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Rokiškio mieste - didžiulė 
avarija

2022 04 25 apie 12.00 val. 
Aušros ir Gedimino gatvių 
sankryžoje susidūrė du len-
gvieji automobiliai. Pirminiais 
duomenimis, ,,Toyota Aven-
sis" vairuotoja nepraleido 
pagrindiniu keliu važiavusio 
,,Jeep Gladiator" visureigio. 

Visureigis po susidūrimo ver-
tėsi, lengvai sužeistas vairuo-
tojas išvežtas į Rokiškio ligo-
ninę. 

Tikslesnes įvykio aplinky-
bes aiškinasi policija. 

„Rokiškio sirena“ 
inform.

RJOS „Apvalus stalas“ nariai dalyvavo mokymuose 
„Viešasis kalbėjimas"

Balandžio 23-24 die-
nomis Rokiškio jaunimo 
organizacijų sąjunga „Ap-
valus stalas“ dalyvavo 
mokymuose „Viešasis kal-
bėjimas" su lektoriumi Al-
girdu Viltrakiu.

Jų metu dalyviai mokė-
si ir analizavo kūno kalbą, 
atliekant praktines viešojo 
kalbėjimo užduotis nagrinė-
jo savo kalbėjimo klaidas ir 
jas taisė. Taip pat dalyviai 
mokėsi būdus, kurie padeda 
nusiraminti prieš kalbėjimą.

Rokiškio jaunimo 
organizacijų sajungos 

„Apvalus stalas“ inform.

Mūsų mylimos mamos, močiutės!
Pirmasis gegužės sekmadienis – ypatingas. Švenčiame 

brangiausio žmogaus – Motinos dieną. Mūsų brangiosios, 
prieš Jūsų sielos didybę ir širdies meilę per menki visi  

žodžiai. Ačiū už gyvenimo stebuklą, Jūsų pasiaukojimo 
sklidinus namus, supratimą ir tvirtybę. Te ši diena pripildo 

Jūsų širdis artimųjų meilės, šilumos ir pagarbos.  Būkite 
laimingos, sveikos, išdidžios,  pagerbtos kiekviename 

žingsnyje ir mylimos.
LR Seimo narys Vidmantas Kanopa

RJOS „Apvalus stalas“ savanoriai dalyvavo 55-oje 
LiJOT asamblėjoje Druskininkuose

Balandžio 23-24 d. Ro-
kiškio jaunimo organiza-
cijų sąjungos „Apvalus 
stalas“ savanoriai Augus-
tinas ir Eimantas dalyvavo 
55-oje LiJOT asamblėjoje 
Druskininkuose.

 
Asamblėjoje buvo:
patvirtintos 2021 metų 

veiklos ir finansinė bei Jau-
nimo reikalų tarybos ataskai-
tos;

prie Lietuvos jaunimo or-
ganizacijų tarybos prisijungė 
viešoji įstaiga „Baltijos sai-
tai“ ir viešoji įstaiga Žmo-
giškųjų išteklių stebėsenos ir 
plėtros biuras;

išrinkta naujoji LiJOT 
valdyba;

išrinkta LiJOT kontrolės 
komisija;

išrinktas naujasis Lietuvos 
jaunimo organizacijų tarybos 
prezidentas Domantas Kate-
lė.

Patvirtinti šie dokumentai:
Rezoliucija dėl valstybės 

alkoholio vartojimo preven-
cijos politikos;

LiJOT Asamblėjos regla-
mentas;

LiJOT Valdybos regla-
mentas;

Pozicija dėl smurto arti-
moje aplinkoje.

Su nekantrumu laukia kitų 
LiJOT renginių!

Rokiškio jaunimo 
organizacijų sajungos 

„Apvalus stalas“ inform.

Pranešimas dėl Juodupės 
tvenkinio

Dėka pernykštės, akty-
vių Juodupės bendruome-
nės narių iniciatyvos, buvo 
pradėtas žuvinti Juodupės 
tvenkinys.

 
Pranešame, kad Juodupės 

tvenkinio naudotojas yra Juo-
dupės miestelio bendruomenė 
(įsipareigoja mokėti nuomos 
mokestį bei kasmet įžuvinti 
tvenkinį).

 Leidimus žūklei galite 
isigyti ALIS sistemoje arba 
PERLO terminaluose.

 Pastebėję neteisėtą žūklės 
veiklą, skambinkite 112.

 Visiems, kurie pernai rė-
mėte įžuvinimą, bus išduoti 
nemokami leidimai mėgėjiš-
kai žūklei Juodupės tvenki-
nyje. 

Norinčiuosius prisidėti prie 
tvenkinio žuvinimo šiemet - 
mielai kviečiame.

 Visus klausimus susijusius 
šia tema kuruoja - Rytis An-
driuškevičius.

Juodupės miestelio 
bendruomenės inform.

Rokiškio KKSC auklėtinė Gustė Mickytė iškovojo 
Lietuvos taurę

Savaitgalį Rokiškyje vy-
kusiose Lietuvos šaudymo 
mažo kalibro ginklais tau-
rės varžybose sėkmingai 
pasirodė Rokiškio KKSC 
auklėtinė Gustė Mickytė.

Gustė buvo nepralenkia-
ma ir iškovojo Lietuvos tau-
rę.

Asmeniniais rezultatais 

džiaugėsi Ąžuolas Jankaus-
kas ir Evelina Kulytė abu 
užėmę penktąsias vietas, 
Dominykas Kublickas pelnė 
septintąją vietą.

Šaulius Rokiškio KKSC 
treniruoja Giedrius Kublic-
kas.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Kriaunose įvyko visuotinis bendruomenės narių susirinkimas
Balandžio 23 d. įvyko vi-

suotinis Kriaunų bendruo-
menės narių susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo 
pristatytos nuveiktų darbų ir 
finansinės ataskaitos.

Spengiant tylai klausėsi 
Justino Marcinkevičiaus eilių 
iš Roberto Šarknicko lūpų, 
grožėjosi bendruomenės narės 
Onos Kalašauskienės darbų 
paroda, šoko grojant Samanių 
kapelai.

Kriaunų bendruomenė dė-
koja visiems dalyvavusiems.

„Rokiškio sirena“ inform.
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Teatrų festivalio komisijos pirmininkas Leonardas Šablinskas: „Turime džiaugtis, 
kad turime tokį fenomenalų renginį“

38-asis profesionalių te-
atrų festivalis „Vaidiname 
žemdirbiams“ Rokiškyje 
šiemet baigėsi. Artėja ju-
biliejinis 40-asis. Kiekvie-
name teatrų festivalyje 
vyksta vertinimas – kuris 
spektaklis ar aktorius yra 
geriausias. Dalį vertinimo 
atlieka žiūrovai, tačiau 
didžiąja dalimi dėl apdo-
vanojimų sprendžia ko-
misija. Šiemet komisijos 
pirmininkas – Leonardas 
Šablinskas, kunigo švietė-
jo Jono Katelės labdaros ir 
paramos fondo valdytojas. 
„Rokiškio Sirena“ pakal-
bino komisijos pirmininką 
apie tai, kas vyko festivalio 
užkulisiuose.

- Kaip vyko komisijos 
pasitarimai dėl apdovano-
jimų skyrimo? Sprendi-
mas, ką apdovanoti, priim-
tas per vieną pasitarimą ar 
reikėjo keleto?

- Šių metų „Vaidiname 
žemdirbiams“ festivalio ko-
misijos nariai rinkosi keliais 
etapais: analizavo ir vertino 
jau matytus spektaklius, kie-
kvienas turėjo savo favori-
tus. Visi vertinimo komisijos 
nariai turi ne vieno festivalio 
vertinimo patirtį bei nuolat 
stebi Lietuvos teatrinį gyve-
nimą.

Asmeniškai aš, kaip žiū-
rovas, dalyvauju Lietuvoje 
ir užsienyje vykstančiuose 
teatrų festivaliuose. Tai tarp-
tautiniai profesionalių teatrų 
festivaliai Lietuvoje - Vil-
niaus  „Sirenos“ ir Klaipėdos 
„TheATRIUM“. 2021 m. da-

lyvavau tarptautiniame mė-
gėjų teatrų festivalyje „Balti-
jos rampa" Viljandi (Estija), 
2018 m. - Pasauliniame vai-
kų ir jaunimo teatrų festiva-
lyje Lingen (Vokietija), 2017 
m. - Pasauliniame mėgėjų 
teatrų AITA/IATA kongrese 
ir festivalyje Monake.

- Ar tarp geriausiu pri-
pažinto spektaklio ir liku-
siųjų buvo didelis atotrūkis 
pagal komisijos įvertini-
mus?

- Klaipėdos jaunimo te-
atro spektaklis „Miškelis“ 
dominavo nuo festivalio 
pradžios, vėliau intrigą tarp 
komisijos narių sukūrė Lie-
tuvos rusų dramos teatro 
spektaklis „Atminimo mal-
da“.

- Kuris spektaklis Jums 
asmeniškai atrodė geriau-
sias?

- Jau seniai nebeturiu to-

kio vertinimo kaip geriausias 
ar blogiausias… Kiekvienas 
darbas - ypatingas, savitas 
savo režisūra, scenografijos 
sprendimu, muzikiniu požiū-
riu. Ypatingai žavi aktorių 
darbas, jų virsmas į perso-
nažus.

- Ar tarp komisijos na-
rių kilo ginčų?

- Kaip minėjau, komi-
sijos nariai kompetentingi, 
sprendimai buvo priimami 
be didelių ginčų. Į aptarimą 
kiekvienas ateina su savo 
nuomone ir vertinimu, nesi-
stengia primesti nuomonės.

- Kokio žiūrovų dėmesio 
sulaukė vaidinimai – ku-
riuose spektakliuose salė 
buvo pilna ir kuriuose – 
tuščia?

- Po pandemijos salės 
pilnėja. Tai - natūralu. Tam 
reikia laiko. Žmonės įprato 
laiką leisti savo aplinkoje. 

Organizatoriai džiaugėsi šio 
festivalio lankomumu. Tuš-
čių salių nebuvo, visi spek-
takliai parodyti, nei vienas 
neatšauktas. Mane asme-
niškai maloniai nustebino ir 
nudžiugino tiek daug jaunų 
žmonių žiūrovų tarpe.

- Ką manote apie žiūro-
vų įvertinimų organizavi-
mą – ar geras pasirinktas 
būdas balsuoti „taip“ arba 
„ne“?

- Jau daug metų žiūrovai 
vertina būtent „taip“ – „ne“ 
balsavimo kortelėmis, o 
mažieji žiūrovai antri metai 
nuomonę išreiškia, balsuo-
dami liūdno ar linksmo vei-
duko balsavimo kortele. Tai 
- ne tik vertinimo būdas, bet 
ir tradicija. 

- Kaip manote, ar rokiš-
kėnai domisi teatru?

- Kartais svarstome, ar 
pelnytai Rokiškis vadina-

mas teatro miestu. Manau, 
kad taip - turime nemažai 
tikrų teatro mylėtojų, kurie 
nepraleidžia nė vieno festi-
valio spektaklio, turime pui-
kių teatro ekspertų ir galime 
džiaugtis pirmą kartą atėju-
siu žiūrovu, kuris jau laukia 
kitų metų festivalio. Žinoma, 
norisi sutikti daugiau rokiš-
kėnų kituose miestuose or-
ganizuojamuose festivaliuo-
se - juk džiaugiamės savame 
išvydę žiūrovus iš Anykščių, 
Kupiškio, Dusetų, Daugpi-
lio, Zarasų...

- Kuris vaidmuo paliko 
didžiausius įspūdžius?

- Tai - aktorės Jolantos 
Dapkūnaitės meistriškai ku-
riamas Martos vidinis virs-
mas šiandieniniame pasauly-
je, kurį ji įkūnijo spektaklyje 
„Sieros magnolijos“ (Lie-
tuvos nacionalinis dramos 
teatras).

- Ar teko bendrauti su 
aktoriais, režisieriais?

- Po festivalio uždary-
mo ceremonijos Kauno šo-
kio teatro „AURA“ vadovė 
choreografė Birutė Letukai-
tė intriguojančiai pasakojo 
apie naujausią teatro darbą 
su japonų šiuolaikinio meno 
choreografu, pakvietė atvyk-
ti į „Auros“ organizuojamą 
šokio festivalį Kaune.

Su Kauno valstybinio lė-
lių teatro vadove Rasa Bar-
tninkaite diskutavome apie 
teatro poveikį jaunajam 
žiūrovui. Sutapo nuomonės, 
kad tai, ko šiandien negali ar 
neturi laiko padaryti tėvai ir 

pedagogai, gali kūrybingai 
atlikti vaikų teatras: teatro 
misija ypatingai svarbi besi-
formuojančiai asmenybei.

- Kokių turėtumėte pa-
stebėjimų apie konkrečius 
spektaklius?

- Džiugina spektakliai 
vaikams, kuriuose formuo-
jasi nauja kryptis –  eduka-
ciniai spektakliai. Sužavėjo 
Kauno valstybinio lėlių tea-
tro vaidinimas „Pasaulėliai“ 
kūdikiams ir jų tėveliams, 
ir „Taško teatro“ spektaklis 
„Miško internetas“. Reži-
sierės Birutės Banevičiūtės 
„Pasaulėliai“ sukurti, re-
miantis moksliniais tyrimais, 
nagrinėjančiais kūdikio elg-
seną... Tik iš pirmo žvilgsnio 
tai paprasta, atrodo lyg žai-
dimas, tačiau XXI amžiaus 
mažajam žiūrovui jau sunku 
sutelkti dėmesį į sceną, jis 
nori pats būti veiksme, daly-
vauti spektaklyje kartu.

- Ką manote apie patį 
festivalį apskritai – ar jis 
pavyko?

- Taip, pavyko visomis 
prasmėmis. Pasikartosiu –- 
pilnėjančios salės, daug jau-
nų žmonių, mažųjų žiūrovų 
gausa. Gerbiu visas nuomo-
nes, tačiau liūdina, kai girdi 
nepagrįstą kritiką apie festi-
valį iš mačiusių vieną ar du 
spektaklius...

Artėja jubiliejinis, 
XXXX-asis festivalis, tu-
rime susitelkti, ruoštis ir 
džiaugtis, kad turime tokį 
fenomenalų renginį.

Rita GRIGALIENĖ

Pėsčiųjų tako link Rokiškio dvaro Ąžuolų gatvėje dar teks palaukti
Visai neseniai vienoje 

Ąžuolų gatvės dalyje buvo 
nutiestas pėsčiųjų takas. 
Deja, rokiškėnai nėra pa-
tenkinti, kad, eidami šiuo 
taku, žmonės negali sau-
giai pasiekti Rokiškio dva-
ro ir Tyzenhauzų alėjos. 
Mat takas baigiasi ties po-
sūkiu į Laisvės gatvę. Ro-
kiškio miesto gyventojams 
kilo klausimas, ar savival-
dybė planuoja pabaigti 
nutiesti pėsčiųjų taką per 
visą Ąžuolų gatvę ir ją pra-
tęsiančią Tyzenhauzų alėją 
iki pat įėjimo į Rokiškio 
dvaro teritoriją. Iš pra-
mintų takelių matosi, kad 
šis takas dabar yra ypač 
populiarus tarp mėgstan-
čių pasivaikščioti rokiškė-
nų ir miesto svečių.

