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Degė žolė
2022 m. balandžio 23 d.  13 val. 17 min. gautas praneši-

mas, kad Remeilių k., Juodupės sen.,  dega žolė.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Sankryžoje prie Maximos 
išsiliejo degalai 

2022 04 21 apie 17.15 
val. sankryžoje prie didžio-
sios Rokiškio „Maximos“ 
ugniagesiai gelbėtojai neu-
tralizavo iš lengvojo au-
tomobilio išsiliejusius de-

galus. Liudininkų teigimu, 
degalai iš automobilio išbė-
go, prakiurus kuro tiekimo 
sistemai.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

www.velniakalnioprojektai.lt
Sklypai Jūsų svajonių būstui!

Smurtavo neblaivus
2022 m. balandžio 24 d. 20 val. 9 min. Rokiškio m. 

akivaizdžiai neblaivus (girtumą nustatyti atsisakė) vyras 
(gim. 1970 m.) sukėlė fizinį skausmą vyrui  (gim. 1952 
m.), kuriam medikai nustatė šonkaulių lūžį.

Įtariamasis nusikalstamos veikos padarymu sulaikytas.
Panevėžio VPK inform.

Paskutinė teatrų festivalio diena – svečiai iš Ukrainos, 
paskutinis spektaklis ir prizai už pasirodymus

Aktorius ir režisierius 
Konstatinas Stanislavskis 
yra pasakęs: „Jei žemėje 
yra stebuklų, tai jie vyksta 
teatre“. Šiemet stebuklai 
Rokiškio kultūros teatre 
baigėsi – uždarytas 38-asis 
profesionalių teatrų festi-
valis „Vaidiname žemdir-
biams“. Ta proga ne tik 
išdalyti apdovanojimai, bet 
ir sudaryta galimybė pa-
siklausyti profesionalaus 
džiazo – prieš tą pačią die-
ną surengtą Oskaro Kor-
šunovo bei Vilniaus miesto 
teatro spektaklį „Terapi-
jos“ koncertavo saksofono 
virtuozas Andrey Chmut. 
Kartu su juo pasirodė ir bo-
sine gitara grojantis George 
Iweze. Abu muzikantai savo 
namais laiko Ukrainą, nors 
George kilęs iš Nigerijos. 
Gausiai susirinkę žiūrovai 
turėjo galimybę įvertinti ir 
paskutinį šio sezono spekta-
klį, o tie, kurie pasiryžo kul-
tūros centre pasibūti ilgiau 
– sužinoti, kuris spektaklis 
tapo šių metų geriausiu.

Atlikėjų iš Ukrainos 
džiazo melodijos
Šiuo metu Vilniuje apsi-

stojęs ukrainiečių instrumen-
talistas Andrey Chmut kartu 
su George Iweze koncertavo 
be honorarų – jų atlyginimas 
turėjo būti pasirodymo metu 
surinktos aukos. Abu atlikėjai 
remia Ukrainą, nes būtent ši 
šalis yra jų namai. Abu mu-
zikantai pristatė keletą ben-
drų improvizacijų. Renginio 
metu sparčiai pildėsi dėžutė, 
skirta aukoms Ukrainai. Kaip 
vėliau informavo Kultūros 
centro direktorė Vaiva Bal-
trūnaitė – Kirstukienė, buvo 
surinkta 1100 eurų. Prime-
name, kad Andrey – ne bet 
koks muzikantas, o pasauli-
nio lygio atlikėjas, kuris kuria 
kartu su Bob James, Jamala, 
Erosu Ramazzotti, Tina Ka-
rol, Valerijumi Stepanovu, 
Ericu Moore'u, Julio Iglesias 
jaunesniuoju ir daugeliu kitų 
menininkų. Lietuvoje sakso-
fonistas koncertuoja su An-
driumi Mamontovu.

Spektaklyje „Terapijos“ 
– apie susidūrimą su 
sunkia liga
Paskutinis šio sezono fes-

tivalio spektaklis – Kirilo 
Glušajevo režisuota tragi-
komedija pagal jaunosios 
kartos dramaturgės Birutės 
Kapustinskaitės pjesę. Vaidi-
na Lietuvoje pripažintos  ak-
torės, skirtingų teatro moky-
klų atstovės. Tai pasakojimas 

apie šešias vienoje palatoje 
atsidūrusias moteris, kurios 
parodo, kaip jaučiasi suži-
nojusios negailestingą dia-
gnozę. Šešios moterys – šeši 
skirtingi gyvenimai bei skir-
tingos reakcijos. Juoką keičia 
ašaros, o ašaras – juokas. Vis 
tik spektaklyje turbūt dau-
giausia ironijos.

Žiūrovų įvertinimai
Po kiekvieno spektaklio 

žiūrovai turėjo galimybę 
balsuoti – taip arba ne, tai 
yra, patiko ar nepatiko pasi-
rodymas. Gauti balsai buvo 
suskaičiuoti ir šių metų žiū-
rovų prizas atiteko Klaipėdos 
jaunimo teatrui už spektaklį 
„Miškelis“ pagal Mindaugo 
Nastaravičiaus pjesę (režisie-
rius Valentinas Masalskis). 
Savo įvertinimus pateikė ir 
jaunieji žiūrovai. Šis prizas 
atiteko „Keistuolių teatrui“ 
už muzikinį spektaklį vai-
kams „TAIPNE“ (režisierius 
Aidas Giniotis). Jiems atiteko 
rėmėjų prizai bei 500 eurų.

Komisijos sprendimai
Kitus įvertinimus skyrė 7 

kultūrai neabejingų žmonių 
komisija, kuriai vadovavo 
kunigo švietėjo Jono Katelės 
fondo valdytojas Leonardas 
Šablinskas.

Komisijos sprendimu, 
specialus žiuri prizas (500 
eurų) atiteko Kauno šokio te-
atrui „AURA“ už šokio spek-
taklį „Ištrintos durys“ (chore-
ografė Birutė Letukaitė).

Geriausia teatro dailininke 
(800 eurų prizas) tapo Giedrė 
Brazytė. Ji rengė scenografiją 
Kauno valstybinio lėlių teatro 
spektakliui „Dievų miškas“ 
pagal Balio Sruogos roma-
ną (pjesės autorė ir režisierė 
Agnė Sunklodaitė).

Po 800 eurų bei rėmėjų 
prizais apdovanoti geriausi 
šio festivalio aktoriai:

Už geriausią nepagrindi-
nį vaidmenį apdovanojimas 
atiteko Valentin Novopolskij 
už piršlio vaidmenį Lietuvos 
rusų dramos teatro spektakly-
je „Atminimo malda“ pagal 
Šalom Aleichemo kūrinių 
motyvus (režisierius Vladi-
mir Gurfinkel);

už geriausią vyro vaidme-
nį prizas skirtas Jonui  Bara-
nauskui už Franko vaidmenį 
Klaipėdos dramos teatro 
spektaklyje „Demonai“ (reži-
sierius Darius Rabašauskas);

geriausiu moters vaidme-
niu pripažinta Jevgenijos 
Gladij vaidyba Lietuvos rusų 
dramos teatro spektaklyje 
„Atminimo malda“. Aktorė 
yra ukrainietė. Ji suvaidino 

Goldą.

Pagrindiniai prizai
Geriausio spektaklio vai-

kams prizo steigėjas – AB 
„Rokiškio sūris“. Ši nomina-
cija bei 3000 eurų prizas ati-
teko „Keistuolių teatrui“ už 
muzikinį spektaklį vaikams 
„TAIPNE“.

Tokio pat dydžio piniginį 
prizą ir rėmėjų dovanas gavo 
Klaipėdos jaunimo teatras už  
spektaklį „Miškelis“.

Šių metų teatrų festivalį 
lydėjo karo motyvas – pri-
simintas žydų tautos geno-
cidas, Rainių įvykiai, iš-
gyvenimai koncentracijos 
stovykloje. Visa tai tapo aktu-
alu karo Ukrainoje fone.

Festivalio oficialų uždary-
mą paskelbė Rokiškio rajono 
meras Ramūnas Godeliaus-
kas.

38-ajame teatrų festiva-
lyje Rokiškio krašto žiūro-
vams parodyti 18 spektaklių, 
kuriuose vaidino apie 160 
aktorių. Deja, kažkurie liko 
be apdovanojimų, tačiau, 
sprendžiant pagal žiūrovų 
simpatijas, didelio atotrūkio 
tarp spektaklių populiarumo 
nėra: mažiausias įvertinimas 
- 82,10 proc. žiūrovų palaiky-
mo balsų.  

Rita GRIGALIENĖ 

Kamajų Antano Strazdo 
gimnazijos vaikai lankėsi 
festivalyje „Vaidiname 
žemdirbiams“

Kamajų Antano Strazdo 
gimnazijos ikimokyklinio 
ugdymo skyriaus „Nykš-
tukų“ grupės vaikai ir 3 
klasės mokiniai lankėsi 
Rokiškio kultūros centre 
vykstančiame festivaly-
je „Vaidiname žemdir-
biams“.

 
Stebėjome Kauno kame-

rinio teatro spektaklį „7 ra-
tai“. Vaikus sužavėjo gyvai 
atliekama lietuvių liaudies 

muzika, baltiškų raštų pro-
jekcijos.

Buvome ne pasyvūs ste-
bėtojai, bet aktyvūs spek-
taklio dalyviai. Drauge su 
aktoriais mušėme ritmą 
lazdelėmis, pūtėme vėjo 
malūnėlius, pynėme virvių 
tinklus, vėžinomės ant lino 
rankšluosčių.

 Grįžome kupini naujų 
įspūdžių.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Interviu su seniūnu: Juodupės seniūnijoje - dešimtmetį
„Rokiškio Sirena“ jau 

aprašė daugelio seniū-
nų darbus, pristatydama 
juos ir kaip darbuotojus, 
ir kaip žmones. Pokalbį 
su Juodupės seniūnijos se-
niūnu dėl jo užimtumo vis 
tekdavo atidėti. Čia jau 10 
metų seniūnu dirba Valdas 
Adomonis. Pradėjęs dirbti 
sudėtingu laikotarpiu, se-
niūnas dabar džiaugiasi, 
kad reikalai seniūnijoje 
po truputį gerėja. Apie tai 
– mūsų pokalbis su V. Ado-
moniu.

- Kada pradėjote dirbti 
Juodupės seniūnijos seniū-
nu?

- Juodupės seniūnu pradė-
jau dirbti 2012 metais. Šiais 
metais kovo 30 dieną suka-
ko 10 metų, kai dirbu šiose 
pareigose.

- Ką veikėte iki šiol?
- Iki pradėdamas dirbti 

seniūno pareigose, 8 metus 
dirbau toje pačioje seniūni-
joje žemės ūkio specialistu.

- Kokia situacija buvo 
seniūnijoje, kai pradėjote 
dirbti?

- Kai pradėjau dirbti se-
niūnijoje, finansinė padėtis 
buvo prasta. Kiekvienais 
metais turėjome įsiskolinimą 
už patalpų šildymą. Juodu-
pės seniūnija buvo vienintelė 
Rokiškio rajono kaimiška se-
niūnija, kuri neturėjo trakto-
riaus, todėl visiems darbams 
atlikti tekdavo pasitelkti 

rangovus. Daug priekaištų iš 
Juodupės seniūnijos gyven-
tojų sulaukdavome dėl pras-
tos miestelio gatvių būklės. 
Vėlesniais metais seniūnijos 
materialinė padėtis gerėjo. 
Buvo atnaujinta asfalto dan-
ga pagrindinėse Juodupės 
miestelio gatvėse (Pergalės, 
Tekstilininkų, Liepų, Prūdu-
pės, S. Nėries)

- Kokie Jums buvo 2021 
metai?

- 2021 metai buvo gana 
produktyvūs. Juodupės 
miestelyje buvo atnaujinta 

asfalto danga P. Cvirkos ir 
Palangos gatvėse, pagaliau 
nugriautas avarinės būklės 
bendrabutis, stovėjęs pačia-
me miestelio centre.

- Kaip galėtumėte api-
būdinti savo seniūnijos 
žmones?

- Seniūnijoje gyvena 
2900 gyventojų. Gyventojų 
daugumą sudaro vyresnio 
amžiaus gyventojai. Seniū-
nijos gyventojų socialinė 
padėtis panaši kaip ir kitose 
kaimiškosiose seniūnijo-
se. Seniūnijoje yra nemažai 

sėkmingai ūkininkaujančių 
ūkininkų, nemaža dalis se-
niūnijos gyventojų dirba 
samdomą darbą. Kadangi 
seniūnijoje nėra stambių 
įmonių, kurios galėtų  įdar-
binti vietos gyventojus, todėl 
bedarbystė Juodupės seniū-
nijoje yra viena iš didžiausių 
rajone. Beveik kas ketvirtas 
seniūnijos gyventojas gauna 
paramą maisto produktais, 
daug gyventojų gauna kom-
pensacijas už būsto šildymą.

- Kokios pagrindinės 
problemos yra dabar, ku-

rias sprendžia seniūnija.
- Dabartiniu metu yra 

vykdomas Juodupės se-
niūnijos kelių pavasarinis 
greideriavimas, greitu laiku 
ruošiamės žvyruoti tas ke-
lių atkarpas, kurių būklė yra 
prasčiausia.  Šiais metais 
bus atnaujinta asfalto danga 
Juodupės miestelio Liepų ir 
Skersinės gatvėse.

- Kokių turite sunku-
mų?

- Kiekviename darbe iš-
kyla sunkumų. Spręsdamas 
problemas, aš visada re-
miuosi seniūnijos darbuoto-
jų kolektyvu. Visi Juodupės 
seniūnijos darbuotojai yra 
savo srities profesionalai, 
dirbantys ne vienerius me-
tus.

- Kuo galėtumėte pasi-
džiaugti?

- Noriu pasidžiaugti, kad 
per  dešimtmetį Juodupės se-
niūnijoje pagerėjo kelių bū-
klė, sutvarkytos pagrindinės 
Juodupės miestelio gatvės, 
atnaujintas gatvių apšvie-
timas. Įvykdžius Rokiškio 
rajono savivaldybės projektą  
„Juodupės miestelio gyvena-
mosios vietos atnaujinimas“ 
sutvarkyti paplūdimiai prie 
Juodupės miestelio tvenki-
nio, atnaujinti pagrindiniai 
miestelio šaligatviai ir pės-
čiųjų takai, renovuotos ir 
pritaikytos bendruomenės 
poreikiams patalpos Juodu-
pes kultūros centre. Pastarai-
siais metais seniūnija įsigijo 

traktorių ir padargus, reika-
lingus kelių ir viešųjų erdvių 
priežiūros darbams atlikti.

- Kaip tvarkomasi su 
dažna provincijos proble-
ma – duobėtais ir pažliu-
gusiais, sunkiai pravažiuo-
jamais keliais?

- Kiekvienais metais se-
niūnija gauna lėšų kelių su 
žvyro danga ir kelių su asfal-
to danga remonto darbams 
atlikti. Šiuos darbus atlieka 
rangovai, su kuriais Rokiš-
kio rajono savivaldybė yra 
sudariusi sutartis. Visada 
tvarkome tuos kelius, kurių 
būklė yra prasčiausia, atsi-
žvelgiame į gyventojų pas-
tabas, prašymus ir pageida-
vimus.

- Kokie artimiausi Jūsų 
planai darbuose?

- Artimiausiu metu pla-
nuojame tęsti pradėtus pa-
vasario kelių priežiūros ir 
aplinkotvarkos darbus, paša-
linti kelis pavojų keliančius 
medžius, esančius viešose 
erdvėse.

- Ką veikiate po darbo? 
Kokių turite pomėgių?

- Išskirtinių hobių netu-
riu. Daug laiko skiriu darbui. 
Anksčiau ūkininkavau, da-
bar žemės taip pat turiu, tik 
nebelaikau gyvulių. Po dar-
bo tenka tvarkyti aplinką, rū-
pintis daržais. Kitiems daly-
kams turbūt nebelieka laiko.

Rita GRIGALIENĖ

Iš Ukrainos į Rokiškį atvykusi Vera gyvena viltimi sugrįžti
Į Lietuvą plūstant bė-

gantiems nuo karo pavojų 
ukrainiečiams, dažnam 
kyla klausimai apie tai, ko-
kie jie žmonės. Kalbų gali-
ma išgirsti visokių: ir kad 
pabėgo tik turtingi, kurie 
turi lagaminus, prikrautus 
pinigų, ir kad atvirkščiai – 
pabėgo tinginiai ir „pašal-
piniai“, kurie dabar norės 
mūsų lietuviškos gerovės. 
Galbūt turėdami galimybę 
susipažinti su vienu ar kitu 
ukrainiečiu, apsigyvenusiu 
mūsų krašte, geriau supra-
sime: mes – tos pačios pla-
netos gyventojai. Viena iš 
į Rokiškį atvykusių ukrai-
niečių – Vera Kovalenko iš 
Obuchovo miesto Kijevo 
apskrityje.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
papasakojo Vera, iki prasi-
dedant karui, šeima gyveno 
įprastą, ramų gyvenimą. Vy-
ras dirbo ekonomistu, o Vera 
- motinystės atostogose. Ji 

šiuo metu augina dvynius, 2 
metų 8 mėnesių mergaitę ir 
berniuką. Vaikai jau tuoj tu-
rėjo gauti vietą vaikų darže-
lyje, tačiau vieną ankstų rytą 
paskambino Veros sesuo ir 
pranešė, kad prasidėjo karas. 
Jis sugriovė planus ir privertė 
gyventi bėgant.

„Mes girdėjome perspėji-
mus, kad Putinas gali užpul-
ti mūsų šalį, buvome netgi 
susidėję daiktus tam atvejui, 
jeigu reiktų bėgti, tačiau vis 

tiek to nesitikėjome, nes koks 
gi karas 21 amžiuje?“ – sakė 
Vera.

