kiekvieni metai 
stengiamės kažką suorga-
nizuoti senelio gimtadienio 
proga, ar tai laisvesne for-
ma, tiesiog inkilų kėlimas, 
ką darėme Antazavės šile, ar 
diskusija, tai mums malonu 
ir mes jaučiamės gerai.

 Šį kartą Mantas pakvie-
tė susitikimui su Lietuvos 
kariuomenės kūrėju savano-
riu, rašytoju, viršila Ernes-

tu Kuckailiu, kuris pristatė 
naujausias savo knygas „Iš-
likę laisvi“- iš serijos „Pava-
sarį paukščiai sugrįžta“ tęsi-
nį ir „Kelionė be bilieto“.

 Ernesto pasakojimas su-
domino auditoriją, jo kny-
gos patrauklia forma para-
šytos, skaitytojus įtraukia į 
aprašomus įvykius, skatina 
domėjimasi istorija.

 Diskusijoje „Istorijos 
kovų pamokos šiandien" 
tiek Ernestas Kuckailis, tiek 
Mantas Kelečius akcentavo 
kokia svarbi yra tautos va-
lia priešintis, o kad ji būtų, 
reikalingas ne tik savosios 

istorijos pažinimas, bet ir ži-
nojimas kaip gali priešintis 
kiekvienas civilis žmogus. 
Diskusijoje dėmėsys ir ko-
vojančiai Ukrainai. Obelių 
gimnazijos merginų vokali-
nis ansamblis (vad. D. Kun-
delienė) atliko jautrų kūrinį 
ukrainiečių kalba.

 Visi dar kartą pasidžiau-
gėme ir mūsų muziejaus 
rėmėjo, aktyvaus visuome-
nininko, buvusio Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdžio 
(LPS) Rokiškio skyriaus 
pirmininko Leono Jankaus-
ko valstybiniu įvertinimu, 
Gabrielės Petkevičaitės 

- Bitės atminimo medaliu 
„Tarnaukite Lietuvai". Le-
onas Jankauskas dėkojo 
visiems bendraminčiams, 
muziejininkams už dėmesį 
ir palaikymą, ir dar muziejui 
padovanojo Ukrainos vėlia-
vą ir įvairios lietuviškos ir 
ukrainietiškos simbolikos. 
Dėkojame Leonui ir Nidai 
Jankauskams ir už vaišes 
prie kavos puodelio.

 Džiugu buvo matyti tiek 
daug Obelių gimnazijos jau-
nimo, kurie ir dainavo, ir 
pasipuošė partizanų unifor-
momis. Dėkingi gimnazijos 
direktorei Neringai Rage-

lienei, mokytojoms Daliai 
Kvedaraitei, Jūratei Šeiku-
vienei, Daivai Kundelienei 
už nuolatinę pagalbą ir ben-
drystę.

 Dėkingi visiems, kurie 
buvom kartu, prisiminėm, 
pagerbėme, išgirdome, dis-
kutavome... 

Pagerbė Andriaus atmini-
mą ir jo amžino poilsio vie-
toje - Obelių kapinėse užde-
gė žvakes, sukalbėjo maldą. 
Aplankė ir kitų Andriaus 
bendražygių, laisvės kovo-
tojų amžinojo poilsio vietas.

Laisvės kovų muziejaus 
Obeliuose inform.

Iš dziudo turnyro rokiškėnai grįžo 
su medaliais

Balandžio 9 dieną Ro-
kiškio KKSC dziudo ko-
votojai dalyvavo tarptau-
tiniame klubo „Budoka“ 
turnyre Jonavoje. Iš tur-
nyro, kuriame varžėsi 
daugiau kaip 900 sporti-
ninkų iš Lietuvos, Lenki-
jos, Latvijos, Ukrainos, 
Belgijos, Norvegijos ir Vo-
kietijos rokiškėnai grįžo 
pasidabinę įvairių spalvų 
medaliais.

Pirmąją vietą iškovojo 
Mindaugas Kuosa (svorio 
kat. iki 20 kg), antrąsias 
vietas pelnė Karolina Že-

maitytė (40+) ir Skoman-
tas Gaigalas (31 kg). O su 
trečiosios vietos medaliais 
namo sugrįžo Evantas Mi-
kalkėnas (50 kg), Aranas 

Tubelis (31 kg) ir Elija Ie-
valtaitė (40 kg).

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Dar dvi Rokiškio ledo ritulininkų pergalės

Artėjant į pabaigą Lie-
tuvos ledo ritulio U13 
B čempionatui įspūdin-
gą sportinę formą toliau 
demonstruoja Rokiškio 
jaunieji ledo ritulininkai, 
treniruojami Dariaus Ja-
nušonio. Šeštadienį, balan-
džio 9 d. rokiškėnai Vilniu-
je po baudinių serijos 6:5 
įveikė Sostinė Hockey klu-
bą, o sekmadienį jau savo 
aikštelėje 9:0 vilčių nepali-
ko Geležiniam Vilkui.

Rungtynes Vilniuje Ro-
kiškio jaunieji sportininkai 
pradėjo labai nesėkmingai ir 
jau pirmajame kėlinyje pra-
leido 5 įvarčius be atsako. 
Vis dėlto jaunimas rankų ne-
nuleido ir kantriai vijosi var-
žovus, kol galiausiai pavyko 
išlyginti rezultatą ir rungty-
nių likimą perkelti į baudinių 
seriją. Baudinius rokiškėnai 
mušė tiksliau ir nugalėjo. Po 
tris įvarčius mūsiškiams pel-
nė Einaras Rakūnas ir Matas 

Gustas.
Sekmadienio rungtynė-

se 4 įvarčiais pasižymėjo 
Danielius Kriukelis, po du 
pelnė Matas Gustas ir Eina-
ras Rakūnas, vieną pridėjo 
Ugnius Vlasovas.

Likusias dvi čempionato 
rungtynes Rokiškis žais iš-
vykose Šiauliuose ir Vilniu-
je.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Seimas pritarė – už advokato paslaugas, 
kai asmuo išteisinamas, bus apmokama 
iš valstybės lėšų

Šiandien Seime  priim-
tos Teisingumo ministeri-
jos parengtos Baudžiamojo 
proceso ir Administracinių 
nusižengimų kodeksų pa-
taisos, kuriomis įgyvendi-
namas Konstitucinio Teis-
mo nutarimas, numatant, 
jog asmeniui, dėl kurio pri-
imtas išteisinamasis nuos-
prendis, advokato arba 
advokato padėjėjo paslau-
gos bus apmokėtos valsty-
bės lėšomis.   

Tuo atveju, kai asmuo 
išteisinamas, jo patirtos iš-
laidos advokato arba advo-
kato padėjėjo paslaugoms 
apmokėti bus atlyginamos iš 
valstybės lėšų teisės aktų nu-
statyta tvarka. Įvertinus bylos 
aplinkybes, bus atlyginamos 
tik būtinos ir pagrįstos išlai-
dos. Tai apibrėžta priimtuose 
Baudžiamojo proceso kodek-

so pakeitimuose.    
Priimtos pataisos taip pat 

numato, kad asmens patirtos 
išlaidos advokato ar jo pa-
dėjėjo paslaugoms apmokėti 
bus atlyginamos iš valstybės, 
savivaldybės ar iš valstybės 
ar savivaldybės biudžeto 
neišlaikomo subjekto lėšų 
susiklosčius situacijai, kai 
administracinio nusižengimo 
teisena nutraukta, nes pada-
ryta veika neturi administra-
cinio nusižengimo požymių. 
Šie pakeitimai numatyti 
Administracinių nusižengi-
mų kodekse.    

Konstitucinis Teismas iki 
šiol galiojusį Baudžiamojo 
proceso kodekso 106 straips-
nį, pagal kurį asmeniui, dėl 
kurio priimtas išteisinama-
sis nuosprendis, neatlygi-
namos išlaidos advokato 
paslaugoms apmokėti, buvo 

pripažinęs prieštaraujan-
čiu Konstitucijai. Siekdama 
užtikrinti geresnę išteisintų 
asmenų padėtį, dar iki reika-
lingų Baudžiamojo proceso 
ir Administracinių nusižen-
gimų kodeksų pataisų pri-
ėmimo Teisingumo minis-
terija savo iniciatyva buvo 
nustačiusi laikinąją tvarką ir 
pateikusi rekomendacijas dėl 
tokių išlaidų atlyginimo. Pa-
gal jas, teismo sprendimą dėl 
advokato išlaidų atlyginimo 
turėjo įvykdyti valstybės ar 
savivaldybės institucija, įs-
taiga, kitas subjektas, kurio 
sprendimas dėl baudžiamojo 
kaltinimo ar administracinės 
teisenos buvo panaikintas ar 
nutrauktas.  

Šie Teisingumo ministeri-
jos parengti pakeitimai įsiga-
lios nuo šių metų gegužės 1 d.  

LR teisingumo 
ministerijos inform.
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Projekto dalyviai savo kompetencijas tobulino Paryžiuje
Rokiškio krašto mu-

ziejus kartu su Rokiškio 
rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biu-
ru, Juozo Keliuočio vie-
šąja biblioteka, Rokiškio 
baseinu bei asociacija 
„Veiklus pilietis“ daly-
vauja Rokiškio rajono 
savivaldybės švietimo 
centro Erasmus+KA1 
programos projekte Nr. 
Nr. 2021-1-LT01-KA121-
ADU-000011171.

Projektu siekiama įgy-
vendinti keletą tikslų, 
vienas iš jų – stiprinti ne-
formaliojo suaugusiųjų 
švietimo paslaugų teikėjų 
vadybines kompetencijas 
ir lyderystę, siekiant plėsti 
neformaliojo suaugusiųjų 
mokymo/si veiklas, gerinti 
paslaugų kokybę.

Balandžio 4–9 dieno-
mis Paryžiuje (Prancūzija) 
vyko projekto dalyvių sta-
žuotė „Neformaliojo suau-
gusiųjų švietimo paslaugų 
teikėjų vadybinių kompe-
tencijų ir lyderystės sti-
prinamas“. Stažuotės metu 
dalyviai išklausė lektorės 
dr. Giedrės Cibulskai-
tės-Veršinskienės seminarą 

„Prancūzijos formalioji ir 
neformaliojo švietimo sis-
tema“, kurio metu susipa-
žino su bendrojo ugdymo 
programomis, suaugusiųjų 
švietimu, TAU universite-
tų veikla, kultūros įstaigų, 
centrų įsitraukimu į nefor-
malųjį suaugusiųjų švieti-
mą.

Aplankė kultūros centrą 
Persepolis, kuriame tei-
kiamas neformalus švie-
timas suaugusiems ir mo-
kiniams, organizuojami 

įvairūs nemokami kalbų 
mokymo kursai, „rašytojo“ 
dirbtuvės ir kt. Projekto 
dalyviai lankėsi pameis-
trystės centre ir profesinia-
me licėjuje Lycee Belliard, 
kur diskutavo  kaip užti-
krinti suaugusiųjų profesi-
nio mokymo patrauklumą, 
lankstumą bei kokybę. 
Darbo rinkos mokymo 
centre „Greta“ išklausė 
seminarą „Suaugusiųjų 
lyderystės skatinimas“. 
Abiejose įstaigose dalyviai 

turėjo galimybę stebėto įs-
taigų darbo procesą, aptarė 
galimas bendradarbiavimo 
galimybes.