Apie tai, ką savivaldybės 
planuoja daryti su pėsčiųjų 
tako atkarpa link Rokiškio 
dvaro, sutiko papasakoti Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Valerijus Ran-

cevas.
„Minima Ąžuolų gatvės 

pėsčiųjų tako atkarpa pla-
nuojama kaip viena iš su-
dėtinių projekto „Lankytinų 
Rokiškio miesto objektų 
(Rokiškio dvaro - Ąžuolų 
gatvės, Rokiškio mieste, 
poilsiavietės prie Rokiškio 

ežero) prieinamumo ir pa-
siekiamumo  didinimas“, 
kurį būtų numatoma įgy-
vendinti Europos Sąjungos 
2021-2027 metų finansinio 
laikotarpio lėšomis pagal re-
gioninės dimensijos priemo-
nę „01-001-07-01-01 (RE) 
Stiprinti regionų ekonominį 

augimą, atsižvelgiant į jų 
potencialą“. Kol kas sunku 
pasakyti, kada bus galima 
pradėti įgyvendinti projektą, 
nes šiuo metu dar tik vyksta 
regioninės dimensijos pro-
jektų planavimo procesas, 
be to, šis projektas numa-
tytas įtraukti į rengiamos 

regiono funkcinės zonos 
strategijos veiksmus. Tikėti-
na, kad strategijos įgyvendi-
nimas prasidės ne anksčiau 
2023 metų antros pusės.“ – 
sakė V. Rancevas.

Pagal pateiktą planuoja-
mų pakeitimų schemą ma-
tyti, kad yra minčių ne tik 

pratęsti esamą pėsčiųjų taką, 
tačiau suprojektuoti pėsčių-
jų taką virš vandens, padary-
ti apžvalgos aikštelę, įrengti 
viešąjį tualetą bei padaryti 
kitus patobulinimus. Gaila, 
kad rokiškėnams teks jų pa-
laukti.  

Rita GRIGALIENĖ
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Pabėgėliai iš Ukrainos Rokiškyje dirba nekvalifikuotus darbus, 
o darbdaviai jais džiaugiasi

Atvykę į Rokiškio rajo-
ną ukrainiečiai sėdėti be 
darbo ir pajamų nenori, 
todėl ieškosi, kur įsidar-
binti. Užimtumo tarnybos 
Rokiškio skyriaus vedėja 
Dalia Starkuvienė infor-
mavo, kad į šį skyrių jau 
kreipėsi 52 Ukrainos pi-
liečiai. Iš jų šiuo metu be-
darbio statusu registruoti 
32 darbo ieškantys karo 
pabėgėliai iš Ukrainos. 20 
ukrainiečių, padedant Už-
imtumo tarnybai, įsidar-
bino.

Pasak D. Starkuvienės, 
iš 20 Rokiškio rajone per 
Užimtumo tarnybą įsidar-
binusių ukrainiečių 13 jau 
turi nuolatinį darbą, 6 dir-
ba pagal terminuotas dar-
bo sutartis, viena mergina 
pradėjo savarankišką veiklą 
manikiūro srityje. „Darbą 
siūlome atsižvelgiant į su-
gebėjimus, pageidavimus, 
gyvenamąją vietą. Rajono 
darbdaviai noriai susitinka 
su darbo ieškančiais Ukrai-
nos piliečiais, dalį jų įdarbi-
na. Didžiausias trukdis, su 
kuriuo susiduriama – kalbos 
barjeras.“ – sakė Užimtumo 
tarnybos Rokiškio skyriaus 
vedėja.

Paskutiniais duomeni-
mis, ukrainiečiai dirba UAB 
„Vilroka“, UAB „Ilzenber-
go ūkis“, MB „Saldumynų 
kampelis“, UAB „Darola“, 
UAB „Duguva“, UAB „Dai-
vida“, UAB „PALINK“, 
UAB „Viada LT“. Darbo 
pozicijos labai įvairios: 

nekvalifikuoti pramonės 
darbininkai, kambarių tvar-
kytojai, statybos sektoriaus 
darbuotojai, virėjų padėjėjai 
ir virėjai, konditeriai, pre-
kybinės salės darbuotojai ir 
pardavėjai, gyvulininkystės 
ūkio darbininkai.

UAB „Ilzenbergo ūkis“ 
direktorė Diana Jokimčie-
nė, paklausta, kaip sekasi 
įdarbintiems ukrainiečiams, 
atsakė, kad bendrovė priė-
mė tris moteris, kurios dirba 
maisto gamyboje. Dvi iš jų 
turėjo tokio darbo patirties, 
o viena - ne, tačiau prie dar-
bo įprato. Į laisvas darbo 
vietas siūlėsi ir dvi ukrai-
nietės, namuose dirbusios 
buhalterėmis, tačiau joms 

pasiūlytas darbas pasirodė 
per sunkus, o dirbti buhal-
terijoje UAB „Ilzenbergo 
ūkis“ joms nebūtų galimy-
bės dėl kalbos barjero. „Pre-
tenduojančių į šias vietas 
lietuvių tikrai daug nebuvo, 
moterys pasiskambino, lei-
dau pabandyti ir dirba. Kol 
kas dirba laikinai, nes vis 
galvoja apie grįžimą namo, 
todėl tik laiko klausimas, 
kiek jos pas mus dirbs“, – 
pranešė įmonės direktorė.

UAB „Darola“ vadovas 
Pranas Blažys papasakojo, 
kad įmonė priėmė keturias 
ukrainietes moteris. Trys 
turėjo patirties bei išsilavi-
nimą maisto gamyboje, to-
dėl dirba maisto gamyboje, 

o viena – valytoja. Naujos 
darbuotojos pareigingos, 
darbščios, mandagios. Pro-
blemų nėra. Atvykėlėms 
įmonė stengiasi duoti dar-
bus, kuriuos jos sugebėtų 
dirbti. Sudarytos terminuo-
tos darbo sutartys, nes pa-
čios darbuotojos to norėjo. 
Jos vis kalba apie grįžimą į 
Ukrainą.

UAB „Duguva“, direk-
torius Rimantas Bernackas 
sakė, kad įmonė priėmė 
tris ukrainietes moteris, ta-
čiau viena išėjo iš darbo ir 
išvyko dėl šeimos proble-
mų. Dvi sėkmingai dirba 
prie gamybinės linijos. Jos į 
darbą priimtos po bandomo-
jo laikotarpio. „Problemų 

nėra, normalūs žmonės“, - 
paklaustas, kaip sekasi sve-
timšalėms prisitaikyti, atsa-
kė bendrovės direktorius.

Justinas Kanopa, UAB 
„Daivida“ („Rokiškio mė-
sinė“) vadovas negalėjo 
nurodyti tikslaus įdarbintų 
ukrainiečių skaičiaus, tačiau 
informavo, kad visi jie pri-
imti nuolatiniam darbui. Ar 
iš tiesų dirbs nuolatinai, yra 
abejonių, nes teko girdėti, 
jog šie žmonės kalba, kad, 
nurimus kariniams veiks-
mams, žada grįžti į Ukrai-
ną. Daugiausia jų dirba 
nekvalifikuotus darbus. Šie 
darbuotojai yra motyvuoti, 
darbštūs. J. Kanopa pasi-
džiaugė, kad šie žmonės už-

pildė rinką, nes tinkamų ir 
motyvuotų darbuotojų vie-
toje bendrovė nerasdavo, o 
Užimtumo tarnyba galėda-
vo apsiūlyti vien sistemin-
gus nuolatinius bedarbius. 
Kodėl vietiniai nenorėdavo 
darbo įmonėje, pasak vado-
vo, priežastis – tikrai ne at-
lyginimas, nes jis - artimas 
šalies vidurkiui.

Ukrainiečiai (daugiau-
sia moterys) dirba ir kitose 
įmonėse – prekybos centre 
„Iki“, degalinėje „Viada“ 
bei kitose, kurias išvardino 
Užimtumo tarnybos vadovė. 
Neoficialiais duomenimis, 
atvykusieji darbdavių verti-
nami gerai.

Rita GRIGALIENĖ

Vyriausybė pritarė naujajai asmenvardžių rašymo tvarkai
Vyriausybės posėdyje 

pritarta Teisingumo mi-
nisterijos parengtam nu-
tarimo projektui, kuriuo 
siekiama sukurti teisines 
prielaidas gegužės 1 d. 
įsigaliosiančioms Asmens 
vardo ir pavardės rašymo 
dokumentuose įstatymo 
nuostatoms tinkamai įgy-
vendinti.

Asmens vardo ir pavar-
dės rašymo dokumentuose 
įstatymas, nustatantis asme-
nų vardų ir pavardžių rašy-
mo Lietuvos Respublikos 
piliečio asmens tapatybę 
patvirtinančiuose doku-
mentuose, civilinės būklės 
aktų įrašuose ir kituose 
oficialiuose dokumentuose 
pagrindinius reikalavimus, 
priimtas 2022 m. sausio 18 
d. Seime.

Nutarimo projekte nusta-
tomos principinės nuosta-
tos, kad LR piliečio asmen-
vardžiai rašomi lietuviškais 
rašmenimis, laikantis įsta-
tymų, Valstybinės lietuvių 

kalbos komisijos nutarimų, 
kitų teisės aktų ar rekomen-
dacijų dėl asmenvardžių 
rašymo, taip pat – atsižvel-
giant į asmenvardžių for-
mos skirtumus pagal lytį. 
Šie reikalavimai galės būti 
netaikomi tik išimtiniais 
atvejais.

Nuostatomis, apibrėžian-
čiomis išimtinius atvejus, 
siekiama pašalinti teisinio 
reguliavimo spragas, dėl 
kurių asmenys savo as-
menvardžių negalėjo turėti 
įrašytų originalia forma, o 
teisę į asmenvardį kiekvie-
ną kartą buvo priversti ginti 
teismo keliu.

Pasak teisingumo minis-
trės Evelinos Dobrovols-
kos, pastaraisiais metais 
nebuvo teismų sprendimų, 
kuriais asmenims būtų at-
sisakyta suteikti asmenvar-
džius su Q, W, X raidėmis, 
todėl akivaizdu, kad nauja 
tvarka yra ne tik aktuali ša-
lies gyventojams, bet ir tei-
siškai pagrįsta.

„Jau šiandien teismai as-

mens dokumentuose leidžia 
įrašyti tiek asmenvardžius 
su Q, W, X raidėmis, tiek 
derinius, nebūdingus lie-
tuvių kalbai, pavyzdžiui, 
asmenvardis, kuriame yra 
dvi „n“ raidės. Šie teismų 
sprendimai yra įsiteisėję, 
o tokių žmonių asmenvar-
džiai yra įregistruoti Gy-
ventojų ar Nekilnojamojo 
turto registruose, su jais yra 
sudaromos sutartys,“ – sako 
E. Dobrovolska.

Ministrės teigimu, nau-
jasis teisinis reguliavimas 
taip pat padės sumažinti 
teismų darbo krūvį. 2020 
m. teismai patenkino 79 
prašymus pakeisti asmen-
vardžius, 2021 m. patenkin-
ti 45 tokie prašymai, o šie-
met buvo pradėta nagrinėti 
21 byla.

Šiuo metu dėl teisinio 
reguliavimo spragų yra 
atvejų, kai mišrios šeimos, 
dažniausiai vai kai, turintys 
dvigubą pilietybę, turi du 
pasus, kuriuose vardas arba 
pavardė yra užrašyti skir-

tingai, todėl jie susiduria su 
klausimais, susijusiais su jų 
tapatybės identifikavimu.

Be to, Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas yra 
konstatavęs, kad skirtingas 
tos pačios pavardės, taiko-
mos dviem vienos sutuok-
tinių poros asmenims, už-
rašymas gali sukelti rimtų 
nepatogumų suinteresuo-
tiems asmenims tiek pro-
fesiniame, tiek privačiame 
gyve nime.

Įteisinus naująjį regla-
mentavimą, asmenvardžius 
lotyniškos abėcėlės rašme-
nimis be diakritinių ženklų 
asmens dokumentuose ga-
lės rašyti:

- ne lietuvių tautybės LR 
piliečiai ir jų vaikai. As-
mens kita negu lietuvių tau-
tybė, o kai rašomi vaiko as-
menvardžiai – tėvų ar vieno 
iš jų tautybė, privalės būti 
nurodyta Gyventojų regis-
tre. Nelietuviškais rašme-
nimis galės būti rašomi tik 
tautinio vardyno asmenvar-
džiai pagal tautinės kalbos 
taisykles;

- LR pilietis, kuris vardą 
ar pavardę įgijo užsienio 
valstybėje, kurioje gyvena 
ar gyveno, ir jie šiais raš-
menimis įrašyti dokumento 
šaltinyje;

- LR pilietis, kuris pasi-
renka sutuoktinio, kurio pa-

vardė dokumento šaltinyje 
įrašyta ne lietuviškais raš-
menimis, pavardę;

- LR pilietis, kurio tėvų 
ar vieno iš tėvų pavardė do-
kumento šaltinyje įrašyta ne 
lietuviškais rašmenimis.

Nurašant ar perrašant 
asmenvardžius galės būti 
nurašomos tos raidės su di-
akritiniais ženklais, kurios 
yra lietuvių kalbos abėcė-
lėje, taip pat galės būti nu-
rašomi papildomi ženklai 
– brūkšnelis, apostrofas, 
skliaustai, taškas.

Nutarimo projekto nuos-
tatos įsigalios šių metų ge-
gužės 1 d.

BNS inform.
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Medicinos darbuotojams – Seimo narių ir mero padėkos 
Balandžio 27-oji – Me-

dicinos darbuotojų diena. 
Šventė skirta gydytojams, 
slaugytojams bei visiems, 
savo gyvenimą paskyru-
siems sveikesnės visuo-
menės kūrimui. Jau tapo 
tradicija, kad už ilgą bei 
nepriekaištingą darbą 
šios dienos proga Sveika-
tos apsaugos ministerija 
apdovanoja labiausiai 
nusipelniusius Lietuvos 
gydytojus ir sveikatos ap-
saugos sistemos darbuoto-
jus. Apdovanoja geriau-
sius medikus bei sveikatos 
specialistus ir savivaldy-
bės. Šiemet rajono medi-
kai sukviesti į jiems skirtą 
šventę Rokiškio kultūros 
centre. Įteikti mero pa-
dėkos raštai, Seimo narių 
Vidmanto Kanopos bei 
Jono Jaručio padėkos.

Medikų darbas – itin at-
sakingas. Nuo jų priklauso 
žmogaus sveikata ir gyvy-
bė. Šventės metu Seimo 
nario Vidmanto Kanopos 
padėjėja Aldona Minke-
vičienė pacitavo vokiečių 
filosofo Artūro Šopenhaue-
rio žodžius: „Sveikata taip 
pranoksta visas kitas gy-
venimo vertybes, kad visai 
sveikas skurdžius laimin-
gesnis už ligotą karalių.“ 
Išsakyta daug šiltų žodžių 
bei palinkėjimų, dėkota už 
atsidavimą darbui. Medici-
nos darbuotojams bei šven-
tės svečiams padovanota ir 

muzikinė programa skam-
biu pavadinimu „Muzikinio 
ringo erdvės“: scenos ve-
teranai Povilas Meškėla ir 
Vladas Kovaliovas parengė 
pasirodymą su dviem jau-
nomis ir perspektyviomis 
scenos debiutantėmis Migle 
Pivoriūnaite ir Valda Ridi-
kaite.