Kaip papasakojo jauna 
moteris, miestas, kuriame ji 
gyveno, nebuvo „karštasis 
taškas“. Ji ten nematė nei 
karinių mašinų, nei kareivių, 
tačiau nuolat girdėjosi dun-
dėjimas ir panašūs į sprogi-
mus garsai. Žmonės jai esą 
sakė, kad tai - priešlėktuvinė 
gynyba. Karines mašinas ir 
kareivius ji matė tik važiuo-

dama per Ukrainą link Lie-
tuvos. Visą laiką Obuchove 
vyras buvo netoli žmonos ir 
vaikų, kaip atsargos kariškis, 
padėjo rūpintis tvarka mieste, 
kur įvesta komendanto valan-
da. Kadangi šiame mieste su 
mažais vaikais nebuvo saugu, 
Veros vyras pasirūpino išvež-
ti šeimą į kaimą. Kurį laiką 
moteris su vaikais gyveno 
kaime pas seserį. Ten kartais 
teko slėptis rūsyje. Po to jie 
trise išvyko į Lvovą, kur gy-
veno pas gerus žmones. Bet 
ten irgi nebuvo saugu... Vyras 
patarė išvykti į užsienį. Į Lie-
tuvą moteris su vaikais vyko 
autobusu. Tuo metu Vera jau 
žinojo, kad vyksta gyventi į 
šeimą - Rokiškyje anksčiau 
apsigyvenusi pažįstama jau 
buvo užmezgusi čia ryšius. 
Su savimi moteris turėjo tik 
du krepšius ir kuprinę su 
daiktais. Ukrainoje liko vy-
ras, sesers šeima, labradorų 
veislės šuo ir dvi katės, 83 
metų vyro mama, 72 metų 

Veros mama bei kiti artimie-
ji...

Veros žiniomis, namas, 
kuriame ji anksčiau gyveno 
Obuchovo mieste, liko svei-
kas. Ir visi artimieji – kol kas 
gyvi ir sveiki. Su jais mote-
ris palaiko ryšius per nuoto-
lį. Veros bute dabar gyvena 
vyro mama, kuri, pasigirdus 
sprogimus primenantiems 
garsams, slepiasi koridoriu-
je, saugesnėje buto vietoje. 
Mat daugiaaukščiame name 
ilgą laiką nebeveikė liftas 
ir garbaus amžiaus moteris 
nebepajėgė nulipti iki rūsio. 
Vera pergyvena ir dėl savo 
mamos sveikatos, kad, esant 
įtemptai situacijai, neatlaikys 
jos silpna širdis. Ne visi Ve-
ros giminaičiai gyvena tiek 
pat saugiose vietovėse, kiek 
Obuchovo miestas. Dalis jų 
yra įsikūrę „karštuose taškuo-
se“. Pavyzdžiui, vyro brolis 
kitame mieste buvo ką tik 
nusipirkęs ir susiremontavęs 
butą, bet to namo dabar jau 

nebėra. Kitas giminaitis Ki-
jeve dirba išminuotoju ir rizi-
kuoja gyvybe.

Dabar Vera su dviem vai-
kais gyvena Rokiškio mieste, 
pas Jurgitą ir Artūrą. Kaip 
sakė viešnia, ji čia viskuo yra 
patenkinta, vietiniai žmonės 
labai padeda. Vaikų į darželį 
Rokiškyje moteris sako dar 
neleisianti, nes jie dar adap-
tuojasi, be to, ir susirgo.

„Tikiu, kad karas greitai 
baigsis, tikiu, kad grįšiu at-
gal. Jau netrukus po motinys-
tės atostogų turėčiau grįžti į 
darbą, kur prižiūriu vandens 
siurblius. Jeigu karas užsitęs, 
nežinau, kaip visa tai Ukrai-
na atlaikys. Mano 72 metų 
mama turi rimtų bėdų su 
širdimi, ji gali neišgyventi“, 
- apie ateities planus bei rū-
pesčius dėl artimųjų kalbėjo 
Vera. Kol kas ji neplanuoja 
pasilikti Rokiškyje, įsidarbin-
ti, nes vis dar gyvena viltimi 
sugrįžti.

Rita GRIGALIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Ketvirtosios eilių knygos „Vienaraidžiai“ išleidimo proga – gėlių ir apkabinimų šventė
Rokiškio krašto litera-

tų klubo „Vaivorykštė“ 
narė, Lietuvos kaimo ra-
šytojų sąjungos narė, Lie-
tuvos kūrybinės raiškos 
asociacijų „Menų sodas“ 
ir „Kauno branduma“ 
narė, daugelio švenčių da-
lyvė Danutė Mažeikienė 
balandžio 22-ąją pristatė 
ketvirtąją savo eilių kny-
gelę „Vienaraidžiai“. Kaip 
sakė literatų klubo „Vai-
vorykštė“ pirmininkė Dai-
va Vilkickienė, ši knyga 
turėtų nustebinti literatų 
bendruomenę. Eilėraščiai 
– kitokie nei visiems įpras-
ti, pilni mažybinių žodelių, 
šmaikštūs, juos skaitant, 
norisi šypsotis. Visas kny-
gos eiles vienija tai, kad 
kiekvienas eilėraštis yra 
tarsi dedikuojamas raidei 
– visi žodžiai jame praside-
da ta pačia raide. Knygos 
išleidimo proga surengta 
nemaža šventė, o Rokiškio 
Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje aukotos 
mišios.

Šventės svečius sunku 
suskaičiuoti
Rokiškio Šv. apaštalo 

evangelisto Mato parapijos 
namų salėje vos tilpo šventės 
svečiai. Literatai, Danutės 
kraštiečiai, partijų atstovai, 

svečiai iš Obelių, Zarasų... 
Danutės Mažeikienės poe-
ziją gana plačiai apžvelgė 
literatų klubo „Vaivorykštė“ 
pirmininkė Daiva Vilkickie-
nė. Perskaitytas ne vienas ei-
lėraštis iš naujosios knygos. 
Pasisakė Lietuvos kaimo 
rašytojų sąjungos Rokiškio 
skyriaus vadovė Reda Kise-
lytė. Šventę pripildė muzika 
Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos kolekty-
vas „Gelmės“ (vadovė Lai-
ma Bieliūnienė). Tarp atliktų 
kūrinių – ir daina pagal Da-
nutės žodžius „Vaivorykštės 
juosta“, kuri yra tapusi neo-
ficialiu klubo „Vaivorykštė“ 

himnu. Sveikino Panemu-
nėlio seniūnijos atstovės, 
Šetekšnų kaimo seniūnaitė, 
Obelių seniūnė Jūratė Šin-
kūnienė, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
atstovas, Obelių istorijos 
muziejaus atstovė Dijana 
Meškauskienė, klubas „Vi-
durdienio damos“, Rokiškio 
Sąjūdžio įkūrėjas Leonas 
Jankauskas, Rokiškio deka-
nato Caritas vadovė Dangira 
Šatienė, o TS-LKD partijos 
Rokiškio skyriaus pirminin-
kė Audronė Kaupienė per-
davė Seimo nario Pauliaus 
Saudargo padėką. Šis Seimo 
narys jau turi visas keturias 

Danutės Mažeikienės kny-
gas. Naujos knygos autorė 
buvo apipilta gėlėmis bei ap-
kabinimais.

Eilėraščiais statomas
paminklas žodžiui
Nors Šv. Mišių metu ku-

nigas dekanas Eimantas No-
vikas ir pasakė, kad Danutės 
eilės – „ne pačios aukščiau-
sios prabos“, tačiau šventėje 
gavo šių žodžių atsižadėti 
– pajuokavo, kad tai buvęs 
tik viešųjų ryšių triukas, at-
liktas tam, kad šventėje būtų 
ką kalbėti. Daugelis svečių 
skaitė eilėraščius iš naujo-
sios knygos, žadėdami jiems 

aukščiausios prabos statusą.  

Kaip renginio metu sakė 
Daiva Vilkickienė, vienarai-
džiais eilėraščiais statomas 
paminklas žodžiui. Būtent 
žodžiui bei raidei Ž skirtas 
vienas Danutės eilėraštis:

Žodis – žvirblis. Žodis – 
žaibas.

Žodis žavi. Žodis žnaibo.
Žodis – ženklas. Žodis – 

žadas.
Žodis žino. Žodis žada.
Žodis žudo. Žodis žei-

džia.
Žodžiuose žalčiukai žai-

džia.

Žodžiai – žirniai. Žars-
tom, žeriam.

Žodžiai žvarbsta. Žiba. 
Želia.

Žodžiai, žodžiai, žodeliu-
kai.

Žagarėliai. Žiedeliukai.
Iki tol Danutė yra parašiu-

si knygas „Ilgesio žalvarnė“, 
„Mane prakalbino lietus“ ir 
„Jei galėčiau tau kelią nu-
austi“. Šiuose leidiniuose su-
dėtos kiek „rimtesnės“ eilės, 
kuriose – visos gyvenimo 
spalvos. Tačiau dėl „Viena-
raidžių“ lengvumo nereikėtų 
apsigauti – po lengva forma 
slepiasi ir gyvenimo gelmės.

Rita GRIGALIENĖ

Nors ir nemato, senjoras Algirdas meistrauja – kuria medinius namelius
Dažnas garbingo am-

žiaus sulaukęs senjoras 
jaučiasi vienišas, todėl 
pyksta ant žmonių ir pa-
saulio, kad ne viskas yra 
taip, kaip norėtųsi. O ką 
jau kalbėti, jeigu užklum-
pa negalės. Tada aplanko 
neviltis, o vaistų „kolekci-
ja“ pasipildo dar ir viso-
kiom „laimės piliulėm“. 
Rokiškėnas 76-erių su-
laukęs Algirdas Gėgžnas 
beveik nemato, jau dvejus 
metus gyvena vienas, o 
kad neužkluptų depresija, 
meistrauja. Paskutinis jo 
darbas – medinis namelis 
- bažnyčia. Tikriausiai įdo-
mu, kaip nematantis žmo-
gus gali kuri grožį?

- Kada praradote regė-
jimą?

- Gero regėjimo neturėjau 
nuo gimimo. Man sakė, kad 
nėra naktinio matymo ląste-
lių. Blogai mačiau tamsoje, 
šešėlyje, iš tamsos išėjus į 
apšviestą vietą. Tai man ne-
sutrukdė daug metų vairuoti 
automobilį – tiesiog žinojau, 
kad tamsoje vairuoti negaliu, 
todėl nevažinėjau naktį, o 
privažiavęs šešėlį, sustoda-
vau ir palaukdavo, kol vaiz-
das taps ryškesnis. Rimtų 
avarijų nesu padaręs, tik kar-
tą, važiuodamas atbulomis, 
įvairavau į „žigulio“, kurį 
vairavo policininkas, dure-

les. Išsprendėme gražiuoju. 
Vėliau regėjimas prastėjo. 
Tai nebuvo netikėta.

- Ir kaip dabar matote 
pasaulį?

- Matau šviesą ir tamsą, 
žmonių kontūrus. Televizo-
rių kartais pažiūriu, matau 
ekrane kažką judant, bet 
daugiau klausausi.

- Jūs meistraujate, dir-
bate su įrankiais. Ar nebai-
su susižaloti?

- Žinau darbų saugą, ti-
krai saugausi, dirbu atsar-

giai. Buvo, kad nesmarkiai 
susižeidžiau, bet tikrai nieko 
rimto.

- O kur Jūsų dirbtuvės?
- Dabar meistrauju bal-

kone. Anksčiau gyvenau 
Kriaunų seniūnijoje, Pasar-
čių kaime, kur turėjau ge-
resnes sąlygas. Bute gyvenu 
dvejus metus.

- Ar medžio darbais už-
siimate seniai?

- Net nepamenu, nuo kada 
medžiu pradėjau domėtis. 
Turbūt dar vaikystėje, kai vis 

bandydavau ką nors išdrož-
ti. Vėliau esu gaminęs bal-
dus (turiu sumeistravęs sau 
lovą), lentynėles, rankšluos-
tines, lauko dekoracijas, pa-
vyzdžiui, medinį natūralaus 
dydžio arklį. Dabar meis-
trauju, nes turiu juk kažkuo 
užsiimti. Vienam gyventi 
nėra linksma, ypač tai jau-
čiasi savaitgaliais.

- O kur Jūsų šeima?
- Žmona mirė, būdama 72 

metų. Ji išėjo staiga. Jokių 
rimtų sveikatos sutrikimų 
neturėjo. Parėjęs radau ją 

gulinčią virtuvėje ant grindų. 
Suskubau skambinti pagal-
bai, atvykę medikai bandė 
gaivinti, tačiau nesėkmingai. 
Netektis buvo labai netikėta. 
Su žmona kalbėdavome, kad 
turėčiau išeiti pirmas, bet nu-
tiko kitaip.

- O vaikai?
- Turiu sūnų. Jis gyvena 

Vokietijoje. Ten išvykęs yra 
apie 8 metus. Dabar turėtų 
pas mane atvažiuoti gegužės 
mėnesį. Sūnus yra muzikan-
tas, groja džiazą ir iš to gyve-
na. Dar turiu 14 metų anūkę, 
bet ji su savo tėčiu kartu ne-
gyvena.

- Ar turite su kuo paben-
drauti?

- Keturis kartus per savai-
tę mane aplanko socialinė 
darbuotoja Loreta. Ji ne tik 
padeda apsitvarkyti buityje, 
bet ir pasikalbame, einame 
kartu pasivaikščioti, į par-
duotuves. Dar susitinku su 
buvusiais bendradarbiais. 
Netoliese gyvena sesuo. 
Priklausau Lietuvos aklųjų 
ir silpnaregių sąjungai, ben-
drauju su Rokiškio filialo va-
dove Jolanta Ivanauskiene.

- Kaip dar leidžiate lais-
valaikį be užsiėmimų su 
medžiu?

- Klausausi radijo, garsi-
nių knygų, kurias gaunu iš 

bibliotekos. Turiu specialų 
prietaisą garsinėms kny-
goms klausyti. Dabar tokiu 
būdu „skaitau“ Rūtos Šepe-
tys knygą.

- Kaip sekasi tvarkytis 
buityje?

- Savo namuose orientuo-
juosi gerai. Pats išsiverdu 
valgyti. Turiu ir savo patie-
kalą – verdu trintą daržovių 
sriubą su kukuliais iš mėsos 
faršo. Dar esu sugalvojęs 
pasigaminti mišinį iš maltų 
riešutų ir medaus. Labai ska-
nu. Valgau šaukštais. Sudė-
tingesnius patiekalus padeda 
gaminti socialinė darbuotoja. 
Į parduotuvę vienas neinu, 
juk vis tiek kainų nematysiu.

Pokalbio metu ponas 
Algirdas savo gyvenimo 
nekeikė ir kaltų dėl likimo 
neieškojo. Jeigu iš anksto 
nežinotume, kad senjoras ne-
mato, iš karto nesuprastume, 
nes po namus vaikšto drą-
siai, pasiūlo kavos, užkaičia 
virdulį... Sakė, kad medinius 
namukus jis gamins ir toliau. 
Namuose toks tebuvo likęs 
vienas – kitus Algirdas pado-
vanojo pažįstamiems. Dali-
namės šio senolio gyvenimo 
detalėmis ir keletu darbelių. 
Gal kažkam tai padės supras-
ti, kad turime gana nemažai.

Rita GRIGALIENĖ
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Latą pakeitė Atilas, o gulbiną pražudžiusio šuns šeimininkai - nenubausti
Gyveno kartą... juodųjų 

gulbių pora Lita ir Latas. 
Nuo 2010-ųjų jais, kaip 
miesto įžymybėmis, gro-
žėjosi rokiškėnai ir mies-
to svečiai. Deja, 2021-ųjų 
lapkričio 13 d. idilė nutrū-
ko – Latas žuvo nuo šuns 
nasrų. Piktoko būdo gulbi-
nas, įsivaizduodamas, kad 
gina savąją Litą, per tvorą 
iškišo galvą, o netoliese už 
pavadėlio vedžiotas šuo su-
gebėjo akimirksniu ją per-
kąsti. Kurį laiką našlavusi 
Lita dabar jau turi porą 
– tautodailininkės Birutės 
Dapkienės įsigytą gulbiną, 
vardu Atilas. Vis tik liko 
neatsakytas klausimas – o 
kokia šuns šeimininkų at-
sakomybė dėl netekties? 
Ar vedžiotas be antsnukio 
šuo buvo tinkamai prižiū-
rimas, kad nenutiktų ne-
laimė?

Žūtis įvertinta kaip 
nelaimingas atsitikimas
Kaip buvo išspręstas šuns 

šeimininkų atsakomybės 
klausimas, pasiteiravome 
Rokiškio rajono policijos 
komisariate. Pasak infor-
maciją pateikusios policijos 
darbuotojos, 2021 m. lapkri-
čio 13 d. buvo gautas šuns 
savininkės pranešimas apie 
nutikusią nelaimę. Moteris 
pati informavo pareigūnus 
apie tai, kas nutiko, žadė-
jo atlyginti žalą Rokiškio 
krašto muziejui. Pasak pa-
reigūnės, prašymų ar skundų 
dėl šio įvykio nebuvo gauta, 
todėl gulbino mirtis buvo 
traktuota kaip nelaimingas 
atsitikimas – administraci-
nio nusižengimo protokolas 
nebuvo surašytas, nuobauda 
nepaskirta.

Tikimasi, kad šuns 
šeimininkė nupirks 
gulbėms pašaro
Po Lato žūties daugelis 

viešojoje erdvėje diskuta-
vo, kad teisingiausias šuns 
šeimininkų kaltės išpirkimo 
būdas - nupirkti kitą juodą-
ją gulbę. Ar šiuo atveju šuns 
šeimininkai prisidėjo prie 
naujos gulbės atsiradimo, 
paklausėme Rokiškio krašto 
muziejaus direktorės Nijolės 
Šniokienės. Ji informavo, 
kad Atilas – Birutės Dapkie-
nės nuosavybė. Pasak direk-
torės, iš nužudžiusio gulbiną 
šuns šeimininkės ji tikisi tik 
tiek, kad nupirks juodosioms 
gulbėms pašaro.

