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Rokiškyje, trečią valandą nakties
ir su narkotikais vaikinas „prisivažinėjo“
Ką veikė Rokiškyje iš
Elektrėnų savivaldybės atvykęs 24 metų A. J., nežinia,
tačiau faktas, kad 2022 m.
balandžio 3 d., trečią valandą nakties, jis automobilyje
„BMW 330D“ turėjo dviejų
rūšių narkotinių medžiagų, kurias paėmė Panevėžio
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio
rajono policijos komisariato
pareigūnai. Teisėsauga apsisuko sparčiai ir jau 2022 m.
gegužės 3 d. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų
teisėja Ledina Šinkūnienė išnagrinėjo baudžiamąją bylą,
priimdama baudžiamąjį įsakymą. A. J. pripažintas kaltu
pagal Baudžiamojo kodekso
259 straipsnio 2 dalį.

Narkotikus nusipirko
Vilties gatvėje,
Rokiškyje
Apklaustas kaip įtariamasis, A. J. policininkams papasakojo, kaip įsigijo narkotikų.
Esą jis 2022 m. balandžio 1
d., apie 7 valandą Rokiškyje,
Respublikos gatvėje, prie „Darolos“ parduotuvės susitiko iš
matymo pažįstamą vaikiną, iš
kurio jau anksčiau keletą kartų pirko narkotines medžiagas
- amfetaminą. Kadangi ir vėl

užsimanė įsigyti narkotinių
medžiagų, su tuo pačiu vaikinu
susitarė susitikti maždaug po
valandos Vilties gatvėje, prie
buvusio telefonų remonto kioskelio. Užsiprašė atnešti amfetamino ir „ekstazy“. Vaikinas
nusprendė neišduoti asmens,
iš kurio įsigijo narkotikus.
Šių „prekių“ kainas jis žinojo,
nes tokias medžiagas pirko ne
pirmą kartą. Dvi „ekstazy“ tabletės kainavo po 10 eurų už
vieną, dar 15 eurų Rokiškio
miesto svečias sumokėjo už
vieną gramą amfetamino. A. J.
pripažino, kad narkotikus pirko savo reikmėms, niekam jų
nebūtų pardavęs.

Narkotikus vežiojosi
automobilio
daiktadėžėje
Nupirktos narkotinės medžiagos buvo peršviečiamuose maišeliuose. Jas vaikinas
įsidėjo į automobilio daiktadėžę, kuri yra tarp vairuotojo
ir priekinės keleivio sėdynės.
Kadangi labai norėjo pavartoti amfetamino, A. J. pasiėmė
maišelį su šia medžiaga, nuėjo
į namo, kuriame buvo apsistojęs, laiptinę, per nosį sutraukė
dalį amfetamino ir maišelį su
narkotikais vėl nunešė į automobilį. Vėliau įsigytas psicho-

tropines medžiagas vaikinas
vežiojosi su savimi, kol sustabdę automobilį, jas surado
policininkai. A. J. buvo sustabdytas Vilties gatvėje, prie 10to namo. Esą jis gana vėlyvu
nakties metu vyko iš draugo į
degalinę nusipirkti pavalgyti.
Radus narkotines medžiagas,
vaikinas buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Policijos sustabdytas
vaikinas jautėsi
išsigandęs
Apklausta kaip liudytoja,
policijos pareigūnė, tą naktį sustabdžiusi A. J. vairuotą
automobilį, papasakojo mačiusi, kad „BMW“ vairuotojas
kažko įtartinai sunerimęs. Jis
pateikė ne visus prašomus dokumentus. Kol kolega policininkas tikrino duomenų bazes,
patrulė vaikino paklausė, ar
automobilyje yra draudžiamų
daiktų. Nors vairuotojas atsakė, kad tokių nėra, apžiūrėjus
automobilį, daiktadėžėje buvo
rasta pirštinė, kurioje buvo įdėtas baltos spalvos plastikinis
indelis, o jame - du peršviečiami užspaudžiami plastikiniai
paketėliai. Viename iš jų - baltos spalvos milteliai, kitame
- gelsvi milteliai. Paklaustas,
kas čia yra, A. J. prisipažino,

Lietuvos - Latvijos pasienyje
paminėta Europos diena

kad tai - psichotropinės medžiagos, kurias kartas nuo karto vartoja.
Baudą turės sumokėti
per 6 mėnesius
A. J. anksčiau nebuvo teistas. Rastų narkotinių medžiagų kiekis nebuvo didelis, be to,
nenustatyta, kad vaikinas psichotropines medžiagas būtų
platinęs, todėl teismas tenkino
prokurorės prašymą priimti
teismo baudžiamąjį įsakymą
ir skirti baudą. A. J. pripažinus kaltu, padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą
Baudžiamojo kodekso 259
straipsnio 2 dalyje, skirta 21
MGL (1050 Eur) dydžio bauda. Kadangi byla išnagrinėta
supaprastinto proceso tvarka,
ši bausmė sumažinta trečdaliu,
todėl nuteistasis turės sumokėti 14 MGL (700 Eur) dydžio
baudą. Baudos sumokėjimo
terminas – 6 mėnesiai nuo
teismo baudžiamojo įsakymo
įsiteisėjimo dienos.
Nesutikdamas su paskirta
bausme, A. J. turi teisę per 14
dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo įteikimo jam dienos paduoti teismui prašymą,
reikalaudamas surengti žodinį
bylos nagrinėjimą teisme.
Rita GRIGALIENĖ

Juodupės gimnazija pasienyje su Latvija paminėjo
Europos dieną: gimnazistai ir
mokytojai šoko šiuolaikinius
ir liaudies šokius, susitiko su

Latvijos respublikos Aknystės vidurinės mokyklos bendruomene.
„Rokiškio sirena“
inform.

2022 05 08 apie 16.00
val. Rokiškio skraidymo
asociacijos ,,Puga“ nariai,
tvarkydami ir genėdami
medžius, kurie gadino angaro stogą bei sienas, rado
sprogmenį. Į įvykio vietą
iškviestos specialiosios tarnybos, netrukus atvyko ir
išminuotojai. Sprogmuo išvežtas susprogdinti į saugią
aplinką. Sprogmuo - galimai minosvaidžio šovinys.

radiniu, nes sprogmuo buvo
ne užkastas, o gulėjo ant žemės tokioje vietoje, kurioje
asociacijos nariai tikrai būtų
jį pastebėję jau seniau. Vyko
varžybos, treniruotės, tačiau
niekas anksčiau sprogmens
nepastebėjo, todėl lyg iš po
žemių išdygęs sprogmuo
V. Petrušoniui sukėlė daug
klausimų. Tikėtina, kad rastas sprogmuo nėra karo laikų
palikimas.
„Rokiškio sirena“
inform.

Rokiškio aerodromo
teritorijoje rastas sprogmuo

Vagystė iš negyvenamos sodybos atsirūgo –
skirta intensyvi priežiūra
Kad be priežiūros paliktos negyvenamos sodybos atsiduria vagišių akiratyje – ne
naujiena. 2021 m. rugpjūčio
mėnesio pabaigoje buvo apvogta negyvenama sodyba
Obelių seniūnijoje, Vabolių
kaime. Sodybos šeimininkai
neapdairiai joje laikė keletą
galinčių turėti vertę daiktų.
Šiuos daiktus pavogęs M.
Š. savo pažįstamiems sakė,
kad daiktus „rado“. Kad
pasisavintų savininko 771
euru įkainuotus daiktus, 41
metų vyrui užteko atitraukti
ūkinio pastato pakabinamos
spynos durų sklendę.

Nusižiūrėjo
negyvenamą sodybą
Į tik retkarčiais gyvenamą
sodybą M. Š. atvažiavo savo
autobusiuku ,,Ford" švediškais
valstybiniais numeriais. Ši sodyba nuo kaltininko namų yra
vos už 3-4 kilometrų. Vyras jau
seniai žinojo, kad sodyba nėra
gyvenama ir prižiūrima. Apsišniukštinėti po kiemą ir pastatus
M. Š. nusprendė tamsiu paros
metu. Automobilį pastatė prie
pat ūkinio pastato. Priėjęs prie
ūkinio pastato dvivėrių durų,
vyras stipriai patraukė jas į

save. Durys atsidarė, nors kabojo spyna. Pasišviesdamas
prožektoriumi, gretimo kaimo gyventojas apžiūrėjo, kad
ūkiniame pastate yra šio to
naudingo ir netrukus daiktus
po vieną ėmė krauti į automobilį. Tarp šių daiktų buvo
pripučiama valtis, motoblokas,
motoroleris, plastikinės kėdės,
aliuminis karutis, kastuvas ir
dar kažkas, ko gerai ir M. Š.
nebeprisiminė. Visą pasivogtą
„gėrį“ vyras parsivežė į namus.

Žadėjo nukentėjusiajam
žalą atlyginti
Vogti daiktai pas M. Š.
buvo rasti kratos metu. Policijos pareigūnai tada rado ir
paėmė valtį, motobloko variklį, keturias kėdes, motorolerį.
Motoroleris buvo bandytas
remontuoti ir išardytas. Kitus daiktus M. Š. buvo spėjęs
parduoti. Pareigūnams vagis
žadėjo, kad atlygins nukentėjusiajam padarytą žalą, surašė
susitarimą, kuriuo įsipareigojo
sumokėti nukentėjusiajam 830
eurų sumą. M. Š. įtikinėjo, kad
pinigų žalai atlyginti tikrai turės, nes važinėja uždarbiauti į
Švediją. Prokurorės jis prašė
skirti baudą, tačiau sprendimas

buvo kitoks – pasiūlyta arešto
bausmė. Ši bausmė kaltinamąjį
taip pat tenkino.
Pavogtas motoroleris,
pripučiama valtis,
šienapjovė ir kiti daiktai
Iš nukentėjusiojo ūkinio
pastato M. Š. pavogė motobloką su šienapjove (400 eurų
vertės), motorolerį WASP125
(150 eurų vertės), pripučiamą
valtį SEAHAWK SPORT (50
eurų vertės), lauko šviestuvo
bateriją (10 eurų vertės), dujinį degiklį su balionėliu (3 eurų
vertės), dviejų korpusų vagotuvą (40 eurų vertės), keturias
plastikines kėdes (kainavusias
16 eurų), aliuminį vieno rato
karutį (kaina - 15 eurų), dvi
frezas (iš viso 40 eurų vertės),
kastuvą „FISKARS“ (17 eurų
vertės), seną motobloko variklį, įvertintą 30 eurų.
Arešto bausmės
vykdymas atidėtas
Panevėžio apylinkės teismo
Rokiškio rūmų teisėja išnagrinėjo Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės
prokuratūros prokurorės Virginijos Kliaugienės pareiškimą
dėl proceso užbaigimo teismo

baudžiamuoju įsakymu. M. Š.
buvo pripažintas kaltu pagal
Baudžiamojo kodekso 178
straipsnio 2 dalį. Jam skirta 30
parų arešto bausmė. Nuteistasis nebuvo sumokėjęs anksčiau
jam teismo skirtos 50 MGL
(2500 Eur) baudos. Ši bausmė
pridėta prie 2022 m. gegužės
3 d. baudžiamuoju įsakymu
paskirtos arešto bausmės. Paskirtos arešto bausmės vykdymas atidėtas 3 mėnesiams ir
šiuo laikotarpiu M. Š. paskirta
intensyvi priežiūra – nuteistojo
buvimo vietos pagal nustatytą
laiką kontrolė elektroninio stebėjimo priemonėmis, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu būti namuose
nuo 24.00 iki 6.00 valandos,
neišvykti už gyvenamosios
vietos miesto (rajono) ribų be
Probacijos tarnybos žinios bei
dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Nuteistasis turi dar šiek tiek
laiko pagalvoti, ar sutinka su
paskirta bausme – per 14 dienų
nuo baudžiamojo įsakymo įteikimo dienos jis gali pareikšti
prašymą surengti teismo posėdį ir bausmės klausimą spręsti
iš naujo.
Rita GRIGALIENĖ
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,,Pugos“ prezidentas Vilmantas Petrušonis stebėjosi

COVID-19 statistika: 16 naujų
atvejų, nė vienos mirties
Paskutinį kartą mirusiųjų
nuo šios infekcinės ligos nefiksuota liepos pabaigoje.

Ligoninėse šiuo metu gydoma 211 COVID-19 sergančių
pacientų, 14 iš jų – reanimacijoje.
14 dienų naujų pirminių susirgimų koronavirusu skaičius
100 tūkst. gyventojų nuosekliai
mažėja ir siekia 169 atvejus,
septynių dienų teigiamų dia-

gnostinių testų rodiklis siekia 8,7
procento.
Nuo praėjusių metų pabaigos
sparčiai augęs naujų susirgimų
skaičius po truputį mažėti pradėjo šių metų vasario pradžioje.
Tuomet pasiektas naujų atvejų
rekordas, kai per parą nustatyta
daugiau kaip 14 tūkst. užsikrėtimų koronavirusu.
Lietuvoje mažiausiai vieną
skiepo dozę yra gavę 69,8 proc.
gyventojų.

3 psl.

2022-05-10

Buvusios Onuškio mokyklos pastatą įsigijusi Genovaitė:
„Mano tikslas – išsaugoti“
Šiuo metu kaimuose
vyksta savotiškas „sodybų
tuštėjimo metas“ – mažėjant gimstamumui, čia
daugėja vyresnio amžiaus
žmonių, todėl mokyklos
bei jų pastatai tampa nebereikalingi. Per 2020 metus
Lietuvos miestuose gimė
17 490 vaikų, kaime - daugiau nei per pusę mažiau,
t. y. 7 654. Praėjusių metų
duomenų Statistikos departamentas dar neskelbia. Dalies Rokiškio rajono
kaimų mokyklų sunykimas
buvo nulemtas. Prieš keletą
metų nebeliko ir mokyklos
Onuškyje (Juodupės seniūnija). Pagal viešai skelbiamą informaciją, 2001
m. Onuškio pagrindinė
mokykla reorganizuota į
pradinę, o joje mokėsi tik
24 mokiniai. Uždarius mokyklą, liko tuščias pastatas,
kuris aukciono būdu buvo
parduotas. Tuo metu buvo
kalbėta, kad čia galbūt įsikurs senelių namai. Deja,
tai neįvyko, nors buvęs mokyklos pastatas – atnaujintas ir prižiūrėtas.