Sveikinimo žodžius tarė 
VšĮ Rokiškio pirminės as-
mens sveikatos priežiūros 
centro direktorė Danguolė 
Kondratenkienė bei VšĮ Ro-
kiškio rajono ligoninės nau-
jasis direktorius Raimundas 
Martinėlis. Taip pat – savi-
valdybės meras Ramūnas 
Godeliauskas. Seimo na-
rių Vidmanto Kanopos bei 
Jono Jaručio padėkas per-
davė jų padėjėjai Aldona 
Minkevičienė bei Egidijus 
Vilimas.

Seimo nario,  Seimo 

Kaimo reikalų komiteto
pirmininko 
pavaduotojo Vidmanto 
Kanopos padėkos 
skirtos:
VšĮ Rokiškio pirminės 

asmens sveikatos priežiūros 
centro  Skubiosios medici-
ninės pagalbos slaugos spe-
cialistei Jolitai Skersienei 
– „Už  atsakingą  požiūrį į 
darbą ir atsidavimą pašau-
kimui. Esate pareigingu-
mo, gebėjimo  suvaldyti  ir 
įveikti iššūkius bei sunku-
mus pavyzdys.  Jūsų darbas 
per COVID -19 pandemiją 
vertas didžiausios pagar-
bos.” 

VšĮ Rokiškio pirminės 
asmens sveikatos priežiūros 
centro Bendrosios prakti-
kos slaugytojai Astai Urbo-
navičienei – „Už ilgametį, 
pareigingą ir atsakingą dar-
bą, kuris yra pavyzdys ir 
įkvėpimas kolegoms.  Už 

atsidavimą pasirinktai pro-
fesijai, širdies šilumą ir ge-
bėjimą kiekviename žings-
nyje įžvelgti šviesą.”

VšĮ Rokiškio rajono li-
goninės Anestezijos - rea-
nimacijos skyriaus aneste-
zijos ir intensyviosios 
terapijos slaugytojai Eglei 
Garškienei – „Už parei-
gingumą, profesionalumą 
ir atsakingą darbą, teikiant 
asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas, nuoširdų ben-
dravimą su pacientais bei 
bendradarbiavimą su kole-
gomis.“

 VšĮ Rokiškio rajono 
ligoninės Reabilitacijos 
skyriaus kineziterapeutui 
Vytautui Narbutui – „Už 
pareigingumą, profesio-
nalumą ir atsakingą darbą 
teikiant asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas, nuo-
širdų bendravimą su paci-
entais bei bendradarbiavi-

mą su kolegomis.“

Seimo pirmininko 
pavaduotojo Jono 
Jaručio padėkos 
adresuotos:
Rokiškio rajono ligo-

ninės Nervų ligų skyriaus 
bendrosios praktikos slau-
gytojai Vidai Kumševičie-
nei. Jai skirti žodžiai: „Nuo-
širdžiai dėkoju už ilgametį, 
profesionalų, pareigingą ir 
atsakingą darbą gyventojų 
sveikatos labui, iniciaty-
vumą dalyvaujant įstaigos 
veikloje, atidumą ir rūpes-
tingumą bendraujant su pa-
cientais  bei bendradarbiau-
jant su kolegomis. Linkiu 
stiprios sveikatos ir sėkmės 
prasmingoje veikloje.“

Rokiškio pirminės as-
mens sveikatos priežiūros 
centro Vidaus ligų gydy-
tojai Ramutei Mockaity-
tei. „Nuoširdžiai dėkoju už 

profesionalumą, ilgametį ir 
pasiaukojantį darbą rajono 
gyventojų labui. Itin sunkiu 
Covid-19 pandemijos metu 
Jūs nuoširdžiai dirbote ir 
atsakingai vykdėte gydyto-
jos pareigas. Linkiu stiprios 
sveikatos ir sėkmės pras-
mingoje veikloje.“ – tokius 
Seimo nario žodžius gydy-
tojai perdavė jo padėjėjas 
Egidijus Vilimas.

Mero padėkos
Tradiciškai medicinos 

darbuotojų nepamiršo ir 
meras. Šįkart padėkos „Už 
sunkų, kruopštų ir atsakingą 
darbą, suteiktą viltį ir kie-
kvieną išsaugotą gyvybę“ 
skirtos sveikatos priežiūros 
įstaigoms: UAB „Ginmedi-
ka“, UAB „MediCa klini-
ka“, VšĮ Rokiškio pirminės 
asmens sveikatos priežiū-
ros centrui, VšĮ Rokiškio 
psichiatrijos ligoninei, VšĮ 
Rokiškio rajono ligoninei, 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės Visuomenės sveikatos 
biurui, Rokiškio psichikos 
sveikatos centrui, AB „Ro-
kiškio sūris“ sanatorijai 
– profilaktoriumui, Semaš-
kos klinikai, MB ,,Inovėjos 
centrui“.

Po šventinių įspūdžių, iš-
klausę koncertą, medicinos 
darbuotojai, kurių dažnas - 
nešinas glėbiu gėlių, dar il-
gai dalijosi emocijomis bei 
pastebėjimais.

Rita GRIGALIENĖ

Lietuvoje registruota 49,3 tūkst. 
karo pabėgėlių iš Ukrainos

Lietuvoje registruota 
49,3 tūkst. karo pabėgėlių 
iš Ukrainos, beveik 20,1 
tūkst. visų atvykusių-
jų – nepilnamečiai, rodo 
ketvirtadienį paskelbti 
Statistikos departamento 
duomenys.

Pastarąją parą regis-
tracijos centruose arba 
Migracijos departamento 
padaliniuose atvykimą de-
klaravo 247 žmonės, iš jų – 
79 nepilnamečiai (26 vaikai 
buvo nesulaukę šešerių).

Septynių dienų per parą 
atvykstančiųjų iš Ukrainos 
vidurkis, naujausiais duo-

menimis, siekia 283 ir yra 
mažiausias nuo Rusijos in-
vazijos Ukrainoje pradžios.

Maždaug trečdalis visų 
atvykusių ukrainiečių, t. y. 
16,3 tūkst., registruota Vil-
niaus registracijos centre, 
7,1 tūkst. – Kauno centre, 
Klaipėdos ir Alytaus cen-
truose atitinkamai regis-
truota beveik po 5,6 tūkst. 
ir 4,9 tūkst. migrantų.

Šiaulių ir Marijampolės 
centrai karo pabėgėlių re-
gistracijos nebevykdo, čia 
atitinkamai priimta beveik 
2,4 ir 1,6 tūkstančio ukrai-
niečių.

5,3 tūkst. į Lietuvą at-

vykusių karo pabėgėlių 
yra vaikai iki šešerių metų, 
14,7 tūkst. – nuo šešerių iki 
18 metų, 2,3 tūkst. žmonių 
– vyresnių nei 65-erių.

Dauguma atvykusiųjų 
pateikė prašymus dėl leidi-
mo laikinai gyventi huma-
nitariniu pagrindu. Didžioji 
dalis jų – moterys ir vaikai.

Jungtinių Tautų duome-
nimis, nuo Rusijos karo 
Ukrainoje pradžios iš ša-
lies išvyko apie 5,2 mln. 
žmonių, dar per 7,7 mln. 
asmenų buvo priversti pa-
likti savo namus, bet liko 
Ukrainoje.

BNS inform.

Ekonomistai: infliaciją augino maisto 
kainos, tikėtina, pikas jau pasiektas

Statistikos departamen-
tui paskelbus apie 16,6 proc. 
metinę išankstinę infliaciją 
balandį, ekonomistai sako 
kad kainų augimą lėmė itin 
didelis maisto kainų šuolis. 
Kai kurie jų mano, kad inf-
liacijos pikas jau pasiektas, 
o gegužę arba vasarą inflia-
cija mažės. Tačiau vidutinė 
metinė infliacija bus dides-
nė nei prognozuota ankčiau 
– 13-14 procentų.

SEB banko ekonomistas 
Tadas Povilauskas sako, kad 
infliacijos prognozes šį mėne-
sį drastiškai koregavo per ke-
liolika metų nematytas maisto 
produktų kainų augimas.

„Degalai ir šiluma šį mė-
nesį praktiškai neprisidėjo 
prie infliacijos augimo, tačiau 
balandį parduotuvėse rekor-
diškai didėjo maisto kainos 
– ne po kelis, o keliolika pro-
centų. Nežinau, ar tokį mėne-
sinį maisto brangimą esame 
turėję pastaruosius keliolika 
metų“, – BNS sakė T. Povi-
lauskas.

Ekonomisto teigimu, du-
kart daugiau nei prognozuota 
brangę maisto produktai di-
dins ir vidutinę metinę inflia-

ciją – ji, pasak T. Povilausko, 
sieks apie 13-14 procentų.

„Akivaizdu, kad vidutinės 
metinės infliacijos prognozės, 
kur metų pradžioje svarstėme, 
kad ji bus tarp 11 ir 13 proc., 
eina į užmarštį. Dabar jau ga-
lima kalbėti, kad metinė šalies 
infliacija bus mažiausiai tarp 
13-14 proc.“, – teigė T. Povi-
lauskas.

„Swedbank“ ekonomistas 
Nerijus Mačiulis mano, kad 
infliacijos pikas jau pasiektas, 
o gegužę arba vasaros mėne-
siais infliacija pradės mažėti. 

„Labai nustebčiau, kad va-
saros mėnesiais infliacija būtų 
didesnė negu ji yra dabar. 
Šiaip labai tikėtina, kad jau 
balandžio mėnesį yra pasiek-
tas pikas. Žiūrint į naftos kai-
nas, žaliavų kainas, tikėtina, 
kad jau didžioji dalis to kainų 
šuolio yra perkelta galuti-
niams vartotojams“, – BNS 
sakė N. Mačiulis. 

Ekonomisto teigimu, inf-
liacijos mažėjimą lems cen-
trinių bankų visame pasaulyje 
griežtinama pinigų politika, 
didinamos palūkanų normos, 
taip pat lėtesnis Kinijos eko-
nomikos augimas ir jo povei-
kis likusiam pasauliui – visa 

tai lems mažesnį ekonominį 
aktyvumą, o kartu ir mažes-
nę paklausą.  

„Labai tikėtina, kad ar-
timiausią pusmetį mes ma-
tysime daug lėtesnį ir pa-
saulio ekonomikos, ir euro 
zonos ekonomikos, ir Lie-
tuvos ekonomikos augimą. 
Sumažės ir pramonės augi-
mo apimtys, ir mažmeninės 
prekybos augimas, ir būtent 
dėl tos mažesnės paklausos 
mes matysime ir lėčiau au-
gančias kainas“, – kalbėjo 
„Swedbank“ analitikas. 

„Infliacijos mažėjimas 
bus susijęs ir su tuo, kad tas 
kainų šuolis įvyko, ir dėl to, 
kad matysime daug mažes-
nį ekonominį aktyvumą, 
mažesnę paklausą ir Lietu-
vos eksporto rinkose, ir vi-
daus rinkose“, – pridūrė jis. 

Lietuvoje balandį, iš-
ankstiniais vertinimais, me-
tinė infliacija, apskaičiuota 
pagal su kitomis Europos 
Sąjungos šalimis suderin-
tą vartotojų kainų indeksą 
(SVKI), buvo 16,6 proc. 
Balandį, palyginti su kovu, 
vartotojų kainos augo 1,9 
proc.

BNS inform.
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Reabilitacija po COVID-19: kas priklauso?
5 tūkstančiai – tiek ko-

ronavirusu persirgusių 
žmonių pasinaudojo Priva-
lomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) apmokamo-
mis reabilitacijos paslau-
gomis praėjusiais metais, 
praneša Valstybinė ligonių 
kasa prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos (VLK).

„Žmonėms, prasirgu-
siems COVID-19 liga, 
PSDF lėšomis apmokamos 
tiek stacionarinės, tiek am-
bulatorinės medicininės ir 
psichosocialinės reabili-

tacijos paslaugos. Pernai 
tokiems pacientams buvo 
suteikta daugiau nei 2 tūkst. 
ambulatorinių bei 3,5 tūkst. 
stacionarinių reabilitacijos 
paslaugų. Tam prireikė arti 4 
mln. eurų iš PSDF“, – sako 
VLK Paslaugų ekspertizės 
ir kontrolės skyriaus vyr. 
specialistė Rimantė Venclo-
vienė.

Pasak jos, labai svarbu, 
jog tie pacientai, kurie po 
koronaviruso jaučia nepagei-
daujamus liekamuosius reiš-
kinius, nedelstų ir kreiptųsi 
į gydytojus. Reabilitacijos 

paslaugos šiems ligoniams 
gali būti suteiktos tik nepra-
ėjus nustatytam terminui.

Ne vėliau nei praėjus 3 
mėnesiams po gydymo ligo-
ninėje medicininė reabilita-
cija gali būti skiriama tiems 
pacientams, kuriems CO-
VID-19 liga komplikavosi 
plaučių uždegimu ar pokovi-
diniu sindromu su liekamai-
siais reiškiniais. Pavyzdžiui, 
išliko varginantis dusulys, 
nuovargis, silpnumas, skaus-
minis sindromas ir kiti simp-
tomai.

Ne vėliau nei po pusės 

metų nuo išrašymo iš ligo-
ninės, PSDF lėšomis apmo-
kamą medicininę ar psicho-
socialinę reabilitaciją gali 
gauti tie pacientai, kuriems 
pasireiškė pokovidinis sin-
dromas su liekamaisiais 
neuropsichiatriniais simp-
tomais. Tai yra nuovargiu, 
miego sutrikimais, koncen-
tracijos susilpnėjimu, at-
minties pablogėjimu ir kt. 
Taip pat, jei smarkai sutriko 
įprasta žmogaus veikla, el-
gesys, socialinė adaptacija.

„Visais atvejais dėl PSDF 
lėšomis kompensuojamų 

reabilitacijos paslaugų pir-
miausia reikia kreiptis į savo 
šeimos gydytoją ar gydantį 
gydytoją, jei pacientas dar 
tebėra ligoninėje. Prireikus, 
jie išrašys siuntimą pas fizi-
nės medicinos ir reabilitaci-
jos gydytoją ar gydytoją psi-
chiatrą. Šie medikai, įvertinę 
paciento biopsichosocialinių 
funkcijų sutrikimo laipsnį 
ir būklės sunkumą, spręs 
dėl reabilitacijos poreikio 
ir informuos pacientą apie 
tolesnį gydymą. Kokia me-
dicininė pagalba reikalinga 
pacientui konkrečiu atveju, 

gali nuspręsti tik gydytojai“, 
– pabrėžia R. Venclovienė.

VLK primena, kad paci-
entas gali pats laisvai pasi-
rinkti, kur jam patogiausia 
gauti paskirtas ambulatori-
nes ar stacionarines reabi-
litacijos paslaugas. Tačiau 
tam, kad suteiktos paslaugos 
būtų apmokėtos PSDF lėšo-
mis, svarbu, kad pasirinkta 
reabilitacijos įstaiga turėtų 
sutartį su teritorine ligonių 
kasa, dėl šių paslaugų teiki-
mo.