Atilą už 480 eurų 
nupirko Salų dvaro 
valdytoja
Tautodailininkė, Salų 

dvaro valdytoja Birutė Dap-
kienė papasakojo, kad Ati-
lą įsigijo iš Utenos rajone 
esančio ūkio. Gulbinas buvo 
našlys – patelę buvo papjo-

vusi lapė ir jis liūdėjo vienas. 
Nuspręsta abu našlius – Litą 
ir Atilą – suleisti į porą. Už 
gulbiną dabartinė jo šeimi-
ninkė sumokėjo 480 eurų. 
Pasak B. Dapkienės, buvo 
rizika, kad gulbės nesutars, 
tačiau nuogąstavimai nepasi-
teisino. Gulbėmis per žiemą 
besirūpinusi moteris papasa-
kojo, kad Lita prieš tai buvo 
nusižiūrėjusi ir gaidį – ven-
grų plikakaklį, bet jį „metė“, 
kai susipažino su Atilu. Be 
to, kurį laiką naujai porai 
trukdė aplinkui vaikštinė-
jančios žąsys, kurios kišosi 
į šeimos gyvenimą. Tad pa-
sirodė geriausias sprendimas 
jas atskirti nuo kitų paukš-
čių. Dabar juodosios gulbės 
plaukioja Rokiškio dvaro 
tvenkinyje ir ten gyvens iki 
šalnų. Tada Lita ir Atilas 
vyks į B. Dapkienės ūkį, kur 
peržiemos.

Dėl palaidų šunų ir 
panašių nusižengimų
2021 metais surašyta 12 

protokolų
Iš ankstesnių reakcijų į 

Lato netektį nesunku supras-
ti, kad ir dabar, sužinoję apie 
nenubaustus šuns šeiminin-
kus, rokiškėnai nebus pa-
tenkinti. Kilo klausimas, ar 
apskritai kas nors Rokiškio 
rajone pastaruoju metu buvo 
baudžiamas už be antsnukio 
ar pavadėlio vedžiotus šunis. 
Pasak Rokiškio rajono poli-
cijos komisariato atstovės, 
pateikusios informaciją, per 
praeitus metus dėl nusižen-
gimų, numatytų Administra-
cinių nusižengimų kodekso 
346 straipsnyje, buvo sura-
šyta 12 protokolų. Šiemet 
dėl tokio nusižengimo sura-
šytas vienas protokolas. Šis 
straipsnis numato atsako-
mybę tiems, kurie pažeidė 
gyvūnų gerovės ir apsaugos 
įstatymą. Gyvūnų gerovės ir 
apsaugos įstatymo 5 straips-
nio 2 dalis numato: „Savinin-
kai privalo garantuoti, kad 
gyvūnų ir pavojingų gyvūnų 
auginimas ir laikymas nekels 
grėsmės žmonių ramybei, 
sveikatai, gyvybei, nuosa-
vybei, nepažeis kitų asmenų 
teisių ir interesų.“ Kaip sakė 
policijos atstovė, dažniausiai 
nuobaudos taikytos tiems 
šunų šeimininkams, kurių 
augintiniai lakstė nepririšti, 
išgąsdino žmones ir šie krei-
pėsi į pareigūnus su pareiški-
mais. Būta ir pranešimų apie 
naktį garsiai skalijančius 
šunis. Taip pat taikytos nuo-
baudos.

Rokiškio miesto 
seniūnija dėl netinkamo 
šunų vedžiojimo nėra 
baudusi
Protokolus dėl gyvūnų 

netinkamos priežiūros sura-

šyti gali ne tik policija, bet ir 
seniūnijų seniūnai, jų pava-
duotojai, savivaldybės admi-
nistracija, Valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba. Ar 
šios institucijos taikė povei-
kio priemones gyvūnų sa-
vininkams, policija duome-
nų neturi. Rokiškio miesto 
seniūnijos seniūnas Arūnas 
Krasauskas atsakė, kad jo 
vadovaujama seniūnija nėra 
taikiusi administracinio po-
veikio priemonių dėl netin-
kamo gyvūnų laikymo. Esą 
visada stengiamasi kalbėtis 
gražiuoju ir susitarti. Paklau-
sus, kokie vis tik yra reika-
lavimai dėl šunų vedžiojimo 
viešose vietose – reikalingas 
pavadėlis ir antsnukis ar 
ne, A. Krasauskas nurodė, 
kad visi turi vadovautis sa-
vivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu patvir-
tintomis gyvūnų laikymo 
taisyklėmis. Jose sakoma: 
„Šunį vedantis asmuo turi 
užtikrinti, kad šuo nekels 
grėsmės žmonėms ir kitiems 
gyvūnams. Jei šalia yra žmo-
nių ar gyvūnų, pavadėlis turi 
būti sutrumpinamas tiek, kad 
šuo nekeltų grėsmės žmo-
nėms ir kitiems gyvūnams.“ 
Reikalavimo nepavojingų 
veislių šunis vedžioti su 
antsnukiu nėra, minimas tik 
pavadėlis, tačiau, kaip minė-
jo Rokiškio miesto seniūnas, 
svarbiausia – kad gyvūnas 
nekeltų grėsmės kitiems. 
Minėtu atveju, kai žuvo gul-
binas, šuo buvo vedamas su 
pavadėliu, tačiau - ar tinka-
mai?

Maisto ir veterinarijos 
tarnyba baudžia už 
gyvūnų nepriežiūrą
Valstybinės maisto ir ve-

terinarijos tarnybos (VMVT) 
Panevėžio departamento Ro-
kiškio skyriaus vedėjas Lai-
mutis Ragaišis informavo, 
kad ši tarnyba yra baudusi 
asmenis tik dėl netinkamos 
gyvūnų priežiūros, kai jiems 
nebuvo užtikrintos tinkamos 
laikymo sąlygos. Dėl ne-
tinkamai vedžiojamų šunų 
VMVT jų šeimininkų nėra 
nubaudusi.

Dėl nuolat lojančių šunų 
patarė kreiptis į gyvūnų 
gerovę užtikrinančias
 institucijas
Dėl kitų su šunų laiky-

mu kilusių klausimų Ro-
kiškio miesto seniūnas A. 
Krasauskas informavo, kad 
šiuo metu daugiabučio namo 
kaimynų sutikimo laikyti 
šunį nereikia turėti, tačiau 
kovinius ir pavojingų veis-
lių šunis daugiabutyje laikyti 
draudžiama. Jei kaimyno šuo 
nuolat loja, darbo dienomis 
ir valandomis seniūnas pa-
tarė kreiptis į gyvūnų gerovę 
užtikrinančias institucijas, 
o nakties metu skambinti 
bendruoju pagalbos telefonu 
112.

Ar šuns, negailestingai 
nužudžiusio Latą, šeimi-
ninkė iš tiesų pasirūpins iš-
skirtinių gulbių pašaru, dar 
nežinia. Ar apie nutikusį in-
cidentą šie žmonės dar pri-
simena, ar buvo tai pamoka, 
o gal jau pamiršo, galime 
tik spėlioti. Rokiškio kraš-
to muziejaus direktorė N. 
Šniokienė, matanti netolie-
se plaukiojančias juodąsias 
gulbes, pasidžiaugė, kad po 
nelaimės žmonės tapo atsar-
gesni ir netoli tvoros savo 
augintinių nebevedžioja.

Rita GRIGALIENĖ

Seime – diskusijos dėl valstybinių 
parkų miškų kirtimų

Tokias Saugomų teritori-
jų įstatymo pataisas Seimui 
pateikęs Andrius Palionis 
sako, kad remiantis gerai-
siais užsienio šalių pavyz-
džiais, norima ekologiniu, 
rekreaciniu požiūriu vertin-
gus miškus pritaikyti svei-
katinimui, poilsiui.

„Kaip pavyzdys, Vokietijo-
je iš tokių miškų yra gaunama 
200 kartų daugiau pajamų nei 
iš parduodamos medienos“, –  
pristatydamas pataisas Seime 
teigė jis. 

A. Palionio teigimu, vadi-
namieji atvejiniai ir plynieji 
kirtimai valstybiniuose par-
kuose daro didelę žalą visai 
biologinei įvairovei: „Ji iš-
stumiama iš įprastų buveinių 
ir verčiama prisitaikyti prie 
pakitusių gyvenimo sąlygų“. 

„Valstiečiui“ Arvydui Ne-
krošiui pasiūlius valstybiniuo-
se parkuose neapsiriboti dvie-

jų kirtimo būdų draudimu, A. 
Palionis pabrėžė, kad, pavyz-
džiui, sanitariniai kirtimai yra 
būtini dėl ligų, o atrankiniai 
kirtimai nedaro žalos, nors 
tada ir nereikia atsodinti miš-
ko, nes jis natūraliai pats atau-
ga.

Tuo metu liberalas Euge-
nijus Gentvilas pareiškė, kad 
siūlomas draudimas yra „per 
daug apibendrinantis“, nes, 
pasak jo, kiekviena saugoma 
teritorija turi savo reglamenta-
vimą, kas ten leidžiama, o kas 
draudžiama.

„Sakysime, jeigu yra sau-
goma kokia nors miško bioce-
nozė (...), tai kokios nors sau-
gomos teritorijos nuostatuose 
yra draudžiama kirsti mišką, 
jeigu tai yra tokio pobūdžio 
saugoma teritorija. Gali būti 
saugoma teritorija, pavyz-
džiui, kaip geomorfologinis 
draustinis, jame saugomos 
reljefo formos ir ūkinė veikla 

miškuose nėra draudžiama. 
Šiuo atveju pakeitimas liečia 
be išlygų visas saugomas teri-
torijas ir net ten, kur draustinio 
nuostatai nedraudžia ūkinės 
veiklos, automatiškai yra už-
draudžiama šita ūkinė veikla. 
Yra pakankamai reglamen-
tuota: ten, kur miškas atlieka 
gamtosauginę funkciją, tai 
tokie ūkinės veiklos veiksniai 
ir taip yra draudžiami“, – teigė 
E. Gentvilas.

A. Palionio duomenimis, 
dabar Lietuvoje kirtimo mas-
tai apie pustrečio karto viršija 
tvarų miškų naudojimą – ypač 
daug žalos tokie kirtimai pa-
daro valstybiniuose parkuose, 
kur gyvena retos, nykstančios, 
į Raudonąją knygą įrašytos 
žinduolių, paukščių, vabzdžių 
ir kitų gyvų organizmų rūšys.

Pasak jo, didžiausios nei-
giamos įtakos ekosistemai turi 
plynieji kirtimai. 

BNS inform.
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Noras atkeršyti globos namams atvedė į teisiamųjų suolą
Praeitų metų liepos 3 d., 

apie vidurnaktį, jau 31-erių 
sulaukęs rokiškėnas M. J. 
kartu su nepilnamečiu I. 
K., kuris nuo 2007 metų 
buvo netekęs tėvų globos 
bei gyveno Obelių socialinių 
paslaugų namuose, iš minė-
tos globos įstaigos sumąstė 
pavogti banko mokėjimo 
korteles. Tai, pasak parody-
mus teisme davusio dabar 
jau pilnametystės sulauku-
sio I. K., jie padarė iš pyk-
čio ir keršto dėl netinkamų 
vaikams gyvenimo sąlygų. 
Išspyrę duris, jaunuoliai 
pateko į įstaigos patalpas, 
išlaužė seifo duris ir iš ten 
pavogė dvi banko korteles, 
mobilaus telefono įkrovi-
klį, kvepalus. Viena banko 
kortele, priklausančia Obe-
lių socialinių paslaugų na-
mams, buvo pasinaudota, 
bankomate nuimant pinigus 
– 550 eurų.

Pareikšti kaltinimai dėl 
trijų nusikaltimų 
padarymo
Dėl 2021 m. liepos 3 d. 

padarytų nusikalstamų veiks-
mų abiems bendrininkams 
pareikšti kaltinimai pagal 
Baudžiamojo kodekso 178 
straipsnio 2 dalį, 214 straips-
nio 1 dalį ir 215 straipsnio 
1 dalį, tai yra, dėl vagystės, 
neteisėto elektroninių mokė-
jimo priemonių įgijimo bei 
jų panaudojimo. 2022 m. ba-
landžio 19 d. bylą išnagrinėjo 
Panevėžio apylinkės teismo 
Rokiškio rūmų teisėja Loreta 
Kukelkienė. Priimtas apkalti-
namasis nuosprendis, kuriuo 
abiems istorijos veikėjams 

skirtos bausmės.

Išlaužė seifo duris ir 
paėmė dvi banko 
korteles, daiktus
Teisme kaltinamasis I. K. 

papasakojo apie tos dienos 
įvykius. 2021 m. liepos 2 d. 
esą jam paskambino M., gy-
venantis Rokiškio mieste, ir 
pasiūlė susitikti. Kurį laiką 
nusikaltimo bendrininkai va-
žinėjosi automobiliu ir kur-
pė planą, kaip padaryti žalą 
Obelių socialinių paslaugų 
namams, kuriuose gyveno I. 
K. Tuo metu dar nepilname-
tis I. svarstė, kad norėtų iš 
globos namų išnešti seifą ir 
padaryti nuostolius. Vaikinas 
pasakojo, kad jam tuo metu 
atrodė, jog Obelių socialinių 
paslaugų namuose, šeimynai 
priklausančiame name yra 
netinkamos vaikams gyven-
ti sąlygos. Tuo metu name, 
į kurį vaikinai sugalvojo 
įsibrauti, niekas negyveno, 
nes ten turėjo būti daromas 
remontas. Čia gyvenę vaikai 
buvo perkelti į kitą namą. 
Prie pastato vyrukai atvyko 
apie vidurnaktį. Jaunesnysis 
išspyrė namo duris ir pateko 
į vidų, sakydamas, kad nori 

susirinkti daiktus. Tada jau-
nuolis išspyrė seifo, kuriame 
buvo laikomos globotinių bei 
įstaigos banko kortelės, duris.  
I. K. iš seifo paėmė dvi korte-
les, prie jų buvo ir sąvaržėle 
prisegti PIN kodai. Banko 
kortelės priklausė Obelių so-
cialinių paslaugų namams bei 
vienai ten gyvenančiai mer-
ginai. Nepilnametis iš seifo 
paėmė ir ten buvusį kvepalų 
buteliuką bei telefono IPHO-
NE kroviklį.

Vyresnysis pinigus 
išgrynino bankomate
Apie I. K. atliktus veiks-

mus jo draugas M. J. žinojo 
ir neprieštaravo tokiam keršto 
globos namams planui. Abu 
draugai nuvažiavo prie pre-
kybos centro „Senukai“, kur 
yra bankomatas. Užsidėjęs 
ant veido kaukę bei kepurę 
su snapeliu, M. J. tikėjosi likti 
neatpažįstamas, kai, panaudo-
damas pavogtą banko kortelę, 
iš Obelių socialinių paslaugų 
namų sąskaitos, naudodama-
sis bankomatu, paėmė 550 
eurų. Į bankomatą įdėjus kitą 
pavogtą banko kortelę, paaiš-
kėjo, kad pinigų ten nėra. Pini-
gus M. atidavė nepilnamečiui 

socialinių paslaugų namų gy-
ventojui I. K. Banko kortelės 
buvo perlaužtos per pusę ir 
išmestos į netoliese esančią 
šiukšlių dėžę. Nepilnametis 
I. K. teisme sakė,  kad pusę 
gautų pinigų padalino kitiems 
tėvų globos netekusiems vai-
kams, o kitą pusę pasiliko sau. 
Kitą dieną po nusikaltimo pa-
darymo vaikinas buvo suim-
tas.

Nusikaltimų priežastis 
– kerštas globos 
namams dėl netinkamų 
gyvenimo sąlygų?
Kai buvo sulaikytas, I. K. 

pareigūnams pasiguodė, kad 
vaikų globos įstaigoje gyvena 
nuo 2007 metų. Anksčiau jis 
gyveno Obelių vaikų globos 
namuose, kur sąlygos buvo 
geresnės, vėliau, įvykus pasi-
keitimams įstaigos valdyme, 
situacija pasikeitė. Jaunuolis 
kalbėjo, kad kiti turėtų pa-
gyventi ten, kur jis gyveno, 
kad suprastų, ką tenka patirti. 
Vaikinas peikė globos namų 
valdžią, darbuotojų elgesį, 
požiūrį į darbą. I. K. prisipa-
žino, kad dėl padarytos globos 
namams žalos jis nesigaili, 
nors savo poelgį vertino blo-
gai. Žalą atlygino nusikaltimą 
kartu daręs gerokai vyresnis 
draugas M. J. Pinigai buvo 
pervesti į Obelių socialinės 
globos namų sąskaitą. M. J. 
buvo nuvykęs į globos namus, 
atsiprašė direktorės. Jaunesnis 
nusikaltimo dalyvis žadėjo 
dirbti ir nusikaltimų nebeda-
ryti. Teisiamajame posėdyje 
paaiškėjo, kad jis susitarė su 
vienu ūkininku dėl darbo, pra-
dėjo savarankišką gyvenimą.

