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Rokiškėnai tęsia Aisštoko treniruotes naujoje erdvėje
Draugiškomis žaidynėmis uždarę sezoną ant ledo,
Aisštoko, dar kitaip vadinamo Bavariško akmenslydžio entuziastai savo treniruotes perkėlė į kitą erdvę.

Aisštoko žaidimo pradininkas Rokiškyje, Vaidas
Valotka sako ieškojęs teritorijos, kur pasibaigus žiemos
sezonui, būtų galima tęsti
treniruotes ir toliau propaguoti šią sporto šaką. Pakeitus „štokų“ (žaidimui naudojamų įrankių – aut. pastaba)
padelius į plastikinius, atsirado galimybė žaisti ne tik
ant ledo, bet ir trinkelių, asfalto.
„Pavyko susiderinti, kad
mus priimtų aikštelėje šalia
Rokiškio savivaldybės. Jau
buvom susirinkę į pirmąją

treniruotę. Kol kas išbandžiusiųjų žaidimą ant naujos
dangos įspūdžiai labai gerai.
Siekiame dar labiau populiarinti šią sportą šaką tarp
rokiškėnų, tad norintys su-

sipažinti ar pamėginti žaisti
laukiami visiems strategiškai patogioje vietoje. Planuojame, jog treniruotės prie
savivaldybės vyks antradienį
ir ketvirtadienį 19-21 val.

Jei kas norėtų išbandyti kitu
metu, gali su manimi susisiekti telefonu 8 609 57710“
– sako Vaidas Valotka.
Enrika
PAVILONIENĖ

Kapelos „Jadupėla“ kūrybinės veiklos
20 - mečio koncertas
Šeštadienio
popietę
Rokiškio kultūros centro Juodupės padalinyje
vyko koncertas skirtas
paminėti kapelos „Jadupėla“ (vadovė Asta
Jakuntavičienė) kūrybinės veiklos 20 – mečiui.
Juodupės bendruomenės
salėje vykęs koncertas
sutraukė didelį būrį juodupėnų, aplinkinių miestelių kapelų kolegų ir
kitų bendražygių.
Jubiliatų koncertą pradėjo ilgametė kapelos narė
Genutė Janušienė pristatydama savo eiles. Prieš
pasirodant šventės kolektyvui, buvo prisiminti ir
kapelos jubiliejaus nesulaukę muzikantai.
Koncerto metu buvo
galima išgirsti įvairias
dainas, sukauptas per kolektyvo veiklos metus. Prisimintos smagios istorijos,
nutikusios įvairiose išvykose. Taip pat pasiūlyta ir
kitus miestelio gyventojus
prisijungti prie smagaus
bei darnaus kolektyvo.
Sveikinimo žodžiai ir
reikalingos dovanos
Pasveikinti
kolektyvo atvyko ir gausus būrys
svečių. Rokiškio rajono
savivaldybės vyriausioji
specialistė kultūrai Janina Komkienė džiaugėsi,
jog tokios kapelos sugeba
sutraukti miestelių gyventojus kurti, koncertuoti
bei suburti bendruomenės
žmones.
Juodupės seniūnijos seniūnas Valdas Adamonis
antrino, jog kapela stipriais prisideda organizuo-

jant miestelio renginius,
šventes, padeda plėtoti
kultūrinę veiklą.
Buvusi Juodupės kultūros namų direktorė Irena
Kirstukienė, prisiminė, jog
kolektyvas padeda puoselėti Juodupės miestelyje
organizuojamus
kultūrinius renginius: Antanines,
„Rojaus obuolių“ nominacijų įteikimo šventę, kapelų šventę „Aidai“ ir rajono
ansamblių šventę „Atsiliepki, tu manoj dainoj“.
Rokiškio kultūros namų
direktorės pavaduoja Aušra Gudgalienė sveikino kapelą su prasmingu veiklos
jubiliejumi, priminė, jog
dažnai sakoma frazė, jog
kolektyvo nariai aukoja
savo laiką dėl kapelos yra
neteisinga, kadangi, žmonės gyvena muzika, susi-

renka, repetuoja, bendrauja tarpusavyje. Kultūros
centro atstovė į šventę atvyko netuščiomis. Kolektyvo vadovei Astai Jakuntavičienei įteikta svarbi
dovana – naujas akordeonas. Pasak Aušros Gudgalienės, dovana buvo tikrai
reikalinga, nes vadovės
akordeonas per daug metų
trunkančius koncertus paprasčiausiai nusidėvėjo, o
apie akordeono reikalingumą buvo užsiminta ne
kartą.
Koncerte būrys
aplinkinių kolektyvų
Šventės metu pasirodė
ir kiti kolektyvai: dainą
mamai skyrė Rokiškio KC
rajono padalinio Juodupės
jaunimo vokalinės studijos duetas: Rusnė ir Vik-

torija (vadovė Elinga Astrauskienė) bei Rokiškio
KC rajono padalinio Juodupės vokalinio ansamblio
duetas: Asta ir Gailutė (vadovė Asta Jakuntavičienė).
Šokius dovanojo Rokiškio KC priemiesčio padalinio Skemų moterų šokių
kolektyvas „Straksės“ (vadovė Dalia Ziemelienė).
Dainas Rokiškio KC
rajono padalinio Juodupės
vokalinis ansamblis (vadovė Asta Jakuntavičienė),
Rokiškio KC rajono padalinio Juodupės kapela „Vyžuonta“ (vadovė Elinga
Astrauskienė) bei Rokiškio KC priemiesčio padalinio Bajorų ir Skemų kaimo
kapela „Bajorskemis“ (vadovė Asta Jakuntavičienė).
„Rokiškio sirena“
inform.
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Ąžuolų gatvė pasipildė
10-čia jaunų ąžuoliukų

Balandžio 29 d. vakarą,
gražus tyzenhauziečių būrys
susibėgo į talką. Netrukus
Ąžuolų gatvė pasipildė 10čia jaunų ąžuoliukų.
Linkime jiems augti ir

stiprėti ir papuošti unikalią
mūsų Rokiškio ąžuolų alėją!
Visuomeninės
organizacijos
„Tyzenhauzų paveldas“
inform.

Rokiškio Sirena gavo
skaitytojo nuotraukas, kuriose matosi, kad netoli
Rokiškio baseino ir Rotary
parko į duobutes tvarkingai
sudėlioti maišeliai su šunų

išmatomis. Tai itin keista,
nes visai netoliese yra pastatytos šiukšliadėžės, skirtos būtent tokiam turiniui.
„Rokiškio sirena“
inform.

Balandžio 27 d. Rokiškio senelių globos namuose įvyko pirmasis ir labai
lauktas koncertas po karantino ir visų suvaržymų.

dų, dainų žodžiai liejosi, o
koncertui pasibaigus, niekas neskubėjo skirstytis į
kambarius.
Dėkoja Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojai Laimai Bieliūnienei ir mokiniams.
Rokiškio senelių globos
namų inform.

Netoli Rokiškio baseino ,,minų" laukas

Rokiškio senelių globos
namuose įvyko koncertas

Pagaliau gyventojai galėjo susirinkti, dainuoti.
Šypsenos nedingo nuo vei-
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Pažymėta „Camino Lituano“ Rokiškio kelio atšaka – naujas dvasios
ramybės ieškančių žygeivių maršrutas
Pildosi rokiškėno verslininko Algimanto Šablinsko
svajonė: „Camino Lituano“ atšaka jau bus galima
keliauti per Rokiškį. Balandžio 30 d. žygeiviai ir
juos palaikantys kelionių
pėsčiomis entuziastai sužymėjo prieš tai išžvalgytus
kelius tam skirtais ženklais. Geltona rodykle bei
kriaukle mėlyname fone
pažymėti medžiai, kelio
ženklai, į žemę įkasti mediniai stulpeliai. Iki šiol
Lietuvoje piligrimų kelias
„Camino Lituano“ sudarė
apie 500 kilometrų, tačiau
maršrutas per Rokiškį bei
jo apylinkes nebuvo numatytas. Taip Rokiškis, o ypač
šio rajono kaimai, prarasdavo galimybę save parodyti turistams.
Sudaryti galimybę
piligrimams aplankyti
Rokiškį – dar vienas
gyvenimo tikslas
Apie savo idėją sudaryti
galimybę piligrimams aplankyti Rokiškį bei jo apylinkes kavinės „Senas grafas“
šeimininkas Algimantas Šablinskas rašė: „Kai nustoji
sau kelti tikslus, kai prisitaikai prie „patogaus“ gyvenimo, o apie menkiausius
iššūkius gali tik pasvajoti
- tu miręs. Kiekvienas žmogus turi turėti savo Everestą
– didesnį ar mažesnį tikslą
ir tendencingai, dieną po
dienos jo siekti. Mano tikslas - sužymėti kelią, vesti jį
tolyn ir populiarinti, kad kuo

daugiau žmonių iš viso pasaulio (nenustokim svajoti)
aplankytų, susipažintų ir pamiltų unikalaus plano ir nepakartojamo žavesio miestą
- mano Rokiškį. Užsuktų į
dvaro sodybą, kuri stebina
puikiai sutvarkyta teritorija,
išskirtinėmis
ekspozicijomis, grafų valgomuoju, medžioklės trofėjų mene. Savo
akimis pamatytų primityvisto, dievdirbio Liongino
Šepkos darbus ir sužinotų jo
vėlyvos meilės istoriją. Aplankytų vienintelį Lietuvoje
prakartėlių muziejų. Prasieitų Tyzenhauzų alėja ir Nepriklausomybės aikšte, pasigrožėtų dailininkų tapytomis
langinėmis, puošiančiomis ir
aikštę, ir centrinę Respublikos gatvę...“
Daro pasaulį gražesnį
„Camino Lituano“ Rokiš-

kio kelio atšakos žymėjime
dalyvavo žygeiviai iš Panevėžio, Vilniaus, Kauno. Žyminčius piligrimų kelią kuoliukus
kasė bei ženklus piešė ir Seimo narys Jonas Jarutis, kuris
sakė, kad turi įprotį kasdien
pėsčiomis nueiti po dešimtį
kilometrų. Paklaustas, kam
reikalingas šio kelio žymėjimas, daug metų piligrimyste besimėgaujantis Marius
Mickevičius atsakė: „Pažymėtas kelias duoda saugumą,
eidamas gali atsipalaiduoti,
džiaugtis gamta, eiti per įdomias kultūrine prasme vietas,
bendruomenes“. Šis žygeivis
sakė kelionėse jau sunešiojęs
geras keturias poras batų ir
galintis užtikrinti, kad pėsčiomis su kuprine ant pečių
keliaujantis žmogus pasaulį
daro gražesnį. Šie žmonės
visada yra geros nuotaikos,
pasilabina, ką nors susitikę,

ir palinki „Buen camino“
(„Gero kelio“).
Kas tai – „Camino
Lituano“?
„Camino Lituano“ – tai
piligriminis – kultūrinis - turistinis Šv. Jokūbo kelias,
besidriekiantis per visą Lietuvą nuo Žagarės iki Lazdijų.
Lietuviškasis kelias priklauso
tarptautiniam Šv. Jokūbo kelių tinklui – juo galima keliauti per visą Europą iki Santjago
de Kompostelos katedros Ispanijoje. Lietuviškasis kelias
dar visai jaunutis – įkurtas
tik 2019 metrų vidurvasarį.
Šiaurės Lietuvoje „Camino
Lituano“ jungiasi su „Camino
Latvia“, o pietuose įsilieja į
lenkiškąjį „Camino Polaco“.
Piligrimystės tikslas su
laiku kinta
Anksčiau
piligrimystė

buvo siejama su religija.
Buvo laikoma, kad piligrimas - tai keliautojas, pėsčiomis lankantis šventas
vietas, susijusias su tikėjimu ir religija. Naujaisiais
laikais piligrimystės samprata pakito ir įgavo daugiau prasmių bei siekių. Tai
ne tik dvasinė ir religinė piligrimystė, bet ir pasaulio,
savęs pažinimas, kultūrinių
ir gamtos objektų lankymas, bendravimas, dalyvavimas įvairiuose renginiuose. Šiandien piligrimais
gali tapti visi norintys, nepriklausomai nuo amžiaus,
lyties, religijos ar fizinio
pasirengimo. Taip pat nėra
svarbu, kokie yra piligrimystės motyvai ir siekiai.
Lietuvoje yra keletas vietų,
kuriose už nedidelį mokestį galima gauti piligrimo
pasą.

Piligrimystė apvalo ir
visus sulygina
„Tas, kas neišbandė piligrimystės ir nėjo piligrimų
keliu, negali net įsivaizduoti, kokią magišką galią turi
„Camino“. Kelias apvalo, ištrina iš galvos blogas
mintis ir atsako į daugybę
klausimų. Tave nuolat lanko vidinė euforija, visą laiką jautiesi pakylėtas. Tave
valdo vien šviesios ir šiltos mintys, nepalikdamos
vietos pykčiui ir agresijai. Problemos ir rūpesčiai
pasilieka namuose, o čia
puikiai jautiesi nešdamas
kuprinėje visą savo turtą:
kelias poras kojinių, keletą drabužėlių, miegmaišį,
kažkiek maisto ir vandens.
„Camino“ žmones suniveliuoja ir sulygina, nesvarbu
ar tu dvasininkas, ar kompiuterių „hakeris“, jaunas
idealistas ar prakutęs verslininkas, visi su panašiom
kuprinėm, visi vienodai
„nusikalę“, bet visada puikios nuotaikos, visada su
šypsena veide – jie Piligrimai.“ – tokią piligrimystės
prasmę aprašė verslininkas
ir piligrimas A. Šablinskas
dar praeitų metų lapkritį,
kviesdamas aplankyti renginį, skirtą piligrimystei.
Turbūt nesuklystume rūpesčių kamuojamam žmogui pasiūlydami užsidėti
kuprinę ant pečių ir tiesiog
pražygiuoti „Camino Lituano“ keliu...
Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio „greitoji“ su parama pasiruošusi kelionei į Ukrainą
Artimiausiu metu į
Ukrainą iš Rokiškio turėtų
pajudėti greitosios medicinos pagalbos automobilis,
kurį dovanoja Rokiškio
pirminės asmens sveikatos
priežiūros centras (PASPC). Nenaujas automobilis buvo suremontuotas,
prikrautas paramos. Dabar jis laukia, kol bus sutvarkyti visi reikalingi dokumentai.

Paruoštas sunaikinti
Rokiškio PASPC direktorės Danguolės Kondratenkienės duomenimis, šis
greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilis
pagamintas 2004-aisiais, įstaigoje pradėtas eksploatuoti
2009 metais. Keletą metų šis
automobilis dėl susidėvėjimo jau buvo nebeeksploatuojamas. Be to, Sveikatos
apsaugos ministerija (SAM)
gydymo įstaigos automobilių parką buvo papildžiusi

Ukrainos žmonėms“, – kalbėjo D. Kondratenkienė.

naujais GMP automobiliais.
„Automobilį reikėjo remontuoti. GMP automobiliai nuvažiuoja apie 72 tūkst.
kilometrų per metus, todėl jų
eksploatavimo laikas gana
trumpas. Šį GMP automobilį
bandėme parduoti aukciono
būdu, bet nesėkmingai, todėl
jis buvo paruoštas utilizuoti
perduodant į metalo laužą“,
– pasakojo D. Kondraten-

kienė.
Padėjo geradariai
Šį senutėlį GMP automobilį nuo sunaikinimo išgelbėjo Sveikatos apsaugos
ministerija, kuri kreipėsi į
šalies sveikatos įstaigas su
prašymu dovanoti GMP automobilius Ukrainai, jei jos
turi nenaudojamų. Į kvietimą atsiliepė kelių savivaldy-

bių sveikatos priežiūros įstaigos, tarp jų – ir Rokiškio
PASPC.
„Informavome, kad mūsų
automobilis techniškai nėra
geros būklės. Atvyko Ukrainos atstovas Oleksandr Litvinčuk, kuris įvertino automobilio būklę ir pasakė, kad
tiks. Esame dėkingi kelioms
bendrovėms, kurios neatlygintinai padarė daug darbų,
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kad automobilis vėl važiuotų: suremontavo bendrovė
„Rokitra“ (vadovas Aloyzas
Jočys), iki remonto dirbtuvių pervežė įmonė „Kuksis“
(direktorius Ramūnas Baltrūnas), akumuliatorių padovanojo bendrovė „Egrena“
(direktorius Justinas Bertašis). Maloniai nustebino
mūsų verslininkų geranoriškumas ir noras pagelbėti

Rokiškėnų dovana
Dabar automobilis laukia,
kol bus sutvarkyti dokumentai ir jį bus galima transportuoti į Ukrainą. Pasak
sveikatos įstaigos vadovės,
norėtųsi, kad jis kaip galima greičiau pradėtų tarnauti
Ukrainos žmonėms.
„Mums svarbu, kad nors
viena gyvybė bus išsaugota
naudojant padovanotą mūsų
GMP automobilį, kuris pilnas prikrautas medicininių
priemonių: tvarsliavos, asmeninių apsaugos priemonių. Tai – mūsų įstaigos, kolegų iš VšĮ Rokiškio rajono
ligoninės ir rokiškėnų dovana. Esame dėkingi visiems,
kurie neliko abejingi ir prisidėjo prie pagalbos neteisėtai
užpultai šaliai“, – sakė D.
Kondratenkienė.
Aušra
MALINAUSKIENĖ
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Rokiškio medikai į Ukrainą
nevyko, bet yra pasiruošę
pagelbėti vietoje
Gegužės 1-ąją iš misijos
Ukrainoje grįžo 12 gydytojų ir slaugytojų iš Lietuvos. Tarp jų rokiškėnų
nebuvo. „Rokiškio sirenai“ Sveikatos apsaugos
ministerija patvirtino, kad
Rokiškio medikai su šia
komanda nevyko. Ar mūsiškiai vyks į kitas misijas
karo zonoje Ukrainoje,
duomenų nepateikė dėl asmens duomenų apsaugos.

Užsirašė beveik visi
VšĮ Rokiškio pirminės
asmens sveikatos priežiūros
centro (PASPC) direktorės
Danguolės Kondratenkienės nuomone, vykti į kariaujančią šalį būtų tikslinga
gydytojams specialistams:
chirurgams,
traumatologams, reanimatologams, kurie teikia paslaugas traumas
patyrusiems asmenims.
„Aišku, slaugos personalo rankų ten tikrai reikia, bet
tokiam žingsniui, kaip vykti
dirbti į karo apimtą šalį, rei-

kia ypatingo pasiruošimo.
Tačiau patriotizmo mūsų
kolektyvui netrūksta, nes
sudarant sąrašą darbuotojų,
kurie pagelbėtų VšĮ Rokiškio rajono ligoninei, esant
dideliam sužeistų asmenų
skaičiui, susirašė beveik
visi darbuotojai“, – sakė D.
Kondratenkienė.
Pritaria ir skatina
VšĮ
Rokiškio rajono
ligoninės direktorius Raimundas Martinėlis patikino,
kad jo vadovaujamos gydymo įstaigos medikai buvo

informuoti apie galimybę
vykti į Sveikatos apsaugos
ministerijos organizuojamą
misiją Ukrainoje teikti asmens sveikatos priežiūros
paslaugų.
„Dėl vykimo į misiją medikai turi galimybę registruotis SAM tinklalapyje.
Informuoti apie darbuotojų
apsisprendimą negalime dėl
asmens duomenų apsaugos.
Medikų savanorystei pritariu ir skatinu“, – teigė R.
Martinėlis.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

Rokiškio profesinio mokymo
centre įvyko atvirų durų dienos

Lietuvos ryto TV filmavo laidą
apie Obelių dvarą

Laisvės kovų istorijos
muziejus Obeliuose sulaukė svečių iš Lietuvos ryto
TV laidos „Lietuvos dvarai“.
Eglės Kernagytės - Dambrauskės filmavimo komanda norėjo daugiau išgirsti
apie Obelių dvarą, jo ištakas,
valdytojus, o ypač apie Pšezdeckius paskutiniuosius dvaro valdytojus.
Labiausiai domėjosi
Obelių spirito varykla, nes
ji yra veikianti. Kadangi

muziejininkai entuziastai su
Obelių bendruomenės atstovais 2020 ir 2021 m. vasarą vykdė archeologinius
kasinėjimus, vadovaujami
archeologės Romos Songailaitės, tad laidos rengėjus labai sudomino rasti artifaktai.
Radiniai liudija, kad Obelių
dvarvietė, ar piliavietė siekia
XVI amžių.
Laidos vedėjai kalbino ir
Algirdą Lapinską, kurio sodyboje ir buvo vykdomi archeologiniai kasinėjimai.
Malonu buvo girdėti ir

matyti svečių susižavėjimą
muziejaus ekspozicijomis ir
erdvėmis, kad ir labai skubėdami „pralėkė“ visas sales, filmavo ežero pakrantėje
ant tiltelio plėvesuojančią
NATO vėliavą.
Dar grįždami į Vilnių
užsuko ir prie paminklo kunigaikščiui Martynui Marcelijui Giedraičiui. Kaip be
Obelių pirmojo seniūno?
Laidą per Lryto TV turėtų rodyti šį šeštadienį.
Laisvės kovų muziejaus
Obeliuose inform.

vimą ir bendradarbiavimą,
atskleisti profesijos savitumą, skatinti profesinę meistrystę.
Respublikinio grožio
specialistų profesinio meistriškumo konkurso „FOTO
POP ART - 2022“, vykusio
nuotoliniu būdu, laimėtojai:
I vieta - Diana Miliauskie-

nė, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras;
II vieta - Laura Kiudytė,
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras;
III vieta - Renata Pigagaitė, Rokiškio profesinio mokymo centras.
Rokiškio profesinio
mokymo centro inform.

Respublikiniame grožio specialistų profesinio
meistriškumo konkurse Rokiškio profesinio
mokymo centas užėmė III-ąją vietą
Po dvejų metų pertraukos Rokiškio profesinio
mokymo centras pakvietė
„gyvai“ Rokiškio rajono
ir aplinkinių rajonų mokinius ir gyventojus į „Atvirų
durų dienas“.
Per šią savaitę apsilankė
daugiau kaip 300 mokinių iš
Rokiškio r. Juodupės, Pandėlio, Obelių, Kamajų A.
Strazdo ir Kamajų A. Strazdo
(Jūžintų skyriaus), J. T. Vaižganto (Senųjų rūmų ir Romuvos) gimnazijų, Rokiškio
pagrindinės mokyklos, Senamiesčio progimnazijos, Rokiškio jaunimo centro, Zarasų r. Antazavės J. Gruodžio ir
Dusetų K. Būgos gimnazijų,
Užimtumo tarnybos prie LR
SADM Rokiškio skyriaus
atstovai, Skemų socialinės
globos namų gyventojai ir
Obelių seniūnijos gyventojai
ir pavieniai lankytojai.

Atvirų durų dienų metu
svečiai supažindinti su Centro veikla, mokymosi programomis, galimybe mokytis
pameistrystės forma, Erasmus+ stažuotėmis. Lankytojai sužinojo, kaip teisingai
pasirinkti būsimą profesiją
ir kokios profesijos yra perspektyviausios.
Svečiai turėjo galimybę apžiūrėti centre įrengtas
praktinio mokymo bazes ir
išbandyti įvairias profesijas:
suvirintojo,
apdailininko,
virėjo, transporto priemonių
remontininko, šaltkalvio, vizažisto, siuvėjo, socialinio
darbuotojo padėjėjo, apskaitininko ir slaugytojo padėjėjo.
Profesinis mokymas suteikia galimybę mokytis ir
tobulėti kiekvienam. Centre
mokiniai mokosi su naujausia įranga ir turi galimybę
įgyti verslumo gebėjimų.

Centro klasės ir erdvės nuolat atnaujinamos, kuriamas
šiltas mikroklimatas, dirba
geranoriškas ir draugiškas
kolektyvas.
Pabaigus Rokiškio PMC
puikios galimybės įsidarbinti, kurti savo verslą.
Kas nespėjote apsilankyti, kviečiame susisiekti ir
apsilankyti Jums tinkamu
metu. Centre konsultuojame,
patariame, atsakome į Jūsų
klausimus.
Priėmimas į Rokiškio
PMC prasidės nuo birželio
1 d. Registracija per https://
profesinis.lamabpo.lt/ . Centre konsultuosime, padėsime
užpildyti prašymus.
Žmogus vidutiniškai dirba
per savo gyvenimą apie 40
metų. Linkime teisingai pasirinkti. Gera profesija - puikus
gyvenimas!
Rokiškio profesinio
mokymo centro inform.

Nuo 2022 m. balandžio
4 d. iki 2022 m. balandžio
18 d. Rokiškio profesinio
mokymo centre vyko Respublikinis grožio specialistų profesinio meistriškumo
konkursas „FOTO POP
ART - 2022“.
Konkurse dalyvavo Lietuvos profesinio mokymo
įstaigų grožio srities profesinių mokyklų, vykdančių
profesinį mokymą pagal
vizažisto, grimuotojo modulines profesinio mokymo
programas, komandos.
Konkurso tikslas - lavinti
mokinių kūrybiškumą, skatinti dalijimąsi gerąja patirtimi.
Konkurso uždaviniai:
ugdyti mokinių motyvaciją
profesijai, tobulinti bendrąsias ir profesines kompetencijas, skatinti mokinių sumanumą, formuoti praktinius
įgūdžius, stiprinti mokinių ir
mokytojų tarpusavio bendra-
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Apstumdęs sugėrovo kaimynę, atsidūrė teisėsaugos akiratyje
Kad nesaikingas alkoholio vartojimas pridaro bėdų
– ne paslaptis. Daugelis nusikaltimų padaromi būtent
išgėrus. 33 metų Pandėlio
miestelio gyventojas V. D.
apstumdė bei sukėlė fizinį
skausmą savo bičiulio, pas
kurį ragavo alkoholį, kaimynei I. Š. Praėjus valandai po nusikalstamos veikos padarymo, alkoholio
kiekio matuoklis užfiksavo
2,24 promilių neblaivumą.
Girtumas teisme buvo pripažintas kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe. Anksčiau nė karto
neteistam, dirbančiam ir
turinčiam šeimą vyrui teismas už vieną moters stumtelėjimą į krūtinę paskyrė
bausmę.
Pyktį sukėlė gretimos
sodybos gyventojos
priekaištai
Byla dėl fizinio skausmo
sukėlimo buvo nagrinėjama
Panevėžio apylinkės teismo
Rokiškio rūmuose. Viešame
teismo posėdyje kaltinamasis V. D. savo kaltę pripažino
visiškai ir labai gailėjosi. Vis
tik jis parodė, kad jo poelgiui
įtakos turėjo ir nukentėjusiosios veiksmai. Prieš konfliktą su I. Š. kaltinamasis

Teismas pripažino, kad nukentėjusioji patyrė emocinius išgyvenimus, juto fizinį
skausmą, todėl yra pagrindo
priteisti neturtinės žalos atlyginimą. Deja, įvertinta,
kad nukentėjusioji užsiprašė per daug pinigų. Smūgis
buvo suduotas į gyvybiškai
nepavojingą vietą, darbingumas nebuvo sutrikdytas,
gydymas nebuvo reikalingas
bei liekamųjų reiškinių neliko – šios aplinkybės teismui
leido manyti, kad žalos atlyginimui nukentėjusiajai 250
eurų pakaks.

buvo atvykęs pas pažįstamą
išgerti. Vyrai sėdėjo sodybos
kieme, išgėrinėjo ir kalbėjosi, kai ant jų pradėjo garsiai
rėkti bei priekaištauti dėl alkoholio vartojimo gretimos
sodybos gyventoja I. Š. Nesusivaldęs V. D. nuėjo pas
šią moterį į kiemą išsiaiškinti, ko ji nori. Moteris liepė
„negirdyti“ jos kaimyno, po
to eiti prižiūrėti savo vaiko.
Susinervinęs V. D. kaimynę abiem rankomis pastūmė
į krūtinę. Nuo pastūmimo
moteris kelis žingsnius žengė atgal, bet nepargriuvo.
Kaltinamasis pripažino, kad
dėl jo veiksmų nukentėjusiajai galėjo būti sukeltas fi-

zinis skausmas. Netrukus po
stumtelėjimo pribėgo moters
sūnus ir jam trenkė. V. D. nukrito ant žemės, po to atsikėlęs atsitraukė ir parėjo namo.
Fizinį skausmą jautė net
dvi savaites
Nukentėjusioji
policijai pateikė vaizdo įrašą,
kuriame užfiksuotas konfliktas su V. D. Apie ką šie
žmonės kalbėjosi ir dėl ko
konfliktavo, įraše nesigirdi - užfiksuoti tik veiksmai.
Moteris policijai sakė, kad
dėl stipraus stumtelėjimo
į krūtinę ji fizinį skausmą
jautė net dvi savaites. Pagal
moters pasakojimą, pas ją į

neaptvertą namo kiemą atėjo V. D., kuris garsiai šaukė
ir „koliojosi“. Ji bandžiusi
nuo įsismarkavusio vyriškio
trauktis, bet jis ėjo paskui ją
ir darėsi vis agresyvesnis, po
to abiem rankų kumščiais
trenkė į krūtinę ir nubloškė
keletą žingsnių atgal.
Teismas sumažino
nukentėjusiosios civilinį
ieškinį
Nukentėjusioji I. Š. prašė
priteisti 1000 eurų jos patirtai neturtinei žalai atlyginti.
Moteris ieškinyje nurodė,
kad dėl V. D. veiksmų patyrė išgąstį, skausmą, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą.

4 mėnesius bus
prižiūrimas Probacijos
tarnybos
Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas
Artūras Dilys priėmė nuosprendį, kuriuo V. D. pripažintas kaltu, padaręs nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo
kodekso 140 straipsnio 1
dalyje. Jam paskirta laisvės
apribojimo bausmė 6 mėnesiams, kuri sumažinta trečdaliu ir nuteistasis turės
atlikti tik 4 mėnesių laisvės
apribojimo bausmę. Šiuo
laikotarpiu V. D. skirti įpareigojimai: viso laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu
dirbti, o netekus darbo, regis-

truotis Užimtumo tarnyboje;
per tris mėnesius neatlygintinai išdirbti 60 valandų nemokamų darbų įstaigose ar
nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi pagalbos
reikalingais žmonėmis. Taip
pat visą 4 mėnesių laikotarpį
nuteistajam uždrausta bendrauti su nukentėjusiąja I. Š.
bei vartoti psichiką veikiančias medžiagas, tame tarpe ir
alkoholį. Bausmės vykdymą
prižiūrės Probacijos tarnyba.
Pasekmės piniginei
Nukentėjusioji dėl patirto
fizinio skausmo iš nuteistojo
turėtų gauti 250 eurų neturtinės žalos atlyginimą. Taip
pat Pandėlio seniūnijos gyventojas turės šiai moteriai
sumokėti už advokato pagalbą. Nukentėjusioji teisme pateikė įrodymus, kad
advokatui yra sumokėjusi
300 eurų. Ši suma priteista
iš V. D. Nuteistasis turės susimokėti ir valstybei – iš jo
priteista 8,96 Eur už teismo
šaukimų siuntimą.
Nuosprendis buvo paskelbtas balandžio 25 d. Per
20 dienų nuo jo paskelbimo
nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka ir
dar nėra įsiteisėjęs.
Rita GRIGALIENĖ

Garbaus amžiaus giminaičių konfliktas Kazliškio seniūnijoje –
79-erių senjorė pripažinta kalta
Turbūt nedažnai pasitaiko, kad žmogus pirmą kartą nusikalstų, būdamas 78erių metų. Jau nustatyta,
kad praeitų metų liepos 1 d.
pavakarę garbaus amžiaus
kaunietė B. L., atvykusi į
jos vyrui priklausančią sodybą Rokiškio rajone, Kazliškio seniūnijoje, smurtavo
prieš vyro seserį V. D. Dėl
stumdymo ir nestiprių smūgių nukentėjusiajai padarytos kraujosruvos dešiniame
žaste ir krūtinėje. Nors teismas pripažino, kad aukštąjį
išsilavinimą turinti senjorė
iš tiesų sukėlė fizinį skausmą, tačiau įvertinta ir tai,
kad jos nusikalstamiems
veiksmams įtakos turėjo
pačios
nukentėjusiosios
provokuojantis elgesys.

Saugojo daržą?
B. L. buvo pareikšti kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio
1 dalį. Pagyvenusi moteris
savo kaltę pripažino iš dalies.
Ji teisme pasakojo, kad jau
ilgą laiką su dėl smurto pasiskundusia vyro seseria V. D.
konfliktuoja dėl naudojimosi
sodyba tvarkos. Kaltinamosios vyrui priklauso trečdalis

vertė brolio žmonai, kuri ją
užsipuolė įžeidinėjimais bei
pasivydama stumdė. Tokių
veiksmų priežastimi nukentėjusioji įvardijo tai, kad ji
buvo pasikvietusi matininkę,
jog nustatytų sklypų ribas.
Pasak nukentėjusiosios, giminaitės darže ji jokių augalų
nelietė, nenaikino.

sodybos, tokia pat dalis – ir jo
seseriai. Esą V. D. nuolat grasina brolį ir jo žmoną išvaryti
iš sodybos, juos įžeidinėja,
kaltina nebūtais dalykais, naikina augalus. Toks moters elgesys giminaičiams kėlė nemažai neigiamų išgyvenimų.
Įvykio dieną kaltinamoji savo
sodintame darže pastebėjo,
kad nuskintos prieš tai sirpę
braškės, augalai apipurkšti
chemikalais. Netrukus į daržą
atėjo ir šių veiksmų galima
kaltininkė. Daržas nebuvo jos
nuosavybė. Paprašius išeiti į
daržo, nukentėjusioji esą tik
juokėsi. Jausdamasi išprovokuota, kaltinamoji B. L.
keletą kartų atėjūnę pastūmė.
Pasak kaltinamosios, V. D.
tuomet tik juokėsi ir jokiais
skausmais nesiskundė. Pensininkė sakė nemanant, kad
pastūmimu nukentėjusiajai

galėjo sukelti kokių nors sužalojimų ar fizinį skausmą.
Esą nukentėjusiąją ji matė
netrukus po įvykio bei kitą
dieną, kai neva sumušta moteris kopinėjo iš avilių medų,
- ant jos kūno sužalojimų nesimatė. Kaltinamoji svarstė,
kad galbūt moteris susižalojo,
dirbdama prie avilių.
Savo kaltės nematė
Taip pat nevietinė, nuolat
gyvenanti kitame rajone, V.
D. skundėsi, kad po konflikto
su brolio žmona jautėsi labai blogai – tiek emociškai,
tiek fiziškai. Ant atsiradusių
mėlynių ji dėjo kompresus,
gėrė vaistus nuo skausmo, jai
svaigo galva, todėl tą vakarą vyresnio amžiaus moteris
gulėjo ir nebevaikščiojo. Esą
ji buvo užpulta labai netikėtai. Nukentėjusioji visą kaltę

Nustatyta: garbaus
amžiaus moteris tikrai
smurtavo
Byloje nustatyta, kad B. L.
iš tiesų smurtavo prieš giminaitę – ją stumdė po daržą. Tai
užfiksuota vaizdo įrašuose. Iš
jų matosi ir tai, kad kaltinamoji moterį stumdė būtent
į tas vietas, kuriose padaryti sužalojimai. Į teismą iškviestas ekspertas patvirtino,
kad nukentėjusioji susižaloti
griūdama negalėjo. Sužalojimų padarymo laikas sutapo
su konflikto data. Ekspertas
peržiūrėjo ir vaizdo įrašą, kuriame matoma, kurias kūno
dalis lietė kaltinamoji.
Civilinis ieškinys
smarkiai sumažintas
Nukentėjusioji pareiškė
1500 eurų ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Ji nurodė, kad patyrė ne tik
sužalojimus, bet ir emocinį
sukrėtimą, išsigando dėl savo
sveikatos bei manė, kad tokių
smurtinių veiksmų gali būti
daugiau, nes į jos prašymus
liautis smurtauti kaltinamoji nereagavo. Taip pat ji esą
patyrė pažeminimo, bejėgiškumo ir nevilties būseną.
Teismas prašomą sumą sumažino, kadangi pačios nukentėjusiosios elgesį įvertino
kaip rizikingą bei provokuojantį – esą V. D., nors ir žinojo
apie konfliktinius santykius
su kaltinamąją bei jos vyru,
užsispyrė vaikščioti po jų
daržą, po pastūmimo vis tiek
iš ten neišėjo, taip aštrindama
ir taip konfliktinius santykius su giminaičiais. Teismas
nusprendė vietoje prašomų
1500 eurų nukentėjusiajai iš
kaltinamosios priteisti tik 200
eurų. Taip pat nukentėjusioji
prašė priteisti ir jos turėtas
1000 eurų išlaidas advokato
pagalbai. Teismo sprendimu,
nukentėjusiajai B. L. turės
atlyginti tik 500 eurų šių išlaidų.
Skirtas laisvės
apribojimas
Viešųjų darbų bausmės

skirti garbingo amžiaus sulaukusiai kaltinamajai nebuvo prasmės – dėl sveikatos
būklės jai atlikti šią bausmę
būtų sudėtinga. Pasirinkta
laisvės apribojimo bausmė.
Šios bausmės terminas – 4
mėnesiai. Tuo laikotarpiu
nuteistajai uždrausta bendrauti su nukentėjusiąja V.
D.
Priteisti pinigai
nukentėjusiosios išlaidų
advokatui nepadengė
Nukentėjusioji
patyrė
1000 eurų išlaidas advokatui. Deja, jos neatsipirko –
neturtinės žalos atlyginimui
iš kaltinamosios priteisti 200
eurų, dėl teisinės pagalbos
– dar 500 eurų. Jeigu šie pinigai moteriai bus sumokėti,
ji vis tiek bus patyrusi 300
eurų išlaidų dėl šio įvykio.
Nuteistoji B. L. turės susimokėti ir valstybei už procesinių dokumentų siuntinėjimą – 22,40 Eur.
Nuosprendis paskelbtas
2022 m. balandžio 27 d. ir
dar 20 dienų nuo paskelbimo
galės būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Rita GRIGALIENĖ
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Demontuojamos sovietinių karių Kviečia dalyvauti verslo
skulptūros
akseleravimo programoje!
Balandžio 29 d. Rokiškio rajono savivaldybės
taryba vienbalsiai pritarė
sprendimui
demontuoti
Antrąjį pasaulinį karą ir
Sovietų Sąjungą žyminčias
skulptūras bei simbolius.
Dar posėdžiui nepasibaigus, jos jau buvo demontuotos Obeliuose ir Rokiškyje,
dar bus pašalinta ir Juodupėje.
Savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas akcentavo, kad neketiname naikinti kapinių ar kapaviečių,
antkapių, kad jas ir toliau
prižiūrėsime kaip ir kitas
kapines rajone. Tačiau sovietų kareivių skulptūroms
Rokiškio krašte vietos nebeliks.
Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose
muziejininkai, būdami ir
savivaldybės tarybos nariai, didžiuojasi tokiu visų
vieningu sprendimu. Juk
kentėjom beveik penkiasdešimt metų „išvaduotojų“
priespaudą ir brukamą ideologiją, dar trisdešimt metų
taikstėmės su šiais sovietinės propagandos simboliais.
Bet kada vėl tos pačios pro-

pagandos įtakojama rasija
užpuolė Ukrainą, ir vėl jie
skelbiasi, kad ukrainiečius
nori „išlaisvinti" nuo fašistų
viską naikindami, žudydami... Tai tokių „vaduotojų“
paminklų turi nelikti čia nė
kvapo.
Obelių seniūnijos ir
Obelių bendruomenės atstovai jau buvo pasiruošę
„įgyvendinti" savivaldybės
sprendimą tuoj pat. Iš savivaldybės tarybos tik grįžus
seniūnei Jūratei Šinkūnienei

su žinia, kad sprendimas patvirtintas, obeliečiai kibo į
darbus. Su dideliu entuziazmu darbavosi vyrai kartu su
bendruomenės pirmininku
Virginiju Pupeliu.
Kiek gali stovėti šie balvonai, primindami sovietus,
kai vėl ta pačia ideologija
kariaujama prieš ukrainiečius, seniai reikėjo nugriaut
- komentavo Virginijus.
Laisvės kovų muziejaus
Obeliuose inform.

EK siūlys ES valstybėms narėms
laipsniškai atsisakyti rusiškos naftos
Europos Komisija, rengianti šeštąjį sankcijų Rusijos paketą, siūlys Europos Sąjungos valstybėms
narėms palaipsniui atsisakyti rusiškos naftos, sekmadienį pranešė šaltiniai.

Naująjį sankcijų paketą
27 ES narėms EK planuoja
pristatyti ateinantį trečiadienį, sakė diplomatai.
Keletas jų teigė, kad embargas rusiškai naftai tapo
įmanomas po to, kai Vokietija, kuri priešinosi šiai
priemonei, laikydama ją pernelyg trikdančia ir galinčia
pakenkti jos ekonomikai, ryžosi politiniam sprendimui.
Siekdama nuraminti abejojančius, Komisija siūlys
embargą įvesti palaipsniui
per 6-8 mėnesius, kad šalys
turėtų laiko diversifikuoti
apsirūpinimą "juoduoju auksu", sakė šaltiniai.
Kita vertus, tam būtinas
vieningas ES valstybių narių
pritarimas, tačiau sunkumų
dėl to vis dar kyla.
Manoma, kad Vengrija
stipriai pasipriešins dėl savo
priklausomybės nuo rusiškos
naftos ir glaudžių Budapešto
ryšių su Maskva.

Norėtum perkelti savo
verslą į kitą lygį?
Antrus metus iš eilės visuose „Spiečiuose“ startuos
Inovacijų agentūra (buvusios Versli Lietuva) verslo
akseleravimo programa!
Akseleravimo programa
tai:
- intensyvi ir įtraukianti
mokymų programa
- 6 mokymų temos, skir-

tos verslo augimui
- 5 valandos individualių
konsultacijų su ekspertais
- specialūs kontaktiniai
renginiai ir naujos partnerystės
- visapusiškas verslo
kompetencijų stiprinimas
- praktiniai pavyzdžiai ir
praktinės užduotys
Daugiau
informacijos
čia: https://spiecius.verslilietuva.lt/paslaugos/...

Registracija: https://bit.
ly/IAversloakseleratorius
Verslo
akseleravimo
programos įvadinė sesija
startuoja 2022 m. gegužės
18 d. (trečiadienis) nuo 10
val.
Tyzenhauzų g. 6 , Rokiškis, LR-42115
Rokiškio turizmo ir
verslo informacijos
centro inform.

turis mėnesius vietoj iki šiol
buvusių šešių.
Be to, Nacionalinio kraujo centro medikai galės nuspręsti, ar taikyti trumpesnį
terminą, įvertinę, kur buvo
atlikta tatuiruotė – sertifikuotame salone, namuose ar
kitur, kur yra didesnė rizika
užsikrėsti.
Patikslinti klausimai dėl
donorų gyvenimo užsienyje.
Dabar bus teiraujamasi, ar
ketverių metų laikotarpiu jie
gyveno užsienyje ilgiau nei
pusmetį, jei taip, tai kur. Taip
pat bus klausiama, ar buvo
išvykę į užsienį per pastarąjį
pusmetį.

Nacionalinis kraujo centras tikisi, kad šios naujovės
leis pritraukti daugiau žmonių aukoti kraujo.
Centro duomenimis, kas
mėnesį donorai padovanoja
vidutiniškai 2,35 tūkst. litrų
kraujo.
Kraujo donorais gali būti
sveiki žmonės nuo 18 iki 65
metų, sveriantys ne mažiau
kaip 50 kilogramų. Negalima būti donoru sergant cukrinius debetu, tuberkulioze,
piktybinėmis ir infekcinėmis
ligomis, sunkiomis širdies ir
kraujagyslių, centrinės nervų
sistemos ligomis ir t. t.
BNS inform.

Vilniuje bus pristatyti nauji
reikalavimai kraujo donorams

Kitos šalys taip pat nerimauja, kad uždraudus rusišką naftą dar labiau pašoktų
ir taip jai gerokai pakilusios
mažmeninės degalų kainos.
Rengdama dirvą šeštajam
sankcijų Rusijai paketui, EK
savaitgalį surengė diskusijas
su labiausiai dėl to susirūpinusiomis valstybėmis narėmis, taip pat su Tarptautine
energetikos agentūra ir Jungtinėmis Valstijomis.
Pirmadienį
Briuselyje
vyksiančiose derybose ES
energetikos ministrai aptars
draudimą, tačiau jie sprendimo nepasirašys.
Šis šeštasis antirusiškų
priemonių paketas veikiausiai taip pat bus nukreiptas
prieš didžiausią Rusijos komercinį banką "Sberbank",

kuris bus pašalintas iš tarptautinės SWIFT pranešimų
sistemos.
ES jau uždraudė rusiškos anglies importą, tačiau
Lenkija ir Baltijos valstybės
paragino įvesti ir naftos embargą.
Dujų importas iš Rusijos
liks nepaliestas, o nuo Rusijos labai priklausoma Vokietija pažadėjo iki 2024-ųjų vidurio atsisakyti rusiškų dujų.
Didžiausios
Europos
ekonomikos priklausomybė nuo Rusijos energetikos
išryškėjo kaip Achilo kulnas, Vakarų sąjungininkams
stengiantis nubausti Rusijos
prezidentą Vladimirą Putiną už jo pradėtą karą prieš
Ukrainą.
BNS inform.

Pirmadienį Vilniuje Nacionalinio kraujo centro
specialistai pristatys nuo
gegužės
įsigaliojančios
naujoves kraujo donorams.

„Šie pokyčiai aktualūs
iš užsienio grįžusiems keliautojams, tatuiruotes pasidariusiems gyventojams,
taip pat – homoseksualiems
žmonėms, kurie nuo šiol galės tapti kraujo donorais ir
prisidėti gelbstint gyvybes“,
– teigiama centro pranešime.
Sveikatos apsaugos ministerijos parengti pakeitimai
numato, kad nuo gegužės
mėnesio nebeliks homoseksualius vyrus diskriminuojančio klausimo dėl lytinių
santykių – visų donorų vienodai bus klausiama apie
nesaugius lytinius santykius.
Taip pat trumpinamas laikas asmenims, kurie pasidarė tatuiruotę ir nori paaukoti
kraujo. Jie turės palaukti ke-
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Homoseksualūs asmenys galės nevaržomai tapti kraujo donorais
Nuo šiol specialiame
klausimyne donorams šalies kraujo centruose nebeliks klausimo dėl homoseksualių lytinių santykių
vyrams – visų donorų vienodai bus klausiama apie
nesaugius lytinius santykius, turėtus per pastarąjį
pusmetį.

Šiuos pakeitimus pirmadienį pristatė Nacionalinis
kraujo centras (NKC) ir homoseksualus Seimo narys,
Žmogaus teisių komiteto
pirmininkas Tomas Vytautas
Raskevičius.
Parlamentaras sakė, jog
džiaugiasi dėl atsisakomų
„įsišaknijusių
stereotipų“
apie homoseksualios orientacijos asmenis.
„Sudarydama galimybę
homoseksualiems žmonėms
tapti kraujo donorais, Lietuva vaduojasi iš baimių ir
uždarumo, atėjusių dar iš
sovietmečio. Žmogaus ga-

limybę tapti kraujo donoru
lemia ne seksualinė orientacija, o elgesys ir sveikatos
būklė“, – pranešime sakė T.
V. Raskevičius.
NKC direktorius Daumantas Gutauskas atkreipia
dėmesį, kad šios naujovės
diegiamos įvertinus Vakarų
šalyse susiklosčiusią praktiką ir taip Lietuva „atsikrato
sovietinių reliktų“.
Jis pabrėžė, kad nuo šiol
duoti kraujo homoseksualus
asmuo galės, jei per paskutinius keturis mėnesius neturėjo nesaugių lytinių santykių.
„Naujoves, kurios eliminuoja šių žmonių diskriminaciją donorystės srityje,
neseniai įtvirtino Olandija,
Ispanija ir kitos šalys. Vietoj diskriminacinio klausimo apie žmogaus seksualinę
orientaciją, lieka klausimas,
ar donoras turėjo nesaugių
lytinių santykių per pastaruosius šešis mėnesius“, –
sakė D. Gutauskas.

Kaip BNS patvirtino
NKC atstovai, nors anketoje
liks klausimas apie nesaugius lytinius santykius per
pastarąjį pusmetį, detalesnės
apklausos metu vėliau bus
tikslinamasi dėl keturių mėnesių termino.
Pasak D. Gutausko, tai
svarbu, nes ŽIV inkubacinis
periodas – apie 4 mėnesiai,
o per šį laiką net ir geriausia
diagnostikos aparatūra gali
nepastebėti ŽIV ir užkrėsti
žmogų, kuriam perpilamas
kraujas.
2021 metų Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, iš
žmonių, kurie nurodė, kad
ŽIV galimai užsikrėtė lytinių santykių metu, 70 proc.
užsikrėtė heteroseksualių,
o 30 proc. – homoseksualių
santykių metu.
Įsigaliojus
naujovėms,
klausimyne teiraujamasi tik
apie nesaugius lytinius santykius per pastarąjį pusmetį.

gy Projects“, pranešė Užimtumo tarnyba.
Šiemet darbdaviams išduoti 1166 leidimai dirbti
užsieniečiams ir priimti 1152 sprendimai dėl jų
darbo atitikties šalies darbo rinkos poreikiams, iš jų
80 – dėl aukštos kvalifikacijos darbo. Sezoniniams
darbams išduoti 272 leidimai – beveik 3,7 karto daugiau nei prieš metus.
Dauguma leidimų išduota Vilniaus regione
(550), Kauno – 328, Klaipėdos – 106, Šiaulių – 100,
Panevėžio – 82. Vyrai sudaro 82 proc. atvykėlių,
moterys – 18 proc. Be to,
išsiplėtė šalių geografija,
kurių piliečiams leidžiama
dirbti Lietuvoje – šiemet
sąraše 33 šalys, pernai –
21.
Didžioji leidimų dalis
(30 proc.) išduota Baltarusijos piliečiams, Ukrainos
– 29 proc., Kirgizijos – 9
proc. Sprendimų dėl atitikimo rinkos poreikiams
daugiausiai suteikta Ukrainos piliečiams – 45 proc.,
Baltarusijos – 27 proc.,
Rusijos – 6 proc. visų iš-

duotų sprendimų skaičiaus.
Daugiausiai
leidimų
dirbti išduota paslaugų
įmonėms – daugiau nei 50
proc., statybų – ketvirtadalis, pramonėje – penktadalis ir žemės ūkyje – 3 proc.
Kitų šalių piliečiai Lietuvoje daugiausiai dirbs
virėjais, staliais, pakavimo įrangos operatoriais,
elektromonteriais,
betonuotojais,
vairuotojais,
metalinių
konstrukcijų
montuotojais, suvirintojais
dujomis ir elektra, stogdengiais, statybininkais.
Be to, šiemet priimta 80
sprendimų dėl aukštos profesinės kvalifikacijos – 1,4
karto daugiau nei pernai
pirmąjį ketvirtį. Aukštos
profesinės kvalifikacijos
užsieniečiai – teisininkai,
rinkodaros
specialistai,
projektų vadovai, ekonomistai, analitikai ketino
atvykti iš 15 šalių.
Pirmąjį ketvirtį užsieniečių atlyginimai svyravo nuo 731 iki 5784 eurų
(prieš metus – nuo 644 iki
2810 eurų).
BNS inform.

Užimtumo tarnyba: darbo rinkoje
daugėja užsieniečių

Trečiųjų šalių piliečiams per tris šių metų
mėnesius Lietuvoje išduota beveik 2,6 tūkst.
leidimų dirbti – 1,6 karto daugiau nei pernai tuo
pačiu metu, teigia Užimtumo tarnyba. Anot jos,
leidimų skaičius vėl sugrįžta į ikipandeminį lygį
– 2020 metų pirmąjį ketvirtį jų suteikta beveik
2,4 tūkst.
„Didesnį darbo jėgos
poreikį iš trečiųjų šalių
lėmė pasikeitusios aplinkybės po karantino, kai ūkio
sektoriai, ypač paslaugų,
grįžo į įprastines veiklas.
Atšaukus užsieniečių atvykimo ribojimus, vėl fiksuojamas didesnis leidimų
dirbti užsieniečiams mūsų
šalyje skaičius“, – pranešime sakė tarnybos trečiųjų
šalių piliečių įdarbinimo
koordinatorė Ernesta Varnaitė.
Daugiausiai leidimų išduota įmonėms „Sematix“,
„Gisbalt“, „Ritata“, „Plasta“, „Amber Food“, „Kaimelis LT“, „Baltic Logistic
Solutions“ , „Baltic Ener-

Iki šiol buvusių klausimų, ar
vyrai turėjo lytinių santykių
su kitais vyrais, o moterų –
ar jų partneris galėjo turėti
lytinių santykių su kitais vyrais, nebeliko.
Šiuo metu klausimų, diskriminuojančių dėl seksualinės orientacijos, netaiko
Italija, Ispanija, Vengrija,
Rusija, Pietų Afrika, Argentina.
JAV nuo 2020 metų balandžio 12 mėnesių ribojimą
(laikotarpį be lytinių santykių norint duoti kraujo)
sutrumpino iki 3 mėnesių,
apie tokius ketinimus paskelbė ir Australija. Austrija
panaikino ankstesnį visišką
draudimą vyrams, turintiems
lytinių santykių su vyrais ir
duodančiais kraujo, pakeisdama į 12 mėnesių abstinencijos nuo lytinių santykių
laikotarpį.
Donorams gegužę įsigaliojo dar viena naujovė – asmenims, kurie pasidarė tatui-

ruotę ir nori paaukoti kraujo,
pakaks palaukti keturis mėnesius vietoj iki šiol buvusių
šešių.
Be to, kraujo centrų medikai galės nuspręsti, ar taikyti
trumpesnį terminą, įvertinę,
kur buvo atlikta tatuiruotė
– sertifikuotame salone, namuose ar kitur, kur yra didesnė rizika užsikrėsti.
Naujovės laukia ir užsienyje buvusių kraujo donorų. Siekiant tiksliau įvertinti
įvairių virusų plitimo tikimybę ir užkirsti kelią jų plitimui, NKC darbuotojai įvertins rizikas ir nustačius, kad
potencialus donoras lankėsi
šalyje, kurioje, tikėtina, galėjo užsikrėsti virusu, kraujo
donacija bus nukeliama saugant recipientus nuo galimo
užkrato.
Taip pat vietoje abstraktaus klausimo „ar gyvenote
užsienyje, kur ir kiek“ donorų bus klausiama, ar šie
užsienyje gyveno bent pusę

metų per pastaruosius ketverius metus.
NKC duomenimis, Lietuvoje kas mėnesį donorai
padovanoja vidutiniškai 2,35
tūkst. litrų kraujo. 2021 metais Lietuvoje atlikta daugiau
nei 64 tūkst. donacijų, kurių
metų surinkta beveik 29
tūkst. litrų kraujo. Iš vieno
donoro paaukoto kraujo galima suteikti pagalbą trims
pacientams.
Kraujo gali duoti visi
sveiki žmonės nuo 18 iki 65
metų, sveriantys bent 50 kilogramų.
Kraujo donorais negali
būti sergantys cukriniu debetu, tuberkulioze, piktybinėmis ir infekcinėmis ligomis,
sunkiomis širdies ir kraujagyslių, centrinės nervų sistemos ligomis, taip pat linkę
nenormaliai kraujuoti, sergantys skrandžio, žarnyno,
šlapimo, kvėpavimo ligomis.
BNS inform.

Vidaus reikalų ministerija (VRM) pirmadienį pristatys prieš metus
pradėjusios veikti transporto priemonių savininkų deklaravimo kodo
(SDK), įvesto siekiant
mažinti automobilių prekybos šešėlį, apskaitos
rezultatus.

go automobilių prekybos
veiklą įregistravusių asmenų“, – komentare BNS
teigė A. Bilotaitė.
Ministerijos
teigimu,
kitas ne mažiau svarbus
tikslas yra mažinti šešėlį
šiame versle, fiktyvių sandorių skaičių bei užtikrinti
pardavėjų ir perpardavinėtojų atsakomybę.
Nuo praėjusių metų gegužės kiekvienas automobilis privalo turėti unikalų
SDK – parduoti ir registruoti juos galima tik turint
šį kodą. Pardavėjas privalo
skelbti SDK skelbimuose,
aikštelėse ar prekyvietėse
matomoje vietoje.
Anot VRM, vienas esminių sistemos tikslų – apsaugoti pirkėjų interesus,
nes prieš įsigydami automobilį jie gali pasitikrinti,
ar jis turi SDK, ar jis ga-

lioja ir ar tikrai priklauso
tam savininkui, iš kurio jis
perkamas.
Naujoji tvarka įvesta manant, kad Lietuvoje
nemaža dalis automobilių
sandorių įvyksta atsiskaitant grynaisiais pinigais,
o naudotų automobilių
pirkėjai, norėdami mažiau
mokėti, sutinka sutartyse
nurodyti ne tikruosius pardavėjus, o pirminį, užsienyje buvusį savininką.
Apskaitos
rezultatus
žiniasklaidai pirmadienį,
be A. Bilotaitės, pristatys „Regitros“ generalinis
direktorius Vaidas Dominauskas, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Janušienė ir
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktorius
Antonis Mikulskis.
BNS inform.

Įvedus kodą automobilių prekyba
per metus tapo skaidresnė

Anot vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, ši
apskaita automobilių prekybą padarė skaidresnę, o
į valstybės biudžetą surenkama daugiau pajamų.
„Šiandien, praėjus metams nuo šios apskaitos
sistemos įsteigimo, galima
daryti pagrįstą išvadą apie
SDK kodo atneštą naudą. Automobilių prekybos
sektorius tapo skaidresnis,
valstybės biudžetas gauna daugiau pajamų, išau-
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Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka
PARODOS

Viešojoje bibliotekoje
Algimanto Aleksandravičiaus parodą „Žmonės, kuriantys Lietuvą“ Rokiškyje,
Viešosios bibliotekos parodų galerijoje „Autografas“.
Paroda iš Rokiškio krašto muziejaus archyvų „Lietuvos istorija pašto ženkluose“,
Meno ir muzikos erdvėje.
Bibliotekininkės Dovilės Šimėnaitės fotografijų paroda, Lankytojų skyriuje.
Spaudinių paroda „Ką skaityti Mildos – meilės dieną“, Lankytojų skyriuje.
Literatūros paroda „Juzefa Čeičytė – laiko ir erdvės metraštininkė“ (100-osioms
g. m.), Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Literatūros paroda „2022-ieji – Romo Kalantos metai“, Informacijos ir kraštotyros
skyriuje.
Paroda „Lietuvių liaudies menas“, Meno ir muzikos erdvėje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje

Spaudinių paroda „Į pasakų šalies pievą“, skirta poeto, prozininko, dramaturgo,
vaikų literatūros kūrėjo Vytauto V. Landsbergio 60-osioms g., Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Spaudinių paroda „Tu ta pradžia, kuri man davė širdį...“, skirta Motinos dienai,
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje.

RENGINIAI
Gegužės 5 d. 17.30 val. – Rimvydo Stankevičiaus, Aivaro Veiknio ir Mindaugo
Ancevičiaus kūrybos vakaras. Viešojoje bibliotekoje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje

Gegužės 3-4 d. 15 val. – Užsiėmimai su Fisher Technik konstruktoriais, LEGO
programuojamais robotais ir su trimate modeliavimo programa TinkerCad,
Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Gegužės 5 d. 15 val. – Kino dienos, 3D filmų rodymas vaikams ir jaunimui, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Gegužės 6 d. 11 val. – Literatūros valandėlė ,, Skaito maži ir dideli“, skirta akcijai
„Lietuva skaito“ ir ,,Keliaujanti skaityklėlė – V“ atidarymas, L. Šepkos parke.
Gegužės 6 d. 15 val. – Žaidimai ir pramogos su VIVE COSMOS virtualios realybės
(VR) akiniais ir Xbox One konsole, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus
Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

Susitikime – idėja perduoti kūrybos
kolekciją Rokiškio rajono savivaldybei

Dailininko kūriniai žinomi ne tik šalyje, bet ir Prancūzijoje, Vokietijoje, Gruzijoje, Kanadoje, kitose šalyse.
2016 m. personalinė kūrėjo paroda buvo surengta
Rokiškyje.
Kraštiečio iniciatyva surengtame susitikime pasidalinta idėja perduoti kūrybos
kolekciją Rokiškio rajono
savivaldybei, ieškant galimybės įrengti nuolatinę darbų ekspoziciją.
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.

2022 m. balandžio 21 dieną įvykęs visuotinis AB ”Rokiškio mašinų gamykla” (įm.k. 173108864, buveinės adresas Respublikos
113 Rokiškis) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2021
m. Bendrovės 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 pateikus prašymą, dividendai bus pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Dividendai apmokestinami pagal LR numatytus 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.
Užs. 1727

Informuojame žemės sklypo Nr.7363/0002:109 esančio Onuškio
k., Juodupės sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-05-16 d. 10 val. vykdys
žemės sklypo Nr.7363/0002:283 esančio Onuškio k., Juodupės
sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės
informacijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės
E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba telefonu 861295721, 861295720

Užs. 1729

Viešojoje bibliotekoje

Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas
Godeliauskas kartu su Rokiškio krašto muziejaus direktore Nijole Šniokiene ir
Komunikacijos ir kultūros
skyriaus vedėja Irena Mateliene susitiko su Kauno
rajone gyvenančiu kraštiečiu dailininku, architektu
Petru Stankevičiumi.

AB „Rokiškio mašinų gamykla“ 2021 m. dividendų
mokėjimo tvarka

„Kelių priežiūros“ pajamos krito
6 proc., nuostolis siekė 3,3 mln. eurų
Valstybės valdoma valstybinių kelių priežiūros
įmonė „Kelių priežiūra“
praėjusiais metais gavo
91,9 mln. eurų pajamų –
6,1 proc. mažiau nei 2020
metais.

Bendrovė 2021 metais
patyrė 3,3 mln. eurų nuostolį, kai prieš metus grynasis
pelnas siekė 4,75 mln. eurų,
pranešė bendrovė.
Bendrovės vadovo Rolando Rutėno teigimu, sudėtingus finansinius metus lėmė
aukštesnė druskos kaina,
sunkios žiemos sąlygos, pandemijos padariniai ir aukšta
infliacija šalyje.
„Praėjusiais metais mūsų

finansavimas, skirtas specialiesiems įsipareigojimams
vykdyti, išliko nepakitęs,
lyginant su 2020 metais.
Tačiau tai, stebint sparčiai
kilusius atlyginimus darbo
rinkoje ir infliacijos augimą
Lietuvoje, turėjo svarios įtakos finansiniams bendrovės
rezultatams“, – pranešime
sakė R. Rutėnas.
Didžiausią įtaką pajamų
pokyčiui turėjo 33 proc. sumažėjusios rangos pajamos.
Tuo metu pajamos iš kelių
priežiūros augo 6 procentais.
Pasak R. Rutėno, iššūkių
buvo ir dėl pernai žiemą vyravusių oro sąlygų – sunaudota 100 tūkst. tonų daugiau
druskos ekvivalento nei už-

pernai, todėl 3 proc. augusi
druskos kaina ir jos kiekis
pareikalavo papildomų 5,1
mln. eurų.
„Vertinant druskos kainą
paskutinį 2021 metų mėnesį, buvo užfiksuotas žymus
kainų šuolis, kai dalies suvartotos druskos kaina buvo
37 proc. didesnė nei metų
vidurkis. Be to, dar beveik
2 mln. atsiėjo gerokai didesnės nei per tą patį laikotarpį
2020 metų degalų sąnaudos“, – sakė R. Rutėnas.
Anot jo, rezultatus pernai
lėmė ir mažesnės nei 2020
metais komercinės veiklos
pajamos.
BNS inform.

leistų suderinti nacionalinį reguliavimą su ES teise
ir taip efektyviau kovoti su
homofobija, rasizmu, ksenofobija ar religiniu nepakantumu, ir užkirsti kelią
priešiškumo bei smurto apraiškoms“, – sako teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska.
Pataisose yra patikslinti Baudžiamojo kodekso
straipsniai dėl neapykantos
kalbos ir neapykantos nusikaltimų, ir numatyta, kad
baudžiamoji
atsakomybė
grėstų ne tik už diskriminavimą amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos,
kilmės, socialinės padėties,

tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu, bet ir dėl
odos spalvos bei etninės kilmės.
Teisingumo ministerijos
pranešime pažymima, kad
artimiausiu metu Europos
Komisijos iniciatyva planuojama išplėsti Europos
Sąjungos nusikaltimų sąrašą
– neapykantos kalba ir neapykantos nusikaltimais.
Anot ministerijos, tai sukurs teisinį pagrindą priimti
naują teisėkūros iniciatyvą,
kuri užtikrins suderintas
neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų kriminalizavimo taisykles visoje
Europos Sąjungoje.
BNS inform.

Seimas praplėtė neapykantos kriterijų
sąrašą: įtraukta odos spalva ir etninė
kilmė
Seimas praplėtė neapykantos kriterijų sąrašą,
įtraukdamas
draudimą
diskriminuoti dėl odos
spalvos ir etninės kilmės.

Tokios Baudžiamojo kodekso pataisos šią savaitę
buvo priimtos atsižvelgiant
į Europos Komisijos raginimus, pranešė Teisingumo
ministerija. Už jas balsavo
109 Seimo nariai ir penki susilaikė.
„Norime užtikrinti, jog
kiekvienas jaustųsi oriai ir
saugiai, nepaisant jo lyties,
rasės, tautybės, religijos ar
kitų kriterijų, todėl labai
svarbu inicijuoti teisinių
nuostatų pakeitimus, kurie

Nepriklausomas rajono laikraštis

PENKTADIENIS 05.06

KETVIRTADIENIS 05.05

TREČIADIENIS 05.04
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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 Mano geriausias
draugas
12:30 Pasaulio puodai
13:30 Gyvenk kaip galima
švariau
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Tai kur toliau?
20:30 Panorama

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
08:55 Detektyvas Monkas
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gamtininko užrašai
12:30 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

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 Pusryčiai pas
kaimyną
12:30 Širdyje lietuvis
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:00 Žinios.
16:30 Pagalbos šauksmas

2022-05-03
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Viena byla dviem
00:05 Komisaras Reksas
01:05 Tai kur toliau?
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
Tv3
05:20 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
21:30 (Pra)rasta karta
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 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
Tv3
05:10 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Laisvės paslaptis
00:30 Tik be sparnų
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Mano geriausias draugas
04:05 Išpažinimai
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
paslaptys
08:00 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Nesuvestos sąskaitos
00:40 Bulis
01:40 Elementaru
02:40 Majų baikerių klubas
03:45 Mikė
04:15 Bulis
05:10 Moderni šeima
08:00 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Plėšikai
00:45 Bulis
01:45 Elementaru
02:45 Majų baikerių klubas
04:00 Mikė
04:30 Bulis
05:25 Moderni šeima
Lnk
06:00 Rimti reikalai 4
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
08:00 Farai
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 Pirmyn
21:25 Alita. Kovos angelas
00:00 Rezerviniai farai
02:15 Nesuvestos sąskaitos
04:20 Spąstai
Lnk
06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Bučiuoju. Rūta

Lnk
06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Bus visko
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Drakono kardas
Btv
06:05 CSI. Majamis
06:30 Šeškinės 20
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4
22:30 Ateities pasaulis
00:15 Paskutinis laivas
01:15 Drakono kardas
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:50 Alchemija
05:20 Kultūrinė dokumentika
Btv
06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia

07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25Teisingumo agentai
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Atpildas
23:10 Strėlė
Lrytas
06:00 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Švyturių žmonės
07:00 Reali mistika
08:00Daktarė Kovalčiuk
09:00 Pėdsakas. Ukraina
10:05 Gyvenimo linija
11:10 Neišsižadėk
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Baudėjas. Karo zona
23:00 Atpildas
01:15 Strėlė
02:15 Akloji zona
Lrytas
06:00 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Klausimėlis
07:00 Reali mistika
08:00 Daktarė Kovalčiuk
09:00 Pėdsakas. Ukraina

07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos
11:00 Keičiu žmoną
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios.
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Aukštis
22:45 Tardymas
00:25 Trigubas X
02:45 Ateities pasaulis
04:10 Volkeris, Teksaso reindžeris

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 Amerikietiškos imtynės
23:00 Narvo karys. Pasaulių
susidūrimas
01:00 Baudėjas. Karo zona
02:55 Strėlė

Btv

06:00 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Klausimėlis
07:00 Reali mistika
08:00 Daktarė Kovalčiuk
09:00 Pėdsakas. Ukraina
10:05Gyvenimo linija

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

Lrytas

12:15 TV parduotuvė
12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena
14:00 Vieno nusikaltimo istorija
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris
18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris
23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 Laikykitės ten
00:30 Vieno nusikaltimo istorija
01:30 Reali mistika
02:30 TV parduotuvė
03:00 Gyvenimo linija
03:55 Laikykitės ten
04:35 Reali mistika
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 Oponentai
17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris
18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris
23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 Oponentai
00:30 Vieno nusikaltimo istorija
01:30 Reali mistika
02:30 TV parduotuvė
03:00 Gyvenimo linija
03:55 Oponentai
11:10 Neišsižadėk
12:15 TV parduotuvė
12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena
14:00 Vieno nusikaltimo istorija
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris
18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris
23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 Vieno nusikaltimo istorija
01:30 Reali mistika
02:30 TV parduotuvė
03:00 Gyvenimo linija
03:55 Laisvės TV valanda

VMI: paramos skyrimo terminas
pratęstas iki gegužės 4 dienos

Degalai Baltijos valstybėse balandį
brango, pigiausi išliko Lietuvoje

„Šiuo metu laikinai negalima pateikti paramos prašymo
per elektroninio deklaravimo

Vidutinė
populiariausio 95 markės benzino litro
kaina „Circle K“ degalinėse Vilniuje pakilo 4,1 proc.
iki 1,759 euro, Rygoje – 0,5
proc. iki 1,824 euro, Taline –
2,1 proc. iki 1,899 euro.
98 markės benzino litro
kainos - atitinkamai 1,858
euro, 1,844 euro ir 1,949

Dėl sutrikusios elektroninio deklaravimo sistemos
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pranešė iki
gegužės 4 dienos pratęsianti
prašymų skirti gyventojų
pajamų mokesčio (GPM)
paramą pateikimo terminą.
Pajamų deklaravimo terminas nesikeičia – jas reikia
deklaruoti iki pirmadienio
dienos pabaigos.

sistemą, tačiau problema yra
žinoma bei netrukus bus pašalinta. Vis dėlto atsižvelgdami
į didelį gyventojų norą skirti
GPM paramą pratęsiame jos
skyrimo laiką iki gegužės 4
dienos“, – pranešė VMI.
VMI teigimu, iki šiol 499
tūkst. gyventojų jau skyrė
dalį savo sumokėtų mokesčių
paramai. Pernai 460 tūkst. gyventojų paramai skyrė 21 mln.
eurų.
VMI duomenimis, iki savaitgalio pajamų dar buvo
nedeklaravę apie 200 tūkst.,

turto – 54 tūkst. gyventojų.
Pajamas iki gegužės 2
dienos deklaruoti privalo gyventojai, pernai vykdę individualią veiklą ar įsigiję verslo
liudijimus, pardavę transporto
priemonę anksčiau nei po trejų metų ar nekilnojamąjį turtą
anksčiau nei po 10 metų, gavę
nuomos pajamų ar bet kokių
pajamų iš užsienio valstybės
ir panašiai.
Be to, deklaruoti pajamas ir
turtą privalo politikai, tarnautojai bei jų sutuoktiniai.
BNS inform.

Degalai praėjusį mėnesį
Baltijos valstybėse dar kiek
pabrango, o pigiausi išliko
Lietuvoje, rodo agentūros
BNS kaupiami duomenys.

euro už litrą.
Dyzelino litras Vilniuje per mėnesį pabrango 2,8
proc. iki 1,839 euro, Rygoje

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

– 3,3 proc. iki 1,884 euro,
Taline – 2,2 proc. iki 1,859
euro.
BNS inform.
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PASLAUGOS

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

PERKA

• Atlieku visus santechnikos
darbus. Šildymo,
vandentiekio vamzdžių
montavimas, katilinių
įrengimas, sanitarinių
prietaisų pajungimas.
Tel. 8 655 58 706. Rokiškis
• 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

• Antikvarą, sendaikčius,
militaristiką, senus
dokumentus, nuotraukas,
apdovanojimus, pinigus.
Tel. 8 610 21 765. 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. 8 613 43 941. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo savaitgaliais.
Galiu dirbti miške, biokuro
pjovimas, šviesinimas ar
nedidelės biržės. Domina bet
kokie pasiūlymai.
Tel. 8 674 71 387. Zarasai
• Vyras ieško darbo. Galiu
pjauti, skaldyti malkas.
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Esu jaunuolis ir ieškau
sezoninio darbo. Domina visi
pasiūlymai. Tel. 8 623 25 845.
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
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

SIŪLO DARBĄ
• Reikalingas melžėjas (-a).
Darbo aprašymas: melžimų
organizavimas, melžimai,

gyvulių kontrolė, melžimo ir
šaldymo įrangos priežiūra .
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. Tel. 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
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darbininko ir darbininkės
darbas kaimo turizmo sodyboje
vasaros sezonui. 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

KITA

• Žemomis kainomis
raudonąsias, baltąsias plytas,
koklius, krosnims metalinius
priedus, lietvamzdžius, dujų
balioną su reduktoriumi,
ketaus radiatorių, žaliuzes.
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Naują neišpakuotą
biotualetą. Kaina 45 Eur.
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Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Beržo malkas.
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Mažai naudotą beveik naują
Eholota Deeper Start. Galiu
siusti paštu visoje Lietuvoje .
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Dviračius. Kaina sutartinė.
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Pjūklus. Kaina sutartinė.
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Trimerius ir pjūklą. Kaina
sutartinė . Tel. 8 607 10 412.
Zarasai
• Sendaikčius. Statinę su
kranu ir aliuminio puodą.
Tel. 8 673 38 271. Rokiškis
• 4 radiatorius. 3 iš jų su
reguliuojamais termostatais.
80 l kombinuotą vandens
šildytuvą. Detalesnė
informacija telefonu. Mažai
naudoti. Radiatoriai po 35
Eur., vandens šildytuvas 50
Eur. Juodupė.
Tel. 8 656 54 394. Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus
klausos aparatus. Čekų,
vokiečių gamybos. Siunčiu.
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius žvejybos
tinklus. Pristatome. Kaina
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.
Rokiškis
• Plastikinius baltus šiltnamio
lankus. Už geros kavos
pakuotę. Tel. 8 614 19 234.
Rokiškis
• 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
• Naują hidroforo variklio
siurblį su inžektoriumi. Kaina
90 Eur. Tel. 8 630 21 024.
Zarasai
• 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
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• Avims kirpti žirkles.
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Guobos rąstus, plytas ir
koklius. Tel. 8 687 89 378.
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Jaukų namą Panemunėlio
gelež. stotyje, Rokiškio raj
.Dalinai rekonstruotas. Antras
aukštas neįrengtas, apšiltintas.
Vietinės komunikacijos.
Išlygintas, tvarkingas sklypas.
Kaina 12000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties
žemės sklypą Zarasų raj.
9,67 ha ploto (kad. nr.
4364/0002:0064). Sklypas
netoli didžiulio Čičirio
ežero (690,3 ha ploto). Nuo
sklypo atsiveria gražus ežero
vaizdas. Be tarpininkų. Arba
keičiu į butą Rokiškyje. Kaina
31000 Eur. Tel. 8 674 22 216.
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės
sklypą Rokiškio raj., Obelių
sen., Šileikių k. 8,0872 ha
ploto (kad. nr. 7325/0001:6).
Atlikti geodeziniai
matavimai. Be tarpininkų.
Arba keičiu į 2 kambarių butą
Rokiškyje. Kaina 27000 Eur.

Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• 1 kambario butą. 3 aukšte
iš 5, ne kampinis, šviesus,
šiltas. Mūrinis namas. Kaina
25000 Eur. Tel. 8 615 88 932.
Rokiškis
• Namą su 0,79 ha žemės
Zarinkiškių kaime su ūkiniu
pastatu ir pirtimi. Kaina
10000 Eur. Tel. 8 698 29 278.
Rokiškis
• Žemės sklypą Serapiniškyje.
Plotas 1,2 ha, sklypas žemės
ūkio paskirties. Aro kaina
250 Eur. Tel. 8 608 28 256.
Rokiškis
• 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.
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

NUOMA
• Ieškau ilgalaikiai nuomai
buto. Tel. 8 672 56 666.
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę
Rokiškio rajone. Kaina 180250 Eur. Tel. 8 625 06 841.
Rokiškis
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• 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

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

BALDAI
• Naudotą veikiantį unitazą.
Galimas pristatymas. Kaina
38 Eur. Tel. 8 621 28 702.
Rokiškis
• 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
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

DOVANOJA
• Dovanoju lesyklą
paukščiams. Nebereikalinga.
Tel. 8 653 87 093. Rokiškis
• 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.
Tel. 8 676 94 800. Rokiškis
• Dovanoju veidrodį su
spintele. Tel. 8 603 75 685.
Rokiškis

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

GARSO TECHNIKA
• Radiją-patefoną Rekord 354.
Kaina 15 Eur.
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Kolonėles Fenton SPB210. 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Nešiojamąjį kompiuterį
Lenovo. 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

MAISTO PRODUKTAI
• Kaimiškus vištų kiaušinius.
Mažesni kiaušiniai už 1,50
Eur 10 vnt., o didesni už 1,80
Eur 10 vnt. Tel. 8 652 58 668.
Rokiškis
• Valgomas bulves Vineta
Melodi sodinimui. Vineta
Tornado raudona luobele, vidus
baltas, ankstyva. Visos bulves
0,60 Eur/kg. Ketvirtadienį,
šeštadienį prekiaujame turguje.
Galima atvažiuoti į namus
Rokiškio raj., Sėlynės km.
Didesnį kiekį atvežame.
Tel. 8 615 53 934. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI
• Geros būklės iPhone X 64
GB. Spalva sidabrinė. Pilna
komplektacija. Dokumentai.
Dėžutė, kroviklis, ausinės,
penki dėkliukai. Pirktas naujas
Lietuvoje. Domina keitimas .
Kaina 200 Eur.
Tel. 8 602 16 269. 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

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Naują neišpakuotą galingą
benzininį pjūklą HPG. Turiu
daugiau įvairių įrankių.
Domina keitimas į diz. kurą.
Kaina 75 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Naują neišpakuotą trimerį
MTX. Domina keitimas į diz.
kurą. Kaina 75 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Naują neišpakuotą savaeigę
žoliapjovę Hecht 541 Sw.
Pagaminta Čekijoje. Kaina
derinama. Domina keitimas į
diz. kurą. Kaina 220 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Tvarkingą nulinio
apsisukimo sodo traktoriuką
Snaper. Variklis 20 HP su
tepalo filtru. Filtrai nauji,
deka 107 cm pločio, el.
paleidėjas. Kaina 1750 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Benzininį trimerį. Kaina
80 Eur. Tel. 8 639 04 429.
Rokiškis
• Žoliapjoves su defektais.
Kaina sutartinė.
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Tvarkingą sodo traktoriuką
Husqvarna. Variklis 12,5 hp,
pavarų dėžė mechaninė, deka
97 cm pločio. Nauji guoliai.
Kaina 1150 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Mažai naudotą stumdomą
žoliapjovę Craftsman. Kaina
150 Eur. Tel. 8 686 49 319.
Rokiškis
• 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

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Svarmenį Gira 16 kg. Kaina
20 Eur. Tel. 8 687 30 638.
Rokiškis
• Dviratį-treniruoklį. Mažai
naudotas. Kaina 90 Eur.
Tel. 8 616 55 300. Rokiškis
• Beveik naują naudotą vos
kelis kartus treniruoklį Sissel.
Kaina 300 Eur.
Tel. 8 612 81 381. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Senovines raudonas plytas.
Kaina sutartinė.
Tel. 8 682 60 643. Rokiškis
• Didelius akmenis. Tinka
pamatams, alpinariumams
ar sodyboms puošti. Kaina
sutartinė. Tel. 8 682 60 643.
Rokiškis
• 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
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Reduktorių. Tinka malkų
skaldyklei. Sunkus. Kaina
90 Eur. Tel. 8 647 32 700.
Kupiškis
• 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
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• BMW 320D E46 dalimis. 2
l, 110 kW. Tel. 8 627 41 833.
Rokiškis

• Opel Astra, Zafira dalimis.
2001 m., 2 l, 74 kW. Vairo
kolonėlę, dėžę, sankabą,
spyruokles. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1998 m.,1,9
l, 81 kW. Variklį, dėžę, vairo
kolonėlę, sankabą.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Automobilio Smart lietus
ratus su padangomis R15.
Skirtingi pločiai. Kaina
185 Eur. Tel. 8 686 74 923.
Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9
l, 81 kW, 85 kW, 96 kW. Yra
daug dalių. Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• Naudotas padangas R14
195/70. 2 vnt. Kaina 22 Eur.
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• Dalimis: 1999 m., VW Passat
1,9 l, TDI, 81 kW, 2003 m.,
Audi A6, universalas, 1,9 l, 96
kW, 2004 m., Citroen C3, 1,4 l,
TDI, 66 kW, 2007 m., Mazda
3, 1,6 l, benzinas.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 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
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• 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. 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
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PRAŠO PADOVANOTI
• 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

PREKĖS VAIKAMS
• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Kuro talpyklą. Tel. 8 610 72
268. Rokiškis
• Renault Megane Scenic.
1997 m., 1,9 l, TDI, 66 kW.
Galiojantis draudimas ir TA.
Kaina 370 Eur.
Tel. 8 621 03 019. Rokiškis
• Mercedes-Benz E220.
Greičių dėžės defektas. Kaina
800 Eur. Tel. 8 618 18 606.
Rokiškis
• Paauglio dviratį. 24 colių
ratai. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Audi B4 visą arba dalimis.
1992 m. Daugiau informacijos
telefonu. Tel. 8 618 60 325.
Rokiškis
• Seat Ibiza. 2000 m., 1,9 l,
TDI, 66 kW, TA iki 202405-19. Darbinis automobilis.
Kaina 700 Eur.
Tel. 8 611 47 542. Anykščiai
• Puikų dviratį.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Opel Zafira. 2002-12, dyzelis,
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2,0 l, 74 kW, nauja TA. Kaina
1150 Eur. Tel. 8 614 55 406.
Rokiškis
• Volvo V70. 2005 m.,
benzinas/dujos, 2,4 l. Dujos
gamyklinės. Daug privalumų.
Kaina 1250 Eur.
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Audi A4 (angliška). 2008
m., 2,0 l, TDI, 105 kW, TA
iki 2022-12. Lieti ratai R18.
Šildomos odinės sėdynės. Tv
navigacija. Muzika Bosse.
Labai tvarkinga mašina. Kaina
3150 Eur. Tel. 8 673 06 263.
Panevėžys
• Priekabą - namelį ant ratų
su lietuviškais dokumentais
ir numeriu. Pasibaigusi TA.
Viduje yra lovos, buitinė
technika. 4 vietų. Būklė prasta.
Panevėžys. Kaina 750 Eur. Tel.
8 673 06 263. Panevėžys
• 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 2023-0620. 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

Rokiškio turizmo ir verslo informacijos
centras lankėsi Lietuvos ambasadoje
Latvijoje

Balandžio 28 d. Ilzenbergo dvaro ir ūkio pakviesti Rokiškio turizmo
ir verslo informacijos
centras lankėsi Lietuvos
ambasadoje Latvijoje/Lietuvas vēstniecība Latvijā.
Į susitikimą atvyko įvai-

rių turizmo agentūrų atstovai.
Rokiškio atstovai pristatė
rajono turizmo objektus, degustacijas bei įdomybes.
Ilzenbergo dvaras pristatė savo veiklą, turizmo naujienas bei pakvietė ragauti
dvaro ūkyje užaugintos ir
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pagamintos produkcijos.
Susitikimas
praėjo
sklandžiai, dalyviai aktyviai
domėjosi Rokiškio kraštu.
Tikisi sulaukti žingeidžių
turistų grupių.
Rokiškio turizmo ir
verslo informacijos centro
inform.
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Gegužės 3-oji,
antradienis,
18 savaitė.

Makaronai su vištiena ir kreminiu citrininiu padažu
INGREDIENTAI:
• 400 gramų makaronų
• 500 gramų vištienos filė (naudojau
krūtinėlę, bet tinka ir šlaunelių mėsa)
• 300 mililitrų pieno
• 200 mililitrų grietinėlės, 35%
riebumo (galima keisti pienu ar liesa
grietinėle)
• 40 gramų sviesto (2 šaukštų)
• 30 gramų kvietinių miltų (2 šaukštų)
• 50 gramų kietojo sūrio
• 50 gramų sūrio su melsvuoju pelėsiu
• 1 vienetas citrinų
• 4 skiltelės česnako (vidutinio dydžio)
• 1 šaukštelis džiovinto raudonėlio
• šiek tiek prieskonių vištienai
• šiek tiek druskos
• šiek tiek pipirų
• šiek tiek alyvuogių aliejaus (arba
sviesto, kepimui)
• 1 sauja baziliko (ar mėtų, ar kitų
žalumynų)

Iki Naujųjų liko 242 dienos.
Dangaus kūnai:
saulė teka 5.36 val.,
leidžiasi 20.56 val.
Dienos ilgumas 15.20 val.
Mėnulis (jaunatis)
Saulės diena (skirta atkreipti
dėmesį į saulės energijos
galimybes)
Pasaulinė spaudos laisvės diena
1791 m. pirmosios rašytinės
Konstitucijos Europoje diena

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Aldevinas, Aleksandras, Arvystas,
Jaunius, Jokūbas, Juvenalis,
Kantvydė, Pilypas
Rytoj: Antanina, Florijonas,
Dargailas, Mintautė, Monika,
Vitalija
Poryt: Irena, Mykolas, Barvydas,
Neris, Pijus, Angelas, Anielius

Jaunimo organizacijų
atstovai dalyvavo Lietuvos
Jaunimo metų atidaryme

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1469 — gimė italų politikas ir
filosofas Niccolo Machiavelli (Nikola
Makiavelis).
1494 — keliautojas Cristopher
Columbus (Kristupas Kolumbas) atrado salą, kuri vėliau buvo pavadinta
Jamaika.
1841 — Naujoji Zelandija formaliai paskelbta Didžiosios Britanijos
kolonija.
1874 — gimė vienas turtingiausių Prancūzijos istorijoje verslininkų,
kvepalų pramonės magnatas Francois Coty (Fransua Koti).
1902 — George Parker (Džordžas Parkeris) užpatentavo plunksnakotį.

Balandžio 29 d. RJOS
„Apvalus stalas“ kartu su
jaunimo organizacijų atstovais, Jaunimo Reikalų
Koordinatoriumi bei Rokiškio Jaunimo Centru
dalyvavo Lietuvos Jaunimo metų atidaryme!
Renginio metu klausėsi
jaunimo grupių atliekamus
kūrinius, diskusijos apie

jaunus žmones, taip pat
turėjo galimybę pasišnekučiuoti su kitais jaunuoliais iš įvairiausių Lietuvos
miestų ir kartu pasidalinti
gerąja patirtimi. Šauniai
praleido laiką, laukia ir
kitų jaunimo metų renginių!
Rokiškio jaunimo
organizacijos „Apvalus
stalas“ inform.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Vištieną supjaustome vidutinio dydžio kubeliais ir pagal skonį pagardiname mėgstamais vištienos prieskoniais ir druska (jei prieskoniai be druskos).
2. Apkepiname keptuvėje su šiek tiek aliejaus (arba sviesto) iki vištiena bus iškepusi.
Suberiame ją iš keptuvės į dubenį ir uždengiame, kad neatvėstų.
3. Užkaičiame virti makaronus. Verdame pasūdytame vandenyje 1 minute trumpiau
negu nurodyta ant pakuotės.
4. Toje pačioje keptuvėje, kurioje kepė vištiena, ant vidutinės kaitros ištirpiname sviestą.
Beriame smulkiai sukapotą (arba išspaustą) česnaką ir maišydami pakepiname apie 30
sekundžių. Beriame miltus ir maišydami pakepiname ant vidutinės kaitros 1-2 min. (turėtume gauti košelę). Nuimame keptuvę nuo kaitros ir maišydami šluotele pamažu supilame pieną. Pirmą trečdalį pilame lėtai, labai gerai išmaišydami, kad neliktų gumuliukų,
o likusį pieną galima supilti greičiau. Tada supilame grietinėlę, išmaišome.
5. Suberiame raudonėlį, įtarkuojame citrinos žievelę. Grąžiname keptuvę ant vidutinės
kaitros ir maišydami pakaitiname iki padažas šiek tiek sutirštės, taps kremiškas.
6. Įspaudžiame pusės citrinos sultis (apie 2 v.š.), įtarkuojame sūrius, įberiame žiupsnelį
pipirų ir gerai išmaišome. Paragaukite, ar patinka skonis. Jei norisi sūriau, įberiame šiek
tiek druskos, o jei norisi daugiau rūgštelės - įspaudžiame dar citrinos sulčių.
7. Išvirusius makaronus nusunkiame (šiek tiek virimo skysčio pasiliekame). Į paruoštą
padažą sudedame makaronus bei vištieną. Maišydami pakaitiname ant vidutinės kaitros
1-2 min, kad viskas sušiltų. Jei norisi skystesnio padažo, įpilame šiek tiek makaronų
virimo skysčio.
8. Patiekiant galima pabarstyti šviežiais žalumynais - labai tinka bazilikai ar mėtos.

Dienos socialinės globos centre renginys
skirtas Motinos dienai

Ledo ritulio čempionate –
13 įvarčių

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1791 — Lietuvos ir Lenkijos —
Žečpospolitos — Seimas priėmė
pirmąją Europoje bei antrąją pasaulyje (po JAV) konstituciją.
1856 — gimė Liudvika Didžiulienė-Žmona, prozininkė, dramaturgė. Mirė 1925 m.
1871 — gimė Vincas Čepinskis,
lietuvių fizikas ir chemikas. Mirė
1940 m.
1881 — gimė prozininkas
ir dramaturgas Jurgis Smalstys
(Smolskis). Sušaudytas 1919 m.

Post scriptum

Neįmanoma sukurti laisvės
autoritarinėmis priemonėmis.

Tryliktąją pergalę Lietuvos ledo ritulio U13
B čempionate Rokiškio
KKSC sportininkai pažymėjo pelnydami net 13
įvarčių.
Rungtynėse Vilniuje rokiškėnai 13:4 sutriuškino
Geležinio Vilko ledo ritulininkus ir į savo sąskaitą įsirašė dar 3 taškus.
Net 6 įvarčius Rokiškiui

pelnė Einaras Rakūnas, po 2
pridėjo Kajus Bečelis ir Matas Gustas, o po sykį įvarčiu
pavyko pasižymėti Ugniui
Vlasovui, Rokui Kišūnui ir
Auriui Čiurui.
Gegužės 8 dieną Rokiškio komandos laukia išvyka
į Klaipėdą ir susitikimas su
HC Klaipėda.
Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto centro
inform.

Rokiškio dienos socialinės globos centre vyko
renginys skirtas Motinos
dienai.
Už koncertą ir puikią
nuotaiką dėkoja Rokiškio
Rudolfo Lymano muzikos

mokyklos šauniems mokiniams ir jų mokytojoms.
Antra renginio dalis
buvo skirta veiklai kartu
su mama: mamos piešė dovaną sau! Užsiėmimą vedė
projekto „Oktopus" mokytojas Vytautas Daščioras.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Visas mamas su artėjančia Motinos diena pasveikino Rokiškio socialinės
paramos centro direktorė
Jolanta Paukštienė.
Rokiškio dienos centro
neįgaliems jaunuoliams
inform.
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Rokiškio jaunimo centro jaunuoliai
miškuose vis dar randa ką tvarkyti

Orų prognozė gegužės 4-6 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Gegužės 4 d.

Naktį -2
Dieną 12

V,
4-9 m/s

Gegužės 5 d.

Naktį 1
Dieną 14

P,
5-10 m/s

Gegužės 6 d.

Naktį 5
Dieną 15

P,
4-9 m/s

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija
BERNARDAS ALOYZAS BLIUDŽIUS 1944-05-20 - 2022-04-23
ALGIRDAS PRANAS PUKĖNAS 1939-02-10 - 2022-04-26
Pandėlio seniūnija
ALĖ KAZANAVIČIENĖ 1951-04-29 - 2022-04-22
Balandžio 30 d. Rokiškio jaunimo centro atvirojo darbo su jaunimu ir
dailės mokyklos jaunimas
kartu su darbuotojomis
Aurelija ir Gitana bei medžiotoju Juozu Davainiu
smagiai padirbėjo klubo
„Alseta“ medžioklės plotuose.

Bedirbant buvo įdomių
diskusijų, džiaugsmų, pasidalinimų, geros nuotaikos
ir jaunatviškos energijos.
Jaunimas pavasario akcijoje
Darom dalyvauja nuo 2010
m. ir vis dar randa ką daryti.
Radinių būta įvairių : maišelių, butelių, batų, padangų,
lėlių, televizoriaus monito-

rių ir kt.
Po naudingo darbo jaunuoliai patys išsikepė lašinių su kiaušiniene ir pailsėjo medžiotojų namelyje.
Medžiotojas Juozas visiems
dirbusiems padovanojo kepures.
Rokiškio jaunimo
centro inform.

Nauji taršos reikalavimai palengvins
dalies verslo veiklą

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas sako,
kad naujas ūkinės veiklos
poveikio aplinkai reguliavimas, be kita ko, švelninantis amoniako taršos
reikalavimus, siūlomas
siekiant palengvinti nuotekų valyklų, kiaulių ūkių
bei sąvartynų veiklą.
Pasak jo, Lenkijoje
amoniako normatyvas yra
10 kartų didesnis negu Lietuvoje.
„Lenkijoje
leidžiama
per parą išmesti tiek, kiek
Lietuvoje per vieną valandą. Danija ar Švedija net
nenustato amoniako verčių. Lietuvoje yra labai
aukštos vertės, todėl mes
turime diskusiją“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė S.
Gentvilas, atsakydamas į
„darbiečio“ Aido Gedvilo
klausimą apie lengvinamas
sąlygas dėl kiaulių fermų
taršos.

Ministras pabrėžė, kad
reglamentavimas būtų keičiamas ne tik kiaulininkystės ūkiams.
„Mes amoniako normas
esame tiek numažinę, kad
jos nuotekų valykloms
stabdo įsiteisinimą, veiklą,
kiaulininkystės
ūkiams,
sąvartynams“, – teigė S.
Gedvilas.
Ketvirtadienį LRT paskelbto tyrimo autoriai
teigia, kad pagal Aplinkos
ministerijos projektą gamintojai galės nemažinti taršos, o ją ribojančias
priemones taikyti tik tada,
kai patiems tai atrodys
įmanoma. LRT duomenys
rodo, kad tokių pataisų ne
vienerius metus siekė didieji kiaulių augintojai. Jų
atstovai tvirtina, kad įdiegti apsaugos technologijas
ūkiams yra per brangu.
Anot LRT, pagal projektą kiaulių ir paukščių
ūkių taršą siūloma matuoti tik pagal vieną kriterijų

iš dviejų, taikomų dabar.
Teršėjas nebūtų priverstas diegti taršą mažinančių priemonių, o tik turėtų
siekti tai daryti – jeigu manytų, kad tai įmanoma.
Pasak LRT, tokių palengvinimų
reikalauja
Lietuvos kiaulių augintojų
asociacija. Daliai jos narių gresia netekti leidimų
veikti dėl pernelyg didelės
aplinkos taršos amoniaku.
Kiaulininkų atstovai sako,
kad taršos mažinimas yra
itin brangus, gresia ūkių
bankrotai.
Ekspertai tvirtina, kad
priemonių taršai mažinti
yra, o kiaulių augintojams
buvo suteikta pakankamai
laiko susitvarkyti.
Aplinkos ministerijos
projektą turi pasirašyti
aplinkos bei sveikatos apsaugos ministrai, tačiau su
Sveikatos apsaugos ministerija jis derintas nebuvo,
ji jam nepritaria.
BNS inform.

Atšaukiama ekstremali situacija: ką reikia
žinoti apie ligos išmokas
Vyriausybės sprendimu nuo gegužės 1 d. atšaukiama ekstremalioji
situacija dėl koronaviruso pandemijos. Tai reiškia, kad laikina, ekstremaliosios situacijos metu
galiojusi nedarbingumo
pažymėjimų išdavimo ir
ligos išmokų mokėjimo
tvarka taip pat nustoja
galioti. Grįžus prie įprastos tvarkos, medikams,
pareigūnams ar švietimo
darbuotojams
nebebus
skiriamos padidintos ligos išmokos.
Nedarbingumo
pažymėjimus per
nuotolį gydytojai galės
išduoti tik
užkrečiamųjų ligų
atvejais.
Pasibaigus ekstremaliai
situacijai, sveikatos, visuomenės saugumo, viešosios tvarkos palaikymo,
švietimo srityse dirbantiems žmonėms, užsikrėtusiems COVID-19 liga vykdant savo profesinę veiklą,
nebebus skiriamos didesnės ligos išmokos. Laikino nedarbingumo metu
jiems bus mokamos įprasto dydžio ligos išmokos,
siekiančios 62,06 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
Iki šiol šiems darbuotojams buvo mokamos 77,58
proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo
uždarbio
dydžio ligos išmokos, kai
darbdavys
patvirtindavo, kad darbuotojas COVID-19 susirgo vykdydamas savo profesinės
veiklos funkcijas.
Laikinoji tvarka nebegalios nuo gegužės 1 d.
Tačiau darbuotojams, kuriems nedarbingumo pažymėjimas išduotas iki
balandžio 30 d., paskirta
padidinta ligos išmoka bus

mokama tol, kol jie atgaus
darbingumą, tai yra ir po
gegužės 1 d.
Tiems
darbuotojams,
kurie vykdydami savo profesinę veiklą susirgs COVID-19 po gegužės 1 d. ir
jiems bus išduotas nedarbingumo pažymėjimas po
šios dienos, bus skiriama
įprasto dydžio ligos išmoka.
Ar bus pokyčių tėvams
slaugantiems
sergančius vaikus?
Kadangi jau kurį laiką
izoliacija po kontakto su
sergančiu COVID-19 nebėra privaloma, o nuo gegužės 1 d. bus panaikinti
visi ribojimai, susiję su koronaviruso pandemija, nedarbingumo pažymėjimai
sergančio vaiko priežiūrai
išduodami tokia pat tvarka,
kaip ir prieš pandemiją.
Ligos išmoka už vaiko
slaugą siekia 65,94 proc.
išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, ji gali būti mokama
vienam iš tėvų ar globėjų.
Ar tiks nuotoliniu
būdu išduodamas
nedarbingumo
pažymėjimas?
Jei susirgusiam žmogui
pasireiškia negalavimai,
atitinkantys užkrečiamosios ligos požymius, tik
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gydytojui nusprendus ir
įvertinus užsikrėtimo riziką, nedarbingumo pažymėjimas galės būti išduodamas nuotoliniu būdu.
Visais kitais atvejais būtina tiesioginė konsultacija
dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo.
Svarbu prisiminti, kad
gydytojo išduotas nedarbingumo pažymėjimas savaime nėra pagrindas skirti
ligos išmoką. Norint gauti
ligos išmoką iš „Sodros“,
reikia būti apdraustam
(tuo metu turėti darbo ar
tarnybos santykius) bei
pirmajai ligos dienai būti
įgijus ne trumpesnį kaip 3
mėnesių per paskutinius 12
mėnesių arba ne trumpesnį
kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos
socialinio draudimo stažą.
Ligos išmokos dydis apskaičiuojamas kiekvienam
asmeniui individualiai pagal jo draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui
einančius tris mėnesius,
buvusius prieš mėnesį iki
mėnesio, kai žmogus susirgo. Pavyzdžiui, jei asmens
laikinasis nedarbingumas
prasidės 2022 m. gegužę,
bus vertinamos sausio-kovo mėnesių draudžiamosios pajamos.
LR socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos inform.

2022-05-03
GYVULIAI, GYVŪNAI
• Piemenį. Kaina 160 Eur.
Tel. 8 635 55 416. Rokiškis
• Kaimiškai augintas kiaules.
3,5 Eur/kg. Tel. 8 620 31 985.
Rokiškis
• Įvairaus amžiaus triušius.
Pateles ir patinus. Yra keli Rex
Tri Color triušiukai.
Tel. 8 604 83 293. Rokiškis
• Kelias bičių šeimas.
Tel. 8 686 29 387. Rokiškis
• Šviežiapienes karves.
Pasirinkimas iš trijų karvių.
Tel. 8 676 51 261. Rokiškis
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• Sėklinius daugiagalvius
svogūnus. Tel. 8 627 08 628.
Rokiškis
• Įvairių veislių pomidorų ir
paprikų daigus. Viskas po 1
Eur. Galiu atvežti.
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Miežius sėklai.
Tel. 8 618 60 325. Rokiškis
• Mažai naudotą augalų - daigų

stovą. Susilanksto . Kaina 40
Eur. Tel. 8 646 81 861. Kaunas
• Avižas. Turiu 700 kg. Kreiptis
tel. +37062035063. Rokiškio r.,
Čivylių km. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 625 24 216. Rokiškis
• Vynuogių sodinukus: Agat
Donskoj, Supaga, Reliance,
Juodupė, Talisman, K. M.
Zaporožskij, Varduva, Nero,
Stella, Liepsna, Širvinta,
Solaris, Muskat Odeskij, Guna,
Lilla, Aliošenkin, Himrod,
Viktorija. Tel. 8 617 57 592.
Rokiškis
• Žirnius, vasarinius kviečius ir

dokumento reikalavimus.
Ginkluotės
kontrolės
inspektoriai turės galimybę
gauti informaciją apie rajone dislokuotuose daliniuose tarnaujančio personalo
skaičių, turimų pagrindinių
ginkluotės ir technikos sistemų tipus, jų skaičių.
Lankydamiesi poligonuose ir mokymo laukuose inspektoriai galės susipažinti su karinių vienetų
vykdoma veikla, apžiūrėti
pagrindinių ginkluotės ir
technikos sistemų pavyzdžius, nurodoma pranešime.

2011 metais ESBO parengtas Vienos dokumentas
įpareigoja šiai organizacijai
priklausančias
valstybes
kasmet pateikti informaciją apie savo karines pajėgas, gynybinių pajėgumų
vystymo planus ir karinį
biudžetą, taip pat iš anksto
informuoti apie planuojamą
karinę veiklą.
Valstybės taip pat įsipareigoja priimti savo teritorijoje nustatytą skaičių
kitų šalių karinių ekspertų
inspekcijų ir vizitų į karinius dalinius.
BNS inform.

• Džiungariukus su narveliu.
Pridedu maistą, kraiką. Yra dar
ir antras aukštas. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 676 95 516. Rokiškis

AUGALAI

Lietuvos ginkluotės kontrolės ekspertai
vertins karinę veiklą Suomijoje

Gegužės 3–6 dienomis
Lietuvos
kariuomenės
ginkluotės kontrolės inspektoriai Suomijoje atliks
pasirinkto rajono inspekciją, domėsis Suomijos
karine veikla pietinę šalies dalį apimančiame regione.

Atlikę inspekciją, Lietuvos kariuomenės atstovai
parengs Europos saugumo
ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) šalims
ataskaitą, kurioje pateiks
vertinimą, kaip Suomija
vykdo 2011 metų Vienos

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

Pakvietė karalius anglą,
rusą ir lietuvį. Kas ilgiau
išbus su šešku, tas gaus pusę
karalystės. Anglas: dvi, tris,
penkias minutes... Išėjo ir
sako:
- Daugiau negaliu.
Rusas: penkias, dešimt,
penkiolika minučių. Išėjo ir
sako:
- Daugiau negaliu.
Lietuvis: vieną, dvi, tris
valandas. Išėjo šeškas ir sako:
- Daugiau negaliu.
***
Ateina Petriukas į mokyklą.
Mokytoja jo klausia, koks
skaičius eina po 8.
- Devyni.
- Šaunuolis. Kas tave
išmokė pažinti skaičius? - vėl
klausia mokytoja.
- Tėtis.
- Puiku. Na, o koks skaičius
eina po 10?
- Valetas, - atsako
Petriukas.
***
Petka su Čiapajavu bėga
nuo baltųjų. Jie pamato
motociklą su prikabintu
vėžimu. Čiapajavas - ant
motociklo, Petka į vėžimą.
Po kurio laiko čiapajavas
klausia:
- Petka kiek baltųjų vejasi?
Petka:
- Du,du,du...
Čiapajavas suskaičiavo 6.
Važiuoja toliau, vėl klausia:
- Kiek dabar?
- Du, du, du, du...
čiapajavas suskaičiavo
8. Aha reikia dar greičiau

važiuoti. Po kelių minučių vėl
klausia:
- Na kiek dabar?
- Du, du, durniau tu! Taigi
vėžimas be dugno!
- O ką, manei motociklas
su varikliu?
***
Kaimo žmogelis sako
kaimynui:
- Žinai, Jonai, vakar pirmą
kartą buvau teatre!
- Patiko?
- Labai, ypač pabaigoje, kai
dalino paltus. Paėmiau po tris
sau ir žmonai.
***
Du draugeliai kalbasi:
- Įsivaizduoji, mano
namuose pelė iš katino
tyčiojasi!
- O tai čia kaip?
- Praeitą naktį sūrį
spąstuose valerijonu ištepė.
***
Į daktarą kreipėsi blondinė,
nukritusi nuo laiptų. Sako:
- Lipau laiptais ir nukritau.
Susimušiau. Skauda.
- Imkite šio tepalo ir
sutepkite vietas, kur kritote, sako daktaras.
Praeina diena ir pas daktarą
ateina visas būrys žmonių su
sumušimais:
- Daktare, kažkokia kvaiša
ištepė laiptus tepalu.
***
Sumanė mokslininkai
prakalbinti beždžiones.
Pakvietė geriausius
dresuotojus iš
Amerikos, Vokietijos ir
Lietuvos, davė daug maisto,
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bananų, nu visko ko tik jie
paprašė. Po mėnesio
atėjo pažiūrėt kaip sekėsi.
Na nuėjo pirma pas
amerikietį
- Aš ją šėriau, pasakas
skaičiau, niekaip
neprakalbinau, - skundžiasi
amerikietis.
- Ir man nesisekė, - sako
vokietis, - šėriau kas dvi
valandas, teliką rodžiau,
nekalba niekaip.
Nu nuėjo pas lietuvį o tas
sėdi bananus valgo teliką
žiūri:
- Čia juk beždžionės
maistas, - rėkia komisija
- Ta beždžionė jau
peršerta nebegali nei
pažiūrėt į bananus
- Meluoja jis viską!
Aš nei vieno banano iš jo
negavau! - neišlaikiusi ima
rėkti beždžionė.
***
Tėtis atidaro sūnaus
kambario duris ir pamato jį
stovintį kampe
- Petriuk, ką tu darai?paklausia tėtis.
- Praktikuojuosi
mokyklai.
***
Buratinas su Pinokiu,
veža dinamitą. Buratinas uz
vairo, o Pinokis priekaboje,
prilaiko dinamitą, kad
neišsimėtytų. Buratinas
lekia, greitis didelis, mašina
kratosi, trankosi, o gale
Pinokis:
-Alio, Buratinas, nuimk
gazus, ne malkas veži.

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