Tikslas - išsaugoti
Mokyklos pastatą įsigijo
garbaus amžiaus sulaukusi
Onuškio kaimo gyventoja
Genovaitė Gražienė, kuri dabar šeimininkauja po nedidelį ūkelį. Pakalbinta, moteris
nenorėjo nurodyti, kada ir
už kokią sumą įsigijo buvusią mokyklą. Paklausta apie
planus, ką galvoja daryti su
atsakingai prižiūrimu pastatu, Genovaitė nusiminė. Ji
papasakojo, kad buvusioje
mokykloje įrengti senelių
namus buvo ne jos, o kaimo
gyventojų svajonės. Esą, įsigydama buvusią mokyklą,
ji tegalvojusi, kaip išsaugoti
nuo statinio pavirtimo griuvėsiais. Genovaitė pastebėjo,
kad, norint statinį paversti
senelių namais ar kokios kitos paskirties pastatu, reiktų
įdėti nemažai laiko bei pinigų. Tektų tvarkyti nemažai
formalumų.
Reikalavimai
senelių namų steigimui yra
nemenki. O ir laikas užsiimti statybomis bei pertvarkomis nepalankus – labai
kinta statybos medžiagų bei
darbų kainos, brangsta kitos
prekės bei paslaugos. Dar ir
laiko viskuo pasidomėti beveik nelieka – visą jį moteris
skirianti tvarkytis ūkelyje,
prižiūrėti aplinką. Dar šiek
tiek laiko lieka prižiūrėti buvusiam mokyklos pastatui
– nesinori, kad jis nugriūtų,
nors ir stovi nenaudojamas
bei tuščias. Klausėme, koks

gi tikslas investuoti į nenaudojamą turtą. Genovaitė
tikslaus atsakymo pateikti
negalėjo, tačiau iš užuominų supratome – sentimentai
Onuškiui, jo praeičiai bei
mokytojo darbui: moteris
šiame kaime gyvena jau 50
metų ir esą visada svajojo
būti mokytoja, nors likimas
susiklostė taip, kad dirbo
maisto technologe....
Pastatas traukia
praeivių akis.
Buvusio mokyklos pastato architektūra gana įdomi.
Pasiteiravus Rokiškio krašto
istoriko Giedriaus Kujelio,
jis negalėjo nieko papasakoti
apie Onuškio mokyklos istoriją. Duomenų bazėje „Lituanistika“, kurioje kaupiama
mokslinė informacija apie
Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos,
kalbos raidą, cituojama Algimanto Braželio publikacija:
„Pirmoji dviklasė rusiška
liaudies mokykla Onuškyje
įkurta 1865 metais. Valstybės lėšomis 1866 metais jai
pastatytas pastatas. Mokykloje buvo viena klasė ir butas mokytojui. Mokyta rusų
kalbos, aritmetikos, istorijos, geografijos, dainavimo,
žygiavimo. Nuo 1896 metų
mokykloje mokėsi ir mergaitės. 1907 metais joje buvo
68 berniukai ir 12 mergaičių.
Tarp baigusių Onuškio mokyklą prieš Pirmąjį Pasaulinį
karą yra profesorius Juozas
Bulavas, geodezininkas Jonas Deksnys, žymiausia mokyklos istorijoje asmenybė
buvo kunigas Jonas Skruodys

(1882-1935), nelegalios lietuviškos spaudos platintojas,
lietuvybės Vilniaus krašte
puoselėtojas. 1913 m. Onuškyje pastatyta mūrinė mokykla, kaizerinės okupacijos
metu ji nusavinta, joje buvo
ligoninė ir karo belaisvių
stovykla. 1949 m. mokykla
reorganizuota į septynmetę,
1960 m. tapo aštuonmete.
Nuo 1955 m. mokykla daugiau nei 30 metų draugavo
su netoli, Latvijoje, esančia
Ritės aštuonmete mokykla.
Septintajame dešimtmetyje
mokykla išplėsta, įrengtas
antrasis mokyklos aukštas,
pastatyta sporto salė, įrengtas
sporto aikštynas. 1986-1988
m. mokykla vadinama nepilna vidurine, nuo 1989 m.
– devynmete, nuo 1994 m.
ji vadinama pagrindine. Mokykloje dirbo per 100 mokytojų, dalis jų dirbo trumpai,
Jonas Keliuotis (direktorius
1969-1999 m.) dirbo per 40
metų, Irena Braželienė - 41,
Irena Dėdelytė - 32, Algimantas Braželis - 50, Liusė
Dagytė - daugiau nei 25 metus. XX a. pabaigoje mokinių
sumažėjo, todėl 2001 metais
mokykla reorganizuota į pradinę mokyklą, joje mokėsi
24 mokiniai.“
Savivaldybė tegalėjo
pasiūlyti subsidijas iki 3
tūkst. eurų
Atrodytų, padėtis be išeities – pastatas reikalauja investicijų, jį reikia prižiūrėti,
o statinio savininkė neturi
galimybių čia įrengti naudos duodančias patalpas. Po
trumpo pokalbio telefonu

ponia Genovaitė perskambino ir paprašė pasidomėti
galimybėmis gauti finansavimą, sutvarkyti dokumentus
dėl kitos pastato paskirties.
Rokiškio rajono savivaldybės Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas
Raimondas Simanavičius,
užklaustas, ką galėtų patarti
onuškietei, atsakė, kad, norint pakeisti pastato paskirtį,
pirmiausia reikia kreiptis į
projektuotojus, užregistruoti
kitą pastato paskirtį, tik po
to atlikti statybos darbus.
Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja informavo,
kad šiuo metu yra galimybė
pateikti paraišką dalyvauti
arba Smulkaus ir vidutinio
verslo plėtros programos,
arba subsidijos verslo idėjai
konkursuose, kur yra galimybė gauti subsidiją iki
3000 eurų. Tai 2022 metų antrasis kvietimas: Smulkaus ir
vidutinio verslo plėtros programos konkursui paraiškos
teikiamos nuo gegužės 2 d. 8
val. iki birželio 3 d. 13 val.;
Subsidijos verslo idėjai konkursui - nuo gegužės 2 d. iki
liepos 1 d. 13 val.
Rokiškio rajono Vietos
veiklos grupė lėšas jau
suplanavo kitiems
tikslams
Kokių idėjų galėtų pasiūlyti Rokiškio rajono vietos
veiklos grupė (VVG), paklausėme projektų administravimo vadovės Raimondos
Stankevičiūtės – Vilimienės.
Iš gauto atsakymo aišku, kad
VVG nekažką gali pagelbė-

Nepriklausomas rajono laikraštis

ti: „Rokiškio rajono vietos
veiklos grupė įgyvendina
Rokiškio kaimo strategiją 2014-2020. Strategijoje
buvo suplanuotos 7 įvairios
finansuotinos veiklos sritys
- parama kultūros ir gamtos
paveldui įveiklinti, savanoriams aktyvinti, mokymams,
nevyriausybinių organizacijų verslui finansuoti, įvairių
subjektų bendradarbiavimo
idėjoms ir privačiam verslui. Lėšų vietos projektams
turėjome 2,026 ml. Eur. Finansuota per 40 projektų, kai
kurių vertinimas tebevyksta.
Bėda ta, kad kalbame apie
finansines galimybes finansinio laikotarpio pabaigoje, kai
visų veiklos sričių finansiniai
krepšeliai išnaudoti, nes lėšos rezervuotos įgyvendinamiems projektams. Šių metų
pabaigoje arba kitų metų pradžioje, kai pamatysime lėšų
likučius (tai atsitinka projektų vykdytojams sutaupius
rezervuotas lėšas arba atsisakius finansavimo), tikėtina, jog vietos veiklos grupės
valdyba patvirtins dar vieną
kvietimą verslo pradžios
projektams. Pagal vykdomą
vietos projektų stebėseną,
panašu, kad kvietimui galime prognozuoti tik apie 30
tūkst. Eur. likutį. Šiuo metu
LEADER programa dar ruošiama „sumanaus kaimo"
pilotiniams projektams. Ar
vietos veiklos grupė galėtų
gauti finansavimą „sumanių
kaimų" kūrimui, priklausys
nuo daug sąlygų (bet šie projektai galėtų būti teikiami tik
viešųjų juridinių asmenų ir
privalomai jie turėtų formuo-

ti bendradarbiavimo tinklą).
Ir tai yra visos galimos lėšos vietos projektų idėjoms
finansuoti per Rokiškio kaimo strategiją 2014-2020.
Įgyvendinama strategija ir
visa informacija, susijusi
su įvykdytais ir rengiamais
kvietimais,
įgyvendinimo
stebėsena, yra skelbiama Rokiškio rajono vietos veiklos
grupės tinklalapyje - www.
rokiskiovvg.lt. Kitas strateginis laikotarpis turėtų prasidėti 2025 m.“
Kaimas laukia idėjų
Šiuo metu Onuškio kaime
gyvena apie 200 gyventojų,
čia yra aktyvi vietos gyventojų bendruomenė, yra bažnyčia, Onuškio dvaras, kuris
dar nežinia, kam šiuo metu
priklauso, nes buvo pripažintas bešeimininkiu ir ieškota
norinčių įsigyti. Kaimas bei
jo apylinkės galėtų dominti
turistus – čia vaizdingos vietovės, mat į pietus nuo kaimo
tyvuliuoja du Onuškio tvenkiniai, į šiaurę – Ablaino ežeras, į vakarus nuo Onuškio
yra Degesynės durpynas, į
šiaurę − Alksnių, į šiaurės
vakarus − Užubalių, į pietryčius − Sidabrinės ir Bryzgių
piliakalniai. Kaimas yra Juodupės seniūnijoje, šalia Lietuvos – Latvijos sienos, pro jį
eina kelias į Ilzenbergo dvarą. Tad galbūt yra vilties, kad
kažkas, pasidomėjęs situacija, galės bendradarbiauti,
pasiūlydamas poniai Genovaitei idėją, ką būtų galima
nuveikti su buvusios mokyklos pastatu?
Rita GRIGALIENĖ
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1,5 mln. eurų investicijos pagerins Rokiškio miesto estetinį vaizdą
Jau kuris laikas rokiškėnai stebi, kaip tvarkoma
Rokiškio miesto pakraštyje
esančio elevatoriaus išorė,
kaip vyksta intensyvūs atnaujinimo darbai. Specialių
statinių kompleksas grūdams laikyti sparčiai keičia
savo veidą, nes į jo atnaujinimą investuota įspūdinga
suma – 1,5 mln. eurų.

Apie tai, kokie darbai atliekami Rokiškio elevatoriuje,
ir kokie pokyčiai laukia, „Rokiškio Sirena“ pasiteiravo bendrovės „Agrokoncerno grūdai“
direktoriaus Karolio Šimo.
– Kodėl atliekama pastato
išorės renovacija?
– Taigi, kaip ir pastebėjo
rokiškėnai, UAB „Agrokoncerno grūdai“ ėmėsi Rokiškio
elevatoriaus pastato išorės remonto ir atnaujinimo darbų.
Tačiau Rokiškio elevatoriaus
modernizavimas prasidėjo gerokai anksčiau – prieš penkerius metus, kuomet bendrovė
įsigijo Rokiškio ir Kretingos
elevatorius.
Reikia pažymėti, jog Rokiškio elevatoriaus būklė įsigijimo metu buvo itin prasta.
Elevatorius buvo labai nudėvėtas – panašu, kad pastatas
ir įranga nebuvo atnaujinama
nuo pat elevatoriaus pastatymo, t.y., kelias dešimtis metų.
Mūsų bendrovė, įsigijusi Rokiškio elevatorių, matė ir kitą
didelę problemą – spragas
elevatoriaus apkrovimo procesuose, dėl kurių šis elevatorius
niekuomet nebuvo apkraunamas, vertinant turimas talpas.
Atitinkamai, nors elevatoriaus
talpos siekė 140 tūkst. tonų,

grūdų priėmimo procesus, šio
elevatoriaus apkrovos viršijo
150 tūkst. tonų, t.y. buvo užtikrintas daugiau, nei vienas
grūdų apsukimo proceso elevatoriuje ciklas.

apkrovos pasiekdavo daugiausia 90 tūkst. tonų. Akivaizdu,
kad tokia situacija lėmė iš esmės nuostolingą elevatoriaus
veiklą ir vienas iš „Agrokoncerno grūdų“ uždavinių buvo
užtikrinti deramą elevatoriaus
apkrovą.
– Kokie konkretūs darbai
atliekami šiuo metu?
– Dabar, iš esmės atnaujinus
Rokiškio elevatoriaus įrangą ir
sistemas, vyksta pastato išorės
remonto darbai – visas pastatas
hidroizoliuojamas, tvarkomos
pastato išorės sienos, remontuojamos sienų siūlės, o pačios
sienos – perdažomos. Pažymėtina, jog tinkama hidroizoliacija, be kita ko, užtikrins viso
supirkto grūdų derliaus saugumą nuo lietaus ir drėgmės. Pabaigus šiuos darbus, bus galima papildomai sandėliuoti dar
25 tūkst. tonų. Šalia šių darbų
„Agrokoncerno grūdai“ investuoja ir į Rokiškio elevatoriaus
oro kokybę. Bendra investicijų
į dulkių surinkimo sistemas
suma viršija 300 tūkst. Eur.
Neabejojame, kad iš esmės
atnaujintas Rokiškio elevatorius, kuris jau dabar užtikrina
greitą bei operatyvų grūdų

supirkimą, taps ir išoriškai patraukliu objektu, džiuginančiu
rokiškėnų bei miesto svečių
akis. Be to, yra svarstoma ir
dėl kitų darbų – elevatoriaus
kolonų sutvirtinimo, visiško
mechanizmų automatizavimo
beigi kai kurių grūdų perdavimo linijų remonto.
Elevatoriaus
tvarkymo
darbai prasidėjo iš karto po
jo įsigijimo. Pirmiausia buvo
sutvarkyti aplinkiniai pastatai
– sandėliavimo patalpos. Kai
kurie iš suremontuotų pastatų
buvo pritaikyti trąšų ir augalų
apsaugos priemonių sandėliavimui, tokiu būdu sudarant galimybes vietos ūkininkams čia
pat įsigyti reikiamų priemonių
derliaus auginimui.
Po to buvo nugriautas didžiulis cechas, kuris nebuvo
naudojamas jau daug metų ir,
be to, buvo avarinės, pavojingos būklės. Šio pastato vietoje dabar įrenginėjama didelė,
maždaug 4000 kv. m. asfaltuota aikštelė, kuri bus naudojama
būsimo grūdų derliaus priėmimo procese.
Be abejo, buvo iš esmės
suremontuotos elevatoriaus
administracijos patalpos ir šiuo
metu darbuotojai dirba šiuolai-

kiškose, gražiose bei patogiose patalpose. Buvo sutvarkyti
visų pastatų ir elevatoriaus stogai, kurie iki remonto praleisdavo vandenį.
Didėlis dėmesys skirtas ir
Rokiškio elevatoriaus nuotekų
bei drenažo sistemų remontui,
kadangi daug metų dėl apleistų
drenažo sistemos įrenginių elevatorius tiesiog smego.
Atlikti ir kiti remonto bei
atnaujinimo darbai – atnaujinti
geležinkelio pabėgiai bei pagrindai jiems, reikalingos inžinerinės sistemos, renovuotos
esamos grūdų priėmimo duobės beigi įrengtos naujos. Be
to, buvo sumontuotos dar vienos automobilių svarstyklės ir
tokiu būdu užtikrintas ženkliai,
t.y. dvigubai, greitesnis grūdų
priėmimo procesas.
– Iš kokių finansavimo
šaltinių atliekate elevatoriaus
išorės atnaujinimą?
– Visi išvardinti Rokiškio
elevatoriaus remonto ir pagerinimo darbai atliekami iš nuosavų bendrovės „Agrokoncerno
grūdai“ lėšų, negaunant jokios
išorinės paramos. Tikime, kad
sutvarkytas elevatorius bus pajėgus dirbti dar mažiausiai 30

metų.
Taigi, 2022 m. investicijos
į Rokiškio elevatorių viršys
1,5 mln. eurų. Panaši suma jau
investuota, atliekant aukščiau
išvardintus darbus. Tikimės,
jog atnaujintas elevatorius bus
ekonomiškai naudingas Rokiškio kraštui bei taps objektu,
vertu gyventojų pasididžiavimo.
– Ar jūsų žingsniai, didinant elevatoriaus apkrovą,
pasiteisino?
– Praėjus penkeriems metams po Rokiškio elevatoriaus
įsigijimo, galime pasidžiaugti,
jog mūsų bendrovės strategija
šiame elevatoriuje – tiek dėl investicijų, tiek dėl procesų sureguliavimo, pasiteisino. Elevatoriaus transformacijos lėmė,
jog šiandien Rokiškio elevatorius yra svarbus tiek Rokiškiui, tiek visam Šiaurės rytų
Lietuvos regionui – Anykščių,
Biržų, Ignalinos ir Kupiškio rajonų savivaldybėms.
Mūsų bendrovė – didžiausias grūdų supirkėjas Lietuvoje – jau antrus metus užtikrina
pilną Rokiškio elevatoriaus
apkrovą. Dar daugiau – renovavus įrangą ir sustygavus

– Kiek darbuotojų dirba
Rokiškio elevatoriuje?
– „Agrokoncerno grūdai“
džiaugiasi visu Rokiškio elevatoriaus darbuotojų – laborantų,
svėrėjų, operatorių, elektrikų,
šaltkalvių, inžinierių, vairuotojų ir pagalbinių darbuotojų
- kolektyvu. Esame dėkingi,
kad, įsigijus Rokiškio elevatorių, šie žmonės pasitikėjo nauja
vadovybe ir kartu kūrė atsinaujinusio elevatoriaus sėkmės
istoriją.
Mūsų bendrovė verčiasi
grūdų supirkimu, valymu, rūšiavimu, džiovinimu, saugojimu bei transportavimu. Visos
šios paslaugos yra teikiamos
ir Rokiškio elevatoriuje, be to
– kartu vykdoma ir prekyba
trąšomis bei augalų apsaugos
priemonėmis. Sezono, t.y. javapjūtės metu Rokiškio elevatoriuje dirba iki 45 darbuotojų.
Naudodamasis proga noriu
pasakyti, kad „Agrokoncerno
grūdai“ dėkoja visiems savo
partneriams – žemdirbiams iš
Rokiškio ir aplinkinių rajonų,
kurie pasitiki mūsų bendrove.
Atnaujintas Rokiškio elevatorius neabejotinai prisidės prie
mūsų paslaugų kokybės gerinimo, o kartu – ir ūkininkų
gerovės.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

Be priežasties Obeliuose sumušęs brolį, dar ilgai jaus savo elgesio pasekmes
Septynis kartus teistas 33
metų A. Š. 2022 m. balandžio
9 d. Obelių miestelyje sumušė savo brolį. Tokie jo veiksmai įvertinti pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio
2 dalį, kaip fizinio skausmo
šeimos nariui sukėlimas.
Kadangi kaltinamasis visai
neseniai buvo teistas - 2022
m. sausio mėnesį jam skirta
bausmė už narkotinių medžiagų turėjimą, teismas pripažino, kad vyras nusikalto,
būdamas recidyvistu. Tai
situacijos, skiriant bausmę,
nepagerino.

