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Rokiškio miesto gimtadienis:
keičiasi vieta, dėmesys pasauliui
Rokiškio miesto 523-ojo
gimtadienio proga kraštiečiai patys gali išsirinkti
sau dovaną – šventinį koncertą. Gegužės 18–20 dienomis vyko balsavimas,
kokį atlikėją: Donatą
Montvydą, Liną Adomaitį
ar Mantą Jankavičių, labiausiai trokšta pamatyti
rokiškėnai.
Susumavus
rezultatus paaiškėjo, kad
šventės metu Rokiškyje
koncertuos Donatas Montvydas, surinkęs daugiausiai palaikymo balsų.

Rokiškio miesto gimtadienis bus švenčiamas rugsėjo 17–18 dienomis. Pirmoji diena tradiciškai bus
skirta įvairiems kultūros ir
sporto renginiams, o antrąją vyks Šv. Mato atlaidai ir

amatininkų mugė.
Kadangi šiemet – eilinis
miesto gimtadienis, todėl
planuojama, kad pagrindiniai renginiai vyks ne Rokiškio dvaro teritorijoje ir
miesto centre, bet sugrįš
ten, kur jie buvo rengiami anksčiau – į aikštę prie
Rokiškio kultūros centro ir
savivaldybės. Dalį šių metų
miesto šventės renginių
planuojama perkelti į greta esantį Liongino Šepkos
parką, tokiu būdu išplečiant
renginių geografiją ir labiau
į šventinį šurmulį įtraukiant
gyvenamųjų mikrorajonų
gyventojus.
Šiais metais Rokiškis
atiduos duoklę pasaulio
tautoms, ypač nuo karo
kenčiančiai Ukrainai, todėl
miesto gimtadienio tema –

„Pasaulio tautos“. Be Lietuvos muzikos žvaigždės,
kurią jau gegužės 20-ąją
išsirinks rokiškėnai, planuojama pakviesti ir atlikėjų iš
užsienio. Šiuo metu vyksta
paieška. Galbūt pavyks su-

laukti muzikantų ir iš Ukrainos, nes nemažai dėmesio
miesto gimtadienyje bus
skiriama ir šiai kovojančiai
šaliai.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

Šiais metais „Vasarvidžio šventė“ –
su 100 vietų pirtim
Praeitą savaitę (gegužės
18 d.) vyko paskutinis pasitarimas dėl Pirčių – Joninių
šventės. Sudėlioti galutiniai
akcentai, apgalvotos mažiausios detalės. Numatoma, kad renginys, pavadintas „Vasarvidžio švente“,
vyks birželio 23 d. 16 val.
Velykalnio parke. Kultūros
centre jau rengiama šventės afiša, kurioje – renginio
programa, sudarysianti galimybę norintiems dalyvauti pasirinkti veiklas.

Kaip sakė Rokiškio kultūros centro direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai
Aušra Gudgalienė, tai bus
beveik ta pati kasmetinė Joninių šventė – nuo pirties malonumų iki ugnies, vandens,
žolynų garbinimo, Jonų bei
Janinų pagerbimo ir naktišokių. Skirtinga tik tai, kad bus
pirčių malonumai. Susirinkusius džiugins mėgėjų meno
kolektyvai, muzikos grupė
„Išjunk šviesą“. Pabendravę
su renginio iniciatoriumi Velykalnio bendruomenės direktoriumi Stasiu Mekšėnu,
sužinojome ir tai, kad veiks
vaikų žaidimų aikštelės, atvažiuos Latvijos atrakcionų
parkas. Šalia vaikų žaidimų
aikštelių – ir seniai numatyta 100 vietų pirtis. Krosnis
jau padaryta, akmenis atveš.
Už pirties įrengimą atsakingi
Nidijus Aukštikalnis, Petras
Prascienius, Aloyzas Griškėnas, Dainora Mineikienė. Jie
pasikvies ir žolininkes. Pasak
S. Mekšėno, jeigu atvažiuos
pirtininkai iš Latvijos (susidomėjo jau keturi), šalia šim-

Rajono mokyklų žaidynėse
kvadrato finalo varžybas laimėjo
Senamiesčio progimnazija

Gegužės 17 d. Rokiškio
Senamiesčio
progimnazijoje susirungė 1-4 klasių
komandos kvadrato finale.
Varžybos vyko atkakliai,
komandas aistringai palaikė
žiūrovai.

treti - Rokiškio Juozo Tūbelio
progimnazija, ketvirti - Rokiškio r. Pandėlio gimnazija.
Geriausiu žaidėju pripažintas
Senamiesčio progimnazijos
mokinys Vainius Bagdonavičius.

Rajono mokyklų žaidynių
kvadrato finale pirmą vietą laimėjo šeimininkai - Rokiškio
Senamiesčio progimnazijos
komanda, tik nugalėtojams nusileidę antrą vietą iškovojo Rokiškio r. Juodupės gimnazija,

Dėkoja komandų vadovams, teisėjams, visuomenės
sveikatos specialistei ir varžybų šeimininkams - Senamiesčio progimnazijai.
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.

Trečiasis gegužės šeštadienis - tai muzikos šventė,
skirta gatvės muzikantams.
Pirmoji gatvės muzikos diena įvyko 2007 metais Vilniuje, Andriaus Mamontovo iniciatyva. Nuo 2008-ųjų
gatvės muzikos koncertai
jau vyko daugelyje Lietuvos
miestų. 2014 metų plakatai
pasauliui skelbė - „START
MUSIC, END WAR“. Prieš
8 metus skambėjusi žinutė
tapo vėl aktuali, todėl Lietuvos ir užsienio muzikos
bendruomenės dar kar-

tą sukvietė susivienyti su
Ukraina ir palaikyti ją ginklu, kurį valdome geriausiai
- muzika.

Rokiškio Nepriklausomybės
aikštėje ir vėl skambėjo gatvės
muzika

Apsiniaukusią
gegužės
21 dienos popietę rokiškėnai
rinkosi prie Rokiškio turizmo
ir informacijos centro Nepriklausomybės aikštėje, kur
Rokiškio Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos mokiniai
ir mokytojai kvietė švęsti Gatvės muzikos dieną.
„Rokiškio sirena“
inform.

Plinta naujas sukčiavimo būdas

2022 m. gegužės 20 d. 19 val. 54 min. Rokiškyje gyvenantis vyras (gim. 1966 m.) gavo pranešimą su nuorodą.
Atidarius nuorodą ir suvedus bankininkystės duomenis
buvo pasisavinti pinigai. Padarytas nuostolis - 727 eurų.
Panevėžio VPK inform.

Vairavo neblaivus
tavietės pirties bus ir Latvijos
pirtininkų keletas kubilų. Bus
viena kita pirtis ir iš Lietuvos.
Koncerto
klausytojams
skirti suoliukai įsikurs ant
kalniuko. Ten pat numatyta
užkurti didelį laužą. Žadama,
kad bus galima pasportuoti,
bet ne tai, kas visiems įprasta,
bet pabandyti senovinių spor-

to žaidimų. Rokiškyje populiarinamas aisštokas (bavariškas akmenslydis) šventėje
taip pat patrauks dar nežinančių šios sporto šakos dėmesį.
Velykalnis be paplūdimio tinklinio – ne Velykalnis. Šios
sporto šakos jaunuolių ir merginų varžybų finalinis etapas
bus būtent birželio 23 d. Da-

lyvaus ir sportininkai iš aplinkinių rajonų. Numatoma, kad
„Vasarvidžio šventėje“ vyks
edukacijos ekologijos tema,
apie šiukšlių rūšiavimą ir kt.
Rokiškėnus raginame pasiplanuoti darbus ir Joninių
švęsti neišvykti svetur, o atvykti į Velykalnį!
Rita GRIGALIENĖ
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2022 m. gegužės 21 d. 13 val. 2 min. Rokiškio r., Kariūnų k., neblaivus (2,94 prom.) vyras (gim.1964 m.) vairavo automobilį „VW“.
Panevėžio VPK inform.

Pavogė kurą

2022 m. gegužės 22 d. 10 val. 58 min. pranešta, kad
Rokiškyje, iš vilkiko „VOLVO“ bakų pavogtas kuras.
Nuostolis – 1440 eurų.
Panevėžio VPK inform.
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„Greitosios“ darbuotojai gyvybės neišgelbėjo –
rokiškėnas prašo jų nevadinti medikais
Paskutiniu metu vis
garsiau kalbant apie rajonų ligoninių skyrių ar
pačių ligoninių uždarymą,
apie suirutę, pertvarkant
greitosios pagalbos teikimo sistemą, tai šen, tai ten
dalinamasi nemaloniomis
patirtimis, likusiomis iš susidūrimų su medikais. Tiesa, medicina visada buvo
jautri tema, ypač skaudu
apie medicinos paslaugų
teikimą kalbėti tiems, kurie neteko savo artimųjų.
Šįkart į „Rokiškio Sireną“
kreipėsi skaitytojas (vardas ir pavardė redakcijai
yra žinomi), prašydamas
paviešinti jo istoriją.
Tikslas – paviešinti, kad
žmonės netylėtų
„Mano siekis, kad žmonės, kurie susiduria su tuo,
nebetylėtų.
Įsivaizduoju,
kad Rokiškyje „greitoji“
yra reikalinga tam, kad tik
konstatuotų mirtį. Jie nėra
pasirengę atlikti pagrindinės
funkcijos - gelbėti gyvybę.
Juk yra rotacija, mokymai,
praktika stresinėse situacijose. Šiuo metu esu nusiteikęs
ignoruoti greitosios medicinos pagalbą Rokiškyje.
Tad dalinamės rokiškėno,
kuris greitosios medicinos
darbuotojų prašė nevadinti
medikais, o tik „raudonai aprengtais žmonėmis“, pasakojimu. Kreipiantis į gydymo
įstaigas komentaro, paaiškėjo, kad dėl „greitosios“ medikų veiksmų įstaigoje bus
atliekamas auditas.
Pirmasis susidūrimas su
„greitąja“ – kovo 11-ąją
„Kovo 11 d. rytą kartu
su tėvu atvykome į nuosavo
namo statybvietę, kur tvarkėmės ir laukėme atvykstančios į pagalbą technikos.
Kadangi buvome sutarę sumokėti už paslaugas, aš savo
tėčiui daviau pinigų, kad
atsiskaitytų už paslaugas, –
200 eurų, nes man reikėjo
trumpam išlėkti.
Netikėtai tėvą ištiko širdies smūgis – jis pakėlė šaką
ir susmuko. Dabar ir pats
stebiuosi, kad nepasimečiau
šioje situacijoje: kviečiau
„greitąją“, 9 minutes dariau
gaivinimo veiksmus. Dalį
laiko telefonu mane konsultavo bendrojo pagalbos centro operatorė, kuri diktavo,
ką turėčiau daryti. Po kiek
laiko operatorei nusibodo
klausytis, ką aš darau, tad ji
pasakė „viso gero“ ir padėjo
ragelį. Praėjus 9 minutėms,
atvažiavo vienas „greitosios“ ekipažas, kuris pralė-

kė pro šalį. Londone, jeigu
nori dirbti taksistu ar GMP,
privalai atmintinai išmokti
žemėlapį, bet ne Rokiškyje
su 50 gatvių. Mojavau rankomis, duodamas suprasti,
kad reikia važiuoti čia. Tuo
metu turėjau tęsti gaivinimo
veiksmus, o ne mojuoti rankomis... Atvažiavo ir antra
„greitoji“. Išlipusi iš mašinos, atbėgo moteris, kaip supratau, turbūt medikė – paguldė tėvą ant medžiaginių
neštuvų ir išnešė ant kelio.
Taip tėvą ir paguldė ant ledinės žemės. Mačiau, kaip ta
moteris, visiškai pasimetusi,
bėgioja aplink tėvą, nežinodama, ką daryti. Laimei, šalikelėje sustojo automobilis,
iš jo išlipo jaunas vyras, kuris, įvertinęs situaciją, pradėjo diktuoti, ką reikia daryti.
Medikė iš pradžių priešinosi
nurodymams, bet supratusi,
kad šis žmogus išmano daugiau, kaip turi vykti gaivinimas, ėmė juos paklusniai
vykdyti. Tėvas po mano gaivinimo jau kvėpavo, tačiau
nereguliariai. Buvo duoti 3-4
elektrošokai. Vyras, kuris sustojo padėti, pasakė, kad matuotų kraujospūdį, o moteris
kraujospūdžio matuoklį dėjo
tiesiog ant striukės... „Ką
darai?“ – klausė į pagalbą atskubėjęs vyras. Tada medikė
panikuodama ėmė atraitoti
rankovę...
Gaivinimas pavyko ir
mano tėvą, jau normaliai
kvėpuojantį, išvežė į ligoninę. Paaiškėjo, kad vyras, padėjęs gaivinti, – paramedikas
iš Vilniaus rajono. Jis tikrai
išmano savo darbą ir aš jam
žemai lenkiuosi,“ – pasakojo
Andrejus.
Po trijų parų
reanimacijoje – dingę
pinigai
„Pasirodo tėvuką gaivino
4-5 kartus, buvo dirbtinai
sukelta koma. Po trijų dienų
man artimas žmogus buvo
išvestas iš komos, atsigavo
ir buvo sąmoningas. Gydymas tęsėsi Reanimacijos
skyriuje. Man paskambino
iš ligoninės ir informavo,
kad atvažiuočiau pasiimti
daiktų (jie buvo išvardinti).
Atvykstu, paimu daiktus,
atsidarau tėvo piniginę, kurioje turėjau rasti ne mažiau
kaip 200 eurų – jų nėra. Likę
15 eurų. Susirinkę ligoninės personalo žmonės sakė:
„Negali būti, kad pinigai
dingo pas mus ligoninėje“.
Aš bandžiau aiškintis situaciją, prašiau, kad pasakytų
sanitarų pavardes, kurie nunešė paciento rūbus, tačiau

niekas manęs nesiklausė...“ apie dingusius 200 eurų kalbėjo dabar jau mirusio A. K.
(redakcijai vardas ir pavardė
yra žinomi) sūnus.
„Susitaikiau, juk tai toks
menkniekis, palyginus su
žmogaus gyvybe, ir pasirašiau man pakištą daiktų priėmimo lapelį.“ – toliau pasakojo Andrejus.