LR sveikatos apsaugos 
ministerijos inform.

Vyriausybė pritarė elektros ir dujų 
kainų kompensavimo tvarkai

Vyriausybė trečiadienį 
pritarė elektros ir gamti-
nių dujų kainų kompensa-
vimo gyventojams  tvarkai 
nuo šių metų liepos. Ener-
getikos, Gamtinių dujų 
bei Elektros energetikos 
įstatymų pakeitimus dar 
svarstys Seimas.

Pasak energetikos minis-
tro Dainiaus Kreivio, pakei-
timai susiję su Vyriausybės 
infliacijos pasekmių švelni-
nimo paketu.

„Siekiama suvaldyti 
gamtinių dujų ir elektros 
energijos kainų šoką galu-
tiniams vartotojams – bui-
tiniams ir nebuitiniams 
vartotojams, pirmiausia 
verslui, sudaroma galimybė 

iš valstybės biudžeto lėšų 
šiems vartotojams kompen-
suoti dalį elektros energijos 
ir gamtinių dujų kainos“, – 
posėdyje teigė ministras.

Pagal ministerijos siū-
lymą, išlaidos iš dalies bus 
kompensuojamos iš valsty-
bės lėšų, o paramą gaus visi 
vartotojai – tiek perkantys 
elektrą iš visuomeninio, tiek 
iš nepriklausomų tiekėjų, 
tiek ir tie, kuriems užtikri-
namas garantinis tiekimas.

Bus kompensuojama tiek 
papildoma dedamoji prie 
persiuntimo kainos, tiek 
energijos tiekimo kaina.

Įstatymuose siūloma Vy-
riausybei nustatyti minima-
lią 1 kWh elektros kainą, 
žemiau kurios dalinis kom-

pensavimas netaikomas, 
taip pat konkrečius jo dy-
džius.

Už dalinio kompensa-
vimo administravimą bui-
tiniams vartotojams būtų 
atsakingas Energijos skirs-
tymo operatorius (ESO).

Siūloma įtvirtinti ir nuos-
tatas dėl papildomos VERT 
tiekėjų priežiūros, susiju-
sios su jų kainodara, taip 
pat „saugiklius“, kad tiekė-
jai nepiktnaudžiautų buiti-
niams vartotojams taikoma 
elektros kainodara.

Buitinių vartotojų kai-
nų kompensavimui siūlo-
ma skirti 570 mln. eurų iš 
valstybės biudžeto, verslui 
– 120 mln. eurų.

BNS inform.

Statybos sąnaudų elementų 
kainos per metus augo 19,8 proc.

Statybos sąnaudų ele-
mentų kainos kovą, paly-
ginti su tuo pačiu laiko-
tarpiu pernai, padidėjo 
19,8 proc., skelbia Statis-
tikos departamentas.

Statistikų teigimu, augi-
mą lėmė statybinių medžia-
gų ir gaminių kainų (24,4 
proc.), mašinų ir mecha-
nizmų darbo valandos kai-
nos (16,4 proc.) vidutinio 
valandinio darbo užmokes-
čio (12 proc.) padidėjimas 
ir pridėtinių išlaidų (4,2 
proc.) sumažėjimas.

Iš statinių per metus 

daugiausia – 23,1 proc. – 
pabrango negyvenamųjų 
pastatų statyba. Gyvena-
mųjų pastatų statybos kai-
nos padidėjo 19,2 proc., 
inžinerinių statinių – 16,5 
proc.

Statybos sąnaudų ele-
mentų kainos per mėnesį 
-kovą, palyginti su vasariu, 
padidėjo 4,2 procento.

Didžiausią įtaką kainų 
pokyčiui turėjo statybinių 
medžiagų ir gaminių kainų 
augimas 5,8 proc., viduti-
nio valandinio darbo už-
mokesčio sumažėjimas 1,2 
proc. bei mašinų ir mecha-

nizmų darbo valandos kai-
nos padidėjimas 9,4 proc.

Iš statybinių medžiagų 
ir gaminių per mėnesį dau-
giausia – 9,5 proc. – pa-
brango medžio gaminiai, 
po 8,1 proc. – vamzdžiai ir 
izoliacinės medžiagos, 7,2 
proc. –  bendros statybinės 
medžiagos.

Iš statinių per mėnesį 
daugiausia – 5,6 proc. – pa-
brango inžinerinių statinių 
statyba. Negyvenamųjų 
pastatų statybos kainos pa-
didėjo 3,7 proc., gyvena-
mųjų pastatų – 2,5 proc 

BNS inform.

Lietuvos pramonei reikia vis 
daugiau kvalifikuotų darbininkų

Apdirbamoji gamyba 
išlaiko didžiausio darbda-
vio poziciją darbo rinko-
je: šiame sektoriuje dirba 
daugiausiai darbuotojų, 
čia įsidarbino  daugiau-
sia asmenų po registruoto 
nedarbo 2021 m. Pirmąjį 
metų ketvirtį šio sekto-
riaus įmonėse dirbti pra-
dėjo 7,3 tūkst. asmenų, t. 
y. beveik kas penktas (18,8 
proc.) Užimtumo tarnybo-
je registruotas klientas. 

Per tris mėnesius darbo 
pasiūlymų apdirbamojoje 
gamyboje registruota dukart 
daugiau nei per tą patį lai-
kotarpį užsiregistravo darbo 
ieškančių asmenų iš šio sek-
toriaus.

„Darbo neturinčių asme-
nų, atėjusių iš apdirbamosios 
pramonės įmonių, dabar yra 
tūkstančiu mažiau nei prieš 
prasidedant COVID-19 pan-
demijai. Paprastai sunkme-
čiu bedarbių skaičius iš šio 
sektoriaus didėja lėčiau nei 
šalies vidurkis“, – teigė Ste-
bėsenos ir analizės skyriaus 
vedėja Jurgita Zemblytė. 

Užimtumo tarnybos duo-
menimis, balandžio 1 d. iš 
viso registruota 18,5 tūkst. 
darbo ieškančių asmenų iš 
apdirbamosios gamybos – 
9,8 tūkst. mažiau nei prieš 
metus ir 1,2 tūkst. mažiau 
nei prieš dvejus.  Darbo ne-
turintys asmenys iš apdir-
bamosios pramonės sudaro 
dešimtadalį (11 proc.) visų 
registruotų klientų. 

J.Zemblytės teigimu, 
pirmąjį ketvirtį apdirbamo-

sios gamybos įmonės darbo 
pasiūlymų pateikė daugiau-
sia tarp visų veiklos sekto-
rių – registravo 15,5 tūkst. 
laisvų darbo vietų. Tai yra 
4,4 tūkst. daugiau darbo 
pasiūlymų nei registravo 
didmeninės ir mažmeninės 
prekybos įmonės, 3,5 tūkst. 
daugiau nei transporto ir 
saugojimo veiklą vykdantys 
darbdaviai, 3,4 tūkst. dau-
giau nei statybos sektorius.

Laisvos darbo vietos ap-
dirbamosios gamybos įmo-
nėse sudarė 18,3 proc. visų 
per tris mėnesius registruotų 
laisvų darbo vietų. 

„Intensyvus darbo pasiū-
lymų iš pramonės įmonių 
srautas rodo kvalifikuotų 
darbininkų paklausą. Šiais 
metais kvalifikuotiems dar-
bininkams ir įrenginių bei 
mašinų operatoriams skirti 
trys penktadaliai (60 proc.) 
pasiūlymų dirbti apdirba-
moje gamyboje. Laisvos 
nekvalifikuoto darbo vie-
tos sudaro kiek daugiau nei 
penktadalį“, – teigė J. Zem-
blytė.

Šiais metais daugiausia 
darbo pasiūlymų apdirba-
mosios gamybos sektoriu-
je pateikė maisto produktų 
ir baldų gamybos įmonės.  
Baldų gamybos įmonės re-
gistravo kas septintą laisvą 
darbo vietų apdirbamosios 
gamyboje sektoriuje, me-
dienos ir medienos gaminių 
(išskyrus baldus) gamybos 
įmonės – kas dešimtą, dra-
bužių siuvimo įmonės – kas 
dvyliktą. 

Maisto produktų gamy-

bos įmonėse daugiausia 
laisvų darbo vietų – maisto 
pusgaminių ruošėjams, fa-
suotojams, maisto produk-
tų gamybos technologinės 
linijos operatoriams, pa-
kuotojams (rankomis), pa-
galbiniams darbininkams. 
Baldų gamybos įmonėse – 
apmušalų ir pan. siuvėjams, 
pagalbiniams darbininkams, 
staliams, medienos ir me-
dienos gaminių (išskyrus 
baldus) gamybos įmonėse 
– staliams, medienos apdir-
bimo staklių operatoriams, 
pagalbiniams darbininkams. 

Šiais metais apdirbamo-
sios gamybos įmonėse pra-
dėjo dirbti 7,3 tūkst. Užim-
tumo tarnyboje registruotų 
asmenų. Iš jų kiek daugiau 
nei trečdalis – kvalifikuotais 
darbininkais (34,5 proc.), 
beveik ketvirtadalis – maši-
nų ir įrenginių operatoriais 
ar surinkėjais (23,1 proc.). 
Nekvalifikuotais darbinin-
kais įsidarbino 24,8 proc. 
buvusių Užimtumo tarnybos 
klientų, pradėjusių dirbti 
šiame sektoriuje. 

Daugiausiai darbo ieško-
jusių asmenų įsidarbino pa-
kuotojais (rankomis), surin-
kėjais, baldžiais, plastikinių 
gaminių gamybos mašinų 
operatoriais, medienos ap-
dirbimo įrenginių operato-
riais, siuvėjais, kepėjais ir 
konditeriais, suvirintojais, 
mėsininkais ir žuvų darinė-
tojais.

Užimtumo tarnybos 
prie LR socialinės 
apsaugos ir darbo 

ministerijos inform.
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AB „Rokiškio sūris“ tvarios veiklos siekiai ir veiksmai 
Daugelis vadovaujasi 

stereotipais, kad didelės 
gamybos įmonės būtinai 
teršia gamtą. Yra ir į vie-
šumą patekusios informa-
cijos apie gamtos teršimo 
skandalus (pvz., AB „Gri-
geo Klaipėda“). Kokia situ-
acija AB „Rokiškio sūryje“ 
ne tik aplinkos apsaugos 
srityje, bet ir siekiant tva-
raus vystymosi (tai – dau-
gialypis įsipareigojimas 
pasiekti geresnę visų žmo-
nių gyvenimo kokybę), pa-
klausėme AB „Rokiškio sū-
ris“ direktoriaus padėjėjos 
Aušros Zibolienės. Ekono-
minis vystymasis, socialinė 
plėtra ir aplinkos apsauga 
yra tarpusavyje susiję bei 
vienas kitą papildantys 
tvaraus vystymosi kom-
ponentai. Apie tai – mūsų 
pokalbis.

- Ką jums reiškia „Tva-
rumas“?

- Tvarumas man pirmiau-
sia reiškia galvojimą apie tai, 
ką palieku po savęs, kokį po-
veikį gamtai, kitiems žmo-
nėms daro mano veiksmai 
ir sprendimai, kiek aš galiu 
prisidėti prie resursų išsau-
gojimo ateities kartoms. 
Kartais mums atrodo, kad 
jeigu negalime pakeisti pa-
saulio, tai neverta apskritai 
nieko daryti, bet dideli da-
lykai prasideda nuo mažų, 
ir mes kiekvienas atrasime, 
kaip galime pakeisti savo 
kasdienius įpročius, kad jie 
taptų tvaresni, kad išmoktu-
me galvoti apie resursus kaip 
apie baigtinius. Šiandien 
priimti tinkami sprendimai 
užtikrins šių išteklių pasie-
kiamumą žmonijai ateityje. 
Iš esmės, tvarumas yra mo-
derni sąvoka apie amžinas 

vertybes: rūpinimąsi aplinka 
ir žmonėmis.

- Ar gamybos metu 
„Rokiškio sūryje“ susida-
ro kenksmingos atliekos? 
Kokiais būdais jos tvarko-
mos?

- Gamybos metu kenks-
mingos medžiagos nesu-
sidaro, tačiau susidaro pa-
vojingos atliekos, tokios, 
kaip tepalai, tepalo filtrai ir 
pašluostės, baterijos ir kitos 
atliekos yra rūšiuojamos, su-
renkamos atskirai į sandarias 
talpas ir perduodamos pavo-
jingų atliekų tvarkytojams. 

- Ar yra žalingi veiks-
niai darbuotojų sveikatai? 
Kas daroma, kad juos su-
mažintumėte arba iš viso 
išvengtumėte? Kaip ski-
riamas dėmesys įmonė-
je darbuotojų sveikatai? 
Trumpai paminėkite svei-
katos taisymo sąlygas pro-
filaktoriume. Kas daroma 
dėl darbuotojų gerovės, ko 
neįpareigoja įstatymai? Ką 
numato kolektyvinė sutar-
tis? Kokios darbuotojų po-
ilsio sąlygos?

- Darbuotojų sauga ir 
sveikata yra vienas pagrin-
dinių įmonės veiklos prio-
ritetų. Įdiegtos prevencinės 
priemonės, skirtos darbuoto-
jų darbingumui, sveikatai ir 
gyvybei darbe išsaugoti, kad 
darbuotojai būtų apsaugoti 
nuo profesinės rizikos arba 
ji būtų kiek įmanoma su-
mažinta. Yra nustatyta dar-
buotojų saugos ir sveikatos 
vidinė kontrolė. Tuo tikslu 

atliekamas profesinės rizikos 
darbuotojų saugai ir svei-
katai vertinimas. Nustačius 
kenksmingus, pavojingus 
bei kitus profesinės rizikos 
veiksnius imamasi priemo-
nių rizikos veiksnių ir jų po-
veikio mažinimui. Darbuoto-
jai aprūpinami asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis, tai-
komos techninės pažangos 
priemonės, įrengiant naujas 
darbo vietas. Darbo įrengi-
niai keičiami naujais. No-
rint išvengti ergonominių 
rizikos veiksnių, diegiamos 
robotizuotos linijos. Įmonėje 
atliekami darbuotojų saugos 
ir sveikatos mokymai. Dar-
bo įrenginiai techniškai pri-
žiūrimi, užtikrinama tinka-
ma jų techninė būklė, laiku 
šalinami gedimai. Įmonėje 
įrengtos modernios poilsio, 
persirengimo, drabužių, ava-
lynės patalpos bei sanitarinės 
ir asmens higienos patalpos. 

Įmonėje veikiančioje sa-
natorijoje - profilaktoriume 
suteikiama pirmumo eilė 
gydytis AB „Rokiškio sūris“ 
dirbantiems darbuotojams, 
jų vaikams bei šeimos na-
riams, taip pat - buvusiems 
darbuotojams, išėjusiems iš 
darbo į pensiją. Taip pat yra 
numatytos nuolaidos gauti 
kelialapius gydymui bei pro-
cedūroms. 

2020 m. patvirtinta atnau-
jinta Kolektyvinė sutartis. 
Šios Kolektyvinės sutarties 
tikslas yra sudaryti sąlygas 
darniai kolektyvo veiklai, 
garantuoti įvairių kategori-
jų darbuotojų darbo, darbo 
užmokesčio, saugos ir svei-

katos bei kitų darbo sąlygų 
lygį, geresnį, nei numato 
Lietuvos Respublikos įsta-
tymai,

- Ką darote su nepar-
duota produkcija? Ji uti-
lizuojama ar stengiamasi 
panaudoti kažkur kitur?