Viena išvykos diena 
buvo skirta susipažinti 
su kultūros centru Mains 
d‘eouvres. Tai ne tik kul-
tūros, bet ir menininkų re-
zidencijų, parodų, kultūros 
renginių centras. Čia vyko 
susitikimas su menininkais 
bei centro darbuotojais, 
kurie supažindino su savo 
kultūrine, švietėjiška ir 

aplinkosaugine veikla. 
Ketvirtadienį dalyviai 

lankėsi autistų profesinio 
mokymo organizacijo-
je Turbulences. Čia vyko 
diskusijos apie socialiai 
pažeidžiamų grupių narių 
įtraukimą į neformalųjį 
suaugusiųjų švietimą ir 
užimtumo skatinimą Buvo 
galimybė stebėti siuvimo, 
multimedijos, meno užsi-
ėmimus su suaugusiaisiais 
neįgaliaisiais mokiniais, 
aptariamos bendradarbia-

vimo galimybės.
Taip pat buvo aplankyti 

Sorbonos universitetas, bi-
blioteka, kur vyko paskaita 
su darbo stebėjimu „Ne-
formalus suaugusiųjų švie-
timas Prancūzijos bibliote-
kose: galimybės, pasiūla, 
asmenų įsitraukimas“, ste-
bėta suaugusiųjų neforma-
liojo švietimo veikla ga-
tvėje. Aptartas suaugusiųjų 
sveikos gyvensenos ska-
tinimas, dalyvauta vizite į 
baseiną Piscine Pailleron.

Po intensyvių darbų da-
lyviai nepraleido galimy-
bės aplankyti ir Paryžiaus 
įžymybes bei muziejus. 
Muziejuose, kaip ir Lietu-
voje, vyksta įvairios edu-
kacijos vaikams ir suau-
gusiesiems, įtraukiančios 
juos į aktyvią veiklą ir 
mokymąsi visą gyvenimą. 
Po dienų stažuotėje daly-
viai grįžo ne tik patobulinę 
savo kompetencijas bet ir  
su naujomis idėjomis savo 
institucijų veiklos plėtrai 
ir dar aktyvesniam suau-
gusiųjų įtraukimui į savo 
veiklas.

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.

Velykinėje mugėje – nuo „Kiškio pyragų“ iki medinių angelų
Velykinė mugė Nepri-

klausomybės aikštėje vėl 
sutraukė prekybininkus iš 
įvairių rajonų, keletą – ir iš 
Rokiškio krašto. Dauguma 
siūlomų prekių – ne masi-
nės gamybos produktai bei 
daiktai. To prekybos cen-
truose rasti nepavyks. Nors 
pirkėjai nebuvo gausūs, 
tačiau dauguma prekiau-
tojų džiaugėsi sėkminga 
prekyba ir sakė, kad vykti 
į Rokiškį ir pasiūlyti čia 
savo prekes bei gaminius – 
apsimoka.

Mugės laikotarpiu, ba-
landžio 12 – 13 d., netikėtai 
pakliuvo saulėtas ir pavasa-
riškas oras. Tai, žinoma, pre-
kybininkus džiugino. Vieni 
jų noriai bendravo ir mielai 
demonstravo prekes, kiti aiš-
kino esą „samdyti“ žmonės 
ir dėmesio nenorintys. Pre-
kės – itin įvairios.

UAB „Izabella“ atstovas 
iš Klaipėdos (prekinis žen-
klas – „Kiškio pyragai“) iš-
samiai pristatė duonos, pyra-
go bei konditerijos kepinius, 
pagamintus pagal daugeliui 
neįprastus receptus. Turbūt 
šis prekystalis galėtų preten-
duoti į populiariausio mugės 
objekto statusą, nes užmatyti 
pardavėją nuobodžiaujantį 
be pirkėjų buvo gana sudė-
tinga. Pirkėjams pristatyta 
grikių duona, taip pat - duo-
nos gaminiai iš kvietinių bei 
ruginių miltų, kurių sudėtis 
– 92 proc. nemaltų kukurū-

zų sėklų. Braunis, štrudelis, 
sausainiai „Parpaliukai“, 
sausainiai iš juodųjų serben-
tų, avižinių dribsnių bei mėtų 
lapelių ir kitos įdomybės taip 
pat laukė savo pirkėjų.

Nenuostabu, kad pavasarį 
siūlomi ir vaismedžių sodi-
nukai. Juos siūlė Vidmanto 
Vienažinio ūkio (Ramygala, 
Panevėžio rajonas) atstovė. 
Be visiems žinomų obelų, 
kriaušių, vynuogių ir kitų 
sodo augalų rūšių siūlomi 
ir dekoratyviniai augalai, 
iš kurių, pasak pardavėjos, 
populiariausios – šluotelinės 
hortenzijos.

Juvelyrinius gaminius 
siūlė dvi pardavėjos. Ant 
vieno prekystalio – papuo-
šalai iš medicininio metalo, 
ant kito – sidabras. Pažiūrė-
jus atidžiau, galima rasti ir 
bižuterijos. Viena jų, atvy-

kusi iš Vilniaus, stebėjosi, 
kad rokiškėnai noriai pirko 
papuošalus... augintiniams. 
Esą viena pirkėja įsigijo net 
kelis tokius gaminius.

„Mano svajonių kvapai“ 
(„Prestige Parfums“ ga-
mintojo atstovų Lietuvoje) 
prekes pristatanti Ingrida 
minėjo atvykusi iš toli, tik 
negalėjo nurodyti, iš kurio 
miesto, kadangi sakėsi gyve-
nanti net trijuose miestuose. 
Ši firma, prekiaujanti parfu-
merija, kosmetika ir namų 
kvapais, savo prekes pristato 
kaip itin aukštos kokybės ga-
minius. Ingrida sakė turinti 
Rokiškyje savo nuolatinius 
pirkėjus ir mugėje dalyvau-
janti, nes to prašė vietos 
žmonės. Šių gaminių turguje 
bei parduotuvėse nėra – jie 
siūlomi interneto svetainėje 
bei verslo, grožio parodose.

Įvairių raugintų produktų 
kibiriukai iš Plungės (preki-
nis ženklas „Rauginta“) tarsi 
siūlė paragauti įvairių daržo-
vių, pagamintų pagal ne vi-
siems žinomus receptus: čia 
buvo raugintų česnakų, špa-
raginių pupelių, pomidorų, 
patisonų, cukinijų, obuolių, 
ir, žinoma, agurkų bei ko-
pūstų.

Bičių produktais pre-
kiaujanti šeima – Daiva ir 
Algimantas Pridotkai iš 
Panevėžio, turintys bityną 
Biržų rajone, siūlė medų su 
įvairiais priedais – šaltalan-
kiais, mėtomis, citrinomis, 
imbieru, natūralaus vaško 
gaminius.

Knygas siūlė dvi leidyklos 
– „Raidynėlis“ ir „Andrena“. 
Pirmoji leidykla siūlo edu-
kacijai skirtas priemones 
bei knygas, o kita – dauge-

lio lietuvių autorių knygas. Į 
populiariausio leidinio titulą 
galėtų pretenduoti Birutės 
Kurgonienės knyga „Orga-
nizacijos lyderio kišeninis 
vadovas“. Šalia knygų - ir 
dailininko Audriaus Danile-
vičiaus miniatiūros, žirgus 
primenančios dekoracijos, 
kurių autorė – Patricija Ska-
beikytė.

„Raidynėlio“ atstovė sakė 
į Rokiškį su leidiniais atvy-
kusi pirmą kartą, „Andrena“ 
leidinius pristatanti moteris 
džiaugėsi kultūringais bei 
mandagiais Rokiškio pirkė-
jais ir sakė, kad atvykstanti 
nuolat.

Šiuolaikines mados ten-
dencijas pristatė prekybinin-
kė iš Kauno. Anot šios mo-
ters – pastaruoju metu itin 
madinga apranga su gyvūnė-
lių motyvais, skaros, prime-

nančios slaviškas, įvairios 
skraistės.

Patalynę mugėje galima 
nusipirkti natūralią – vilno-
nę arba medvilnės. Žmonės, 
atvykę „nuo Jūžintų para-
pijos“ pasakojo ten turintys 
savo verpyklą ir demonstra-
vo kepures, kojines, pirštines 
ne tik iš avies, bet ir iš šuns, 
alpakos bei ožkos vilnos. 
Gaminius jiems noriai ran-
komis mezga bei neria vietos 
moterys.

Medžio drožėjas Vytautas 
Jackūnas, dalyvavęs ne vie-
noje parodoje bei konkurse, 
į mugę sugalvojo atvykti 
pirmą kartą. Pasak kūrėjo, 
populiariausia jo prekė – 
mediniai inkilai, taip pat ro-
kiškėnai domėjosi bei pirko 
medinius angelus bei rūpin-
tojėlius.

„Grigaliūnų ūkis“ (Kavar-
skas, Anykščių rajonas) siūlė 
džiovintus vaisius bei daržo-
ves. Vienas įdomesnių gami-
nių – guminukai iš natūralių 
sulčių. Džiovintos cukinijos, 
batatai, burokėliai, paprikos, 
morkos bei kita įpakuoti 
taip, kad sudomintų sveiką 
maistą mėgstantį pirkėją.

Galbūt ne visos prekės 
paminėtos, tačiau jų visų iš-
vardinti neįmanoma. Žuvis, 
lietuviški bei latviški sūriai, 
ekologiškos valymo priemo-
nės... Daugelis prekybininkų 
į Rokiškį atvyks dar ne kartą.

Rita GRIGALIENĖ
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MOKYMAI ŪKININKAMS
Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Aukštaičių g. 5, Utena
2022 m. balandžio 26 d. nuo 9.00 val. (antradienis)

Nemokamas viešinimo renginys ūkininkams „Inovatyvūs mėsos 
konservų gamybos būdai“ Kauno kolegijai įgyvendinant projektą: 

„Inovatyvūs mėsos konservų gamybos būdai ūkyje“ 
(trukmė 4 ak. val.). 

Informacija ir registracija internete 
http://www.musuprojektai.lt/konservai/ arba tel. 8 700 40025.

„Parduodami sandėliai (5 vnt. - 364,50 kv.m.; 687,11 kv.m.; 352,02 kv.m.; 
1989,90 kv.m., 672,28 kv.m.) su žemės sklypu (21,77 ha), kurie yra adresu 

Stirniškio k. 1, Rokiškio r. Pradinė pardavimo kaina 128 000,- Eur. 
Turtas parduodamas viešose varžytinėse, kurios vyksta elektroniniu būdu 

interneto svetainėje www.evarzytynes.lt  iki 2022-05-05 d. 
(varžytinių Nr. 225134).