Buvo reikalingas
specialus aparatas,
kurio Lietuvoje nebuvo
„Tąkart tėvas išėjo iš Rokiškio rajono ligoninės savo
jėgomis, pilnas planų. Veidas
atrodė sveiko žmogaus. Su
šeima nurimome - juk viskas
praeityje. Po mėnesio buvo
paskirtas vizitas į Santaros
klinikas, kurio tėvas labai
laukė, vylėsi. Po medicinos
profesorės paskirtų tyrimų
ir apžiūros buvo nustatytas
gydymas, bet tėvas sužinojo,
kad širdis yra labai silpna,
buvo jau ištikę pakartotiniai
infarktai. Ligoninėje buvo
įdėti du stentai. Konsultavę
gydytojai nutarė, kad reikalinga implantuoti kardiovertro - defibriliacijos aparatą.
Nors jis ir buvo būtinas,
medikai informavo, kad šiuo
metu aparato nėra Lietuvoje, o bus tik gegužės 17 d.
Tėvui buvo primygtinai siūloma vykti į reabilitaciją, kurioje jis jau buvo ankščiau ir,
žinodamas apie jų teikiamas
paslaugas, paklausė, ar gali
palaukti operacijos namų sąlygomis, ar tai saugu? Gavus
teigiamą atsakymą, pradėjo
ruoštis kelionei namo. Namo
nutarė važiuoti Rokiškio autobusų parko autobusu, kad
negaišintų artimųjų. Pasirodo, kad Rokiškio autobusų
parko autobusai sustoja visai šalia esančioje stotelėje.
Psichologiškai tėvas buvo
prislėgtas, nuolat galvojo,
kalbėjo apie artėjantį gyvenimo galą, kad bet kada gali
sustoti širdis... Einant link
autobusų stotelės, jam pasidarė silpna, aptemo akyse,
bet pastovėjus, pakvėpavus
grynu oru, atsigavo ir nutarė
į ligoninę nebegrįžti.“ – dalinosi dabar jau mirusio paciento sūnus.
Dar vienas susidūrimas
su „greitąja“ buvo
lemtingas
„Balandžio 28 d. rytą,
apie 06:15 valandą, eidamas į vonią, tėvas susmuko.
Mano mama, tai pamačiusi,
labai išsigando, nebegalėjo
surinkti net 112. Paskambino man. Aš važiuodamas
iškviečiau „greitąją“ 06:17

val. ir kelyje užtrukau iki
dviejų minučių. Tėvą radau
pamėlusį. Pradėjau gaivinimo procedūrą, paguldžiau
ant nugaros ir po trijų įpūtimų pradėjau širdies masažą.
Tėvo veido oda vėl tapo rožinė, jis pradėjo nereguliariai
kvėpuoti, pats įkvėpdavo/
iškvėpdavo, kokius 4-5 kartus per minutę. Jam nustojus
kvėpuoti, vėl atversdavau
jį ant nugaros ir dariau širdies masažą bei įpūtimus...
Situacija buvo lygiai takia
pat, kaip pirmą kartą kovo
11 dieną. „Greitosios“ dar
nebuvo. Paskambinau telefonu 112 kažkur 06:26 val.,
apšaukiau operatorę: „Kur
greitoji?“, o man pasakė:
„Nerėkit ant manęs, skambinkit 113“. Gerai, kad bent
užimtumo „muzikytės“ nebuvo. Paskambinau ir ten
06:27 val., o jie sako, kad
toks įvykis neužregistruotas. Po kelių minučių pasirodė „greitoji“. Raudonai
aprengta moteris atėjo tokiu
žingsniu, tarsi eitų pasivaikščioti. Jau turėjau patirties po
pirmojo karto, įsigilinau į šią
temą iš teorinės pusės, taip
pat dar atmintyje buvo įstrigę, kai gaivinti tėtį padėjo
atsitiktinai pro šalį važiavęs
žmogus, todėl žinojau, ką
reikia daryti. Dabar galiu
palyginti, kaip dirba mūsų ir
Vilniaus rajono paramedikai.
Pareikalavau, kad atneštų automatinį širdies masažuoklį
ir koncentruoto deguonies
balionėlį su į nosį įkišamais
vamzdeliais. Man raudonai
aprengta moteris liepė nesikišti, bet širdies masažo
aparatą vis tik atnešė. Vairuotojas jį uždėjo. Įjungė ir
pasigirdo garsus pyptelėjimas, pradėjo mirksėti raudona LED lemputė. Paaiškėjo, kad išsikrovęs aparato
akumuliatorius. Raudonai
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apsirengusi moteris sako:
„Atnešk antrą“. Atnešus antrą ir jį pakeitus, visi supratome, kad ir šis išsikrovęs,
nes ir jame mirksėjo raudona LED lemputė ir aparatas
padavė tą patį garsinį signalą. Kadangi defibriliatorius
sinchronizuojasi su tuo aparatu, mačiau, kaip raudonai
aprengta moteris pasimetė – lyg būtų pirmą kartą jį
matanti. Kas žino, gal ir pirmą kartą?.. Defibriliatorius,
prieš paduodamas iškrovą,
sustabdo „masažuoklį“. Man
būnant šalia, mačiau tik vieną defibriliatoriaus elektrinę
iškrovą. Moters raudonais
drabužiais judesiai, ieškant,
kurį mygtuką nuspausti, kad
įvyktų iškrova, man pasirodė
nepriimtini ir labai lėti. Atrodė, lyg senyvo amžiaus žmogus ieško naujame telefone
žalio mygtuko paskambinti.
Pamačiau, kad tėvas visiškai
nebekvėpuoja ir liepiau nešti
deguonies, kad jis sumažintų smegenų deguonies badą.
Nepastebėjau, kad nors kas
sukrutėtų. Nulėkiau pats prie
kieme stovėjusio jų automobilio, kairėje pamačiau du
gana didelius stacionarius
koncentruotos
deguonies
balionus, mobilaus nepavyko rasti. Pamaniau, jog dėl
mažų gabaritų jis turi būti
atvykusių medicinos darbuotojų krepšiuose. Jo automobilyje tiesiog nebuvo.
Tėvą intubavo, pirštais įkišo
vamzdelį per burną į trachėją, kad būtų galima prijungti
prie gaivinimo maišo, kurį
spaudžiant, būtų priverstinai
paduodamas oras. Pamačiau,
kad „greitosios“ vairuotojas
bandė suspausti (gaivinimo
maišą) oro balioną, o jis,
netgi spaudžiant jėga, visai
nepasidavė, lyg būtų uždarytas koks nors vožtuvas.
Pažiūrėjau į telefoną - jau

buvo praėję 06:32 minutės.
Susitaikiau su tėvo netektimi
ir nuėjau pasakyti motinai,
kad tėčio nebėra. Motina paklausė, ar yra nors menkiausias šansas, kad tėvą galima
atgaivinti. Ji gavo atsakymą,
kad jis jau ir taip buvo miręs,
kai jie atvyko. Tada motina
paprašė palikti jį ramybėje ir
nebetęsti gaivinimo. Raudonai aprengta moteris atrėžė:
„Privalome gaivinti 30 minučių“. Moki tu ar nemoki
gaivinti, svarbu, kad 30 minučių defibriliatorius rašytų
ligonio būklę. Baisu, kad
medikai, vykdami į iškvietimą, atsiveža neparuoštas
priemones, negeba tinkamai
jomis naudotis. Buvo gaila žiūrėti į jų pastangas ir į
visaip draskomą tėvą – nuo
bandymo gaivinti jam lūžo
šonkauliai, matėsi įdubusi
krūtinės ląsta. Bet... atrodo,
kad Rokiškyje „greitoji“ yra
tam, kad konstatuotų mirtį.
Jie rimtos grėsmės gyvybei
atveju bejėgiai.“ – liūdnai
pasakojimą apie tėvo netektį
užbaigė Andrejus.
Ligoninės vadovas
komentarą socialiniuose
tinkluose ignoravo
„Per „Facebook“ kreipiausi į dabartinį ligoninės
vadovą, prašydamas pasidomėti dėl darbuotojų kompetencijos,
atsakomybės,
dingusių ligonių pinigų. Jis
nesiteikė išsakyti net apgailestavimo, kad mums taip
nutiko. Jis tiesiog ignoravo
mano žinutę. Skleidžiu šią
žinią visiems pažįstamiems
ir ne iš vieno girdžiu, kad
reanimacijoje yra apvagiami
žmonės. Nė vienas jų nepanoro būti paminėtas, kad taip
įvyko.
Visi, susidūrę su neprofesionaliais, nesąžiningais
į 4 psl.
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medikais, mano, kad po to jų
nebegydys. Dar iki šiol gaji
nuostata – jei neduosi kyšio,
nepadarys operacijos, netinkamai gydys ir pan. Mano
atvejis puikiai parodė, kad
Rokiškio „greitosios“ medikai nemoka naudotis turima įrangą, neturi patirties,
nesivežioja elementariausių
specialiųjų priemonių. Atmintyje užstrigo ir bendrojo
pagalbos centro operatorės
klausimai: ji manęs paklausė, ar neserga tėvas „kovidu“. Iš kur man žinoti? Jeigu
sirgtų, tai nebevažiuotų jo
gaivinti?
Rokiškio rajono ligoninėje Priėmimo skyriuje tuo
metu budėjusiai rezidentei
galiu tarti nuoširdų ačiū. Ji
bent tam kartui padėjo tėtį
ištraukti iš mirties nagų.
Penkis kartus gaivino. Bet
va - kardiogramos niekas ligoninėje negalėjo padaryti,
nes tuo metu nebuvo kardiologo – jam buvo „nedarbo diena“... Tik pirmadienį
kardiograma buvo atlikta.“ –
savo nuomone apie pagalbą
teikusius darbuotojus dalinosi vyras.
Rokiškyje nėra gerų
specialistų?
- Tai va, grįžęs iš Santaros
klinikų, tėvukas pagyveno
10 valandų ir mirė. Tėvas
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labai tikėjo specialistais,
turėjo ateities planų, laukė,
kada jam bus implantuotas
aparatas, padėsiantis dirbti
širdžiai, o gavosi taip, kaip
gavosi. Toks jausmas, kad
Rokiškyje dirba tie specialistai, kurių niekas neima, bet
reikia „užkišti“ vietą. Sako,
kad greitosios pagalbos darbuotojai mažai uždirba. Aš
manau, kad jeigu netenkina
atlyginimas, tai tuomet reikia susirasti darbą, už kurį
atlygis būtų tinkamas. Kam
menkinti darbovietę savo
veiksmais? Tėvo nebeprikelsiu, bet reikia apie tai kalbėti. Norėčiau, kad, ištikus
nelaimei, į pagalbą atvyktų
kompetentingi specialistai
ir padarytų viską, kas įmanoma... O ne „jis jau ir taip
buvo miręs“. O dėl rajonų
ligoninių uždarymo – dabar
jau suprantu, kodėl siekiama
jas panaikinti. Nėra norinčių
čia dirbti kvalifikuotų medikų, savo darbo profesionalų,
– Andrejus pasidalijo pamąstymais ir apie tai, kodėl visa
tai Rokiškyje vyksta.
„Rokiškio Sirena“ paprašė pakomentuoti situaciją
VšĮ Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus Raimundo
Martinėlio bei VšĮ Rokiškio
pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro (PASPC)
direktorės Danguolės Kondratenkienės.

Liepė į ligoninę daug
pinigų nesivežti
Ligoninės direktorius R.
Martinėlis apie ligoninėje
dingusius pinigus pakomentavo taip, cituojame: „Dėl
laiško autoriaus teiginio, kad
ligoninės Reanimacijos skyriuje apvagiami pacientai,
paminėtina, kad, tokie atvejai Ligonėje netoleruotini.
Atkreiptinas dėmesys, kad
Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėse yra nurodyta, kad pacientams nerekomenduojama
su savimi į ligoninę atsivežti
didesnių pinigų sumų, brangių asmeninio naudojimo
daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų, kadangi ligoninė
už jų apsaugą neatsako. Pastebėjus, kad dingo daiktai ar
pinigai, pirmiausia apie tokį
atvejį turėtų būti pranešama
policijai.“

lektyvą sudaro tik jaunimas
(13-16m.) ir visi esame labai
geri draugai. Vien dėl to visi
labai gerai jaučiamės kartu.

klis. Tai istorija apie Ievos
ir Mariaus sudėtingą meilę.
Šį spektaklį rodėme 4 kartus: du kartus Juodupėje,
Subačiuje ir Rokiškyje. Po
premjeros buvome visi labai
laimingi. Labai džiaugiamės
pagaliau galėdami parodyti
savo darbo rezultatą. Ar dar
galėsite pamatyti jį net nežinau… Šiuo metu mes ruošiamės naujai premjerai.