- Gaminame pagal klien-
tų užsakymus, taigi, nepar-
duota produkcija susidaro 
tik pas klientus. Visi preky-
bos tinklai privalo laikytis 
maisto produktų utilizavimo 
reikalavimų, tačiau juos kon-
troliuojam ne mes, o valsty-
binės institucijos.

- Kas patobulinta ga-
mybos procese, kad kuo 
mažesnė žala būtų aplinkai 
bei darbuotojų sveikatai?

- Patobulinimų buvo pa-
daryta daug ir visą laiką 
yra stebima, kaip dar labiau 
patobulinti kokybės siste-
mą. Pagrindinė taisyklė: 
„Išnaudoti kiekvieną pieno 
lašą“. Kiti būdai – beatlie-
kinių - mažaatliekinių ga-
mybos būdų diegimas, kai 
vienų produktų gamybos 
technologinio proceso metu 
susidarę baltymai, riebalai, 
vanduo yra panaudojami 
kitų produktų gamybai ir 
procesuose. Pavyzdžiui, sū-
rių gamybos metu susidarę 
išrūgos perdirbamos ir pa-
gaminamas išrūgų baltymų 
koncentratas ir pieno cukrus, 
vanduo išvalomas ir panau-
dojamas įrangos plovimui. 
Kad tai būtų įmanoma, ži-
noma, labai padeda procesų 
automatizavimas, modernios 
technologijos ir įranga: ultra-
filtracija, nanofiltracija, at-
bulinis osmosas, baktofugos, 
biologiniai nuotekų valymo 
įrenginiai su azoto ir fosforo 

šalinimu, biofiltras kvapams. 
Ir pagrindinis dalykas - dar-
buotojų kvalifikacija ir są-
moningumas.

Žinoma, atliekami aplin-
ką įtakojančių medžiagų 
tyrimai (vykdomas stebėji-
mas), siekiant užtikrinti, kad 
nebūtų viršytos nustatytos 
ribos. 

Kad būtų sumažintas po-
veikis aplinkai, efektyvina-
mas energijos naudojimas, 
įrenginių valdymo progra-
mos, apšvietimas, šilumos 
mainai tarp produktų, re-
generacija, rekuperacija, 
šilumos siurblys, saulės 
elektrinė, garo kondensato 
surinkimas ir grąžinimas, 
pastatų energetinio efek-
tyvumo didinimas. Didelis 
dėmesys skiriamas požemi-
nio vandens paruošimui ir 
sunaudojimo kiekio mažini-
mui. 

- Kokie keliami reikala-
vimai žaliaviniam pienui? 
Kaip tai užtikrinama?

- Žaliavinis pienas iš pie-
no gamintojų superkamas tik 
sudarius rašytinę pieno pirki-
mo-pardavimo sutartį. Kie-
kvienas pieno ūkis privalo 
laikytis nustatytų Pieno su-
pirkimo taisyklių, veterina-
rijos ir higienos reikalavimų, 
užtikrinančių pieno saugą 
ir kokybę. Kontrolę atlieka 
Valstybinė maisto ir veteri-
narijos tarnyba. Įmonėje pri-
imamas tik visus kokybinius 
reikalavimus atitinkantis ža-
liavinis pienas.

- Papasakokite apie 
Bendrovės dalyvavimą tva-
rumo projektų konkurse

- 2021 metais „Rimi Bal-
tic“ pirmą kartą surengė 
tvarumo projektų konkursą 

„Rimi Baltic Sustainability 
Awards“. Konkursas vyko 3 
kategorijose: Inovacijų, Po-
kyčių ir Poveikio.

„Rimi Baltic Sustainabili-
ty Awards“ apdovanojimams 
iš visų Baltijos šalių buvo 
pateikti trys šimtai dvidešimt 
trys pasiekimai. Paraiškas 
vertino žiuri, remdamasi vie-
nos iš pirmaujančių Europos 
„GreenTech“ įmonių „Plan 
A“ sukurta metodika. Verti-
nimo komisiją sudarė tvaru-
mo ir inovacijų ekspertai iš 
12 šalių, įskaitant JAV, Vo-
kietiją, Jungtinę Karalystę, 
Suomiją, Švediją, visas Bal-
tijos šalis ir kt.

Mūsų įmonės projektas 
„Atsinaujinančius energijos 
išteklius naudojančių ener-
gijos gamybos pajėgumų 
įdiegimas į įmonės gamybinį 
procesą“ dalyvavo Inovacijų 
nominacijoje ir užėmė antrą-
ją vietą tarp 104 paraiškas 
pateikusių pretendentų.

- Ką dar galėtumėte pa-
minėti, kalbant apie įmonės 
tvarumą? Kokie momentai 
svarbūs, Jūsų nuomone?

- Svarbus pats požiūris 
dėl tvaraus verslo vystymo 
ir ateities perspektyvų. Ži-
noma, labai svarbu kad pri-
sijungiame prie Paryžiaus 
susitarimo dėl klimato kai-
tos tikslų ženkliai sumažinti 
CO2 emisijas ir ateityje tapti 
CO2 neutraliu rinkos daly-
viu. Ir čia laukia nemažai 
iššūkių, investicijų ir ieško-
jimų.

Įmonė visada siekia kuo 
efektyvesnės veiklos, atitin-
kančios aukščiausius koky-
bės reikalavimus. Kasmet 
yra investuojama į proceso 
modernizavimą, inovacijų 
diegimą, kokybės gerinimą. 

Žiūrovų laukia 
staigmena: filmas - 
meniška edukacija 
apie sūrio gamybą

AB „Rokiškio sūris“ 
plačiajai auditorijai turi 
paruošęs staigmeną – 
edukacinį filmą „Sūrio 
kelias“. Filmo premje-
ra bus rodoma Rokiškio 
dvare gegužės 13 d., 15.00 
val. 

Įvilkus į žaismingą me-
ninį rūbą, bus pasakojama, 
kaip gaminamas sūris. Fil-
mas tuo pačiu ir meninis, 
ir dokumentinis. Pagrindi-
nis veikėjas – sūrininkas 
Rokas, kurį įkūnijo profe-
sionalus aktorius Dainius 
Tarutis. Meninėje filmo 
dalyje nusifilmavo apie 20 

„Rokiškio sūrio“ darbuoto-
jų. 

Filmą sukūrė jaunosios 
kartos režisierius ir sce-
narijaus autorius Saulius 
Baradinskas. Su juo įmonė 
kartu dirba jau seniai, yra 
sukurtas artimas, gražus 
ryšys. Tai antrasis Sauliaus 
Baradinsko filmas apie 
„Rokiškio sūrį“.

16 minučių filme vai-
dina: Dainius Tarutis, Al-
mantas Šinkūnas, Vaido-
tas Martinaitis, „Rokiškio 
sūrio“ darbuotojai. Filmo 
prodiuseris - Airidas Ja-
nušauskas (video agentūra 
„Turbo“). 

AB „Rokiškio sūris“ parama 
pasiekė Ukrainą bei jos žmones

Šiuo metu kas kaip gali, taip 
prisideda parama Ukrainai. AB 
„Rokiškio sūris“ taip pat neliko 
nuošaly ir pasirūpino suteikti 
pagalbą žmonėms Ukrainoje bei 
tiems, kurie iš šios šalies pabėgo, 
gelbėdamiesi nuo karo. 

Pirmi pagalbos žingsniai – 
AB „Rokiškio sūris“ įmonės 
svečių namuose apgyvendino 
keturias šeimas. Tai – moterys su 
vaikais. Jų vyrai jau iš anksčiau 
dirba Rokiškio rajone. Žinią apie 
tai, kad šeimos gali čia apsistoti, 
išplatino „Rokiškio verslo klu-
bas“. Atvykusiems buvo suteikti 
būtiniausi daiktai, maisto pro-
duktai bei kita reikiama pagalba. 

Įmonės parama Ukrainos 
žmonėms jau išsiųsta per lab-
daros ir paramos fondą „Maisto 
bankas“ bei kartu su kitų Rokiš-
kio verslininkų parama per „Ro-
kiškio verslo klubą“. AB „Ro-
kiškio sūrio“ atstovai dėkingi, 
kad prie šios paramos prisidėjo 

ir partneriai: ūkininkas Vytautas 
Ročka bei Estijos kompanija 
„Elpa i.e.“ OÜ.

Šiai dienai nuo karo pradžios 
suteikta parama pieno produk-
tais:

Saldintas sutirštintas pienas 
„Rokiškio“, 400 g. – 11 040 in-
delių

Sviestas „Rokiškio“, 200 g. – 
12 300 vnt., 2460 kg

Fermentinis sūris „Rokiš-
kio“, 250 g. – 28 376 vnt.,  7094 
kg

Fermentinis sūris „Rokiškio 
GRAND“, 180 g. - 2512 kg

Lydytas rūkytas sūris „Vi-
siems“, 330 g. – 10 080 vnt., 
3326 kg

Bendra suma (skaičiuo-
jant savikainos kainomis) – 78 
969,42 Eur

„Rokiškio sūris“ paramą 
Ukrainai bei jos žmonėms pla-
nuoja teikti ir toliau įmonei priei-
namomis priemonėmis. 
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skel-
bia atranką į Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos Bendrojo skyriaus vyresniojo specialis-
to pareigas (darbuotojas pagal darbo sutartį (1 
pareigybė, B lygis)), pastoviosios dalies koeficien-
tas nuo 5,81 iki 6,27 (pareiginės algos baziniais 
dydžiais, priklausomai nuo profesinio darbo pa-
tirties (metais)). Išsamesnė informacija Rokiškio 

rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt

Užs. 1731

Verslininkams – kvietimas teikti paraiškas 
paramai gauti
2022 m. gegužės 2 d. startuoja kvietimas Rokiškio rajono 
verslininkams teikti paraiškas paramai gauti pagal Rokiš-
kio rajono smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą 
(toliau – Programa), ši priemonė skirta finansiškai rem-
ti rajono smulkaus ir vidutinio verslo įsitvirtinimą, naujų 

darbo vietų sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kė-
limą bei kitas verslumą skatinančias priemones. 
Primename, kad rajono verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokė-
tas palūkanas, žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio 
dalį, dalyvavimo verslo parodose išlaidas, už savo ar darbuotojų kursus, 
atgauti įmonės, bendrijos registravimo išlaidas, informacinių reprezenta-
cinių leidinių rajono mastu leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą asme-
nį, registruotą Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt. Lėšos gali būti 
naudojamos Programos nuostatuose nurodytoms paramos kryptims, 
paremiant rajono verslo subjektus, atitinkančius LR smulkaus ir vidutinio 
verslo įstatymą bei SVVPP nuostatų reikalavimus. 
Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami nuo 2022 m. gegužės 
2 d. 8 val. teikti paraiškas Programos paramai gauti. Paraiškos priimamos 
nuo kvietimo pradžios iki kol pakanka lėšų, skirtų Programai einamo-
sioms lėšoms, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 3 d. 13 val. 
Taip pat nuo 2022 m. gegužės 2 d. 8 val. skelbiamas konkursas gauti sub-
sidijai, turintiems verslo idėją, tačiau stokojantiems finansinių galimybių 
ją įgyvendinti. Iki 2022 m. liepos 1 d. 13 val. laukiami paraiškų projektai 
dėl subsidijos verslo idėjai įgyvendinti. Šio konkurso tikslas – skatinti kur-
tis naujus verslus. Pagal nustatytus kriterijus Programos vertinimo komi-
sija atrinks geriausią verslo idėjos projektą, už kurį numatyta skirti 3000 
Eur paramą. Jei turite gerą, inovatyvią verslo idėją - pildykite paraišką ir 
dalyvaukite  subsidijos verslo idėjai konkurse bei laimėkite piniginę para-
mą verslo idėjos pradžiai!
Užpildytas paraiškas su visais reikalingais dokumentais, prašome siųsti 
paštu arba palikti Savivaldybės administracijos (Respublikos g. 94, Rokiš-
kis) „viename langelyje“ (popierinius variantus) arba, jei paraiškos ir priva-
lomi pateikti dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu el. parašu, – siųs-
ti juos el. paštu savivaldybe@post.rokiskis.lt, adresuojant Rokiškio rajono 
savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriui.
Detalesnę informaciją apie Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidu-
tinio verslo plėtros programą ir Subsidijos verslo idėjai konkursą, paraiš-
kų formas ir kitus dokumentus galite rasti rajono internetinėje svetainėje 
www.rokiskis.lt skyrelyje Verslininkams/Parama-verslui arba kreipiantis į 
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, in-
vesticijų ir viešųjų pirkimų skyrių (mob. tel. 8 659 34153, el.p. r.ruzeliene@
post.rokiskis.lt).

Užs. 1728

AB „Rokiškio mašinų gamykla“ 2021 m. dividendų mokėjimo tvarka 
2022 m. balandžio 21 dieną įvykęs visuotinis AB ”Rokiškio mašinų 
gamykla” (įm.k. 173108864, buveinės adresas Respublikos 113 Ro-
kiškis) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2021 m. Bendro-
vės pelną ir skirti 0,08 euro dividendų vienai akcijai. Dividendai bus 
mokami nuo 2022 m. gegužės 16  d. 13.00-15.00 val. 
Akcininkams dividendai bus išmokami Bendrovės kasoje arba patei-
kus prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę 
atsiskaitomąją sąskaitą. Dividendai apmokestinami pagal LR numa-
tytus įstatymus (15 proc. GPM)  Prašymus galite pateikti raštu arba 
elektroniniu paštu  virga@rmg.lt.. Pasiteiravimui tel. (8-458) 33625 
arba mob. 8 663 79519. Turėti asmens tapatybės dokumentą.

                            Gen.direktorius Rimgaudas Kilas
Užs. 1726

Informuojame žemės sklypo  Nr.7347/0008:197 esančio Kovelių k., 
Južintų sen., Rokiškio r., J.P paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos 
darbų įmonės matininkas Justinas Keliuotis (kvalifikacijos pažymėji-
mo Nr.2M-M-2406) 2022-05-11 d. 10 val. vykdys žemės sklypo proj. 
Nr. 80, esančio Kovelių k. 8, Južintų sen., Rokiškio r. ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono 
žemėtvarkos įmonės matininką J.Keliuotį adresu Taikos g. 5, Rokiškis 
el. paštu j.keliuotis@gmail.com arba telefonu mob. Tel. 868355319, 
Tel 845868144

Užs. 1729

Mielas Tėveli, 
Turi dar tiek jėgos, kūrybinės minties

Nors dienos, metai lekia greitai.
Mes linkim iš visos širdies
Su ugnele širdy gyventi.

Giedrų dienų Tau linkim.
Daug sukakčių dar švęst,

Ilgų ilgiausių metų 
mes linkim Tau gyvent!

Mylimą Vyrą ir Tėtį Danielių Zizonį, 
balandžio 29 d. švenčiantį 80-tąjį jubiliejų, 
nuoširdžiausiai sveikina žmona Zita bei 
dukros Jolanta ir Kristina su šeimomis.