Teismas atsižvelgė į 
kaltinamųjų asmenybes
Teisme buvo taikytas su-

trumpintas įrodymų tyrimas 
– apklausus kaltinamuosius, 
kiti įrodymai teisme nebuvo 
tiriami. Į šią aplinkybę teis-
mas atsižvelgė, skirdamas 
bausmę – ji abiems vyru-
kams sumažinta trečdaliu. 
Atsižvelgta ir į jų asmenines 
savybes. M. J. yra dirbantis, 
darbdavių charakterizuoja-
mas gerai. Vienas darbdavys 
jį apibūdino kaip „atkaklų, 
darbštų, kruopštų, pareigin-
gą, pasižymintį punktualu-
mu ir atsakingumu.“ Taip pat 
- kaip jautrų žmogų, kartais 
neapgalvojantį ir pasielgiantį 
skubotai, tačiau visada ištai-
santį ir prisimenantį klaidas, 
besistengiantį problemą iš-
spręsti abiem pusėm priim-
tinu būdu. Kito darbdavio 
atsiliepimai - taip pat gražūs. 
Šis pareigingas ir atsakingas 
žmogus anksčiau buvo teis-
tas ir teistumas neišnykęs. 
Tai laikyta jo atsakomybę 
sunkinančia aplinkybe. Tai, 
kad jis atlygino nusikaltimu 
padarytą žalą, pripažinta jo 
atsakomybę lengvinančia 
aplinkybe. Atsižvelgta ir į 
jaunesniojo istorijos daly-
vio situaciją – įvertinta, kad 
nusikalstamą veiką jis įvyk-
dė, būdamas nepilnametis, 
teisiamas pirmą kartą, nu-
sikalstamų veikų padarymo 
metu nebuvo baustas admi-
nistracine tvarka. Vaiko tei-
sių apsaugos skyrius siūlė  
atsižvelgti  į tai, kad vaikas 
gyveno vaikų globos namuo-
se, neturi tėvų, pagalbos, 
nusikalstamais veiksmais iš-

reiškė savo nepasitenkinimą.

Abiems skirtas laisvės 
apribojimas
Vyresniajam vagystės 

bendrininkui bausmės pa-
skirtos už tris nusikalstamas 
veikas, jos subendrintos ir 
paskirta 1 metų laisvės apri-
bojimo bausmė. Ši bausmė 
sumažinta vienu trečdaliu ir 
laikoma, kad jam paskirta 
galutinė laisvės apribojimo 
bausmė 8 mėnesiams. M. J. 
viso laisvės apribojimo laiko-
tarpiu įpareigotas: dirbti arba 
būti registruotam Užimtumo 
tarnyboje, nevartoti psichiką 
veikiančių medžiagų. Analo-
giška situacija dėl bausmės 
skyrimo ir su I. K. – jam taip 
pat skirtas laisvės apriboji-
mas, tik bausmės terminas 
šiek tiek trumpesnis: skirta 
galutinė laisvės apribojimo 
bausmė 6 mėnesiams. Nu-
teistasis turės laikytis įpa-
reigojimų: viso laisvės apri-
bojimo bausmės laikotarpiu 
mokytis, o nesimokant, dirbti 
arba, nesusirandant darbo, 
per vieną mėnesį užsiregis-
truoti Užimtumo tarnyboje 
bei būti namuose nustatytu 
laiku nuo 22 val. iki 6 val. 
Iš vyresniojo nusikalstamų 
veikų bendrininko M. J. vals-
tybei priteista 17,92 proceso 
išlaidų, susijusių su proceso 
dalyvių iškvietimu į teisiamą-
jį posėdį.

Nuosprendis nėra įsiteisė-
jęs – jis per dvidešimt dienų 
nuo jo paskelbimo dienos 
gali būti skundžiamas apelia-
cine tvarka.

Rita GRIGALIENĖ

MRU kviečia vyresnių klasių moksleivius dalyvauti konkurse 
„Pažink Mykolą Romerį“

Mykolo Romerio univer-
sitetas (MRU) kviečia 10–12 
klasių moksleivius kovo 3–
gegužės 1 d. registruotis į 
konkursą „Pažink Mykolą 
Romerį“, kuris skirtas artė-
jančioms 142-osioms šios as-
menybės gimimo metinėms 
paminėti. Šia iniciatyva sie-
kiama paskatinti vyresnių 
klasių mokinius susipažinti 
su šia svarbia Lietuvai as-
menybe. MRU suteikia ga-
limybę dalyviams pasirink-
ti konkurso formą: rašinį 
„Laiškas Mykolui Rome-
riui“ arba piešinį „Myko-
las Romeris mano akimis“. 
Moksleivių darbų laukiama 
taip pat iki gegužės 1 dienos.

Įvairialypė asmenybė, 
apie kurią dar mažai 
žinoma
M. Romerį (1880–1945) 

daugelis įvardytų kaip teisi-
ninką, kurio vardu Vilniuje 
pavadintas universitetas. M. 
Romeris visuomenei žinomas 

ir kaip daugelio knygų auto-
rius. MRU Teisės filosofijos ir 
istorijos katedros profesorius 
Mindaugas Maksimaitis sako: 
„Mykolas Romeris – intelek-
tualas, įsimintinas pedagogas 
– profesorius, plačių interesų 
mokslininkas, pirmasis lietu-
vių tautinio atgimimo istori-
kas, įvairiaplanis teisininkas, 
puikus politikos analitikas, 
autoritetingas valstybininkas, 
aktyvus visuomenininkas, ais-
tringas publicistas kovotojas“.

Taip pat jis ypač daug nu-

veikė Klaipėdos krašto pri-
jungimo prie Lietuvos byloje. 
1932 m. M. Romeris paskir-
tas teisėju Hagos Teisingumo 
Teisme dėl Klaipėdos krašto 
konvencijos ir statuto aiškini-
mo. Tuomet jis apgynė Klai-
pėdos krašto prijungimą prie 
Lietuvos.

Režisierius Bronius Mor-
kevičius filme „Mykolas 
Romeris“ pristato Lietuvos 
Konstitucinės, administra-
cinės teisės kūrėją. Apie jo 
mokslinę veiklą ir gyvenimą 

pasakoja teisininkai ir trys 
dukros, jo studentus vaidina 
MRU studentai. Šio filmo sce-
narijaus autoriai V. Jakimavi-
čienė, M. Maksimaitis, ope-
ratorius Algis Liutkevičius. 
Susipažinti su šia asmenybe 
galima čia.

Konkurso forma: 
rašinys arba piešinys
Konkursas organizuojamas 

dvejomis kryptimis: kūrybi-
nio rašymo „Laiškas Mykolui 
Romeriui“ ir kūrybinio pieši-

mo „Mykolas Romeris mano 
akimis“. Svarbu paminėti, kad 
konkurse gali dalyvauti 10–12 
klasių mokiniai, kurie šiais 
būdais gali susipažinti su uni-
versitetu ir pačia Mykolo Ro-
merio asmenybe. Registracija 
vyksta iki gegužės 1 dienos.

Kūrybiniam rašymui ke-
liamos šios sąlygos: parašyti 
2000–3000 spaudos ženklų 
apimties laišką Mykolui Ro-
meriui, apimant jo asmenybės 
bruožus. Tuo tarpu kūrybinio 
piešimo sąlygos yra šios: A4 

formato lape atvaizduoti My-
kolo Romerio asmenybės/
portreto interpretaciją. Tiek 
rašinius, tiek piešinius būtina 
pateikti iki gegužės 1 dienos 
el. paštu info@mruni.eu, ta-
čiau prieš tai būtina dalyvių 
registracija.

Rašinius vertins speciali 
MRU komisija, sudaryta iš 
akademikų ir komunikacijos 
specialistų. Ji išrinks tris origi-
naliausius, akademiškiausius, 
aktualiausius šiandien darbus. 
Piešiniai bus vertinami pagal 
šiuos kriterijus: realistiškumą, 
kūrybiškumą ir įtaigumą.

Balsavimo rezultatai bus 
paskelbti gegužės 3 dieną in-
terneto svetainėje www.mru-
ni.eu. Geriausių darbų auto-
rius universitetas apdovanos 
gegužės 17 dieną Mykolo Ro-
merio gimtinėje, Bagdoniškio 
dvare. Daugiau informacijos: 
https://www.mruni.eu/moky-
kloms/konkursas-pazink-my-
kola-romeri
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Susitikime su rašytoja Eva Tombak – apie kitų įkvėptą idėją knygai 
„Ar čia kas nors yra?“

Balandžio 22 d., penk-
tadienį, Rokiškį aplankė 
dviejų anksčiau itin po-
puliarių žurnalų „Ieva“ ir 
„Cosmopolitan“ leidėja, 
redaktorė, jogos mokyto-
ja bei keleto knygų auto-
rė Eva Tombak. Rokiškio 
rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešojoje bibli-
otekoje ji pristatė savo 
aštuntąją knygą „Ar čia 
kas nors yra?“ Šiai kny-
gai autorė ruošėsi ilgai – 
idėja buvo pasiūlyta dar 
2015 metais. Naujasis Evos 
Tombak kūrinys – apie 
mistines patirtis. Tai - sa-
vita dokumentika, kurioje 
daugelis pasigenda pačios 
rašytojos nuomonės ar ko-
mentarų. Rašytoja pasako-
jo į susitikimą atvykusiems 
apie tai, kaip gimė ši knyga 
ir kokias atnešė patirtis.

Viešina ir mistikos 
šalininkų, ir priešininkų 
nuomones
Norintiems knygą pirk-

ti internetu ji pristatoma: 
„Knyga sudaryta iš trijų da-
lių: pirmoji – autorei papa-
sakotos autentiškos mistinės 
patirtys; antroji – haliuci-
nogenų sužadintų psichikos 
būsenų potyriai, kuriais pasi-
dalino šių patirčių ieškantys 
ir pakomentavo psichiatras, 
psichologas, toksikologas; 
trečioji – pašnekesiai su 
mokslininkais, gydytojais, 
psichologais, astrologais, 
socialiai aktyviais žmonėmis 

apie mistines patirtis, smege-
nis ir mirties paradoksus.“

„Aš nebandau mušti įvar-
čio nė į vienus vartus, tiesiog 
viešinu ir mistikos apologe-
tų, ir jos skeptikų nuomonę. 
Stengiuosi parodyti kiekvie-
ną magiškos nežinomybės 
krištolinio rutulio briaunų 
blyksnį ir tokiu būdu su-
drumsti nuostatas, sužadinti 
smalsumą ir abejonę.“ – 
sako pati autorė.

Susitikime Eva Tombak 
juokavo, kad ši knyga vis tik 
nėra aštuntoji, o septintoji su 
puse, nes vienos savo iki tol 
išleistos knygos nelaiko pil-
naverčiu kūriniu. Iki tol ra-
šytoja yra išleidusi knygas: 
„Kas liko už kadro“, „Laisvė 
basomis“, „Laimės piliulės“, 
„Minčių žvėrynas“ (yra du 
šios knygos leidimai), „Atia, 
kaukės!“, „Atia, suskiai! 33 

minčių išvarymo dienos“.

Idėją pakišo 
papasakotos istorijos
Pasak autorės, idėją apie 

mistinius patyrimus jai „pa-
kišo“ viena žurnalistė antro-
sios knygos pristatymo metu. 
Pristatydama knygą, Eva 
Tombak pajuto šios moters 
palaikymą, tačiau, pasikvie-
tusi ją pokalbiui į kavinę, nu-
stebo – ji ėmė ir driokstelėjo 
monologą, papasakodama 
apie savo mistines patirtis. 
Nors anksčiau tik logiškai 
mąsčiusią rašytoją ėmė šiur-
pas, atsistoti ir išeiti esą buvo 
nemandagu. Po to tarsi užsi-
mezgė ryšys su mistika, nes 
ėmė „sektis“ sutikti žmones, 
kurie kartas nuo karto pa-
pasakodavo savo neįprastus 
išgyvenimus. Per pusę metų 
tokių atsirado virš dešimties. 

Nors kurį laiką blaškėsi tarp 
noro rašyti šia tema ir nera-
šyti, Eva Tombak laikotar-
piu nuo 2015 iki 2020 metų 
parašė kitas knygas. Kai vis 
tik ryžosi ir subrandino min-
tis naujam kūriniui, netikėtai 
paaiškėjo, kad anksčiau savo 
mistines patirtis dėstę pašne-
kovai jų atsižadėjo, o minėta 
žurnalistė sakė netgi neno-
rinti atsiminti to savo gyve-
nimo tarpsnio. Nors atrodė, 
kad nebėra už ko užsikabin-
ti, netikėtai tarsi iš gausybės 
rago pasipylė mistinės istori-
jos. Jų buvo virš šimto. Dalį 
patyrimų papasakojo vienaip 
ar kitaip pažįstami žmonės. 
Kiekviena istorija turėjo 
savo seserį dvynę – panašią 
patirtį, kurią papasakojo ki-
tas žmogus. Kadangi visuo-
menėje vyravo nuostata, kad 
tokios patirtys – tiesiog klie-

desys, E. Tombak nusprendė 
apie tai paklausinėti vadina-
mųjų „ekspertų“ – medikų, 
mokslininkų. Vis tik mokslo 
žinios šių žmonių nuo mis-
tinių patirčių neapsaugojo. 
Pratarmę knygai parašė neu-
robiologas.

Rašymas – kaip terapija
„Pritariu teigiantiems, kad 

geras žmogus knygų nerašo 
– jis daržą ravi arba virtuvėje 
improvizuoja. Aš rašau, nes 
nieko daugiau dorai nemoku. 
Rašymas man yra savęs ir 
pasaulio pažinimo įrankis, 
o dar – pusiausvyros ramen-
tas. Šį suvokimą man suža-
dino ekspresyvus rašymas. 
Praktikuodama tai, pagavau 
įžvalgą, kad kiekviena vei-
kla yra kompensacija vieno-
kių ar kitokių trūkumų, kurių 
aš nematau. Aš rašau, nes ra-
šymas man padeda tramdyti 
vidinį nerimą, nežinomybės 
baimę, nepasitikėjimą…“ – 
apie savo poreikį rašyti pa-
sakoja Eva Tombak. Vis tik 
šios improvizacijos nereiktų 
suprasti tiesiogiai. Paklausta, 
ar rašymas iš tiesų yra terapi-
ja, rašytoja šiai minčiai prita-
rė. Taip pat buvo smalsu, ar 
beklausant mistines patirtis 
dėstančių pašnekovų, nekilo 
mintis jais netikėti, abejo-
ti nuoširdumu. Anot Evos 
Tombak, kol bendraudavo ir 
klausydavosi, tokių minčių 
nekildavę. Vėliau galbūt ir 
kildavo loginių paaiškinimų 
ieškojimai, abejonės.

Rašymo ir gyvenimo 
būdo patirtys – 
pakilimai ir duobės
Šios moters rašymo isto-

rija gana įdomi. Ji yra pasa-
kojusi, kad nuo mažens buvo 
labai drovi ir nedrąsi. Jos 
pasirinktas kelias kovoti su 
šiomis būdo savybėmis buvo 
neįprastas – ji pasirinko žur-
nalistikos studijas Vilniuje. 
Po jų Eva Tombak sėkmingai 
dirbo „Jaunimų gretų“ žur-
nale. Vėliau Eva nusprendė 
galinti leisti žurnalą. Žurna-
las „Ieva“ buvo lyg šviežio 
oro gūsis – vakarietiško tipo, 
ant kokybiško popieriaus 
atspausdintas leidinys būda-
vo kaipmat išparduodamas. 
Po to sekė „Cosmopolitan“ 
leidyba. Du dešimtmečiai 
leidybos pasaulyje ir po jų – 
nesėkmė. Tada Eva Tombak 
su šeima išvyko į Australiją 
ir ten praleido devynis mėne-
sius. Deja, ir ten nepasisekė 
- bandymai užsiimti verslu, 
rūpintis kavine žlugo, ėmė 
„šlubuoti“ sveikata – bū-
tent tuomet Eva susidomėjo 
joga...

Kaip susitikimo metu 
sakė E. Tombak, ji tikisi, kad 
knyga sulauks tęsinio. Taip 
pat šis jos leidinys kol kas 
vienintelis, išleistas ir elek-
tronine versija. Vis tik autorė 
sako, kad ir toliau advoka-
tauja popierinei knygai bei 
tiki, kad elektroninis skaita-
las jos nenužudys.

Rita GRIGALIENĖ

Seime pristatyta sveikatos priežiūros sistemos pertvarka: gerės 
paslaugų kokybė ir gyventojų sveikata

Sveikatos apsaugos mi-
nistras Arūnas Dulkys 
Seime pristatė sveikatos 
priežiūros įstaigų tinklo 
pertvarką, kuri yra vienas 
svarbiausių šios Vyriausy-
bės programoje numatytų 
darbų. Pertvarkos tikslas – 
geresnė gyventojų sveikata 
ir kokybiškesnės sveikatos 
priežiūros paslaugos. 

Planuojama, kad įgy-
vendinus pokyčius, žmonės 
gaus daugiau ir įvairesnių 
ambulatorinių paslaugų savo 
savivaldybėse, dėl sunkių 
ligų bus greičiau patenkama 
pas gydytojus specialistus, o 
dėl sunkesnių ligų greičiau ir 
patogiau pateks į regioninius 
centrus. Bendrą sistemą pa-
pildo ir jau prieš tai Seimui 
pateiktas greitosios medi-
cinos pagalbos pertvarką 
reglamentuojantis įstatymų 
paketas – daugiau brigadų 
turinti greitoji medicinos pa-
galba (GMP), kuri  greičiau 
atvyks pas pacientus, bus 

geriau pasirengusi krizinėms 
situacijoms. O ilgalaikės 
priežiūros sistema, teiksianti 
slaugos ir socialines globos 
paslaugas namuose, dienos 
centruose ir stacionare, bus 
svarbi pagalba slaugantie-
siems sunkius ligonius ir 
neįgaliuosius. Įstaigų tinklą 
pertvarkyti planuojama iki 
2025 metų.

„Gyventojų apklausa tą 
patvirtino: net 83 proc. res-
pondentų patvirtino, kad pri-
reikus rinktųsi ligoninę, ku-
rioje yra šiuolaikinė gydymo 
įranga ir aukščiausios kvali-
fikacijos medicinos persona-
las, net jei ji būtų toliau nuo 
mano gyvenamosios vietos. 
Apie 50 proc. vyksta į dides-
nius miestus dėl paprasčiau-
sių ambulatorinių paslaugų. 
Todėl mūsų tikslas – sugrą-
žinti 80 proc. visų įmanomų 
atvejų gydymą savo savival-
dybėje. O likę 20 proc. turė-
tų būti sprendžiami daugia-
profilinėse ligoninėse – tai 
sunkūs, nekasdieniai atvejai. 