Per socialinius tinklus
informacijos neteikia
Į tai, kodėl neatrašė į komentarą socialiniuose tinkluose, R. Martinėlis save
teisino esą saugojęs asmens
duomenis:
„Pažymėtina, kad visa informacija apie paciento buvimą Ligoninėje, gydymą,
sveikatos būklę, diagnozę,
gydymą, taip pat visa kita
asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą laikoma konfidencialia. Dėl šios

priežasties tokia informacija
kitiems asmenims teikiama
griežtai laikantis teisės aktuose (Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymas, Pacientų
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Ligoninės vidaus tvarkos taisyklės) nustatyto teisinio reglamentavimo.
Minėti teisės aktai numato,
kad informacija apie pacientą gali būti teikiama, gavus
asmens rašytinį kreipimąsi į
sveikatos priežiūros įstaigą,
nurodžius tokios informacijos suteikimo pagrindą,
naudojimo tikslus, sveikatos
priežiūros įstaigai identifikavus asmenį, kuris pageidauja
gauti informaciją bei įvertinus visas kitas aplinkybes,
susijusias su informacijos
apie pacientą, suteikimu. Dėl
minėtai informacijai nustatyto apsaugos teisinio rėžimo,
teikti konfidencialią informaciją apie pacientą per socialinius tinklus nei Ligoninė, nei
jos vadovas neturi teisinio
pagrindo.“
„Greitosios“ atliktus
veiksmus vertins
auditas
Situaciją išsamiai pakomentavo ir greitosios medicinos pagalbos medikams
vadovaujanti D. Kondratenkienė. Pasak Rokiškio
PASPC direktorės, situaciją
Andrejus supratęs ne taip –

„Jaunimas šoka“ ir neketina sustoti

defibriliatoriaus akumuliatorius nebuvo išsikrovęs ir
veikė, tačiau dėl greitosios
medicinos pagalbos darbuotojų veiksmų bus atliekamas
vidaus medicininis auditas.
Atsakymą cituojame:
„Įstaigos greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobiliai visiškai aprūpinti
įranga, kuri reglamentuota
Sveikatos apsaugos ministerijos įsakyme dėl privalomų
turėti medicinos prietaisų,
vaistų, asmeninių apsaugos
priemonių, gelbėjimo ir apsaugos bei ryšio priemonių
greitosios medicinos pagalbos transporto priemonėse,
tame tarpe deguonies balionais 10 l, nešiojamais deguonies balionais 3 l talpos.
Jų panaudojimas tam tikrais
atvejais yra tikslingas, kitais
– ne. Dėl GMP darbuotojų
kompetencijos: įstaiga investuoja į šių darbuotojų žinias,
darbuotojai nuolat tobulinasi
kursuose, praktiniuose užsiėmimuose.
Dėl aparatūros: šiuo konkrečiu atveju galiu pasakyti,
kad defibriliatorius tikrai veikė, nes yra užrašyta širdies
veikla (elektrokardiograma)
viso gaivinimo metu, kurioje užfiksuotos 3 defibriliatoriaus iškrovos. Pagal pagalbą
teikusio darbuotojo paaiškinimą, uždėjus „Lucas“ aparatą (aparatas, atliekantis

automatizuotus širdies paspaudimus), jis signalizuoja
garsu (tame tarpe užsidega
įspėjanti raudona lemputė),
kad paspaudimai nėra pakankamai kokybiški (per gilūs ar
per seklūs), todėl šis aparatas
buvo padėtas į šalį, o gaivinama atliekant paspaudimus
rankomis. Galbūt dėl šios
priežasties žmogui susidarė
klaidingas įspūdis, kad aparatūra neveikia.
Suprantu, kad kiekvienas
pacientas tikisi profesionalios
pagalbos iš medicinos darbuotojo, kaip ir mes tikimės
mūsų darbuotojų profesionalumo. Ir ypač, kai tai susiję
su žmogaus gyvybe. Manau,
kad ne vienam rajono gyventojui GMP darbuotojai suteikė profesionalią pagalbą,
tačiau tokie atvejai, kaip šis,
įpareigoja mus analizuoti situaciją, detalizuoti visus, teikiant pagalbą, atliktus veiksmus. Todėl šis atvejis bus
nagrinėjamas įstaigos vidaus
medicininio audito, vertinant
visą teiktos pagalbos seką ir
darbuotojų veiksmus. Iš tiesų situacija emociškai sunki,
nes netekta artimo žmogaus.
Todėl mums tenka atsakinga
užduotis – išsiaiškinti teiktos
pagalbos atitikimą gaivinimo
standartams bei, radus klaidų, jų nekartoti ateityje."
Rita GRIGALIENĖ

Tik pradėjusi ją skaityti supranta, kad pateko į knygos
istoriją, kurioje pilna jaunimo vakarėlių, karštų vasaros
dienų, tamsių naktų išdaigų
ir liūdnų jaunimo pasakojimų.

Ypač tokių, kurie tikrai nori
ir mėgsta šokti. Apie mus
daugiau galima rasti „Instagram“ ir „Facebook“ platformose , bet daugiausia viskuo dalinamės „Instagram“
paskyroje. Kviečiame mus
susirasti ir palaikyti „ Instagram‘e“ - Jaunimas šoka
ir „Facebook‘e“ – Jaunimas
šoka, bei apsilankyti mūsų
kuriamuose spektakliuose.
„Rokiškio sirena“
inform.

Daugiau nei pusę metų
kuriantis šokio kolektyvas
„Jaunimas šoka“ kviečia
susipažinti ir apsilankyti jų
kuriamuose spektakliuose.
„Rokiškio Sirena“ pakalbino grupės lyderį Luką
Milaknį apie veiklą šokio
pasaulyje.

- Trumpai papasakok
apie save. Kur ir kelintoje
klasėje mokaisi?
Esu Lukas, man 16 metų.
Mokausi Rokiškio Juozo
Tumo – Vaižganto gimnazijos Romuvos padalinyje ir
nuo 2 klasės šoku. Šiuo metu
lankau Rokiškio choreografijos mokyklą, pramoginius
šokius ir turiu savo šokių
grupelę.
- Kaip kilo mintis sukurti grupę „Jaunimas šoka“?
Kas ją sudaro?
- Sukurti savo grupelę
norėjau jau 2021 metais vasarą. Ta mintis kilo vien dėl
to, kad tuo metu vyko mažai
koncertų, o aš jau buvau jų
pasiilgęs. Šią idėją įgyvendinau tik rugpjūtį, kai apie ją
papasakojau savo draugei ir
pusseserei ir per vieną dieną
prie mūsų prisijungė 8 žmonių kolektyvas. Jau kitą dieną visi susirinkome. Šį ko-

- Visuomenei jau pristatėte vieną šokio spektaklį
„Kur tu, Mariau?“ Trumpai apie ką jis, kokie įspūdžiai liko po spektaklių ar
dar jį galėsime pamatyti?
- Šokio spektaklis ,,Kur
tu, Mariau?” - tai pirmas
mūsų pačių kurtas spekta-

- Girdėjau, jog ruošiatės

naujam spektakliui? Ką
gali atskleisti iki spektaklio
premjeros?
- Birželio 1 dieną vyks
mūsų naujo spektaklio ,,5
priežastys kodėl” premjera.
Jį galėsite išvysti Rokiškio
KC rajono padalinio Juodupės salėje. Po pavadinimu
slepiasi mūsų kolektyvo
istorija, kuri yra susieta su
spektaklio tematika. Tai istorija apie merginą, kuri savo
namų spintoje randa knygą.

Nepriklausomas rajono laikraštis

- Ar laukiate kitų jaunų
žmonių jūsų grupėje? Kur
galima rasti daugiau informacijos apie jūsų veiklas?
- Naujų žmonių visada
laukiame savo kolektyve.
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Rokiškio greitosios medicinos pagalbos laukia permainos
Praėjusią savaitę Seimas patvirtino greitosios medicinos pagalbos
(GMP) sistemos pertvarką, pagal kurią nuo 2023
metų liepos 1 dienos paslaugas teiks viena tarnyba. Kaip reorganizacija
palies Rokiškio rajono
GMP, priklausančią Rokiškio pirminės asmens
sveikatos priežiūros centrui (PASPC), kol kas
nėra aišku.

Nebuvo detalizuota
Pasak Rokiškio PASPC
direktorės Danguolės Kondratenkienės, nuo kitų metų
liepos GMP bus centralizuota ir jau nepriklausys
mūsų rajono gydymo įstaigai.
„Kiek suprantu bus viena centrinė įstaiga, kuri vadovaus visam GMP tinklui
Lietuvoje ir bus pavaldi
Sveikatos apsaugos ministerijai. Susitikimo su šios
ministerijos atstovais metu
buvo kalbama apie komandų skaičiaus didinimą, bet
kuriuose rajonuose tai būtų
daroma, nebuvo detalizuota. Jei padalinys bus pavaldus kitai įstaigai, tai kadrų
klausimą jie ir spręs“, –
sakė D. Kondratenkienė.
Kol kas gydymo įstaigos vadovė neturi žinių,

kokiam teritoriniam padaliniui ateityje priklausys Rokiškio GMP, tačiau labiausiai tikėtina, kad Panevėžio
miesto GMP stočiai.
Panevėžys – Rokiškis
Rokiškio PASPC jau
daug metų neturi dispečerinės. Šiuo metu dispečerinė,
esanti Rokiškyje, priklauso
Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos
stočiai, iš kurios rokiškėnai
ir gauna nurodymus vykti į
įvykio vietą.
„Jeigu vykdant pertvarką, bus investicijos į šią sritį – bus gerai. SAM žadėjo
atnaujinti GMP automobilių parką, didinti ne tik komandų skaičių, bet ir joje
dirbančių žmonių skaičių.
Jei į iškvietimą atvyks ne
du, o trys specialistai, visiems bus lengviau, bet kol
kas tai tik planai“ , – kalbėjo D. Kondratenkienė.
Realūs skaičiai
Anot Sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio,
siekiama, kad greitosios
pagalbos medikai gyventoją mieste pasiektų per 15,
o užmiestyje – per 25 minutes.
„Šie skaičiai ir šiandien
realūs. 2021 metais mūsų
GMP brigados į 89,8 proc.

iškvietimų atvyko aukščiau, negu numatytu laiku.
Šis laikas, apibrėžtas Sveikatos apsaugos ministro
įsakymu, ir jis įtrauktas į
gerus GMP darbo rezultatus“, – teigė D. Kondratenkienė.

Kodėl reorganizuoja?
Šiuo metu Lietuvoje
GMP paslaugas teikia 49
įstaigos, esančios skirtingame pavaldume: 30 priklauso viešosios asmens
sveikatos priežiūros įstaigoms, kaip Rokiškyje, 17 –
savivaldybėms, 2 privačios
įmonės. 2021-aisiais iš viso
šalyje dirbo 231 GMP brigada.
Pasak Sveikatos apsaugos ministro A. Dulkio,
pristačiusio reformą, skirtingas pavaldumas turi įtakos, kad pacientams ilgai,
kartais ilgiau kaip valandą,
tenka laukti pagalbos, o ir
medikų darbo krūvis skiriasi dešimtimis kartų. Todėl
šia reforma siekiama, kad
visoje šalyje GMP pagalbą teiktų vienoda tvarka, o
GMP brigadų skaičių tikimasi padidinti iki 241 (nuo
231), taip pat turėtų išaugti
ir budėjimo vietų skaičius –
nuo 94 iki 123.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

Rokiškio profesinio rengimo centras pasidžiaugė rezultatais ir
kimba į darbus
Dar nespėjo atslūgti lengva euforija, pasirodžius
žurnalui „Reitingai“, kuriame Rokiškio profesinio
mokymo centras šiemet
atsidūrė 7 vietoje, į ją pakilęs iš 50 vietos, kur buvo
pernai. Ilgai džiūgauti gerais rezultatais nėra kada,
nes birželio 1-ąją prasideda
naujas mokinių priėmimas.

Įspūdingas šuolis
Primename, kad „Reitingai“ pagal mokinių akademinius pasiekimus sudarė
atskirą profesinių mokyklų
reitingą. Čia tarp 52 Lietuvos
profesinio mokymo įstaigų
2022-aiais Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio
mokykla užima 7 vietą. Ši įstaiga padarė įspūdingą spurtą,
kai iš 50 vietos 2021 m. ir 54
– 2020 m. šiemet šovė į pirmąjį dešimtuką.
Nuolat augti
Rokiškio profesinio mokymo centro (PMC) direktorė Diana Giedrikienė, įstaigai
vadovaujanti ketverius metus, tvirtina, kad gerus rezultatus atnešė vieninga, darbšti
komanda.

„Greitai besikeičiant ekonominėms ir socialinėms
sąlygoms, norint augti, teikti
kokybiškas paslaugas ir prisitaikyti prie naujovių, būtina sutelkti stiprią ir vieningą
komandą, kuri judėtų link
visiems vienodai suvokiamų
tikslų. O tam reikia pedagogams nuolat kelti kvalifikaciją, tobulėti ir prisitaikyti
prie aplink vykstančių rinkos
bei visuomenės pokyčių. Tik
dėl stipraus bei vieningo komandinio darbo 2022 metais
profesinių mokyklų reitinge

pagal akademinius pasiekimus mokymo centras atsidūrė dešimtuke“, – sakė D.
Giedrikienė.
Naujos profesijos
Šiuo metu Rokiškio PRC
mokosi daugiau nei 420 mokinių, kurie įgyja populiarias
specialybes: socialinio darbuotojo padėjėjo, vizažisto,
virėjo, šaltkalvio, suvirintojo,
siuvėjo, apskaitininko, automobilių mechaniko, apdailininko. Šias profesijas noriai
renkasi mūsų bei aplinkinių

rajonų: Anykščių, Biržų, Kupiškio, Zarasų, mokiniai.
Nuo šių metų rugsėjo mokymo centras pradės ruošti
naujų ir paklausių specialybių darbuotojus: transporto
priemonių remontininko, dažytojo-tinkuotojo padėjėjo ir
slaugytojo padėjėjo.
„Be to, mūsų centre bus
formuojama 9 klasė, kurioje
galės mokytis rajono mokiniai ir įgyti pagrindinį išsilavinimą“, – teigė D. Giedrikienė.
Net 80 proc. baigusių Ro-

Nepriklausomas rajono laikraštis

kiškio PMC iškart įsidarbina
mūsų ir aplinkiniuose rajonuose.
Sprendžia problemas
Pasak įstaigos vadovės,
pagrindinė problema, su kuria susiduriama, yra ta, jog
rajone mažėja gyventojų,
ypač mokinių ir jaunimo, todėl centrui tikras iššūkis yra
suformuoti bendruomenę.
„Mūsų komanda dirba,
kad problemos būtų išspręstos. Esame įsitikinę, kad
Rokiškio rajonui mokymo

centras yra reikalingas, nes
verslui paruošiame kvalifikuotus darbuotojus. Mokymo
centras dalyvauja „Sumanaus moksleivio akademijos“
2021 Rokiškio inžinerinės
klasės veiklose kartu su Vytauto Didžiojo universiteto
Žemės ūkio akademija ir Rokiškio verslo klubu. Taip pat
glaudžiai bendradarbiaujame
su verslu, prisidedame prie
jaunimo užimtumo rajone“, –
kalbėjo D. Giedrikienė.
Aušra
MALINAUSKIENĖ
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Vykstant įmonių sujungimui – neaiškumai dėl mokesčių mokėjimo
AB Rokiškio butų ūkyje
– ilgai žadėti pasikeitimai.
Tai suteikė nerimo daugiabučių namų bendrijoms.
Vyksta dviejų įmonių – akcinės bendrovės Rokiškio
butų ūkis ir akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“, sujungimas.
Pasirodo, kad mokesčius iš
daugiabučių bendrijų surenkanti įmonė Lietuvos
bankui turės grąžinti licenciją, kuri leisdavo vykdyti
lėšų pervedimus į bendrijų
sąskaitas. Ta proga, kad
žmonės išsiaiškintų situaciją, 2022 m. gegužės 19 d.
daugiabučių namų bendrijų atstovai buvo sukviesti į
Rokiškio rajono savivaldybės salę. Įprasta tvarka paskutinį kartą daugiabučių
namų bendrijos Rokiškio
butų ūkiui sumokėti galės
už gegužės mėnesį.