Papildomose el. varžytinėse parduodami įv. žemės ūkio paskirties žemės 
sklypai (9 vnt., bendras plotas ~44,48 ha), esantys Pasvalio raj. ir Kaune).
Dėl detalesnės informacijos kreiptis į antstolį Ričardą Kudrauską, adr. 
Vilniaus g. 174A LT-76299 Šiauliai, tel.: + 370 41 526 211, mob. tel.: + 370 

669 559 99, + 370 687 860 81, el. paštas: r.kudrauskas@antstoliai.lt.“

Socialinės paramos gavėjai bei 
gyvūnų globėjai, suskubkite

Lietuvos Respublikos 
Seimui priėmus Gyvūnų 
gerovės ir apsaugos įstaty-
mo pataisas, nuo 2021 m. 
gegužės 1 d. įsigaliojo pri-
valomas gyvūnų augintinių 
– šunų, kačių ir šeškų žen-
klinimas mikroschemomis 
ir jų registravimas Gyvūnų 
augintinių registre. Visuoti-
nis augintinių ženklinimas 
šiuo metu taikomas dau-
gumoje Europos Sąjungos 
valstybių. Valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnybos 
Rokiškio skyriaus vedėjas 
Laimutis Ragaišis primi-
nė, kad yra galimybė šią 
paslaugą gauti nemokamai.

Procedūra - greita ir 
neskausminga
Gyvūnų ženklinimas mi-

kroschema - neskausminga ir 
greita procedūra, kurios metu 
augintiniui švirkštu suleidžia-
ma ryžio dydžio mikrosche-
ma po oda. Kiekvienoje 
mikroschemoje užkoduota 
skirtinga, individuali skaičių 
seka, o vėliau duomenys apie 
paženklintą gyvūną ir jo sa-
vininką  užregistruojami ir 
Gyvūnų augintinių registre. 
Gyvūnų ženklinimas padeda 
grąžinti pasiklydusius ar ne-
laimės ištiktus gyvūnus į jų 
tikruosius namus.

Deja, toli gražu dar ne visi 
susirūpino paženklinti savo 
augintinius. Nemaža dalis 
dar galvoja, kad tai nesvarbu 
ir kaip nors išsisuks be papil-
domų rūpesčių. Socialiniuose 
tinkluose teko matyti disku-
sijų, kuriose teiraujamasi, 
ar būtina ženklinti namuose 
gyvenantį ir niekur neišei-
nantį katiną, o dalis imasi 
patarinėti, kad to daryti tikrai 
nebūtina.

Nesuklyskite, gyvūnų žen-
klinimas tikrai reikalingas vi-
siems augintiniams. Niekada 
negalime būti įsitikinę, kad 
gyvūnas nepaspruks iš namų 
ir nepasiklys. Be to, pagal 
įstatymą, kačių, šunų ir šeškų 
ženklinimas – privalomas.

Siūlė artimųjų 
augintiniams 
ženklinimo paslaugą 
padovanoti artėjančių 
švenčių proga
Valstybinės maisto ir ve-

terinarijos tarnybos (VMVT) 
Panevėžio departamento 
Rokiškio skyriaus vedėjas - 
valstybinis veterinarijos ins-
pektorius Laimutis Ragaišis 
kreipėsi į Rokiškio rajono 
gyventojus: „Artėja vienos 
gražiausių metų švenčių – Šv. 
Velykos (balandžio 17-18 d.) 
ir Motinos diena (gegužės 1 
d.). Daugelis iš mūsų susitiks 
su šeimos nariais, artimai-

siais, giminaičiais, ruoš vaišių 
stalą, ruoš mažas dovanėles 
ir malonius siurprizus. Daž-
nam iškyla klausimas, o ką 
gi padovanoti? VMVT Pane-
vėžio departamento Rokiš-
kio skyrius veterinarijos gy-
dytojai siūlo ir kviečia savo 
mylimam ir artimam žmogui 
padovanoti gerą ir praktišką 
dovanėlę - užsakyti ir nupirk-
ti iš privataus veterinarijos 
gydytojo augintinio paženkli-
nimo paslaugą. Tai tikrai bus 
puiki, reikalinga ir praktiška 
dovanėlė gražiausių metinių 
švenčių proga.“ 

Socialiai remtiniems 
bei oficialiems gyvūnų
 globėjams iki gegužės 
1 d. paslauga teikiama 
nemokamai
L. Ragaišis atkreipė dėme-

sį, kad gyvūnų ženklinimo bei 
įtraukimo į Gyvūnų auginti-
nių registrą išlaidos socialiai 
remtiniems asmenims yra 
kompensuojamos. Socialinės 
paramos skyrimo laikotarpis 
tokiu atveju turėtų įsitekti į 
laiką nuo 2021 m. gegužės 1 
d. iki 2022 m. gegužės 1 d.

Siūloma dėl gyvūnų žen-
klinimo kreiptis į veterinari-
jos gydytojus, kurie turi tei-
sę teikti šias paslaugas. Šie 
specialistai išaiškins tvarką, 
kokius dokumentus reikia pri-
statyti, kad išlaidos gyvūnų 
ženklinimui būtų atlygintos. 
Tie, kurie gyvūnus ženklino 
nuo 2021 m. gruodžio 31 d. 
ar dar tik ruošiasi suskub-
ti tai padaryti paskutinėmis 
likusiomis iki gegužės 1 d. 
akimirkomis, patys prašy-
mo Nacionalinei mokėjimo 
agentūrai (NMA) pildyti ne-
turės – dokumentus sutvarkys 
paslaugos teikėjai veterinari-
jos gydytojai.

Rokiškio rajone gyvūnų 
ženklinimo ir registravimo 
Augintinių registre paslaugą 
teikti turi teisę:

Edmundas Užupis, tel.  8 
458 71013

Jonas Vilutis, tel. 8 687 
22598

Petras Šeškas, tel. 8 698 
16375

Nidijus Aukštikalnis, tel. 8 
682 15916

Socialinės pašalpos gavė-

jas ar gyvūnų globėjas dėl jo 
laikomų augintinių (kačių, 
šunų bei šeškų) ženklinimo 
ir registravimo kreipiasi į 
pasirinktą Paslaugos teikėją. 
Prašymą dėl kompensacijos 
NMA gali teikti tik Paslaugos 
teikėjas. 

Kompensacija už gyvū-
nų augintinių paženklinimo 
ir įregistravimo Augintinių 
registre suteiktas paslaugas 
išmokama Paslaugos teikė-
jui – veterinarijos gydytojui, 
turinčiam veterinarijos prak-
tikos licenciją, arba asmeniui, 
baigusiam kačių, šunų ir šeš-
kų ženklinimo ir jų duomenų 
teikimo Augintinių registrui 
mokymus ir turinčiam mo-
kymų baigimo patvirtinimo 
dokumentą.

Paslaugos teikėjui išmo-
kama kompensacija už soci-
alinės pašalpos gavėjams ar 
gyvūnų globėjams nuo 2021 
m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. 
gegužės 1 d. suteiktas gyvū-
nų augintinių paženklinimo ir 
įregistravimo paslaugas.

Išlaidų kompensavimo 
Paslaugos teikėjams tvarka:

- Socialinės pašalpos ga-
vėjas kreipiasi į Paslaugos 
teikėją ir jam pateikia pažy-
mą, patvirtinančią socialinės 
pašalpos jam skyrimą;

- Paslaugos teikėjas Au-
gintinių registre patikrina, 
kiek augintinių gyvūnų buvo 
paženklinta ir užregistruota 
laikotarpiu nuo 2021 m. ge-
gužės 1 d. iki 2022 m. gegu-
žės 1 d.

- Paslaugos teikėjas pažen-
klina ir registruoja gyvūnus 
augintinius. Bendras pažen-
klintų ir užregistruotų gyvūnų 
augintinių skaičius negali būti 
didesnis kaip 3.

- Gyvūnų globėjai kreipia-
si į Paslaugos teikėją. Gyvū-
nų globėjams neribojamas 
ženklinamų ir registruojamų 
gyvūnų augintinių skaičius.

-  Paslaugos teikėjas išra-
šo sąskaitą faktūrą arba PVM 
sąskaitą faktūrą socialinės 
pašalpos gavėjui ar gyvūnų 
globėjui.

Iki gegužės 1 d. liko ma-
žiau nei trys savaitės...

Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos bei 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Juodupės gimnazijoje vyko edukacinės 
ugdomosios veiklos renginys „Gamtos diena“

Balandžio 11 dieną, po 
pamokų, Rokiškio rajono 
Juodupės gimnazijoje vyko 
edukacinės ugdomosios 
veiklos renginys „Gamtos 
diena“, kuriame dalyva-
vo 5-8 klasių mokiniai bei 
MEPA projekto vykdytojai 
– gimnazistai.

 
„Gamtos dienos“ dalyvių 

grupės atliko biologijos, fizi-
kos, geografijos ir chemijos 
užduotis, kurias paruošė šių 
dalykų mokytojos. Moki-
niai su geografijos mokyto-
ja Jolita Stankevičiūte ėjo 
į lauką ir ten atliko jiems 
skirtas užduotis. Mokiniai, 
išmatavę medžio skersmenį, 
turėjo apskaičiuoti jo amžių, 
ant popieriaus lapų atkartoti 
medžių žievių fragmentus, 
nustatyti Vyžuonos upelio 
dešinįjį ir kairįjį krantą, ras-
ti aplink gimnazija užterštus 
plotus ir pateikti pasiūlymus, 
kaip tas problemas spręsti.

 Atlikę užduotis grupėse, 
mokiniai susirinko į klases ir 
aptarė atliktus darbus, pasi-
dalino rezultatais. Kilo klau-
simas kuris upelio krantas 
yra kairysis, kuris dešinysis, 
taip pat nemažai buvo disku-
tuojama apie užterštas vietas 
netoli gimnazijos ir kaip tas 
prišiukšlintas vietas būtų ga-
lima sutvarkyti.

 Renginys mokiniams la-
bai patiko, dalyviai skirstėsi 
kupini įspūdžių bei noro da-
lyvauti panašiose veiklose.

Rokiškio rajono Juodu-
pės gimnazijos inform.



21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Asmens sargybinis 
00:25 Komisaras Reksas 
01:15 (Ne)emigrantai
02:10 Nacionalinė ekspedicija
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Jonas Mekas
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:35 Moderni šeima 
06:30 Didvyrių draugužiai 
07:00 Ukraina 24
08:30 Spintos šou su Vinted 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Mažoji našlė 

08:05 Avelės ir vilkai
09:45 Latė ir stebuklingas akmuo
11:20 Penas. Nuotykiai Niekados 
šalyje
13:30 Krokodilas Dandis
15:30 Rožinė pantera
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Aš matau tavo balsą
21:30 Pats sau milijonierius
23:25 Kvaišų atostogos
01:30 Naujokas

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų 
komandinis čempionatas
08:00 Varom! 

08:30 Tauro ragas
09:00 Pričiupom! 
09:30 Didingoji Gvadalkivyro 
upė
10:35 41-asis Tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis
13:20 Jau atvažiavom?
15:15 Aeroplanas
17:05 Saulės cirkas. Visatos 
pakrašty
18:50 Bėgimas džiunglėse
21:00 Nojaus laivas
23:50 Devyni jardai
01:45 Krydas. Gimęs kovoti

Lrytas

05:10 Istorija gyvai
05:35 Vantos lapas
06:00 Daktarė Kovalčiuk

2022-04-15 8 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis
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05:05 Dizaino 
dokumentika
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Ryto garsai
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:50 Didžiųjų kačių 
epocha 
12:40 Mėlynoji planeta 2
13:35 Jaunasis 
Montalbanas 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius

20:30 Panorama
21:00 Velyknakčio liturgija
23:05 Po bažnyčios skliautais
00:10 „Apolo 13“ 
02:25 Didžiųjų kačių epocha
03:15 Istorijos detektyvai
04:00 Jaunasis Montalbanas

Tv3

06:00 Vėžliukai nindzės 
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Ukraina 24 
09:00 Amžius ne riba
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo 
istorijos
12:00 Laukinė Naujoji Zelandija 5
13:10 Laukinė Patagonija

14:20 Šuniškas gyvenimas
16:10 Žvėrelių maištas
18:00 Spintos šou su Vinted 
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
21:30 Prasiveržimas
00:00 Gailestis
01:55 Rembo. Paskutinis kraujas
03:55 Nuodinga rožė

Lnk

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija
08:05 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Ponas Magu
09:30 Ogis ir tarakonai
09:50 Medžioklės sezonas 
atidarytas 3!
11:20 Trys nindzės sugrįžta
13:15 Jau baigėm?