Sudavė apie dešimtį
smūgių, tačiau ne visi
buvo skausmingi
Nuo brolio nukentėjęs Obeliuose gyvenantis Vaidas (vardas yra pakeistas) tikriausiai
gauti smūgių nesitikėjo, kai
pas jį į svečius užsuko brolis. Kaltinimai A. Š. pareikšti
tik dėl vieno smūgio alkūne į

patvirtino, kad atvykęs į namus, A. Š. netgi nieko nesakęs,
puolė muštis. Moteris liko nesupratusi, kodėl taip pasielgė
draugo brolis. Pats mušeika,
kaip dažnai tokiais atvejais
būna, bandė surasti pasiteisinimų – pasakojo, esą, jam įėjus
į butą, brolis ėmė užgaulioti,
jie susistumdė ir jis tik vieną
kartą nukentėjusįjį kepštelėjo
alkūne. Nepaisydamas visko,
dar ikiteisminio tyrimo metu
nukentėjusysis pareiškė, kad
broliui pretenzijų neturi, nes šis
atsiprašė, abu susitaikė.

kairės rankos riešą, dėl ko liko
matomas patinimas. Nukentėjusysis policijai pasakojo, kad
brolis, vos įėjęs į buto koridorių, nieko nesakęs, kumščiais
jam sudavė smūgius į įvairias
kūno vietas. Esą stumdėsi abu,
o brolis sudavė net apie dešimt
smūgių, kurie nebuvo skaus-

mingi, išskyrus du smūgius.
Gindamasis nuo smūgių, nukentėjusysis brolį išstūmė pro
duris į lauką.
Policiją iškvietė
nukentėjusiojo draugė
Policiją iškvietė kartu buvusi nukentėjusiojo draugė. Ji

Laisvės apribojimo
bausmė subendrinta su
anksčiau skirtomis
bausmėmis
Teismas tenkino prokuroro prašymą priimti teismo
baudžiamąjį įsakymą ir skirti
bausmę, su kuria sutiko pats
kaltinamasis. Pripažinus kaltu
pagal Baudžiamojo kodekso
140 straipsnio 2 dalį, A. Š. už

Nepriklausomas rajono laikraštis

šią nusikalstamą veiką skirta
8 mėnesių laisvės apribojimo
bausmė. Deja, kaltinamasis dar
turėjo likusią „uodegą“ nebaigtų bausmių, todėl prie bausmės
už fizinio skausmo broliui sukėlimą pridėti trys mėnesiai
anksčiau paskirtos ir neatliktos
laisvės apribojimo bausmės,
kurią skyrė Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmai, tad
laisvės apribojimo laikas – 11
mėnesių. Taip pat A. Š. nebuvo atlikęs ir 2022 m. sausio 31
d. Panevėžio apylinkės teismo
Rokiškio rūmų nuosprendžiu
paskirtos bausmės – 1800 eurų
baudos. Baudos sumokėjimo
terminas - iki 2023 m. vasario
22 d. Tiek laiko baudos neišieškos antstoliai.
Turės laikytis
dienotvarkės, dirbti ir
mokytis kitokio elgesio
Laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu A. Š. skirta
intensyvi priežiūra - kontrolė

elektroninio stebėjimo priemonėmis (apykoje), įpareigojant jį intensyvios priežiūros
laikotarpiu dėvėti elektroninį
stebėjimo įtaisą, jo nenusiimti,
negadinti, nesunaikinti, laikytis
nustatytos dienotvarkės – būti
savo gyvenamojoje vietoje
nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jei
tai nesusiję su darbu ar mokslu.
Taip pat nuteistasis, jeigu teismo sprendimo neskųs, privalės dalyvauti elgesio pataisos
programoje bei neatlygintinai
išdirbti 100 valandų per tris
mėnesius nuo baudžiamojo
įsakymo įsiteisėjimo dienos
įstaigose ar organizacijose, kurios rūpinasi pagalbos reikalingais žmonėmis.
Teismo baudžiamasis įsakymas išsiųstas nuteistajam, o
šis per įstatymo nustatytą laikotarpį gali pareikšti prieštaravimus dėl skirtos bausmės.
Rita GRIGALIENĖ
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Rokiškio paplūdimiuose – kvarcinis smėlis. Ar jis kenksmingas,
vienos nuomonės nėra
Į „Rokiškio Sireną“
kreipėsi susirūpinę rokiškėnai – esą Rokiškio paplūdimiuose prie Rokiškio
ežero bei Velykalnyje naudojamas kvarcinis smėlis,
kuris yra pavojingas ir uždraustas kitose valstybėse.
Artėja vasaros sezonas,
kai žmonės ruošiasi paplūdimiuose degintis, žaisti
paplūdimio tinklinį, vaikučiai iš smėlio statys pilis
ir žmonės nori būti ramūs,
kad šviesus paplūdimių bei
žaidimų aikštelių smėlis
nepakenks sveikatai.

Paplūdimių smėlis
atvežtas iš AB
„Anykščių kvarcas“
Iš tiesų – vizualiai Rokiškio paplūdimių smėlis tikrai
panašus į kvarcinį – jis itin
šviesus ir smulkus. Koks
smėlis naudojamas Velykalnio tinklinio aikštelėse bei
paplūdimyje,
paklausėme
bendruomenės pirmininko
Stasio Mekšėno. Bendruomenės vadovas negalėjo nei
paneigti, nei patvirtinti, kad
smėlis yra kvarcinis, taip pat
negalėjo nurodyti, iš kur jis
atvežtas. Sakė, kad vežamas
buvo ne kartą. Tuo tarpu
Rokiškio miesto seniūnijos
seniūnas Arūnas Krasauskas
tvirtai pareiškė, kad Rokiškio paplūdimių smėlis tikrai
yra kvarcinis. Jis atgabentas
iš AB „Anykščių kvarcas“.
Esą ta tema, ar šis smėlis nėra
pavojingas, rokiškėnai jau
domėjosi anksčiau ir gavo
atsakymą – ne, šis smėlis
pavojaus sveikatai nekelia.
Pasak A. Krasausko, žmonės
gali būti ramūs ir, nesukdami
galvos, pramogauti paplūdimiuose. Dėl visa ko, jis patarė pasidomėti Saugos duomenų lapu pagal Europos
komisijos reglamentą (ES)
Nr.453/2010, kuriame nurodyta, kad kvarcinio smėlio
poveikis žmonėms (11 punktas) – „duomenų apie kenksmingą poveikį nėra“.
Rekomendacijos –
neįkvėpti ir vengti
patekimo ant odos
AB „Anykščių kvarcas“
savo interneto svetainėje
skelbia, kad bendrovė „gamina ir parduoda aukštos
kokybės kvarcinį smėlį, tinkamą naudoti stiklo, turinčio
aukštą šviesos pralaidumą,
gamybai, polimerbetonio,
porceliano, stiklo pluošto
gamybai, geriamo ir buitinio
vandens filtrams, statybinių mišinių, glaistų, užpildų
gamybai ir t.t.“ Paviešinti ir
šios produkcijos saugos duomenų lapai. Nurodytos ap-

saugos priemonės: „Vengti
patekimo ant odos ir į akis.
Negalima imtis jokių priemonių, jei tai kelia pavojų
personalui ir neturint tam tinkamo pasiruošimo. Neleisti
įeiti pašaliniams ir apsaugos
priemonių nenaudojančiam
personalui. Naudoti asmenines apsaugos priemones.”
Taip pat: „Dirbant nevalgyti,
negerti, nerūkyti. Darbo vietose turi būti geras vėdinimas. Dėvėti darbo drabužius
ir asmens apsaugos priemones. Laikytis darbų saugos
taisyklių. Vengti patekimo
į akis ir ant odos. Neįkvėpti
dulkių.” Vis tik yra ir išvada: „Pats produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas
žmogui“.
Be visų kitų paskirčių,
tinka „sportui bei
laisvalaikiui“
Vis dėlto iš šių aprašymų
nėra visiškai aišku, kelia ši
medžiaga pavojų žmogaus
sveikatai ar ne. Galų gale ir
panaudojimo galimybės akcentuojamos kitos – stiklo
bei statybinių medžiagų gamyba, o ne žaidimai smėlyje.
Skaitant skiltį apie medžiagos panaudojimą, galima rasti informaciją, kad šis smėlis
naudojamas stiklo, metalo
liejinių gamybai, keramikai,
statyboms, srautiniam valymui – smėliavimui, vandens
filtrams ir tik tada galų gale –
sportui ir laisvalaikiui. „AB
„Anykščių kvarcas“ smėlis
yra tinkamas lauko dirbtinių
sporto dangų įrengimui ir
priežiūrai: futbolo aikštėms,
teniso kortams, paplūdimio
tinklinio aikštelėms, golfo
aikštynams, žirgų manie-

žams įrengti. Kvarcinis smėlis nesąveikauja, neužteršia
dirvožemio, todėl tinkamas
naudoti, formuojant natūralias žalias dangas, pvz., golfo aikštynams. Kvarco dalelių forma ir dydis suteikia
vandens pralaidumą sveikam
augalų augimui.“ – rašoma
įmonės tinklalapyje.

limineralinis). Smėlio spalva
priklauso nuo jo mineralinės
sudėties ir priemaišų: balkšva – vyrauja kvarcas, žalia
– glaukonitas, geltona, ruda,
rausva – geležies oksidų ir
hidroksidų plėvelės, violetinė – granatai, pilka, juosva
– ilmenitas, organinės priemaišos...“

Smėlis – mineralai bei
uolienų nuolaužos
Visuotinė lietuvių enciklopedija apie smėlį pasakoja: „Smėlis - birios klastinės (nuotrupinės) psamitų
grupės nuosėdos, nuosėdinė
uoliena. Susideda daugiausia (daugiau kaip 50 proc.
iš 0,063–2 mm skersmens
(kitais duomenimis, 0,05–1
mm, 0,05–2 mm) įvairios
formos (kampuotų, apzulintų) mineralų ir jų agregatų
grūdelių (kvarco, feldšpatų,
žėručių, raginukės ir kitų),
uolienų nuolaužų. Pagal vyraujančių dalelių dydį būna
labai smulkus, smulkus, vidutinio rupumo, rupus, labai rupus ir mišrus smėlis.
Daug aleurito dydžio dalelių
turintis smėlis vadinamas
aleuritinguoju, molio – molinguoju, žvirgždo – žvirgždinguoju. Pagal vyraujantį
mineralą arba priemaišų
didžiausią kiekį skiriamas
kvarcinis, magnetitinis, karbonatinis, gipsinis, geležingasis, auksingasis ir kitas
smėlis. Iš vieno mineralo
grūdelių susidedantis smėlis
vadinamas monomineraliniu, iš dviejų – oligomiktiniu; gamtoje dažniausiai pasitaiko iš daugelio mineralų
ir uolienų nuotrupų susidaręs
smėlis (polimiktinis arba po-

Vakarų valstybės ėmė
drausti smėlį naudoti
kai kuriems darbams
Taigi, pasak enciklopedijos sudarytojo, grynas kvarcinis smėlis gamtoje turėtų
pasitaikyti retai - gamtoje
dažniausiai pasitaiko iš daugelio mineralų ir uolienų
nuotrupų susidaręs smėlis.
Informacijos apie kvarcinį
smėlį galima rasti įvairios.
Daugiausia
džiaugiamasi gražia kvarcinio smėlio
spalva, paplūdimių iš tokio
smėlio švara ir grožiu. Deja,
yra ir prieštaringai vertintinos informacijos apie galimą
šios medžiagos kenksmingumą. Interneto svetainėje
www.smeliavimaskaune.
lt apie kvarcinį smėlį, kaip
smėliavimo medžiagą, skelbiama: „Lietuvoje daug kas
juo smėliuoja, tačiau visgi
jis nėra rekomenduojamas
naudoti be itin geros apsaugos ir švaraus oro tiekimo
smėliuotojui. Apskritai tai
yra efektyvus abrazyvas, bet
problema slypi tame, kad atsitrenkęs į paviršių, smėlis
skyla į itin smulkias daleles ir sukelia smėlio dulkių
debesis. Šios dalelės tokios
smulkios, kad netgi geri raspiratoriai negali apsaugoti
nuo jų įkvėpimo. Ilgainiui
kvėpuojant smėlio dulkė-

Nepriklausomas rajono laikraštis

mis, žmogui tai gali sukelti
įvairias lėtines, praktiškai
nepagydomas plaučių ligas.
Taip pat silicis yra žinomas
kaip kancerogenas. Dėl šių
pavojingų šalutinių efektų
kvarcinis smėlis nėra saugus smėliavimui, o Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje,
Švedijoje ir kitose Vakarų
valstybėse kaip abrazyvas
jis uždraustas įstatymais.
Privalumai: pigus, gerai valo
paviršių. Trūkumai: labai
dulka, nuodingas kvėpuoti.“
Bet... kalbama apie smėliavimą, kas yra veiksmai, kai
aukštu slėgiu išpučiamos
smulkios kietos dalelės, dažniausiai skirtos valyti paviršių, dar kitaip smėliavimas
vadinamas srautiniu valymu. Smėliavimo paskirtis
yra dvejopa – arba nuvalyti
nuo paviršiaus rūdis, dažus
ar kitus nešvarumus, arba
pašiaušti, pakeisti paviršių,
„išraižyti“ dekoratyvinius
elementus meno darbams.
Beje, ten pat pažymima, kad
Vakarų valstybės ėmė drausti naudoti smėliavimui bet
kokį smėlį...
Išvadas turėtų pateikti
sveikatos specialistai
Ar pavojus, dirbant statybos bei smėliavimo darbus, prisikvėpuoti smėlio
dulkių lygus pavojui susirgti
plaučių ligomis, žaidžiant
paplūdimio tinklinį ir vaikams pramogaujant smėlio
dėžėse? Į tai atsakyti galėtų
tik specialistai. Panašu, kad
pastaruoju metu ima aiškėti daugiau anksčiau mums
priimtinų bei kasdienio vartojimo produktų pavojingumas. Pakomentuoti situaciją

paprašėme ir Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro
specialistų.
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyriaus vedėjo Sauliaus
Majaus komentaras:
„Pagrindinis smėlio elementas yra silicio dioksidas.
Viena iš silicio dioksido formų yra kvarcas. Kvarcas gali
būti įvairių spalvų. Lietuvoje
sutinkamas beveik vien tik
bespalvis kvarcas. Smėlis iš
tokio bespalvio kvarco dalelių atrodo baltas, kaip Palangos paplūdimio.
Pagrindinę bet kokio smėlio dalį sudaro būtent kvarco
dalelės. Kvarciniu smėliu
paprastai laikomas švarus
smėlis, kuriame 95 ir daugiau procentų sudaro kvarco
dalelės. Įprastinis smėlis nuo
kvarcinio skiriasi spalva,
kuri priklauso nuo priemaišų, t. y. įprastiniame smėlyje
yra apie nuo 80 iki 95 proc.
kvarcinio smėlio, likusią dalį
sudaro įvairių kitų mineralų
bei organinių medžiagų dalelės, kurios smėliui suteikia
atitinkamą (paprastai rusvą,
pilkai rusvą, pilką) atspalvį.
Taigi, kvarcinio smėlio
poveikis sveikatai iš esmės
nesiskiria nuo kitokio, labiau
paplitusio smėlio poveikio
– įprastinėmis aplinkybėmis
pavojaus nėra. Pučiant stipriam vėjui ar kilus smėlio
audrai į orą pakeltų smėlio dalelių poveikis akims
ir kvėpavimo takams tiek
kvarcinio, tiek bet kurio kito
smėlio nesiskirtų.“
Rita GRIGALIENĖ

2022-05-10

6 psl.