Pusmetis – be aiškios
vizijos
Susirinkusiems situaciją
bandė paaiškinti savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas. Įmonių sujungimo
procesas truks tris mėnesius.
Dar tris mėnesius gali užtrukti, kol licenciją gaus AB
„Rokiškio komunalininkas“.
Maždaug pusmetį bendrijos
už amortizacinius atskaitymus (kitaip - kaupimo lėšas)
negalės mokėti taip, kaip
buvo įpratę. Tiek meras, tiek
savivaldybės administracijos
darbuotojai susirinkusiuosius
bandė nuraminti, siūlydami įvairias alternatyvas. Po
įmonių sujungimo daugia-

bučius namus administruos
AB „Rokiškio komunalininkas“. Bendrovė prisiims Butų
ūkio įsipareigojimus. Darbo
reorganizuojamos
įmonės
darbuotojai nepraras ir gaus
pareigas „Rokiškio komunalininke“.

Susirinko apie 30
susidomėjusių
Su situacija bandė išsamiai supažindinti AB Rokiškio butų ūkis direktorius
Virgilijus Dambrauskas bei
vyr. vadybininkė Janina Ruželienė. Šios įmonės darbuotojų pasisakymai salėje buvo
sutikti emocingai. Užduota
daug klausimų. Į dalį jų Butų
ūkio atstovai negalėjo atsakyti. Rokiškyje yra 128 daugiabučiai, iš jų – 56 bendrijos.
Rokiškio butų ūkis prižiūri ir
surenka mokesčius ne tik iš
daugiabučių Rokiškio mieste,
bet ir Obeliuose, Bajoruose,
Pandėlyje, Kavoliškyje, Kamajuose. Susitikime dalyvavo ir daugiabučio bendrijos
Juodupės miestelyje atstovas.
Kaip sakė meras R. Godeliauskas, į situacijos aptarimą susirinko tie bendrijų
atstovai, kuriems labiausiai
rūpi. Jų buvo apie 30.

kvitus. Daugiausia kalbėta
apie sutarties dėl buhalterinių
paslaugų teikimo pasirašymą
su Rokiškio butų ūkiu. Už
paslaugą bendrijų gyventojams tektų mokėti po 3 ct už
1 kv. m. Dar viena išeitis –
tiesiog pralaukti pusę metų,
bendrijoms nemokant mokesčių.

Pasiūlytos kelios išeitys
Siūlytos išeitys, kaip pusės
metų laikotarpiu bendrijos
galėtų sumokėti mokesčius.
Tarp pasiūlymų – gyventojams pervesti pinigus tiesiogiai į bendrijų sąskaitas, o
grynuosius pinigus iš gyventojų pirmininkams surinkti,
išrašant pinigų priėmimo

Anksčiau sujungti
įmonių neleido finansinė
situacija
Žmonėms norėjosi išsiaiškinti, ar tikrai AB „Rokiškio
komunalininkas“ gaus licenciją, ar paslaugos teikimo
kaina po įmonių sujungimo
išliks ta pati, kokią dabar
taiko Butų ūkis. Pasirodo,
garantijų čia nėra. „Pažado čia neduosim“, - sakė V.
Dambrauskas. Abejones dėl
to, kad „Rokiškio komunalininkas“ licencijos gali ir negauti, bandė išsklaidyti meras
R. Godeliauskas bei savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas. Jie
informavo, kad sprendimas
akcines bendroves sujungti buvo priimtas 2017-2018
metais, tačiau to padaryti
tada nebuvo galima, kadangi
„Rokiškio komunalininkas“
tuo metu dirbo nuostolingai ir neatitiko reikalavimų.
Rokiškio butų ūkio atstovai
susirinkusiems
paaiškino,
kad sprendimą dėl įmonių sujungimo priėmė akcininkai.
71 proc. Rokiškio butų ūkio
akcijų priklauso savivaldybei. Paklausti, kodėl norima
sėkmingai dirbančią įmonę
prijungti prie turinčios bėdų,

mūsų vadovaujamų ministerijų iki savivaldos. Iki partinių skyrių, kiekvieno partijos
nario“, – tvirtino politikė.
Pasak jos, politinė situacija šiandien yra viražų pilni
„atrakcionų kalneliai“, tačiau
partijai pavyko nemažai nuveikti įvairiose srityse, o prie
to prisideda tiek partijos deleguoti merai ir savivaldybių
tarybų nariai, tiek frakcija
Seime.
Pati V. Čmilytė-Nielsen
sakė savo veikloje vengusi
impulsyvumo, dirbusi racionaliai ir apgalvotai, telkdama
bendram darbui ir susitarimų
paieškoms.
„Iššūkių per pastaruosius
pusę metų buvo tiek, kiek
užtektų visai kadencijai, o
gal net ne vienai“, – kalbėjo
politikė.
Anot jos, po šios Seimo
kadencijos viskas bus gerokai pakitę, ypač žmonių mąstymas, poreikiai, motyvacija.
„Turime suspėti į šį ju-

dantį traukinį, kitaip liksime
perone“, – tvirtino Liberalų
sąjūdžio lyderė.
Pasak partijos pirmininkės, Liberalų sąjūdis yra
susikūręs bene stabiliausią
rėmėjų bazę tarp politinių
partijų.
„Šie rezultatai rodo, kad
mes ne tik sugebėjome pasikeisti ir keičiamės toliau, bet
ir susikūrėme reputaciją, atsparią kartais primetamiems
įvaizdžiams“, – kalbėjo V.
Čmilytė-Nielsen.
Pasak jos, partija jau pasikeitė, atsinaujino skyriai,
pozicijas užima nauji veidai.
„Mes keičiamės, nes ateina nauji žmonės. Tačiau
būtent todėl, kad keičiamės,
prie mūsų ir jungiasi nauji
žmonės. Jie patys sako, kad
juos tai motyvuoja. Pasitraukiantieji – taip, tokių taip pat
yra – nebėra problema. Tai
natūrali gyvo organizmo
kaita. Lemia nebe skaičius,
o aktyvumas, noras kažką

savivaldybės atstovai patikino, kad šiuo metu „Rokiškio
komunalininkas“ atitinka visus licencijos gavimui keliamus reikalavimus ir ši įmonė
dabar dirba pelningai.
Įmonių pertvarka
nepasitikima
Aktyviausiai
diskutavę
daugiabučių bendrijų atstovai
replikavo: „Mes - ne idiotai,
nereikia mums kabinti makaronų“, „Mes čia turbūt ne viską žinom“, „Girdėjau gandą,
kad taip siekiama panaikinti
bendrijas“... Matyt, žmonės
jaučia tam tikrą nežinomybę
ir nepasitiki priimtais sprendimais.
Atsakyme raštu – apie
planuojamą teikti
paslaugą
Apie tai, kaip vykdavo

bendrijų gyventojų atsiskaitymai iki šiol ir kaip jie mokės mokesčius visai netrukus,
paprašėme AB „Rokiškio
butų ūkis“ atstovų atsakyti ir
raštu.
Vyr. vadybininkės Janinos
Ruželienės vardu pateiktas
atsakymas, kurį cituojame:
„Akcinė bendrovė Rokiškio
butų ūkis daugiabučių namų
savininkų bendrijų (DNSB)
gyventojams pateikia sąskaitas už akcinės bendrovės
Rokiškio butų ūkio paslaugas
ir bendrijoms priskaičiuotus
amortizacinius atskaitymus
(kaupimo lėšas). Už akcinės
bendrovės Rokiškio butų
ūkis komunalines paslaugas
ir amortizacinius atskaitymus
(kaupimo lėšas) gyventojai
mokėjo į akcinės bendrovės
Rokiškio butų ūkis sąskaitą.
Pasibaigus mėnesiui, amorti-

zaciniai atskaitymai (kaupimo lėšos) iki kito mėnesio 10
dienos buvo pervedami į bendrijų sąskaitas. AB Rokiškio
butų ūkis grąžinus licenciją
ją prižiūrinčiai institucijai –
Lietuvos bankui, bendrovė
nebegalės vykdyti pavedimų
į bendrijų sąskaitas. Nuo birželio 1 d. Rokiškio butų ūkis
planuoja teikti bendrijoms
kaupiamųjų lėšų apskaitos
paslaugą. DNSB gyventojai
gaus atskirus Rokiškio butų
ūkio paslaugų ir bendrijų
amortizacinių
atskaitymų
(kaupimo lėšų) mokėjimo
pranešimus. Pasikeičia tai,
kad DNSB gyventojai bendrijų amortizacinius atskaitymus (kaupimo lėšas) mokės
tiesiogiai į savo bendrijų sąskaitas.“
Rita GRIGALIENĖ

V. Čmilytė-Nielsen partiečiams: pasaulis keičiasi, todėl dabar – mūsų laikas
Liberalų sąjūdžio lyderė, Seimo pirmininkė
Viktorija Čmilytė-Nielsen
sako, kad pastaruoju metu
pasaulis išgyvena daugybę
pokyčių, todėl liberaliems
politikams dabar yra geriausias laikas veikti.

„Viskas keičiasi taip greitai ir taip radikaliai, kad taip,
kaip buvo anksčiau, nebebus.
Todėl turime prisitaikyti gyventi pokyčiuose“, – kreipdamasi į Liberalų sąjūdžio
suvažiavimo dalyvius šeštadienį Vilniuje sakė partijos
pirmininkė.
Tuo tarpu liberalizmo
esmė yra „keisti ir keistis“,
sakė ji, pabrėždama, jog liberalai puikiai suvokia, kad
bet kokia sistema „kiek yra
gyva, gali ir privalo keistis“.
„Pasaulis keičiasi, todėl
dabar – mūsų laikas“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
„Tą turime suprasti visi –
nuo Seimo, Seimo frakcijos,

padaryti, pakeisti, įgyvendinti.“, – sakė Liberalų sąjūdžio
pirmininkė.
Pastarųjų gyventojų apklausų duomenimis, už Liberalų sąjūdį balsuotų apie 6
proc. gyventojų, , o V. Čmilytė-Nielsen yra viena iš populiariausių politikių šalyje.
Valdančiajai
daugumai
priklausantis Liberalų sąjūdis Seime turi 13 atstovų,
jiems priklauso Seimo pirmininko postas bei Aplinkos ir Kultūros ministerijos,
kurioms vadovauja Simonas
Gentvilas ir Simonas Kairys.
Partijos atstovai yra septynių Lietuvos savivaldybių
merai.
Kovo mėnesio duomenimis, Liberalų sąjūdžiui priklauso 6,9 tūkst. narių.
Liberalų sąjūdis šeštadienį
tvirtina naują partijos vizualinį identitetą. Partijos simbolika nebuvo atnaujinta nuo
pat jos įkūrimo 2006 metais.
BNS inform.
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Po žinios, kad Rokiškio rajone nebeliks dviejų pašto skyrių –
pasiūlymas eksperimentuoti didmiesčiuose

Praėjusios savaitės pabaigoje Lietuvos paštas
paskelbė, kad nuo birželio iki lapkričio šalies
pašto skyriuose planuojama atleisti 600 darbuotojų. O šią savaitę, gegužės
18-ąją, Lietuvos pašto atstovai jau lankėsi Rokiškio rajono savivaldybėje,
kur susitiko kalbėtis dėl
dviejų pašto skyrių ir jų
darbuotojų likimo.
Susitiko su atstovais
„Rokiškio
Sirenos“
duomenimis, nuo liepos
12 dienos rajone planuojama uždaryti Juodupės ir
Kamajų pašto skyrius. Jų
nebelikus, mūsų krašte iš
šiuo metu veikiančių keturių pašto skyrių, bedirbs
tik du – Rokiškio mieste ir
Obeliuose.
Dėl tos priežasties trečiadienį Lietuvos pašto
atstovai lankėsi savivaldybėje, kur susitiko su
rajono meru Ramūnu Godeliausku, kitais savivaldybės vadovais, Juodupės
seniūnu Valdu Adomoniu,
bendruomenės pirmininku
Zenonu Viduoliu ir Juodupės daugiabučių namų
bendrijos „Topolis“ pirmininku Mariumi Datkūnu,
taip pat Kamajų seniūne
Lina Zolubiene ir bendruomenės pirmininke Jolanta
Vygeliene.
Rokiškėnams pristatyta Lietuvos pašto plėtra,
susijusi su didesnę rajono
teritoriją apimsiančiomis
mobiliojo laiškininko paslaugomis.
Planas neįtikino
„Šiuo metu Lietuvos

pašto planuose numatyta,
kad uždaromuose Juodupės
ir Kamajų pašto skyriuose nebeliks 3,5 darbuotojo
etato. Kadangi susitikime
dalyvavo šių gyvenviečių
seniūnai,
bendruomenės
pirmininkai, jie tiesiogiai
išgirdo, kokios permainos laukia. Lietuvos pašto atstovei išsakėme, kad
mūsų netenkina toks planas ir mes nemanome, jog
tai pagerins pašto paslaugų
kokybę, bus patogiau gyventojams ir pagerės darbo sąlygos patiems pašto
darbuotojams. Mūsų neįtikino toks Lietuvos pašto
pertvarkos planas, todėl
pasiūliau tiesiai šviesiai –
palikti Rokiškio rajoną ramybėje, o eksperimentus ir
pertvarkas daryti didžiuosiuose miestuose“, – sakė
R. Godeliauskas.
Susitikime
Lietuvos
pašto atstovė rokiškėnams
pažadėjo nuvykti į Juodupę ir Kamajus, kur susitiktų su vietos bendruomene
ir pristatytų mobilaus pašto paslaugas.
Pateikė pavyzdį
Meras neslepia abejojantis būsimais teigiamais
pokyčiais, nes kaip tik
šiomis dienomis sulaukė
pašto paslaugomis pasipiktinusios Kavoliškio gyventojos skambučio.
„Moteris pasakojo, kad
susirinkę vienoje vietoje lauke gyventojai laukė
mobiliojo laiškininko. Būrelį žmonių užklupo lietus, siautė stiprus vėjas,
laukiantieji sušlapo ir sušalo, tačiau kantriai laukė
toliau. Mobiliajai laiški-