Gegužės 3 d. Obelių bendruomenės namuose - 
nemokama gydomosios mitybos paskaita

Gegužės 3 d. 17.00 val. 
Obelių bendruomenės namuo-
se (Žaliojoje) vyks nemokama 
gydomosios mitybos paskaita.

 
Tema „Gydomoji mityba: 

koks maistas gydo, o koks - sarg-
dina?".

 Paskaitos metu gydomosios 
mitybos specialistė, „Gydanti 
lėkštė“ įkūrėja, Ingrida Kuprevi-
čiūtė kalbės, ar įmanoma mūsų 
dienomis užtikrinti visavertę, 
subalansuotą mitybą, apie il-
gaamžius žmones vienijančius 
dalykus, apie uždegimus keliantį 
maistą bei principus. Lektorė pa-

žers šūsnį įrodymų ir patarimų, 
kodėl turime sąmoningai apmąs-
tyti, ką įsidedame į savo lėkštę, 
kas vėliau patenka į mūsų skran-
dį ir kokią tai įtaką daro mūsų 
sveikatai.

 Dėl covid - 19 ligos palies 
tokius dalykus, į ką reikėtų at-
kreipti dėmesį, jei susergama, 
kokių veiksmų imtis, kokias 

maistines medžiagas įtraukti bei 
kokius tyrimus rekomenduoja-
ma atlikti persirgus covidu ar 
pasiskiepijus nuo jo.

 Ateik ir sužinok, koks mais-
tas gydo, koks susargdina!

 Ateik ir sužinok, kokia turėtų 
būti „sveika lėkštė“!

Obelių bendruomenės 
centro inform.



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija
08:05 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Vasaros stovyklos sala
09:30 Ogis ir tarakonai
09:50 Sapnų kūrėjai 
11:30 Marmadukas 
13:15 Vyrai juodais drabužiais 3 
15:25 Džekas ir Džilė 
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Džiumandži: sveiki atvykę į 
džiungles 
21:50 8-asis kodas
23:45 Po saulėlydžio
01:40 Bilas ir Tedas gelbėja visatą

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu

07:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
I-asis etapas
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
II-asis etapas
10:05 Neatrasta Kolumbija
11:10 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
12:20 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos

Lrytas

05:10 Gimę būti stiprūs
05:35 Vantos lapas
06:00 Daktarė Kovalčiuk
06:59 Programa
07:00 Daktarė Kovalčiuk
08:00 Miško balsas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Aiškiaregė
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05:05 Smegenų paslaptys
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Klauskite daktaro
08:00 Beatos virtuvė
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
11:45 Didžiųjų kačių 
epocha 
12:40 Mėlynoji planeta 2 
13:35 Jaunasis 
Montalbanas 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius

20:30 Panorama
21:00 Dainuoju Lietuvą
23:00 LRT radijo žinios
23:05 50 pavasarių 
00:35 Vertėja 
02:40 Didžiųjų kačių epocha 
03:35 Langas į valdžią
04:05 Jaunasis Montalbanas

Tv3

06:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:30 Simpsona
09:00 Amžius ne riba
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos

10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo 
istorijos
12:00 Amerika. Keturi metų laikai 
13:05 Laukinė karalystė 
14:15 Kosmoso kariai
16:05 Šefas ant ratų
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK 
21:30 Auklė Tulė
23:25 Nuodėmių miestas
01:35 Tobulas apiplėšimas
03:20 Sekluma
05:05 Elementaru

Lnk

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija
08:05 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio šou

09:00 Vasaros stovyklos sala
09:30 Bajala. Magiški nuotykiai 
11:15 Trys nindzės. Pusdienis 
pramogų parke 
13:10 Ponas Bynas
13:45 Šnipas ne savo noru 
15:35 Pamišę dėl šokių 
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Augintiniai susivienija
21:20 Bilas ir Tedas gelbėja visatą
23:20 Drilbitas
01:20 Kokaino baronas

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
08:00 Varom!
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina

10:05 Neatrasta Kolumbija
11:10Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
12:20 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofo
13:35 Pragaro virtuvė
14:35 Ekstrasensų mūšis
17:10 Didžioji kova 
19:30 Aš matau tavo balsą
21:30 Oušeno tryliktukas 
23:55 Stebėtojai
01:45 Juodas vanduo

Lrytas

05:20 Reali mistika
06:00 Daktarė Kovalčiuk
08:00 Vyrų šešėlyje. Marija 
Kazimiera Kaupaitė
08:30 Eko virusas
09:00 Aiškiaregė
10:00 Vantos lapas
10:30 Klausimėlis

11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 Teisingumo agentai
14:00 Pėdsakas. Ukraina
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Miško balsas
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas
19:00 Reali mistika
20:00 Žinios
20:30 Gimę būti stiprūs
22:30 Žinios
23:00 Teisingumo agentai
01:00 Pėdsakas. Ukraina
02:50 Reali mistika
03:35 Lietuvos dvarai
04:00 Miško balsas
04:20 Aiškiaregė
05:10 Gimę būti stiprūs
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Planeta Žemė 2 
12:55 Žalioji planeta 
13:50 Mis Marpl. 
Sitafordo paslaptis 

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su Dviračio žiniomis
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 „Portofino“ viešbutis 
22:00 Elžbieta
00:05 Animus Animalis 
01:15 50 pavasarių 
03:35 Žalioji planeta 
04:25 Mis Marpl. Sitafordo 
paslaptis

Tv3

05:05 Elementaru 
06:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga

07:30 Bailus voveriukas 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Didysis barjerinis rifas 
13:05 Ir kaip ji viską suspėja?
14:50 Mes nusipirkom zoologijos 
sodą
17:20 Lietuvis pas lietuvį 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Lietuvos talentai 
22:00 Paslaptis. Išdrįsk svajoti
00:10 Geležinis žmogus 2 
02:40 Auklė Tulė

Lnk

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis

10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Bušido ringas
11:30 Švyturių žmonės
12:00 Teisingumo agentai
14:00 Pėdsakas. Ukraina
16:00 Žinios
16:30 24/7
17:30 Lietuva tiesiogiai
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 Reali mistika
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 Klausimėlis
21:30 24/7
22:30 Žinios
23:00 Teisingumo agentai
01:00 Pėdsakas. Ukraina
02:50 Reali mistika
03:35 24/7
04:20 Aiškiaregė
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas 
3 
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
12:30 Tai kur toliau? 
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Degantis pasaulis 
00:05 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys
08:00  Svajonių ūkis
08:30 Spintos šou su Vinted
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 Karštai su tv3.lt
20:30 Tautos tarnas
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Peržengta riba
00:25 Bulis
01:25  Elementaru
02:25 Majų baikerių klubas

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 KK2 penktadienis 

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2. N-7
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Buvusioji 
00:30 Paskutinis laivas
01:30 8-asis kodas 
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
10:35 Neatrasta Kolumbija

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 Kurjerė 
23:00 Juodasis sąrašas
00:00 Sūnus paklydėlis
01:00 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
02:10 Supermenas ir Luiza

Lrytas

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
06:00 Bušido ringas
06:15 TV parduotuvė
06:30 Eko virusas
07:00 Švarūs miestai
07:30 Aiškiaregė
10:05 Gyvenimo linija

11:10 Neišsižadėk
12:15 TV parduotuvė
13:00 Nauja diena
14:00 Vieno nusikaltimo istorija
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
18:00 Reporteris
18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris
23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 24/7
00:30 Vieno nusikaltimo istorija
01:30 Reali mistika
02:30 TV parduotuvė
02:45 Mokslo ritmu
03:00 Gyvenimo linija
03:55 24/7
04:35 Reali mistika
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06:00 Himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, 
Lietuva.
08:55 Detektyvas Monkas 
3
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyventi kaime gera
12:30 1000 pasaulio 
stebuklų
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Viena byla dviem
00:05 Komisaras Reksas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:25 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė 

Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslapty
08:00 Karštai su tv3.lt 
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 Prieš srovę
20:30 Tautos tarnai
21:00 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios
00:15 Bulis
01:15 Elementaru
02:10 Majų baikerių kluba
03:25 Mikė
03:55 Bulis
04:55 Moderni šeima

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Nuo... Iki... 
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida 
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
22:30 Pasekmė 
00:20 Paskutinis laivas
01:20 Buvusioji 
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 CSI. Majamis

07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Seklys ir Makaulė
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Kalnietis 
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Romeo turi mirti 
23:20 Kurjerė

Lrytas

06:00 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Inovacijų DNR
07:00 Reali mistika
08:00 Daktarė Kovalčiuk
09:00 Pėdsakas. Ukraina
10:05 Gyvenimo linija
11:10 Neišsižadėk
12:15 TV parduotuvė

12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena
14:00 Vieno nusikaltimo istorija
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 NeSpaudai
17:30 Aiškiaregė 
18:00 Reporteris
18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris
23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 NeSpaudai
00:30 Vieno nusikaltimo istorija
01:30 Reali mistika
02:30 TV parduotuvė
03:00 Gyvenimo linija
03:55 NeSpaudai 
04:35 Reali mistika
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• Kasu, lyginu mini 
ekskavatoriumi aplink 
Pandėlį, Panemunį, Kazliškį, 
Žiobiškį. 25 Eur/val.  
Tel. 8 621 57 385. Rokiškis
• Juodupėje remontuojame 
trimerius, žoliapjoves.  
Tel. 8 648 10 992. Rokiškis
• Vežu žvyrą iki 4 t. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 696 19 043. 
Rokiškis
• Lenktyniaukite radijo 
bangomis valdomais 
modeliais. Varžydamiesi 
galite kitaip švęsti 
gimtadienį, bernvakarį. 
Padovanoti šią pramogą 
kaip dovaną ar tiesiog 
išbandyti savo vairavimo 
įgūdžius RC Rokiškis trasoje. 
Rezervuokite laiką, atvykite ir 
pramogaukite. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 648 03 343. Rokiškis

• Iškarto nupirktume keletą 
automobilių. Domina bet 
kokios būklės, tinkami tik į 
metalo laužą, su defektais, 
be dokumentų, numerių, 
apleisti, ilgai stovintys, 
nevažiuojantys, nurašyti, 
sudaužyti, angliški. Tinkamą 
variantą paimame iš karto su 
traliuku. Kaina 999 Eur.  
Tel. 8 611 68 404. Rokiškis
• Perkame automobilius 
visų markių, traktorius, 
sunkvežimius, rusišką 
techniką. Išrašome utilizacijos 
pažymas. Atsiskaitome 
vietoje. Išsivežame patys 
tą pačią dieną. Nuo 08.00-
20.00 val. Tel. 8 630 57 863. 
Rokiškis

PERKA

• Virtuvės kampą. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 621 03 019. 
Rokiškis
• Kampą ir fotelį. 
Miegamosios funkcijos nėra, 
kampo bendras ilgis 4,60 m, 
pasidalina į tris dalis. Būklė 

BALDAI

labai gera. Pasiimti ir išsivežti 
patiems. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 662 63 193. Rokiškis
• Pirktą naują, apie pora metų 
naudotą sekciją. Pilka spalva, 
blizgi. Išmatavimai: ilgis - 
254 cm, aukštis - 195 cm, 
gylis - 28 cm (stalčiai išlindę 
iki 52 cm). Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 614 27 618. Rokiškis
• Nedidelį minkštą kampą su 
miegamąja dalimi ir patalynes 
dėže. Aukštis sėdimosios 37 
cm, ilgis 3,30 m, plotis 98 
cm. Galiu atvežti. Anykščiai. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Svetainės kėdžių komplektą 
4 vnt. Išmatavimai: aukštis 
100 cm, plotis 44 cm, 
sėdimosios vietos gylis 42 
cm, atlošo aukštis 57 cm, 
sėdimosios dalies aukštis 
46 cm, atlošo plotis 30-38 
cm. Gobelėnas nublukęs, 
todėl prie kėdžių pridedami 
užvalkalai. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 656 04 565. Rokiškis
• Stiklinį staliuką. Gali būti 
aparatūrai, kaip žurnalinis. 
Kaina 31 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulės sofos ir 2 fotelių 
komplektą - 225 Eur.  Tik 
fotelius 2 vnt. po 41 Eur. Kaip 
nauji, tik gobeleno spalva 
nuotraukoje gavosi kažkokia 
neryžki. Kaina 225 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Kėdes. Perkant daugiau 
kaip 4 vnt. po 10 Eur. Kaina 
13 Eur. Tel. 8 685 42 153. 

Rokiškis
• Gamintus pagal užsakymą 
virtuvės baldus. 3 m ilgio, 
spintelės blizgios. Kartu su 
gartraukiu, kriaukle ir dujine 
virykle Elektrolux firmos. 
Kokybė labai gera. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 678 04 651. 
Rokiškis
• Naudotą vonios spintelę 
su kriaukle ir vandens 
maišytuvu. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis

• Reikalingas melžėjas (-a). 
Darbo aprašymas: melžimų 
organizavimas, melžimai, 
gyvulių kontrolė, melžimo ir 
šaldymo įrangos priežiūra . 