Sergamumas koronavirusu smarkiai sumažėjo, tačiau neišnyko. Kas keičiasi?
Beveik trejus metus nerimą kėlusi koronaviruso
problema pastaruoju metu
nusikėlė kažkur į užkulisius. Ekstremalioji padėtis
atšaukta, veido apsauginių
kaukių dėvėti nebėra būtina,
o ir sergamumo Covid-19
statistika mažiau viešinama,
dėl ko susidaro įspūdis, kad
šis susirgimas išnyko nuo
žemės paviršiaus, o jeigu ir
liko – nebekelia pavojaus.
Apie tai, ar koronavirusas
mums jau nebepavojingas,
pasiteiravome Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro
bei Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų.
Džiuginanti statistika
Vadovaujantis
Lietuvos
statistikos departamento informacija, sergamumas koronavirusu sparčiai mažėja. Gegužės 5 d. duomenimis, per parą
registruoti 186 nauji susirgimai Covid-19. Sergamumo
kreivė tiesiog velkasi pažeme,
palyginus su ankstesniais laikotarpiais. Nuo šio susirgimo
per gegužės 4 d. Lietuvoje
mirė 1 asmuo. Rokiškio rajono statistika dar džiugesnė –
per parą čia susirgo koronavirusu tik vienas asmuo, kas yra
savaitės susirgimų vidurkis.
Oficialiai užfiksuota, kad šia
liga rajone serga 58 asmenys.
Per visą pandemijos laikotarpį Rokiškio rajone mirtis nuo
Covid-19 ištiko 128 žmones.

išduoti stipresnių raminamųjų
vaistų – tokio savo susijaudinimo priežastimi žmogus
įvardijo jam artimo žmogaus
sunkią sveikatos būklę. Esą
vaistininkei pažįstamas žmogus guli ligoninėje komos būsenos dėl susirgimo Covid-19
ir šansų išsikapstyti jam esą
nedaug. Žinoma, raminamųjų
be recepto žmogus negavo.
Ar žmogaus papasakota istorija yra tikra, „Rokiškio Sirena“ užtikrinti negali. Jeigu šis
žmogus melavo, tai galbūt jis
turi nepaprastų aktorinių sugebėjimų...

Istorija vaistinėje
Minčių, kad koronavirusas pavojingumo neprarado,
sukėlė situacija, matyta vaistinėje. Atėjęs vyresnio amžiaus vyras su ašaromis akyse
vaistininkės prašė be recepto

Vis dar patenka į
ligonines
Taip, vis tik ligoninėje gydomų dėl Covid-19 pacientų
vis dar yra: per parą į ligonines su šiuo susirgimu pateko
33 ligoniai, vienam pacientui
pradėta taikyti dirbtinė plaučių ventiliacija, 14 – taikoma
deguonies terapija. Iš viso
užimtos 283 lovos, skirtos
Covid-19 gydymui, kai ligos
atvejai ne tokie sudėtingi, o
sudėtingesnio gydymo reikalauja 20 atvejų.
Apie šios ligos prognozes
užklausėme Nacionalinio visuomenės sveikatos centro,

Nors ir garbaus amžiaus,
sulaukęs jau 68 metų, Pandėlio seniūnijoje gyvenantis
S. A. ne tik nemenkai prilupo sugyventinę, bet ir grasino ją nužudyti. Galėjęs dar
liūdniau pasibaigti konfliktas vyko 2021 m. lapkričio
10 d. vakare. Savo buto koridoriuje pensininkas 6 kartus kumščiais sudavė kartu
gyvenančiai Aldonai (vardas yra pakeistas) į galvą ir
įvairias kūno vietas, dėl ko
ji pargriuvo ant žemės. To
smarkuoliui neužteko – jis
ir gulinčią moterį spardė,
dėl nukentėjusiajai buvo
sužalota galva. Netrukus
senolis ir visai įsisiautėjo laikydamas rankoje peilį ir
juo užsimojęs prieš kartu
gyvenančią moterį, ėjo link
jos, sakydamas: ,,tau dabar
p..da“. Tai buvo įvertinta
kaip grasinimas nužudyti.

Trankė, kur pakliuvo ir
visaip keikė
Iš byloje užfiksuotų kaltinamojo bei nukentėjusiosios
parodymų aišku, kad tą dieną
jie „laistė“ gautas pensijas.
Nukentėjusioji Aldona policijai papasakojo, kad įvykio
dieną buvo išėjusi pas draugę
ir ten išgėrinėjo. Grįžo namo,
o ten – girtas sugyventinis.
Moteris nusprendė, kad vyriškis namuose gėrė vienas,
o ant stalo matėsi dar ir kažkokios tabletės, kurias sugyventinis galimai sumaišė su
alkoholiu. Parėjusią į namus
pagyvenusią moterį S. A. ėmė
keikti ir vadinti „k..“, tampė
už drabužių, juos suplėšė. Betampydamas po butą, vyras
ėmė sugyventinę mušti kumščiais, trankė, kur pakliuvo, o
nukentėjusiajai pagriuvus, dar
ir spardė. Moteriai iš galvos
pradėjo bėgti kraujas, ji ėmė
šauktis pagalbos. Vyras mušė

tačiau atsakymai į klausimus
pateikti bendrai su Sveikatos
apsaugos ministerija. Atsakymus persiuntė Sveikatos apsaugos ministerijos spaudos
tarnybos patarėja Neringa Mikėnaitė.
- Kadangi atšaukti daugelis
ribojimų, nebelieka mobiliųjų
testavimo punktų, kaip manote, ar dalis susirgimų Covid-19 neliks nežinomi ir tikroji statistika nebus žinoma?
Ar, esant dabartinei situacijai,
bet kuriems karščiuojantiems
pacientams bus siūloma testuotis dėl Covid-19, ar tai liks
gydytojo pasirinkimo reikalu?
- COVID-19 būdingus
simptomus jaučiantys žmonės, kaip ir pajutę bet kokius
kitus sveikatos negalavimus,
turi kreiptis į savo šeimos
gydytoją. Gydytojas, įvertinęs sveikatos būklę, spręs dėl
reikalingų tyrimų. Šeimos gydytojo sprendimu, COVID-19
ligai nustatyti bus naudojami
greitieji antigeno testai. Patys
pacientai registruotis tyrimui
negalės, registraciją vykdys
gydymo įstaigos. Jei asmuo
pageidauja tyrimą atlikti savo
lėšomis, tokia galimybė išlieka ir toliau, kaip ir buvo iki
šiol.

Esminis skirtumas tas,
kad nuo gegužės 1 d. tyrimai
COVID-19 ligai patvirtinti
atliekami tik simptomus jaučiantiems asmenims gydytojo
sprendimu. Teigiamas greitojo antigeno tyrimo atsakymas
patvirtina COVID-19 ligą ir
asmuo laikomas sergančiu.
Kaip ir iki šiol COVID-19
sergamumo statistiką skelbs
Statistikos departamentas.
Esant aukštam imunizacijos lygiui (persirgus ar
pasiskiepijus) bei plintant
lengvesnę ligos formą sukeliančiai Omikron atmainai,
šiuo metu turimais duomenimis, COVID-19 liga gali būti
valdoma kaip kitos per orą
plintančios užkrečiamosios ligos, todėl nėra būtinybės laboratoriškai patvirtinti kiekvieną
ligos atvejį. Svarbu, kad kiekvienas simptomus jaučiantis
žmogus elgtųsi atsakingai.
Jei simptomai lengvi ir
žmogus nuspręstų nesikreipti
į gydytoją, jis vis tiek turėtų
neiti į darbą, ugdymo įstaigą,
kitas viešas vietas tol, kol nepasveiks. Ši rekomendacija
galiojo dar iki COVID-19 atsiradimo, ji išlieka aktuali ir
dabar. Jei neišvengiamai tenka
bendrauti su kitais žmonėmis,

toliau.

kvietė pagalbą. Atvyko policija bei medikai. Po nusikaltimo padarymo ryte S. A. buvo
nustatytas 1,43 promilių girtumas. Vyras bus sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.

simptomus jaučiančiam asmeniui rekomenduojama dėvėti
medicininę kaukę ar respiratorių.
- Kas nulėmė sprendimą
atlaisvinti ribojimus, taip leidžiant suprasti, kad grėsmė išliko? Ar žmonės jau tikrai gali
atsipalaiduoti? Kokios ateities
prognozės?
- Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pažymi, kad
šiandien didžioji dalis Lietuvos gyventojų – daugiau nei
80 proc. – yra persirgę arba
pasiskiepiję nuo COVID-19.
Jau nuo 2022 m. vasario pradžios mažėjant sergamumui
COVID-19 liga, taip pat nedidėjant hospitalizuojamų ir
ypač reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gydomų pacientų skaičiui, buvo atsisakyta kai kurių COVID-19
valdymo priemonių: neliko
sąlytį turėjusių asmenų izoliacijos, nustatyta, kad ugdymo
įstaigose srautų valdymas yra
rekomenduojamas, atsisakyta
privalomo reikalavimo dėvėti nosį ir burną dengiančias
asmens apsaugos priemones
uždarose erdvėse ir kt.
Sprendimą atšaukti ekstremalią situaciją lėmė tai,
kad dominuojant Omikron
atmainai ir esant labai aukštam visuomenės imunizacijos
lygiui, netaikant beveik jokių
pandemijos kontrolės priemonių, epidemiologinė situacija
gerėja.
Paminėtina, kad pandemija dar nesibaigė. Virusas
cirkuliuoja visuomenėje, todėl rekomendacijos dėl COVID-19 prevencijos priemonių naudojimo ir toliau išlieka
aktualios – rekomenduojama
pajutus simptomus nesilan-

kyti viešose vietose, dėvėti
medicinines kaukes viešajame transporte, ypač rytinio ir
vakarinio žmonių susibūrimo
piko metu, uždarose patalpose laikytis saugaus atstumo (2
metrų), dažnai plauti rankas ir
kt. Atkreiptinas dėmesys, kad
gydymo įstaigose atnaujinus
ligonių lankymą, galioja reikalavimas dėvėti medicininę
kaukę arba respiratorių.
Rekomendacijos gyventojams yra paskelbtos Sveikatos
apsaugos ministerijos interneto svetainėje (https://sam.
lrv.lt/uploads/sam/documents/
files/KORONA/REKOMENDACIJOS%20GYVENTOJAMS.pdf).
„Tad visus raginame nepamiršti infekcijų saugojimosi
priemonių, kurios išlieka aktualios ir reikalingos, net ir
atšaukus ekstremalią situaciją
šalyje.
Iki kitos pavojingos atmainos atsiradimo, didelio jau
įgyto imuniteto nusilpimo ar
virusui plisti palankaus rudens
sezono dabartinės epidemiologinės situacijos tendencijos,
tikėtina, išsilaikys. Kaip minėta, sergamumo COVID-19
paplitimas visuomenėje bus
nuolat stebimas. Pastebėjus
pakilimą ar kitų nerimą keliančių ženklų (pavyzdžiui,
naujų atmainų atsiradimą),
bus sprendžiama dėl papildomų infekcijos valdymo priemonių taikymo visuomenėje
poreikio.“ – apie ateities prognozes tik tiek užsiminė Sveikatos apsaugos ministerijos
specialistai...
Rita GRIGALIENĖ

namuose būna išgėręs ir agresyvus, bjaurus, kad jai reikia
galvoti, ką kalba, sugyventinis draudė moteriai bendrauti
su dukromis, kontroliavo pinigus, dėl ko Aldona namuose
nuolat patirdavo psichologinį
smurtą.

kalstamas veikas S. A. skirta
laisvės apribojimo bausmė 6
mėnesiams, paskiriant intensyvią priežiūrą. Tiek laiko jo
buvimo vieta bus nustatinėjama specialiu elektroniniu
įtaisu – apykoje. Nuteistasis
įpareigotas bausmės laikotarpiu būti savo gyvenamojoje
vietoje kiekvieną dieną nuo
24.00 val. iki 6.00 val., jei tai
nesusiję su darbu ar sveikatos
priežiūra, uždrausta vartoti
psichiką veikiančias medžiagas, tame tarpe ir alkoholį. Ar
išbus šis Pandėlio seniūnijos
gyventojas tiek laiko neišgėręs ir vykdys įpareigojimus,
parodys laikas.
Teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės, jeigu per 14
dienų nuo jo gavimo nuteistasis nepareikš prieštaravimų
dėl bausmės ir nepaprašys
surengti bylos nagrinėjimo
teismo posėdyje.
Rita GRIGALIENĖ

Krauju aplaistyta pensijos gavimo diena – smurtas bei grasinimas nužudyti
Išsigandusi dėl grėsmės
gyvybei, spyrė į pilvą
Staiga S. A. atsitraukė ir
nuėjo į kambarį. Moteris atsistojo ir nusekė iš paskos. Deja,
greičiausiai padarė klaidą,
nes sugyventinis ją pasitiko,
rankoje laikydamas peilį. Jis
peilį atstatė į priekį ir ėmė artėti prie moters, išsakydamas
grasinimus. Gana pagrįstai
Aldona išsigando dėl savo gyvybės ir spyrė sugyventiniui į
pilvą. S. A. pargriuvo ir peilis
iškrito iš rankų. Moteris skubiai tą peilį pakišo po kilimu.
Netrukus „džigitas“ užmigo,
o moteris sėdėjo, bijodama
net pajudėti. Taip Aldona sulaukė ryto, kada išvakarėse
kartu gėrusi alkoholį draugė
paskambino ir pakvietė „pataisyti sveikatos“. Aldonai ją
aplankius, moteris nusigando
ir jos gyvenimo draugas iš-

Smurtavo nuolat
Policijai nukentėjusiosios
draugė papasakojo, kad atėjusi ryte į svečius, Aldona nenorėjo nusiimti kepurės. Kai
vis dėlto nusiėmė, paaiškėjo,
kad jos galva kruvina, plaukai - sulipę nuo kraujo, veidas
– taip pat šiek tiek kruvinas.
Savo draugei ir jos sugyventiniui Aldona papasakojo, kad
sumušė sugyventinis, o namuose - daug kraujo. Aldona
sakė nenorinti, kad žmonės
kviestų pagalbą, bet jie nebuvo abejingi moters nelaimei
ir paskambino telefonu 112.
Paaiškėjo, kad nukentėjusioji
ne kartą savo draugei guodėsi,
kad jos sugyventinis dažnai

Nepriklausomas rajono laikraštis

Skirta intensyvi
priežiūra 6 mėnesiams
Nors S. A. padarė du
smurtinius nusikaltimus, pagal baudžiamąjį įstatymą jie
laikomi nesunkiais. Teismas
tenkino prokurorės prašymą
ir priėmė teismo baudžiamąjį įsakymą. S. A. pripažintas
kaltu pagal Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį
bei 145 straipsnio 1 dalį. Dėl
savo veiksmų S. A. kaltu prisipažino ir galėjosi. Po šio
įvykio buvusių sugyventinių
keliai išsiskyrė – paskutiniais duomenimis jie kartu
nebegyvena. Už abi nusi-
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Dyzelino vagystės kaltininkus išaiškino... nuorūka
Du 32 ir 33 metų vyrai,
V. L. ir A. Š., kurių vienas –
iš Rokiškio miesto, kitas –
iš Kavoliškio, vieną rugsėjo mėnesio naktį užsimanė
nemokamų degalų. Pamatę
prie vieno namo savivartį
„Mercedes-Benz“, nulaužė degalų bako dangtelio
apsaugos užraktą, po to
ir bako dangtelį, iš bako
išleido apie 100 litrų dyzelino. Nukentėjusysis kurą
įvertino 108,39 Eur, padarytus sugadinimus – 15 ir
27 eurais. Gal nusikaltimas
ir nebūtų išaiškėjęs, jeigu
ne vyrukų kartu surūkyta
cigaretė, kurią jie neapdairiai numetė šalia nusikaltimo padarymo vietos...
Įvykio vietoje rasta
nuorūka
Kad su prie kiemo paliktu krovininiu automobiliu
kažkas ne taip, pastebėjo tų
namų šeimininkė – ant žemės gulėjo apgadintas kuro
bako dangtelis, o netoliese

kaip ne didesnė nei 3×10-23.

matėsi degalų dėmė. Moteris apie galima kuro vagystę
pranešė vyrui. Iškviesti policininkai apžiūrėjo įvykio
vietą ir rado ne tik sugadintą kuro bako dangtelį, bet ir
„Camel“ cigaretės nuorūką.
Radinį pareigūnai supakavo
į voką ir perdavė ekspertams.
Rasti DNR pėdsakai
Nuorūką ištyrė Lietuvos
policijos
Kriminalistinių
tyrimų centras. Pagal speci-

alisto išvadą, ant pateiktos
tirti cigaretės nuorūkos rasti
dviejų vyrų biologiniai pėdsakai, tinkami abiejų asmenų
tapatybei nustatyti, ištiriant
DNR. Kadangi abu vyrai
anksčiau buvo teisti, jų DNR
buvo saugomi duomenų bazėje, policija netruko nustatyti, kad nusikaltimo padarymo vietoje rūkė V. L. ir A. Š.
Klaidos tikimybė buvo beveik neįtikėtina - atsitiktinio
sutapimo tikimybė įvertinta,

Vagystei buvo pasiruošę –
vežiojosi kanistrus,
laužtuvą bei žarną
Įrodymų priremti prie
sienos, vyrukai gavo prisipažinti. 150,39 eurų žalą jie
atlygino savanoriškai. Pagal
vieno iš jų pasakojimą, 2021
m. rugsėjo mėn. 15 d., vėlai
vakare, jie su draugu važinėjo A. Š. motinai priklausančiu automobiliu po Rokiškio
miestą. Pamatė, kad prie
vienos sodybos yra nemažai
technikos. Kažkuris iš jų sugalvojo, kad neblogai būtų
prisileisti kuro. Automobilyje šie „kiemų apžvalgininkai“ turėjo tris plastikinius
kanistrus (du 35 litrų talpos
ir vienas - 30 litrų), bagažinėje vežiojosi laužtuvą bei
žarną kurui išleisti. Palikę
automobilį ant keliuko, esančio už plovyklos, vyrukai su
visais kuro vagystei reikalingais reikmenimis patraukė
link sodybos. Kuro dangtelio

Į Rokiškį pareigūnus vilios pinigine išmoka

užraktą bei dangtelį vienas
jų (A. Š.) išlaužė laužtuvu, o
V. L. saugojo, „kad kas nors
neateitų“. Kol į kanistrus
bėgo kuras, vyrai draugiškai
parūkė, dalindamiesi viena
cigarete. Pavogtą kurtą susipylė į automobilį ir, pasak
jų, tiesiog „išvažinėjo“, keliaudami po miestą ir rajoną.
Vogtas kuras kainavo
laisvę
Deja, „nemokamas“ kuras
pasirodė ne toks ir pigus. V.
L. pripažintas kaltu, padaręs vagystę, kuri numatyta
Baudžiamojo kodekso 178
straipsnio 2 dalyje. Jam skirta 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmė. Jo bendrininkui
A. Š. skirta taip pat laisvės
apribojimo bausmė, kurios
trukmė ilgesnė – 1 metai ir
2 mėnesiai. Pridėjus anksčiau teismų skirtas bausmes,
galutinė bausmė ištįso iki 1
metų 5 mėnesių laisvės apribojimo bei 1800 Eur dydžio
baudos. Abiems vagišiams

Į Rokiškį policijos pareigūnus kvies dirbti, skiriant
jiems vienkartines pinigines
išmokas, siekiančias 5 tūkst.
eurų „į rankas“ arba stipendijas tiems, kurie įsipareigos baigti mokslus ir bent
tris metus padirbėti mūsų
rajone. Tokią tvarką paskutiniame Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje
patvirtino tarybos nariai. Šį
sprendimą palaiko Vidaus
reikalų ministerija ir Policijos departamentas.