ninkei sunkiai sekėsi dirbti
plašete, nes strigo interneto ryšis. Daug nepatogumų ir streso buvo visiems:
ir laukiantiems, ir pačiai
darbuotojai. Šį pavyzdį pateikėme ir Lietuvos pašto
atstovei, kuri pažadėjo išsiaiškinti situaciją“, – kalbėjo R. Godeliauskas.
Varinės automobilį
Susitikime daug klausimų kelta ir dėl mobiliųjų
laiškininkų darbo sąlygų,
kadangi pašto darbuotojas, gyvenantis Juodupėje
ar Kamajuose, anksti ryte
turės vykti į Rokiškį. Čia
pasiims darbinį automobilį
ir važinės pas gyventojus.
Pasibaigus darbo dienai,
automobilį turės parvaryti
atgal į rajono centrą ir tada
grįžti namo.
„Tai mums visiškai
nesuprantamas
dalykas.
Siūlėme padėti, kad pašto
darbuotojai automobilius
galėtų laikyti seniūnijų
administracijų
kiemuose ir žmonėms nereikėtų
lakstyti pirmyn atgal savo
lėšomis, bet šitas modelis
net nebuvo svarstomas“, –
stebėjosi R. Godeliauskas.
Juodupiečiai nepritaria
Susitikime su Lietuvos
pašto atstovais dalyvavęs
Juodupės seniūnas Valdas
Adomonis taip pat neslepia
apmaudo, kad po Rokiškio
miesto didžiausia gyvenvietė krašte liks be pašto
skyriaus, šiuo metu turinčio tris darbuotojus.
„Pagal gyventojų skaičių, neskaitant miesto,
mūsų miestelis yra di-

džiausias Rokiškio rajone,
turime apie 1 500 gyventojų. Juodupės ir aplinkinių kaimų žmonėms tikrai
buvo patogu naudotis pašto skyriumi, kur jie vietoje
gaudavo visas pašto paslaugas. Todėl skeptiškai
vertinu tokį pašto paslaugų
optimizavimą ir nemanau,
kad tai duos didesnės naudos. Mūsų žmonės tikrai
nepritaria šiai reformai“, –
kalbėjo V. Adomonis.
Nemaloni staigmena
Kamajuose gyvena virš
500 gyventojų, visoje Kamajų seniūnijoje – apie 1
800. Kamajų seniūnijos
seniūnė Lina Zolubienė
atvira, kad žinia apie pašto skyriaus uždarymą tapo
nemalonia staigmena. Ji
apgailestauja, jog nebeliks
pašto skyriaus, kuris buvo
populiarus tarp vietos gyventojų. Čia kamajiečiai
ir naudodavosi pašto paslaugomis, ir būtinų prekių
įsigydavo.
„Pirma mintis buvo, kad
iš mažesnių regionų iškeliauja labai svarbios ir reikalingos žmonėms stacionarios paslaugos. Lietuvos
pašto atstovai sako, jog
paslaugos ateis į namus,
nes gyventojus lankys mobilieji laiškininkai, tačiau
man tai kelia abejonių.
Gaila, kad žinia apie pašto skyriaus uždarymą mus
pasiekė jau po sprendimo
priėmimo ir informavo tik
apie faktą. Manau, jog būtų
buvę gražu apie tai pranešti iš anksto arba pasitarti su
gyventojais, prieš priimant
tokius sprendimus, o ne
tada, kai jau padėtas taškas
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ir tik belieka įgyvendinti
pertvarką“, – sakė L. Zolubienė.
Susitiks su paštininkais
Kai Kamajuose nebeliks
pašto skyriaus, paslaugas
teiks mobilieji laiškininkai, su kuriais vietos gyventojai asmeniškai derins
atvykimo laiką, užsisakys
paslaugas.
„Manau, kad nepatogumų bus ir gyventojams,
ir patiems laiškininkams,
kurių funkcijos išsiplečia: korespondencija, iškvietimai, siuntos, prekės.
Klausėme pašto atstovų,
kokio dydžio bus mobiliųjų laiškininkų automobiliai, nes jie turės vežioti
prekes, pristatyti ir paimti
siuntinius. Iš šono žiūrint,
atrodo sudėtinga. Kaip tai
veiks, nežinau“, – svarstė
L. Zolubienė.
Pasak seniūnės, netolimoje ateityje planuojamas
Kamajų seniūnijos gyventojų susitikimas su Lietuvos pašto atstovais, kurie
ir galės detaliai papasakoti
apie būsimą pašto reformą:
ką gaus ir ko neteks kamajiečiai.
Pateikti negali
„Rokiškio Sirenai“ situaciją apie pašto permainas
Rokiškio rajone pakomentavo Lietuvos pašto atstovė Monika Pulokė: „2021ieji metai bendrovei buvo
nuostolingi, todėl turime
taikyti dar griežtesnes veiklos efektyvinimo priemones. Klientai vis dažniau
renkasi alternatyvius siuntimo būdus, mažėja pašto

skyriams tenkančių klientų
srautas. Sumažėjęs paslaugų poreikis tradicinėje
pašto dalyje lemia, kad didžioji atleidžiamų darbuotojų dalis bus laiškininkai
bei klientų aptarnavimo
specialistai.
Šiuo metu vertiname
Rokiškio pašto veiklą, todėl konkrečios informacijos dėl pokyčių pateikti kol
kas negalime. Darbuotojų
atleidimus planuojame nuo
birželio iki lapkričio mėn.
Atleidžiamiems
darbuotojams Lietuvos pašto
personalo specialistai teiks
profesines
konsultacijas
darbo paieškos klausimais.
Taip pat bendrovė bendradarbiaus su Užimtumo tarnyba, kuri atleidžiamiems
darbuotojams gali siūlyti
laisvas darbo vietas kitose regionuose veikiančiose
organizacijose, siūlyti persikvalifikavimo galimybes
ar kitas užimtumo rėmimo
priemones. Dalį darbo laiko atleidžiami darbuotojai
galės skirti naujo darbo
paieškai. Atleidžiamų darbuotojų išeitinėms išmokoms bendrovė skirs apie
800 tūkst. eurų.
Svarbu pastebėti, kad
pokyčiai laiškininkų ar
pašto skyrių veikloje neturės įtakos teikiamų paslaugų kokybei ar jų spektrui – visos paslaugos bus
ir toliau užtikrinamos kaip
ir iki šiol.“
Aušra
MALINAUSKIENĖ
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Informuojame žemės sklypo Nr.7337/0003:546 esančio Mieliūnų
k., Kamajų sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-06-02 d. 10 val. vykdys
žemės sklypo Nr.584/3 esančio Mieliūnų k., Kamajų sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną
adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba
telefonu 861295721; 861295720.

Informuojame žemės sklypo Nr.7363/0082:83 esančio Raišių k.,
Juodupės sen., Rokiškio r., savininkus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos
pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-06-06 d. 10 val. vykdys žemės
sklypo Nr.532/8 esančio Raišių k., Juodupės sen., Rokiškio r.,
ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną adresu
Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba telefonu
861295721; 861295720.
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Naujos pergalės motokroso trasoje Raudonasis Kryžius sako lankantis
Gegužės mėn. 21-22
dienomis Mickūnų motokroso parke, Anykščių r.
vyko 2022 m. Betsafe Lietuvos Motokroso Čempionato I etapas ir 2022 m.
Baltijos šalių Motokroso
Čempionato II etapas.

„Quad“ klasėje nepralenkiamas buvo Renatas
Jegorovas. Jis į Rokiškį
parvežė pirmosios vietos
taurę.
„750 s/p veteranų“ klasėje pirmąją vietą užėmė
Dariaus Sabonio ir Evaldo
Valmos ekipažas. Antroji vieta atiteko Algimanto
ir Domanto Spundzevičių
ekipažui
„Rokiškio sirena“
inform.

karo belaisvius iš Ukrainos ir Rusijos
Tarptautinis
Raudonasis Kryžius teigia, kad
nuo pat Rusijos invazijos
Ukrainoje pradžios prieš
beveik tris mėnesius lanko karo belaisvius „visose
pusėse“.

Tarptautinis
Raudonojo Kryžiaus Komitetas
(TRKK) nepatikslino, ką
reiškia „visos pusės“, tačiau
manoma, kad tai reiškia Rusijos ir Ukrainos pajėgas,
taip pat prorusiškus separatistus, kurie nuo 2014 metų
Rytų Ukrainoje vykdo ginkluotą kovą prieš Kyjivo
vyriausybę. Taip pat tai gali
apimti užsienio kovotojus,
kurie galėjo būti paimti į
nelaisvę.
Penktadienį paskelbta-

Nepriklausomas rajono laikraštis

me Raudonojo Kryžiaus
pareiškime teigiama, kad
lankydami karo belaisvius
darbuotojai šimtams šeimų
perdavė informaciją apie jų
artimuosius.
TRKK nenurodė, kiek
šeimų buvo informuota apie
jų giminaičius ir kur vyko
apsilankymai. Pranešime tik
teigiama, kad vizitai vyko
„pastaraisiais mėnesiais“.
Ketvirtadienį Raudonasis
Kryžius pranešė užregistravęs „šimtus“ ukrainiečių karo belaisvių, išvežtų
iš Rusijos pajėgų apsuptos
metalurgijos įmonės „Azovstal“ Ukrainos pietrytiniame uostamiestyje į Maskvos
kontroliuojamas teritorijas.
„Dar daugybei šeimų reikia atsakymų, todėl TRKK

turi turėti visas galimybes
patekti pas karo belaisvius
ir internuotus civilius, kad
ir kur jie būtų laikomi, kad
galėtų pateikti tuos atsakymus“, – sakė Ženevoje įsikūrusi organizacija.
Kai kurie humanitarinės
teisės ekspertai kėlė klausimus, kodėl TRKK taip
ilgai neskelbė apie vizitus
pas karo belaisvius, kurie
yra pagrindinė jo įgaliojimų
dalis.
TRKK dažnai veikia
konfidencialiai, siekdamas
padėti apsaugoti civilius gyventojus, karo belaisvius ir
kitus nekombatantus konfliktuose ir užtikrinti, kad
būtų laikomasi karo taisyklių.
BNS inform.

PENKTADIENIS 05.27

KETVIRTADIENIS 05.26

TREČIADIENIS 05.25
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas
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
21:30 Lietuva kalba

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas
4
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 Premjera. Ponių
rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas
4
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 Premjera. Ponių
rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė

2022-05-24
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Viena byla dviem
00:10 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
05:15 Ponių rojus
Tv3
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Prieš srovę
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 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Paskutinės trys paros
00:20 Rezidentas
01:25 Elementaru
02:25 Perėja
03:25 Mikė
03:55 Rezidentas
04:55 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
Lnk
06:00 Rimti reikalai 4

21:00 Dienos tema
21:30 (Pra)rasta karta
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Viena byla dviem
00:10 Komisaras
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

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 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Nesunaikinami 3
01:00 Rezidentas
02:00 Elementaru

Tv3

Lnk

06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Šeškinės 20
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 Ūkininkas ieško žmonos

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Laisvės kaina
00:40 Pasaulio garbė
02:25 Kaunas – Europos kultūros
sostinė 2022
03:10 Kas ir kodėl?
03:40 Mano geriausias draugas
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

08:00 Farai
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 Boltas
21:20 Galaktikos sergėtojai
23:50 D'Artanjanas ir trys
muškietininkai
01:45 Olimpo apgultis
04:05 Paskutinės trys paros

Tv3
05:25 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis

Lnk
06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2

06:30 Bus visko
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 Ūkininkas ieško žmonos
11:10 Keičiu žmoną
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20
21:00 Rimti reikalai
21:30 Žinios
22:30 Robotai
01:15 Invazija
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris
Btv
06:05 Privatus detektyvas
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
11:10 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 Srovių karas
00:30 Paskutinis laivas
01:30 Robotai
03:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:35 Alchemija. Švietimo amžius
05:05 Kultūrinė dokumentika
Btv
06:05 Privatus detektyvas
Magnumas
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 Ūkininkas ieško žmonos
11:05 Keičiu žmoną. Įžymybės
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 Kaip diena ir naktis
23:15 Operacija „Kardžuvė“
01:15 Srovių karas
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris
Btv
06:05 Privatus detektyvas Magnumas
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas

10:35 Čikagos policija
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 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Sergėtojas
22:50 Raudonas dangus
01:00 Strėlė
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
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
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 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Absoliutus blogis. Vendeta
22:55 Sergėtojas
00:45 Strėlė
Lrytas
05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Kaip naciai pralaimėjo karą
08.00 Daktarė Kovalčiuk
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Gyvenimo linija
11.10 Neišsižadėk
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 Čikagos policija
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Snaiperis. Tobulas šūvis
23:30 Absoliutus blogis. Vendeta
01:25 Strėlė

12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
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 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvenimo linija
03.55 Laikykitės ten
04.35 Reali mistika
12.15 TV parduotuvė
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
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 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvenimo linija
03.55 Oponentai
04.35 Reali mistika

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Kap naciai pralaimėjo karą
08.00 Daktarė Kovalčiuk
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Gyvenimo linija
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė

12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
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 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvenimo linija
03.55 Oponentai
04.35 Reali mistika

Brangiausi degalai išliko
Vokietijoje (litras benzino
kainavo 2,13 euro, dyzelino
– 2,04 euro), pigiausi – Lenkijoje (atitinkamai 1,54 euro
ir 1,56 euro). Iš Baltijos šalių mažiausios degalų kainos
buvo Lietuvoje – vidutinė
benzino litro kaina siekė 1,80
euro, dyzelino – 1,79 euro.
Latvijoje benzino litras
kainavo 1,86, Estijoje – 1,96
euro, dyzelinis kuras – 1,90
ir 1,85 euro.
Tai pirmas kartas nuo

kovo mėnesio, kai benzino kaina Lietuvoje viršijo
dyzelinio kuro kainą, pažymi
agentūra.
Žaliavinės naftos kainos
taip pat didėjo. Gegužės
2-ąją Šiaurės jūros „Brent“
rūšies naftos barelis kainavo
108,4 JAV dolerių, o antrąją mėnesio savaitę brango 8
JAV doleriais, rusiškoji nafta
„Urals“ atitinkamai kainavo
79,4 JAV dolerių ir pabrango
6 JAV doleriais.
BNS inform.

Lrytas

Lietuvos energetikos agentūra:
šalyje degalai per savaitę brango
Benzino kainos Baltijos
šalyse, Lenkijoje ir Vokietijoje gegužės 9-13 dienomis didėjo 2-8 centrais už
litrą, o dyzelinis kuras visur, išskyrus Lietuvą, pigo
iki 5 centų už litrą, skelbia
Lietuvos energetikos agentūra.