15:05 Ponas Bynas
15:40 Paskutinės atostogos
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Batuotas katinas Pūkis
21:15 Naujokas
23:40 Maištas biure
01:30 Keršto įstatymas

Btv

06:10 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:10 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
08:00 Varom! 
09:00 Brazilija – gamtos istorija
10:05 Neatrasta Kolumbija
11:10 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
12:15 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos
13:25 Pragaro virtuvė

14:25 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Krydas. Gimęs kovoti
00:45 Nuo sutemų iki aušros. 
Kruvini Teksaso pinigai
02:25 Jūrų pėstininkas 5. Mūšio 
laukas

Lrytas

05:20 Reali mistika 
06:00 Daktarė Kovalčiuk
06:59 Programa
07:00 Daktarė Kovalčiuk
08:00 Vyrų šešėlyje
08:30 Eko virusas
09:00 Aiškiaregė
10:00 Vantos lapas
10:30 Istorija gyvai
11:00 Švarūs miestai - Švari 
Lietuva
11:30 Inovacijų DNR

12:00 Teisingumo agentai
14:00 Pėdsakas
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Miško balsas
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas
19:00 Reali mistika
20:00 Žinios
20:30 Tas beprotiškas rusiškas 
pasaulis
22:30 Žinios
23:00 Teisingumo agentai
01:00 Pėdsakas
02:50 Reali mistika
03:35 Lietuvos dvarai
04:00 Miško balsas
04:20 Aiškiaregė
05:10 Istorija gyvai
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko 
užrašai
10:00 Trys karalaičiai 
11:00 Velykų šv. 
Mišios ir Popiežiaus 
Pranciškaus 
palaiminimas
13:50 Mis Marpl. 
Žmogžudystės vizija
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Koncertas „Už pergalę 
gyventi“
20:30 Panorama
21:00 Labdaros koncertas „Už 
pergalę gyventi“
22:30 Varinis žmogus 
00:30 Koncertas „BROLIAI-
БРАТТЯ"
02:10 Auksinis protas
03:15 Kas ir kodėl?
03:45 Mano Lietuva
04:05 Dainuoju Lietuvą

Tv3

06:00 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys
07:00 Ukraina 24 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Amerika. Keturi metų 
laikai 1
13:10 Vakaro pasakojimai
15:10 Džiunglių knyga
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai
22:00 Kingsman. Slaptoji tarnyba
00:40 Egipto dievai
03:05 Šventoji žemė

Lnk

06:00 Tomo ir Džerio šou 
06:30 Mažasis riteris Trenkas

08:00 Miško balsas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šv. mišios
10:00 Pasveikinkime 
prisikėlimą
11:00 Benai, plaukiam į Nidą
12:00 Teisingumo agentai
4:00 Pėdsakas
16:00 Žinios
16:30 24/7
17:30 Mama
18:00 Žinios
23:00 Teisingumo agentai
01:00 Pėdsakas
02:50 Reali mistika
03:35 4/7
04:20 Pasveikinkime 
prisikėlimą
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Kas ir kodėl? 
06:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
07:00 Tai kur toliau? 
07:55 Troliai
09:25 Stipruolis Hansas
10:25 Cirko programa
12:10 Sinbadas. Septynių 
jūrų legenda 
13:35 Išgelbėti Florą 
15:10 Koncertas 
„BROLIAI-БРАТТЯ"
16:50 Grupės „Go_A" 
koncertas Vilniuje
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios

19:15 Auksinis protas
20:30 Panorama
21:00 Dainuoju Lietuvą
23:00 Vestuvinis štrudelis ir saldi 
laimė 
00:30 Koncertas „BROLIAI-
БРАТТЯ"
02:10 Auksinis protas
03:15 Kas ir kodėl? 
03:45 Mano Lietuva
04:05 Dainuoju Lietuvą

Tv3

06:00 Monstrų viešbutis 
07:15 Ukraina 24
09:25 Loch Nesas
11:30 Suteik man sparnus
13:55 Piršlybos
16:05 Alisa Veidrodžio 

karalystėje
18:30 TV3 žinios 
19:30 Paslaptingas sodas
21:35 Moterys meluoja geriau 
3:10 Antrasis šansas
01:20 Bulis 
02:20 Elementaru
03:15 Majų baikerių klubas 
04:25 Mažieji genijai 
04:50 Bulis
05:35 Moderni šeima

Lnk

06:20 Peliukas Stiuartas Litlis 
06:50 Tomo ir Džerio šou 
07:20 Avelės ir vilkai 2 
08:50 Tomas ir Džeris
09:55 Pelenės istorija. 
Žvaigždžių pakerėta 

12:00 Marlis ir aš 
14:25 Krokodilas Dandis 2 
16:40 Rožinė pantera 2 
19:30 Triušis 
21:20 Godzila 2. Monstrų 
karalius 
23:50 Nepasirinkti keliai 
01:30 Pats sau milijonierius  

Btv

06:55 Neatrasta Kolumbija 
08:00 Didingoji Gvadalkivyro 
upė
09:10 Susipažinkite – lokiai 
10:20 40-asis Tarptautinis Monte 
Karlo cirko festivalis 
12:45 Auksinis berniukas 
14:40 Aeroplanas 2

16:25 Mano žmona - ragana 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Karalius Artūras. Kalavijo 
legenda 
23:30 Nojaus laivas 
02:10 Devyni jardai

Lrytas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:15 Vantos lapas
06:00 Bušido ringas
06:15 TV parduotuvė
06:30 Eko virusas
07:00 Švarūs miestai - Švari 
Lietuva
07:30 Aiškiaregė
09:00 Pop grupės "Studija" ir R. 
Ščiogolevaitės koncertas.

11:00 Populiariausios Ovidijaus 
Vyšniausko dainos
12:15 TV parduotuvė
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 Irūna ir Marius
16:00 Reporteris
16:30 Livetos ir Petro 
Kazlauskų koncertas
17:30 Mama
18:00 Reporteris
23:00 Nauja diena
00:00 Gyvai
01:00 Aiškiaregė
02:30 TV parduotuvė
02:45 Mokslo ritmu
03:00 Pėdsakas
04:35 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas 
2 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyventi kaime gera
12:30 1000 pasaulio 
stebuklų
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Premjera. Ponių 
rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama

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 Prieš srovę 
20:30 Tautos tarnas 
21:00 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Belaisvė
00:55 Bulis 
01:55 Elementaru 
02:50 Majų baikerių klubas 
04:10 Mažieji genijai 
04:45 Bulis 
05:30 Moderni šeima

Lnk

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

11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Susikaupk 
00:40 Paskutinis laivas
01:40 Nepasirinkti keliai 
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Seklys ir Makaulė
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis

13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena. 
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom! 
21:00 Betmenas. Pradžia
23:50 Karalius Artūras. Kalavijo 
legenda 
02:15 Strėlė
03:05 Akloji zona

Lrytas

06:15 TV parduotuvė
06:30 Inovacijų DNR
07:00 Reali mistika
08:00 Daktarė Kovalčiuk
09:00 Pėdsakas
10:05 Netikėtas teisingumas
11:10 Neišsižadėk
12:15 TV parduotuvė

12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena
14:00 Vieno nusikaltimo istorija
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 NeSpaudai
17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris
18:25 Renovacija iš arčiau
18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris
23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 NeSpaudai
00:30 Vieno nusikaltimo istorija“ 
01:30 Reali mistika
02:30 TV parduotuvė
02:45 Mokslo ritmu
03:00 Netikėtas teisingumas
03:55 NeSpaudai
04:35 Reali mistika
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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 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios. 
22:30 Juodosios mišios 
00:55 Paskutinis laivas
01:50 33 
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:45 Alchemija
05:15 RETROSPEKTYVA

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 
14:50 Teisingumo agentai
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Universalus karys. Sugrįžimas 
22:45 Trigubas X. Aukštesnis lygis 

Lrytas

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
12:15 TV parduotuvė
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05:05 Jonas Mekas
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
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
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 Degantis pasaulis 
00:10 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Jonas Mekas
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:30 Moderni šeima 
06:00 Vėžliukai nindzės 
06:30 Didvyrių draugužiai 
07:00 Ukraina 24

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 Vienas šūvis. Dvi kulkos
00:55 Bulis 
01:55 Elementaru 
02:55 Majų baikerių klubas 
04:05 Mažieji genijai 
04:35 Bulis 
05:25 Moderni šeima

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4

06:30 Bus visko 
07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios. 
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou 
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios. 
22:30 33
01:00 Paskutinis laivas
01:55 Susikaupk
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 CSI. Majamis

07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
10:30 Seklys ir Makaulė
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Trigubas X. Aukštesnis lygis 
23:00 Betmenas. Pradžia 

Lrytas

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
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. intelektualios 
politinės satyros šou
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

K
ET

VI
R

TA
D

IE
N

IS
 0

4.
21 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
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

Tv3

05:25 Moderni šeima
06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Ukraina 24
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 Farai 
20:30 Tautos tarnas 
21:00 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Suvokimas
01:00 Bulis.
02:00 Elementaru 
03:00 Majų baikerių klubas 
04:15 Mikė.
04:50 Bulis 
05:30 Moderni šeima

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Šeškinės 20 
07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

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
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22 05:05 Jonas Mekas
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas 
2
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? TV 
žaidimas
12:00 Pusryčiai pas 
kaimyną
12:30 Širdyje lietuvis
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
16:30 Pagalbos šauksmas 

17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Ex Machina 
00:55 Išganytojo aikštė
02:45 Sukurta Lenkijoje 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Mano geriausias draugas
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:30 Moderni šeima 

06:00 Vėžliukai nindzės 
06:30 Didvyrių draugužiai 
07:00 Ukraina
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 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Išvirkščias pasaulis
21:20 Geležinis žmogus
23:55 Markas Feltas. Žmogus, 
sugriovęs Baltuosius rūmus
02:00 Vienas šūvis. Dvi kulkos
04:20 Moterys meluoja geriau

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4

06:30 Bučiuoju. Rūta 
07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida. 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Ričardas Džiuelas 
23:45 Asas 
01:35 Juodosios mišios 
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
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
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Baudėjas 
00:00 Universalus karys
01:45 Strėlė

Lrytas

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
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

Skirkite 1,2 procentų paramą 
Rokiškio mamų klubui

Skirkite 1,2 procentų 
GPM Rokiškio mamų klubui.

 Galbūt Jūsų draugai ar ar-
timieji nėra apsisprendę - tuo-
met pakvieskite ir juos, juk su 
didesne parama galime daug 
daugiau!