Toks santykis yra daugelyje 
kitų šalių,“ – sakė sveikatos 
apsaugos ministras A. Dul-
kys.

Jis pabrėžė, kad gydymo 
įstaigos nėra uždaromos, 
priešingai – jos bus įgalintos 
racionaliai naudoti savo turi-
mus išteklius.

„Yra keičiama paslaugų 
struktūra tam, kad būtų pato-
giau gyventojams: daugiau 
paslaugų žmonėms labiau 
patraukliomis ambulatori-
nėmis sąlygomis, nauja pa-
vėžėjimo paslauga, ilgalai-
kės priežiūros paslaugos. 
Mažinama šeimos gydytojo 
administracinė našta, peržiū-
rint darbo krūvius ir daugiau 
atsakomybių deleguojant 
komandos nariams bei įve-
damos kitos veiklos gerini-
mo priemonės. Tikiu, kad 
tai leis mums įgyvendinti 
reikalingus sprendimus, ku-
rie kurs geresnę gyventojų 
sveikatą,“ – sakė ministras.

Planuojama, kad įgyven-
dinti sprendimai per tre-

jus metus padės sumažinti 
išvengiamo mirtingumo 
atvejų iki 25 proc., 30 proc. 
išaugs dienos stacionaro pas-
laugų skaičius (pavyzdžiui, 
onkohematologijos, tera-
pijos, vaikų ligų, alerginių 
ligų ir kt.), 20 proc. išaugs 
dienos chirurgijos paslaugų 
apimtys. Vienas iš uždavinių 
– galimybė patekti pas spe-
cialistus greičiau nei per 30 
dienų, gauti skubią pagalbą 
– ne ilgiau kaip per 15 mi-
nučių mieste ir 25 minučių 
kaime. Daug dėmesio bus 
skiriama regionų konkuren-
cingumui didinti ir sveikatos 
priežiūros specialistų pri-
traukimui į juos – tikimasi, 
kad regionuose specialistų 
padaugės trečdaliu.  

Atnaujinant sveikatos 
priežiūros  veiklą daug dė-
mesio skiriama paslaugų ko-
kybei: sukurti bei atnaujinti 
anestezijos, skubios pagal-
bos, dienos chirurgijos bei 
kitų paslaugų teikimo koky-
bės standartai. Taip pat Svei-

katos apsaugos ministerijos 
įpareigojimu bus nustatytas 
bazinis medicinos paslaugų 
paketas, privalomas visoms 
įstaigoms. Tai leis užtikrin-
ti, kad sveikatos paslaugų 
kokybė bus vienoda tiek ma-
žose, tiek didelėse gydymo 
įstaigose.

Dabartinis sveikatos tin-
klas neužtikrina gyventojų 
sveikatos ir medikų tobu-
lėjimo. Per mažai teikiama 
ambulatorinių paslaugų 
savivaldybėse, netolygus 
medikų pasiskirstymas re-
gionuose, perteklinės admi-
nistracinės funkcijų šeimos 
gydytojams, dėl kurių ski-
riama per mažai laiko paci-
ento ištyrimui ir gydymui, 
būtina spręsti neatidėliojant. 
GMP ir ilgalaikė priežiūra 
neatitiko keliamų kokybės ir 
paslaugų prieinamumo rei-
kalavimų visiems, kuriems 
šios paslaugos reikalingos. 
Sveikatos sutrikimai, ku-
riuos galėtų pagydyti šeimos 
gydytojai ar specialistai am-

bulatoriškai – sprendžiami 
didžiosiose ligoninėse taip 
didinant eiles sudėtingiems 
pacientams. Įvertinta, kad 
iki 15 proc. pacientų šiuo 
metu į ligonines yra guldo-
mi netikslingai, o ligoninės 
lovų efektyvumas yra vienas 
mažiausių ES.

Šie veiksniai turėjo įta-
kos, kad gyventojų sveikata 
yra gerokai prastesnė negu 
Europos Sąjungos vidurkis. 
Turime daug ligoninių ir 
gerų medikų, bet gyventojų 
mirtingumas didelis, o gy-
venimo trukmė trumpesnė 
nei kitose ES valstybėse. 
Sveikatos sutrikimai, ku-
riuos galėtų pagydyti šeimos 
gydytojai ar specialistai am-
bulatoriškai – sprendžiami 
didžiosiose ligoninėse taip 
didinant eiles sudėtingiems 
pacientams. Lietuvos žmo-
nės nusipelnė turėti vakarie-
tiško lygio sveikatos apsau-
gą.

LR sveikatos apsaugos 
ministerijos inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Valstybė planuoja finansuoti daugiau slaugos, akušerijos ir 
medicinos studijų vietų

Nuo kitų mokslo metų 
planuojama priimti dau-
giau studentų į valstybės 
finansuojamas studijų 
vietas medicinos srityje.

Sveikatos apsaugos mi-
nisterija (SAM) pirmadie-
nį pranešė, kad steigiama 
beveik 140 papildomų vie-
tų pirmosios pakopos slau-
gos ir akušerijos bei vien-
tisųjų medicinos krypties 
studijų programose.

Anot ministerijos, to-
kius preliminarius skaičius 
siūlo Nacionalinės svei-
katos sistemos specialistų 

rengimo valstybinio užsa-
kymo formavimo komite-
tas (VUK), atsižvelgdamas 
į sveikatos priežiūros spe-
cialistų poreikio prognoza-
vimo analizes.

Daugiausiai 2022–2023 
mokslo metais valstybės 
finansuojamų vietų numa-
tyta skirti slaugos ir aku-
šerijos studijoms: univer-
sitetuose – 230, kolegijose 
– 350 vietų.

Šiais mokslo metais šių 
krypčių studijoms univer-
sitetuose teko 214, kolegi-
jose – 269 valstybės finan-
suojamos vietos.

Taip pat nuspręsta padi-
dinti valstybės finansuoja-
mų vientisųjų medicinos 
krypties studijų vietų skai-
čius iki 330, šiais mokslo 
metais šis skaičius buvo 
290. 

Planuojantiesiems stu-
dijuoti burnos priežiūrą 
universitetuose skirta 15, 
kolegijose – 60 valstybės 
finansuojamų vietų.

Nemažinamas valstybės 
finansuojamų vientisųjų 
odontologijos krypties stu-
dijų vietų skaičius, jų lieka 
25. Medicinos rezidentū-
ros ir odontologijos vals-

tybės finansuojamų vietų 
skaičius taip pat nemažėja, 
atitinkamai – 365 ir 12 vie-
tų.

VUK nustatė ir reko-
menduotiną valstybės ne-
finansuojamų rezidentūros 
vietų skaičių: medicinos 
rezidentūrai – 110, odon-
tologijos rezidentūrai – 12.

Į šias valstybės nefi-
nansuojamas vietas priimti 
gydytojai rezidentai gali 
sudaryti sutartį su asmens 
sveikatos priežiūros įstai-
ga, kuri įsipareigotų finan-
suoti jo rezidentūros studi-
jų kainą, o baigęs studijas 

gydytojas rezidentas turėtų 
ten dirbti sutartą laikotar-
pį.

Anot SAM pranešimo, 
tvirtinant valstybės finan-
suojamų vietų skaičius, 
atsižvelgta į ministerijos 
siūlymus ir dėl kitų stu-
dijų krypčių. Pavyzdžiui, 
universitetuose nuo 30 iki 
50 padidintas farmacijos 
krypties studijų vietų skai-
čius.

Universitetuose nemaži-
namas valstybės finansuo-
jamų reabilitacijos kryp-
ties studijų vietų skaičius 
– 50.

Visuomenės sveikatos, 
mitybos, medicinos tech-
nologijų, kosmetologijos 
krypčių bendras valstybės 
finansuojamų studijų vie-
tų skaičius universitetuose 
irgi liks toks pat – 90 vietų.

Kolegijose sveikatos 
mokslų (išskyrus burnos 
priežiūros, slaugos ir aku-
šerijos bei kosmetologijos 
studijų kryptis) studijų 
kryptyje valstybės finan-
suojamų vietų skaičius su-
mažintas iki 280. 

BNS inform.

Statybos verslas: pagalba Ukrainos atstatymui turėtų būti koordinuota
Lietuvos valdžiai kvie-

čiant šalies statybos bei 
kitą verslą padėti karo 
niokojamai Ukrainai va-
lyti griuvėsius, statybų 
rinkos dalyviai teigia, jog 
ši pagalba turėtų vykti 
koordinuotai: Vyriausy-
bė galėtų pradėti kaupti 
duomenis, kokios pa-
galbos reikės, ir tuomet 
kviesti statybų verslą pri-
sidėti savo resursais. 

Pasak Lietuvos statybi-
ninkų asociacijos preziden-
to Daliaus Gedvilo, suteikti 
pagalbą Ukrainai reikėtų 
koordinuotai.

„Buvome susitikę su 
mūsų Seimo nariais ir 
kalbėjome, jog reikėtų tą 
daryti koordinuotai. Tai 
pirmiausia pasiūlėme, kad 
būtų įkurta koordinacinė 

nedidelė komanda, kuri 
turėtų būti prie Aplinkos 
ministerijos, bet, matyt, 
turėtų aplinkos ministras 
apsispręsti, ir joje turėtų 
būti keletas žmonių, kurie 
koordinuotų darbą, kad ne-
būtų tai daroma chaotiškai, 
gaivališkai. Tada turėtų 
būti veidrodinė struktūra 
Ukrainoje įkurta“, – BNS 
Plius teigė D. Gedvilas.

Jo teigimu, reikėtų kal-
bėti ne tik apie griuvėsių 
valymą, bet ir apie tai, kaip 
atstatyti sugriautus mies-
tus. 

Statybų bendrovės „Na-
resta“ generalinis direkto-
rius Arūnas Šlenys teigia, 
kad Lietuvos statybų sek-
torius yra stiprus ir pajėgus 
įgyvendinti itin didelius 
projektus, tačiau jau dabar 
reikia kaupti informaciją, 

kokios pagalbos reikės. 
„Analitikai jau dabar 

skaičiuoja, kad atstatyti 
Ukrainos miestus ir su-
griautą infrastruktūrą kai-
nuos daugiau kaip 1 tūkst. 
milijardų (trilijoną – BNS) 
JAV dolerių. Parama, ku-
rią Ukraina gaus iš Vaka-
rų valstybių, tarptautinių 
fondų ir infrastruktūrą fi-
nansuojančių bankų, bus 
milžiniška, tačiau taip pat 
reikės ir tarpvalstybinių 
programų, viešosios ir pri-
vačiosios partnerystės pro-
jektų, kurie padės atkurti 
sugriautą kraštą“, – BNS 
Plius sakė A. Šlenys.

Pasak jo, Lietuva galėtų 
jau pradėti kaupti ir anali-
zuoti duomenis, kokios pa-
galbos Ukrainai reikės, ir 
tuomet kviesti statybų vers-
lą prisidėti savo resursais.

A. Šlenys teigė, jog  
„Naresta“ neturi savo spe-
cializuotos technikos ir me-
chanizmų, kurie reikalingi 
valyti griuvėsius.

„Paprastai tokią įrangą 
nuomoja specializuotos 
įmonės, kelių tvarkymo 
bendrovės. Turint omenyje 
sugriovimų mastą, tikėtina, 
kad po karo tokie mecha-
nizmai taps deficitu visoje 
Europoje, taip pat ir Lietu-
voje“, – tvirtino A. Šlenys.

D. Gedvilo teigimu, 
pirmiausiai reikėtų žinoti 
ukrainiečių poreikius, nes 
griuvėsius valyti reikalin-
ga speciali technika, tokius 
darbus gali atlikti tik serti-
fikuotos įmonės.

„Lietuvoje griovimo 
darbai yra atestuojama vei-
kla, yra specialūs reikalavi-
mai, negali bet kas (atlikti 

griovimo darbus – BNS), 
tam reikia turėti sertifikatą. 
Statybos produkcijos serti-
fikavimo centras atestuoja 
įmones, norinčias užsiimti 
griovimo, ardymo pastatų 
veikla. Mes manome, kad 
tos taisyklės kažkokios turi 
galioti ir Ukrainoje dir-
bant“, – BNS Plius sakė D. 
Gedvilas.

Jo teigimu, atstatant 
Ukrainą lietuviai galbūt ga-
lėtų pasiūlyti ir savo tech-
nologijas, pavyzdžiui, BIM 
informacinio statinio mo-
deliavimą – tipinius projek-
tus galima būtų adaptuoti 
Ukrainos vietovėms.

„Tą galėtų padaryti, ko 
gero, jų projektuotojai ir 
jeigu būtų daromas koor-
dinuotai, tai yra didesnė 
tikimybė, kad efektas ir re-
zultatas būtų geresnis, bet 

mes manome, kad turėtų 
būti įkurta labai aiški koor-
dinacinė grupė ir turėtume 
pradėti ruošti namų darbus 
iš anksto“, – tvirtino D. Ge-
dvilas.

Jo teigimu, Ukrainos 
prašymų dėl griuvėsių va-
lymo asociacija negavo, ta-
čiau gavo užklausų ir ji ko-
munikuojama su Ukrainos 
statybos organizacijomis, 
įmonėmis dėl atstatymo 
darbų.

Skaičiuojama, kad 
Ukrainos atstatymui gali 
prireikti šimtų milijardų 
eurų. 

Prezidentas Gitanas 
Nausėda praėjusią savaitę 
teigė prašantis šalies vers-
lo pagalvoti, kaip jis galė-
tų padėti karo niokojamai 
Ukrainai valyti griuvėsius.

BNS inform.
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21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Degantis pasaulis 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Smegenų paslaptys. Marselis 
Prustas
05:15 Ponių rojus

05:10 Moderni šeima 
06:00 Vėžliukai nindzės 
06:30 Didvyrių draugužiai 
07:00 Monstrų viešbutis 
07:30 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys 
08:00 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Mažoji našlė 
10:30 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 Tobulas apiplėšimas
00:20 Bulis
01:20 Elementaru 
02:20 Majų baikerių klubas
03:35 Mikė 
04:05 Bulis 
05:05 Moderni šeima 

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
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Žmogžudystė 
00:25 Paskutinis laivas
01:25 Skrydis
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris

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
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Vienveidis
22:45 Supermenas. Sugrįžimas 
01:45 Strėlė

Lrytas

06:00 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Švyturių žmonės
07:00 Reali mistika
08:00 Daktarė Kovalčiuk
09:00 Pėdsakas. Ukraina
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. Intelektualios 
politinės satyros šou
04:35 Reali mistika
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05:05 Smegenų paslaptys. 
Marselis Prustas.
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas 
3 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gamtininko užrašai
12:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą"
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Premjera. Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 (Pra)rasta karta
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Degantis pasaulis 
00:10 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Smegenų paslaptys
05:15 Ponių rojus

05:05 Moderni šeima 
06:00 Vėžliukai nindzės 

06:15 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:30 Didvyrių draugužiai 
07:00 Monstrų viešbutis 
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:00 Gero vakaro šou 
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 Greitojo reagavimo būrys
00:20 Bulis 
01:20 Elementaru
02:20 Majų baikerių klubas 
03:30 Mikė 

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 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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05:05 Smegenų 
paslaptys
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas 
Monkas 3
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
16:00 Žinios

16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Premjera. Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? TV žaidimas
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 Vertėja 
01:10 Ponas Tadas 
03:40 Kas ir kodėl? 
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Smegenų paslaptys
05:15 Ponių rojus

05:25 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata 
06:30 Didvyrių draugužiai

07:00 Monstrų viešbutis 
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:00 Farai
08:55 Meilės sūkuryj
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 IKE
18:30 TV3 žinios
19:30 Koko
21:35 Geležinis žmogus 2
00:05 Pagieža
01:55 Greitojo reagavimo būrys
03:45 Apgultis

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 Kokaino baronas 
22:55 Terminatorius
01:10 Vagių irštva
03:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

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
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Seklys ir Makaulė
19:30 Amerikietiškos imtynės
20:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Juodas vanduo
23:45 Niekada nepasiduok 3
01:45 Strėlė

06:00 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Istorija gyvai
07:00 Reali mistika
08:00 Daktarė Kovalčiuk
09:00 Pėdsakas. Ukraina
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
16:30 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
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PASLAUGOS

Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 633 70 463. Rokiškis
• Pirksiu juodžemį. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 612 23 040. 
Rokiškis
• Surenku polikarbonatinius 
šiltnamius. Tel. 8 619 54 782. 
Rokiškis
• Įvairių medienos darbelių 
(siuvenyrų) gamyba visoms 
progoms. Tekstų, ornamentų, 
paveikslėlių graviravimas 
ant faneros, plastiko, 
dažyto metalo, stiklo ir t.t. 
Informacinių lentelių gamyba 
ir kita. Mus rasite: Facebook 
GRAVILOLIS.  
Tel. 8 602 73 245. Rokiškis

• Atliekame statybos darbus. 
Tel. 8 623 57 275. Rokiškis
• Pavežu ir parvežu kur reikia. 

• Ūkininkas išsinuomotų 
žemę Čedasų, Didsodės, 
Juodupės, Degsnių 
apylinkėse. Tel. 8 602 53 232. 
Rokiškis
• Rokiškio mieste, 
neatlygintinai išnuomojame 
daržovėms sodinti pilnai 
paruoštą žemės sklypą.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę. Gali būti 
apleista. Kaina sutartinė. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 608 40 880. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą 
Gruodžio gatvėje.  
Tel. 8 675 98 068. Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario 
butas mikrorajone.  
Tel. 8 613 50 089. Rokiškis
• Pora ieško išsinuomoti 
tvarkingą 1-2 kambarių butą 
Rokiškyje iki 200 Eur. Labiau 
domintų ilgalaikė nuoma, 
bet siūlyti įvairius variantus. 

NUOMA

Geriausia būtų nuo gegužės 1 
d. Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario 
butą nuo gegužes 12 d. 
Rokiškyje ar Obeliuose. Gali 
būti nuosavas namas su visa 
buitine technika ilgalaikiai 
nuomai. Neturėsiu kur 
gyventi. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis

• Metalo laužą - 340 Eur/t, 
aliuminį - 1 Eur/kg , žalvarį 
(bronzą) - 3,5 Eur/kg, varį - 
6,5 Eur/kg, elektros variklius 
- 0,50 Eur/kg.  
Tel. 8 626 22 325. Rokiškis
• Elektros variklį 7,5 kw/960 
aps.. Tel. 8 624 12 455. 
Rokiškis

PERKA

g. 3 aukštas. Arba keičiu į 
mažesnį. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 684 31 257. Rokiškis
• Kauno g. naujai 
suremontuotą 2 kambarių 
butą 35 kv. m. 4/4 aukštas. 
Šiltas, šviesus, kambariai 
nepereinami. Su naujais 
virtuvės baldais, buitine 
technika, naujomis 
užuolaidomis, šviestuvais. 
Kaina 39000 Eur.  
Tel. 8 636 60 124. Rokiškis
• 1 ha žemės sklypą 
su statiniais Utenos r. 
Karkažiškių k. Kaina 6000 
Eur. Tel. 8 686 48 533. Utena
• Erdvų 5 kambarių namą 133 
kv. m Lašuose, Rokiškio r. 
Plastikiniai langai, pakeistas 
stogas. Šildymas kietu kuru. 
Erdvus sklypas su nuosavu 
tvenkiniu. Ūkiniai pastatai, 
klėtis, rūkykla, lauko židinys, 
garažai, rūsys. Namas 
kraštinis. Kaina 52000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą penktame 
aukšte Aukštaičių g.  
Tel. 8 692 87 452. Rokiškis
• Namo dalį Aušros g. 4. 5 a, 
60 kv. m gyvenamasis plotas, 
rūsys. Vanduo neįvestas. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 626 99 060. Rokiškis
• Šalia Gačionių ežero 400 
m ant kalnelio prie asfalto 
sodybą 1,7 ha su  3 sklypais 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą 
Kavoliškyje. Reikalingas 
remontas. Kaina 9000 Eur. 
Tel. 8 627 51 033. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties 
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Rokiškio r. sav., Jūžintų 
sen., Gačionių k. 9. Yra 2 
tvenkiniai, garažas, ūkinis, 
pirtis. Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• 6 arų žemės sklypą adresu 
Rokiskio r. sav., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Uljanovos 
k., Smėlynės g. 10. Kaina - 
1000 eur. Tel. 8 615 93 503. 
Rokiškis
• Prie pat Rokiškio miesto, 
Velniakalnio kaime, 
suformuotas sklypų kvartalas 
privačių namų statybai. 
Sklypų plotai 9-12 a, su 
suformuotais privažiavimais. 
Sklypų kaina nuo 9999 Eur. 
www.velniakalnioprojektai.lt. 
Tel. 8 673 23 616. Rokiškis
• 2 butų namą. Kiekviename 
aukšte po atskirą virtuvę, 
atskiri wc, vonią (puikiai 
tiktų dviem šeimoms). 
Kiekviename aukšte po 68 kv. 
m, įrengtas rūsys panašaus 
ploto ir palėpė panašaus 
ploto. Du garažai. Uždaras 
kiemas, apsodintas tujomis. 
Ūkinis pastatas. Kaina 
135000 Eur.  
Tel. 8 698 31 695. Rokiškis
• 2-jų kambarių butą 
Jaunystės g. 8. Pirmas 
aukštas. Reikalingas 
remontas. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 605 40 717. Rokiškis
• 1 kambario butą 30,59 kv. 
m Aukštaičių g., Rokiškis. 
Pirmas aukštas. Dalinai 
remontuotas. Didelis 
balkonas. Kaina 27000 Eur. 
Tel. 8 610 41 005. Rokiškis
• Labai geroje vietoje 
Panemunėlio gelež. st. namą, 
ūkinius pastatus. Yra trifazis, 
28 a žemės, kraštinis namas. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

• 2 kambarių butą Rokiškio 
mieste, Jaunystės g. 4 aukštas. 
Reikalingas pilnas remontas. 
Kaina 32500 Eur.  
Tel. 8 622 10 728. Rokiškis
• Jaukų šviesų saulėtą 1 
kambario butą 29 kv. m 
Jaunystės g. Antras aukštas. 
Nėra balkono. Namas 
mūrinis, plastikiniai langai, 
romanetės. Lieka baldai, 
buitinė technika. Tvarkinga 
laiptinė. Kaina 18500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą garažą Pagojeje. 
Trifazio nėra. Kaina 2200 
Eur. Tel. 8 684 87 974. 
Rokiškis
• Erdvų sklypą Kavoliškyje. 
17, 16 a. Ribojasi su 
tvenkiniu. Atsiveria puikus 
vaizdas. Kaina 9500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 ir 3 kambarių butą 
Panemunėlio bažnytkaimį. 
Vienas šalia kito. Vanduo, 
kanalizacija. Krosnis, 
stačiamalkis.  
Tel. 8 646 28 486. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus g. 
Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 676 69 477. Rokiškis
• Dalį namo Rokiškio mieste. 
Yra vandentiekis, 2 a žemės 
sklypas. Tel. 8 623 01 338. 
Rokiškis

• Ūkyje reikalingi 
darbininkai. Visa informacija 
telefonu. Tel. 8 615 34 570. 
Rokiškis
• Ieškomi pagalbiniai 
darbuotojai statybose. 
Darbas be komandiruočių. 
Privalumas B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas. 
Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 656 44 449. Rokiškis
• Ieškomi plataus profilio 
statybininkai pastoviam 
darbui. Be komandiruočių. 
Privalumas B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas. 
Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 656 44 449. Rokiškis
• Ieškome kvalifikuotų 
pastolių montuotojų darbui 
Nyderlanduose/Belgijoje. 
Siūlome: skubų išvykimą, 
ilgalaikius projektus, puikias 
darbo ir apgyvendinimo 
sąlygas, darbui reikalingas 
priemones, motyvuojantį ir 
konkurencingą atlyginimą. 
Tel. 8 694 69 699. Rokiškis
• Reikalingi armatūros 
surišėjai Islandijoje. 
Gyvenamasis plotas, pietūs 
suteikiami. Atlyginimas 
1800 Eur į rankas. Už 
viršvalandžius apmokama 
papildomai.  
Tel. 8 607 36 877. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 3 
darbuotojai užsakymų 
surinkimui Olandijoje.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Ieškomas pagalbinis 
darbuotojas statybose. 
Atlyginimas ir darbo sąlygos 
aptariami telefonu. Tik 
skambučiai.  
Tel. 8 601 50 703. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 2 
šiltnamio darbuotojai 
(-jos) braškių skynimui 
ir rūšiavimui Olandijoje, 
Odiliapeel mieste.  Reikalinga 
anglų kalba. Atlyginimas: 
10,48 Eur/val (neto), 38 val./
sav., galimi viršvalandžiai iki 
45 val./sav. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• 36 m. vyras ieško darbo. 
Domina įvairus variantai. 
Turiu vairuotojo pažymėjimą, 
automobilį. Tel. 8 629 76 680. 
Rokiškis
• Vyras ieško pastovaus 
darbo. Tel. 8 608 28 256. 
Rokiškis
• 40 m. vyras ieško darbo. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Esu 27 m. vyras ieškantis 
darbo. Turiu kažkiek 
patirties prie statybų, galiu 
būti pagalbinis darbininkas. 
Esu darbštus, pareigingas, 
greitai mokausi, moku 
dirbti komandoje. Turiu 
kompiuterinių įgūdžių. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 624 84 606. Rokiškis
• Ieškau darbo pagalbinio 
darbuotojo. Tel. 8 672 89 331. 
Rokiškis
• Mergina ieško papildomo 
darbo vakarais nuo 16 val. 
Baigusi maisto pramonę, 
apskaitą. Turiu nemažai 
patirties prekyboje. Dirbusi 
padavėja- barmene.  
Tel. 8 670 21 793. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Galiu dirbti ryte, per 
pietus, vakarais ir išeiginėmis. 
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Pigiai puikios būklės labai 
mažai naudotą lygintuvą 
Clatronic. Kamajai. Kaina 
8 Eur. Tel. 8 648 70 025. 
Rokiškis
• Šaldytuvą "Snaigė", aukštis 
190 cm. Kaina 80 Eur..  
Tel. 8 671 49 863. Rokiškis
• Naują laikiklį mikrobangų 
krosnelei. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Įmontuojamą dujinę viryklę 
su dujų balionu. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Skalbimo mašiną “Beko”, 
kaina sutartinė. Medinę, trijų 
durų spintą.  
Tel. 8 611 55 318. Rokiškis
• Naudotą veikiantį siurblį 
Шмель-4. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 624 80 112. Rokiškis

• Dovanoju 2 m. kalytę su 
kilmės dokumentai. Čipas, 
skiepas, Europeo pasas. 
Americanstaf su Haskiu 
maišyta. Dėl šeimyninių 
problemų. Tel. 8 606 41 408. 
Rokiškis
• Bičių šeimas.  
Tel. 8 614 48 748. Rokiškis
• 1 metų amžiaus žąsis, 
žąsinus. Tel. 8 625 50 844. 
Rokiškis
• Bičių šeimas su pilna 
komplektacija. Nebrangiai 15 
avių bandą su prieaugliu ir 
dvi metų laiko ožkytes.  
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Pavalkus arkliui su priedais. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Nešiojamąjį kompiuterį 
Toshiba. 7 Wind.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį 
Acer. 7 Wind.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Labai geros būklės iPhone 
8 PLUS 256 GB (Silver). 
Komplekte tik telefonas 
ir kroviklis. iCloud mano, 
perduodant į naujas rankas, 
nuimsiu. Viskas veikia be 
priekaištų. Battery: 82% . 
Skubiai. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 662 00 538. Rokiškis
• Veikiantį seną liečiamą 
telefoną Samsung su krovikliu. 
Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• iPhone 11 63 GB. Pirktas 
2020-08, pilna komplektacija, 
įsigijimo dokumentai. Visada 
nešiotas su apsauginiu stiklu ir 
dėkliuku. Neturi pabraižymų. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 629 09 
283. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 8 
64 GB. Spalva sidabrinė. 
Magnetinis dėkliukas. 
Kroviklis. Domina keitimas. 

MOBILIEJI TELEFONAI

Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Samsung Galaxy A22 5G. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva Gold. 
Dokumentai, dėžutė, dėkliukas, 
ausinės, uždėtas apsauginis 
stikliukas ant ekrano. Pirktas 
naujas Lietuvoje. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 7 256 GB. Spalva Rose 
Gold. Kroviklis. Ausinės. 
Dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 
juoda. Dokumentai, dėžutė, 
silikoninis dėkliukas, ausines. 
Uždėtas apsauginis stikliukas 
ant ekrano. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. 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 170 
Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Naudotą telefoną Nokia 1600. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Gal kas dovanojate virtuvės 
kampą. Tel. 8 621 52 675. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Šeštadienį (04-23) turguje 
pamestas automobilio 
raktelis. Tel. 8 687 85 284. 
Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Beveik naują naudotą vos 
kelis kartus treniruoklį Sissel. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 612 81 381. Rokiškis
• Elipsinį treniruoklį - dviratį 
Kettler. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 612 73 759. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-04-26 12 psl.

• Naudotą bet išsaugotą 
dviratį mergaitei. Ratai 24 
colių, 3 pavaros.  
Tel. 8 695 55 734. Rokiškis
• Manevringą ir patogų 
Mothercare vežimėlį. Ilgai 
stovėjo garaže, reiktų 
išsivalyti. Atsakau į žinutes. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 608 87 368. Rokiškis
• Vaikišką vežimėlį. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 607 10 412. 
Zarasai
• Pirmąjį vaiko balansinį 
dviratuką. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Mažai naudotą savaeigę 
žoliapjovę Gudnord. Metus 
galiojanti pardavėjo garantija. 
Yra mulčiavimas. 51 cm. 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 83 712. Rokiškis
• Naują trimerį. Kaina 99 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naują savaeigę žoliapjovę 
su rinktuvu. Starteris 
akumuliatorinis. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Husqvarna traktoriuką. 2020 
m., 119 val. darbo. Viskas 
pakeista, paruošta sezonui. Su 
priekabėle. Kaina 2200 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Lapuočių medienos 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medines lauko dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Žvyrą, skaldą. Nedideliais 
kiekiais iki 3 t, 60 Eur.  
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis
• Naudotą serviso įrangą. 
Ratų montavimo ir 
balansavimo stakles ir tepalų 
ištraukimo talpą. Dusetos. 
Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Silikatines plytas ir stiklo 
blokelius. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Mažai naudotą aukšto slėgio 
Karcher plovimo aparatą. 
Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 675 43 603. Rokiškis
• Ketaus šulinio žiedą. 
Skersmuo 62 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Stiklą. 6 mm storio 91x25 
cm., 4 vnt. ir 4 mm 157x35 
cm 2 vnt. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Filmavimo kamerą Sony. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą 
televizorių Samsung. 
Įstrižainė 35 cm. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Sony DVD grotuvą. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą 

VAIZDO TECHNIKA

Zorkii-4. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kilnojamą foto didintuvą 
UPA-5M ir du bakelius foto 
juostų ryškinimui. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Naudotą 2016 m. chemikalų 
purkštuvą Jar-Met. 400 l 
talpa, darbinis plotis 12 m. 
Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Kratytuvą, šieno rinktuvą, 
grėblį, sėjamąją, 2 
šienapjoves.  
Tel. 8 614 27 590. Rokiškis
• Japonišką traktorių Yanmar 
20AG. Tvarkingas. Kaina 
derinama. Kaina 3400 Eur. 
Tel. 8 625 33 421. Rokiškis
• DT-75 traktoriaus 
plačiavikšrius vikšrus.  
Tel. 8 673 11 479. Rokiškis
• Trivagį rusų gamybos 
plūgą, kaina 300 Eur. Savos 
gamybos kultivatorių, 2,9 m 
pločio, kaina 280 Eur.  
Tel. 8 651 72 526. Rokiškis
• Statinę ant platformos 
ir vežimėlį gyvuliams 
transportuoti. Stovi seniai 
nenaudoti. Kaina sutartinė. 
Jūžintai. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
• Seniai nenaudojamą trąšų 
barstytuvą. Kaina sutartinė. 
Jūžintai. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
• Vandens talpyklas ant ratų 3 
t ir 1,5 t. MTZ greičių dėžę, 
tarpinis, tiltą dalimis. Tel. 8 
622 66 743. Rokiškis
• Didžiosios JUMZ kabinos 
duris. Skambinti pardavėjui. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
• Traktorių T-16. 1986 m. 
Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• T-40 AM dalimis. Yra 
variklis pilnos komplektacijos 
ir dalimis. Dusetos.  
Tel. 8 668 63 433. Rokiškis
• Tinklines akėčias. Kaina 
70 Eur. MTZ vairo kolonėlę, 
T-40 tilto reduktorių.  
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• Traktorinės priekabos 2PTS-
4 dokumentus.  
Tel. 8 612 92 690. Rokiškis
• Naudotus skriemulius 22, 
20, 13 cm diametro.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naudotą vonios spintelę 
su kriaukle ir vandens 
maišytuvu. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Dviaukštę lovą su čiužiniais. 
Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 620 38 158. Rokiškis
• Dvivietį fotelį. Galima 
išskleisti. Naujas, nebrangiai. 
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• Medinę lentyną su stalčiumi 
. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Puikios būklės sekciją. 
Kombinuota stiklo ir medžio 

BALDAI

plokštėmis. Be defektų. Ją 
galite modeliuoti kaip norite, 
visos dalys išsiskiria. Geros, 
stiprios plokštės. Spalva 
smėlio su pilku. Ilgis 2,73 m, 
šoninių spintelių aukštis 1,60 
m. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 672 81 435. Rokiškis
• Stalą ir keturias kėdes. 
Būklė gera. Puikus, gero 
stovio virtuvės arba 
valgomojo stalas, tamsiai 
rudos spalvos, keturios kėdės 
pilkos spalvos. Ilgis 1,70 m, 
plotis 0,78 m, aukštis 0,75 
m. Kaina derinama. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 672 81 435. 
Rokiškis
• Rašomąjį stalą be stalčių. 
Raudonmedžio spalvos. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kampą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 656 53 953. Rokiškis
• Labai geros būklės spintą. 
Tel. 8 623 71 135. Rokiškis

• Įvairią pjautą statybinę 
medieną. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Kapų tvorelę dviviečiui 
kapui 250x250. Kaina 
sutartinė. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Ramundas GM kokybiškus 
be žievės ir kitų priemaišų 
medienos pjuvenų briketus 
RUF. Viename padėkle 
supakuota 960 kg. Kaina 
1 padėklo 285 Eur. tame 
tarpe 9% PVM. Atsiėmimas 
Miškininkų 10, Rokiškis. Už 
papildomą mokestį galime 
pristatyti iki pirkėjo sandėlio. 
Kaina 285 Eur.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Melžimo aikštelę. 
Būklė patenkinama, 
nesukomplektuota. Ilgai 
stovi nenaudojama. Kaina 
sutartinė. Jūžintai.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Kokybiškus šienainio 
rulonus. Pakrauname. Galime 
pristatyti. Tel. 8 620 15 919. 
Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinį 
piemenį. Pilna komplektacija. 
Tel. 8 611 67 720. Rokiškis
• 2 variklius. Nežinau nuo 
ko. Kaina derinama. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 626 22 325. 
Rokiškis
• Naujas meduves 
(magazinus) su rėmeliais 
50x60 cm. Skambinti po 
16.00 val. Tel. 8 640 92 444. 
Rokiškis
• Stiklo vitriną ir stiklo 
paketus. Tel. 8 678 04 708. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas. Mažais 
kiekiais. Atvežu. Tel. 8 621 
51 320. Rokiškis
• Mažai naudotą ( dvi žiemas) 
kieto kuro katilą "Kalvis" su 
rinkėmis. . Tel. 8 675 96 103. 
Rokiškis

KITA

• Duris. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Medinę duoninę . Kaina 
15 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Keturtaktį Suzuki 2,5 AG 
valties variklį. Paruoštas 
sezonui, pakeisti nauji tepalai. 
Ekonomiškas, dirba tyliai. 
Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Elektros kabelius suvirinimo 
aparatui su elektrodų 
laikikliu. Apie 6 m ilgio. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Stiklinį butelį metaliniame 
futliare. Apie 20 l talpos. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Verpimo ratelį su siūlų 
vyniotuvu. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo 
dėžę 50x50x26 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Du trifazius elektros 
kirtiklius 100 ir 250 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį kabelį 4x16. 
Ilgis 4 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens 
siurblinės valdymo skydą 380 
V iki 20 A. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tarpines reles 24 ir 230 V. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Transformatorius 230/24 
V–0,05 KVA ir 230/24 V–0,1 
KVA. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Programines laiko reles 
BЛ–34У4, BC 10–33 230 
V, 50 Hz. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotus magnetinius 
paleidėjus PME-211 380/230 
V, 25 A, PME-121.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazį el. automatą: AE tipo 
63 A. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Rūkyklą su krosnele. Vidaus 
matmenys 1x1,50 m. Kaina 
320 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Plastmasinius šiltnamio 
lankus. 14 vnt. Kaina 
derinama. Tel. 8 676 76 509. 
Rokiškis

• Nenaudotą veidrodžio 
vaizdo registratorių su dviem 
kameromis. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Keičiu motorinį dviratį į 
naudotą elektrinį dviratį.  
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• Audi A6 Quatro. 2,5 l, 
automatas, odinis salonas. 
Nėra TA. Tel. 8 605 22 544. 
Rokiškis
• Made 24R Apera MTB 
kalnų dviratį. Labai mažai 
važiuotas. Pilnai paruoštas 
sezonui. Hidrauliniai 
stabdžiai. Bėgiai 3x8. 
Aliuminis tvirtas rėmas, M 
dydis. Naujo kaina 650 Eur. 
Galimas siuntimas autobusu. 
Kaina 350 Eur.  