Lietuvoje dyzelinio kuro
litras praėjusią savaitę vidutiniškai brango 2 centrais ir
kainavo 1,79 euro, teigiama
agentūros pranešime.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-05-24

10 psl.

PASLAUGOS

sklypą Rokiškio raj.
Patogiausia būtų Degsnių,
Žiobiškio, Kavoliškio pusėje .
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

PERKA

• Įmonė nuolat perka
važiuojančius ir
nevažiuojančius automobilius.
Atsikaitome vietoje, išrašome
visus reikiamus dokumentus.
Perkame ir traktorius.
Išsivežame patys .
Tel. 8 630 57 863. Rokiškis
• Senas monetas, banknotus.
Ženkliukus, medalius,
ordinus. Nuotraukas,
atvirutes, laikraščius, knygas,
dokumentus. Sidabrą.
Kalėdinius žaisliukus, auto
modeliukus. Reklamines
iškabas. Karinius daiktus .
Tel. 8 625 32 533. Pasvalys

NUOMA

• Ūkininkas išsinuomotų
žemę Čedasų, Didsodės,
Juodupės, Degsnių apylinkėse
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• Išsinuomuosiu žemės

• 3 kambarių butą P.Širvio
g. 13. 5 aukštas. Plastikiniai
langai, šarvo durys . Kaina
45000 Eur. Tel. 8 626 04 120.
Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus g.
su daliniais patogumais.
Tel. 8 676 69 477. Rokiškis
• Du butus šalia 1 ir 2
kambarių. Galima susijungti,
persiplanuoti pagal save.
Gautusi erdvus 80 kv. m.
1 aukštas, mūrinis namas.
Jaunystės g. 8. Šalia darželiai,
mokykla. Išdidinta stovėjimo
aikštelė. Kaina 53000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Miliūnų kaime žemės ūkio
paskirties sklypą 3,1 ha. 42
balai, nežymiai apaugęs .
Kaina 12500 Eur.
Tel. 8 674 24 100. Vilnius
• Rokiškio mieste dalį namo.
Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• Žemės sklypą Bagdoniškio
kaime, 2,37 ha (iš jų miško
0,45 ha). Kaina 8500 Eur .
Tel. 8 616 82 965. Rokiškis
• 1 ha žemės ūkio paskirties
sklypą su statiniais, medžiais
Utenos r., Karkažiškių k.
Informacija telefonu. Kaina
6000 Eur. Tel. 8 686 48 533.
Utena
• Žemės ūkio paskirties
žemės sklypą Zarasų raj.
9,67 ha ploto (kad. nr.

4364/0002:0064). Sklypas
netoli didžiulio Čičirio ežero
(690,3 ha ploto). Nuo sklypo
atsiveria gražus ežero vaizdas.
Be tarpininkų. Arba keičiu
į butą Roki&scaron;kyje .
Kaina 31000 Eur.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

• Žemės ūkio paskirties
žemės sklypą Rokiškio
raj., Obelių sen., Šileikių
k. 8,0872 ha ploto (kad.
nr. 7325/0001:6). Atlikti
geodeziniai matavimai. Be
tarpininkų. Arba keičiu į 2
kambarių butą Rokiškyje .
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Kaina 27000 Eur.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Įvairaus dydžio namų
valdos sklypus Velniakalnio
k. Puikus privažiavimas,
ypač rami vieta gamtos
apsuptyje. Kainos nuo 8599
Eur. Galima susitarti įsigyti
išsimokėtinai per 12-18 mėn.
Daugiau informacijos: www.
velniakalnioprojektai.lt .
Kaina 8599 Eur.
Tel. 8 673 23 616. Rokiškis
• Namą Miliūnų km.,
Rokiškio r. Kaina 20000 Eur.
Tel. 8 601 52 157. Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių
g. Penktas aukštas. Kaina
derinama. Kaina 34000 Eur.
Tel. 8 692 87 452. Rokiškis
• Sodybą - namą 59 kv. m, 30
kv. m žemės Vanagynės k. 15
km Rokiškis, 5 km - Latvija.
Reikalingas remontas - langai
ir orkaitė. Nėra elektros.
Galime pateikti langų stiklus.
Stogas, sienos, grindys geros .
Kaina 2600 Eur.
Tel. 8 602 73 755. Rokiškis
• 24 a sodo sklypą Steponyse.
Yra tvenkinys, atvesta elektra.
Geras privažiavimas . Kaina
7500 Eur. Tel. 8 609 53 481.
Rokiškis
• 3 kambarių 65 kv. m butą
Rokiškio raj., Juodupės
m., Tekstilininkų g. Pirmas
aukštas. Sudėti plastikiniai
langai, užstiklintas didelis
balkonas. Kambariuose
laminuotos grindys. Vonia
ir tualetas atskirai. Kaina
9500 Eur. Tel. 8 634 35 728.
Rokiškis
• Žemę 7,73 ha Audronių
km., Rokiškio raj. Kaina už 1
ha 3000 Eur .
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodą Kooperatininko
sodu bendrijoje. 6 a,
mūrinis namas, mūrinis
sandėliukas. Patogus
privažiavimas. Papildomas
tel. +37061241127 . Kaina
8000 Eur. Tel. 8 621 09 880.
Rokiškis
• Sodą Steponyse .
Tel. 8 654 89 478. Rokiškis
• Mūrinį namą su ūkiniais
pastatais ir pirtimi. 0,79 ha
žemės. Yra vandentiekis,
centralinis šildymas . Kaina
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10000 Eur. Tel. 8 698 29 278.
Rokiškis
• Prie Sartų ežero ir
Šventosios upės ištakų 3 ha
žemės ūkio paskirties sklypą
Kalbutiškių km. Kraštinis,
prie gero kelio, galimos
statybos. Kaina 27000 Eur.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Panemunėlio gelež. st.
namą, ūkinius pastatus. Yra
trifazis, 28 a žemės. Geri
kaimynai, kraštinis namas,
rami vieta. Tel. 8 614 19 157.
Rokiškis
• 2-jų kambarių butą
Jaunystės g. 8. Pirmas
aukštas. Reikalingas remontas
. Kaina 34000 Eur.
Tel. 8 605 40 717. Rokiškis
• Parduodamas sklypas
Skemų kaime. Nuo Rokiškio
6km, nuo asfalto iki sklypo
100 metrų. Žemės paskirtis
- namų valda. Yra ūkinis
pastatas ir elektros skydinė.
Patogi vieta, kaina derinama .
Kaina 3500 Eur.
Tel. 8 624 29 579. Rokiškis
• Rokiškio raj. Bajorų km.
Pušyno g. 2 kambarių butą
su patogumais. 1 a. iš 2 a.
44 kv. m. Plastikiniai langai,
rūsys. Apšildymas krosnimi
(centralinis). Yra žemės prie
namo. Tel. 8 670 93 094.
Rokiškis

KITA

• Ramundas GM kokybiškus
be žievės ir kitų priemaišų
medienos pjuvenų briketus
RUF. Viename padėkle
supakuota 960 kg. Kaina
1 padėklo 305 Eur. tame
tarpe 9% PVM. Atsiėmimas
Miškininkų 10, Rokiškis. Už
papildomą mokestį galime
pristatyti iki pirkėjo san.
Kaina 305 Eur.
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Juodą dujokaukę. Kaina
5 Eur. Tel. 8 608 07 150.
Rokiškis
• Malkas kaladėmis, rąstais
arba skaldytas .
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus
klausos aparatus. Čekų,
vokiečių gamybos. Siunčiu.
Kaina 60 Eur. Tel. 8 678 66
028. Rokiškis
• Naujus traukiamus,
mėtomus, statomus žvejybos
tinklus. Pristatome. Kaina
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.
Rokiškis
• Skaldytais malkas mažais
kiekiais. Atvežu .
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

BALDAI

• Vyniojimo aparatą
cigaretėms, 4 Eur. Tabako
kimšimo prietaisą ANGEl,
5 Eur. Tel. 8 678 26 467.
Rokiškis
• Sausas žalias malkas,
medienos atraižas. Atvežu.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai.
Supakuotas maišuose. Kaina
4 Eur. Tel. 8 670 97 023.
Rokiškis

• Naudotus baldus iš
Vokietijos 3+2+1 . Kaina
200 Eur. Tel. 8 698 04 622.
Rokiškis
• Naudotą spintą su
stumdomomis durimis.

Išmatavimai 232x204x60
cm. Pasiimti patiems . Kaina
90 Eur. Tel. 8 622 34 767.
Rokiškis
• Naudotą dvigulę lovą
su čiužiniu. Išmatavimai
207x165 cm. Išsivežti
patiems . Kaina 150 Eur.
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis
• Tvarkingą be defektų
spintą. Aukštis 210 cm, plotis
135 cm. Pasiimti patiems .
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

išeitį. Muskusų veislės ančių
poreles . Tel. 8 630 04 633.
Rokiškis
• Naujų namų ieško
viščiukai. 17 sultonų ir 4
kaimietukai. Visi labai gražūs,
sveiki ir prižiūrėti. 1,5 mėn.
amžiaus. Vieno sultono kaina:
5 Eur., kaimietuko: 3 Eur .
Tel. 8 630 04 633. Rokiškis
• Vištaites metines
(dedančios), žąsiukus 2 mėn.
amžiaus ir 7 dienų viščiukus.
Visa info telefonu. Kupiškio
raj . Tel. 8 600 83 545.
Kupiškis
• Žalmargė karvytė veislei,
4.5 mėnesio. Kaina sutartinė .
Tel. 8 685 82 471. Rokiškis
• Baltus šieno rulonus .
Kaina 1 Eur.
Tel. 8 675 32 104. Rokiškis
• Keturi Siamo kačiukai
pasiruošę keliauti į naujus
namus . Kaina 40 Eur.
Tel. 8 687 16 079. Rokiškis
• Gražų patogų narvelį.
Viskas yra . Kaina 15 Eur.
Tel. 8 676 95 516. Rokiškis
• Pieninę veršingą telyčią.
Veršiuosis gegužės mėn. gale
. Kaina 850 Eur.
Tel. 8 658 96 268. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ
• Naujų namų ieško kuoduotų
ančių šeimyna. Antinas ir
dvi antytės. Pernykščiai.
Antytės deda kiaušinius.
Kuodai buvo labai gražūs,
bet atėjus pavasariui ančių
kuodus nupešė antinai, tačiau
rudenėjant ataugs.
Tel. 8 630 04 633. Rokiškis
• Naujų namų ieško dvi
grynaveislių cholmogorų
veislės žąsų poros. Pirmoji
pora: dviejų metų amžiaus,
žąsinas baltai žydros spalvos,
o žąsytė pilka, negiminingi.
Antroji pora: žąsinas metų, o
žąsytė dviejų metų amžiaus,
negiminingi. Balti .
Tel. 8 630 04 633. Rokiškis
• Gal kas ieško
kiemo puošmenų, bet
dekoratyvinėms vištoms
priežiūros ir pinigų
išlaikymui nėra? Atsibodo
antys isterikės? Ar kiaušinių
trūksta? Galiu pasiūlyti

• Skubiai reikalingi
pagalbiniai darbuotojai darbui
Danijoje . Tel. 8 611 45 080.
Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) krautuvo
vairuotoja (-s). Darbo vieta
Panemunėlio gelež. stotis,
Rokiškio r. Darbas nuo 8:00 17:00 val. Darbo užmokestis
neatskaičius mokesčių nuo
1050 iki 1225 Eur. Tel. nr.
861003980 .
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Skubiai reikalingi langų ir
durų gamybos darbuotojai
darbui Suomijoje .
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingi
ekskavatorininkai darbui
Norvegijoje .
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
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• Skubiai reikalingi maisto
gamybos darbuotojai darbui
vištienos fabrike Norvegijoje,
Trondheim mieste .
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Reikalingas ūkio
darbininkas darbui Švedijoje,
Gotland saloje .
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalinga auklė
(vairuojanti) .
Tel. 8 610 13 831. Rokiškis
• Reikalingi tinkuotojai.
Darbas būtų Prienuose
tinkuoti gyvenamąjį
namą. Apgyvendinsiu. Tik
suprantančius ir mokančius.
Kaina 2000 Eur.
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Siūlau darbą plataus
profilio statybininkams ir
pagalbiniams darbininkams.
Darbas Rokiškyje ir rajone .
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Ieškomi vairuotojai su C,
CE kategorijomis darbui
Lietuvoje . Tel. 8 683 96 919.
Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose
esančioje lentpjūvėje
reikalingas frontalinio
krautuvo (pagamintas 2021
m.) vairuotojas. Darbas
pamaininis. Reikalavimas:
traktorininko teisės.
Atlyginimas 900-1300 Eur
neatskaičius mokesčių .
Tel. 8 611 53 809. Rokiškis
• Įmonėje Daivida reikalinga
valytoja. Darbas slenkančiu
grafiku. Visa informacija
telefonu . Tel. 8 686 94 750.
Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Ieškau darbo. Tinka tiek
dienai tiek ilgesniam laikui.
Siūlyti įvairius. Pažintis
nedomina . Tel. 8 616 27 809.
Rokiškis
• Moksleivis ieško darbo
vasarai . Tel. 8 647 18 412.
Rokiškis
• 36 m. vyras ieško darbo.
Domina įvairus variantai.
Turiu vairuotojo pažymėjimą,
automobilį .
Tel. 8 629 76 680. Rokiškis
• Vasarai ieškau su laukais
darbo. Tinka ir daržai .
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis

2022-05-24
Ieškau darbo. Būtų geriau
ilgalaikis, bet galiu dirbti ir
vienadienius darbus.
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau ilgalaikio darbo (16
metų amžiaus) .
Tel. 8 606 96 423. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo
Rokiškyje ir rajone. Siūlyti
įvairius variantus, darbo
nebijau . Tel. 8 624 11 019.
Rokiškis
• 39 metų vyras ieško darbo.
Savo įrankiais gali pjauti žolę,
krūmus, miškus.
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Naują elektrinę šašlykinę.
Nenaudota, yra 6 iešmai .
Kaina 25 Eur.
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Naudotą veikiančią
indaplovę Elektrolux
ESF63021. Nėra stalviršio.
Kaina sutartinė .
Tel. 8 687 75 328. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Naudotą kompiuterį: CPU:
i7-2600 k, GPU:NVIDIA
GeForce GTX1060 6GB,
RAM: 8 GB, SSD 480 GB.
Puikiai veikiantis. Kaina
280 Eur. Tel. 8 611 44 501.
Rokiškis
• Komplektą: kompiuterį,
monitorių, pelę ir klaviatūrą.
Kompiuterio išorė yra ideali,
monitoriaus kampas turi
defektą, bet sutvarkytas.
Kompiuterio parametrai:
AMD A8-6600K 8 GB DDR3
256 GB SSD 500 GB HDD
GTS 450 . Kaina 200 Eur.
Tel. 8 671 49 462. Rokiškis
• Naują Samsung SSD
870 EVO 2tb. Tinka
nešiojamiems ir stacionariems
kompiuteriams. Gautas
dovanų iš Vokietijos,
nereikalingas tai ir parduodu.
Yra pirkimo dokumentai .
Kaina 200 Eur.
Tel. 8 639 24 752. Rokiškis
• Naudotą žaidimų konsolę
Xbox Series S. Viskas veikia.
Yra visi komponentai . Kaina
200 Eur. Tel. 8 625 35 526.
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Geros būklės Huawei P40
Lite. Ekranas, galas sveiki.
Akumuliatorius laiko gerai.
Yra dėžutė, 6 GB Ram,
galingas. Naudotas merginos,
prižiūrėtas. Yra Kroviklis.
Dėkliukas dovanų. Ekranas
didelis, kameros geros . Kaina
100 Eur. Tel. 8 616 27 809.
Rokiškis
• Pirmųjų laidos liečiamą
gerai veikiantį Samsung
telefoną su pakrovėju . Kaina
10 Eur. Tel. 8 608 07 150.
Rokiškis
• Galaxy A5. Būklė 10-9,5.
Nešiotas dėkle . Kaina 55 Eur.
Tel. 8 674 32 962. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• 2 užklotai ir 4 užvalkaliukai
(100x120 cm), plius pilkas
plėdukas (50x70 cm) dovanų.
Atsakau į sms . Kaina 10 Eur.
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Tel. 8 608 87 368. Rokiškis
• Vystymo stalą Ikea. Kaina
22 Eur. Tel. 8 608 48 231.
Zarasai
• Medines vaikiškas supynes.
Galima tvirtinti ant durų
staktos, nenaudotos . Kaina
10 Eur. Tel. 8 679 95 266.
Rokiškis
• Berniukui batus. Visa
avalynė-26 dydis. Sportiniai
batai idealios būklės, 8 Eur.,
naujos basutės, nepataikėme
dydį, 12 Eur., tapkutės
dovanų. Tel. 8 632 92 334.
Rokiškis
• Babybjorn gultuką. Mamos
pagalbininkas, vaikutis nuo
judėjimo pats supasi, dairosi
į aplinką. Tik skambučiai,
į sms neatsakinėju . Kaina
50 Eur. Tel. 8 650 78 391.
Rokiškis
• Vaikišką paspirtuką su
kėdute. Reguliuojamas
aukštis, šviečiantys ratukai .
Kaina 15 Eur.
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Trimerį Hervin Garden.
Reikia pakeisti užvedimą ir
trimerio galvą . Kaina 30 Eur.
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• Akumuliatorinės
žoliapjovės komplektą .
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Naudotą dviračio vežimą .
Kaina 90 Eur.
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Vaikų namelį. Karkasas iš
metalo. Reikia persidažyti .
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 647 32 700. Rokiškis
• Geros būklės dviratuką
mergaitei . Tel. 8 626 39 014.
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Įvairaus storio ir pločio
sausą statybinę medieną .
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Medieną, lentas ir t.t.
Kainos sutartinės .
Tel. 8 625 85 804. Rokiškis
• Hidro cilindrą su
elektriniais vožtuvais. 4 vnt .
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Naudotą hidraulinį vandens
purvo siurblį. Foto ne jo .
Kaina 900 Eur.
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• 2 kub. m gegnių 5x15 cm.
Ilgis 6 m. Kaina sutartinė .
Tel. 8 605 80 876. Rokiškis
• Vandens hidroforą,
išsiplėtimo bakelį, vandens
varikliuką ir dar kitas
smulkmenas. Tel. 8 656 11
768. Rokiškis
• Naudotą laminatą.
Buvo paklotas svetainėje
nenudėvėtas, puikios
būklės. 19 kv. m. Kambario
išmatavimai 3,8x5,1 m.
Išsivežti patiems . Kaina
50 Eur. Tel. 8 622 34 767.
Rokiškis
• Naujas laminatas, 16
kvadratinių metrų. Išsivežti
patiems . Kaina 100 Eur.
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis

• Statybinę medieną viegubo, dvigubo pjovimo
lentas, tašus (brūselius),
gegnes . Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis
• 6,1 m ilgio eglės rąstus.
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Pigiai parketo šlifavimo
aparatą . Tel. 8 654 89 478.
Rokiškis
• Elektrines obliavimo
stakles. 12 cm pločio . Kaina
80 Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Filmavimo kamerą Sony.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Philips. Veikia puikiai.
Įstrižainė 81-32 coliai . Kaina
50 Eur. Tel. 8 674 32 962.
Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių T-25. Naujos
padangos, TA 2 metams.
Būklė labai gera. Domintų
mainai į didesnį MTZ . Kaina
3100 Eur. Tel. 8 673 53 769.
Kupiškis
• Grūdų malūną. Elektrinis
varyklis . Kaina 300 Eur.
Tel. 8 675 24 714. Rokiškis
• Savadarbį prikabinamą
kultivatorių 3 m pločio .
Kaina 290 Eur.
Tel. 8 682 28 909. Rokiškis
• MTZ-52 traktoriaus
dokumentus. MTZ-52 naują
variklio galvutę, geras kuro
bakas . Tel. 8 676 78 801.
Rokiškis
• Grėblį-vartytuvą Dobilas-3,
motopjūklą Stihl MS-62
(naujas), suvirinimo aparatą
Berman (naujas) .
Tel. 8 620 33 597. Rokiškis
• 2 korpusų plūgą. Pilnai
perrinktas. Varžtinė apsauga.
Reguliuojasi tiek ašis, tiek
ratuko padėtis. Galimas
atvežimas. Dusetos . Kaina
300 Eur. Tel. 8 695 29 133.
Rokiškis
• Presą. Pernai dirbo.
Pridėjus rankas dar dirbtu ne
vienus metus. Kaina sutartinė
. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 606 56 873. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat. 2001 m., 1,9
l, 96 kW, TA iki 2023-11 .
Kaina 1250 Eur.
Tel. 8 679 04 759. Kupiškis
• Tvarkingą dviratį. Kaina
50 Eur. Tel. 8 612 28 947.
Rokiškis
• Darbinį Ford Mondeo.
1999 m., 1,8 l, 66 kW,
dyzelis, TA galioja virš
metų. Kėbulas nesupuvęs.
Dugnas, slenksčiai geri.
Kuriasi, traukia gerai.
Apynaujos M+S padangos,
geros komplektacijos . Kaina
570 Eur. Tel. 8 622 26 125.

Anykščiai
• MB Daimlerchrysler
C200. 2004 m., 2148 cm,
90 kW, CDI. Važiuoja gerai,
rūdžių neturi. Galiojanti
vokiška TA. Kaina derinama
. Kaina 3650 Eur. Tel. 8 631
25 562. Rokiškis
• Puikų kalnų dviratį. Rėmas
aliuminis, 27 bėgiai. Viskas
veikia . Kaina 190 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Volvo S40. 1998 m., 77
kW, 1,6 l, benzinas, sedanas.
Galioja TA, draudimas.
Geros būklės, prižiūrėta.
Vyšninės spalvos. Tel. 8 618
66 822. Rokiškis
• Priekabą Zubrionak su
visais dokumentais. Yra
TA ir draudimas. Vyšninės
spalvos. Kaina sutartinė .
Tel. 8 648 35 586. Rokiškis
• Tvarkingą. Toyota Corolla.
2003 m., 2,0 l, 66 kW, TA iki
2023-12. Labai ekonomiška,
naujos padangos . Kaina
1450 Eur. Tel. 8 647 10 234.
Rokiškis
• Dviratį. 26 colių ratai .
Kaina 90 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Naują dviratį be bėgių.
Žemas rėmas . Kaina 220
Eur. Tel. 8 659 64 181.
Rokiškis
• Vaikišką tvarkingą dviratį.
Trijų bėgių. Krieptis telefonu
+37063672143 . Kaina
80 Eur. Tel. 8 646 97 019.
Rokiškis
• Toyota AVENSIS VERSO
2003-08. Automobilis su
turbinos defektu . Kaina
1000 Eur. Tel. 8 698 51 821.
Rokiškis
• Tvarkingą Audi A3. 1,9
l, TDI, 81 kW, TA iki metų
pabaigos. Važiuoja gerai,
turi smulkių kėbulo defektų.
Kaina minimaliai derinama
prie automobilio. Kaina
1300 Eur. Tel. 8 631 25 562.
Rokiškis
• Priekabą 2PTS-4. Geros
būklės. 4 t-verčiama . Kaina
1500 Eur. Tel. 8 682 24 675.
Rokiškis
• Volkswagen Passat B5+.
Naujos kaladėlės visos 4,
nauji diskai visi 4, nauji
suportai visi 4, naujas
kairės pusės guolis ir

sailenblokas. TA iki 202310-10. Važiuoja, kuriasi
puikiai. Kaina derinama.
Domina keitimas. Kaina
1450 Eur. Tel. 8 621 46 705.
Rokiškis
• Audi 80 B4. Universalas,
1,9 l, TDI, 66 kW. Geros
būklės . Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Citroen C3. 2005 m., 1,4
l, dyzelis, 66 kW. Užsikuria,
nurašytas. Daužtas. Galima
dalimis . Kaina 350 Eur.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• Opel skardinius ratlankius
su padangomis R15 5/110 .
Kaina 100 Eur. Tel. 8 641 48
433. Rokiškis
• BMW ratlankius R17
ET20 ir kitų R17 ET46 . Tel.
8 641 48 433. Rokiškis
• Škoda ratlankius R15
5/100 ir R16 5/112 . Tel. 8
641 48 433. Rokiškis
• Nissan ratlankius R16
5/114,3 su vasarinėmis
padangomis 205/60 R16 .
Kaina 180 Eur. Tel. 8 641 48
433. Rokiškis
• Audi Q5 A ratlankius su
padangomis R17 5/112 .
Kaina 350 Eur. Tel. 8 641 48
433. Rokiškis
• Opel Antara ratlankius
R17 5/115 su padangomis
235 60 R17 M+S 5 mm .
Kaina 320 Eur. Tel. 8 641 48
433. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis.
1,9 l, 66 kW, 81 kW, 85 kW,
96 kW . Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• VW Golf 4 lietus ratus
R16 . Kaina 100 Eur. Tel. 8
647 32 700. Kupiškis
• Opel Astra dalimis.
2000 m., 1,7 l, sidarbrinės
spalvos. Variklį, dėžę, vairo
kolonėlę, žibintus . Tel. 8
614 87 836. Rokiškis
• BMW 320D E46 dalimis. 6
bėgių, mechaninė. Tel. 8 627
41 833. Rokiškis
• 2000 m. Ford Focus
dalimis. Žibintus, galinį
dangtį mėlynos spalvos .
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Automobilių dalis: VW
Passat B5, VW Sharan, Opel
Astra, VW Golf 3, VW Golf
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4 ir visos kitos dalis . Tel. 8
600 54 331. Rokiškis
• VW Touran dalimis. 2005
m., 2,0 l, D . Tel. 8 606 14
217. Rokiškis
• Ratus R17 . Kaina 130
Eur. Tel. 8 601 71 758.
Rokiškis
• 2004 m. Opel Vectra
dalimis. Vairo kolonėlę su
el., starterį, generatorių,
galinius ir priekinius
suportus, diskus, priekines
lempas, radiatorių. Tel. 8
674 92 644. Rokiškis
• 2004 m. Mazda MPV
dalimis . Tel. 8 650 79 549.
Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1999
m., 1,9 l, TDI, 66 kW . Tel.
8 674 92 644. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2001
m., 74 kW, 2 l . Tel. 8 640
49 466. Rokiškis
• Opel Meriva dalimis. 2005
m., 1,7 l,&nbsp;DTI, 74 kW.
Yra kablys . Tel. 8 674 92
644. Rokiškis
• Mažai naudotas padangas
R14 M+S. Likutis 7 mm. 4
vnt. Kaina 100 Eur. Tel. 8
678 29 533. Rokiškis
• VW, Audi, Volvo
starterius, generatorius . Tel.
8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1996 m.,
2,5 l, 103 kW, TDI. Yra ir
85 kW, universalas. Tel. 8
627 71 703. Rokiškis
• Audi A4 B6 dalimis. 2004
m., 1,9 l, 74 kW, sedanas .
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dalimis: B4 dyzelis, 2001
m., Pezo 306,dyzelis, 1995
m., Ford Mondeo, dyzelis,
Opel Kadett 1984 m.,
benzinas . Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Dalimis 1995 m. VW
Passat 1,9 l, TDI, 66 kW.
1994 m., VW Golf 1,9 l,
bTDI, 66 kW, dyzelis, 47
kW . Tel. 8 674 92 644.
Rokiškis
• Dalimis 2003 m. Audi A6,
1,9 l, TDI, 96 kW. 1998
m., VW Passat, 1,9 l, TDI,
81 kW. Tel. 8 674 92 644.
Rokiškis
• Padangas Michelin 155/70
R13. Gylis 8 mm . Kaina
10 Eur. Tel. 8 606 14 217.
Rokiškis
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Vyriausybė nuo birželio didina
įvairias šalpos išmokas
Siekiant amortizuoti infliacijos pasekmes, mažinti
skurdą ir socialinę atskirtį
Vyriausybė pirmadienį patvirtino naujus socialinės
paramos išmokų dydžius.
Jie didinami nuo birželio.

Papildomoms išmokoms
Vyriausybė numatė skirti
93,3 mln. eurų.
Bazinė socialinė išmoka
(BSI) didinama 4 eurais iki
46 eurų, šalpos pensijų bazė
(ŠPB) – 23 eurais iki 173
eurų, tikslinių kompensacijų bazė (TKB) – 12 eurų iki
138 eurų, o valstybės remiamų pajamų (VRP) dydis –
18 eurų iki 147 eurų.