SIŪLO DARBĄ

Tel. 8 613 63 075. Rokiškis
• Reikalingas 
mechanizatorius. 
Reikalavimai: gebėjimas 
dirbti su naujos kartos 
traktoriais ir kita ŽŪ technika. 
Patirtis ir išmanymas žemės 
ūkio technikos remonte. 
Patirtis organizuojant darbus. 
Darbštumas, sąžiningumas. 
Tel. 8 613 63 075. Rokiškis
• Sezoniniam darbui 
reikalingi darbuotojai žemės 
ūkio darbuose.  
el. 8 613 63 075. Rokiškis
• Reikalingas šėrikas (-ė). 
Darbo aprašymas: gyvūnų 
priežiūra, pervarymai, gyvūnų 
šėrimas, pašarų ruošimas. 
Reikalavimai: atsakingumas, 
tvarkingumas. Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 613 63 075. Rokiškis
• Reikalingas paukštininkas 
(-ė). Darbo aprašymas: 
broilerių priežiūra, dedeklių 
priežiūra, gyvulių kontrolė. 
Reikalavimai: gyvulių 
toleravimas (nebijojimas), 
atsakingumas, tvarkingumas, 
pareigingumas. Kaina 800 
Eur. Tel. 8 613 63 075. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
pagalbiniai statybų 
darbuotojai darbui 
Norvegijoje, Bergene mieste. 
Kaina 3400 Eur.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Siūlomas pagalbinio 
darbininko ir darbininkės 
darbas kaimo turizmo 
sodyboje vasaros sezonui. 
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Kambarių tvarkymas, 
aplinkos priežiūra, šienavimo 
ir ūkio darbai.  
Tel. 8 698 20 414. Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai 
darbuotojai. Darbas lauko 
statybose. Tel. 8 676 94 800. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
šiltnamio darbuotojai darbui 
Norvegijoje, Trøndelag.  
Tel. 8 629 97 089. 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

• Ieškau darbo. Galiu skaldyti 
malkas, dirbti papildomus 
darbus Pandėlio mieste .  
Tel. 8 626 71 992. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu 
Tr1, Tr2, B kategorijos 
pažymėjimus. Esu darbštus, 
tik trūksta patirties. Puse 
atlyginimo apmoka darbo 
birža. Rokiškio raj.  
Tel. 8 622 26 647. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo.  
Tel. 8 621 27 703. Rokiškis
• Moteris ieško darbo 
pardavėjos, valytojos, auklės. 
Darbo dienomis 8-17 val. Be 
žalingų įpročių, sąžininga, 
darbšti. Tel. 8 632 92 334. 
Rokiškis
• Ieškau pagalbinės 
darbuotojos arba slaugytojos 
darbo. Turiu nemažą patirtį 
prižiūrint senyvo amžiaus 
žmones. Vairuoju automobilį. 
Ieškau darbo Obeliuose arba 
jo apylinkėje.  
Tel. +37067822151  
Tel. 8 684 49 069. Rokiškis
• Moteris turinti aukštąjį 

IEŠKO DARBO

pedagoginį išsilavinimą ieško 
darbo. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Siūlyti 
įvairius variantus. Rokiškio 
raj. ir aplink.  
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Turiu patirties.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau darbo pusę etato. 
Dirbusi siuvėja.  
Tel. 8 688 16 223. Rokiškis
• 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

KITA

• Rankinį laikrodį Retox. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Rūkyklą su krosnele. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Seniai nenaudojamą 
iškomplektuotą melžimo 
aikštelę. Kaina sutartinė. 
Jūžintai. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis
• 3 kub. m talpos statinę 
ant platformos. Galima 
transportuoti prikabinus 
prie traktoriaus. Būklė 
patenkinama. Kaina sutartinė. 
Jūžintai. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
• Naują hidroforo variklio 
siurblį su inžektoriumi. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 630 21 024. 
Zarasai
• Reduktorių. Vibro plokštę, 
siurblio defektas. Hidraulinius 
cilindrus 5 vnt. Medinius 
garažo vartus 3 vnt. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
• Voljerą 2,50x3,50 m su 
šiltinta šuns būda. Išsivežti 
skubiai. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 620 56 706. Rokiškis
• Sausas žalias malkas. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Avims kirpti žirkles.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Guobos rąstus, plytas ir 
koklius. Tel. 8 687 89 378. 
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
• Kokybiškus šienainio 
rulonus. Pakrauname. Galime 
pristatyti. Tel. 8 620 15 919. 
Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinį 
piemenį. Pilna komplektacija. 
Tel. 8 611 67 720. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodo sklypą Steponyse. 
Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 602 44 370. Rokiškis
• 3 kambarių butą Jaunystės 
g. Namas blokinis.  5 aukštas. 
Tel. 8 687 53 215. Rokiškis
• Panemunėlio gelež. st. 
medinį apmūrytą namą. 
Langai plastikiniai, šildymas 
centralinis, veikiantis yra 
trifazis. Ūkiniai pastatai, 
pirtis, medinis garažas, 28 a 
žemės. Galima eiti ir gyventi. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Nedidelį butą Respublikos 
gatvėje su daliniais 
patogumais. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 622 08 941. Rokiškis
• 2-jų kambarių butą 
Jaunystės g. 8. Pirmas 
aukštas. Reikalingas 
remontas. Kaina 35000 Eur. 
Tel. 8 605 40 717. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Keisčiau gyvenamąjį namą 
Juodupėje į dviejų kambarių 
butą Rokiškyje 1-3 aukštuose. 
Tel. 8 676 08 775. Rokiškis
• Sodybą Kazliškio sen., 
Pagirės vns. Yra žemės 2,57 
ha. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 687 98 729. 
Rokiškis
• Skubiai erdvų 79 kv. m 4 
kambarių butą mikrorajone, 
puikioje vietoje. Yra didelis 
balkonas, rūsys. Kambariai 
nepereinami, 5/5 a.  
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Sandėlį 18x90. Yra telferis. 
Kaina sutartinė. Laibgaliai . 
Tel. 8 611 18 576. Rokiškis
• 1,2 ha žemės sklypą 
Parokiškyje. Sklypas žemės 
ūkio paskirties. Aro kaina 
320 Eur. Tel. 8 608 28 256. 
Rokiškis
• Panemunėlio bažnytkaimyje 
3 ir 2 kambarių butus. Vienas 
šalia kito. Stačiamalkė 
krosnis. Vanduo, kanalizacija. 
Kiekvienam butui priklauso 
sandėliukas, po 8 a žemės. 
Reikalingas kosmetinis 
remontas. Kaina 4000 Eur. 
Tel. 8 646 28 486. Rokiškis
• Jaukų namuką. 10 a žemės 
sklypas, miesto teritorijoje. 
4 kambariai, didelis rūsys, 
sandėliukas, garažas. 57 kv. 
m gyv. ploto. Investicijų 
reiktų šulinio, nuotekų. 
Langai plastikiniai, pakeistos 
durys. Gera infrastruktūra. 

• Žemės sklypą Serapiniškyje. 
Plotas 1,2 ha, sklypas žemės 
ūkio paskirties. Aro kaina 
250 Eur. Tel. 8 608 28 256. 
Rokiškis

Velniakalnis.  
Tel. 8 602 62 068. Rokiškis
• Karmėlavoje (Kauno rajone) 
2 kambarių butą. Plotas 41,92 
kv. m, 3 aukštas. Reikalingas 
remontas. Namas mūrinis, 
renovuotas. Arba keičiu 
į namą Rokiškyje. Kaina 
47600 Eur. Tel. 8 625 50 918. 
Rokiškis
• Mūrinį namą. Tik 5 min. iki 
Rokiškio. Bendras plotas 200 
kv. m, 4 erdvus kambariai, po 
namu rūsys. Pakeistas stogas, 
langai, kambarių durys. 29 
a žemės, ūkinis. Privatu, 
arti nėra kaimynų. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 3 kambarių 65 kv. m butą 
Rokiškio r., Juodupėje, 
Tekstilininkų g. Pirmas 
aukštas. Plastikiniai langai, 
užstiklintas didelis balkonas. 
Kambariuose sudėtos 
laminuotos grindys. Vonia 
ir tualetas atskirai. Kaina 
9500 Eur. Tel. 8 634 35 728. 
Rokiškis
• 1 kambario butą 
Kavoliškyje. Reikalingas 
remontas. Kaina 9000 Eur. 
Tel. 8 627 51 033. 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

NUOMA

• Išnuomojamas namelis. 
Visos komunikacijos, baldai, 
dušo kabina, tualetas, židinys. 
Galimi įvairūs nuomos 

variantai – tiek trumpalaikė, 
tiek ilgalaikė nuoma.  
Nuo birželio 1 d. 
išnuomojamas 2 kamb. butas 
su baldais ir buitine technika 
(mikrorajone).  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti butą ar 
namo dalį Rokiškyje arba 
Kavoliškyje. Gyvenčiau viena. 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas. Kambariai pereinami. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Ūkininkas išsinuomotų žemę 
Čedasų, Didsodės, Juodupės, 
Degsnių apylinkėse.  
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
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TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Geros būklės vaikišką 
dviratį. Vokiečių gamybos. 
3 vidinės pavaros, R20 ratai. 
Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 621 03 019. Rokiškis
• Baltik vairas firmos vyrišką 
dviratį. 21 bėgis, Shimano 
komplektacija. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 617 57 592. Rokiškis
• VW Passat. 2001 m., 1,9 
l, 96 kW, TA iki 2023-09. 
Variklio defektas. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 688 20 873. 
Kupiškis
• VW Sharan. 2003 m., 
1,9 l, 85 kW, TA iki 2023-
06-20. Tvarkingas, yra 
smulkių trukumų. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
1700 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Opel Corsa GSI. 2002 
m., 1,8 l, 92 kW, TA iki 
2024-01-27. Nauji galiniai 
stabdžių diskai, naujos 
spyruoklės priekį. Du 
rakteliai, serviso knygos. 
Pagrindinis diržas keistas 
prie 119800 km. Važiuoklė 
pašalinių garsų neskleidžia . 
Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 618 68 175. Rokiškis
• Gerą dviratį Spokes Raly 
vaikui. 6 bėgiai. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 619 42 649. 
Rokiškis
• Geros būklės Ford S-Max. 
2006 m., 1,8 l, D, minivenas. 
Kaina 3100 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Puikios būklės dviratį. 
Viskas veikia. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 687 08 093. Rokiškis
• Citroen Berlingo. 2008 m., 
1,6 l, TDI. 3 vietų. Kaina 
1700 Eur. Tel. 8 606 41 408. 
Rokiškis
• Miesto tipo dviratį. 
Ratai 28. Naudotas, geros 
būklės. 2,5 m., kai pirktas iš 
parduotuvės. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 614 19 234. Rokiškis
• Naujus 500, 700 W 
momentinius 1000 W 
paspirtukus.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat. 
2004 m., 1,6 l, 74 kW, 
universalas, TA iki 2023-
11. Sidabrinės spalvos, 
yra kablys. Jūžintai. Kaina 

1600 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
• Savos gamybos priekabą. 
Lengva, talpi 180x165x60 
cm. Bortai aliuminiai, 
priekis ir galas atidaromi. 
Paaukštinimo rėmas, tentas. 
UAZ lingės, ratai Volgos 195 
R14 C. Tvarkinga. TA nėra. 
Kaina be dokumentų 450 
Eur., su - 750 Eur.  
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Audi A6. 1998 m., 1,8 l, 
turbo, benzinas/dujos, nėra 
TA, universalas. Raudonos 
spalvos. Kuriasi, važiuoja. 
Yra smulkių defektų. Plačiau 
telefonu. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 686 03 042. 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.  
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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Ruloninį presą. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 628 00 620. 
Rokiškis
• Traktoriaus kablį.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Seniai nenaudojamą 
trąšų barstytuvą. Būklė 
patenkinama. Kaina 
sutartinė. Jūžintai.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Grėblį Dobilas 3, kaina 
600 Eur. Lenkišką diskinę 
šienapjovę 1,65 m, kaina 400 
Eur. Grūdų sėjamą Amazonė 
2 m pločio, kaina 500 Eur. 
Tel. 8 615 74 947. Rokiškis
• Traktorių T-25 be kabinos. 
Priekabą. Purkštuvą 
savadarbį 3 t.  
Tel. 8 699 43 192. Rokiškis
• Kultivatorių su akėčiomis. 
Tel. 8 616 02 964. Rokiškis
• Sėjamąją Fiona 4 m, 3200 
Eur. Purkštuvą Mardi 1000 l, 
1600 Eur. Tel. 8 611 18 576. 
Rokiškis
• Traktoriui T-150 hidraulio 
centrinę traukę.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Traktorių T-25. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 686 93 166. 
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

• Žirnius, vasarinius kviečius 
ir miežius, tinka sėklai.  
Tel. 8 615 78 695. Rokiškis
• Spėta kviečius pašarui.  
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Vasarinių kviečių, miežių 
sėklas. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis
• Pomidorų daigus: Tamaris, 
avietiniai, vynuogynai, 
Džiuljeta, Lageiko, 
Tolstojus, Polpasas, Jabloki. 
Visi po 1 Eur.  
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• Beicuotus vasarinius 
kviečius. Sedron beicu. 
Kaina sutartinė. Rokiškio 
raj. Tel. 8 677 19 230. 
Rokiškis
• 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

AUGALAI

• Mikrobangų krosnelę 
Whirpool. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Automatinę skalbimo 
mašiną Whirlpool 5 kg. 
Drabužiai dedasi iš viršaus. 

BUITINĖ TECHNIKA

• Radiją-patefoną Rekord 
354. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Kolonėles Fenton SPB-
210. Puikus komplektas 
vakarėliams. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 639 90 087. Rokiškis
• Bluetooth kolonėlę. Vieną 
kartą klausyta. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 679 72 890. 
Rokiškis
• Nedidelį bet galingą 
muzikos centrą Kenwood. 
Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Filmavimo kamerą Sony. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• 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

• Kelias bičių šeimas.  
Tel. 8 686 29 387. Rokiškis
• Šviežiapienes karves. 
Pasirinkimas iš trijų karvių. 
Tel. 8 676 51 261. Rokiškis
• Džiungariukus su narveliu. 
Pridedu maistą, kraiką. Yra 
dar ir antras aukštas. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 676 95 516. 
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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Nešiojamąjį kompiuterį 
Lenova. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Naują neišpakuotą 
nešiojamąjį kompiuterį Asus 
ZenBook UM245I. Kaina 
720 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Planšetinė kompiuterį 
Lenovo su telefonine 
funkcija. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Puikios būklės Lenovo 
Ideapad. 320, i3-7100U 
2,4 GHZ, 15,6 colio Full 
HD ekranas, 4 GB DDR4, 
GeForce 940 mx 2 GB 
GDDR5. Akumuliatorius 
laiko apie 4 val., originalus 
kroviklis. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 625 31 346. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį 
Toshiba. 7 Wind.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI

• Bulves sodinimui Nandina. 
Labai ankstyvos, gelsvas 

vidus, miltinga, bulve 
pakretanti. Rokiškio r., 
Sėlynės km. Didesni kieki 
atvežame. 0,60 Eur/kg, maišai 
sufasuota po 25 kg .  
Tel. 8 615 53 934. Rokiškis

• Telefoną Alcatel. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 621 03 019. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną 
Samsung GT-S5830. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 621 03 019. 
Rokiškis
• Samsung J5 išmanu 
telefono dėkliuką. Kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Nugarėlę 12 Eur., Redmi 
Note 10S ir knygelę 12 Eur., 
Huawei P Smart 2019.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Gal kas turi padovanoti 
dvigulę lovą.  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Gal kas galėtų padovanoti 
vieną ar daugiau palečių.  
Tel. 8 603 75 685. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Mažai naudotą lopšį Chicco. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 01 684. Rokiškis
• Vaikiškus dviračius.12 colių 
ratai. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• 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

PREKĖS VAIKAMS

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

RASTA, PAMESTA

www.rokiskiosirena.lt
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Balandžio 29-oji, 
penktadienis, 

17 savaitė.
Iki Naujųjų liko 246 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 5.44 val., 
leidžiasi 20.49 val. 

Dienos ilgumas 15.05 val.
Mėnulis (delčia) 

Tarptautinė šokio diena
Tarptautinė cheminio karo aukų 

atminimo diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Augustinas, Indrė, Rita, Rosvita, 
Tarmantas

Rytoj: Marijonas, Pijus, Virbutas, 
Venta, Sofija

Poryt: Juozapas, Zigmantas, 
Žilvinas, Vydmantė, Anelė, 

Zigmas

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1781 — Prancūzų laivynas su-
trukdė britams okupuoti Gerosios 
Vilties kyšulį.

1818 — gimė Rusijos caras Alek-
sandras II.

1899 — gimė žymus asmuo 
džiazo istorijoje, muzikantas, orkes-
tro dirigentas ir pianistas Duke El-
lington (Djukas Elingtonas).

1913 — Švedijoje gimęs Gideon 
Sundback (Gideonas Sandbekas) 
užpatentavo modernesnį, metalinį 
užtrauktuką.

1918 — I pasaulinio karo metais 
prasidėjo pagrindinis vokiečių puoli-
mas Vakarų fronte.

1928 — mirė šveicarų rašytojas 
Henrich Federer (Henrichas Federe-
ras).

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1786 — gimė Frydrichas Gotly-
bas Hasenšteinas, padėjęs Liudvikui 
Rėzai ruošti 1816 m. Biblijos leidi-
mą. Mirė 1830 m.