ASOCIACIJA 
ROKIŠKIO MAMŲ 
KLUBAS
Kodas 304314229
 Norintys paremti Ro-

kiškio mamų klubą galite 
pervesti norimą sumą į ban-
ko sąskaitą Šiaulių bankas 
LT197182800005700978, 
paskirtyje įrašyti „parama“.
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PASLAUGOS

• Atliekame visus darbus, kas 
susiję su kapais.  
Tel. 8 603 76 267. Rokiškis
• Valymo įrenginiai su pilnu 
įrengimu, visais reikalingais 
sertifikatais ir galimybe 
gauti savivaldybės paramą 
iki 1000 Eur. Registruojame 
norinčius. Kreiptis 
telefonu arba el. paštu 
komunikacijusistemos@
gmail.com. Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 652 63 120. Rokiškis
• Kubilo nuoma Rokiškyje ir 
aplink. . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Kapavietės pamatėlio 
tinkavimas mozaikiniu tinku. 
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Ieškinių, procesinių 
dokumentų, taikos sutarčių 
rengimas teismui, įvairių 
prašymų, pretenzijų, skundų 
rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos 
teisinės paslaugos. Taikos g. 
19, Rokiškis.  
Tel. 8 693 66 229. Rokiškis

• Medinių grindų, parketo, 
laiptų pakopų, slenksčių 
šlifavimas, špakliavimas, 
lakavimas, poliravimas, 
restauravimas, atnaujinimas 
bei grindų klojimas.  
Tel. 8 643 99 966. Rokiškis

PERKA
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• Sveiki, Priksiu Moskvič 
automobilio galinį 
amortizatorių. Geriau būtų 
naujas arba labai gero stovio.. 
Tel. 8 674 22 162. Rokiškis
• Perku garažą Šatrijos g., už 
buvusio DNB banko.  
Tel. 8 654 09 009. Rokiškis
• Superkame metalo laužą 
Jūsų kieme. Buitinę techniką 

išvežame nemokamai.  
Tel. 8 624 65 221. Rokiškis
• Perku antikvarą, 
sendaikčius, militaristiką, 
senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765. 
Rokiškis
• Vikšrinio traktoriaus DT-
75 stabdžių juostas  arba 
kaladėles. Telyčaitę nuo 5 
mėn. amžiaus.  
Tel. 8 676 43 327. Rokiškis

• Du minkštus čiužinius. 2x0,8 
m. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Ąžuolo masyvo baldus 
3+2+1. iš Vokietijos. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• Kompiuterio kėdę. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Rankų darbo naudotas 
puikios būklės virtuvines 
spinteles ir dujinę viryklę su 
gartraukiu. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 602 92 910. Rokiškis
• Pakabinamą spintelė indams 
- 10 Eur., pastatomą - 20 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Sofą su gulima funkcija, 
dvivietį fotelį, tik sėdimas, 
rašomąjį stalą, senovinę uosinę 
spintą ir du apvalūs stalus. Visi 
baldai po 50 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Viengulę lovą. Čiužinys 80 
cm pločio. Kaina 71 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulį fotelį. Išsitraukia į 
priekį. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Nedidelį išskleidžiamą 
kampą. Pasidaro dvigulė lova. 
Yra dėžė patalynei. Kaina 
155 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Prieškambario komplektą. 
Viršutinė dalis nusimontuoja, 
galima ir visiškai išardyti. 
Kaina 100 Eur.  

BALDAI

Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Virtuvės kampą. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Labai geros būklės lovą su 
patalynės dėžе.  
Tel. 8 623 71 135. Rokiškis
• Labai geros būklės virtuvinį 
baldų komplektą su apvaliu 
valgomojo stalu. Baldai be 
defektų. Kartu su orkaite ir 
kaitlente. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 621 04 666. Rokiškis
• Geros būklės dvigulę lovą su 
čiužiniu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 646 05 387. Rokiškis
• Sofą - lovą, 125 Eur., fotelius 
po 41 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Spintą iš geros plokštės. 120 
cm pločio - 150 Eur. Didesnė, 
prastesnės plokštės spintą - 
125 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Išskleidžiamą kampą su 
daiktadėže. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Fotelius rudos spalvos. 2 vnt. 
po 31 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Stalą. Stalviršius 36 mm 
storio. Kaina 52 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulį fotelį. Išsiskleidžia 
į priekį. Šviesus - 78 Eur, 
tamsus - 87 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Viengulį fotelį. Gulima dalis 
100 cm. Yra 2 vnt. Kaina 
41 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Spintą stumdomomis 
durimis. Plotis 201 cm. Kaina 
195 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dvigulę lovą be čiužinio - 
155 Eur., su čiužiniu - 200 
Eur., kurio plotis 160 cm. 
Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tris vienodas kėdes. Už visas 
9 Eur. Kamajai.  
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Rašomąjį stalą. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 622 37 821. 
Rokiškis
• Rašomąjį - darbo stalą 
mokiniui, ofisui. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Dvigulę lovą. 140 cm pločio. 
Kaina 169 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

• Labai dailų Abisinijos 
berniuką. Sorel spalvos. 
Katinėlis turi augintinio pasą, 
mikroschemą, nukirmintas, 
nublusintas, socializuotas 
ir jau gali keliauti į naujus 
namus. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 688 47 300. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintą 
kiaulę. Iki 200 kg.  
Tel. 8 686 68 087. Rokiškis
• Ūgtelėjusius virš 1 
mėn. laiko du ožiukus. 
Savarankiški, ėda šieną. Kaina 
sutartinė. Juodupės seniūnija. 
Tel. 8 629 56 192. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Ieškau darbo. Galiu pjauti, 
skaldyti malkas.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Moteris 43 m. ieško darbo. 
Galiu tvarkyti aplinką, grėbti 
lapus ir t.t. Tel. 8 602 21 055. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi pagalbiniai 
darbuotojai. Darbas lauke.  
Tel. 8 647 49 235. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis 
darbininkas dirbti prie vidaus 
apdailos. Tel. 8 632 21 348. 

Rokiškis
• 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

• Microlife inhaliatorių. 
Bandytas vos kelis kartu. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 31 271. Rokiškis
• Geros būklės autokėdutę 
Milli Safe. Tinka vaikams nuo 
9 kg iki 25 kg. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 682 31 271. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 627 83 783. Rokiškis
• Minimą vaikišką mašiną. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
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• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
0,50 Eur/vnt. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Valties variklį Suzuki 2,5 
AG. Keturtaktis. Labai 
ekonomiškas. Valtį stumia 
3,40 m  be problemų ir 
vėjuotą dieną. Kaina 425 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Medsukį. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 686 68 087. Rokiškis
• Beržų ir liepų vantas. Kaina 
2 Eur. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Ramundas GM kokybiškus 
be žievės ir kitų priemaišų 
medienos pjuvenų briketus 
RUF. Viename padėkle 
supakuota 960 kg. Kaina 
1 padėklo 255 Eur. tame 
tarpe 9% PVM. Atsiėmimas 
Miškininkų 10, Rokiškis. Už 
papildomą mokestį galime 
pristatyti iki pirkėjo sandėlio. 
Kaina 255 Eur.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Vandentiekio vamzdį 8 cm 
11 metrų ilgio, ketaus dureles, 
groteles, šiltnamiui krosnis, 
dūmtraukius, senovines 
molines plytas.  
Tel. 8 612 21 255. Rokiškis
• Sodo skėtį. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
• Plastikines statines. 25 l. Po 
5 Eur/vnt. Tel. 8 600 13 201. 
Rokiškis
• Malkas. Pagrinde klevas. 
2 m rąsteliais, traktorinė 
priekaba 10 m. Kaina 290 
Eur. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Rankinį laikrodį Retox. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. 
Supakuotas maišuose. Kaina 
4 Eur. Tel. 8 670 97 023. 
Rokiškis
• Naudotą stogo dėžę Kamei 
Delphin Box 260. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 650 72 350. 
Rokiškis
• Metalinius lovius. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 620 21 782. 
Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą. 
30 l su kraneliu. Tinka laikyti 
sultims, sulai, alui. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Labai prižiūrėtą tvarkingą 
Honda keturtaktį 2,3 AG 
valties variklį. Pakeisti 
tepalai. Paruoštas sezonui. 
Labai kuro mažai ima. Dirba 
labai tyliai. Kupiškis. Kaina 
320 Eur. Tel. 8 675 88 304. 

KITA Rokiškis
• Lapuočių skaldytas malkas. 
Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Malkas kaladėmis arba 
skaldytas. Atvežame. 
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Sausas žalias malkas. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Medinius garažo vartus. 3 
vnt. 60 Eur/vnt.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Virtuvinį centrinio šildymo 
kietojo kuro katilą Kalvis. 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 646 68 130. Rokiškis
• 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

• Ieškau kas dovanoją mažą 
kačiuką. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Pamesti buto raktai (susegti 
trys su žaliu durų atidarymo 
magnetukų).  
Tel. 8 616 05 687. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Tvarkingą ir galingą 
kompiuterį Lenovo Y700. 
CPU-i7-6700HQ, RAM - 8 
GB DDR4, SSD 120 GB ir 
1TB HDD, vaizdo plokštė 
GeForce GTX 960M 4 GB. 
Akumuliatorius laiko 2 
val. Kaina galutinė. Kaina 
320 Eur. Tel. 8 629 76 680. 
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 100 Eur.  
Tel. 8 629 76 680. Rokiškis
• Kompiuterio monitorių. 
Ekrano įstrižainė 48 cm, 14 
Eur. Klaviatūrą, yra ir rusų 
kalba,  5 Eur. Kamajai.  
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• iPad 64 GB. Dedasi Sim 
kortelėm galima naudoti kaip 
telefoną ir kaip planšetinį 
kompiuterį filmams, 
žaidimams. Laidas, plius 
kroviklis. Išsamiau telefonu. 
Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 607 33 201. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį Intel 

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

Pentium G4400. 4 GB 
RAM DDR4. 120 GB SSD 
naujas. Windows 10. Dovanu 
monitorius. Kaina 155 Eur. 
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis

• 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

MAISTO PRODUKTAI

• Gerai veikiantį telefoną 
Samsung ACE GT-S5830. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 03 019. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną LG 
G4C . Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 621 03 019. Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
Galaxy S9 64 GB. Pilna 
komplektacija. Spalva 
Coral Blue. Dedasi dvi Sim 
kortelės. Dokumentai, dėžutė, 
ausinės, kroviklis, 2 dėkliukai 
(1 magnetinis), belaidis 
kroviklis. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Naują neišpakuotą Samsung 
A22 5G. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 606 72 753. Rokiškis
• Naują neišpakuotą Samsung 
A22 5G. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• iPhone 6 Plus. Veikia, kaip 
turi veikti. Skilęs viršutinis 
stikliukas, naudotis netrukdo. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 676 85 290. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Seną gražų pianiną 
J. Gustafsson, Švedija. 
Dramblio kaulo klavišai. 
Kaina 340 Eur.  
Tel. 8 602 73 755. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Gyvenamąjį namą su 
ūkiniais pastatais, garažu ir 
šuliniu Kamajų miestelio 
centre 22 a namų valdos 
sklype. 5 kambariai, virtuvė, 
vonia, tualetas, rūsys po namu 
ir garažu. Kūrenamas kietu 
kuru. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 685 26 788. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą Aukštaičių 
g. Tel. 8 646 90 237. Rokiškis
• Geroje vietoje Panemunėlio 
gelež. st. namą, ūkinius 
pastatus, pirtis. Yra trifazis, 
28 a žemės. Geri kaimynai. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Laivės g. 4-17. Atskiras 
įėjimas. Buvusi kirpykla. 
Telefonas pasiteiravimui 
+44 7928 463070. Kaina 
17000 Eur. Tel. 8 606 70 084. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės 
g., Rokiškis. Pirmas aukštas. 
Mūrinis namas. Butas šviesus, 
kambarys su niša. Tvarkinga 
laiptinė. Pigus išlaikymas. Be 
balkono. Kaina 19200 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Panemunėlio gst. prie 
Šetekšnos upės didelę sodybą 
su 2 ha žemės sklypu. Namo 
bendras plotas: 152,82 kv. m. 
Yra ūkinis pastatas. Kaina 
10000 Eur. Tel. 8 687 41 112. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butas, 
Vilties g., renovuojamame 
name. 4 aukštas, (9 aukštų 
name). Tel. 8 699 84 623. 
Rokiškis
• 0,061 ha žemės sklypas 
Rokiškio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Uljanavos 
k., Smėlynės g. 10. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 615 93 503. 
Rokiškis

• Rokiškio r. Juodupėje 
ant upės kranto tvarkingą 
sodybą su erdviu 80 a 
sklypu. Išpuoselėta aplinka, 
pasodintas vynuogynas. 
Namas 94 kv. m, 4 kambariai, 
virtuvė, vonios kambarys. 
Arčiau upės, pirtis su terasa. 
Rūsys, ūkinis. Kaina 82000 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Liepų g., 
Juodupėje. Mūrinis namas. 
Plastikiniai langai. Kambariai 
nepereinami. Penktas aukštas. 
Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Erdvų 79 kv. m 4 kambarių 
butą mikrorajone, puikioje 
vietoje. Yra didelis 
balkonas, rūsys. Kambariai 
nepereinami, 5/5 a.  
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Tvarkingą sodą su baldais 
ir buitine technika Pavasario 
sodų b., Juodupė. 6,9 a 
žemės, ūkinis, šulinys, rūsys 
po visu namu. Svetainė, 
virtuvė, miegamasis, židinys. 
Yra elektra. Vasarą galima 
gyventi. Ramioje vietoje. 
Kaina derinama vietoje. 
Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 629 32 647. Rokiškis
• Sodybą 15 km. nuo 
Rokiškio, Pakapinės k. 
Lukštai – 4 km.  Žemės 30 a, 
namas 59 kv. m. Šviesi vieta, 
800 m nuo miško. Yra šulinys 
su geriamu vandeniu, rūsys, 
ūkiniai pastatai. Niekas name 
negyveno kelerius metus, 
todėl reikalingas remontas. 
Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 602 73 755. Rokiškis
• Jaukų 3 kambarių butą 
Kavoliškyje per du aukštus. 
Erdvi virtuvė, vonios 
kambarys, balkonas. Kaina 
derinama. Kaina 24500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Mūrinį gyvenamąjį namą su 
ūkiniais pastatais Didsodės 
k., Juodupės sen. 3 kambariai, 
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

• Ieškau komercinių patalpų. 
Patalpų plotis iki 50 kv. m. 
Tel. 8 624 26 219. Rokiškis
• Išsinuomočiau 1 kambario 
butą Rokiškio mieste.  
Tel. 8 637 18 030. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą. 2 
kambarių idealiausia.  
Tel. 8 628 36 785. Rokiškis

NUOMA
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• 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

• Husqvarna 2 kW. Kuriasi, 
dirba labai tvarkingai. 
Kompresija gera. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 675 88 304. 

SODO, DARŽO TECHNIKA

Kupiškis
• Tvarkingą prižiūrėtą 
Husqvarna traktoriuką - 
žoliapjovę. Prieš metus įdėtas 
naujas variklis 17,5 hp, naujas 
akumuliatorius, pakeisti 
nauji peiliai, tepalai. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 656 24 402. 
Rokiškis
• Naudotą puikiai veikiantį 
Bosch gyvatvorės pjaustymo 
aparatą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 56 404. Rokiškis

• Dviračio vežimą. Nuotrauką 
ne jo, bet panašaus. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Naudotas veikiančias ratų 
montavimo ir balansavimo 
stakles ir tepalo surinkimo-
ištraukimo talpą. Dusetos. 
Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Geros būklės televizorių 
LG 2017m. 81 cm įstrižainė. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 621 03 019. Rokiškis
• Visiškai naują automobilinį 
vaizdo grotuvą Pioneer AVH-
A3200DAB. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 658 50 027. Rokiškis
• Tik išbandytą stebėjimo 
kamerą. Garantija 2 m. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 622 00 338. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Motobloką „Pubert“ su 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

trimis bėgiais, japonišku 
„Honda“ varikliu ir žemės 
įdirbimo padargais.  
Tel. 8 628 60 062. Rokiškis
• Traktorių MTZ-82L. Galia 
59,6 kW, 1992 m. Trijų 
korpusų plūgą.  
Tel. 8 671 71 910. Rokiškis
• Traktoriaus kablį.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Tvarkingą žemės įdirbimo 
frezą. Plotis 1,6 m. Jūžintai. 
Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Galingą labai mažai naudotą 
motobloką. 16 AG. Kaina 
derinama. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 645 01 012. Kupiškis
• Hidraulinį cilindrą su 
elektriniais vožtuvais. 4 vnt. 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Reduktorių. Tinka gaminti 
malkų skaldyklę. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
• Tvarkingą grėblį-vartytuvą 
Akpil . Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• Motobloko Neva originalius 
ratus. 2 vnt. Po 20 Eur.  
Tel. 8 673 48 456. Rokiškis
• Kultivatorių su 
prikabinamais grumstų 
trupintuvais (traktoriams T-25 
arba T-40), darbinis plotis 2,3 
m. Benzininį, dviejų cilindrų, 
keturtaktį, keturių pavarų, 12 
A. G. oru aušinamą variklį 
(naują). Kainos sutartinės. 
Tel. 8 614 76 408. Rokiškis
• Hidraulinį vandens purvo 
siurblį. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis

• Techniškai tvarkingą Audi 
A6 Quattro. 2005 m., 2,7 
l, dyzelis, TA iki 2024-02. 
Pakeisti tepalai. Odinis 
salonas, elektra, kablys ir t.t. 
Informacija telefonu. Kaina 
2550 Eur. Tel. 8 606 12 490. 
Rokiškis
• Tvarkingus moteriškus, 
vyriškus, paaugliams 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

dviračius. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Tvarkingus moteriškus 
dviračius. Kojiniai bėgiai, 
šviesos. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Elektrinį paspirtuką ir 
elektrinį dviratį.  
Tel. 8 684 51 525. Rokiškis
• Vaikišką dviratį. R20 ratai, 3 
vidinės Nexus pavaros. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 621 03 019. 
Rokiškis
• Darbinį VW Transporter. 
2,4 l, 57 kW, dyzelis. TA 
nėra, visada praeidavo 
Anykščiuose. Ilgai stovėjusi, 
patempus ar ant eterio 
užsiveda iškarto. Dirba, 
važiuoja gerai. Meistras 
nustatė, kad neveikia žvakių 
pakaitinimas. Papuvę 
slenksčiai. Yra kablys. Kaina 
670 Eur. Tel. 8 611 83 398. 
Anykščiai
• Opel Astras. 1998 m., 2,0 l, 
60 kW, dyzelis, TA iki 2024-
02. 2 durų. Kaina 535 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• BMW 320. 2007 m., 120 
kW, 2 l, dyzelis, automatas. 
Odinis salonas. Galinė vaizdo 
kamera. Kėbulo defektai. 
Kaina 3300 Eur.  
Tel. 8 628 44 696. Rokiškis
• Renault Scenic. 2000 
m., benzinas,  79 kW, nėra 
TA. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 200 Eur. Tel. 
8 683 68 166. Rokiškis
• Opel Astra 2006 m. dalimis. 
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• Važiuojantį VW Polo. 1,7 l, 
SDI, dyzelinas, TA iki liepos 
mėn. Pakeisti diržai, tepalai. 
Geros žieminės padangos su 
kitais ratais priedo. Kaina 
450 Eur. Tel. 8 607 37 618. 
Rokiškis
• VW Bora. 2001 m., 1,9 l, 85 
kW. Priekis nedaug daužtas. 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 670 94 951. Rokiškis
• Kaip naują Bottcher firmos 
moterišką dviratį. 28 colių 
ratai, priekinėje rato stebulėje 
dinama, priekį ir gale lempos, 
galinio rato stebulėje 8 
vidiniai bėgiai, Shimano 
detalės, reguliuojamas 
vairo aukštis ir kampas, 
reguliuojama galinė bagažinė. 
Kaina 350 Eur. 

Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Dviratį iš Norvegijos. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 622 11 457. 
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat. 2004 
m., 1,6 l, 74 kW, TA iki 2023-
11. Jūžintai. Kaina 1550 Eur. 
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Peugeot 306 dalimis. TDI. 
Tel. 8 686 20 572. Rokiškis
• Priekabą. Kaina 60 Eur. Tel. 
8 620 55 819. Rokiškis
• Tvarkingą prižiūrėtą Škoda 
Octavia. 1,9 l, TDI, 81 kW. 
Naujai pakeisti tepalai ir 
visi filtrai. Pernai keistas 
pagrindinis diržas. Yra kiti 
lieti ratai su žieminėmis 
padangomis. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 607 37 618. Rokiškis
• VW Passat B5,5. 2002 m., 
patikimiausias variklis 1,9 l, 
96 kW, TDI, TA iki 2023-10. 
Kuriasi ir dirba labai gražiai, 
traukia puikiai. Sankaba gera, 
važiuoklė tvarkinga, rankinis 
laiko. Kėbulas turi smulkių 
rūdžių, pabraižymų. Kaina 
1250 Eur. Tel. 8 629 04 406. 
Rokiškis
• Geros būklės dviratį Spartą. 
26 colių ratai, 3 bėgiai. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 685 56 884. 
Rokiškis
• Labai geros būklės dviratį 
X-tact1440. 26 colių ratai. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• Ford Transit. 1997 m., 2,5 l, 
dyzelinas, TA iki 2022.10.08. 
Variklis, greičių dėžė veikia 
gerai. Priekabos ilgis 260 cm. 
Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingą Opel Zafira. 
2006-03, TA iki 2023-12. 
Privalumai: lieti ratlankiai, 
kablys, kruizo kontrolė, 
daugiafunkcinis vairas, 
veliūrinės sėdynės su odiniais 
užvalkalais, 7 sėdimos 
vietos. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 2100 Eur.  
Tel. 8 612 10 677. Rokiškis
• Dviratį. Ratų skersmuo 26. 
Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 622 04 798. Rokiškis
• Tvarkingą Audi A3. 2000 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW,  TA iki 
12 mėn. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Opel Vectra GTS. 2,2 l, 

dyzelis, TA iki 2022-09. 
R17 lieti ratai. Neveikia 
spidometras. Galimas 
keitimas. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Toyota Yaris. 2004 m., 1,0 l, 
benzinas. Važiuoja tvarkingai, 
ekonomiška. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Dviračius mergaitei iki 8 m. 
ir berniukui. Ratai 20. Kaina 
120 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, 
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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2008 m. Subaru Impreza 
lietus ratus su vasarinėmis 
padangomis 205/50 R16. 
Protektorius 5 mm. Komplekto 
kaina (4 vnt) 200 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Ratus BMW R17 su 
vasarinėmis padangomis, 160 
Eur., Audi A4 R15, 80 Eur, 
Golf 4 R15 su padangomis 
50 Eur. Tel. 8 672 89 113. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Toyota Avensis, Avensis 
Verso, Previa, Rav4. 2,0 l, D. 
Kodas Denso 23670-27030. 
Restauruotas, išpurškėjas 
Delphi firmos, kaina 100 
Eur. Analogai 23670-27010, 
23670-29015, 23670-29035, 
23670-29036, 095000-015x, 
095000-057x.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1999 m., 
1,9 l, 81 kW. Gera turbina.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• BMW ratlankių dangtelius. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
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Balandžio 15-oji, 
penktadienis, 

15 savaitė.
Iki Naujųjų liko 260 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 6.16 val., 
leidžiasi 20.22 val. 