Pasiūlė idėją
Rajono savivaldybei idėją,
kaip pritraukti policijos pareigūnų, iškėlė Rokiškio rajono
policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis. Jis
kreipėsi į savivaldybę su siūlymu pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, pateikdamas
Telšių savivaldybės pavyzdį,
kaip Žemaitijoje bandoma
prisivilioti policijos pareigūnų.
„Pas mus jau dabar trūksta
pareigūnų, o netolimoje ateityje, jų gali sumažėti dar labiau, nes dalis policininkų yra
tokio amžiaus, kai bet kurią
akimirką iš darbo gali išeiti į
pensiją dėl sveikatos ar kitų
priežasčių. Jaunimas, pasirinkęs šią profesiją, pasilieka
didmiesčiuose, kur ir atlyginimai didesni, ir gyvenimas
patrauklesnis“, – kalbėjo R.
Čepulis.
Trūksta dvylikos
Šiuo metu Rokiškio rajono
policijos komisariate yra 68

pareigybės, iš jų statutinių pareigūnų – 65. Vidutinis pareigūnų amžius – daugiau kaip
50 metų. Komisariate dirba
18 tokio amžiaus pareigūnų.
„Dabar dar kažkaip išsiverčiame, bet ateis laikas, kai
po 3-6 metų dabartiniai mūsų
policininkai išeis į pensiją.
Mums trūksta 12 policininkų,
iš jų - net 10 pirminės grandies pareigūnų, tai yra patrulių“, – sakė R. Čepulis.
Kovo mėnesio duomenimis, rajone patrulis vidutiniškai „į rankas“ uždirbo 870
Eur.
Tyrėjas, priklausomai nuo
stažo, laipsnio, naktinių budėjimų skaičiaus, „į rankas“
gauna 1 180 Eur.
Šiuo metu būsimi policijos
pareigūnai ruošiami Lietuvos
policijos mokykloje ir Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete. Taip
pat šią specialybę gali įgyti
asmenys, turintys aukštąjį
išsilavinimą, baigę statutinės
profesinio mokymo įstaigos
įvadinio mokymo kursus.

Policijos pareigūnai paprastai į pensiją išeina tada,
kai jų darbo stažas siekia 2025 metus.
„Dėl visų išvardintų faktorių bendradarbiavimo sutartis su savivaldybe mums
buvo labai reikalinga. Šiuo
metu jau yra susidomėjusių
siūloma išmoka ir stipendija,
tačiau oficialiai prašymų dar
negavome“, – teigė R. Čepulis.
Įsitvirtins rajone
Rokiškio rajono mero Ramūno Godeliausko teigimu,
policijos komisariatui paliekama visiška laisvė su potencialiais pretendentais susiderinti, kokia forma: išmoka ar
stipendija, bus skiriama.
„Nesvarbu, iš kur – Rokiškio ar kito rajono bus žmogus,
svarbu, kad pareigūnas ateitų
dirbti į mūsų komisariatą ir
įsipareigotų čia atidirbti 3
metus. Tikimės, kad naujoji
pareigūnų skatinimo tvarka į
mūsų rajoną pritrauks jaunų
žmonių, kurie sukurs šeimas

ir įsitvirtins Rokiškyje“, –
sakė R. Godeliauskas.
Pagal naująjį tarybos
sprendimą policininkų paieška rūpinsis komisariatas, o
išmokos bus skiriamos iš
rajono savivaldybės biudžeto. Vienkartinė finansinė
paskata pareigūnui, paskirtam dirbti į Rokiškio rajono
policijos komisariatą, būtų 5
tūkst. eurų. Iš šios sumos galėtų būti mokama ir 250 Eur
dydžio stipendija asmeniui,
pasirinkusiam studijas Lietuvos policijos mokykloje,
o likusi suma būtų išmokėta
jau atvykus dirbti į Rokiškį.
Abiem atvejais pareigūnas
įsipareigotų dirbti Rokiškyje
ne trumpiau kaip 3 metus.
Kas daroma?
Rokiškėnų sprendimą teigiamai įvertino ir Vidaus reikalų ministerija (VRM) bei
Policijos departamentas.
VRM Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas patvirtino,
kad ministerijai pavaldžios
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statutinės įstaigos susiduria
su pareigūnų trūkumo ir naujų darbuotojų pritraukimo
problema, ypač didžiuosiuose
miestuose.
Kas daroma vidaus
tarnybos patrauklumo
trūkumo problemai
išspręsti?
VRM atsakyme teigiama,
kad šiuo metu rengiamas Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo
siekiama, kad mažėtų darbo
užmokesčio netolygumai tarp
statutinių įstaigų; būtų nustatyta dinamiška, lanksti bei
orientuota į turimus valstybės
biudžeto asignavimus darbo
užmokesčio sistema; būtų
užtikrintas tarnybinės veiklos
vertinimo instituto objektyvumas ir siekiama, kad jis
nebūtų vienintele priemone
didinti darbo užmokestį; būtų
nustatytos priemonės, kurios
pagerintų pareigūnų socialines garantijas ir tinkamai
kompensuotų tarnybos ypatumus ir kt.

laisvės apribojimo bausmės
laikotarpiu padarytą nusikaltimą primins uždėtos apykojės – jiems skirta intensyvi
priežiūra. Bausmės atlikimo
laikotarpiu bus fiksuojama
vyrukų buvimo vieta, jie
įpareigoti būti namuose, o
ne klaidžioti, ieškant paliktų
automobilių, nuo 22.00 val.
iki 6.00 val.. Taip pat V. L.
ir A. Š. turės pradėti dirbti
arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje bei dalyvauti
elgesio pataisos programoje.
Kol teismo baudžiamasis
įsakymas neįsiteisėjo, yra
teorinė tikimybė, kad nuteistieji teismo paskirtą bausmę,
su kuria jie sutiko dar ikiteisminio tyrimo metu, gali
skųsti, paduodami prašymą
surengti žodinį bylos nagrinėjimą teisme. Įsiteisėjęs
teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.
Bausmės atlikimą prižiūrės
Probacijos tarnyba.
Rita GRIGALIENĖ

Nauja praktika
„Vyriausybė pritarė VRM
pasiūlymui padidinti pareigūnams, kurie neturi nuosavo
būsto, mokamų butpinigių
dydžius, kadangi galiojantys
dydžiai visiškai neatitinka
būsto nuomos rinkos kainų.
Nuo šių metų liepos 1-osios
pareigūnams bus mokami
ženkliai didesni butpinigiai.
Tikimės, kad naujos socialinės garantijos sąlygos prisidės prie pareigūnų trūkumo
problemos sprendimo“, – rašoma „Rokiškio Sirenai“ atsiųstame laiške.
VRM Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjo M.
Bajarūno teigimu, Rokiškio
rajono savivaldybės iniciatyvai labai pritariama.
Policijos departamentas
patvirtino, kad tokia savivaldybių praktika pakankamai
nauja, pirmoji tai pradėjo
daryti Telšių savivaldybė. Policijos duomenimis, daugiausiai darbuotojų trūksta Vilniuje, tačiau trūkumas jaučiamas
visoje šalyje.
2021 m. Lietuvoje policijos pareigūnų vidutinis darbo
užmokestis (atskaičius mokesčius) be papildomų išmokų dėl COVID-19 padidėjo
373 eurais ir sudaro 1 154
Eur.
Pradedantysis pareigūnas,
atėjęs į tarnybą, gauna beveik
900 Eur, sostinėje – beveik 1
000 Eur „į rankas“.
Aušra
MALINAUSKIENĖ
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ĮSAKYMAS
DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos
ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatomis,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.
1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61 ir 63
punktais:
1. N u s t a t a u 2021-2022 metų šildymo sezono pabaigą nuo
2022 m. gegužės 5 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (įskaitant Rokiškio rajono seniūnijas) administraciniuose pastatuose, Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose
įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra Rokiškio rajono savivaldybė, bei savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse ir akcinėse bendrovėse.
2. N u r o d a u, kad šilumos vartotojams (įskaitant daugiabučius
namus), kurių savininkė ar dalininkė Rokiškio rajono savivaldybė
nėra, šildymo sezonas baigiamas 2022 m. gegužės 5 d., o šiame
punkte minimi šilumos vartotojai, nusprendę baigti savo pastatų
šildymą kitu laiku negu šildymo sezono pabaiga, apie sprendimą
praneša šilumos tiekėjui.
3. P a v e d u Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą savivaldybės
interneto svetainėje, vietos spaudoje ir Teisės aktų registre.
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų
apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Užs. 1740

2022-05-18 12:00 val. bus atliekamas žemės sklypo kad. Nr.
7387/0001: , esančio Rokiškio r. sav., Pandėlio sen., Ratkūnų
k., ribų ženklinimas. Prašome atvykti gretimų žemės sklypų kad.
Nr. 7387/0001:188 ir kad. Nr. 7387/0001:190 išvykusių į užsienį
savininkių E. A. ir I. A. įgaliotus asmenis. Informacija pasiteirauti:
R. Jogmino įmonė, Parko g. 11-35, Visaginas, tel. (8 687) 80646

Užs. 1742

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija skelbia nereikalingo arba netinkamo naudoti turto pardavimą viešajame aukcione. Aukcionas vyks gegužės 27 d., 15.00
val., Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos II aukšto
salėje (P.Širvio g.2).
1.
Aukcione bus parduodamas autobusas FORD TRANSIT,
2004 m., varikio darbinis tūris – 1998 cm3. Kuro rūšis – dyzelinas. Pradinė pardavimo kaina 500 Eur. Automobilis yra Rokiškio
Juozo Tūbelio progimnazijos teritorijoje P.Širvio g.2.
Prekės apžiūrimos 2022 m. gegužės 23 d. – gegužės 26 d. nuo 9
iki 12 val. ir nuo 13.00 val. iki 16 val., pagal buvimo vietą.
Aukciono dalyvio registracijos mokestis - 5 Eur, žiūrovo mokestis - 3 Eur. Dalyvių registracija-gegužės 27 d. nuo 9 iki 14.30 val.
120 kab. Aukcionas bus vykdomas, jei užsiregistruos ne mažiau
2 (dviejų) dalyvių turto vienetui. Minimalus komisijos nustatytas
kainos didinimo intervalas - 5 proc. nuo pradinės kainos.
Aukciono dalyvio ir žiūrovo mokesčiai sumokami iki registracijos pradžios. Mokėjimo pavedimai už aukcione įsigytas prekes
atliekami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pranešimo apie
aukciono laimėjimą gavimo dienos. Sumokėti į Rokiškio Juozo
Tūbelio progimnazijos (įmonės kodas 190249358) sąskaitą Nr.
LT464010041500040049, Luminor Bank AB, kodas 40100. Išsamesnės informacijos teirautis direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Alfredą Pučinską, tel. 8-646 14644, el.p.:tubelisukvedys@
gmail.com.

Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės 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), mediniuose 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 nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus
įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 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 energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės administracijoje, 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 parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono 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 asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. gegužės 30 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8
aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.
Užs. 1735

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.
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PENKTADIENIS 05.13

KETVIRTADIENIS 05.12

TREČIADIENIS 05.11
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05:05 Vizionieriai. Kipras
Dubauskas
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Detektyvas Monkas
3
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Mano geriausias
draugas
12:30 Pasaulio puodai
13:30 Gyvenk kaip galima
švariau
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Tai kur toliau?
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

05:05 Vizionieriai.
Žilvinas Landzbergas
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Detektyvas Monkas
3
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gamtininko užrašai
12:30 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

05:05 Vizionieriai. Vaiva
Grainytė
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
08:55 Detektyvas Monkas
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Pusryčiai pas
kaimyną
12:30 Širdyje lietuvis
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama

2022-05-10
21:30 Lietuva kalba
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 Tai kur toliau?
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai. Žilvinas
Landzbergas
05:15 Ponių rojus
Tv3
05:25 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
21:30 Įžanga į „Euroviziją 2022“
Turine su Ramūnu Zilniu
22:00 Eurovizija 2022. II
pusfinalis. Tiesioginė dainų
konkurso transliacija iš Turino
00:05 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Gyvenk kaip galima švariau
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai. Vaiva Grainytė
05:15 Ponių rojus
Tv3
05:05 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Laisvės kaina
00:35 Egzaminas
02:15 Istorijos detektyvai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Mano geriausias draugas
04:00 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai. Darius Žiūra
05:15 Ponių rojus
Tv3
05:10 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
08:00 Farai

08:00 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kaip mylėtis angliškai?
00:25 Bulis
01:30 Elementaru
02:30 Majų baikerių klubas
03:40 Mikė
04:10 Bulis
05:05 Moderni šeima
Lnk
06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Bus visko
08:00 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Nesunaikinamieji
00:35 Bulis
01:35 Elementaru
02:35 Majų baikerių klubas
03:45 Mikė
04:15 Bulis
05:10 Moderni šeima
Lnk
06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Šeškinės 20. Giedriaus ir
Džiugo šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Ledo šalis
21:25 Karibų piratai. Ant keistų
bangų
00:20 Žudikės maniakės užrašai
02:10 Paliktieji
04:25 Majų baikerių klubas
05:30 Mikė
Lnk
06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeri
10:00 Ūkininkas ieško žmonos

07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir
Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Mirtinas šūvis
00:55 Paskutinis laivas
01:55 Ratas
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris
Btv
06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta.
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Pasaulinis karas Z
00:50 Paskutinis laivas
01:50 Mirtinas šūvis
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:30 Alchemija. VDU karta
05:00 RETROSPEKTYVA

Kvadrato, futbolo, krepšinio, tinklinio, keturkovės, šachmatų, stalo teniso
varžybose ketina dalyvauti
daugiau nei 400 mokinių.
Mokiniai pasiilgę sportinių varžybų ir bendravimo vieni su kitais.
Rajono mokyklų žaidy-

nės atkeliaus į visas mokyklas.
Jau šiltai 1-4 klasių
kvadrato dalyvius priėmė
Rokiškio r. Juodupės gimnazija ir Rokiškio Juozo
Tūbelio progimnazija. Į
finalą pateko 4 komandos:
Rokiškio r. Juodupės gimnazija, Rokiškio r. Pandėlio gimnazija, Rokiškio
Senamiesčio ir Juozo Tūbelio progimnazijos.
Puikiai žaidė ir visus
maloniai nustebino Rokiškio mokyklos-darželio
„Ąžuoliukas" perspektyvi

Lrytas
05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Švyturių žmonės
07:00 „Reali mistika“
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“
09:00 „Pėdsakas. Ukraina“
10:05 „Gyvenimo linija“
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 Privatus detektyvas
Magnumas
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Seklys ir Makaulė
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Mobilusis
22:55 Druska
00:55 Strėlė
01:55 Akloji zona
Lrytas

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

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

11:00 Keičiu žmoną
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Bėgte visą naktį
23:20 Daktaras Miegas
02:30 Pasaulinis karas Z
04:20 Volkeris, Teksaso reindžeris

13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Pusfinalio rungtynės. Tiesioginė
transliacija
21:00 Amerikietiškos imtynės
23:00 Kolibrio efektas
01:00 Mobilusis
02:55 Strėlė

Btv

Lrytas

06:05 Privatus detektyvas
Magnumas
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Seklys ir Makaulė
11:35 Mentalistas
12:35 Privatus detektyvas
Magnumas

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

Btv

Startavo 2022 m. Rokiškio rajono mokyklų žaidynės
Gegužės 6 d. startavo
2022 m. Rokiškio rajono mokyklų žaidynės! Jų
trukmė - 1,5 mėn. Dalyvauja visų rajono bendrojo ugdymo mokyklų
mokiniai.