1896 — gimė Domas Andrulis, 
lietuvių muzikas. Mirė 1973 m.

1933 — mirė lietuvių literatūros 
klasikas Juozas Tumas Vaižgantas. 
Gimė 1869 m.

2011 — Lietuvos architektų są-
jungos (LAS) suvažiavime pirminin-
ku perrinktas Gintautas Blažiūnas.

Post scriptum
Diena be mokslo – tuščiai 

praleista diena. Tiek daug yra 
ko mokytis ir tiek mažai turime 

tam laiko.

Veganiški sūrio pyragėliai stiklinėse

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Uogų padažui į prikaistuvį sudėkite šaldytas uogas, klevų sirupą ir cinamoną. Kaitin-
kite ant vidutinės ugnies iki uogos visiškai atitirps, nuo tada dar pašildykite 1-2 min. 
Maišydami supilkite krakmolą, ištirpintą 1 šaukšte šalto vandens. Dar kiek pakaitinkite 
iki padažas sutirštės. Nuimkite nuo ugnies ir palikite visiškai atvėsti.
2. Kremui į elektrinio trintuvo indą sudėkite išmirkytus anakardžius, migdolų pieną, klevų 
sirupą, įtarkuokite citrinos žievelę ir įspauskite pusės citrinos sultis. Sutrinkite iki visiškai 
glotnios, kremiškos konsistencijos. Toliau lėtai trindami supilkite ištirpintą kokosų aliejų.
3. Paragaukite, ar patinka kremo skonis - jei norisi gaiviau, įspauskite dar citrinos sulčių, 
o jei saldžiau - įpilkite dar saldiklio.
4. Sausainius pirštais ar elektriniu trintuvu sutrupinkite iki smėlio konsistencijos.
5. Mažose stiklinėse sluoksniuokite - sausainiai, kremas, uogų padažas.
6. Galima tiekti iškart, bet šie desertai skanesni palaikius bent pusvalandį šaldytuve.

PAGRINDUI:
• 60  gramų sausainių (Gaidelis 7 grū-
dai pusrytainius kokosas + šokoladas)
KREMUI:
• 300 gramų anakardžių riešutų 
(išmirkytų bent 3-4 val. arba per nakį)
• 100 mililitrų migdolų pieno (arba 
kitokio augalinio pieno ar tiesiog 
vandens)
• 60 mililitrų klevų sirupo (arba 
cukraus ar ksilitolio ar kito saldiklio)
• 70 gramų kokosų aliejaus (ištirpinto)
• 1 vienetas citrinų
• 1 šaukštelis vanilės ekstrakto
VIRŠUI:
• 400 gramų šaldytų uogų (naudojau 
perpus avietes ir juodus serbentus, 
bet tinka ir kitokios)
• 3 šaukštai klevų sirupo (arba cukraus 
ar ksilitolio ar kito saldiklio)
• 0.5 šaukštelio cinamono
• 1 šaukštas kukurūzų krakmolo (arba 
tapijokos ar bulvių)• Traktoriuką - žoliapjovę Lazer. 

Pjovimo plotas 0,98 m. Kaina 
890 Eur.  
Tel. 8 678 04 702. Rokiškis
• Naudotą aliuminį šiltnamį 
2,5x3,0 m. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 685 20 550. Rokiškis
• Veikiančią savaeigę benzininę 
žoliapjovę. Naujas peilis. Kaina 
200 Eur.  
Tel. 8 645 19 698. Rokiškis
• Naują trimerį su priedais.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Nedideliems plotams puikiai 
veikiančią elektrinę žoliapjovę. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• 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

• Opel ratlankius R15 5/110 ir 
R17 5/110. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi Q5 ratlankius R17 su 
padangomis M+S. Kiti Audi A6 
R17. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Zafira galinį dangtį.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Volkswagen ratlankius su 
padangomis R17, R16 5/112. 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Škoda Octavia ratlankius 
R16 5/112 su vasarinėmis 
padangomis. 7 mm. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Tauran ratlankius R16 
5/112 su geromis vasarinėmis 
padangomis. Likutis 7 mm. 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volvo R16 originalius 
ratlankius su padangomis 
215/65 M+S. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dalimis: Sharan 66 kW, Passat 
B5 66 kW, Rover. Dėl dalių 
skambinti. Tel. 8 699 43 192. 
Rokiškis
• Vasarines padangas 
mikroautobusui 225/70 R15 
C. 2 vnt. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• VW Golf 4 lietus ratus R16. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• R16 ratlankius su padangomis. 
Tarp skylių 100. Yra 4 vnt. 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

Kaina už visus. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis
• Originalius Ford ratlankius 
su vasarinėmis padangomis. 
Kaina už visus. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Zarasai
• IŽ padangas 3,25-19.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• 215/70 R16, 195/55 R15, 
195/55 R16, 185/65 R15 
Škoda Fabia skardinius, 
R15, Hyundai skardinius, 
Toyota skardinius R16, 
Opel skardinius R16, 15 yra 
padangų 195/65 R15 M+S 
205/55 R16.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A6 Avant dalimis. 
1996 m., 2,5 l, TDI.  
Tel. 8 682 10 035. Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius 
Citroen-C4, C4 Picasso, C5, 
Xsara Picasso, Ford-Focus, 
Focus C-Max, Fusion, 
Mazda-3, Peugeot-206, 307, 
407, Volvo-C30. 1,6 l, D, 80 
kW, Volvo-C30, S40, V50. 
Kodas 0445110188. Yra 3 
vnt. Tikrinti, atitinka visus 
parametrus. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Naujas padangas 215/55 
R17 2021 m. Dygliuitos, po 
9 mm. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius R17 5/112. 
Tinka Audi, VW, Škoda, 
Seat, Mercedes. Centras 
66,6. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel ratlankius R16 5/110. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 2002 
m., 1,9 l, TDI, 74 kW, 
sedanas. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Fiat Ducato važiuoklę, 
kabiną, variklį. Būdos nėra. 
Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 625 50 918. 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
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Balandžio 30 d. Naktį -2
Dieną 12

V,
1-5 m/s

Gegužės 1 d. Naktį -2
Dieną 14

V,
2-6 m/s

Gegužės 2 d. Naktį 2
Dieną 15

PV,
6-12 m/s

Gegužės 3 d. Naktį 4
Dieną 12

V,
5-10 m/s

Orų prognozė balandžio 30 - gegužės 3 d.

Černobylio pamokos: žinojimas 
saugo

Šiandien minimos 36-os-
ios Černobylio atominės 
elektrinės avarijos meti-
nės. 1986 m. balandžio 26 
d. šios elektrinės reakto-
riuje įvyko sprogimas ir 
į aplinką pateko didelis 
radiacijos kiekis. Radioa-
ktyvus debesis pasklido ne 
tik Ukrainoje, Baltarusijo-
je, Rusijoje, bet pasiekė ir 
Baltijos valstybes, Švedi-
ją bei kitas Europos šalis. 
Likviduoti Černobylio AE 
avarijos padarinių vyko 
ir mūsų šalies ugniagesiai 
gelbėtojai.

Šiuo metu rengiamasi 
valstybės lygio civilinės sau-
gos funkcinėms pratyboms 
,,Civilinės saugos sistemos 
subjektų veiksmai įvykus 
branduolinei avarijai Balta-
rusijos Respublikos terito-
rijoje esančioje atominėje 
elektrinėje“, kuriose daly-
vaus 18 savivaldybių, Vidaus 
reikalų, Sveikatos apsaugos, 
Socialinės apsaugos ir darbo, 

Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijų, Radiacinės sau-
gos centro, Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamento, VATESI, PAGD ir 
kitų institucijų atstovai. Jų 
metu bus įvertintas institu-
cijų pasirengimas vykdyti 
nustatytas civilinės saugos 
sistemos subjektų funkcijas, 
gavus pranešimą apie bran-
duolinę avariją Baltarusijos 
AE.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamentas  
primena, kad  išsamią infor-
maciją, kaip pasirengti ga-
limoms nelaimėms, galima 
rasti Lietuvos pasirengimo 
ekstremaliosioms situaci-
joms interneto svetainėje 
LT72 – https://www.lt72.lt/ 

„Šioje svetainėje galima 
sužinoti, kaip elgtis, jeigu 
atominėje elektrinėje įvyktų 
avarija, kas turi būti išvyki-
mo krepšyje, jeigu tektų eva-
kuotis, ir kita svarbi infor-
macija, – sako Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo depar-

tamento direktoriaus pava-
duotojas Mindaugas Kana-
pickas. –  Įvykus nelaimei, 
esame  pasirengę laiku per-
spėti gyventojus apie galimą 
branduolinį ar radiologinį 
pavojų,  o tarnybos – suteikti 
operatyvią pagalbą gyven-
tojams. Tačiau labai svar-
bu, kad tokioms nelaimėms 
rengtųsi ir patys gyventojai, 
nes žinojimas – saugo.“

Kaip pasirengti Baltarusi-
jos AE avarijai, galima suži-
noti https://www.lt72.lt/?pa-
ge_id=2950

Kokius daiktus susidė-
ti į išvykimo krepšį, rasite 
https://www.lt72.lt/?page_
id=3048

Jei  nežinote, ar gausite 
perspėjimo pranešimus – pa-
sitikrinkite, ar savo mobi-
liuosiuose telefonuose esate 
įsidiegę šią funkciją. Kaip 
ją aktyvuoti telefone, rasite 
https://www.lt72.lt/?page_
id=1969

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

Pandėlio gimnazijoje lankėsi svečiai iš 
tarptautinės žmogaus teisių organizacijos

Balandžio 20 d. Pan-
dėlio gimnazijoje lankėsi 
garbingi svečiai: Jurgi-
ta Samoškienė iš LTŽTO 
(Lietuvos tarptautinės 
žmogaus teisių organizaci-
jos), Katrin Bornmüller ir 
Khalil Al-Rasho iš „Tarp-
tautinės žmogaus teisių 
organizacijos“ Vokietijos 
skyriaus.

„Mes už laisvę, solida-
rumą ir žmogaus teises bei 
žmoniškumą visame pasau-
lyje,“ – kalbėjo svečiai.

Jie apžiūrėjo pradines 
klases, bendravo su pradinių 
klasių mokytojomis, disku-
tavo žmonių teisių klausi-
mais ir aplankė keletą šeimų, 
kurioms suteikė finansinę 
paramą.

Pandėlio gimnazijos 
inform.

Lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ išbandė 
naują sporto šaką Aisštoką

Balandžio 22 d. Rokiškio 
lopšelio-darželio „Pumpu-
rėlis“ vaikai ir pedagogai 
susipažino ir išmėgino savo 
jėgas, naujoje sporto šakoje 
Aisštokas, kurį pristatė Ice 
Stock Sport Rokiškis.

Rokiškio lopšelio-
darželio „Pumpurėlis“ 

inform.

Rokiškio pagrindinė mokykla lankėsi 
profesinio mokymo centre

Rokiškio pagrindinės 
mokyklos mokiniai lan-
kėsi Rokiškio profesinio 
mokymo centre.

 
Mokiniai domėjosi ap-

dailininko, auto mechani-
ko, suvirintojo, virėjo spe-
cialybėmis.

Susitiko su buvusiais 
Rokiškio pagrindinės mo-
kyklos mokiniais, aptarė 
mokymosi ir įsidarbinimo 
galimybes baigus šį centrą.

 Džiaugėsi už suteiktą 
galimybę susipažinti su 
profesijoms.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Jonas sako Petrui:
- Petrai, gaudyk kirvį.
Po dviejų minučių:
- Petrai, ko tyli?
***
Čiukčių mokslininkai 

nustatė kad žemė nėra 
apvali, - ji purvina ir 
girgžda tarp dantų.

***
Blondinė mokosi 

vairuoti. Tik įlipa į 
automobilį, instruktorius 
sako:

- Jūs neišlaikėte.
Blondinė:
- Bet aš tik ką tik 

įlipau.
Instruktorius:
- Jūs atsisėdote ant 

galinės sedynės.
***
Vyras ateina ieškoti 

darbo. Jis visą gyvenimą 
praleido su papūgomis, 
bet to darbdaviui 
nepaminėjo. Priimant 
į darbą viršininkas 
klausinėja:

- Sveiki.
- Taip.
- Kas taip?

- Kodėl gi ne.
- Apie ką tu?
- Apie tave.
- Kas apie tave?
- O kas apie tave?
- Kvailys?
- Atsilikęs.
- Protingas, ane?
- Protingas, ane?
- Tai sakai, kaip 

papūga kartoji viską?
- Tai sakai, kaip 

kvailys klausinėji visko?
- Na gerai, priimtas.
***
- Tomuk, kodėl geri 

tiek vandens?
- Suvalgiau obuolį.
- Na ir kas?
- Prieš tai jo 

nenuploviau tai bent 
dabar nuplausiu.

***
Vyras įdėmiai žiūri į 

sutuoktuvių liūdijimą:
-Brangusis,ko ten 

tu taip ieškai? -klausia 
sunerimus žmona.

- Ieškau galiojimo 
laiko.

***
Kalbasi du draugai.

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

ISSN 2351-7433 Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
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Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė”

- Vakar su mergina 
susipykau.

- Kas atsitiko, juk 
gerai gyvenot.

- Ta sako: Petrai, 
davai ka nors blogesnio 
padarom duše...

- Ir ką?
- Nu tai aš jei į akis 

šampūno pripyliau.
***
Išsiskyrėm su žmona 

todėl, kad ji išleisdavo 
visus pinigus. Dabar, 
kai gyvenu vienas, 
galvoju iš kur ji tuos 
pinigus traukė.

***
Per istorijos 

egzaminą dėstytoja 
klausia:

- Ar jums užduoti 
vieną sunkų klausimą, 
ardu lengvus?

Studentas:
- Geriau viena sunkų.
- Gerai. Kur atsirado 

pirmasis žmogus?
- Afrikoje.
- Kodėl gi Afrikoje?
- O-o-o-o... Čia jau 

antras klausimas!

• Geros būklės basutes. 22-24 
dydžiai. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
• 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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Dovanoju vežimėlį už 
šokoladą vaikui. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 623 19 525. 
Rokiškis
• Gal kam reikia Bergenijos. 
Dovanoju. Tel. 8 614 19 234. 
Rokiškis
• Dovanojame stambias 
statybos atliekas. 

DOVANOJA

Tel. 8 676 94 800. Rokiškis
• Dovanoju veidrodį su 
spintele. Tel. 8 603 75 685. 
Rokiškis

Tel. 8 616 55 300. Rokiškis
• Beveik naują naudotą vos 
kelis kartus treniruoklį Sissel. 
Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 612 81 381. Rokiškis

• Svarmenį Gira 16 kg. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 30 638. 
Rokiškis
• Dviratį-treniruoklį. Mažai 
naudotas. Kaina 90 Eur. 

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Mažai naudotą galingą 50J 
betono atskelimo plaktuką. 
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Traktorinę priekabą 
akmenų. Tinka pamatams 
ir pan. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Malkų skaldyklę. Sraigtinio 
skaldymo variklis 3,2 kW, 
hidraulinio skaldymo variklis 
4 kW. Hidraulinis pleišto 
valdymas. Pilnai veikiantis. 
Kaina 450 Eur. 

Tel. 8 616 79 635. Rokiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA


