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Iš Kuveito į Rokiškį – ne tik dėl cepelinų

3 p.

Skambi ir smagi balandžio 
pabaiga Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokykloje

Kamajų seniūnijoje 
žmonos atlaidumas 
dėl smurto šeimoje 
bausmės išvengti 
nepadėjo

14 p.

2 p.

PRENUMERUOKIT
LAIKRAŠTĮ
TELEFONU

8 666 76777

7 p.

6 p.

Igoris Skripka – bandymuose iš šlako kurti keramiką, 
juvelyriką bei išgauti rubiną

4 p.

Laisvės kovų istorijos muziejus 
Obeliuose - surikiuoti 
eksponatai ar istorinės 

2 p.
Balandžio mėnesio Tarybos 
posėdyje tik vienas klausimas 
sulaukė nepritarimo

5 p.



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-05-06 2 psl.

Geltonskruostis žaltys iš 
arti

Rokiškio Sirena užfiksavo 
saulėje besišildančius geltons-
kruosčius žalčius. Gyvūnai 
pastebėti Ažubaliuose, Pan-

dėlio seniūnijoje, Rokiškio 
rajone.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Skambi ir smagi balandžio pabaiga Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokykloje

Balandžio 28 d. Biržų pi-
lies didžiojoje menėje vyko 
pirmasis Respublikinis 
jaunųjų pianistų konkur-
sas „Mažoras minoras“. 
Konkurse dalyvavo Vil-
niaus, Kauno, Molėtų, Pa-
nevėžio, Zarasų, Kupiškio, 
Pasvalio, Ukmergės, Pa-
kruojo, Biržų ir Rokiškio 
jaunieji pianistai.  Rokiš-
kio Rudolfo Lymano mu-
zikos mokyklos mokiniai 
konkurse pasirodė puikiai: 
Tadas Žalys tapo I vietos 
laureatu, Emilia Balyura 
- III vietos laureate,  Vėjū-
nė Varnaitė pelnė dalyvio 
diplomą. Šiuos mokinius 
konkursui rengė  mokyto-
ja Aušra Baltrūnienė. Vil-
tė Ašakėnaitė, mokytojos 
Violetos Bružienės mokinė,  
tapo II vietos laureate, o 
Ema Adomavičiūtė, moky-
tojos Audronės Kralikienės 
mokinė -  III vietos laurea-
te. Viltė Milaknytė ir  Viltė 
Vaitoškaitė tapo III vietos 
laureatėmis. Mergaites 
konkursui paruošė moky-
toja Asta Vagonienė.

Minėtąją balandžio 28 d. 
choreografijos skyriaus šiuo-
laikinio šokio grupė „Fies-
ta“, mokytoja Rima Bielo-
vienė, dalyvavo XI-ojoje 
respublikinėje šokių šventėje  

Kaip skiedrovežis 
Rokiškyje kelią žymėjo

2022 05 03 tarp 15.00 ir 
15.30 val. skiedrovežis, gali-
mai veždamas biokurą į Ro-
kiškio katilinę, paliko vos ne 
kilometro ilgio skiedrų pėd-
saką. Skiedros pradėjo byrėti 
Panevėžio gatvėje ties įsuki-

mu į TA stotį ir tęsėsi iki IKI 
parduotuvės.

Liudininkų teigimu, skie-
drovežį su praviromis galinė-
mis durimis sustabdė policija.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

„IŠ APLINKUI - JONAVA 
2022“ , kuri skirta  Jonavos 
Janinos Miščiukaitės meno 
mokyklos choreografijos 
skyriaus 30--mečiui pami-
nėti.

Šią dieną ir pačioje mo-
kykloje skambėjo muzika 
-  mokyklos kieme vyko 
koncertas, skirtas Tarptauti-
nei džiazo dienai. Renginio 
organizatorius ir vedėjas – 
mokytojas Karolis Pratkus 
su jaunųjų atlikėjų būriu 
nuotaikingomis melodijomis 
šildė vėsoką pavasario po-
pietę, kūrė pakilią nuotaiką. 
Džiaugiamės, kad renginyje 
gausiai dalyvavo mokinių 

tėveliai.
Muzika skambėjo ir Ro-

kiškio krašto muziejuje, ku-
riame balandžio 29 d. mūsų 
mokyklos mokinė Austėja 
Antonovaitė surengė rečita-
lį, taip užbaigdama muzikos 
mokykloje nueitą ne viene-
rių metų kelią, įprasminda-
ma savo gebėjimus ir įgytas 
žinias. Jaunosios smuikinin-
kės mokytoja Laima Kano-
pienė, koncertmeisterė Asta 
Vagonienė.  

Mėnesį skambių akordu 
užbaigė kanklininkės, ba-
landžio 30 d. dalyvavusios 
Panevėžio muzikos moky-
kloje vykusiame IX respu-

blikiniame vaikų ir jaunimo 
konkurse „Tirlytis 2022“.  
Mūsų mokyklą šiemet kon-
kurse  atstovavo mišrus tau-
tinių instrumentų ansamblis 
– Emilija Gačionytė, Simo-
na Simanavičiūtė, Austėja 
Vedeikaitė, Eglė Tūskaitė, 
Meda Braukylaitė ir Goda 
Spundzevičiūtė. Mergaičių  
mokytoja Asta Mičelienė. 
Ansamblis, atlikęs du kūri-
nius – nuotaikingą lietuvių 
liaudies šokių pynę ir svajin-
gą klasikinę pjesę, tapo  III 
vietos laureatėmis.  

Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos 
mokyklos inform.

Sulaužė sūpynes
2022 m. gegužės 4 d. 18.51 val. pranešta, kad Rokiškio 

r., Obeliuose, namo kieme, sulaužytos sūpynės. Nuostolis 
– 800 eurų. 

Panevėžio VPK inform.

Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose - surikiuoti 
eksponatai ar istorinės pamokos Jums?

Laisvės kovų istorijos 
muziejus Obeliuose - suri-
kiuoti eksponatai ar istori-
nės pamokos Jums?

Laisvės kovų istorijos 
muziejus Obeliuose – tai 20 
kilometrų Zarasų kryptimi 
nutolęs nuo Rokiškio rajono 
centro muziejus, kviečia pa-
žvelgti ne tik į eksponatus, o 
taip pat ir pažinti juos apsu-
pusią istoriją bei ypatingus 
pasakojimus. Muziejuje su-
kaupta virš 12000 tūkstančių 
eksponatų, kurie čia atsirado 
dėl muziejaus įkūrėjo A.A. 
partizano, mokytojo bei is-
toriko Andriaus Dručkaus 
pastangų. Muziejuje rasite 
ne tik eksponatų tarpukario 
Lietuvos laikotarpio, par-
tizaninio judėjimo, okupa-
cinio laikotarpio temomis, 
bet ir šiuolaikinės Lietuvos 
kovos už laisvę eksponatus 
bei su Lietuvos kariuomene 
susijusius atributus. Daugelis 
eksponatų yra vienetiniai eg-
zemplioriai, kurie dėl žmo-
nių pasitikėjimo muziejaus 
įkūrėju, atsidūrė būtent Obe-
liuose.

Atvykus į muziejų ne vien 
sužinosite įdomias istorijas 
apie Lietuvos kelią į laisvę, 
tarkime, kodėl ant eksponuo-

jamo kryžiaus matome kulkų 
skyles, bet ir galėsite suda-
lyvauti edukacinėse progra-
mose, viena iš jų, „Atstatyti 
bunkeriai laisvės kovų isto-
rija prabyla". Joje patirsite 
partizanų gyvenimo subtily-
bes bunkeryje, apsivilksite 
uniformas ir susipažinsite su 
partizanų naudojamais gin-
klais, ekipuote bei kasdiene 
rutina. „Kokias edukacija 
vykdome? Tai viena eduka-
cija yra pagal kultūros paso 
programą „Atstatyti bun-
keriai laisvės kovų istorija 
prabyla“, tai ši edukacija yra 
tikrai labai aktyvi moksleivių 
tarpe. Taip pat, dar yra edu-
kacija „Tremties istorija“, 
dėl kurios taip pat teiksime 
prašymą dėl kultūros paso 
programos patvirtinimo,“ 
– sakė muziejininkė Dijana 
Meškauskienė.

Be to, muziejus yra pui-
kiai tinkamas moksleiviams, 
norint paįvairinti pilietinio 
ugdymo, istorijos pamokas 
ar šeimoms keliaujant po 
Sartų regioninį parką ar ki-
tas Aukštaitijos apylinkes. 
„Priešais mūsų muziejų yra 
turizmo maršrutai, todėl, kaip 
pavyzdys, organizuojame tu-
ristinius žygius, nukreipiame 
lankytojus aplankyti ne tik 

Rokiškį ir Obelių kraštą, bet 
taip pat ir nuvažiuoti į Zara-
sus aplankyti Antazavės šilo 
bunkerius ir taip susipažinti 
su Zarasų krašto istorija. Na, 
o jei nuo Obelių važiuojate 
link Latvijos, galite aplankyti 
ir savanorių kapus“, – pami-
nėjo muziejaus skyriaus ve-
dėjas Valius Kazlauskas.

Muziejus yra tapęs pilie-
tiškumo ugdymo centru Ro-
kiškio rajone ir kviečia tiek 
moksleivius, tiek šeimas ne 
tik sužinoti apie Lietuvos is-
toriją, bet taip pat interakty-
viai bei gerai praleisti laiką!

Iki susitikimo Laisvės 
kovų istorijos muziejuje 
Obeliuose!

Daugiau informacijos: 
https://www.muziejusro-
kiskyje.lt/apie-muzieju/obe-
liu-muziejus

Bendrauti Facebook pus-
lapyje: https://www.facebo-
ok.com/obeliumuziejus

Darbo laikas: antradie-
niais – šeštadieniais 10–16 
val.

Norint aplankyti muziejų 
kitu laiku, prašome iš anksto 
susitarti telefonu.

Ekskursijos ir edukaci-
nės programos užsakomos 
iš anksto tel. 8-458 79603, 
8-686 13741 arba el. paštu 
obeliumuziejus@gmail.com

Laisvės kovų muziejaus 
Obeliuose inform.

Rokiškio socialinės paramos centras 
vykdo AKCIJĄ, reikalingų daiktų 
surinkimą mūsų rajone prieglobstį 
radusiems ukrainiečiams bei skurdą 
patiriantiems žmonėms.

Renkame NAUJUS ARBA MAŽAI DĖVĖTUS (švarius) 
pavasario - vasaros sezoną atitinkančius drabužius, 
batus, patalynę, rankšluosčius, indus ir kt.

Pirmadienį - ketvirtadienį nuo 9.00 -16.00 val. 
(pietūs 12:00-12:45)

J. Basanavičiaus g. 8, Rokiškis, 3 aukštas.
Teirautis tel. 8 698 32531.



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-05-063 psl.

Iš Kuveito į Rokiškį – ne tik dėl cepelinų
Iš Rokiškio kilęs, bet 

jau daug metų po pasau-
lį keliaujantis Vidmantas 
Matusevičius į gimtąjį 
kraštą grįžta retai. Dir-
bantis, kaip save pavadino 
Vidmantas, aktyvaus gyve-
nimo būdo treneriu, vyras 
septynerius metus gyveno 
Airijoje, dabar - jau de-
vynerius Kuveite, bet prie 
vienos vietos neprisiriša 
– turistinė viza įpareigoja 
kas tris mėnesius išvykti ir 
vėl parvykti į tą pačią šalį. 
Rokiškį Vidmantas vadina 
Rūgpienių kaimu – mat 
gyvenimo tėkmė čia lėtes-
nė. Na, ir griežtos mitybos 
besilaikantis treneris kartu 
su drauge Gema (tariama 
- Džema) čia leidžia sau 
ir atsipalaiduoti, valgyda-
mi lietuvišką maistą ir, be 
abejo, cepelinus. „Tik per 
atostogas“, - šypsodamasis 
pridūrė Vidmantas.

- Esate gimęs ir augęs 
Rokiškyje? Ką galite pasa-
kyti apie tuos laikus?

- Taip, gimiau ir augau 
Rokiškyje, mikrorajone 
prie „Iki“ parduotuvės. Bai-
giau Rokiškio 3-ąją viduri-
nę mokyklą, dabar, atrodo, 
„Romuvos“ vadinasi. Ką 
mėgau? Lankiau dziudo, 
mėgau gamtą, laipioti po 
medžius, važinėti dviračiu, 
o mėgstamiausios, kartu ir 
lengviausios, pamokos buvo 
kūno kultūra ir dailė. Mūsų 
klasė buvo labai stipri, visi 
gerai mokėsi, o aš buvau 
pats prasčiausias mokinys, 
nes man buvo visai neįdomu 
mokytis. Mokykloje buvo 
sustiprinta anglų kalba, o 
aš jos visiškai nemokėjau. 
Jeigu dabar mano mokytoja 
sužinotų, kaip dabar kalbu 
angliškai, gal infarktą gau-
tų. Jeigu reiktų rinktis, kuria 
kalba iš trijų – lietuvių, anglų 
ar rusų – kalbėti, rinkčiausi 
anglų kalbą. O mokykloje aš 
tiesiog praslydau.

- Ir ką, kaip toks „pras-
tas mokinys“, studijavote?

- Įstoti į Kūno kultūros 
institutą nepavyko, todėl 
įstojau mokytis ergoterapi-
jos Utenoje. Kai pradėjau 
mokytis, neturėjau jokio 
supratimo, ką tas žodis reiš-
kia. Man ten mokytis buvo 
lengva. Dabar džiaugiuosi, 
kad mokiausi anatomijos, 
psichologijos, filosofijos. Pa-
baigęs studijas, Vilniuje pusę 
metų dirbau ergoterapeutu. 
Už tokį darbą - labai maži 
pinigai. Pasiūlė dirbti Santa-
riškėse puse etato, kur mano 
atlyginimo nebūtų užtekę net 
pavalgyti. Po to gavau trene-
rio darbą „Impulse“. Du me-
tus gyvenau labai linksmai, 

turėjau dideles galimybes, 
naudingų pažinčių, bet pasi-
darė nuobodu. Sutikau man 
patinkančią merginą ir išvy-
kome į Airiją.

- Ir kaip sekėsi Airijoje?
- Atvykęs į Airiją, dirbau 

statybose, nes nemokėjau 
kalbėti angliškai. Bet pa-
mačiau, kad tai – ne man. 
Statybininkai labai „basic“ 
(primityvūs) žmonės daž-
niausiai, nenorėjau likti to-
kio lygio. Mergina, su kuria 
kartu atvykau į Airiją, mane 
paliko, pasakiusi, kad man 
reikia užsidirbti pinigų. Ji 
buvo įpratusi prie prabangos, 
gero gyvenimo Lietuvoje. 
Susiradau darbą restorane. 
Man davė, kur gyventi, ten 
buvo viešbutukas ant van-
denyno kranto. Priimamas 
į darbą pamelavau, kad esu 
dirbęs restorane Lietuvoje 
ketverius metus. Po šiek tiek 
laiko mano melas išaiškėjo, 
bet mane paliko dirbti. Dir-
bau padavėju ir virtuvėje, o 
kartu mokiausi anglų kalbos. 
Ten dirbdamas, stengiausi 
nebendrauti lietuviškai. Sė-
dėjau vakarais su žodynu ir 
mokiausi anglų kalbos.