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.
Ketvirtfinalio rungtynės. Tiesioginė
transliacija
21:00 Druska
23:00 Prisiminti pavojinga
01:20 Strėlė

komanda, o gimnazijų grupėje didžiulę intrigą dėl 2
vietos sukūrė lygiavertės
Pandėlio, Obelių ir Kamajų Antano Strazdo gimnazijų kvadrato komandos.
Renginį organizuoja
Rokiškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto
skyrius bei Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto
centras. Varžybas vykdyti
padeda mokyklos ir fizinio
ugdymo mokytojai.
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.
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11:10 „Neišsižadėk“
12:15 TV parduotuvė
12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 „Aiškiaregė“
18:00 Reporteris
18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 „Reali mistika“
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė“
21:25 „Neišsižadėk“
22:30 Reporteris
23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“
01:30 „Reali mistika“
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Gyvenimo linija“
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“
05:15 Nauja diena
12:15 TV parduotuvė
12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris
18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 „Reali mistika“
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė“
21:25 „Neišsižadėk“
22:30 Reporteris
23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 Oponentai
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“
01:30 „Reali mistika“
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Gyvenimo linija“
03:00 „Reali mistika“
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“
05:15 Nauja diena
12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
15:00 „Reali mistika“
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 „Aiškiaregė“
18:00 Reporteris
18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 „Reali mistika“
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė“
21:25 „Neišsižadėk“
22:30 Reporteris
23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Vieno nusikaltimo istorija“
01:30 „Reali mistika“
02:30 TV parduotuvė
02:45 „Gyvenimo linija“
03:00 „Reali mistika“
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“
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ruošimas, žemės dirbimas,
greideriavimas.
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Žolės pjovimas trimeriu.
Tel. 8 613 31 097. Rokiškis
• Nereikalingų baldų
išvežimas, statybinių šiukšlių
išvežimas, metalo laužo
išvežimas, šiferio išvežimas,
buitinės technikos išvežimas,
perkraustymo, pervežimo
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.
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

PASLAUGOS

PERKA
AUGALAI

gražus ir tvirti.
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
• Vasarinių kviečių, miežių,
grikių sėklas.
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Medžių genėjimas,
vėjovartų tvarkymas, žolės
pjovimas, krūmų pjovimas,
gyvatvorių formavimas,
medžių kirtimas, malkų

• Perkame pašarus gyvuliams.
Tel. 8 615 83 220. Rokiškis

• Daugiametes gėles
Rokiškyje. Brunerus, Alūnes,
Gaures, vaistinį Šalaviją,
Astilbes ir kt..
Tel. 8 616 43 848. Rokiškis
• Miežius sėklai. Apie 600 kg.
Nebeicuoti. Tel. 8 620 25 960.
Rokiškis
• 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

• Žalmargę pirmaveršę karvę.
Kaina sutartinė.
Tel. 8 685 82 471. Rokiškis
• Panoraminį 56 l akvariumą,
žuvis, įrangą. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

• Triušius. Rokiškio raj.
Kaina sutartinė.
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis
• 1 mėnesio telyčaitę.
Tel. 8 602 87 024. Rokiškis
• Holšteinų veislės 6
mėnesius veršingą telyčią.
Telyčia rami ir gero
įmitimo. Susisiekti numeriu:
862294683 - Dalia. Rokiškio
raj., Kamajų seniūnija, Salų
miestelis. Kaina 1200 Eur.
Tel. 8 622 12 700. Rokiškis
• 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
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• Lietuvos vietines ir Zaneno
veislės ožkas 40-60 Eur.
Ožiukai 15-20 Eur.
Tel. 8 671 39 211. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

KITA

• Nerūdijančio plieno talpą.
30 l su kraneliu. Kaina 40
Eur. Tel. 8 600 52 867.
Rokiškis
• Sauskelnes Abri Fleks
Premijum L. 3 dydis
(suaugusiems). Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 18 893. Rokiškis
• Radiatorius: 3 ir 9. Vienos
sekcijos kaina 3 Eur.
Tel. 8 601 08 208. Rokiškis
• Žirgų mėšlas trąšai.
Supakuotas maišuose. Kaina
4 Eur. Tel. 8 670 97 023.
Rokiškis
• Veleną įvadinei sklendei.
Kaina 25 Eur. Įvadinę ketinę
sklendę, 32 mm diametro.
Kaina 30 Eur. Didelio
perforatoriaus grąžtą, d30.
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 614 21 862. Rokiškis
• 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

• 2 kambarių butą Kauno
g. 4 aukštas. Atliktas pilnas
remontas: nauja elektros
instaliacija, pakeisti buto
vamzdynai, nauji baldai,
buitinė technika, užuolaidos,
šviestuvai. Yra didelis
balkonas, rūsys. Kaina 39000
Eur. Tel. 8 636 60 124.
Rokiškis
• Erdvų 9,91 ha sklypą
Rokiškio raj., Kriaunų sen.,
Bradesių km. Ažuolų 6. Yra
tvenkinys, pamatai, elektra.
Unikalus nr.7345-0006-0043.
Kaina 35000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių
g. 5 aukštas.

Tel. 8 692 87 452. Rokiškis
• 3 kambarių 55,16 kv. m butą
Taikos g. Rokiškis. Pastatytas
1964 m. Namas renovuotas,
renovacija sumokėta. Yra
sandėliukas. Kaina derinama.
Kaina 39000 Eur.
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Dalį mūrinio namo. Gerai
įrengtas. Virtuvė, tualetas,
dušas. 68 kv. m, miesto
vandentiekis, kanalizacija.
Galimybė pirkti visą namą.
Kaina 67000 Eur.
Tel. 8 698 31 695. Rokiškis
• Patalpas esančias Rokiškio
raj., Obeliai, Mokyklos g. 9.
Garažai - 377 kv. m, žemės
sklypas - 0,4 ha. Kaina
7000 Eur. Tel. 8 626 49 347.
Rokiškis
• Sklypą Obelių seniūnijoje,
Antanašės kadastrinėje
vietovėje, Kalamoniškio
km. 8,5 ha (5 ha dirbamos,
3,5 ha miško). Išlikę
sodybos pamatai. Kad. nr.
730500030014.

Tel. 8 612 21 760. 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
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

NUOMA

• Išnuomojamas naujai
įrengtas kosmetologinis
kabinetas mikrorajone.
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1
kambario butą nuo gegužės
12 dienos Rokiškyje arba
Obeliuose iki 130 Eur. Siūlyti
variantus su baldais ir buitine
technika. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Šeima skubiai ieško
išsinuomoti 2-3 kambarių
butą ilgesniam laikui.
Tel. 8 684 83 511. Rokiškis
• Išnuomojamos komercinės
paskirties patalpos
Nepriklausomybės aikštėje
(šalia knygyno, priešais
Antinio paminklą). Patalpos
yra pirmame aukšte, tinka
įvairiai - tiek komercinei, tiek
nekomercinei veiklai.
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1
kambario butą Rokiškyje.
Siūlyti variantus su baldais ir
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buitine technika.
Tel. 8 612 29 428. Rokiškis
• Komercinių patalpų nuoma.
Du kabinetai po 25 kv. m.
Miesto centras, Vilniaus g.
5. Turime ir daugiau patalpų
nuomai, domina skambinkite.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 698 72 211. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio
paskirties dirbamą žemę,
pievas Rokiškio, Kavoliškio,
Žiobiškio, Steponių
apylinkėse. Kaina sutartinė.
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą
Gruodžio gatvėje.
Tel. 8 675 98 068. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas stalius, stalius
dailidė, stogų dengimas,
betonavimo darbai. Darbas
aplink Rokiškį .
Tel. 8 652 48 572. Rokiškis
• Reikalinga išpjauti mediena
juostinių gaterių be elektros .
Tel. 8 670 06 514. Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalinga(-s) medienos
staklių operatorė(-ius).
Darbo vieta Dirbtuvių g.
13, Obeliai, Rokiškio r.
Iš Rokiškio darbuotojai
vežami įmonės transportu.
Užmokestis neatskaičius
mokesčių nuo 1120 iki 1400
Eur. Pamaininis.
Tel. Nr. +37061003980.
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) lentelių
rūšiuotoja (-s). Darbo
vieta - Dirbtuvių g. 13,
Obeliai, Rokiškio r. Iš
Rokiškio darbuotojai vežami
įmonės transportu. Darbo
užmokestis neatskaičius
mokesčių nuo 930 iki 980
Eur. Pamaininis.
Tel. nr. +37061003980
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ieškau žmogaus kuris
galėtų pervežti 6 metrus
skaldytų malkų iš Rokiškio į
miškų ūkį. Tel. 8 608 28 256.
Rokiškis
• Reikalingas meistras
vonios kambariu: išbetonuoti
grindis, nutinkuoti 2 sienas,
2 gipsu, suklijuoti plyteles.
Tel. 8 622 34 989. Rokiškis
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• Malkų pjovimas.
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Reikalingas meistras
išklijuoti ir pilnai įrengti
vonios kambarį.
Tel. 8 673 67 707. 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
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. Kaina 1000 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)
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dizainų kūrimas HTML/CSS
technologijų pagalba. Kaina
1000 Eur. Tel. 8 657 58 415.
Vilnius

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

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

ir patalynės dėže. Aukštis
sėdimosios 37 cm, ilgis 3,30
m, plotis 98 cm. Galiu atvežti.
Anykščiai. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• 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.
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

BUITINĖ TECHNIKA
• 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

GARSO TECHNIKA
• Plokštelių grotuvą
Radiotehnika. Melodija 103
B, Sterio. Tel. 8 639 04 429.
Rokiškis
• 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

BALDAI
• Pastatomą ledinę šviestuvą.
Kaina 65 Eur. Tel. 8 600 72
049. Rokiškis
• Geros būklės talpią komodą.
Aukštis 1,22 m, gylis 47 cm,
plotis 80 cm. Galiu atvežti.
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Tvirtą stiklinį stalą. Ilgis
1,54 m, plotis 90 cm, aukštis
74 cm. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis
• Geros būklės minkštą
kampą su miegamąją dalimi

DOVANOJA

• Dovanojame medienos
laužą. Tinka malkoms.
Pasiimti ir išsivežti patiems.
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Dovanojame medinius
langus. Pasiimti ir išsivežti
patiems. Tel. 8 615 16 534.
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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Berniukui batus. 26 dydis.
Visiškai naujas - basutes,
nepataikėme su dydžių, 12

Eur, Sportinius batus - labai
lengvi, be defektų - 8 Eur,
tapkutės - dovanų.
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Geros būklės be jokių
defektų tamsiai mėlynos
spalvos striukę. Ilgis iš
nugaros 53 cm, rankovės ilgis
45,5 cm, plotis tarp rankovių
siūlių 31 cm. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Originalius odinius geros
būklės sportinius batus Nike.
Be defektų. Vidpadis 20,5 cm.
Kaina 10 Eur.
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Auksinį žiedą. 585 praba,
3,47 gr. 18 dydis. Kaina
130 Eur. Tel. 8 682 38 705.
Rokiškis

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

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

STATYBINĖ ĮRANGA
• Medines terasines lentas.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lauko dailylentes.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių medienos
dailylentes. Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę
medieną. Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis
• Kūginę malkų skaldyklę 7,5
kW. Kaina 450 Eur.
Tel. 8 623 45 373. Rokiškis
• 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
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
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Reduktorių malkų
skaldyklei gaminti. Kaina
70 Eur. Tel. 8 647 32 700.
Kupiškis
• Hidraulinis vandens purvo
siurblį. Galima junkti prie bet
kokios hidraulinės technikos.
Naudotas, foto ne jo. Kaina
900 Eur. Tel. 8 647 32 700.
Rokiškis
• 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. GKB817 (zylinė), be dokumentų.
650 Eur. Purkštuvą Agro
800. 800 l, 12 m. 650 Eur.
Skapiškio raj.
Tel. 8 620 23 343. Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Dviratį mergaitei. 24 colių,
3 bėgių. Tel. 8 695 55 734.
Rokiškis
• Puikios būklės dviratį.
Ratai 28 colių, žemas
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rėmas. Yra krepšys, kojiniai
stabdžiai. Kaina 240 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Vaikišką dviratį. 24 colių
ratai, 7 vidinės pavaros,
stabdžiai koja ir ranka.
Šviesos, generatorius rate.
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 678 27 196. Rokiškis
• Mercedes-Benz A 170. Yra
TA, taršos mokesčio nėra.
Visa informacija telefonu.
Kaina 600 Eur.
Tel. 8 676 95 516. Rokiškis
• VW Sharan. 2003 m., 1,9 l,
85 kW, dyzelis, TA iki 202304-20. Yra visos 7 sėdynės.
Kaina 1550 Eur.
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Elektrinį paspirtuką
Eleglide S1plius. Variklis
400 W, 36 V, 12,5 ah. Labai
mažai naudotas, nuvažiavęs
93 km. Kaina 280 Eur.
Tel. 8 629 78 083. Rokiškis
• Dviračius. Pirmas 26 colių
ratai 100 Eur., antras 24
colių ratai 90 Eur.
Tel. 8 674 54 495. 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.
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
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• 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
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• BMW 320D E46 dalimis. 2
l, 110 kW. Tel. 8 627 41 833.
Rokiškis
• Passat B-3, B-4, Golf 3
įvairias dalis, sėdynes.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Įvairias VW T-4 dalis.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 2,5 l, TDI,
103 kW. Yra ir 85 kW.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Hidro cilindrą su

elektriniais vožtuvais. Nuo
fūrinio lifto. 4vnt. Kaina 50
Eur.
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• VW Golf 4 lieti ratai R16.
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 647 32 700. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9
l, 81 kW, 85 kW, 96 kW. Yra
daug dalių. Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• Padangas R14.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Padangas su skardomis R15

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka
PARODOS

185/65. Universalios nuo
Golf. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 619 19 353. 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

Pasieniečiams Varėnos rajone įkliuvo
etatiniai cigarečių nešikai: vienas jų Rokiškio rajono gyventojas

Viešojoje bibliotekoje
Algimanto Aleksandravičiaus parodą „Žmonės, kuriantys Lietuvą“ Rokiškyje,
Viešosios bibliotekos parodų galerijoje „Autografas“.
Paroda iš Rokiškio krašto muziejaus archyvų „Lietuvos istorija pašto ženkluose“,
Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Naujas susitikimas su sena knyga“, Lankytojų skyriuje.
Spaudinių paroda „Ką skaityti Mildos – meilės dieną“, Viešosios bibliotekos
Lankytojų skyriuje.
Literatūros paroda „Juzefa Čeičytė – laiko ir erdvės metraštininkė“ (100-osioms
g. m.), Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Literatūros paroda „2022-ieji – Romo Kalantos metai“, Informacijos ir kraštotyros
skyriuje.
Paroda „Lietuvių liaudies menas“, Meno ir muzikos erdvėje.
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Spaudinių paroda „Į pasakų šalies pievą“, skirta poeto, prozininko, dramaturgo,
vaikų literatūros kūrėjo Vytauto V. Landsbergio 60-osioms g., Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Spaudinių paroda „Tu ta pradžia, kuri man davė širdį...“, skirta Motinos dienai,
Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje.
RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo skyriuje
Gegužės 10 d. 15 val. – Užsiėmimai su Fisher Technik konstruktoriais, LEGO programuojamais robotais ir su trimate modeliavimo programa TinkerCad, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Gegužės 11 d. 17 val. – Lėlių teatro „Padaužiukai“ kūrybinės dirbtuvės „Kuriame
pasaką - 1“, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Gegužės 12 d. 15 val. – Kino dienos, 3D filmų rodymas vaikams ir jaunimui,
Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Gegužės 13 d. 15 val. – Žaidimai ir pramogos su VIVE COSMOS virtualios realybės (VR) akiniais ir Xbox One konsole, Viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo
skyriaus Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Gegužės 14 d. – Projekto HOME šeimų ir lėlių teatro ,,Padaužiukai“ išvyka į
šeimų festivalį, Latvijos respublika Ludzos centrinė biblioteka.