Dienos ilgumas 14.06 val.
Mėnulis (priešpilnis)

Kultūros diena
Didysis penktadienis

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Anastazija, Gema, Josmina, 

Liudvina, Modestas, Vaidotė, 
Unė, Vilnius

Rytoj: Benediktas, Giedrius, 
Algedė, Kalikstas

Poryt: Anicetas, Dravenis, 
Skaidra, Robertas

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1452 — gimė italų menininkas 
Leonardo da Vinci (Leonardas da 
Vinčis), garsių paveikslų ,,Paskutinė 
vakarienė” (1495–1498), „Monaliza“ 
(1503–1506) autorius.

1659 — mirė vokiečių poetas Si-
mon Dach (Simonas Dachas). Gimė 
1605 m.

1689 — Prancūzija paskelbė karą 
Ispanijai.

1800 — gimė britų tyrėjas ir jūrų 
karininkas James Ross (Džeimsas 
Rosas). 19-kos metų amžiaus jis pra-
dėjo dalyvauti ekspedicijose į Šiaurės 
ir Pietų ašigalius, ieškant Magnetinių 
polių. Mirė 1862 m.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1866 — gimė Pranas Kriaučiū-
nas, lietuvių knygnešys, spaudos 
darbuotojas. Mirė 1940 m.

1913 — gimė žymus sklandy-
tuvų konstruktorius Bronius Oški-
nis. Mirė 1985 m.

1927 — gimė vertėja Janina 
Mažiulienė.

1931 — gimė poetas, vertėjas 
Vytautas Karalius. Yra išleidęs afo-
rizmų, epigramų knygų, eilėraščių, 
išvertęs rusų, vokiečių poezijos.

2009 — baigdama 85-uosius 
metus po ilgos ligos mirė groži-
nės literatūros vertėja Ona Aldona 
Merkytė. O.A.Merkytė, Vilniaus 
universitete baigusi prancūzų kal-
bos studijas, išvertė daugiau kaip 
dvidešimt prancūzų rašytojų knygų.

Post scriptum
Tik tai, kas tikra, kas spindi 

savimi, o ne dirbtinumu, yra 
gražu.

Įdaryti kiaušiniai su rūkyta mėsyte

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Kiaušinius verdame 8-10 min. Atvėsiname užpylę šaltu vandeniu. Atvėsusius kiauši-
nius nulupame ir perpjauname išilgai pusiau.
2. Trynius atskiriame nuo baltymų ir dedame atskirai į dubenėlį. Trynius sutriname šaku-
te. Į trynių masę dedame smulkintą svogūną, krapus, išspaustą česnako skiltelę, pipirų, 
smulkintą rūkytą mėsą.
3. Dedame majonezo tiek, kad masė nebūtų sausa. Išmaišome ir masę išdaliname į 
kiaušinių baltymų puseles.
4. Įdarytų kiaušinių viršų galite papuošti žalumynais ir pabarstyti mėgstamais universa-
liais prieskoniais. Skanių ir malonių akimirkų!!!

INGREDIENTAI:
• 10 vienetų kiaušinių
• 250 gramų rūkytos mėsos (kalaku-
tienos, antienos ar vištienos)
• 1 vienetas svogūnų
• 1 pundelis krapų
• 1 skiltelė česnako

• VW Golf 5 dalimis. 2008 m., 
1,9 l, TDI. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• Ratus Opel Astra R16, Reno 
Senic R15 su padangomis. 
VW Passat priekinius ir 
galinius žibintus.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Niva pavaros paskirstymo 
dėžę (razdatke). Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• BMW E46 318 dalimis. 2005 
m., dyzelis, universalas. Tel. 8 
682 41 823. Rokiškis
• Purkštukus. 1,9 l, 85 kW. 
Kaina 90 Eur.  

Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Ratlankius R16 nuo Fiat 
Ducato 2011 m. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 687 19 631. Rokiškis
• Padangą 185/75 R16 C 
Michelin. 1 vnt. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 687 19 631. Rokiškis
• Padangos 185/75 R16 C. 
Protektorius 6 mm. Po 15 Eur. 
Tel. 8 687 19 631. Rokiškis
• VW R17 ratlankius. Vidurio 
skylės ilgis 5,50. Reikėtų 
pasitvarkyti. Kaina derinama. 
Tel. 8 683 88 808. Rokiškis
• Dalimis Mazda 3, 2006 m., 
1,8 l, benzinas, Dosh, 2003 

m Citroen C3, 2003 m., 1,4 l, 
dyzelis, 66 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Originalius Chresler lietų 
ratlankių R16 dangtelius. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 38 
705. Rokiškis
• Mopedo variklį. Keturtaktis, 
80 kub. cm, keturių bėgių, 
mechaninė pavarų dėžė. 
Variklis pilnos komplektacijos. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Volvo S80 dalimis. 2,5 l, 
TDI, 103 kW. Odinis salonas, 
su pilna elektra ir atmintimi, 

kablys, el. langai, medinis 
vairas multi ir t.t. Kaina 
400 Eur. Tel. 8 606 74 172. 
Rokiškis
• R17 padangas 215/55. 
Likutis 7 mm. 2020 m., visos 
4 vienodos. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• BMW 320D E46 dalimis. 
110 kW, 6 bėgių.  
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis
• 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

Rokiškyje stoja rusiškų 
krovininių automobilių 
surinkimas

Rusijos kompanijai 
„Kamaz“ sunkvežimius 
Rokiškyje surenkanti įmo-
nė UAB „Autobagi“ gegu-
žę nutrauks jų gamybą, 
prognozuojama, kad stos 
ir „Belarus“ traktorių su-
rinkimas Širvintų rajone.

Rokiškyje gamyklą turin-
ti UAB „Autobagi“ per me-
tus surenka maždaug 220–
230 „Kamaz“ sunkvežimių.

„Kadangi „Kamaz“ buvo 
pritaikytos sankcijos, mes 
iki gegužės 15 d. turime 
baigti su jais dirbti, išpar-
duoti likučius“, – portalui 
vz.lt teigė UAB „Autobagi“ 
vadovas Giedrius Diktanas.

Pasak jo, dalį darbuoto-

jų teks atleisti – šiuo metu 
bendrovė yra įdarbinusi 38 
žmones.

„Belarus“ traktorius Šir-
vintose surenkanti ir par-
duodanti įmonė MB „Auto 
pirkliai“ taip pat svarsto 
apie tokios veiklos nutrau-
kimą.

„Kol kas surinkimas 
vyksta, traktorius dar galima 
įvežti, bet, manau, greitai tai 
uždraus“, – sakė bendrovės 
vadovas Vitauras Žilėnas.

Diversifikuojant verslą ši 
bendrovė nusprendė gaminti 
„šaltą“ asfaltą.

Automobilių detalės in-
ternetu https://www.pigiau-
siosdalys.lt/lt/akcijos/

Lrytas.lt inform.

Gyventojai kviečiami prisijungti prie akcijos!
Rokiškio socialinės pa-

ramos centras vykdo ak-
ciją - reikalingų daiktų 
rinkimui Rokiškio rajo-
ne prieglobstį radusiems 
ukrainiečiams bei skurdą 
patiriantiems žmonėms.

 
Nuo 2022 m. balandžio 

19 d. PIRMADIENIAIS, 
ANTRADIENIAIS ir KE-
TVIRTADIENIAIS 10.00-
12.00 val. bei 13.00-15.00 
val, J. Basanavičiaus g. 8, 
Rokiškis (3 aukštas) rinks 
NAUJUS arba MAŽAI DĖ-
VĖTUS (ŠVARIUS) pava-
sario - vasaros sezoną atitin-
kančius drabužius ir batus, 
patalynę, rankšluosčius, 
indus.

 Teirautis tel. +370 698 
325 31

Rokiškio socialinės 
paramos centro inform.

Rokiškyje atnaujinamas kelių ženklinimas, 
tvarkomos gatvės

2022 04 13 Rokiškio 
gatvėse intensyviai dirba 
specialioji technika, atnau-
jinamos po žiemos sezono 
išblukusios kelio ženkli-
nimo linijos. Kelininkai, 
tuo tarpu, irgi remontuoja 
miesto keliuose ištrupė-
jusį asfaltą. Ryte duobės 
lopytos prie senųjų miesto 
kapinių ir vadinamajame 
"aukštaičių kvartale".

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Balandžio 16 d. Naktį 1
Dieną 7

ŠR,
6-12 m/s

Balandžio 17 d. Naktį -1
Dieną 10

R,
5-10 m/s

Balandžio 18 d. Naktį 0
Dieną 11

R,
5-10 m/s

Balandžio 19 d. Naktį 3
Dieną 14

R,
5-10 m/s

Orų prognozė balandžio 16-19 d.

Kamajų Antano Strazdo gimnazijoje vyko 
valandėlės - karjerai ir verslumui

Balandžio 6-7 d. Kamajų 
Antano Strazdo gimnazijo-
je vyko valandėlės, skirtos 
karjerai ir verslumui.

 
Pradinių klasių moks-

leiviai, žiūrėdami filmukus 
„Profesijos vaikams“ ir „Pa-
mokos kitaip mažiesiems. 
Mokomės taupyti“, piešė 
savo svajonę ir ateities pro-
fesiją. 

5-11 kl. moksleiviai spren-
dė žaismingą viktoriną „Pi-
nigai“, o likusį valandėlės 
laiką leido su linksma ani-
macija, padedančia suprasti 
labai rimtus dalykus - savęs 
pažinimo naudą ir mokymąsi 
taupyti.

 Gimnazijoje lankėsi jau-
nimo reikalų koordinatorius 
Gediminas Kriovė, kuris 
7-11 kl. mokiniams pristatė 
savanorystę ir jos privalumus 
bei įsidarbinimo galimybes 
rajone 14–19 metų jaunimui 
vasaros atostogų metu. 

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Informacija Kamajų miestelio 
augintinių turėtojams

Vis gerėjant pavasario 
orams, dažniau norisi pa-
sivaikščioti lauke, išvesti 
pasivaikščioti ir savo nu-
mylėtus keturkojus. Žie-
mos sniegui nutirpus ne 
vienas pastebėjome, kad 
miestelio šaligatviai ir 
pievelės „papuoštos“ gy-
vūnų paliktomis „dovanė-
lėmis“.