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Tel. 8 624 53 495. Rokiškis
• Tvarkingą bėginį dviratį. 
Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 682 76 679. Rokiškis
• Opel Corsa. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 614 19 381. Rokiškis
• Elektrinį dviratį Gazzele. 
2020 m. modelis. Būklė labai 
gera. Su vienu pakrovimu 
galima nuvažiuoti iki 60 km. 
Yra kroviklis, dokumentai. 
Nuvažiavęs tik 1000 km. 
Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 623 77 272. Rokiškis
• Tvarkingą BMW 118D. 
2006 m., TA iki 2023-04. 
Juodos spalvos. Labai 
ekonomiškas. Kaina 2650 
Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Paspirtuką Ninebot Segway. 
Viskas veikia. Važiuoja gerai. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 674 10 234. Rokiškis
• Audi A6 Allroad. 2,5 l, 132 
kW, quattro. Orinė pakaba 
veikia puikiai, pagalvės 
nekiauros. Kaina derinama 
vietoje. Rokiškio rajonas. 
Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 630 61 751. Rokiškis
• Gerą priekabą su 
dokumentais. Nėra TA. Kaina 
360 Eur. Tel. 8 624 90 501. 
Rokiškis
• Geros būklės dviratį BMX 
Custom. Yra mažų dažų 
įbrėžimų. BMX dviračio 
dalys: vairas - Haro, šakė - 
Haro, rėmas - Haro, Crankai 
- rant, žvaigždė - Cult, sėdynė 
- Wtp, rankenėlės - Shadow, 
galinis Hub - Salt, stipinai - 
Cinema. Kaina negalutinė. 
Kaina 330 Eur.  
Tel. 8 685 14 847. Rokiškis
• Kokybišką vokišką kalnų 
dviratį Carver PHT150 
Hardteil. Rėmo dydis M, ratų 
dydis 26 coliai. Visos detalės 
Shimano Deore XT lygio. 
Priekinė šakė orinė Manitou 
Marvel, rakinama nuo vairo. 
Hidrauliniai stabdžiai Hayes 
Prime Sport. Kaina 390 Eur. 
Tel. 8 682 35 204. Rokiškis
• Dviratį Specialized 
Crosstrail Elite Disc. Važiavęs 
nedaug, varžybose ne 
dalyvavęs. Rėmas XL, ratai 
29. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 686 44 742. Rokiškis
• Dviratį. Buvo labai mažai 
važinėjama, stovėjo. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 624 85 438. 
Rokiškis
• Vaikišką kalnų dviratį. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 85 438. Rokiškis
• Ford Focus. 2000 m., 
universalas, 1,8 l, 66 kW, 
dyzelinas. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 676 43 390. Rokiškis
• Priekabas lengvajam 
automobiliui, žoliapjovei-
traktoriukui, japoniškam 
traktoriukui. Be dokumentų. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• El. paspirtukus 500-700 W. 
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Nissan Qashqai. 2008 m., 
1,5 l, DCI, TA iki 2022-09. 
Mažas taršos mokestis. 6 
bėgiai, du rakteliai. Kaina 
3900 Eur. Tel. 8 623 41 177. 
Rokiškis

• Naudotą18 pavarų bėginį 
dviratį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 627 33 121. Rokiškis
• Tvarkingą VW Bora. 2000 
m., 1,9 l, TDI, TA iki 2023-
08-10. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 618 43 487. Rokiškis
• Mitsubishi Space Star. 2002 
m., dyzelis, 1,9 l, TA iki 
05-25. Žieminės padangos, 
naujas akumuliatorius. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Škoda Fabia. 2001 m., 1,4 l, 
benzinas. Rudenį sutvarkyti 
slenksčiai ir uždėtos 
naujos padangos. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
900 Eur. Tel. 8 603 76 267. 
Rokiškis

• Padangas 245/40 R18 M+S. 
Protektoriaus gylis apie 5 mm. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• 2001 m. Opel Zafira dalimis. 
Priekinius, galinius žibintus, 
priekinius priešrukinius, 
valytuvų mechanizmus su 
varikliuku, radiatorius. Obeliai. 
Tel. 8 608 60 712. Rokiškis
• BMW 320D E46 dalimis. 2 
l, 110 kW. Tel. 8 627 41 833. 
Rokiškis
• VW Passat Android 
multimediją. Plačiau 
paskambinus. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l, 
81 kW, 85 kW, 96 kW. Tel. 8 
682 58 004. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2002 m., 
2,2 l, DTI, 92 kW. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2000 m., 
1,9 l, CDI, 50 kW, 4 durų.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Keturias vienodas vasarines 
padangas 205/55 R16 po 5Eur 
(viso 20 Eur).  
Tel. 8 681 55 206. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Mercedes – C200, C220, C270, 
CLK270, E200, E220, E270. 
Kodas 0445110121. Tikrintas. 
Atitinka visus parametrus. 
Analogai 0445110120, 
0445110205, 0445110206, 
0986435051, 0986435067, 
0986435068. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• 2 vasarinių padangų 
komplektus su ratlankiais 
175/65 R14 ir 175/70 R13. 4 
skylių. 15 Eur/vnt.  
Tel. 8 675 39 482. Rokiškis
• Mažai naudotą Audi 80 galinį 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
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slopintuvą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
•  BBS lietus ratlankius 185/65 
R15. Padangos dygliuotos, 
labai geros, po 7, 8 mm. Buvo 
ant Opel, tinka ir kitiems. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 695 68 560. 
Rokiškis
• VW Sharan dalimis. 1999 m., 
81 kW, kablys.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Lietus ratlankius 185/60 R14. 
Padangos 2 blogos, kitos 2 
po 2, 3 mm. Tinka VW, Audi, 
Škoda. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Padangas ir ratlankius R13, 
R14, R15, R16. Ratus ir detales 
l. a. priekaboms.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dalimis Pezo 306, 2001 m., 2 
HDI, Ford Mondeo, 1995 m., 
1,8 l, TDI, Audi B4, 1,9 l, TDI, 
Opel Kadett 1, 1984 m., 1,3S. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ detales, GAZ 51, 53 
padangas. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Padangas 235/45 R17. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius 
Volvo – C30, C70, S40, 
S60, S80, V50, V70, XC70, 
XC90. 2,4 l, D, 92-136 kW. 
Kodas 0445110251. Yra 3 
vnt. Tikrinti. Atitinka visus 
parametrus. Kaina po 40 Eur. 
Analogai 0986435125.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Audi A4 B5 quattro dalimis. 
1,9 l,  81 kW. Iki avarijos 
važiavo idealiai. Gausi 
komplektacija.  
Tel. 8 673 35 817. Rokiškis
• IŽ padangas 3,25-19.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Vasarines padangas 195/60 
R15 nuo Toyota su ratlankiais. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 652 59 364. Rokiškis
• Dviračio laikiklius su 
skersiniais. Buvo uždėti ant 
Audi A6 C6. Kaina 169 Eur. 
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis
• Lietus ratlankius R15 su 
vasarinėmis padangomis 
195/60. Likutis 4 mm. Buvo 
uždėti ant Passat B5. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 684 22 620. 
Rokiškis

Didžiuosiuose Lietuvos miestuose pernai išaugo 
kokaino vartojimas, rodo nuotekų tyrimas

Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje pernai išau-
go kokaino vartojimas, 
rodo naujausias kasme-
tinis Europos narkotikų 
ir narkomanijos stebė-
senos centro ir Europos 
vandens nuotekų tyrimų 
grupės tyrimas.

Palyginti su 2020 me-
tais, narkotikų vartoji-
mo tendencijos trijuose 
didžiausiuose Lietuvos 
miestuose pernai šiek tiek 
keitėsi: aptikta didesnė 
kokaino, amfetamino ir 
metamfetamino likučių 
koncentracija, MDMA 
(ekstazio) – mažesnė, ty-
rimo duomenis pirmadienį 
pristato Narkotikų, tabako 
ir alkoholio kontrolės de-
partamentas (NTAKD).

Pasak NTAKD prane-
šimo, Vilniuje nustatytas 
didžiausios kokaino ir am-
fetamino koncentracijos 
savaitės dienų vidurkis, 
MDMA – Vilniuje ir Kau-
ne, metamfetamino – Kau-
ne. Tuo trapu 2020 metais 
didžiausi kokaino kiekiai 
aptikti Klaipėdoje, MDMA 
– Vilniuje, amfetamino – 
Vilniuje ir Kaune, metam-
fetamino – Kaune.  

Kokaino vartojimas vi-
suose trijuose Lietuvos 
miestuose išaugo, labiau-
siai – Vilniuje (70 proc.), 
Kaune – 31 proc., Klai-
pėdoje – 21 procento, bet 
Lietuva tarp kitų Europos 
šalių vis dar išsiskiria ne-
dideliu kokaino vartojimo 
paplitimu. Stebėtas kon-
centracijų kiekis nuoteko-
se rodo, kad kokaino var-
tojimas išlieka didžiausias 
vakarų ir pietų Europos 
miestuose, ypač Belgijoje, 
Nyderlanduose ir Ispani-
joje.

Tuo tarpu ekstazio var-
tojimas Lietuvoje jau buvo 
kritęs ankstesniais metais, 
o 2021-aisiais dar labiau 
sumažėjo. Klaipėdoje eks-
tazio likučių koncentracija 
buvo nustatyta perpus ma-
žesnė, Vilniuje – 37 proc. 
mažesnė, Kaune – 14 proc.

Vilniuje fiksuota di-
džiausia MDMA likučių 
koncentracija tarp Lietu-
vos miestų ir yra 23-oje 
pozicijoje tarp visų 78 tirtų 
Europos miestų, Kaunas – 
29-oje, Klaipėda – 55-oje. 
Didžiausios MDMA kon-
centracijos buvo nustaty-
tos Belgijos, Vokietijos, 
Nyderlandų, Švedijos ir 
Norvegijos miestų nuote-
kose.

Pastebima, kad MDMA 
vartojimas darbo dienomis 
yra mažesnis nei savaitga-
liais: Vilniuje savaitgaliais 
ekstazio likučių koncentra-
cija ūgteli beveik pustrečio 
karto, Klaipėdoje ir Kaune 
– pusantro karto.

NTAKD pranešime pa-
žymima, kad panašūs svy-

ravimai buvo stebimi 2019 
metais dar iki pandemijos, 
o 2020 metais skirtumai 
nebuvo tokie ryškūs, tikė-
tina, dėl tais metais užda-
rytų pasilinksminimo vietų 
karantino metu.

Visuose trijuose mies-
tuose nuo 2018 metų fik-
suojamas amfetamino li-
kučių didėjimas. Pernai, 
palyginti su 2020 metais, 
didžiausias padidėjimas 
fiksuotas Klaipėdoje – 87 
proc., Vilniuje – 37 proc., 
Kaune – 12 proc.

Amfetamino kiekis įvai-
rių Europos šalių miestų 
nuotekose labai skyrėsi. 
Kaip ir ankstesniais me-
tais,  didžiausias kiekis 
fiksuotas šiaurės ir rytų 
Europos miestuose ir daug 
mažesnis kiekis – pietų 
Europos miestuose. Vil-
nius tarp visų tirtų miestų 
yra 21-oje pozicijoje, Kau-
nas – 23-oje, Klaipėda – 
27-oje.

Metamfetamino likučių 
koncentracijos miestuose 
2020 metais itin sumažėjo, 

tačiau pernai gerokai šok-
telėjo – grįžo į 2019 metais 
buvusį ar net didesnį lygį. 
Vilniuje, palyginti su 2020 
metais, šios medžiagos 
koncentracijos kiekis padi-
dėjo 14 kartų, Kaune – 7, 
Klaipėdoje – beveik 5.

Europos narkotikų ir 
narkomanijos stebėse-
nos centro (angl. Europe-
an Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addicti-
ons) kartu su Europos van-
dens nuotekų tyrimų grupe 
(angl. The Sewage Analy-
sis Core Group Europe , 
SCORE) atliktas tyrimas 
apėmė apie 80 Europos 
miestų 26-iose Europos ša-
lyse, tarp jų – Vilnių, Kau-
ną ir Klaipėdą.

Mėginius iš Lietuvos 
projekto vykdytojų SCO-
RE laboratorijai Belgijoje 
pateikė Narkotikų, tabako 
ir alkoholio kontrolės de-
partamentas. Pranešime 
nurodoma, kad nuotekų 
mėginiai reprezentuoja 
beveik 1 milijono gyven-
tojų populiaciją, gyvenan-

čią šiuose didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose, kurie 
naudojasi centralizuotu 
vandentiekiu.

Nuotekų sudėtiniai pa-
ros mėginiai, kuriuose 
buvo ieškoma amfetamino, 
kokaino, MDMA ir metam-
fetamino metabolitų skili-
mo produktų buvo renkami 
visą savaitę praėjusių metų 
balandžio mėnesį.

Pranešime nurodoma, 
kad epidemiologija, grįsta 
nuotekų tyrimu, yra spar-
čiai besivystanti mokslo 
sritis, kuri padeda nusta-
tyti nelegalių narkotikų 
vartojimo tendencijas po-
puliacijoje beveik realiu 
laiku. Žinant susidarančių 
nuotekų šaltinį, pvz., iš 
kur atiteka nuotekos į nuo-
tekų valymo įrenginius, 
mokslininkai gali įvertinti 
bendruomenėje naudojamų 
narkotikų kiekį, matuoda-
mi neteisėtų narkotikų ir jų 
metabolitų kiekį.   

BNS inform.
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Balandžio 26-oji, 
antradienis, 
17 savaitė.

Iki Naujųjų liko 249 dienos.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 5.51 val., 
leidžiasi 20.43 val. 

Dienos ilgumas 14.52 val.
Mėnulis (delčia)

Tarptautinė kovos su triukšmu 
diena

Pasaulinė intelektinės 
nuosavybės diena

Tarptautinė Černobylio avarijos 
aukų atminimo diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Dargailė, Gailenis, Klaudijus, 

Kletas, Marcelinas, Selma
Rytoj: Anastazas, Zita, Gotautas, 

Aušra, Žydrė, Edilija
Poryt: Prudencijus, Valerija, 
Vygantas, Rimgailė, Vitalius, 

Vygandas

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1452 — gimė italų skulptorius, 
dailininkas, architektas bei inžinie-
rius Leonardo da Vinci (Leonardas 
da Vinčis).

1607 — kapitono John Smith 
(Džono Smito) vadovaujami kolo-
nistai išsilaipino Virdžinijoje ir įkūrė 
pirmą anglų gyvenvietę Amerikoje.

1785 — gimė amerikiečių orni-
tologas, dailininkas, tapęs Šiaurės 
Amerikos paukščius, John James 
Audubon (Džonas Džeimsas Audu-
bonas).

1798 — gimė vienas žymiausių 
Prancūzijos dailininkų — romantikų 
Eugene Delacroix (Eženas Delakrua).

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1912 — gimė dailininkė Domi-
celė Tarabildienė. Mirė 1985 m.

1925 — Kaune įsteigta Vilniaus 
vadavimo sąjunga. Uždaryta 1938 
m.

1926 — gimė vertėja Marija 
Kazlauskaitė-Subatavičienė (išvertė 
Š.Bronte romaną ,,Džeinė Eir”, Rob 
Rojaus romaną ,,Valteris Skotas” ir 
kt.).

1961 — gimė teatro ir kino 
aktorius, dainų autorius ir atlikėjas 
Gediminas Storpirštis.

1990 — protestuodamas prieš 
sovietų vykdytą Lietuvos ekonomi-
nę blokadą, Maskvoje susidegino 
Stanislovas Žemaitis.

Post scriptum
Nieko didingo nebuvo pasiekta 

be entuziazmo.

Prancūziški kepti sumuštiniai „Croque Monsieur“

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Nedideliame puode arba prikaistuvyje ištirpiname sviestą. Suberiame miltus ir maišy-
dami 1-2 minutes pakepiname.
2. Nuimame puodą nuo ugnies ir maišydami (geriausia šluotele) pamažu supilame apie 
trečdalį pieno. Labai gerai išmaišome, jog neliktų gumuliukų. Per kelis kartus, vis maišy-
dami supilame likusį pieną.
3. Grąžiname puodą ant vidutinės ugnies ir maišydami kaitiname iki padažas ims tirštėti, 
darytis kremiškas. Nuimame nuo ugnies, dedame garstyčias, pipirus, česnako miltelius, 
pagal skonį pagardiname druska ir išmaišome.
4. Keturias duonos riekeles išdėliojame ant kepimo skardos. Jas aptepame sluoksniu 
balto padažo. Ant padažo dedame po riekę kumpio ir riekę sūrio (jei sūrį naudosite 
neraikytą, sutarkuokite ir užberkite ant kumpio).
5. Ant viršaus dedame po duonos riekę, ją aptepame sluoksniu padažo ir uždedame dar 
po sūrio riekelę (arba po saują tarkuoto sūrio).
6. Kepame iki 220 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 6-7 minutes iki sūris išsilydys. Tada 
1-2 minutėms įjungiame orkaitės grilio režimą, kad sūris šiek tiek apskrustų.
7. O tada mėgaujamės kiekvienu kąsneliu!

INGREDIENTAI:
• 8 riekės šviesios forminės duonos
• 8 riekės karštai rūkyto kumpio
• 180 gramų sūrio (mėgstamo gerai 
besilydančio)
PADAŽUI:
• 350 mililitrų pieno
• 50 gramų sviesto
• 30 gramų kvietinių miltų
• 1 šaukštelis garstyčių
• 0.5 šaukštelio druskos (arba pagal 
skonį)
• 0.5 šaukštelio maltų juodųjų pipirų 
(arba pagal skonį)
• 1 žiupsnelis malto muskato (nebūti-
na)

Balandžio 29 d. restorane „Pupelė" - 
Andriaus Zalieskos - Zalos akustinis 
koncertas

Balandžio 29 d. 18 val. 
restorano kiemelyje „Pu-
pelė" - Andriaus Zalieskos 
- Zalos akustinis koncertas. 
Albumo pristatymas.

Apie renginį
Andrius Zalieska - Zala 

- visiems gerai žinomas 
grupės „Arbata“ vokalistas, 
guru, dvasinis tėvas. Šį kartą 
klausytojamas pristato naują 
solinį albumą „Kamikadzės 
sapnas nuo A iki Z“. Kaip 
teigia pats dainų autorius ir 
atlikėjas - šis albumas - duo-
klė ištikimiausiems klausy-
tojams, kurie pasiilgo tikro-
jo, senojo ir labai „zališko“ 

skambesio. 
Kaip visada Zalos kon-

certai kupini improvizacijų - 
nuo tekstų gylio iki juoko pro 
ašaras, nuo kalbų tarp dainų 
iki mąslių nutylėjimų. Kie-
kvienas koncertas - nepakar-
tojamas energijos žaismas, 
tad verta pamatyti gyvai!

Po koncerto bus puiki ga-
limybė naująjį CD „Kami-
kadzės sapnas nuo A iki Z“ 
įsigyti su autografu!

Svarbi informacija
Norint įsigyti daugiau nei 

15 bilietų, prašome kreiptis 
info@kakava.lt

Durys atidaromos: 17:30 

val.
Renginio trukmė: 2 val.
Pertraukos: nėra
Vaikai įleidžiami nemo-

kamai: iki 12 metų amžiaus 
(apie reikalingą vietą vaikui 
iki 12 m. pranešti atvykus)

Amžiaus cenzas: nėra
Nuolaidos: nėra
Kita: esant prastoms oro 

sąlygoms koncertas bus at-
šaukiamas arba perkeliamas, 
pinigai už bilietus grąžinami.

Draudžiama įsinešti savo 
maistą ir gėrimus.

 Bilietus galite įsigyti: ka-
kava.lt

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Lietuvos aukštosiose 
mokyklose studijuojantiems 
ukrainiečiams – 300 eurų 
stipendijos

Iš Ukrainos į Lietuvą dėl 
Rusijos karinių veiksmų 
pasitraukusiems ukrainie-
čiams, priimtiems į Lietu-
vos valstybines aukštąsias 
mokyklas, kas mėnesį bus 
skiriamos 300 eurų dydžio 
tikslinės stipendijos, pir-
madienį pranešė Švietimo, 
mokslo ir sporto ministeri-
ja.

„Šiuo metu matome po-
reikį toliau teikti visokeriopą 
valstybės pagalbą nuo karo 
bėgantiems ukrainiečiams, 
įskaitant ir aukštųjų mokyklų 
studentus. Stengiamės jiems 
kuo greičiau užtikrinti gali-
mybę pilnavertiškai įsitraukti 
į studijų procesą Lietuvoje, 
kad studijas jie galėtų ramiai 
tęsti čia“, – ministerijos pra-
nešė sakė švietimo, mokslo ir 
sporto ministrė Jurgita Šiugž-
dinienė. 

Vyriausybė šioms stipen-
dijoms skiria 360 tūkst. eurų 
iš valstybės biudžeto, tai leis 
finansuoti išmokas apie 200 
jaunuolių.

Anot ministerijos, ateityje 

numatoma skirti daugiau lėšų 
– jau kreiptasi į Vyriausy-
bę dėl papildomų 900 tūkst. 
eurų. Jų užtektų dar 500 stu-
dentų iš Ukrainos stipendi-
joms. 

Mėnesinės išmokos Lie-
tuvoje studijuojantiems 
Ukrainos karo pabėgėliams 
bus skirtos pagrindiniams jų 
pragyvenimo poreikiams pa-
dengti bei studijų reikmėms 
naudojamoms priemonėms 
įsigyti.

Lėšos bus paskirstytos 
mokykloms, jos stipendijas 
studentams galės išmokėti 
pačios, atsižvelgdamos į rea-
lius studentų poreikius. 

Taip pat numatoma nuo 
rugsėjo mėnesio iš dalies 
kompensuoti ir studijų kainą 
bei pasidalyti finansine našta, 
kuri kyla aukštosioms mo-
kykloms netaikant mokesčio 
už studijas Ukrainos studen-
tams. Ministerija teiks papil-
domą prašymą dėl finansavi-
mo, skirto iš dalies padengti 
šių studentų studijų kainą. 

BNS inform.



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-04-2615 psl.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Balandžio 28 d. Naktį -3
Dieną 10

V,
3-8 m/s

Balandžio 29 d. Naktį -1
Dieną 11

ŠV,
4-9 m/s

Balandžio 30 d. Naktį -2
Dieną 12

V,
3-8 m/s

Orų prognozė balandžio 28-30 d.

PRO MEMORIA

Kamajų seniūnija
NADIEŽDA ČERNIAUSKIENĖ 1939-12-27 – 2022-04-17
VANDA ŽIUKYTĖ 1929-01-01 – 2022-04-16

Kriaunų bendruomenė lankėsi LR seime

Rokiškio rajono Kriaunų 
kaimo bendruomenė lankėsi 
Lietuvos Respublikos Seime. 
Susitiko su LR Seimo nariu 
Robertu Šarknicku.

Kriaunų kaimo bendruo-

menė nuoširdžiai dėkoja savo 
bendruomenės nariui Rober-
tui Šarknickui, Seimo nariui 
Jonui Jaručiui ir jo padėjėjui 
Egidijui Vilimui už suorgani-
zuotą kelionę į Vilnių.

Džiaugiasi pabuvoję LR 
Seime, pamojavę nuo Gedi-
mino kalno ir pakilę aukščiau 
debesų į televizijos bokštą.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

XVIII vokalo konkursas „Pavasario 
fiesta 2022“

2022 m. balandžio 24 d. 
Kauno Žalgirio arenos am-
fiteatre vyko XVIII respu-
blikinis vokalinės muzikos 
konkursas "Pavasario fies-
ta 2022", kuriame pasirodė 
virš 100 kolektyvų ir solistų 
iš įvairių Lietuvos miestų ir 
rajonų.

Renginyje dalyvavo gau-
sus būrys Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos 
dainininkų. Mokytojos Ra-
sos Pletaitės-Junokienės an-
samblis "NONA" -  Adrijus 
Keperša, Austėja Šerkšnaitė, 
Simona Antonovaitė, Sofija 
Pugžlytė, Adelė Jocytė, Bri-
gita Stulgaitė, Justė Kunde-
lytė, Patricija Šniokaitė  lai-
mėjo 2 vietą, o solistė Tija 
Jačionytė tapo 1 vietos di-
plomante. Mokytojos Rasos 
dainininkams – tai pirmasis  
debiutas  didžiojoje scenoje.

Konkurse varžėsi ir  mo-
kytojos Redos Kazlauskienės 
solistai bei ansambliai. Solis-
tė Urtė Smalinskaitė  laimė-
jo 1 vietą, Augustė Zizaitė 
- 3 vietą, ansamblis „Saulės 
natos“ -  Fausta Jasiūnaitė, 
Goda Bučaitė, Rūta Lekan-
draitė, Rūra Kairytė, Austėja 
Matulionytė, Barbora Kriau-
čiūnaitė, Urtė Smalinskai-
tė, Marija Roščenkovaitė, 
Akvilė Vanagaitė, Armantė 
Mikšėnaitė pelnė 2 laipsnio 
diplomą, o ansamblis „Links-
muolės Re Do Mi“ -  Liepa 
Ulevičiūtė, Ugnė Komisarai-
tytė, Liepa Bulovaitė, Marija 
Lekandraitė, Adriana Anto-
nova, Simona Tuskaitė, Mėta 
Mierkytė lamėjo 3 vietą.  

Šiame konkurse Kaune 
dalyvavo ir mokytojos Dai-
vos Kundelienės  du ansam-
bliai iš Obelių.

 Džiaugiamės ir sveikina-
me dainininkus!!!

Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos 

inform.

Pandėlio jaunieji šauliai pavasario 
atostogas praleido aktyviai

Balandžio 20 dieną 
Pandėlio jaunieji šauliai 
išvyko į Lietuvos šaulių 
sąjungos A. Smetonos 
šaulių 5-osios rinktinės 
organizuotą I-osios ugdy-
mo pakopos stovyklą Pa-
nevėžio rajone.

 Stovykloje jaunieji 

šauliai susipažino su ra-
dijo ryšio procedūromis, 
topografija, individualiais 
judėjimo būdais. Vyko ri-
kiuotės, šaudymo pneuma-
tiniu ginklu pratybos, įvai-
rios šauliškos estafetės, 
žaidimai.

 Stovyklos pabaigoje 

mokiniai laikė žinių pati-
krinimo testą. Džiugu, kad 
visi vykę jaunieji šauliai 
gavo I-osios pakopos pa-
žymėjimus. Tomui V. už 
pagalbą įteikta rinktinės 
vado padėka.

Pandėlio gimnazijos 
inform.

Kitą mėnesį galioti baigia per 50 
tūkst. vakcinų nuo koronaviruso, 
jas siekiama padovanoti

Gegužę galioti bai-
gia daugiau nei 50 tūkst. 
vakcinų nuo koronavi-
ruso, Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM) siekia 
šiuos preparatus padova-
noti kitoms šalims, kad jų 
netektų utilizuoti.

Kaip BNS nurodė mi-
nisterija, kitą mėnesį ne-
betinkamomis naudoti bus 
pripažinta 52,7 tūkst., o 
birželį – 1,2 tūkst. vakci-
nos dozių.

„Nuolat dirbama su do-
navimo procesais ir siūlo-
ma šalims padovanoti. Su 
keliomis šalimis derinami 
sprendimai dėl vakcinų 
perėmimo, bet kadangi dar 
nėra iki galo susitarta, tai 
tiksliai įvardinti jų ir nega-

liu“, – sakė SAM kanclerė 
Jurgita Grebenkovienė.

Pasak jos, kol kas vie-
nintelis būdas padovanoti 
vakcinų – dvišaliai susi-
tarimai, nes tarptautinė 
dalijimosi vakcinomis ini-
ciatyva COVAX „yra per-
pildyta vakcinomis ir ne-

begali jų priimti“.
Iš viso į Lietuvą prista-

tyta beveik 7,6 mln. vak-
cinos dozių, 1,1 mln. iš jų 
– jau paaukotos kitoms ša-
lims. Šiuo metu nepanau-
dota maždaug 1,75 mln. 
vakcinos dozių.

BNS inform.
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2 kartus.
Ištekėjusi:
- Mano vyras nuėjo tiesiai 

į svetainę, išsidrėbė priešais 
televizorių, pasiėmė pultelį 
ir atsisukęs į mane tarė: 
„Klausyk, Betmene, kas 
šiandien vakarienei?“

***
Dvi blondinės, 

kambario draugės, išėjo 
apsipirkti. Automobilių 
stovėjimo aikštelėje prie 
pat parduotuvės, jos abi 
pastebėjo vaikiną, išlipantį iš 
automobilio, o jo kelnės buvo 
susiglamžę.

- Oi, prisiminiau! - 
išsigando viena blondinių.

Ir, atsukusi kulnus į 
parduotuvę, pasileido namo. 
Draugė ją pasivijo:

- Kas nutiko?
- Palikau namie įjungtą 

lygintuvą!
Draugė ramiai 

nusišypsojusi:
- Nesijaudink, kambarys 

neužsidegs: virtuvėje palikau 
atsuktą čiaupą.

aukščiau? Nebegaliu daugiau!
Gydytojas:
- Ginekologo kabinetas 

aukštu aukščiau! Čia kirpykla!
***
Sūnus klausia mamos:
- Mama, kodėl mano 

pusseserės vardas Rožė?
Mama:
- Todėl, kad tavo teta labai 

mėgsta rožes.
Sūnus:
- O tai kas tau patinka?
Mama:
- Nustok klausinėti, Pimpi.
***
Trys merginos (netekėjusi, 

susižadėjusi ir ištekėjusi) 
apsirengė odiniais apatiniais, 
pasidarė vakarinį makiažą ir taip 
pasipuošusios pasitiko namuose 
savo vyrus. Kitą dieną susitiko, 
kad pasidalintų įspūdžiais.

Netekėjusi pasakoja:
- Kai atidariau duris mano 

draugas šūktelėjo sužavėtas ir 
pamylėjo mane 3 kartus tiesiog 
ant grindų.

Susižadėjusi:
- Grįžęs namo sužadėtinis 

maloniai nustebo, pabučiavo ir 
miegamajame pamylėjo mane 

Trys katinai ginčijasi, kuris 
iš jų didesnis tinginys. Pirmas 
sako:

- Man pelė laksto palei nosį, 
o aš tingiu pagauti...

Antras katinas sako:
- Na, čia tai dar nieko, 

man šeimininkė maistą palei 
nosį padeda, o aš tingiu keltis 
pavalgyti.

Trečias katinas klausia:
- Ar girdėjot, kaip visą naktį 

kniaukiau?
Katinai atsako:
- Na, girdėjom, tai kas buvo?
Tas sako:
- Na tai va, užsimyniau ant 

kiaušinių, ir visą naktį tingėjau 
koją nukelti.

***
Mergina atėjo pas 

ginekologą. Nusirengė, praskėtė 
kojas. Gydytojas sako:

- Aukščiau!
Mergina pakėlė kojas 

aukščiau. Gydytojas sako:
- Aukščiau!
Mergina pakėlė dar aukščiau. 

Gydytojas jau rėkia:
- Aukščiau!!!
Mergina:
- Na kur jau čia dar 

• Įvairių veislių braškių daigus. 
Auginti grunte iš pirmamečio 
braškyno - Clery, Dona, 
Marmelada, Elkat, Sonata, 
Azia, Jive, Jemaska, Malvina, 
Magnus. Šaknynas geras, lapija 
dar tik bundanti. Skambinti po 
17 val. Daigo kaina 0,20  Eur. 
Tel. 8 614 92 713. Rokiškis
• Vasarinius kviečius. 
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Žirnius sėklai 650Eur/t. 
Tel. 8 678 25 363. Kupiškis

AUGALAI

• Dovanojame statybinį 
medienos laužą ir skalbimo 
mašiną. Pasiimti ir išsivežti 
patiems. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Dovanojame šuniukus. 
Tel. 8 618 53 118. Rokiškis
• Dovanojame pianiną. 
Tel. 8 652 15 392. Rokiškis
• Dovanoju stiklą šiltnamiui 4 
mm. 1,60x2,30 m 22 lapai. 
Tel. 8 614 61 379. Rokiškis
• Dovanoju du margus ožiukus. 
Tel. 8 685 86 364. Rokiškis

DOVANOJA

• Pigiai išaugtus beveik 
nenešiotus mergaitės sportinius 
batelius. 38 dydis, bet atitinka 
37. Labai lengvi, patogūs. 
Kamajai. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Vyriškus sportinius batus. 40 
dydis. Kaina 17 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Gelsvos spalvos odinius 
moteriškus sportinius batelius. 
38 dydis. Kaina 13 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Nešiojamą aktyvią garso 
kolonėlę 120 W. Bluetooth, 
FM radijas, USB, karaokė. 
2 belaidžiai mikrofonai, 
valdymo pultelis. įdėtas 7 AH 
pakraunamas akumuliatorius. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Radijo imtuvą  VEF-214. 
Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą 
Bylina - 207. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GARSO TECHNIKA