Varėnos rajone Kabelių užkardos pareigūnai
sulaikė du kontrabandinių cigarečių nešikus. Su
įkalčiais įkliuvę pažeidėjai
yra puikiai žinomi VSAT
pareigūnams, o vienas jų
su neteisėtu kroviniu buvo
nutvertas vos prieš savaitę.
Kaip rašoma Valstybės
sienos apsaugos tarnybos
pranešime, šeštadienį vakare
Varėnos pasienio rinktinės
Kabelių užkardos pareigūnai
ties Varėnos rajono savivaldybės Senovės kaimu sulaikė du asmenis su nešuliais.
Paaiškėjo, kad tai 32-ejų Rokiškio rajono gyventojas bei
metais vyresnis Alytaus rajo-

no savivaldybėje gyvenantis
vyras. Nuo jų sulaikymo vietos iki Lietuvos ir Baltarusijos sienos – kilometras.
Keturiuose juoda polietileno plėvele aptrauktuose ryšuliuose iš viso rasti 2 tūkst.
pakelių cigarečių „Minsk
Capital MS“ su baltarusiškomis banderolėmis. Kaip dažnai pasitaiko gabenant tokią
kontrabandą, prie ryšulių
buvo pritvirtintos savadarbės
petnešos. Pažeidėjai su savimi turėjo ir nešiojamą GPS
prietaisą.
Abu vyrai puikiai žinomi
Kabelių užkardos pasieniečiams. Juos VSAT pareigūnai anksčiau nesyk buvo sulaikę gabenančius smulkius
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kontrabandinių
cigarečių
krovinius, o rokiškėnas paskutinį kartą pasieniečiams
įkliuvo vos prieš savaitę. Tąkart jis taip pat nuo Lietuvos
ir Baltarusijos sienos nešė 2
tūkst. pakelių baltarusiškų
cigarečių.
Neteisėtai rūkalus gabenusiems nešikams įteikti
šaukimai atvykti į Kabelių
užkardą, kurios pareigūnai nagrinės administracinę
teiseną dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo
pažeidžiant nustatytą tvarką.
Nuolat neteisėtą veiką vykdantiems asmenims gresia
baudos nuo 5 tūkst. 760 iki 6
tūkst. eurų.
Lrytas.lt inform.
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Gegužės 10-oji,
antradienis,
19 savaitė.

Minkštutėlis vos per pusvalandį pamarinuotas šašlykas
INGREDIENTAI:
• 1 kilogramas kiaulienos sprandinės
• 1 kilogramas svogūnų
• 50 gramų degtinės
• pagal skonį druskos
• šiek tiek džiovintų bazilikų
• šiek tiek mairūno
• šiek tiek raudonėlio

Iki Naujųjų liko 235 dienos.
Dangaus kūnai:

saulė teka 5.22 val.,
leidžiasi 21.09 val.

Dienos ilgumas 15.47 val.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Mėsą supjaustykite stambesniais gabalais (maži gabaliukai kepdami daug labiau išdžiūva). Svogūną supjaustykite pusžiedžiais.
2. Mėsą dideliame dubenyje sumaišykite su prieskoniais, degtine ir svogūnais ir apie
20-30 minučių intensyviai ja minkykite. Šiame etape mėsos jo būdu nesūdykite, nes tai
ją išdžiovins!
3. Prieš kepant, svogūnus būtinai nuo mėsos gabaliukų nurankiokite, nes jie linkę svilti.
Mėsą pagardinkite pagal skonį druska.
4. Maukite mėsą ant iešmo ir kepkite. Jeigu norisi dar daugiau aromatų, kepant galima
apšlakstyti vynu (bet bus tikrai labai skanu ir be to).

Mėnulis (priešpilnis)

Savo vardadienius
šiandien švenčia:
Antoninas, Bertoldas,

Gordijonas, Kernius, Putinas,
Viktorina

Rytoj: Mamertas, Skirgaudas,
Miglė, Pilypas

Poryt: chilas, Vaidutis, Vilgailė,
Nerėjas, Nerys, Nerijus

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1503 — Christopher Columbus
(Kristoferis Kolumbas) atrado Simeno salas.
1774 — Louis (Luisas) XVI įžengė
į Prancūzijos sostą.
1794 — Elizabeth (Elizabetai),
karaliaus Louis (Luiso) XVI seseriai,
buvo nukirsta galva.
1796 — Napoleon Bonaparte
(Napoleonas Bonapartas) laimėjo puikią pergalę prieš austrus ant
„Lodi“ tilto Italijoje.
1855 — gimė kompozitorius
Anatolij Liadov (Anatolijus Liadovas).

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1861 — viešai naudoti buvo

pradėtas Kauno-Virbalio geležinkelio ruožas – pirmasis geležinkelis
Lietuvoje.

1897 — gimė Pranas Hiksa, lie-

tuvių lakūnas, autolenktynininkas.
Mirė 1966 m.

1991 — mirė teatro ir kino ak-

torius Juozas Kisielius. Gimė 1949
m.

1992 — Lietuvos Trispalvė su-

plevėsavo aukščiausioje pasaulio

viršukalnėje Evereste. Į 8848 metrų
aukštį ją iškėlė keliautojas ir alpinistas Vladas Vitkauskas.

2002 — Vilniuje buvo pradėti

Valdovų rūmų atkūrimo statybos
darbai.

2019 — mirė humoristas, laidos

„Dviračio žinios“ vedėjas Vytautas
Šerėnas.

Post scriptum

Daugumai žmonių prigimta
svarstyti protingai, o elgtis
absurdiškai.

Teismas paskelbė nuosprendį: avarijos kaltininkas apsikeitė
vietomis su keleiviu ir bandė išvengti bausmės
Obelių seniūnijos 45 metų
gyventojui D. G. pareikšti
kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1 dalį – esą jis po eismo
įvykio iki jo aplinkybių nustatymo vartojo alkoholį, dėl
ko įvykio vietoje nustatytas
neblaivumas – net 1,76 promilės. 2021 m. liepos 9 d.,
apie 20.20 val., į eismo įvykio
vietą išskubėjo gausios gelbėtojų pajėgos – policija, greitoji ir gaisrininkai. Rokiškio
rajone, Obelių seniūnijoje,
Gediškių kaime, automobilis BMW nulėkė nuo kelio
ir atsitrenkė į kelmus. Iš sumaitoto automobilio nebuvo
lengva išlipti. Kadangi automobilyje buvo du vyriškiai,
kaltininkui atsirado galimybė savo kaltę neigti ir tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek
teisme teko įrodinėti, kuris iš
jų vairavo automobilį.

Davė pavairuoti „teisių“
neturinčiam draugui?
D. G. teisme pateikė savo
įvykių versiją. Pasak šio Obelių seniūnijos gyventojo, 2021
m. liepos 9 d. pas jį svečiavosi
draugas M. M. Vakare apie 20
valandą šis draugužis paprašė leisti pavairuoti automobilį
BMW. Į automobilį įsėdo abu
vyrukai. Pasak kaltinamojo D.
G., už vairo sėdėjo neva M.
M., o jis – priekinėje keleivio
sėdynėje. Draugužiai nuvyko
iki parduotuvės, tačiau ji nebedirbo, todėl BMW važiavo
į Rokiškio pusę. Jiems važiuojant keliu apie 70-80 km/h
greičiu, staiga į kelią išbėgo
stirna. Esą M. M., norėdamas
išvengti susidūrimo, staiga
pasuko automobilio vairą ir
dėl to automobilis nuslydo
nuo kelio, trenkdamasis į šalia
kelio esančius kelmus. Pagal
D. G. pasakojimą, po avarijos
automobilio durelės iš vidaus
neatsidarė ir jis bandė išlipti
iš pradžių pro vairuotojo pusę,
o kai tai nepavyko - išsiropštė

čiau matė, kad po to, kai piktasis vyras kažką pasakė keleivio
vietoje sėdėjusiam jaunesniam
vyrui, šis persėdo iš keleivio
pusės į vairuotojo vietą. Savo
pastebėjimus moteris papasakojo į įvykio vietą atvykusiems
pareigūnams.

pro keleivio pusės langą. M.
liko sėdėti automobilyje už
vairo. Kaltinimasis pripažino,
jog matė, kad į eismo įvykio
vietą atvažiavo dvi moterys,
kurios fotografavo. Pagal D. G.
pasakojimus, automobilį vairavęs jo draugelis už vairo sėdo,
būdamas blaivus, abu alų gėrė
po avarijos. M. M. per penkiolika minučių spėjo išgerti
3-4 butelius alaus, o jis pats,
norėdamas nulašinti skausmą
nugaroje, gurkštelėjo tik pusę
butelio. BMW vairavusį M. M.
iš automobilio pajėgė ištraukti
tik gaisrininkai, nes vairuotojo
pusės durelės buvo smarkiai
sumaitotos ir neatsidarė. Teisme D. G. neigė policininkams
kada nors prisipažinęs, kad automobilį vairavo jis pats.
Vyrų apsikeitimą vietomis
matė dvi liudininkės
Deja, nei policijai, nei teismui tokie D. G. parodymai
nepasirodė įtikinami. Teismas
konstatavo, kad iš esmės byloje apklausti kaltinamasis bei
liudytojai nurodė dvi prieštaringas įvykio aplinkybes.
Priimant nuosprendį, patikėta
versija, kurią patvirtino dviejų
įvykio vietoje po avarijos at-

sidūrusių moterų parodymai.
Viena jų, Marytė (vardas yra
pakeistas), papasakojo, kad, jai
svečiuojantis pas giminaičius
sodyboje, matė keliu dideliu
greičiu pralekiantį pilkos spalvos automobilį BMW. Po kelių
minučių pasigirdo smūgio ir
dūžimo garsai, po kurių sekė
tyla. Supratusi, kad įvyko eismo įvykis, moteris iš karto paskambino bendrajam pagalbos
centrui ir su pussesere nuvyko
į įvykio vietą. Šios moterys
buvo pirmosios įvykio vietoje
atsiradusios liudininkės. Apgadintame BMW sėdėjo du
vyrai. Atrodė, kad jie - be sąmonės, nes sėdėjo ir nejudėjo,
o jų galvos buvo panirę. Netrukus sėdėjęs už vairo vyriškis
išlipo pro vairuotojo durelių
langą. Jo veidas buvo kraujuotas. Marytei šis vyrai nebuvo
pažįstamas. Moteris atkreipė
dėmesį, kad vėliau žmonės šį
vyrą vadino D. Keleivio vietoje sėdėjęs vyras buvo be viršutinės dalies drabužių, tai yra,
iki pusės nuogas. Tas vyras,
kuris sėdėjo už vairo ir vėliau
išlipo per langą, su moterimis
pradėjo grubiai kalbėti, pasakė, kad jos esą nematė, kad jis
vairavo. Moterys atsitraukė, ta-

Dvi versijos. Kuri
patikimesnė?
Versiją, kad D. G. nevairavo
automobilio BMW, paneigė 6
liudytojų parodymai – apie tai
pasakojo įvykio vietoje buvę
dvi moterys, kurios nei kaltinamojo, nei jo draugo anksčiau
nepažinojo, dviejų policijos
ekipažų pareigūnai, kurie patvirtino, kad girdėjo šių dviejų
moterų parodymus, taip pat,
kad pats D. G. įvykio vietoje
policininkėms prisipažino, automobilį vairavęs. Pagal kaltinamojo D. G. bei 4 liudytojų
parodymus, automobilį vairavo M. M., kuris neblaivumo
nustatymo metu buvo smarkiai
apgirtęs. Teismas šiuos įrodymus įvertino kritiškai – kaltinamajam palankius parodymus
davė jo artimieji bei pažįstami.
Kaltinamojo versijos nepatvirtino kiti įvykio vietoje rasti
įrodymai, pavyzdžiui, kraujo
žymės ant vairuotojo pusėje
išsiskleidusios oro pagalvės,
abiems vyrams padarytų sužalojimų pobūdis – D. G. buvo
sužalota nosis, kas leidžia
teigti, kad šis sužalojimas galėjo būti padarytas, jam atsitrenkiant į vairą, o M. M. liko
žymės nuo saugos diržo, patvirtinančios, kad jis prisisegęs
sėdėjo keleivio vietoje.
Kaltę sau bandęs prisiimti
vyrukas buvo
priklausomas nuo
kaltinamojo
Neva vairavęs automobilį
M. M. bandė duoti palankius
jo darbdaviui parodymus. Paaiškėjo, kad tuo metu pas D. G.
jis gyveno, uždarbiavo, padėdamas supirkti sraiges. Įvykio
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dieną savo darbdavio paprašė
duoti pavairuoti automobilį,
nors teisės vairuoti neturi. Esą
vairuoti leido D. G. žmona.
Bevairuojant, ant kelio iššoko
stirna, dėl to vyriškis nesuvaldė automobilio ir nuvažiavęs
nuo kelio, atsitrenkė į kelmą.
Kai automobilis sustojo, D. G.
iš keleivio vietos neva bandė
perlipti per vairuotoją ir išlįsti per vairuotojo langą, bet to
padaryti jam nepavyko. M. M.
esą liko sėdėti savo vietoje ir,
laukdamas pagalbos, pradėjo
gerti alų. Per 10 ar 15 minučių
jam kažkaip pavyko išgerti net
tris litrus alaus, po ko jis prarado sąmonę. Amą esą jis atgavo
tada, kai jau buvo atvykę policijos pareigūnai. Gaisrininkai jį
iškėlė per keleivio pusę ir išvežė į ligoninę.
Bausmė – 4000 eurų
bauda ir uždraudimas
vairuoti 4 metus
Panevėžio apylinkės teismo
Rokiškio rūmų teisėjas Artūras Dilys nuosprendį paskelbė
2022 m. gegužės 5 d. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka. Šiuo
metu nuspręsta D. G. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą
veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1
dalyje. Jam skirta 80 bazinių
bausmių ir nuobaudų dydžių
(MGL), tai yra, 4000 Eur dydžio bauda. Šią sumą D. G.
turės sumokėti per vienerius
metus. Jam skirta baudžiamojo
poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise
vairuoti visų rūšių kelių transporto priemones 4 metams.
Kadangi nebuvo įrodyta, kad
transporto priemonę D. G. vairavo girtas, užfiksuota tik tai,
kad jis buvo neblaivus po eismo įvykio, teismas nusprendė
nekonfiskuoti transporto priemonės. Iš kaltininko priteista
valstybei 76,32 Eur proceso
išlaidų.
Rita GRIGALIENĖ
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Startavo projektas „Keliaujanti
skaityklėlė – V“ – numatytos
septynios stotelės

Orų prognozė gegužės 12-14 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Gegužės 12 d.

Naktį 10
Dieną 17

V,
7-15 m/s

Gegužės 13 d.

Naktį 8
Dieną 18

V,
5-10 m/s

Gegužės 14 d.

Naktį 10
Dieną 15

V,
5-10 m/s

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija
ELENA RUŠĖNIENĖ 1932-01-24 - 2022-05-02;
RENALDAS ŠNIOKA 1972-08-15 - 2022-05-04.
Pandėlio seniūnija
VILIUS SVENTICKAS 1962-07-26 - 2022-05-02
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
FELIKSAS ŠEININGAS
1967-04-25 - 2022-04-27
PRANCIŠKUS SIDABRAS 1939-07-16 - 2022-04-28
JULIJA RAGĖNIENĖ
1925-10-18 - 2022-05-03
ROMUALDAS CIBULSKIS 1952-06-20 - 202204-28
Bajorų lėlių teatras ,,ČIZ“ ir,
žinoma, bibliotekininkės.