 
Augintinių šeimininkų 

patogumui Kamajų mieste-
lyje įrengtos 4 gyvūnų eks-
trementų surinkimo dėžės:

 1-oji dėžė įmontuota 
Salų gatvės pradžioje;

2-oji – Vilniaus gatvėje, 
šalia į A. Strazdo gimnaziją 
vedančio pėsčiųjų tako;

3-ioji – Vilniaus gatvės 
pabaigoje;

4-oji – šalia Kaštonų ir 

K. Šešelgio gatvių sankir-
tos.

 
Kodėl privaloma surink-

ti šunų paliktas „dovanas“? 
1. Bene svarbiausia prie-

žastis – švari, maloni viešo-
ji aplinka.

2. Paliekamos išmatos 
gali sukelti įvairius negala-
vimus ir ligas. Pagal Užkre-
čiamųjų ligų ir AIDS centro 
duomenis, tarp keturkojų 
labiausiai paplitusios yra 
toksokarozė, toksoplazmo-
zė ir echinokokozė. Prime-
name, kad besidžiaugian-
tys ką tik sudygusia žole, 
žaisdami užterštose smėlio 
dėžėse dėl to gali nukentėti 
vaikai.

 
Kaip surinkti savo šuns 
ekstrementus viešose 

vietose?
 1. Išėjimui į lauką su 

gyvūnu patariame pasiruoš-
ti iš anksto - kišenėje turė-
ti maišelį, kuriuo galėsite 
„dovanėles“ surinkti. Spe-
cialiai tam skirtų maišelių 
galite įsigyti visose gyvūnų 
prekėmis prekiaujančiose 
parduotuvėse.

2. Augintinis atlikus 
savo reikalus, įkišus ranką 
į maišelį surinkite ką paliko 
gyvūnėlis.

3. Maišelį užriškite ir 
nuneškite į minėtose vieto-
se pastatytą gyvūnų ekskre-
mentų surinkimo dėžę.

 Laikantis šių paprastų 
patarimų, viešoji aplinka 
visiems taps kur kas malo-
nesnė.

Kamajų seniūnijos 
inform.

Jauniesiems progimnazijos 
tūbeliečiams apie Juozą Tūbelį

Rokiškio krašto muzie-
jus džiaugiasi užsimezgusia 
gražia bendryste su dauge-
liu Rokiškio rajono moky-
klų.

Balandžio 7-8 dienomis 
muziejuje lankėsi Rokiškio 
Juozo Tūbelio progimnazijos 
aštuntokai ir jų istorijos mo-
kytoja Limina Kraskauskienė.

Minėdami kraštiečio 
140-ąsias gimimo metines, 
tūbeliečiams paruošė ir spe-
cialią programą: ekspozicijos 
pristatymą, įvairias užduotis 
grupėse, viktoriną.

Maloniai stebino jų akty-
vumas, susidomėjimas, drau-
giškumas. Atsisveikino iki 

kitų kartų.
Rokiškio krašto 

muziejaus inform.
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ANEKDOTAI
Įsimylejusi panelė 

šniurkščioja nosimi:
- O atsisveikindamas 

jis padovanojo man 
raudona rože ir 
sušnibždėjo, kad sugryš 
vos tik rožė pradės vysti.

- Kaip romantiška...
- Tarė draugė.
- Kurgi ne, rožė tai 

plasmasinė.
***
Pesimistas mato tunelį.
Optimistas - šviesą 

tunelio gale.
Realistas - tunelį, 

šviesą ir traukinį.
O traukinio mašinistas 

mato tris idiotus, 
sėdinčius ant begių.

***
Kuris per dieną 

aktyvus kaip bitė, stiprus 
kaip jautis, dirba kaip 
arklys ir vakare pareina 
namo pavargęs kaip 
šuo, turėtų pasitarti su 
veterinaru - labai didele 
tikimybė, kad jis yra 
asilas.

***
- Tėti, mūsu faksas 

sugedo.
- Kodėl taip manai?
- Norėjau pasiųsti 

draugui bandelę 
su uogiene, bet ji 
nebeišlenda.

***
Ateina tėvai pirmą 

kartą iš vaikų darželio 
Petriuko pasiimti. 
žiūri- pirmajame aukšte 
kabo užrašas: ,,GERI 
VAIKAI''.

- Ar čia mūsų 
Petriukas?

- Ne, aukščiau.
Kyla į antrą aukštą.

Ten parašyta ,, blogi 
vaikai''.

- Ar čia mūsų 
Petriukas?

- Ne, aukščiau.
Trečiajame aukšte 

perskaito: ,,labai blogi 
vaikai''

- Ar čia mūsų 
Petriukas?

- Ne, dar akščiau.
Užlipa į palėpę, o ten 

parašyta ,,PETRIUKAS''.
***
Vyras sako žmonai:
- Gerai tiems, kurie 

gyvena autofurgone.
Žmona:
- Ir ką gi tuo tu nori 

pasakyt?
- Įsivaizduok: grįžta 

uošvė namo, o namų - 
nebėra!

***
Vyksta pamoka.
Mokytoja klausia:
- Vaikai, pasakykite 

gyvūną iš,,B"raidės, 
-sako Mokytoja.

Petriukas atsistoja ir 
sako:

- Bebras!
- Teisingai, Petriuk.
- O dabar pasakykite 

gyvūną kuris prasidėtų 
,,D" raide.

- Du bebrai! -sako 
Petriukas.

-Oh, Petriukai.. Marš 
iš klases! -rėkia iniršusi 
klasės auklėtoja

- Na teskime pamoką 
vaikai.

Taigi mokytoja sako:
- Pasakykite gyvūną iš 

,,G" raidės
Petriukas iškiša galvą 

iš po durų ir rėkia:
- Gal bebras?
***
Mokytoja uždavė 

vaikams klausima:
- Na vaikai, sakykit, 

koks yra maziausias 
pasaulyje gyvunas? 
Vienas vaikas pakėlė 
ranką ir sako:

- Skruzdėlė. Kitas 
vaikas pakėlė ranką ir 
sako:

- Boružėlė. Petriukas 

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
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neatsako
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pakėlė ranką ir sako:
- Kucikai. Mokytoja 

tik pakraipė galvą ir 
paklausė Petriuko:

- Petriuk, o ku jie 
gyvena? Paklausė 
mokytoja.

- Žmonėms po 
nagais. Mokytoja 
nustebo... Po to 
paklausė:

- Vaikai, gal žinot 
koks yra mažesnis 
gyvūnas už kucikus?

- Visi vaikai 
susimąstė. Petriukas 
kelia ranką ir sako:

- Bucikai. Mokytoja 
susimąstė ir paklausė:

- Petriuk, o kur jie 
gyvena? Petriukas 
sako:

-Kucikams po 
nagais.

***
Greitosios pagalbos 

mašinoje pacijentas 
klausia:

- Kur mane vežat?
- Į morgą.
- Bet aš dar 

nenumiriau?
- O, mes dar 

neatvažiavom.
***
Eina per dykumą 

žmogus. Pamato 
žmogus butelį, atidaro 
ir išlenda džinas. Jis 
sako:

- Pasakyk man savo 
norą.

- Noriu grįžti namo, 
sako žmogus.

- Einam,- sako 
džinas.

- Ne aš greitai noriu.
- Na tai bėgam!
***
- Ką veiki?
- Kėdę uošvei 

meistrauju!
- Daug dar liko?
- Ne. Tik elektros 

darbai.

- Sakyk taip, sakyk ne. 
Tas tyli.

Trečias ėjo lietuvis. 
priėjo arčiau dramblio 
ir įspyrė drambliui. 
Lietuvis sako:

- Skaudėjo?
Dramblys sako:
- Taip.
- Nori dar?
- Ne!
***
Ateina trys 

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

- Šiandien Betmenas 
be galių.

***
Skambutis:
- Reikia šaldytuvo?
- Ne.
- Gerai, atvažiuoju 

pasiimti.
***

- Ai tėvelį nesvarbu.
***
Atėjo Rusas, Anglas, 

ir Lietuvis į zoologijos 
sodą darbo ieškoti. 
Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas sako:

- Eikit ir nudažykit 
dramblį raudonai.

Pirmas ėjo rusas. Dažė 
dažė, o dramblys ėmė ir 
nuspyrė rusą.

Po to ėjo anglas. Dažė 
dažė, o dramblys ėmė ir 
nuspyrė anglą.

Trečias ėjo lietuvis. 
Atėjo lietuvis prie 
dramblio ir įspyrė jam. 
Tas ir paraudonavo.

- Dabar, eikit prie 
dramblio ir išmokykite jį 
sakyti ,,taip'' ir ,,ne''.

Pirmas ėjo rusas.Tas 
sako drambliui:

- Sakyk taip, sakyk ne. 
Tas tyli.

Po to ėjo anglas. Tas 
drambliui sako:

Parke sėdi porelė. 
Vaikinas klausia:

- Sakyk, o jei aš 
tave pabandyčiau 
pabučiuoti, tu 
priešintumeisi?

- Žinoma, juk mes 
pažįstami tik vieną 
dieną. Aš priešinčiausi 
iš visų jėgų! Bet 
šiandien mane 
kažkodėl kamuoja 
silpnumas.

***
Pingviniukas sako 

tėčiui pingvinui:
- Tėveli kodėl 

žmonės sako kad mes 
kvaili?

- Kas sako?
- Žmonės sako.
- Ką sako?
- Nu žmonės sako 

kad mes kvaili?
- Kodėl sako?-vėl 

klausia tėtis.
Pingviniukas netekęs 

kantrybės:

• Aliejinį ridiką. Liko 600 kg. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Daugiamečių žolių sėklas: 
dobilus, motiejukus, svidres, 
eraičinų mišinį. Atvežu. 
Tel. 8 682 36 692. Rokiškis
• Žirnius sėklai. 2 t . 
Tel. 8 678 25 363. Kupiškis

AUGALAI

skaitiklį. Tel. 8 602 92 910. 
Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą su 
šaldikliu. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 688 26 049. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą buitinį dujų 

medienos laužą. Uosinės 
lentelės po remonto. Pasiimti 
ir išsivežti patiems. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Dovanojame 2 mėn. 
kačiukus. Meilūs ir gerai 
išauklėti. Reikalus atlieka į 
dėžutę. Pandėlys. 
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Dovanoju spintą. P/A/G: 
210/240/38 cm. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 674 07 208. 
Rokiškis

• Dovanoju šieno rulonus. 
Sandėliuoti pastogėje. 
Pasikrauti ir išsivežti patiems. 
Tel. 8 686 68 854. Rokiškis
• Dovanojame statybinį 

DOVANOJA

Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Raudonos spalvos ilgą 
žieminę striukę su kapišonu. 
XXL dydis. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Gelsvos spalvos odinius 
moteriškus sportinius batelius. 
38 dydis. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

• Striukes ir batus. Išaugome. 
Viskas po 5 Eur. 
Tel. 8 618 33 846. Rokiškis
• Juodos spalvos odinius 
vyriškus sportinius batus. 40 
dydis. Kaina 27 Eur. 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Kolonėles. Viskas veikia. 
Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 695 39 713. Rokiškis
• Veikiančią kasetinę dėką 
Niko Nd-550. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 624 80 112. Rokiškis

GARSO TECHNIKA