Kai prasidėjo ekonomi-
nė krizė, darbo ten man ne-
beliko. Išvykau į Dubliną. 
Mokėjau labai bazinę anglų 
kalbą. Jau turėjau gelbėtojo 
sertifikatą. Kažkaip išsilai-
kiau egzaminą, nors ir ne-
mokėjau anglų kalbos. To 
būtinai reikėjo, dirbant vieš-
butyje. Dubline gavau darbą 
geriausiame Gym‘e (sporto 
klube). Ten buvau vienintelis 
atvykėlis darbuotojas. Taip 
nutiko, kad generalinis di-
rektorius mane išprovokavo 
ir vos su juo nesusimušiau. 
Gavau palikti darbą. Noriu 
pasakyti, kad daug kur užsie-
nyje vyksta toks nervų karas 
– jeigu nori atleisti darbuo-
toją, elgiasi mandagiai, bet 
laukia, kada pratrūksi. Jeigu 
pratrūksti, reiškia, pralaimė-

jai ir turi išeiti...
 Išėjęs iš to sporto klubo, 

gavau darbą gėjams draugiš-
kame klube. Iš pradžių net 
nesupratau, kur pakliuvau. 
Mano įsivaizdavimas apie 
kitos orientacijos žmones 
buvo kitoks. Netikėtai pate-
kau tarp įdomių, išskirtinių 
žmonių. Portugalai, ispanai, 
brazilai... Gyvenome įdomų 
socialinį gyvenimą. Tuo lai-
kotarpiu pardaviau mašiną ir 
nusipirkau dviratį. Tuo metu 
mokiausi ir koledže. Nuste-
bau, kad Dubline su polici-
ninkais galima gana draugiš-
kai pakalbėti. Kartą sustabdė 
mane su motoroleriu ir be 
teisių. Baudos negavau, tik 
pabarė. O su dviračiu ten 
galėjau važiuoti visur - dau-
gybė dviračių takų. Lyja ar 
nelyja, sninga ar ne, visada 
važiuodavau dviračiu.

- O kaip atsidūrėte Ku-
veite?

- Kartą ėmiau ir supratau, 
kad daugiau nebepasiek-
sime, reikia judėti toliau. 
Mano mergina dirbo mene-
džere aukso centre. Savinin-
kai apkaltino ją vagyste. Tai 
buvo jų pačiu suorganizuo-
ta. Turėjau įgijęs asmeninio 
trenerio pasirengimą ir 10 
kvalifikacijų, mano mergi-
na – taip pat. Ėmėme ieškoti 
trenerio darbo. Tuo metu vi-
siškai neturėjau supratimo, 
kokia tai šalis yra Kuveitas. 
Jeigu būčiau daugiau žino-
jęs, galbūt būčiau pasirinkęs 
Dubajų, Kiniją, Malaiziją... 
Bet, kaip sakoma, „žmogus 
be problemų gali gyventi tris 
dienas, ne daugiau“. Jeigu 
nėra problemų, žmogus jas 
susikuria arba pačios atsi-
randa.

- Kas būdinga žmonių 
kultūrai Kuveite?

- Kuveite vyksta ištisinės 
derybos dėl visko ir žaidimas 
su kantrybe. Tokia arabų kul-
tūra. Žmonės turi du veidus 

– „šventuolio“ ir tikrasis. 
Viešumoje tikrojo veido ne-
pamatysi. Pas mus netikru-
mo mažiau. Be to, ten nieko 
nėra per vidurį – arba nieko, 
arba maksimumas. Važiuo-
dami kelyje, kuveitiečiai ne-
silaiko jokių taisyklių, daž-
nai lenktyniauja. Sakoma, 
jeigu moki vairuoti Kuveite, 
mokėsi bet kur. Ištisinis pyp-
sinimas gatvėse. Norėdamas 
pereiti gatvę, žmogus turi 
eiti tiesiog bet kur, galima 
sakyti, kad perėjų ten nėra. 
Niekas nebaudžia ir už vai-
ravimą, kalbant telefonu, ra-
šant žinutes, ten yra įprasta, 
kad vairuotojas rankose lai-
ko telefoną. Jeigu pritrūksi 
kantrybės ir kitam vairuoto-
jui parodysi nepadorų ges-
tą, gali sėsti net į kalėjimą. 
Tai nepriimta. Nepriimtas ir 
viešas santykių aiškinima-
sis, kalbėjimas pakeltu tonu. 
Kartą susipykome su mergi-
na ir aš ją aprėkiau – susi-
rinko nemažai smalsuolių ir 
policija.

- O kaip pats trene-
rio darbas Kuveite? Kaip 
vyksta treniruotės?

- Žmones čia reikia mo-
kyti judėti. Jie nemoka nei 
šokinėti, nei daryti pritūpi-
mų, atsispaudimų. Daugelis 
nežino, ką reiškia bėgti. Pas 
juos nėra šaligatvių, visur 
važinėja mašinomis. Negalu 
sakyti, kad daug dirbu kaip 
treneris – daugeliui reikia su 
manim tik pasikalbėti. Pa-
vyzdžiui, moterys neįpratę 
šeimoje kalbėtis apie tai, kas 
joms rūpi, kas negerai, dėl ko 
liūdi, užtat drįsta papasakoti 
man. Šalis tikrai turtinga, 
gyvena iš naftos, mokesčių 
nėra, tad užmokestis tikrai 
nemažas. Galiu sau leisti pa-
kankamai nemažai.

- Ar priimtinos Jums 
kuveitietiško pasaulio tai-
syklės?

- Vos atvykę į Kuveitą, 

buvome kaip vaikai arabiš-
kame pasaulyje. O ten reikia 
galvoti, ką darai - priimtinas 
išorinis santūrumas. Kuo 
daugiau gyveni jų pasaulyje, 
tuo daugiau jį atstumi. Ma-
nau, mes, europiečiai, nieka-
da nesuprasime jų pasaulio. 
Net kinietis savo mąstysena 
artimesnis. Manau, kad ir ne-
reikia bandyti Kuveite ieško-
ti logikos - reikia mėgautis 
tuo, kas yra, priimti ir nau-
dotis privalumais. Kuveite 
daugiau bendraujame su 
kitataučiais: amerikiečiais, 
ukrainiečiais, rusais, lenkais, 
airiais, anglais... Ten pats turi 
susikurti savo žmonių ratą, 
nėra viskas ant lėkštutės pa-
dėta. Atrodytų, daug žmonių 
pažįsti, bet ta pažintis - pa-
viršutiniška. Susipažįstama 
ir bendraujama visokiuose 
užsiėmimuose, kitur žmo-
nėms sudėtinga susitikti. Dar 
pastebėjau, kad žmonės ten 
labai materialistai. Vedybos 
yra sandoris, iš meilės būna 
tik kartais. Nors žmonės la-
bai turtingi, bet nedaugelis 
jų laimingi. Dauguma laiką 
leidžia apsipirkinėdami ir 
valgydami. Svarbūs daly-
kai čia - mašinos, briliantai, 
įvaizdis... Bet netikėtai gali 
nustebti, kai toks viskuo ap-
sirūpinęs žmogus ims ir pa-
dės visiškai nepažįstamam 
žmogui.

- Ar vertina Jus kaip tre-
nerį vietiniai?

- Vien dėl to, kad europi-
etis, toks treneris yra aukš-
tumoje, o pavyzdžiui, tai-
vanietis - ne lygis. Kuveite 
labai svarbus išsilavinimas ir 
mandagumas.

- Kaip vyksta treniruo-
tės?

- Save vadinu aktyvaus 
gyvenimo būdo treneriu, nes 
mokau daug ko – plaukti 
banglente, važiuoti dviračiu, 
kilnoti svarsčius, šokinėti, 
susitvarkyti mitybą. Tris me-

tus Kuveite  turėjau mitybos 
kompaniją. Po to ją perėmė 
kiti žmonės, kurie įmonę 
uždarė, iššvaistė pinigus. Ži-
nojau, kaip tai pasibaigs, bet 
surizikavau.

- Laikotės ypatingos die-
tos. Kokia ji?

- Tai mityba gyvulinės 
kilmės produktais, vaisiais 
ir nekrakmolingomis daržo-
vėmis.

- O kaip Lietuva su ce-
pelinais ir šaltibarščiais? 
Ar mėgstate lietuviškus 
valgius?

- Mėgstu visus lietuviškus 
patiekalus – cepelinus, kiau-
lieną, sūrį, šaltibarščius, bet 
tik per atostogas.

- O kaip draugė?
- Taip pat, bet irgi - tik per 

atostogas.

- O kas kiek laiko Jūsų 
atostogos?

- Turistinė viza Kuveite 
galioja tik 3 mėnesius, todėl 
vis turiu išvykti ir vėl grįž-
ti. Važiuojame daug kur. Su 
Gema Rokiškyje buvome 
kokius 4 kartus. Čia gyvena 
mano mama, patėvis. Brolių 
ar seserų neturiu. Man labai 
patinka keliauti ir stengia-
mės atostogų vykti į vis kitą 
šalį. Pasaulis tikrai labai di-
delis ir dar daug jame neap-
lankytų vietų.

- Ar pasikeitė Rokiškis 
nuo paskutinio karto, kai 
jame buvote?

- Taip, labai pasikeitė. 
Miestas labai sutvarkytas. 
Atsirado dviračių takai, šva-
ru. Ypač tai matyti, pabuvo-
jus Kuveite, kuris yra gana 
šiukšlinas, netvarkingas 
miestas. Gražus Rokiškio 
dvaras, ežeras. Man panašu į 
Kopenhagą, tokios pat spal-
vos, jaučiasi skandinaviška 
įtaka.

Rita GRIGALIENĖ
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Igoris Skripka – bandymuose iš šlako kurti keramiką, juvelyriką bei išgauti rubiną
Rokiškis, nors ir ne 

didmiestis, tačiau savy-
je talpina nemažą kiekį 
žmonių – deimančiukų. 
Vienas jų – chemikas, ju-
velyras, dizaineris, vitra-
žistas, tautodailininkas 
bei verslininkas Igoris 
Skripka. Nors pakalbintas 
apie naujausius savo tyri-
nėjimus, menininkas ir ty-
rinėtojas atsakė: „Ai, tai 
kad ir taip visi žino“, drį-
some tuo suabejoti ir su-
galvojome paviešinti. Pa-
skutiniai Igorio Skripkos 
tyrinėjimai vyko Vilniaus 
dailės akademijos Telšių 
fakultete – vyko kūrybi-
nės dirbtuvės su produktu 
„Cinivitro“ – iš termofi-
kacinės jėgainės šlakų ir 
nerūšiuojamų stiklo atlie-
kų sudarytu medžiagų 
deriniu. Užsiėmimų metu 
buvo atlikti praktiniai ir 
teoriniai eksperimentai, 
siekiant išsiaiškinti me-
džiagos gamybos esmines 
savybes, tirti jos panau-
dojimo galimybes juvely-
rikos bei keramikos sri-
tyse. Kūrybinės dirbtuvės 
pasiteisino. Perspektyvų 
tokiam medžiagos panau-
dojimui yra. Dabar, pasak 
I. Skripkos, vyks kūrybi-
nės dirbtuvės, bandant iš 
šlako išgauti rubiną.

- Kur gimėte ir augo-
te? Ir po kuriuos Lietuvos 
kampelius likimas nešio-
jo?

- Gimiau Vilniuje. Iki 5 
metukų gyvenau Lentvary-
je, toliau, jei nesigilinant į 
smulkmenas - 2 metus gy-
venau Krasnodare. Grįžęs iš 
Krasnodaro, vienerius me-
tus gyvenau Alytuje, tada 2 
metus gyvenau Kaune, tada 
4 metus gyvenau Prienų ra-
jone Popsių kaime, tada vėl 
grįžau į Kauną. Po 8 klasės 
išvažiavau 3 metams į Vil-
nių. Vidurinę mokyklą bai-
giau Vilniuje. Grįžau į Kau-
ną ir pabaigiau P. Mažylio 
medicinos mokyklą, įgijau 
klinikos laboranto specialy-
bę. Susituokiau ir nuo 1991 
metų gyvenu Rokiškyje. 
Kartu su žmona Loreta už-
auginome 2 vaikus,  Karolį 
ir Domantą.

- Tikriausia Jūsų bio-
grafija būtų gana įspūdin-
ga, pabandykime ją bent 
šiek tiek apžvelgti.

- Vienuolika metų dirbau 
Rokiškio rajono ligoninės 
laboratorijoje. 1997 metais 
baigiau Maskvos kinema-
tografijos instituto kompiu-
terinės grafikos kursus ir 
tais pačiais metais įkūriau 
individualią įmonę, kurio-
je iki dabar dirbu leidybos, 

reklamos, dizaino bei juve-
lyrikos srityse. Juvelyrikos 
amato išmokau paauglys-
tėje pas garsų Kauno juve-
lyrą Joną Varkalį. Jis buvo 
mano tėvų artimas draugas. 
Nuo to laiko juvelyrika tapo 
mano hobiu. Nuo 1997 m. 
teikiu juvelyro paslaugas 
Rokiškio rajono gyvento-
jams. Nuo 1999 metų iki 
2003 metų dirbau laikrašty-
je „Rokiškio pragiedruliai“ 
dizaineriu - maketuotoju. 
Nuo 2003 metų iki 2005 
metų dirbau Latvijos kom-
panijoje SIA „Krauklitis“ 
dizaineriu. Kūriau pramo-
ninį dizainą kanceliarijos 
produkcijai (sąsiuvinių vir-
šelius, įpakavimą, teminis 
stilių). Nuo 2007 m. esu 
Rokiškio rajono verslinin-
kų asociacijos prezidentas. 
Nuo 2010 m. vykdau įvairią 
projektinę veiklą Rokiškio 
rajone bei mieste. Dalyvau-
ju įvairiuose tarptautiniuose 
projektuose. 2013 m. bai-
giau vitražų gamybos ir sti-
klo apdirbimo kursus ir nuo 
to laiko dalyvauju plene-
ruose, vedu juvelyrikos bei 
vitražo darbų edukacinius 
užsiėmimus. 2015 m. bai-
giau Šiaulių universiteto or-
ganizuotus pedagogikos pa-
grindų kursus ir įgijau teisę 
vesti vaikų užklasinės vei-
klos būrelius ir mokymus. 
2017 m. Padariau vitražus 
Skėmų koplyčiai ir Pakruo-
jo sinagogai. 2018 m. iš 
uosio medienos sukūriau ir 
pagaminau Skėmų pensio-
nato koplyčiai altorių, sa-
kyklą, sakralinius Kristaus 
kančios kelio stotelių rėmų 
raižinius. 2019 m. Skėmų 
pensionate plenero metu iš 

žalvario sukūriau ir paga-
minau medį – fontaną. Skir-
tą vidaus interjerui puošti. 
Nuo 2019 m. esu Rokiškio 
tautodailininkų asociacijos 
valdybos narys. 2020 m. 
Skėmų pensionate plene-
ro metu sukūriau vitražinį 
pano „Geroji žinia“. 2020 
m. man buvo skirta Lietu-
vos kultūros tarybos indi-
viduali stipendija. Jos dėka 
ne tik rajono, bet ir kitų 
rajonų gyventojai dalyvavo 
edukaciniuose juvelyrikos 
užsiėmimuose. 2021 m. 
dalyvavau Biržų muziejaus 
organizuotame tarptautinia-
me archeologijos dienų pro-
jekte. Kurio metu vedžiau 
bronzos liejimo edukaci-
nius užsiėmimus. Liejome 
bronzinius strėlių antgalius 
senovine technologija... Ir 
tai - ne viskas.