Gegužės 6-ąją vyko projekto „Keliaujanti skaityklėlė - V“ atidarymo šventė. Projektas – Skaitymo
skatinimo programos dalis.
Mažiems ir dideliems skirtą renginį organizavo bei
projektą pristatė Rokiškio
Juozo Keliuočio viešosios
bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus darbuotojos.
Nors oras pasitaikė truputį lietingas, mokinukų bei
praeivių į Liogino Šepkos
parką susirinko nemažai.
Muzikine programa džiugino Rokiškio mokyklos
– darželio „Ąžuoliukas“
antrokai, o literatūrinėje
valandėlėje ,,Skaito maži
ir dideli“ eilėraščius skaitė
net rajono meras Ramūnas
Godeliauskas. Rokiškio bibliotekininkus aplankė kolegos iš Anykščių ir Biržų.
Paminėta Spaudos
atgavimo, kalbos ir
knygos diena
Taip jau sutapo, kad projekto atidarymo data sutapo
su Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėmis. Ši diena minima
gegužės 7-ąją. Renginio vedėja, bibliotekos savanorė
Afroditė Tuskaitė šia proga
pasveikino bibliotekininkus,
žiniasklaidos darbuotojus, lituanistus ir kitus kalbos puoselėtojus, kurių darbas, lais-

valaikis ar pomėgis susijęs
su dėmesiu gimtajai kalbai,
spauda, knyga, laisva mintimi. Aktyvi mergina palinkėjo
kūrybinio polėkio, įkvėpimo
bei gražių idėjų, svarbių kiekvienam žmogui, augančiai
jaunajai kartai, o taip pat - toliau puoselėti, branginti gimtąją kalbą, skleisti gerąsias
žinias, šviesti visuomenę.
Bibliotekininkėms kilo
idėja skaitymą skatinti
netradicinėmis
priemonėmis
„Keliaujančią skaityklėlę – V“ ir jos veiklas pristatė projekto vadovė, Vaikų ir
jaunimo skyriaus vyresnioji
bibliotekininkė
Nadiežda
Ivanova. „Jau seniai galvoje
kirbėjo mintis, kaip būtų galima padėti vaikams įsitraukti į fantastišką knygų istorijų
pasaulį. Netikėtai kilo idėja
- norėdami vaikus paskatinti skaityti bei juos įtraukti į
kūrybinę veiklą, turėtume
skaitymą skatinančią veiklą
organizuoti netradicinėmis
priemonėmis ir neįprastose
erdvėse. Ši mintis patiko ir
Lietuvos kultūros tarybai bei
Rokiškio rajono savivaldybės administracijai. Gavome
dalinį finansavimą, už kurį
įsigijome palapinę, kurioje lentynos su knygomis, stalai
su stalo žaidimais, parengti
knygų įvairiomis temomis

sąrašai. Be to, čia bus galima
pasislėpti nuo kaitrios saulės
ar lietaus, rengti susitikimus
ir smagiai leisti laisvalaikį.“
– pasakojo apie sumanymą
N. Ivanova.

Renginio šeimininkai bei
svečiai
Renginyje dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės
meras Ramūnas Godeliauskas, pasisakė Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė Alicija Matiukienė,
svečiavosi bibliotekininkės
iš Anykščių ir Biržų viešųjų
bibliotekų, Rokiškio liaudies
teatro aktorė, Juozo Tūbelio progimnazijos mokytoja
Marytė Vaitkevičiūtė, mokyklos - darželio „Ąžuoliukas“,
Juozo Tūbelio progimnazijos
mokiniai bei mokytojai.

Skaityklėlė keliaus po
įdomiais vietas, pristatys
vaikų rašytojus
Numatyti septyni projekto ,,Keliaujanti skaityklėlė V“ renginiai, kurie bus tarsi
skaityklėlės maršruto stotelės. Rokiškio mieste planuojamos dvi stotelės, po vieną
– Rokiškio rajone Bajorų
kaime, Pandėlio ir Salų miesteliuose, po to – jau kituose
rajonuose. Užsiėmimai vyks
Anykščių bei Biržų miestų
viešosiose erdvėse: bibliotekos kieme, ežero ar upės
pakrantėje, dvaro ar miesto
parke. Projekto metu bus keliaujama vis į kitą netradicinę vietą, klausomasi įdomių
istorijų, vaikai sužinos naujų
dalykų, tobulės, kurs ir dar
daug sumanymų įgyvendins.
Kūrybines idėjas padės įgyvendinti projekto veiklose
dalyvaujantys meno kūrėjai.
„Keliaujančios skaityklėlės –
V“ maršrutas išsamiai nurodytas tam skirtame lankstinuke. Su vaikais susitikimų jau
laukia vaikų rašytojai Tomas
Dirgėla, Vytautas V. Landsbergis, Virgis Šidlauskas,
aktorė Kristina Savickytė,

Bibliotekos Vaikų ir
jaunimo skyriaus vedėja
Aušra Žukauskienė:
„Knygos gali daug!“
Rokiškio darželio - mokyklos ,,Ąžuoliukas“ antros
klasės mokiniai ir jų mokytoja Inga Repšienė visus
pasveikino dainomis. Ūpą
pakėlė dvi populiarios dainelės, kurių viena – itin gerai
žinoma – „Aš taip myliu savo
mamą“, kurios autoriumi laikomas atlikėjas Marijonas
Mikutavičius. Kadangi projekto atidarymas kartu buvo
ir pirmoji „Keliaujančios
skaityklėlės“ stotelė, vyko ir
pirmoji veikla - literatūrinė
valandėlė ,,Skaito maži ir dideli“, skirta akcijai „Lietuva
skaito!”. Ją pristatė Vaikų
ir jaunimo skyriaus vedėja
Aušra Žukauskienė: „Šiemet
akcija vyksta jau aštuntąjį
kartą. Pastarosiomis savaitėmis net ir ištikimiausiems
skaitytojams knygos retai teikia džiaugsmo. Sunku skaityti, sunku rasti prasmės knygose, sunku išsirinkti norimą
skaityti tekstą. Tačiau knygos
nepraranda prasmės, o ypač
tada, kai sunku. Skaitymas

padeda nusiraminti, suprasti
kitą, jos mažina stresą, todėl
šiemet akcija „Lietuva skaito“ sako: „Knyga gali!“ Ji
gali padėti rasti atsakymus,
nusiraminti, kai aplinkui neramu, suburti žmones arba
leidžia pabūti savo mintyse.“
Išskirtiniai šventės
momentai
Iš įdomesnių šventės momentų paminėtini keli. Meras
Ramūnas Godeliauskas pakvietė būryje buvusį berniuką, vardu Raigardas, kartu
skaityti eilėraštį apie sraigę.
Deja, berniukas susidrovėjo
būti viešumoje, todėl eilėraštį
kartu su meru užbaigė Benas.
Šventėje nuskambėjo ir eilėraštis ukrainiečių kalba – jį
padeklamavo Rokiškio mokyklos - darželio „Ąžuoliukas“ 3 klasės mokinė Marija
Mykolenko (mokytoja Dalia
Skeirienė), atvykusi į Lietuvą
iš karo niokojamos šalies.
Įdomus bibliotekininkių
iš Anykščių prisistatymas Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros ir edukacijos skyriaus bibliotekininkės
Ramunė Bražiūnienė ir Rimvydė Urbonienė pasirodymui
buvo pasisiuvę netgi ypatingus aprėdus ir persikūniję į
knygas.
Eiles skaitė knygų
mylėtojai
Beveik vien linksmas eiles skaitė Rokiškio mokyklos
- darželio „Ąžuoliukas“ mokiniai: trečiokai Tija Jačionytė, Rasa Krujalskytė, Mėta
Matiukaitė, Urtė Pumputytė,
Antanas Vėjas Kovolevskis,
Emilija Skruodytė bei Urtė
Krasauskaitė.
Pasirinktas
eiles skaitė ir moksleiviai iš
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos: antrokai Adomas
Baltušis, Lėja Grabauskaitė
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bei Adrijana Matukaitė, trečiokai Ema Adomavičiūtė,
Deimantė Ragelytė ir Dominyka Kolosova. Rokiškio
liaudies teatro aktorė, Juozo
Tūbelio progimnazijos mokytoja Marytė Vaitkevičiūtė knygos žodžiais dalijosi
kartu su progimnazijos ketvirtoke Lukne Juodvalkyte.
Šventės dalyviams kalbėjo ir
Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė Aušrelė Gesevičienė.
Vyko tinklalaidės
filmavimas bei masinis
skaitymas
Šventėje ne tik pristatytas
projektas „Keliaujanti skaityklėlė“, bet ir vyko tinklalaidės ,,Ledinukas su knyga“
filmavimas. Ši pokalbių laidą
primenanti veikla bibliotekoje vyksta jau ne pirmą kartą
ir rokiškėnams tapo žinoma.
Laidos vedėja - bibliotekos
savanorė Luknė Narkevičiūtė. Moksleivė rengia pokalbius, kuriuose atsispindi
vaikų ir jaunimo mintys apie
knygas, skaitymą, filmus,
galima išgirsti patarimų, ką
daryti, kad skaitymas taptų mėgstamu užsiėmimu, o
knyga - ledinuku. Šįkart Luknė improvizuotoje studijoje
kalbino renginio dalyvius,
kurie atsakinėjo į klausimus
aštuntai laidai. Tuo pačiu
metu, kai Luknė kalbino
šventės dalyvius, vyko ir
masinis skaitymas. Visi kartu, susirinkę į grupes, 10 minučių dalyvavo garsiniuose
skaitymuose ,,Lietuva skaito
– Rokiškis skaito“.
Renginio organizatorės
pakvietė keliauti, skaityti bei
smagiai leisti laisvalaikį „Keliaujančioje skaityklėlėje“.
Rita GRIGALIENĖ
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KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Kompiuterius Dell. Du
vnt. Dalimis.1520.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 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

16 psl.
SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Vaikų namelį. Karkasas iš
metalo, apkalta dailylentėmis.
Reikia persidažyti. Kaina
150 Eur. Tel. 8 647 32 700.
Kupiškis
• Naudotą dviračio vežimą.
Foto ne jo. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Geros būklės nedaug naudotą
Spokey aliuminį paspirtuką.
Reguliuojamas vairo aukštis,
yra kojelė pastatymui, kojinis
galinis stabdis, sulankstomas.

Maksimali apkrova 100 kg,
rankenos dengtos guma. Kaina
30 Eur. Tel. 8 675 14 084.
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

PRAŠO PADOVANOTI
• Jauna pradedanti šeima su
kūdikiu prašo padovanoti
skalbimo mašiną. RokiškisJuodupė. Tel. 8 647 46 450.
Rokiškis
• Gal kas dovanoja viengulę
lovą. Tel. 8 677 90 748. 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

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

„Dėl pasikeitusių Statistikos departamento vertinimų ir nustatomo bendrojo
vidaus produkto įverčio
praėjusiems metams, yra
nustatoma, kokios dydžio
yra valdžios sektoriaus
skola, ir kadangi ji nebeviršija 45 proc. BVP, pagal
įstatymą privaloma formuoti rezervinį stabilizavimo fondą, todėl didinami
asignavimai, kurie nukreipiami į šį fondą ir atitinkamai koreguojamas skolinimosi limitas“, – kalbėjo G.

Skaistė.
Perskirsčius Žemės ūkio
ministerijos asignavimus,
143 tūkst. eurų numatyta
Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai Ukrainos
karo pabėgėlių atsivežtų
augintinių
ženklinimui,
ligų profilaktikai bei vakcinavimui.
Perskirsčius
Finansų
ministerijos asignavimus
Generalinei prokuratūrai,
numatyta 150 tūkst. eurų
remonto darbams – įgriuvusio vieno prokuratūros

pastato stogo remontui.
Energetikos ministerijos
asignavimai perskirstomi
atliekyno įrengimo projektui numatant 10,9 mln.
eurų.
Daugiausia išlaidų atnaujintame biudžete numatyta priemonėms kainų
augimui stabdyti ir karo
Ukrainoje pabėgėliams.
Tikslinamame biudžeto projekte numatyta 973
mln. eurų skirti antiinfliacinėms priemonėms, iš
jų 570 mln. eurų – kom-

pensuoti gyventojams dalį

- Tavo žmona, matyt, labai
supyko, kad bare gėrėme iki
trečios ryto?
- Ne... Nelabai... Tuos
dantis vis tiek reikėjo rauti...
***
Moterų vienuolynas.
Menėje stovi būsimų naujokių
būrys. Vyresnioji vienuolė
sako:
- Štai čia - dubuo su
šventintu vandeniu. Tos,
kurios yra mačiusios vyrišką
gėdą, tegu prasiplauna juo
akis. Tos, kurios tą gėdą lietė,
apsiplaukite rankas...
Balsas:
- O galima burną
prasiskalauti, kol ten dar
niekas užpakalio nenusiplovė?
***
- Įsivaizduoji, pareinu
namo po darbo ir pamatau
savo žmoną lovoje su
kažkokiu švedu.
- Na, ir ką tu jam pasakei?
- O ką aš galėjau jam
pasakyti?! Aš juk nemoku
švediškai.
***
Auksinės vestuvės. Svečiai
ir sutuoktuvininkai sėdi už
didelio šventinio stalo. Vyras
kaskart švelniai ir mandagiai
kreipiasi į žmoną: "Aukseli
mano, prašau, paduok
duonos... Gulbele mano,
prašau, paduok man baltos
mišrainės..."
Greta sėdintis draugas
šnabžda vyrui:
- Ech, kaip aš jums

pavydžiu! Jūs jau tiek daug
metų kartu ir tu vis dar į savo
žmoną kreipiesi švelniai ir
jaudinančiai.
- Supranti... Hm... Aš tik
pamiršau, koks jos vardas.
***
Priėmė diedukai jauną porą
vienai nakčiai pernakvoti.
Paguldė gretimam kambary,
bet duris paliko praviras cekava paklausyt, ką jaunimas
veikia. Sugulė diedukas su
bobute abudu ir klauso. Girdi
šnabždesį:
- Vieną koją pakelk. Nu?
Pakėlei? Dabar antrą pakelk.
Nu? Tai dabar stumk, stumk...
Nu? Ar lenda? Pasisuk
šonu. Vo vo vo... Taip taip
taip... Atsargiai, neskubėk,
neskubėk... Va va... Gerai
gerai...
Ryte prabunda diedukai stalo nebėr.
***
Dailės pamokos metu
mokytoja pirmokams uždavė
nupiešti savo tėvelius.
Vaikučiai noriai kibo į darbą.
Mokytoja vaikšto aplink
klasę ir apžiūrinėja mokinukų
šedevrus, bet eidama pro
Petriuką nustemba:
- Kodėl tu savo tėčiui žalius
plaukus ant galvos nupiešei?
- Nes neradau plikos
spalvos ﬂomasterio!
***
Sūnus klausia savo vienišos
mamos:
- Mama, o kas mano tėtis?

- Senis Šaltis! - piktai
atsako mama.
- Kaip tai? - stebisi
vaikas.
- Atėjo naktį, paliko
dovanėlę ir daugiau jo
niekas nematė.
***
Girtuoklis ateina į
vaistinę ir sako:
- Ponia, duokite man,
prašau, litrą medicininio
spirito...
- O receptą jūs jam
turite? – klausia vaistininkė.
- Ech, - atsidūsta
girtuoklis, - turėčiau aš
receptą, pats pasidaryčiau.
***
Klientas padavėjui:
- Sakykite, kodėl ant
stalo padėta druska?
- Čia tokiu atveju, jei
jums patiekale druskos
atrodytų per mažai...
- O tai kodėl ant stalo
nėra padėta mėsos?!
***
Vyrai susėdę žaidžia
pokerį iš didelių sumų.
Prieina prie vieno iš jų
sūnus, pažiūri jo kortas ir
sako:
- Klausyk, tėvai, o keturi
tūzai tai čia daug yra?
Tėvas susinepatogina,
kiti vyrai nusivylę numeta
kortas. Tėvas visus žetonus
pasiema, o sūnus žiūri į tėvą
ir sako:
- Gaila, kad tu jų
neturėjai.

RASTA, PAMESTA

Vyriausybė apsvarstė tikslinamo biudžeto projektą ir teikia jį Seimui

Vyriausybė pirmadienį
šešias minutes trukusiame posėdyje pritarė Finansų ministerijos pakoreguotam tikslinamo šių
metų valstybės biudžeto
projektui ir teikia jį Seimui.

Parlamentarai jį
svarstys antradienį.
Finansų ministrė Gintarė Skaistė pranešė, kad
tikslinamas biudžetas teikiamas su keliais pataisymais, kurie, pasak jos,

deficito nekeičia – jis lieka
4,9 proc. bendrojo vidaus
produkto (BVP).
„Projektas grąžinamas
Seimui beveik nepakeistas.
Sąlygos esminės, dėl kurių
buvo keičiamas biudžetas,
nepasikeitė“, – posėdyje
sakė ministrė.
Pasak jos, biudžetas
tikslinamas
nedidinant
bendros asignavimų sumos, išskyrus nedidelius
pakeitimus
Rezervinio
fondo sąmatoje.

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt

Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1 Rokiškis
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė”

ISSN 2351-7433

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

smarkiai išaugusių dujų ir
elektros kainų.
Numatoma, kad visos
biudžeto išlaidos augs apie
1,47 mlrd. eurų.
Patikslinto biudžeto priėmimas numatytas gegužės
17 dieną.
Biudžetas šiemet tikslinamas antrą kartą – pirmuoju po Rusijos invazijos
Ukrainoje buvo padidintas
gynybos finansavimas.
BNS inform.

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