 Lietuvių ir rusų kalba 
vedu dvi edukacines progra-
mas (juvelyrikos ir vitražų 
gamybos), skirtas įvairaus 
amžiaus žmonėms. Jų metu 
mokau žmones juvelyrikos 
amato bei vitražų gamybos 
pagrindų. Dirbu su tauriai-
siais, spalvotais ir juodai-
siais metalais, akmeniu, 
medžiu, oda, polimerais bei 
kitomis medžiagomis.

Dalyvavau arba vyk-
džiau įvairią projektinę vei-
klą, kurioje bendradarbiauta 
su Latvija, Estija, Lenkija, 
Baltarusija. Visus projektus 
apžvelgti būtų sudėtinga. 
Vienas paskutinių - 2021 ir 
2022 metais Vilniaus dailės 
akademijos Telšių fakultete 
buvau kūrybinių dirbtuvių 
vadovas. Kartu su studen-
tais bei dėstytojais dirbome 
elektrochemijos bei antrinių 

žaliavų perdirbimo srityse. 
Projekto iniciatorius bei 
vykdytojas - Vilniaus dailės 
akademija.

- Domitės įvairiausiais 
dalykais. Kaip save api-
būdintumėte, kas vis dėlto 
esate - chemikas, dizaine-
ris, juvelyras, vitražistas, 
tautodailininkas – visi vie-
name ar nė vienas iš jų?

- Apibūdinčiau taip: gy-
venu labai turiningą gy-
venimą, mėgstu iššūkius. 
Niekada nesidairau atgal ir 
niekada nieko neplanuoju į 
priekį. Specialybė ar amatas 
- tai tik raktas, kuris atraki-
na duris bei padeda geriau 
pažinti pasaulį.

- Naujausias klausimas, 
kurio ėmėtės – šlako pa-
naudojimo galimybės. Pa-
aiškinkite nežinantiems, 
kas tai yra šlakas?

- Šlakas - kitaip tariant, 
pelenai, kurie susidaro ter-
mofikacinėje elektrinėje, 
deginant šiukšles prie 1050 
laipsnių Celsijaus. Tai at-
lieka, kurios susidaro di-
deli kiekiai ir iki šiol nėra 
technologijos, galinčios 
šią atlieką pakartotinai pa-
naudoti. Ji tiesiog pilama į 
kalnus. Klaipėdos termofi-
kacinė elektrinė kartu su 
Vilniaus dailės akademija 
ieškojo galimybės šią me-
džiagą panaudoti mene bei 
pramonėje. Aš buvau pa-
kviestas pravesti kūrybines 
dirbtuves.

- Kokiose srityse ma-
tote galimybę panaudoti 
šlaką?

- Kūrybinių dirbtuvių 

metu pavyko atrasti tokį 
medžiagos apdirbimo būdą, 
kuris leidžia šią medžia-
gą plačiai naudoti statybų 
sektoriuje (gaminant grindų 
bei apdailos plyteles), ke-
ramikos gaminių gamybos 
sektoriuje (indai, vazonai, 
aukštatemperatūriniai ša-
motiniai gaminiai), meno 
dirbinių gamybos sektoriu-
je (čia medžiaga labai tinka 
dėl savo savybių). Taip pat 
- nuotekų bei kenksmingų 
medžiagų filtravimo sekto-
riuose.

Iš karto po kūrybinių 
dirbtuvių, vykusių šių metų 
balandžio pabaigoje, I. 
Skripka pažymėjo: „Reikia 
galvoti apie eksperimentų 
tęsimą. Atlikti seriją ban-
dymų dėl medžiagos toksiš-
kumo, atsparumo klimato 
sąlygoms bei UV spindu-
liams. Taip pat, jau su turi-
mu šių kūrybinių dirbtuvių 
įdirbiu būtų galima sukurti 
meninių darbų kolekciją iš 
šlakų ir pristatyti Lietuvoje 
bei užsienyje. Tokiu būdu 
atkreiptume dėmesį į šiukš-
lių rūšiavimo bei ekologi-
nes problemas, pritrauktu-
me investicijas naujiems 
produktams kurti“.

- Kas iš to patirtų nau-
dos?

- Pirmiausia tai sumažė-
tų gamtos tarša atliekomis, 
be to, galutinis vartotojas 
turėtų labai kokybišką pro-
duktą, kuris gerokai prana-
šesnis savo savybėmis bei 
kaina už analogus rinkoje.

- Vedėte kūrybines 
dirbtuves Telšiuose apie 
šlako panaudojimo ga-

limybes. Ką pavyko tuo 
metu nuveikti, kas paaiš-
kėjo?

- Sukūrėme naujus prin-
cipus antrinių žaliavų per-
dirbimo technologijoje. 
Analogų šiai dienai nėra. 
Rezultatais labai susido-
mėta. Bus dirbama toliau, 
atliekami laboratoriniai 
tyrimai, ruošiama rinkos 
analizė, medžiagos studija. 
Dabar skaičiuojami gamy-
bos kaštai, tobulinama me-
todika. Jeigu neatsiras biu-
rokratinių ar kitokių kliūčių 
- planuojama pritraukti 
verslo sektorius.

- Ar, Jūsų žiniomis, jau 
yra priimta konkrečių 
sprendimų dėl šlako pa-
naudojimo?

- Šiai dienai Europoje 
šlako antrinis perdirbimas - 
didžiulis galvos skausmas. 
Yra bandymų daryti grin-
dinio trinkeles bei asfaltą 
iš šios medžiagos. Tačiau 
šlako procentinis santykis 
gaminyje - tik 20 procen-
tų. Mūsų atrasta metodika 
leidžia panaudoti šlaką iki 
75 procentų viso gaminio 
masės.

- Su kokiomis idėjomis 
dirbate dabar?

- Šiuo metu baiginėju 
pradėtus darbus ir užsiimsiu 
kūryba.

- Galbūt turite dar ko-
kių kitų rokiškėnams ne-
žinomų hobių?

- Gal kiek mažiau rokiš-
kėnams žinomas hobis - da-
lyvauju įvairiuose pėsčiųjų 
žygiuose.

Rita GRIGALIENĖ
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Balandžio mėnesio Tarybos posėdyje tik vienas klausimas sulaukė nepritarimo
Balandžio 29 d. Rokiš-

kio rajono savivaldybės 
tarybos posėdyje kartu su 
darbotvarkės aptarimu 
svarstytas 41 klausimas. 
Beveik visiems sprendimų 
projektams Taryba prita-
rė, išskyrus Nevyriausybi-
nių organizacijų tarybos 
2021 metų veiklos ataskai-
tos klausimą. Šįkart posė-
dyje dalyvaujančių buvo 
nedaug – 18. Septyni neda-
lyvavusieji nurodė patei-
sinamas savo neatvykimo 
priežastis.

Ketvirtadalis klausimų – 
dėl ataskaitų 
patvirtinimo
Net 10 klausimų Tarybo-

je – dėl savivaldybės biu-
džetinių įstaigų bei uždarųjų 
akcinių bendrovių ataskaitų 
patvirtinimo. Pateiktos UAB 
„Rokiškio autobusų parko“, 
AB Rokiškio butų ūkio, AB 
„Rokiškio komunalininkas“, 
UAB „Rokiškio vandenys“, 
Rokiškio socialinės paramos 
centro, Obelių socialinių 
paslaugų namų, VšĮ Rokiš-
kio pirminės asmens svei-
katos priežiūros centro, VšĮ 
Rokiškio rajono ligoninės, 
VšĮ Rokiškio psichikos svei-
katos centro, Rokiškio rajo-
no savivaldybės Visuomenės 
sveikatos biuro 2021 metų 
veiklos ataskaitos.

„Rokiškio autobusų 
parko“ direktorius 
pasitiktas sveikinimais 
bei linkėjimais
Bene didžiausio dėme-

sio sulaukė UAB „Rokiškio 
autobusų parko“ direkto-
rius Antanas Taparauskas. 
Pasirodo, nemažą tarybos 
posėdžių salės dalį užėmė 
jo palaikyti atėję žmonės. 
Pristatęs 2021 metų ataskai-
tą, matyt, kaip įprastai „Au-
tobusų parko“ direktorius 
laukė pylos. Pranešęs apie 
tai, kad sumažino bendrovės 
nuostolį, nupirko penkis ma-
žesnius ir taupesnius autobu-
sus, A. Taparauskas čia pat 
išgirdo opozicijos Tarybos 
nario I. Tarvydžio repliką esą 
rezultatas pasiektas tik per 
gausias savivaldybės dotaci-
jas. Bandančių bendrovės di-
rektorių pateisinti ir suprasti 
buvo kur kas daugiau. Kaip 
pasisakė Tarybos narė Greta 
Giriūnaitė: „Vadovas jaunas, 
sunku tokią įstaigą išlaikyti, 
kai tęsiami kitų pradėti dar-
bai. Nuostolis beveik 100 
tūkst. eurų sumažintas. Gai-
la, kad sulaukiate nepelnytos 
kritikos. Ji yra žiauri.“ A. Ta-
parauską ragino nepasiduoti 
ir Stasys Mekšėnas: „Iš klai-
dų mokomės. O pinigų buvo 
ir bus“. Šio Tarybos nario 
žodžiai palydėti plojimais. 

Gali būti, kad prie gausaus 
palaikymo prisidėjo ypatin-
ga posėdžio data – būtent šią 
dieną Antanui Taparauskui 
sukako 30 metų. Šia proga 
jis sulaukė gėlių bei sveiki-
nimų.

Susirūpinta policijos 
pareigūnų ateitimi
Tarybos posėdyje daly-

vavo ir Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komi-
sariato Rokiškio rajono poli-
cijos komisariato viršininkas 
Rimantas Čepulis, kadangi 
spręsta dėl bendradarbiavi-
mo sutarties tarp Rokiškio 
rajono savivaldybės ir Pa-
nevėžio apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato 
pasirašymo. Rajone trūksta 
policijos pareigūnų – per tre-
jus metus čia dirbti atėjo tik 
3 pareigūnai. Rimantas Če-
pulis pažymėjo, kad patrulių 
atlyginimas 874 „į rankas“, 
vidurinioji grandis gauna 
maždaug 1184 eurus atlygi-
nimo. Tai tikrai nėra mažas 
atlyginimas rajone. Deja, 
jaunimas turi daug ambicijų, 
o darbas įtemptas, reikia tu-
rėti daug įgūdžių, daug žinių. 
Patrulių mokymai trunka 1 
metus, vidurinės grandies - 
3,5 metų, bet turintieji aukš-
tąjį išsilavinimą gali tapti 
pareigūnais per 1,5 mėnesio. 
Rokiškio rajono savivaldybė 
pritarė, kad reikia jaunimą 
paskatinti rinktis šią profesi-
ją, skiriant finansavimą.

Sovietiniai simboliai bus 
demontuoti arba 
uždažyti
Taip pat kone visoms sa-

vivaldybėms dabar aktua-

lus klausimas dėl sovietinių 
skulptūrų bei simbolių de-
montavimo. Rokiškio rajone 
yra šešios Antrojo pasaulinio 
karo Sovietų sąjungos karių 
palaidojimo vietos - Juodu-
pėje, Rokiškyje, Obeliuose, 
Kamajuose, Pandėlyje ir Vo-
verynės kaime, Panemunėlio 
seniūnijoje. Šios vietos yra 
registruotos kaip kultūros 
paveldo objektai. Kai kurie 
meninę vertę turintys objek-
tai saugotini, tačiau kareivio 
skulptūras, esančias Juodu-
pės, Rokiškio ir Obelių so-
vietinių karių palaidojimo 
vietose siūlyta nukelti. Nu-
spręsta, kad nereikia saugoti 
įrašų bei simbolikos (žvaigž-
džių, vėliavų, herbų). Siūlyta 
sovietinę simboliką uždažy-
ti, užtinkuoti ir pan. Egidijus 
Vilimas pasisakė: „Kariau-
dami su rusų skulptūromis, 
pamirštame simbolius kola-
borantams. Reikia tai daryti, 
neįžeidžiant žmonių, kurių 
artimieji yra žuvę. Kapai yra 
aktualu, skausminga, reikia 
pakalbėti ir su bendruomenė-
mis, galbūt rusų, pastatyti jų 
kryžius.“ Tarybos narė Lina 
Meilutė Datkūnienė siūlo-
mam sprendimui pritarė: 
„Mirusių atminimą saugome 
ir gerbiame. Mano galva, šis 
klausimas yra kiek per vė-
lai sprendžiamas. Žinome, 
kad sovietinė simbolika už-
drausta seniai. Geresnio lai-
ko nėra, kaip juos pašalinti 
šiandien. Agresijos negalime 
toleruoti.“

Pasigesta susidomėjimo 
renovacija
Pristatant „Rokiškio butų 

ūkio“ ataskaitą, pastebėta, 

kad Rokiškyje renovuojamų 
namų nėra daug: šiuo metu 
renovuojami tik 4 daugiabu-
čiai, pasirašytos dar kelios 
sutartys. Domėtasi galimybe 
renovuoti daugiabučius Juo-
dupėje.

Socialinių paslaugų 
centro ataskaita 
pasitikta palankiai
Palankiai sutikta Rokiškio 

socialinių paslaugų centro 
ataskaita. Ją pristatė centro 
direktorė Jolanta Paukštienė. 
Tarybos narė Dijana Meš-
kauskienė apie šią ataskaitą 
pastebėjo: „Daug savianali-
zės ataskaitoje, čia darbas - 
ne dėl darbo, bet kad atlieptų 
poreikius.“ Gintaras Girš-
tautas pastebėjo, kad centro 
paslaugas reikėtų daugiau 
reklamuoti.

Poliklinika daugiau 
dėmesio skirs ilgalaikei 
priežiūrai namuose
Rokiškio pirminės as-

mens sveikatos priežiūros 
centro direktorė Danguolė 
Kondratenkienė atkreipė 
dėmesį, kad mobilus testa-
vimo punktas nuo gegužės 
1 d. nebeveiks. Lieka testa-
vimas greitaisiais antigeno 
testais, o registracija tele-
fonu bus vykdoma tik dėl 
skiepų. Sveikatos priežiūros 
centras planuoja investuoti 
į ilgalaikę priežiūrą namuo-
se. Šiuo metu yra prižiūrima 
tokios pagalbos reikalingų 
200 pacientų, tačiau planuo-
jama turėti 600. Nebelikus 
ribojimų dėl koronaviruso, 
poliklinikoje grįžtama prie 
kontaktinių paslaugų, tačiau 
nuotolinė paslauga ir toliau 

išlieka – ypač, jeigu pacien-
tas pageidauja tik prasitęsti 
vaistų receptą.

Ligoninės personalas
sensta – ieškoma išeičių
Rokiškio rajono ligoninės 

naujajam direktoriui Rai-
mundui Martinėliui Tarybos 
narys Irmantas Tarvydis už-
davė klausimą dėl ligoninės 
personalo – esą 56 gydytojai 
yra priešpensinio amžiaus, 
o tai didesnė pusė gydyto-
jų. Klausta ir apie tai, ką 
naujasis vadovas žada da-
ryti su problemomis, kurios 
yra sukėlė neigiamą atgarsį 
visuomenėje. R. Martinė-
lis atsakė, kad stengiamasi 
pritraukti jaunus gydytojus 
bei slaugytojus. Yra ligoni-
nėje ir vienas darbuotojas 
iš Baltarusijos, kuris jau 
įleido šaknis, sprendžiamas 
klausimas ir dėl darbuotojų 
iš Ukrainos, o bėdos, nutikę 
kito vadovo darbo laikotar-
piu, yra išspręstos.

Komitete ir Jaunimo 
reikalų taryboje – 
Paulius Varnas
Tarybos narys Paulius 

Varnas užėmė net dvi vietas 
po jauno politiko Karolio 
Baraišio netekties – jis tapo 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės Teisėsaugos, mandatų, 
etikos, informacijos komite-
to bei Jaunimo reikalų tary-
bos nariu.

Nepritarta 
Nevyriausybinių 
organizacijų tarybos
2021 metų veiklos 
ataskaitai
Turėta pastabų dėl Rokiš-

kio rajono savivaldybės Ne-
vyriausybinių organizacijų 
tarybos 2021 metų veiklos 
ataskaitos pateikimo formos. 
Siūlyta, kad šią ataskaitą 
turėtų pristatyti ją rengusi 
pirmininkė Raimonda Stan-
kevičiūtė – Vilimienė. Itin 
kategoriškai prieš ataskaitą 
pasisakė Stasys Mekšėnas, 
taip pat ir keletas kitų. Me-
ras Ramūnas Godeliauskas 
taip pat pasisakė, kad ši atas-
kaita jam sukėlė klausimų 
bei minčių, kad ataskaitoje 
užfiksuota vien šios tarybos 
pirmininkės nuomonė. Tai 
buvo vienintelis sprendimo 
projektas, kuriam Taryba 
nepritarė: 12 susilaikė, 4 bal-
savo prieš, vienas buvo nusi-
šalinęs.

Skundas dėl ligonių 
maitinimo 
nepasitvirtino
Dėl ankstesniame Tary-

bos posėdyje iškelto klausi-
mo esą ligonių maitinimas 
Rokiškio rajono ligoninėje 
neatitinka poreikių – buvo 
atliktas vidinis tyrimas, pa-
aiškėjo, kad paduotas vienas 
traputis nebuvo gydytojo 
rekomendacija, tačiau pažei-
dimų nenustatyta, nors ir pri-
pažinta, kad maistas galėtų 
būti ir gražiau patiekiamas, 
ir skanesnis. Naujajam ligo-
ninės vadovui rekomenduota 
kontroliuoti maistą tiekian-
čią įmonę.

Kiti sprendimų projektai 
didesnių reakcijų nesukėlė, 
jiems pritarta be diskusijų.

Rita GRIGALIENĖ



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-05-06 6 psl.

Kamajų seniūnijoje žmonos atlaidumas dėl smurto šeimoje bausmės 
išvengti nepadėjo

Du kartus savo žmonai 
sukėlęs fizinį skausmą Ka-
majų seniūnijos gyventojas 
A. K. faktiškai už abu kar-
tus sulaukė žmonos atleidi-
mo, tačiau jam tai išvengti 
bausmės nepadėjo. Pane-
vėžio apylinkės teismo Ro-
kiškio rūmų teisėja Loreta 
Kukelkienė tenkino pro-
kurorės pareiškimą ir 55 
metų vyrui skyrė bausmę. 
Tikėtina, kad smurtauti 
linkęs, tačiau anksčiau nė 
karto neteistas, vyriškis 
pasimokys ir daugiau nei 
rankų, nei kojų prieš su-
tuoktinę nebekilnos.

Policija kviesta du 
kartus
Nuo smurto nukentėjusi 

žmona policiją iškvietė tiek 
2022 m. vasario 27 d., tiek 
kovo 4 d. Abu kartus vyras 
fizinį skausmą savo antrai 
pusei sukėlė miegamajame ir 

abu kartus buvo girtas – va-
sario mėnesį į alkotesterį jis 
įpūtė 2,21 promilę, o kovo 
-  1,72 promiles. Pirmą kartą 
keletą kartų stipriai sudavęs 
kumščiais į kojas ir du kar-
tus - į veidą, sutuoktinis mo-
teriai sužalojo nosį, iš kurios 
prapliupo kraujas. Už keleto 
dienų konfliktas tarp poros 
kilo dėl to, kad vyras ėmė 
priekaištauti, gąsdinti moterį 
dėl to, kad ji anksčiau išdrį-

so apie smurtą pranešti po-
licijai. Kad ji to nepadarytų 
dar kartą, A. K. bandė atimti 
telefoną ir gana stipriai su-
griebė už rankos. Dėl tokių 
jo veiksmų į šeimos namus 
ir vėl atvyko policijos eki-
pažas, o vyras gavo pailsėti 
areštinėje.

Bandė teisintis, kad 
tenorėjo pakutenti
Nors kaltinamasis savo 

kaltę pripažino visiškai, la-
bai gailėjosi, tačiau įvykių 
aplinkybes nurodė kiek skir-
tingai nei jo žmona. Pasak 
A. K., nors ir buvo girtas, 
jis tenorėjo pakutenti kojas 
lovoje gulinčiai žmonai, o 
ji ėmė ir įspyrė jam į veidą.  
Tad esą supykęs vyras trenkė 
žmonai į veidą, o kiek kartų, 
nepamena. Apklausus polici-
joje dar kartą, A. K. netikė-
tai „grįžo atmintis“ ir jis jau 
pripažino, kad kelis kartus 
kumščiu sudavė į kojas ir 
porą kartų – į veidą.

Nukentėjusioji atleido
Kadangi nukentėjusi mo-

teris, kaip rodo bylos duome-
nys, policijai sakė neturinti, 
kur išeiti gyventi, sutuoktinis 
jos atsiprašė, nukentėjusioji 
pareiškė, kad savo artimam 
žmogui pretenzijų nebeturi, 
civilinio ieškinio nereiškia ir 
už smūgius atleido. Tai, kad 

smurtautojas savo kaltę pri-
pažino ir gailėjosi, pripažinta 
jo atsakomybę lengvinančia 
aplinkybe, tačiau girtumas, 
įtakojęs tokį agresyvų elge-
sį – atsakomybę sunkinanti 
aplinkybė.

Buvimo vieta bus 
stebima, uždėjus 
apykoję
Už abi nusikalstamas vei-

kas skirta laisvės apribojimo 
bausmė, kuri, subendrinus, 
skirta 4 mėnesiams, paski-
riant intensyvią priežiūrą  - 
nuteistojo buvimo vieta bus 
fiksuojama apykoje, įparei-
gojant bausmės laikotarpiu 
nuo 22.00 val. iki 6.00 val. 
būti namuose, jei tai nesu-
siję su darbu; įpareigojant 
dalyvauti elgesio pataisos 
programoje bei uždraudžiant 
vartoti psichiką veikiančias 
medžiagas, tame tarpe ir al-
koholį. Bausmės vykdymą 

prižiūrės Probacijos tarnyba. 
Į bausmės laiką įskaitytos 
trys paros, praleistos arešti-
nėje, kai vyras buvo laikinai 
sulaikytas po nusikalstamų 
veikų padarymo.

Baudžiamasis įsakymas 
dar neįsiteisėjo
Teismo baudžiamasis įsa-

kymas priimtas 2022 m. ge-
gužės 2 d., bylą išnagrinėjus 
rašytinio proceso tvarka – 
teisiamasis posėdis nebuvo 
rengiamas. Su prokurorės 
siūloma bausme nuteista-
sis buvo susipažinęs dar iki 
bylos atidavimo teismui. 
Yra teorinė galimybė, kad 
nuteistasis gali nesutikti su 
paskirta bausme ir prašyti 
surengti žodinį bylos nagri-
nėjimą teisme. Tai A. K. gali 
padaryti per 14 dienų nuo 
teismo baudžiamojo įsaky-
mo gavimo.

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškėnams aktualu: kur kreiptis 
dėl judančių paminklų kapinėse?

Kur kreiptis, kai pa-
matai, kad kapinėse šalia 
esantis paminklas vos „lai-
kosi ant kojų“? Kas atsa-
kys už tai, jeigu jis griū-
damas sužalos ar, neduok 
Dieve, pražudys žmogų? 
Su tokiais klausimais į 
„Rokiškio Sireną“ kreipėsi 
rokiškietė G. G. (vardas ir 
pavardė redakcijai žinomi 
 – autorės past.).

Laiške – nerimas
„Per šventes lankiau arti-

mųjų kapus Rokiškio mies-
te ir Kalneliškyje. Baisu! 
Iki nelaimės – labai mažas 
žingsnelis. Atsitiktinai eida-
ma paliečiau vieną pamin-
klą – juda. Pasidarė įdomu 
– paliečiau kitą –  irgi juda. 
Turbūt po žiemos čia jie taip. 
 Atrodo, tik didesnio vėjo 
reikia ir visi bus atsigulę. 
O jeigu tuo metu vaikščios 
žmonės, vaikai? Nereikia 
didelės nelaimės laukti (kaip 
kažkada Kamajuose pamin-
klas pražudė vaiką). O kas 
tada bus kaltas?“, – rašoma 
rokiškietės redakcijai atsiųs-
tame laiške.

Atsako prižiūrėtojas
Iš tiesų, kur kreiptis žmo-

gui, pamačiusiam judantį 
ar pasvirusį paminklą „Ro-
kiškio Sirena“ pasiteiravo 
Rokiškio miesto seniūnijos, 
kuriai priklausančiose ka-
pinėse ir pastebėti judantys 
paminklai, seniūno Arūno 
Krasausko. Miesto šeimi-
ninkas iškart pažadėjo su at-

sakingais darbuotojais apsi-
lankyti nurodytose kapinėse, 
apžiūrėti galima judančius 
paminklus ir imtis įmanomų 
priemonių.

„Už kiekvieną kapavietę 
atsakingas jos prižiūrėto-
jas – asmuo, kuriam pagal 
kapinių tvarkymo taisykles 
buvo išduotas laidojimo 
leidimas. Tai – žmogus, lai-
dojantis savo artimuosius 
kapavietėje. Tokiu atveju, 
kai pastebimas judantis ar 
svyrantis paminklas, galima 
pranešti arba tiesiogiai į se-
niūniją, arba į mums paslau-
gas teikiančią AB „Rokiškio 
komunalininkas“. Tada mes 
bandytume rasti atsakingą 
asmenį. Jeigu kapavietės 
prižiūrėtojas miręs, būtų 
ieškoma artimųjų giminių, 
kurie perimtų kapavietės 
priežiūrą, o jeigu nepavyktų 
rasti, tuomet teisės aktų nu-
statyta tvarka kapavietė būtų 
pripažįstama neprižiūrima, o 

kapavietės priežiūra ir sau-
gumo užtikrinimu pasirūpin-
tų seniūnija – paaiškino A. 
Krasauskas.  

Naudinga įsidėmėti
Pasak seniūno, gali būti, 

kad po žiemos minėti pa-
minklai, klijais arba cementu 
pritvirtinti prie pamato, atsi-
klijavo, tačiau toks pamin-
klas didžiausią pavojų kelia 
tada, kai svyra į tako pusę. 
Tuo tarpu mažesnė grėsmė 
žmogui, kai jis linksta ant 
kapo, tačiau abejingiems lik-
ti negalima, visuomet reikia 
pranešti kapinių prižiūrėto-
jui.

Rokiškio rajono gyven-
tojams primename, kad, pa-
mačius judančius paminklus 
ar kitas problemas kapinėse, 
reikėtų kreiptis tiesiai į se-
niūniją, kuriose teritorijoje 
yra kapinės.  

Aušra 
MALINAUSKIENĖ

Rokiškėnas, vykęs iš Juodupės namo, 
įkliuvo – buvo neblaivus ir be teisių

Jaunas, 28-erių rokiš-
kėnas L. B. iš savo elgesio 
vis nepasimoko - 2022 m. 
balandžio 10 d., apie 18.40 
val., Rokiškio mieste jis 
prie vairo buvo užkluptas 
girtas. Nustatytas didesnis 
nei 1,51 promilės girtumas, 
kas užtraukia baudžiamąją 
atsakomybę. Be to, kadangi 
jis už tokį pat nusikaltimą 
buvo teistas 2019 metais ir 
jam buvo uždrausta vai-
ruoti kelių transporto prie-
mones, tai įvertinta atski-
ru Baudžiamojo kodekso 
straipsniu – kaip vengimas 
atlikti baudžiamojo povei-
kio priemonę, kas numatyta 
Baudžiamojo kodekso 243 
straipsnyje. Keisčiausia, kad 
smarkiai apgirtęs (nustaty-
tas mažiausias 1,99 promilių 
girtumas), vyras prie vairo 
sėdo niekada net neturėjęs 
teisės vairuoti automobilį.

Važiavo iš Juodupės į 
Rokiškį
Policija drąsuolį sustabdė 

M. K. Čiurlionio gatvėje, prie 
namo Nr. 10. L. B. vairavo 
automobilį „Ford Mondeo“. 
Pagal kaltinamojo pasakoji-
mą policijos pareigūnams, jis 
balandžio 10 d. vakare vyko iš 
Juodupės į savo namus Rokiš-
kyje. Esant visai netoli namų, 
jis pastebėjo atvažiuojantį 
policijos automobilį. Netru-
kus pareigūnai ėmė jį stabdyti 
garsiniu signalu ir švyturė-
liais. L. B. pakluso ir sustojo 
Čiurlionio gatvės kelkraštyje. 
Paprašius pateikti dokumen-

tus, vyras atsakė jų neturintis. 
Tikriausiai nuo prasižengusio 
vairuotojo padvelkė alkoho-
liu, kad netrukus sekė ir klau-
simas, ar šis nėra vartojęs 
alkoholio. Rokiškėnas gavo 
prisipažinti, kad taip ir yra. 
Tuojau po to buvo tikrinamas 
blaivumas. Pirmas pūtimas 
parodė nemažus skaičius – 
2,05 promiles, po kiek laiko 
– šiek tiek mažiau, 2,02.

Iš karto sukėlė įtarimus
Nors L. B. drąsiai sėdo už 

vairo, pasirodo, alkoholį jis 
buvo vartojęs vos dvi valan-
das iki važiavimo. Pasak jo, 
nesijautė apsvaigęs. Kodėl 
vairavo, būdamas girtas, žmo-
gus niekaip paaiškinti negalė-
jo. Nors vyras už vairo jautėsi 
drąsiai, jo vairuojamas auto-
mobilis pareigūnams iš karto 
sukėlė įtarimų. Parodymus 
davusi policijos pareigūnė 
papasakojo, kad automobilis 
važiavo įtartinai lėtai, o vai-
ruotojas sėdėjo labai tiesiai, 
nesidairydamas, todėl patrulių 
ekipažas nusprendė važiuoti 
paskui ir stabdyti. Sustabdžius 
ir bendraujant su vairuotoju, 
nuo jo sklido alkoholio kva-
pas, jis kalbėjo nerišliai. Išli-
pęs iš automobilio, L. B. ėjo 
netiesiai, svirduliavo. Neblai-
vumo testo, prašant atlikti tam 
tikrus veiksmus, kaltinamasis 
taip pat negalėjo atlikti - ne-
galėjo eiti tiesia linija, paliesti 
nosies galiuko. Netrukus po 
neblaivumo nustatymo, auto-
mobilis „Ford Mondeo“ buvo 
nuvežtas į saugojimo aikštelę.

Arešto bausmės 
vykdymas atidėtas, 
tačiau atsipalaiduoti 
negalės
Kadangi savo kaltės L. 

B. niekaip negalėjo paneigti, 
jis gavo sutikti su prokuroro 
pasiūlymu bylą užbaigti, prii-
mant teismo baudžiamąjį įsa-
kymą – tai suteikia galimybę 
paskirtą bausmę sumažint i 
trečdaliu. Jam skirta 30 parų 
arešto bausmė už dvi nusikals-
tamas veikas, taip pat pridėta 
anksčiau skirta bausmė – ne-
sumokėta 2520,57 Eur dydžio 
bauda. Arešto bausmės vyk-
dymas atidėtas 6 mėnesiams. 
Šiuo laikotarpiu L. B. paskirta 
intensyvi priežiūra – nuteisto-
jo buvimo vieta pagal nusta-
tytą laiką bus kontroliuojama 
elektroninio stebėjimo prie-
monėmis.

Be skirtos bausmės nu-
spręsta konfiskuoti L. B. pri-
klausiusį automobilį „Ford 
Mondeo“, kuris esą jam kai-
navęs vos 250 eurų. Teisės 
vairuoti įgyti šis rokiškėnas 
negalės dar penkerius metus.

Teismo baudžiamasis įsa-
kymas priimtas gegužės 2 d. 
ir buvo išsiųstas nuteistajam. 
Pagal tai, kada šis dokumentas 
bus įteiktas, L. B. turės teisę 
pareikšti prašymą surengti žo-
dinį bylos nagrinėjimą teisme 
bei prašyti skirti kitokią baus-
mę.

Rita GRIGALIENĖ
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Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusius bendruomenių iniciatyvų 
projektus Rokiškio mieste ir rajone!

Dalyvaujamasis biudžetas 
šiemet buvo iš 2 dalių – ats-
kirai teiktos idėjos miesto ir 
rajono teritorijoms siekiant 
tolygiau paskirstyti gyven-
tojų balsus, kad ne tik mies-
te įsikūrę gyventojai, bet ir 
rajono žmonės turėtų lygias 
galimybes įgyvendinti savo 
sumanymus.  Šiemet gautos 
6 projektinių idėjų paraiš-
kos, iš kurių 5 atitiko rei-
kalavimus ir yra teikiamos 
gyventojų verdiktui - kurios 
dvi paraiškos (miesto ir ra-
jono teritorijose), gyventojų 
nuomone, bus verčiausios 
įgyvendinti. 

„Tai - tarsi demokratijos 
įrankis, skatinant gyventojus 
įsitraukti į savivaldoje vykstan-
čius procesus patiems priimant 
sprendimus. Mums beliks pa-
dėti tai įgyvendinti – išgirsti ir 
įsiklausyti į gyventojų nuomo-
nę. Kodėl tai negali būti puikiu 
abipusio pasitikėjimo pavyz-
džiu?, - retoriškai klausė rajono 
meras Ramūnas Godeliauskas. 
Pasak rajono vadovo, nors to-
kia iniciatyva veikia tik antrus 
metus, bet gyventojų susido-
mėjimas akivaizdžiai didžiulis. 
Todėl šiemet sumą padidino-
me ir sudarėme galimybę pro-
jektus teikti atskirai Rokiškio 
miestui ir kaimiškoms vieto-
vėms. Jums belieka išsirinkti 
labiausiai patikusią projektinę 
idėją ir nepamiršti balsuoti!“, - 
skatina rajono meras.

Balsavimas bus skelbiamas 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės svetainėje www.rokiskis.
lt. Vienas gyventojas turi teisę 
balsuoti ne daugiau kaip už 1 
projektą. Balsavus kelis kartus 
elektroniniu būdu, galioja pa-
skutinis balsavimas. Jūsų pa-
togumui – nuskanavę QR kodą 
galėsite patekti tiesiai į savi-
valdybės puslapį, kuriame bus 
pateikta išsamesnė informacija 

apie projektus bei balsavimo 
forma. Balsavimas vyks gegu-
žės 7-15 dienomis.

Projektų idėjos, kurioms 
kviečiame skirti savo balsus 
(detalesnius projektų aprašy-
mus rasite www.rokiskis.lt 
svetainėje):

ROKIŠKIO MIESTE:
1. „Vaikai, leiskime laiką 

aktyviai L. Šepkos parke!”
L. Šepkos  parkas  tampa 

vis didesniu traukos centru – 
rokiškėnai ir miesto svečiai 
mėgsta čia pasivaikščioti. Par-
ką patogiai pasiekia gyventojai 
iš senamiesčio ir mikrorajono. 
Tačiau šeimos su vaikais pasi-
genda čia žaidimų erdvių vai-
kams. Vaikų žaidimų aikštelė 
yra būtina – išėjus su vaikais 
pasivaikščioti į lauką, vaikams 
greitai atsibosta eiti šalia tėvų, 
mamos, jie nori žaisti, dūkti. 

Įrengus L.Šepkos parke 
batutų parką  ir sūpynes, - ro-
kiškėnai ir miesto svečiai turės 
dar daugiau galimybių gerai 
praleisti laiką drauge, ilsėtis ir 
sportuoti. Aktyvi, smagi veikla 
vaikams  padovanos daug juo-
ko ir šypsenų ir sustiprins svei-
katą. Valandą laiko treniruotės 
fitneso klube lengvai pakeis 
15 – 20 minučių šokinėjimo 
ant batuto po atviru dangumi. 
Batutai – ir sportas, ir pramo-
ga, tik 10 min. šio sporto suak-
tyvina medžiagų apykaitą visai 
dienai. 

Atnaujinta viešoji erdvė 
L.Šepkos parke, įrengiant 
modernius ir saugius  batutus, 
sūpynes, padidins šios vietos 
patrauklumą, vaikams sukurs 
geresnes laisvalaikio sąlygas. 
Projektas skirtas ir aktualus 
tiek miesto gyventojams, tiek 
svečiams. Visiems laisvai 
prieinama žaidimų erdvė, su-
daranti sąlygas jiems būti gam-
toje, taps alternatyva įprastam 
laisvalaikio leidimo būdui, 

padės spręsti įvairaus amžiaus 
vaikų užimtumo problemą, 
ugdys socialinius gebėjimus, 
bendruomeniškumą.

Projekto įgyvendinimo vie-
ta: Rokiškio L Šepkos parkas.

Projekto vertė: 20 000 Eur
2. „Vaikų ir suaugusių-

jų laisvalaikio zonos atnaujini-
mas“

Projekto idėja – Sutvarky-
ti vidinio kiemo laisvalaikio 
vaikų žaidimų aikštelę Vilties 
g. 28, 29, 30 namų kiemuo-
se Rokiškio mieste. Šiltuoju 
metų lauku gyvenamųjų namų 
komplekse gyvenantys vaikai 
neturi įrengtos žaidimų zonos, 
todėl dažnai žaidimams pa-
sirenka automobilių aikštelę, 
kuri dėl jų nuolatinio judėjimo 
nėra saugi ir tinkama žaisti vai-
kams. Taip pat suaugusiems 
kartu su vaikais išėjus į kiemą 
ir juos prižiūrint, nėra vie-
tos, kur būtų galima atsisėsti. 
Dažnai vaikai priversti eiti į 
kitų daugiabučių namų kiemų 
aikštelę, kurią galima pasiekti 
tik kirtus judrią Širvio gatvę, 
tai nėra saugu. Kiti renkasi 
mokyklų stadionus, kur dažnai 
žaidžia ir sportuoja paaugliai. 
Vaikų žaidimų aikštelė padės 
organizuoti saugų, kokybišką 
vaikų užimtumą, sudarys sąly-
gas vaikų fiziniam judėjimui. 
Komplekse numatoma įreng-
ti treniruoklius, kurių tikslas 
– tiek jaunimo, tiek senjorų 
įdomesnio ir aktyvesnio laisva-
laikio užtikrinimas. Netoliese 
yra baseinas. Atnaujinta kiemo 
erdvė atvykusiems į baseino 
lankytojams kurs tvarkinges-
nio ir šiuolaikiško, patrauklaus 
šeimai miesto įvaizdį.

Projekto idėjos įgyvendini-
mo vieta: Vilties g. 28, 30, 32 
namų vidinio kiemo laisvalai-
kio aikštelėje Rokiškio mieste

Projekto vertė: 18 100, 00 
Eur. 

ROKIŠKIO RAJONE:
1. „Vaikų ir jaunimo 

laisvalaikio zona Kavolišky-
je“

Projekto tikslas – vaikų 
ir jaunimo užimtumas, akty-
vaus laiko praleidimo, talentų 
atsiskleidimo, saviraiškos ir 
socializacijos su kitais vaikais 
vietos atsiradimas Kavoliškio 
kaime. Šiuo metu Kavoliš-
kyje gyvena ir kuriasi daug 
jaunų šeimų, planuojančių 
ateityje auginti ir jau auginan-
čių įvairaus amžiaus vaikus, 
tačiau čia nėra konkrečios 
vietos įvairaus amžiaus vai-
kams reikštis, žaisti, užsiimti 
mėgstama veikla gryname 
ore. Norima, kad Kavoliškyje 
atsirastų nauja, saugi traukos 
zona vaikams. Tikslinė pro-
jekto amžiaus grupė – 2-18 m. 
vaikai ir jaunimas.

Projekto idėjos įgyvendini-
mo vieta: asfaltuota krepšinio 
aikštelė Melioratorių g. Kavo-
liškio km., Rokiškio r. 

Projekto vertė:  15 000,00 
Eur

2.  „Skambantis takas“
Projekto tikslas – kuriamo-

je kultūriškai ir estetiškai pa-
trauklioje miestelio viešojoje 

erdvėje –Atminties skvere, 
įkurti viešą muzikinę erdvę. 
Neišeinant iš skvero kuriamos 
koncepcijos, kuris bus ne tik 
statiškas memorialas, padėti 
užpildyti gyventojų laisvalai-
kio turinį, gerinti fizinį akty-
vumą, užtikrinti gyventojų ak-
tyvesnį įsitraukimą į socialinį 
gyvenimą, skatinti bendruo-
meniškumą, mažinti psicholo-
ginę įtampą. Lauko muzikos 
instrumentai ugdo kiekvieno 
kūrybiškumą, išradingumą, 
skatina aktyvų buvimą lauke. 
Tai puiki terapinė priemonė. 
Ypač tai reikalinga vaikams 
ir paaugliams po karantininio 
laikotarpio išryškėjus tokioms 
problemoms kaip viršsvoris, 
judėjimo stoka, bendravimo 
įgūdžių stoka, noras saviizo-
liuotis nuo aplinkos bei ben-
draamžių.

Projekto idėjos įgyvendini-
mo vieta: Juodupės miestelis, 
prie Tekstilininkų – P. Cvirkos 
– Palangos gatvių sankirtos, 
prie Tekstilininkų g. 17 namo.

Projekto vertė: 18 679,80 
Eur. 

3.  „Perki? Parduodu... 
Už dyką duodu!”

Projekto idėja – atnaujin-

ti Obelių turgaus paviljonus 
(kioskelius), suteikiant jiems 
šiuolaikinį dizainą kad jie būtų 
patrauklūs ne tik prekeiviams 
ir lankytojams, bet ir turėtų 
meninės saviraiškos elemen-
tų. Jaunimas turėtų galimybę 
įsiamžinti paliekant žinutę 
ar grafiti piešinį ant vienos iš 
turgaus sienų. Renginių metu 
menininkai galėtų eksponuoti 
savo kūrybą – tuo pačiu ir par-
duoti savo darbus. Patį turgaus 
pasažą įrėmintų arkos iš abie-
jų pusių, kurios sutvirtintų abi 
sienas ir atliktų vartų vaidme-
nį. Ar vienos iš jų lauko pusės 
būtų turgavietės pavadinimas 
„Perki? Parduodu… Už dyka 
duodu!”. Ant kitos, iš lauko 
pusės, paprastas obelietiškas 
„ataik“. Vidinio turgaus kie-
mo prekybinės vietos būtų su-
žymėtos stilizuotais piešiniais, 
užrašais su parduodamos pro-
dukcijos pavadinimais. Obe-
liuose atsirastų nauja sutvar-
kyta infrastruktūra.

Projekto idėjos įgyvendini-
mo vieta: Obelių miesto turga-
vietė, Rokiškio r. 

Projekto vertė: 15 000, 00 
Eur. 

Užs. Nr. 1739

Pernai pažinti-
nis-orientacinis žaidimas 
Rokituras buvo itin azar-
tiškas ir greitas. Daugu-
ma dalyvių pralėkė per 
objektus, greit surinko 
taškus ir lipdukus. Net 
sodybų, kolekcijų, par-
kų šeimininkai nesuspėjo 
susigaudyti kas čia įvyko, 
nuo tokio žaidėjų antplū-
džio.

Šiemet Rokituro dalyviai 
seks Senelio Kalėdos pėd-
sakais ir vasaros su Kalėda. 
Žiemą, vasarą, rytą, vakarą 
– Kalėda dirba ir ilsisi Ro-
kiškyje. Kaip? Kur? Iki pat 
starto gegužės 28 d. 10 val. 

išlaikysime intrigą ir neat-
skleisime objektų bei bonus 
taškų.  Tik starte sužinosite 
kur reiks nuvažiuoti ir ką 
ten padaryti. Šiemet Roki-
turo dalyviams po greičio 
pedalu planuojame „pakišti 
plytą“ ir žaidimą padarysi-
me dar labiau orientaciniu, 
dar labiau pažintiniu.

Ekipažų registracija į 
žaidimą vyks iki gegužės 
22 d. Į el. p. atraskrokiski@
gmail.com reikia parašyti 
ekipažo pavadinimą, narių 
skaičių, kontaktinį telefono 
numerį ir sulaukti atsaky-
mo, kad Jūsų ekipažas už-
registruotas.

Startuojame gegužės 28 

d. 10 val. Nepriklausomy-
bės aikštėje. Starte turėti – 
gera nuotaiką, pakrautą te-
lefoną, įjungtą galvą, gerai 
rašantį tušinuką/pieštuką/
žymeklį, na ir gerai būtų, 
artypilnį baką.

Finišas gegužės 29 d. 15 
val. Bradesių stovyklavie-
tėje. Finišo dienai kviečia-
me visus pasirūpinti pikni-
kui reikalingais pledukais 
ir užkandukais. Kol Jūs pi-
knikausite mes skaičiuosi-
me ir ten pat, beveik iškart 
paskelbsime ir apdovanosi-
me laimėtojus.

Rokiškio turizmo ir 
verslo informacijos 

centras.

Rokituras – jau tuoj!
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Nepriklausomas rajono laikraštis

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracija (kodas 188772248, Respublikos 
g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno 
kambario ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste 
– 1 vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 

vieno kambario butas su visais komunaliniais patogumais. Butai 
su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), medi-
niuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra 
didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų ne-
kilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus 
įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių 
į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energi-
nio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės adminis-
tracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto 
valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskienei, 
mob. +370 658 13 231 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt 
naujienų skiltyje.
Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306, mob. +370 658 13 231, el. 
paštu k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus 
pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai 
Kristinai Tūskienei, tel. Nr. +370 658 13 231).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. gegužės 30 d. 10.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas par-
duodamo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir te-
lefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti 
paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats 
savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asme-
nims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. gegu-
žės 30 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 
aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1734

Informuojame žemės sklypo Nr.7357/0009:14 esančio Jočelių k., 
Rokiškio k. sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad R.Barono žemė-
tvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-05-20 d. 10 val. vykdys 
žemės sklypo Nr.7357/0008:117 esančio Jočelių k., Rokiškio k. 
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@pa-
rok.lt. arba telefonu 861295721; 861295720

Užs. 1737

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 7345/0001:1), esan-
čio Rupetų k.1, Rokiškio r., savininką A.J., kad  UAB „Geo op-
timus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-59) 2022-05-17 11 val. vykdys žemės sklypo (proj Nr. 
351/5), esančio Rupetų k., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.       
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Geo 
optimus“ matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis, el. 
paštu ramunas7@gmail.com arba telefonu 8 685 77037

Užs. 1738
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08:00 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Vasaros stovyklos sala
09:30 Ogis ir tarakonai
09:40 Vilis ir pašėlę ratai 
11:30 Slaptas naujokas 
13:20 Gyvenimas ant ratų
15:20 Vėl septyniolikos 
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Karatė vaikis 
22:20 Inferno

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato II-asis etapas
08:00 Varom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų 

čempionatas
10:05 Neatrasta Indonezija
11:15 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
12:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos
13:35 Pragaro virtuvė
14:35 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
20:30 Supermenas ir Luiza
22:30 Sūnus paklydėlis
23:30 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika

Lrytas

05:35 Vantos lapas
06:00 Daktarė Kovalčiuk
08:00 Miško balsas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Aiškiaregė
10:00 Krepšinio pasaulyje
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05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Klauskite daktaro
08:00 Beatos virtuvė
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Maži, bet ypatingi: 
vabzdžiai 
12:50 Gyvenimas Alpių 
kalnuose. Privalumai ir 
pavojai 
13:45 Jaunasis 
Montalbanas 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuoju Lietuvą
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Atsiklauskite vaikų 
00:40 Laisvės paslaptis 
01:05 Atsiklauskite vaikų 
02:15 Katarakta 
02:40 Planeta Žemė 2 
03:30 Žalioji planeta 
04:05 Mokslo ekspresas
04:20 Jaunasis Montalbanas 
04:25 Mis Marpl. Vienu pirštu

Tv3

06:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Bailus voveriukas 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys 
08:30 Simpsonai
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Didysis barjerinis rifas 
12:40 Laukinė karalystė 
13:50 Mėnesių valdovai
15:55 Sachara
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK 
21:30 Velniop šį darbą
22:45 Rizikinga erzinti diedukus
01:00 Plėšikai
03:10 Rezerviniai farai

Lnk

06:30 Neramūs ir triukšmingi
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija

08:00 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Vasaros stovyklos sala
09:30 Vikingas Vikas 
11:10 Monte Karlas 
13:25 Princesė Enė 
15:45 Pirmųjų žmonų klubas 
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Spurguliai 
21:15 Brolis keistuolis 
23:15 Gidas vienišiams
00:45 Brolis keistuolis 
01:25 Aukštis

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 "Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
08:00 "Varom!
08:30 "Pričiupom!

09:00 Sveikatos kodas
10:05 "Neatrasta Kolumbija
11:10 "Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu
12:20 "Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos
13:30 "Pragaro virtuvė
14:30 "Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Kaukės
21:55 Princas 
23:45 Kitos 48 valandos 
00:50 Princas 
01:40 Narvo karys. Pasaulių 
susidūrimas

Lrytas

06:00 Daktarė Kovalčiuk
08:00 Vyrų šešėlyje
08:30 Eko virusas
09:00 Aiškiaregė
10:00 Vantos lapas

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

planeta 
13:50 Mis Marpl. Vienu pirštu)
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis
18:30 Žinios
19:00 Keliai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 „Portofino" viešbutis 
22:00 Elžbieta: aukso amžius 
23:55 Pilis.Drama

Tv3

06:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Bailus voveriukas 1
08:00 Kung fu panda. Meistrų 

paslaptys 
08:30 Simpsonai.
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Didysis barjerinis rifas 2
13:10 Audros vaikas
15:10 Namo su laikrodžiais 
paslaptis
17:20 Lietuvis pas lietuvį 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Lietuvos talentai 
22:30 Terminatorius. Tamsus 
likimas
01:05 Alita. Kovos angelas

Lnk

06:30 Neramūs ir triukšmingi
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija

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

21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Viena byla dviem 
00:05 Komisaras Reksas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

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

08:00 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt 
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Paliktieji
00:50 Bulis
01:50 Elementaru
02:50 Majų baikerių klubas
03:50 Mikė
04:20 Bulis
05:15 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4

06:30 KK2 penktadienis
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Tami 
00:25 Paskutinis laivas
01:25 Inferno
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

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

10:30 Neatrasta Indonezija 
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Amerikietis žudikas 
23:15 Juodasis sąrašas
00:15 Sūnus paklydėlis
01:15 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
02:35 Supermenas ir Luiza

Lrytas

05.15 Vantos lapas
05.45  Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Eko virusas
07.00 Švarūs miestai
07.30 Aiškiaregė
10.05 Gyvenimo linija
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė.

12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 Vieno nusikaltimo istorija
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 Lietuva tiesiogiai
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 24/7
00.30 Vieno nusikaltimo istorija
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Gyvenimo linija
03.00 Reali mistika
03.55 24/7
04.35 Reali mistika
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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 Gyventi kaime gera
12:30 1000 pasaulio 
stebuklų
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:30 Svarbi valanda
19:30 Zelenskio kelias
21:00 Dienos tema
21:30 Įžanga į 

„Euroviziją 2022“
22:00 Eurovizija 2022
00:05 Komisaras Reksas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Zelenskio kelias  
02:05 Beatos virtuvė
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Gyventi kaime gera
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

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

08:00 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Broliai Sistersai
01:00 Bulis
02:00 Elementaru

Lnk

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Nuo... Iki... 
07:30 KK2 

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Ratas 
01:45 Tami 

Btv

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

12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena 
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Prisiminti pavojinga 
23:20 Amerikietis žudikas 
01:35 Strėlė

Lrytas

05.15  Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Inovacijų DNR
07.00 Reali mistika
08.00 Daktarė Kovalčiuk
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Gyvenimo linija
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena

14.00 Vieno nusikaltimo istorija
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Ne spaudai
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 Ne spaudai
00.30 Vieno nusikaltimo istorija
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Gyvenimo linija
03.00 Reali mistika
03.55 Ne spaudai
04.35 Reali mistika
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PASLAUGOS

paslaugos, atvežame Jūsų 
nusipirktus daiktus iš tokių 
prekybos centrų kaip Senukai, 
Bikuva ir kt.  
Tel. 8 623 42 402. Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, 
skaldą, atsijas, durpes, 
juodžemį. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo 
transportu. Automobilių, 
krovinių, žemės ūkio 
technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. 
Avarinis automobilių 
atrakinimas. Sumaišyto kuro 
ištraukimas, išvalymas ir 
paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. 
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• RUF Medienos briketai ir 
6mm granulės iš sandėlio 
Rokiškyje. Greitas 
pristatymas.  

• Nereikalingų baldų 
išvežimas, statybinių šiukšlių 
išvežimas, metalo laužo 
išvežimas, šiferio išvežimas, 
buitinės technikos išvežimas, 
perkraustymo, pervežimo 
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Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Pjauname medieną gateriu 
Panemunyje. Taip pat 
išpjauname iš savo medienos 
pagal užsakymą.  
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Vežu į gydymo įstaigas, oro 
uostus ir kitur. Jei reikia - 
palaukiu . Tel. 8 684 48 006. 
Rokiškis
• Atliekame profilio-gipso 
montavimo darbus, glaistymo, 
dažymo, laminato-plytelių 
klojimą ir kitus vidaus darbus. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 625 22 911. Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Šildymo, 
vandentiekio vamzdžių 
montavimas, katilinių 
įrengimas, sanitarinių 
prietaisų pajungimas.  
Tel. 8 655 58 706. Rokiškis

PERKA

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

• Du besiribojančius 5,51 ha 
ir 0,46 ha sklypus su 0,85 
ha miško (pušyno) ir 140 
m Sartų ežero pakrantės. 
Bradesių k., Kriaunų sen., 
Rokiškio r. Kaina 39000 Eur. 
Tel. 8 687 75 157. Rokiškis
• Jaukų šviesų šiltą tvarkingą 
1 kambario butą 29 kv. m 
Jaunystės g. Antras aukštas. 
Nėra balkono. Namas 
mūrinis, plastikiniai langai, 
romanetės. Lieka baldai, 
buitinė technika. Tvarkinga 
laiptinė. Kaina 18000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodą Uljanavoje. Erdvus 
8 arų sklypas, kuris ribojasi 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

su dviem tvenkiniais. 
Ūkinis pastatas. Yra rūsys. 
Dokumentai tvarkingi. Kaina 
11000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• ŽŪB Bendrovę su 
transporto licencija.  
Tel. 8 698 86 587. Rokiškis
• Žemės ūkio sklypą virš 3 
ha Čelkių kaime, 8 km nuo 
Rokiškio. Kaina derinama. 
Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 674 77 988. Rokiškis
• Namo dalį Pandėlyje. 4 
kambariai, virtuvė, vonia, yra 
kiemas, trifazis, vandentiekis, 
kanalizacija. Gera vieta - šalia 
stadionas, gimnazija, vaikų 
darželis, ambulatorija. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 610 35 424. 
Rokiškis

• Šviesų šiltą 4 kambarių 
87 kv. m butą su baldais 
Juodupėje. 2 aukštas. Yra 
židinys, pakeisti radiatoriai, 
įstiklintas balkonas, priklauso 
rūsys (14 kv. m). Autonominis 
šildymas kietu kuru. Name 
8 butai, draugiški kaimynai, 
erdvus ir saugus kiemas. 
Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 656 62 269. Rokiškis
• Žemės sklypą 1,2 ha 
Parokiškyje. Žemė žemės 
ūkio paskirties. Kaina 16000 
Eur. Tel. 8 608 28 256. 
Rokiškis
• Panemunėlio gelež. st. 
namą, ūkinius pastatus. Yra 
trifazis, 28 a žemės, labai 
geroje vietoje. Daug kitų 
pastatų. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Įvairaus dydžio namų valdos 
sklypus Velniakalnio kaime. 
Puikus privažiavimas, ypač 
rami vieta gamtos apsuptyje. 
Daugiau informacijos: www.
velniakalnioprojektai.lt. 
Kaina 8599 Eur.  
Tel. 8 673 23 616. Rokiškis
• 2 kambarių butą 
Kavoliškyje, Melioratorių 
g. 4/4 aukštas. Langai 
plastikiniai, įstiklintas 
balkonas, durys šarvuotos. 
Butas šviesus ir šiltas. 
Šildymas kietu kuru. Kaina 
30000 Eur. Tel. 8 653 45 795. 
Rokiškis
• Sodybą. 6 km nuo Rokiškio 
link Žiobiškio. Ūkiniai 
pastatai, pirtis, rūsys. Prie 
miško ir upelio. Kaina 7000 
Eur. Tel. 8 605 70 336. 
Rokiškis
• Du sodo sklypus, vienas 
šalia kito Steponių kaime 
(Obelėlės g. 7-1). Sodas 
senas, nedirbamas. Yra 
prūdas (reikia valyti), medinis 
namukas daiktams. Yra 
galimybė įsivesti elektrą. 
Vieta rami. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 625 73 909. Rokiškis
• 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

• Atiduodu pianiną. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 625 50 689. 
Rokiškis
• Dovanoju 4 gelžbetonio 
stulpus po 11 metrų ilgio. 
Pasiimti patiems.  
Tel. 8 614 99 302. Rokiškis
• Dovanoju lesyklą 
paukščiams. Nebereikalinga. 
Tel. 8 653 87 093. Rokiškis

DOVANOJA

• Auksinį žiedą. 585 praba, 
3,47 gr. 18 dydis. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Naudotą kompiuterį: CPU: 
i7-2600 k, GPU:NVIDIA 
GeForce GTX1060 6GB, 
RAM: 8 GB, SSD 480 GB. 
Puikiai veikiantis. Kaina 
360 Eur. Tel. 8 611 44 501. 
Rokiškis
• Naują  Asus Zenbook 
um425i. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Puikiai veikiantį Acer 
E5-571. Ilgai laikantis 
akumuliatorius. Naujas SSD 
diskas. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

susidomėję. Keitimas 
nedomina. Kaina galutinė. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 694 01 590. Rokiškis
• Naują telefoną Xiaomi Redmi 
9A. Yra garantija. Kaina 90 
Eur.  
Tel. 8 679 01 541. Rokiškis
• Naują telefoną Xiaomi Redmi 
9A. Garantija. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 621 03 019. Rokiškis
• Liečiamą vieną pirmųjų gerai 
veikiantį telefoną Samsung su 
krovikliu. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Skubiai laikrodį- telefoną su 
esim Galaxy Watch Active 2. 
Nupirktas bet nenaudojamas. 
Būklė 10/10. Tik rimtai 

• Svogūnų laiškus. Pristatau ir 
pakuoju įvairiais kiekiais. Galiu 
pristatyti į prekyvietes, turgus. 
4 Eur/kg.  
Tel. 8 618 22 848. Rokiškis
• 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

MAISTO PRODUKTAI

• Gal kas dovanoja viengulę 
lovą. Tel. 8 677 90 748. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Pavogtas dviratis stovėjęs prie 
parduotuves Aibė Panemunėlio 
gelež. stotyje, Pergalės g. 
Radusiems dviratį pranešti.  
Tel. 8 625 31 759. Rokiškis

RASTA, PAMESTA
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• Metalinius suolo rėmus ir 
keramines plyteles, melsvos 
spalvos 15x15 cm dydžio. 
Tel. 8 613 50 089. Rokiškis
• Naudotus avilių rėmelus. 
Dideli po 0,40 Eur., maži po 
0,20 Eur. Tel. 8 674 40 810. 
Rokiškis
• Sausas skaldytas klevų 
malkas. Priekabėlę mašininę. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ketaus puodus. Gero metalo 
kaina. Tel. 8 687 92 857. 
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę 
medieną. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Duris su staktomis tik be 
stiklų. Tel. 8 679 36 779. 
Rokiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną ir malkas. 
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Lentas, medienos atraižas. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 623 24 274. Rokiškis
• Dujokaukę.  
Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• Skaldytas malkas. 6 m, 
pasiimti patiems. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 608 28 256. 
Rokiškis
• Sausas žalias malkas, 
medienos atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naują mini šiltnamį 
69x49x155 cm. Tinka: daigų 
auginimui; išėmus lentynas, 
galima naudoti kaip mini 
šiltnamį daržovėms ar gėlėms 
auginti; augalų laikymui 
vėsesnėmis sąlygomis (pvz. 
didesniame šiltnamyje; 
balkone); naudoti kaip 
lentyną. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 74 297. Rokiškis
• Žemomis kainomis 
raudonąsias, baltąsias plytas, 
koklius, krosnims metalinius 
priedus, lietvamzdžius, dujų 
balioną su reduktoriumi, 
ketaus radiatorių, žaliuzes. 
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Beržo malkas.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Mažai naudotą beveik naują 

KITA 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

• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties dirbamą žemę, 
pievas Rokiškio, Kavoliškio, 

NUOMA

Žiobiškio, Steponių 
apylinkėse. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Vyras išsinuomotų 2 
kambarių butą su baldais 
Rokiškyje. Tel. 8 621 44 800. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą 
Gruodžio gatvėje.  
Tel. 8 675 98 068. Rokiškis
• Ieškau ilgalaikiai nuomai 
buto. Tel. 8 672 56 666. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę 
Rokiškio rajone. Kaina 180-
250 Eur. Tel. 8 625 06 841. 
Rokiškis

• UAB Ermelita ieško 
pastiprinimo į savo augantį 
kolektyvą. Jei draugauji 
su skaičiais, nebijai naujų 
iššūkių ir nori dirbti 
augančioje įmonėje - mes 
tavęs laukiame.  
Tel. 8 623 12 902. Rokiškis
• Įmonėje Daivida reikalingas 
B kategorijos vairuotojas. 
Visa informacija telefonu. 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 615 20 327. Rokiškis
• Kaimo turizmo sodyba siūlo 
darbą kambarių ir aplinkos 
tvarkytojai. Privalumas tokio 
ar panašaus darbo patirtis. 
Darbas Kamajų seniūnijoje, 
Verksnionyse. Lankstus darbo 
grafikas, gerai dirbančiam 
geras atlyginimas.  
Tel. 8 687 31 030. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalinga (-s) padėklų 
remontuotoja (-s). Darbo 
vieta - Panemunėlio gelež. 
stotis.,  Rokiškio r. Darbo 
laikas nuo 8:00 iki 16:30 
val. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 
850 Eur iki 1000 Eur.  
Tel. Nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Siūlo darbą medkirtės ir 
medvežės operatoriams.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Įmonė Rokiškio kasyba 
ieško technologinių 
vamzdynų ir valymo įrenginių 
montuotojo. Būtina patirtis 
savo srityje arba didelis noras 
mokytis. Tel. 8 679 19 742. 
Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai 
darbininkai ir betonuotojai 

SIŪLO DARBĄ

Vilniuje. Apgyvendinsiu. 
Atlyginimas mokamas kas 
savaitę. Galima dirbti ir 
su veiklos pažyma. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose 
ieškome medienos 
pjovimo staklių operatorių. 
Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis nuo 735-1250 
Eur neatskaičius mokesčių. 
Vežame į darbą.  
Tel. 8 611 53 809. Rokiškis
• Darbo pobūdis: 
Informacinių sistemų 
programavimas užtikrinant 
sistemų našumą, saugumą, 
atsparumą klaidoms ir 
gerą naudotojo patirtį. 
Reikalavimai: xHTML; PHP; 
JavaScript. Privalumai: AJAX 
technologijų išmanymas; 
Reliacinių duomenų bazių 
MySQL ir Microsof. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 657 58 415. 
Rokiškis
• UI/UX dizaineris (-ė). 
Darbo pobūdis: UX/UI 
dizaineris pateikia eskizus 
ir karkasus, kaip turėtų 
atrodyti patogi ir aiškiai 
suprantama svetainė ar 
programėlė. Internetinių 
projektų (Web/CRM/Mobile) 
dizainų kūrimas HTML/CSS 
technologijų pagalba. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 657 58 415. 
Vilnius

• Ieškau darbo statybose prie 
vidaus apdailos. Plytelės, 
gipsas, glaistymas.  
Tel. 8 678 59 037. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
pas ūkininkus, slaugyti 
senus ligotus žmones. Turiu 
patirties abiejuose darbuose. 
Tel. 8 624 11 019. Rokiškis
• 36 m. vyras ieško darbo. 
Domina įvairus variantai. 
Turiu vairuotojo pažymėjimą, 
automobilį. Tel. 8 629 76 680. 
Rokiškis
• Ieškau darbo aplink Rokiškį 
ar už jo ribų. Esu dirbęs 
prie statybų, ardęs mašinas 
ir dirbęs visokius darbus. 
Vairuojantis.  
Tel. 8 672 89 331. Rokiškis
• Mergina ieško darbo nuo 
8-17 val. Salės darbuotoja 
ar kt. Moku dirbti su kasos 
aparatu. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų ar dirbti aukle. Turiu 
patirties. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Siūlyti 
variantus. Dirbęs prie statybų, 
prie stogų. Turiu aukštalipio 
pažymėjimą.  
Tel. 8 621 02 754. Rokiškis
• Ieškau slaugytojos - 
prižiūrėtojos darbo. Padėti 

IEŠKO DARBO

garbaus amžiaus žmogui, ar 
žmogui kuriam reikalinga 
pagalba. Išsamesnė 
informacija apie mane 
paskambinus.  
Tel. 8 665 05 726. Rokiškis
• 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

• Mažai naudotą viryklę 
Electrolux. Tel. 8 614 19 528. 
Rokiškis
• Siuvimo mašina Čaika 
142M. Tel. 8 614 19 528. 
Rokiškis
• Naudotą skalbimo mašiną 
Whirpool. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 614 19 528. Rokiškis
• Siuvimo mašiną Singer 
14SH654. Kaina derinama. 
Pirkta buvo nauja, tik keletas 
kartu naudota. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 644 44 607. Rokiškis
• Didelį veikiantį šaldytuvą. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Naują skalbimo mašiną 
Bosch. Jūžintai. Kaina 260 
Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Grotuvą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Radiją-patefoną Rekord 
354. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Geros būklės kolonėles ir 
stiprintuvą. Gražiai skamba. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Kasetinį grotuvą Vilma S30. 
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Kolonėles S30.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Plokštelių grotuvą 
Radiotehnika.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

VAIZDO TECHNIKA

• Veikiantį Samsung su 
pulteliu. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis

• Labai patogų ir pravažų 
vežimėlį Stokke. Defektai 
matosi foto. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 656 34 849. Rokiškis
• Geros būklės dviratuką 
mergaitei. Tel. 8 626 39 014. 
Rokiškis
• Pigiai 2 dviračius 5-10 m. 
mergaitėms. Mažai naudoti. 
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• 4 stiprias bičių šeimas be 
avilių. Kaina 80 Eur už vieną 
šeimą. Tel. 8 652 37 235. 
Rokiškis
• Vieno veršio žalmargę 
pieningą karvę.  
Tel. 8 630 00 215. Rokiškis
• Kaimiškus viščiukus. Išsiritę 
balandžio 27 d. 1,70 Eur/vnt. 
Tel. 8 612 02 334. Rokiškis
• Dviejų metų mišrūnę ramią 
telyčaitę. Tel. 8 615 63 423. 
Rokiškis
• Ėriavedes šiurkščiavilnes 
avis . Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 671 39 211. Rokiškis
• Lietuvos vietines ir Zaneno 
veislės ožkas 40-60 Eur. 
Ožiukai 15-20 Eur.  
Tel. 8 671 39 211. Rokiškis
• 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Galingą traktoriuką Stiga 
Park. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką 
MTD su 12,5 ch varikliu. 

SODO, DARŽO TECHNIKA
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Pavarų dėžė mechaninė, 
deka dviejų peilių su šoniniu 
išmetimu. Paruoštas darbui. 
Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Naują trimerį . Kaina 85 
Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Kultivatorių. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Traktoriuką Husqvarna 2020 
m. su priekabėle.Automatas, 
119 val. darbo. Galiu parduoti 
atskirai. Kaina 2100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 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

• Lode blokelius. Likę po 
statybų. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 699 86 850. Rokiškis
• Diskinį pjūklą. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 618 89 300. 
Rokiškis
• Bruselius 10x10 cm,  5x10 
cm, 15x5 cm.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naują elektrinį vertikalų 

STATYBINĖ ĮRANGA

frezerį Graphite 59G717 1300 
W. Yra garantinis. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 626 45 722. 
Rokiškis
• Pigiai sienoms keramikines 
plyteles. Išm. 18x18, 
šviesiai žalsvos spalvos - 
baltarusiškos. Yra apie 12 
kv. m. Puikiai tiktų buitinių 
- pagalbinių  pastatų sienoms. 
Dėl kainos susitarsime.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Dvigubo pjovimo lauke 
džiovintą medieną. 20x20 cm; 
20x5 cm ir 10x10 cm. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 677 08 977. 
Rokiškis
• Naują vienfazį elektros 
generatorių. Galingumas 2200 
W. Jūžintai. Kaina 360 Eur. 
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Suvirinimo inverterį Strom 
200. Nedaug naudotas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 610 70 183. 
Kupiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Naują šlifuoklį su garantija. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 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

• Dviračius. 26 colių ratai. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Puikų vyrišką dviratį 
Scoottr. Ratai 28. Galimos 
derybos. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Škoda Fabia. 2004 m., 1,9 
l, 74 kW, TA iki 2024-05-09. 
El. langai, borto kompiuteris, 
labai ekonomiškas. Kaina 
derinama. Kaina 1650 Eur. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A4 B5. 2001 m., 
universalas, yra TA. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Lietuvoje neeksplotuota, tik 
priregistruota. Tvarkinga, be 
rudžių. Kaina 1830 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Dviračius. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 623 56 254. Rokiškis
• Dviračius. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 623 56 254. Rokiškis
• Ford Focus. 2006 m., 80 
kW, 1,6 l, TDI. Nėra taršos 
mokesčio. Stabdant dreba, 
reikia diskai keisti, (užmiega) 
vairo kolonėlė. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 693 69 361. 
Rokiškis
• Geros būklės vaikišką 
dviratį. R20 ratai. 3 vidinės 
pavaros. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 621 03 019. Rokiškis
• Naudotą bėginį dviratį. 18 
pavarų. Kaina 49 Eur.  
Tel. 8 627 33 121. Rokiškis
• Puikios būklės dviratį. 
3 bėgiai, šviesos, kojelė, 
stabdžiai kojiniai. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 1999 m., 
1,6 l, benzinas. Vidus geras. 
Tel. 8 862 53 533. Rokiškis
• Lengvojo automobilio 
priekabą Kraz. Dokumentai 
tvarkingi, TA galioja. 
1,80x1,30 m. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 610 70 183. Kupiškis
• Kuro talpyklą.  
Tel. 8 610 72 268. 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 2024-
05-19. Darbinis automobilis. 
Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 611 47 542. Anykščiai
• Puikų dviratį.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis

• Komplektą (4 vnt.) naudotų 
geros būklės padangų 
Michelin R15/185. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 620 66 284. 
Rokiškis
• 1998 m. VW Passat dalimis. 
Žibintus, vairo kolonėlę, 
greičių dėžę, spyruokles.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Cady dalimis. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 66 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Audi 80 galinius žibintus ir 
spidometrą.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Naudotą bet gerą 
akumuliatorių 66 Ah.  
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Ford Fiesta dalimis. 2003 
m., dyzelis. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• Naudotas padangas 235/65 
R17 Dunlop M+S. 4 vnt. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Komplektą vasarinių 
padangų R16, R17 Komplekto 
kaina 40-50 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• VW Sharan sėdynes. Du 
vnt., pilkos spalvos. Kaip 
naujos. Už abi 30 Eur. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius R16 5/112, 
7J, ET39. Tinka MB, VW ir 
kt. Geros būklės. Komplekto 
kaina 155 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Touran Xenon žibintus. 
Vieno žibinto blokelis 
sugedęs. Sudėtos naujos 
lemputės. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
• Atsarginį ratą R17. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• BMW 320D E46 dalimis. 2 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Puikiai veikiančią bulvių 
sodinamąją dviejų vagų su 
trąšų dėže. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Rimtą šieno pūtiką.  Daug 
vamzdžių, alkūnių.  
Tel. 8 614 27 590. Rokiškis
• Šienapjovę, grėblį, sėjamąją, 
kratytuvą, šieno rinktuvą.  
Tel. 8 614 27 590. Rokiškis
• Naują 1 kartą naudotą 
kultivatorių lenku gamybos, 
1,2 m pločio. Naują vagotuvą 
dviejų korpusų, 1 kartą 
naudotas. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 626 39 412. Kupiškis
• Presą New Holand. Kaina 
1000 Eur. Šieno vyniotuvą 
už 700 Eur. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 626 33 717. Rokiškis
• T-40 variklį. Suremontuotas 
gamykloje. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 620 23 343. Rokiškis
• Raudoną priekabą 2pts4. 
Oriniai stabdžiai, metaliniai 
bortai, dokumentai tvarkingi, 
yra TA. 2100 Eur. Mėlyną 
priekabą su stabdžiais. GKB-
817 (zylinė), be dokumentų. 
650 Eur. Purkštuvą Agro 
800. 800 l, 12 m. 650 Eur. 
Skapiškio raj.  
Tel. 8 620 23 343. Kupiškis
• Veikiantį purkštuvą. 
Siurblys pernai keistas nauju, 
štangos tvarkingos, trūkęs 
bakas. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Lenkišką rotacinę 
šienapjovę. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Reduktorių. Tinka malkų 
skaldyklei. Sunkus. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis

www.rokiskiosirena.lt
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Gegužės 6-oji, 
penktadienis, 

18 savaitė.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 5.30 val.,
 leidžiasi 21.02 val. 

Dienos ilgumas 15.32 val.
Mėnulis (jaunatis)

Tarptautinė diena be dietų

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Benedikta (Benė), Eidmantė, 

Evodijus, Judita, Liucijus, 
Minvydas

Rytoj: Domicelė, Domicijonas, 
Butautas, Rimutė, Danutė, 

Stanislovas
Poryt: Stanislovas, Viktoras, 

Džiugas, Audrė, Mykolas, 
Stasys

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1757 — Prūsijos karalius Frie-
drich II (Frydrichas II) sumušė Ro-
mos kariuomenę prie Prahos.

1856 — gimė austrų psicho-
logas Sigmund Freud (Zigmundas 
Froidas). Mirė 1939 m.

1856 — gimė Robert Edvard 
Peary (Robertas Edvardas Pyris), 
JAV keliautojas, Arkties tyrinėtojas. 
Mirė 1920 m.

1882 — JAV dešimčiai metų 
uždraudė imigraciją iš Kinijos.

1932 — rusų imigrantas nu-
žudė Prancūzijos prezidentą Paul 
Doumer (Polį Dumerą).

1937 — sprogus vokiečių diri-
žabliui „Hindenburg“, žuvo visi 36 
juo skridę keleiviai.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1387 — Vilniui suteiktos 
Magdeburgo teisės.

1761 — gimė Stanislovas Bo-
nifacas Jundzilas, kunigas, gamti-
ninkas, filosofijos mokslų dakta-
ras. Mirė 1847 m.

1886 — gimė prozininkas, 
publicistas Jonas Vireliūnas (Svy-
rūnėlis). Mirė 1920 m .

1922 — gimė rašytojas Jo-
nas Mikelinskas. Jo kūryba 2002 
metais buvo įvertinta nacionaline 
kultūros ir meno premija.

Post scriptum
Gamta nemėgsta tuštumos, ją 

išdalija žmonėms.

Ant grilio parūkyta bulvė

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Bulvių galai nupjaunami, bulvės perpjaunamos pusiau.
2. Sudedamos į indą, pašlakstoma aliejumi, pabarstomos druska, smulkintais žalumy-
nais.
3. Kepamos kepsninėje 100 - 120 temperatūroje apie 20 minučių arba įkaitintoje iki 240 
C laipsnių temperatūros orkaitėje iki 7 minučių.

PAGRINDUI:
• 4 vienetai bulvių (jaunų, šviežių, 
mažų)
• 1 pundelis žalumynų
• 1 šlakelis alyvuogių aliejaus

Naujoji savitarnos 
plovykla įgauna formą

Pernai pradėti automo-
bilių savitarnos plovyklos 
statybos darbai įgauna 
pagreitį. Jau išlietas esfal-
tas, pastatyti inžineriniai 
plovyklos įrenginiai, ap-
švietimas, vaizdo stebėjimo 
kameros. Naujoji plovykla 

statoma Perkūno gatvėje, 
ties posūkiu į Kauno gatvę.

Šiuo metu Rokiškyje vei-
kia vienintelė automobilių 
plovykla Taikos gatvėje.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Kamajų Antano Strazdo gimnazija 
prisijungė prie akcijos „1000 ąžuolų 
Lietuvos mokyklose“

Kiekvienas didingos kil-
mės ąžuolas kieme ne tik 
simbolizuoja ryšį su žeme, 
gamta, bet ir teikia stipry-
bės kasdieniuose darbuose 
bei ryžto siekiant didingų 
tikslų...

 
Kamajų Antano Strazdo 

gimnazija prisijungė prie ak-
cijos „1000 ąžuolų Lietuvos 
mokyklose“.

 Akcijos iniciatoriai - VDU 
Žemės ūkio akademija, kurios 
idėja - minint miškininkystės 
mokslų šimtmetį ir akcentuo-
jant Pasaulinės žemės dienos 
reikšmę, skleisti žinią apie 

medžių svarbą planetai ir 
mūsų visų ateičiai darnoje su 
gamta.

 Gimnazijos teritorijoje 
pasodinta 10 ąžuoliukų, kurių 
sodinukai specialiai išauginti 
iš kilmingų šalies ąžuolų gilių.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Už nepaženklintus augintinius šiemet 
baudos nebus skiriamos

Už nepaženklintus augin-
tinius, pasibaigus žymėjimo 
terminui, šiemet baudos ne-
bus skiriamos, teigia žemės 
ūkio ministras Kęstutis Na-
vickas.

„Šiais metais tikrai ne-
skirs“, – trečiadienį žurnalis-
tams prieš Vyriausybės posėdį 
sakė jis.

Už prievolės ženklinti au-
gintinį nevykdymą gresia bau-
dos nuo 30 iki 550 eurų

Ministro teigimu, „paskuti-
nėmis dienomis“ ženklinamų 
gyvūnų skaičiai pradėjo augti, 
šiuo metu jų turėtų būti pažen-
klinta daugiau nei pusė.

„Mes vertinam, kad dau-
giau nei pusė – du trečdaliai 
turėtų būti per šitą paskutinį 
laikotarpį pilnai turėtų būti 
paženklinti“, – teigė K. Na-
vickas.

Ženklinimu siekiama len-

gviau rasti pasimetusius gy-
vūnus, taip pat – ir gyventojų 
atsakomybės, kad šie nepalik-
tų augintinių be globos ir tin-
kamai jais rūpintųsi.

Su paženklintais gyvūnais 
taip pat yra lengviau keliauti 
į kitas valstybes, jam išduoda-
mi kelionės dokumentai. Be 
kita ko, registracija siekiama 
surinkti ir duomenis, kiek gy-

vūnų augintinių yra Lietuvoje.
Remiantis Žemės ūkio in-

formacijos ir kaimo verslo 
centro duomenimis ir kita au-
gintinių statistika, Lietuvoje iš 
viso galėtų būti apie 550 tūkst. 
šunų ir apie 600 tūkst. kačių.

Dar vienas iš registracijos 
tikslų – nustatyti tikslesnį au-
gintojų skaičių.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Gegužės 7 d. Naktį 9
Dieną 19

PV,
4-9 m/s

Gegužės 8 d. Naktį 6
Dieną 14

ŠV,
5-10 m/s

Gegužės 9 d. Naktį 0
Dieną 15

V,
4-9 m/s

Gegužės 10 d. Naktį 3
Dieną 13

PV,
6-12 m/s

Orų prognozė gegužės 7 - 10 d.

Gyventojų lankymo Rokiškio senelių 
globos namuose tvarka

Keičiasi Rokiškio senelių 
globos namų gyventojų lan-
kymo tvarka.

 
Lankytojo veiksmai atvy-

kus į globos namus:
Atvykus aplankyti gy-

ventojo, lankytojas užeina 
į globos namus (informuoti 
darbuotojo apie atvykimą ne-
privaloma).

Prie pagrindinių globos 
namų durų dezinfekuojasi 
rankas, užsideda nosį ir burną 
dengiančią apsauginę priemo-
nę, rekomenduotina vienkarti-
nę medicininę kaukę. Privalo-
ma apsauginę priemonę dėvėti 
viso apsilankymo metu.

Ant pakabos pasikabina 
lauko drabužius.

Privaloma savarankiškai 
registruotis lankymo žurnale, 
kurį rasite prie pagrindinių 
durų.

Gyventojus galima lankyti 
nuo 9.00 iki 13.30 val. ir nuo 
14.00 iki 18.00 val. Lanky-
mo trukmė globos namuose 
(viduje) 30 min, lauke laikas 

neribojamas. Vieno apsilan-
kymo metu globos namuose 
(viduje) ne daugiau kaip 2 lan-
kytojai, lauke – neribojamas.

Draudžiama lankyti, jei 
lankytojas turi bent vieną CO-
VID-19 ligai būdingą simp-
tomą (temperatūra 37°C ir 
didesnė, kosulys, pasunkėjęs 
kvėpavimas, staigus uoslės ar 
skonio praradimas/susilpnėji-

mas) ar kitomis užkrečiamo-
mis ligomis būdingų simpto-
mų (sloga, gerklės skausmas, 
vėmimas, viduriavimas ir kt.), 
ar nustatyta COVID-19 liga.

Prašome visų būti supratin-
giems ir laikytis taisyklių.

 Lankytojai, nesilaikantys 
taisyklių, nebebus įleidžiami.

Rokiškio senelių globos 
namų inform.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA SKELBIA 
KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS 
ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)

2022 m. sausio mėn. įsi-
galiojo naujas, jau 9-asis 
kvietimas teikti paraiškas 
daugiabučių namų atnau-
jinimo (modernizavimo) 
projektams. Investicijų 
suma sieks 150 mln. eurų.

Planuojama 100 proc. 
kompensuoti renovacijos 
projektų, kurie bus vykdomi 
pagal šį kvietimą, parengi-
mo, administravimo, techni-
nio darbo projekto rengimą, 
įskaitant projekto vykdymo 
priežiūrą ir projekto eks-
pertizę, statybos techninės 
priežiūros išlaidas, 30 proc. 
kompensuoti investicijų, 
tenkančių energijos taupymo 
priemonėms bei papildomai 
10 proc. investicijų, tenkan-
čių daugiabučiame name 
įrengus naują ar moderniza-
vus esamą neautomatizuotą 

šilumos punktą ir įrengus ba-
lansinius ventilius stovuose, 
taip pat pertvarkius ar pakei-
tus šildymo sistemą butuose 
ir kitose patalpose, įrengiant 
individualios šilumos aps-
kaitos prietaisus ar daliklių 
sistemą ir (ar) termostatinius 
ventilius.

Socialiai remtiniems gy-
ventojams, gaunantiems 
kompensacijas už šildymą, 
namo renovacijos išlaidas 
apmoka valstybė.

Atsiranda vienas naujas 
reikalavimas – didesniuose 
kaip 1500 m2 ploto daugi-
abučiuose įrengti saulės jė-
gaines, gaminančias elektrą 
namo bendrojo naudojimo 
objektų reikmėms. Tai padės 
skatinti gyventojus naudoti 
žaliąją energiją.

Butų savininkai ar namo 
bendrijų pirmininkai, norin-

tys atnaujinti (modernizuoti) 
daugiabučius namus, turėtų 
kreiptis į savivaldybės pa-
skirtą energetinio efektyvu-
mo didinimo programos įgy-
vendinimo administratorių, 
t.y. akcinę bendrovę Rokiš-
kio butų ūkis.

 Daugiabučio namo savi-
ninkams, norintiems suda-
lyvauti programoje, reikėtų 
daugumos savininkų  inici-
atyvos ir pritarimo dalyvauti 
programoje.  Visus organi-

zacinius ir administracinius 
darbus atliktų AB Rokiškio 
butų ūkis.

Turintiems klausimų dėl 
daugiabučių namų atnauji-
nimo (modernizavimo) pra-
šome kreiptis į AB Rokiškio 
butų ūkis projektų adminis-
travimo vadovą Audrių Dilį 
(tel.+370 615 75625, +370 
458 71060, el. p.: audrius.
dilys@rbu.lt, Nepriklauso-
mybės a. 12A, Rokiškis).

DĖMESIO !!! SAVANORYSTĖ !!!
Nesvarbu ar esi moksleivis, ar 
senjoras, kuo dirbi, kur mokaisi – 
mums TAVĘS reikia.
Prisijunk prie mūsų komandos ir 
įgauk naujos patirties. 

SAVANORIŠKO DARBO VEIKLOS SRITYS:
• Pagalbos į namus teikiama paslauga;
• Dienos socialinė globa asmens 
namuose;
• Socialinės priežiūros paslauga (Obelių 
savarankiški gyvenimo namai);
• Jūžintų dienos ir trumpalaikės socialinės 
globos centre paslaugų;
• Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
dienos centre asmenims su  negalia 
paslaugų.

Jei susidomėjai – kreipkis į Rokiškio 
socialinės paramos centro savanorių 
koordinatorę tel: 8 698 32531
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Susitinka du 
suvalkiečiai draugai ir 
vienas klausia kito:

- Iš kur tokį gražų 
laikrodį gavai?

- Tėvas prieš mirtį 
pardavė.

***
Pana sako vaikinui:
- Ar skaitei knygą apie 

Romeo ir Džiuljetą? Ar 
mylėsi mane kaip jie 
mylėjo vienas kitą?

- Ne, neskaičiau...
Pana vėl klausia:
- Ar skaitei knygą 

apie Jūratę ir Kastytį? 
Ar mylėsi mane kaip jie 
mylėjo vienas kitą?

- Ne, neskaičiau...
- Tai ką tada tu išvis 

skaitei?
- Brisiaus galą. Dar 

palosi, išvis nušausiu.
***
- Padavėjau, tos musės 

jūsų valgykloje varo 
mane iš proto.

- Sakykite, kurios 
konkrečiai, ir aš jas 
išgaudysiu!

***

Tėvas nusprendė 
pakalbėti su sūnumi apie 
seksą:

- Sūnau, dabar tu jau 
turi 10 metų, manau pats 
laikas pakalbėti su tavimi 
apie seksą!

Sūnus:
- Gerai, tėte... Pasakok, 

ko nesupranti?
***
Vyras sako advokatui:
– Noriu išsiskirti su 

žmona.
– O kas blogai?
– Ji lankosi visuose 

restoranuose ir aludėse. 
Baisu.

– Tai ji tokia 
alkoholikė?

– Ne, ji ieško manęs.
***
Buratinas klausia tėvo:
- Kodėl nupirkai 

šitą dovaną mano 
gimtdieniui? Man ji 
nepatinka.

- Sūneli, ne visi gauna 
to, ko nori.

- Na tėveli, man tikrai 
ji nepatinka.

- O kuo ji tau bloga?

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako
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- Na tėveli, tas bebras 
kažkaip keistai į mane 
žiuri.

***
Išvažiuoja žmona 

į svečius ir prieš 
išvykdama pasako 
vyrui:

- Aš dabar išvykstu, 
brangusis, o tu išplauk 
indus ir išvalyk vonią.

- Gerai.
Išgirdęs sūnus ateina 

ir klausia tėčio:
- Kodėl tu viską darai 

už mamą? Juk mama 
turėtų dirbti šiuos 
darbus.

- Na matai, sūneli, 
- atsako tėvas, - kai tu 
gimei, aš tavo mamai 
pasakiau, kad viską 
padarysiu, kad tik leistų 
tau išrinkt vardą ir ji 
sutiko.

- O ar buvo verta, 
tėti?

- Taip, Songokai, 
verta.

• Vasarinių kviečių, miežių, 
grikių sėklas. 
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• 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

• Vasarinius kviečius. Likutis 
apie 150 kg, C2 atselis. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 624 11 926. 
Rokiškis
• Įvairių veislių pomidorų, 
paprikų, agurkų ir kitų 
daržovių daigus. 
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Aliejinį ridiką. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Įvairių rūšių pomidorų ir 
paprikų daigus. Augalai yra 
gražus ir tvirti. 
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis

AUGALAI
Rokiškis
• Mažai naudotą čiužinį 
200x160x18 cm. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 618 14 450. 
Rokiškis
• Užsilikusius kilimukus. 
Tinka vonios, dušo 
kambaryje, prie balkono 
durų, net ir ant sienos, kaip 
mandala. Apimtys apie 
60 cm. Tel. 8 665 05 726. 
Rokiškis
• Naudotą veikiantį unitazą. 
Galimas pristatymas. Kaina 
38 Eur. Tel. 8 621 28 702. 
Rokiškis

• Gultą. Kaina 43 Eur. 
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
• Vaistinės prekybinių 
baldų komplektą. Baldai 
puikios būklės, naudoti 
vaistinėje. Visas komplektas 
su pagalbinių patalpų 
spintomis. Taip pat 
pridedamas seifas. Stiklinės 
vitrinos su apšvietimu. 
Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 625 88 810. Rokiškis
• Virtuvės kampą. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 621 03 019. 

BALDAI