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija (SADM)
teigia, kad padidėjus šalpos
pensijų bazei, šalpos išmokos, priklausomai nuo jų
rūšies ir gavėjų kategorijos,
padidės 11,5–51,75 euro.
Mažiausiai didės šalpos
našlaičių pensija, labiausiai
– šalpos neįgalumo pensija asmenims, netekusiems
100 proc. darbingumo iki 24
metų amžiaus.
Padidėjus tikslinių kompensacijų bazei, priklausomai nuo specialiųjų nuolatinės slaugos ar priežiūros
poreikių, šios kompensacijos didės 7,2– 31,2 euro.
Padidinus valstybės re-

miamas pajamas, vidutinis
socialinės pašalpos dydis
augs 109–125 eurais.
Pokyčiams reikės 93,3
mln. eurų iš valstybės biudžeto: BSI didinti – apie 39
mln. eurų, ŠPB – 13,8 mln.
eurų, TKB – 10,2 mln. eurų,
VRP – 30,3 mln. eurų, iš jų
26 mln. eurų bus paskirstyta
savivaldybėms kaip dotacija.
Su BSI susijusias išmokas ir paramą gauna apie 600
tūkst., šalpos išmokas – apie
60 tūkst. asmenų. Tikslines
kompensacijas – apie 92
tūkst. žmonių, kuriems nustatyti specialieji poreikiai.
BNS inform.

Seimas ėmėsi siūlymo drausti
įsigyti gyvūną žmonėms dėl
žiauraus elgesio
Už tokias skirtingoms
frakcijoms priklausančių
parlamentarų
pataisas
šią savaitę po pateikimo
balsavo 95 Seimo nariai
ir susilaikė 19 parlamentarų. Gyvūnų gerovės ir
apsaugos įstatymo pataisų
projektą toliau svarstys
komitetai, į Seimo salę jos
turėtų grįžti birželio pabaigoje.
Pataisas pristačiusi Laisvės frakcijos atstovė Ieva
Pakarklytė teigė, jog šiuo
metu įstatymai leidžia paradoksalią situaciją, kai gyvūną kankinęs ar net jį nužudęs žmogus jau kitą dieną
gali įsigyti naują.
„Dabar net jeigu dėl žiau
raus elgesio ir kankinimo
buvo konfiskuotas gyvūnas,
bet ir toliau gali tęstis ne
varžomas įsigijimas. Todėl
kartu su kolegomis siūlome
naują priemonę, tai yra tei
sės laikyti gyvūną atėmimas

arba draudimas laikyti gy
vūną“, – sakė I. Pakarklytė.
Ji teigė, jog Lietuva liko
viena iš nedaugelio Europos
valstybių, kur nėra ribojimų
įsigyti gyvūną su jais anksčiau žiauriai besielgusiems
žmonėms.
Šiuo metu įstatymas numato, kad iš gyvūnų savininkų ar laikytojų, kurie
kankina gyvūnus, žiauriai
elgiasi su jais, Administracinių nusižengimų kodekso
ar Baudžiamojo kodekso
nustatyta tvarka gyvūnai
gali būti konfiskuojami.
Įstatymą siūloma papildyti nuostata, kad gyvūnų
savininkams ir laikytojams,
iš kurių buvo privalomai
konfiskuoti gyvūnai, gali
būti taikomas draudimas
įsigyti ir laikyti gyvūną
nuo 2 iki 10 metų. Konfiskavus gyvūną Baudžiamojo
kodekso nustatyta tvarka,
draudimas įsigyti ir laikyti
gyvūną būtų taikomas pri-

valomai. Siūloma, kad toks
draudimas įsigaliotų nuo
kitų metų.
Pataisas kartu su I. Pakarklyte registravo Laisvės
partijos atstovai Tomas Vytautas Raskevičius, Marius
Matijošaitis, Morgana Danielė, „valstiečių“ frakcijos
atstovė Rimantė Šalaševičiūtė, socialdemokratai Linas Jonauskas, Eugenijus
Sabutis, Orinta Leiputė,
konservatoriai Andrius Vyšniauskas,
Andrius Kupčinskas.
Seimas per pastaruosius
metus yra priėmęs keletą
sprendimų dėl gyvūnų gerovės – nuo gegužės 1-osios
įsigaliojo privalomas kačių,
šunų ir šeškų ženklinimas,
įvestas draudimas prekiauti
gyvūnais turgavietėse, parlamentas ėmėsi svarstyti
galimus draudimus laikyti
ir veisti kailinius žvėrelius
specializuotose fermose.
BNS inform.

Prezidentas pasirašė patikslintą
biudžetą, bet kritikuoja antiinfliacinių
priemonių tempą
Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė patikslintą
2022 metų valstybės biudžeto įstatymą, tačiau sukritikavo Vyriausybę dėl per lėto
tempo diegiant priemones,
padėsiančias gyventojams
amortizuoti kainų augimo
šoką.

„Gyventojai moka mokesčius tam, kad gerais laikais prisidėtų prie gausesnio biudžeto
ir kokybiškesnių viešųjų paslaugų, o sunkesniais periodais
sulauktų savalaikės valstybės
pagalbos. Praėjo beveik keturi
mėnesiai nuo to laiko, kai pasiūliau Seimui ir Vyriausybei
didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį, padėti šalies senjorams ir mažiau pasiturintiems
gyventojams. Patiriame didžiausią kainų šoką nuo 1996

metų, dėl to priemonių priėmimo tempą vertinu kritiškai, bet
pozityvu, jog šiandien pagaliau
turime pirmą šiais metais solidų infliacijos pasekmių švelninimo paketą“, – šeštadienį
išplatintame
Prezidentūros
pranešime sakė šalies vadovas.
Patikslintu biudžetu buvo
padidintos pensijos, neapmokestinamasis pajamų dydis,
numatytos kompensacijos gyventojams dėl augančių elektros ir dujų kainų.
Iš viso infliacijos pasekmių
švelninimui skirti 973 mln.
eurų, taip pat numatyti pinigai
ukrainiečių pabėgėlių priėmimui, geležinkelių infrastruktūrai.
„Būtų klaida užsnūsti po
tarpinių patikslinto biudžeto
sprendimų. Turime nedelsdami svarstyti ir diskutuoti,

kaip padėsime gyventojams
tvariais, ilgalaikiais sprendimais, kurie sumažintų jų išlaidas energetikos produktams,
atsvertų išaugusias maisto
kainas po 2022 metų. Nebėra
laiko vilkinti pradėtų ir sustabdytų reforminių pakeitimų“, –
sakė prezidentas.
Šalies vadovo teigimu, atsinaujinančios
energetikos
projektų plėtra turi būti toliau
skatinama, o atsirasianti nauda turėtų kuo greičiau pasiekti
Lietuvos žmones, prioritetą
teikiant pažeidžiamiausiems
vartotojams.
Prezidentas akcentavo, kad
maisto produktų kainų augimo
tendencijų stebėsena ir savalaikis reagavimas turi būti nepertraukiamas valdžios institucijų
procesas šiais ir kitais metais.
BNS inform.

tams sakė Liberalų sąjūdžio
pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, reaguodama į kolegės prašymą.
„Tikiuosi, kad šį kartą Seimas jam pritars“, – kalbėjo ji.
Siūlomas įstatymas, jei būtų
priimtas, užtikrintų tiek tos pačios lyties, tiek skirtingų lyčių
porų teisę sudaryti sąjungą,
teisiškai saugotų jų turtinius ir
neturtinius asmeninio pobūdžio
santykius, užtikrintų teisę į veikimą vienas kito atstovavimą,
informacijos apie sveikatos būklės gavimą.
Lietuvoje partnerystė šiuo
metu nėra įteisinta nei vyro ir
moters, nei vienos lyties poroms.
Keli ankstesni liberalių politikų bandymai šalyje įteisinti
civilinę partnerystę Seime buvo
nesėkmingi, paskutinį kartą
projektas buvo atmestas pernai.

si pasveikinti Liberalų sąjūdžio
suvažiavimo.
Į renginį neavyko valdančiajai koalicijai taip pat priklausančios Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų
atstovas.
V. Čmilytė-Nielsen sakė to
nesureikšminanti.
„Šiandien yra eilinis mūsų
suvažiavimas, ne rinkiminis“, –
kalbėjo partijos lyderė.
Ji sakė besidžiaugianti kitų
liberalių partijų iš užsienio atsiųstais video sveikinimais.
„Džiaugiuosi visais sveikinimais ir tai nieko nereiškia“,
– teigė Liberalų sąjūdžio pirmininkė.
„Mūsų suvažiavimą, aš tikiu, mūsų kolegos ir oponentai
stebi nuotoliniu būdu“, – pridūrė ji.
Liberalų sąjūdis suvažiavime pasitvirtino naująjį partijos
vizualinį identitetą.
BNS inform.

A. Armonaitė prašo Liberalų sąjūdžio
paramos civilinės sąjungos projektui
„Yra dar vienas egzaminas, kurį mes turime kartu išlaikyti su jumis – yra civilinės
sąjungos projektas, kuriam
labai prašau jūsų palaikymo“, – kreipdamasi į Liberalų sąjūdžio suvažiavimą Vilniuje sakė A. Armonaitė.

„Išlaikykime šitą egzaminą.
Išlaikėme daugybę egzaminų
kartu, tikrai galime išlaikyti ir
šitą, kad tos idėjos, dėl kurių
Ukraina šiandien už mus kovoja, kad jos būtų įgyvendintos
čia, Lietuvoje“, – pridūrė ji.
Žada daugelio paramą
Laisvės partija ir Liberalų
sąjūdis kartu su konservatoriais
priklauso valdančiajai koalicijai.
Koalicijos partijų atstovų
registruotas Civilinės sąjungos
įstatymo projektas įteisintų lyčiai neutralius santykius nesusituokus.
„Dauguma mūsų frakcijos
narių tikrai jį parems, kaip buvo
ir praėjusį kartą“, – žurnalis-

Neatvyko
konservatoriai
A. Armonaitė buvo vienintelė kitos partijos atstovė, atvyku-
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Gegužės 24-oji,
antradienis,
21 savaitė.

Sviestinis rabarbarų pyragas

INGREDIENTAI:
• 400 gramų rabarbarų
• 220 gramų miltų
• 4 vienetai kiaušinių (M arba L dydžio)
• 200 gramų sviesto
• 200 gramų cukraus
• 1.5 šaukštelio kepimo miltelių (nubrauktų)
• 2 šaukšteliai vanilinio cukraus
• 1 žiupsnelis druskos

Iki Naujųjų liko 221 dienos.
Dangaus kūnai:

saulė teka 4.59 val.,
leidžiasi 21.33 val.

Dienos ilgumas 16.34 val.
Mėnulis (delčia)

Savo vardadienius
šiandien švenčia:
Joana, Žaneta, Vincentas,

Vilmantas, Gina, Gerardas, Žana
Rytoj: Bedas, Magdalena.

Almantas, Danutė, Urbonas,
Evelina

Poryt: Pilypas, Algimantas,

Milvydė, Eduardas, Vilhelmina

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1153 – Škotijos karaliumi tapo
Malcolm IV (Malkolmas IV).
1543 – mirė moderniosios astrologijos pradininkas, lenkų astrologas
Nicolaus Copernicus (Nikolajus Kopernikas). Gimė 1473 m.
1686 – gimė vokiečių fizikas
Daniel Farenheit (Fahrenheit). 1724
m. sudarė Farenheito temperatūros
skalę.
1738 – įkurta Metodistų bažnyčia.
1819 – gimė Didžiosios Britanijos
ir Airijos Karalienė (1837–1901), Indijos Imperatorė (1876–1901) Victoria
(Viktorija).

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1377 – mirė Lietuvos didysis

kunigaikštis Algirdas. Gimė XIII-XIV
a. sandūroje.

1387 – Jogailos rūpesčiu Vilniu-

je, senosios lietuvių šventyklos vie-

toje, buvo pastatyta nauja bažnyčia:
daug kartų perstatytai bažnyčiai
1922 metais suteiktas bazilikos, o
1925 metais – arkikatedros titulas.

1902 – gimė dailininkas Česlo-

vas Kontrimas. Mirė 1980 m.

1926 – Kretingos rajone gimė

poetė Stefa Večerskytė-Daukšienė
(Baltija).

1996 – Lietuvoje įsigaliojo

1950-ųjų Žmogaus teisių konvencija.

Post scriptum

Jei aš juokčiausi iš kiekvieno

mirtingo dalyko, tuomet neliktų
laiko raudoti.

„Teisinė minties
šventė“ atgimė
Mykolo Romerio
gimtinėje

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Minkštą kambario temperatūros sviestą mikseriu išplakite su cukrumi iki purumo.
Tada suberkite vanilinį cukrų ir po vieną įmuškite kiaušinius, gerai išplakdami po kiekvieno,
2. Pamažu maišydami (jau šaukštu) suberkite persijotus miltus, sumaišytus su kepimo
milteliais. Maišykite tiek, kad tešla susijungtų ir neliktų sausų miltų. Tešla turi būti tirštoka, šiek tiek tirštesnė už riebią grietinę.
3. Rabarbarus švariai nuplaukite, nuskuskite ir supjaustykite kubeliais arba (jeigu norite
dailaus pyrago viršaus, dalį rabarbarų galite supjaustyti juostelėmis).
4. Į kepimo popieriumi išklotą arba sviestu pateptą kepimo formą (naudojau apvalią 24
cm formą) pilkite pusę tešlos, ant jos išdėliokite pusę rabarbarų, tada supilkite likusią
tešlą ir ant jos gražiai išdėliokite likusius rabarbarus, lengvai juos ranka spustelkite į
tešlą. Jeigu norisi, galite pasižaisti iš rabarbarų dėliodami raštą.
5. Pyragą šaukite į orkaitę, įkaitintą iki 180 C laipsnių, ir kepkite apie 40-50 minučių. Ar
iškepė, patikrinsite įsmeigę medinį pagaliuką į pyrago vidurį - jeigu ištrauktas pagaliukas švarus, neapsivėlęs trupiniais, pyragas iškepęs.
6. Leiskite pyragui šiek tiek atvėsti, o tada pjaukite ir mėgaukitės!

Mykolo Romerio universiteto (MRU) akademinė
bendruomenė gegužės 17
dieną minėjo ypatingą dieną – Mykolo Romerio gimtadienį. Ta proga „Teisinė
minties šventė“ surengta
Mykolo Romerio gimtinėje
– Bagdoniškyje ir Rokiškio
krašto muziejuje.
Pagarba konstitucinės
teisės mokslo kūrėjui
„Mykolui Romeriui Lietuva buvo ne šiaip šalis, o
brangi Lietuva, arba mūsų
mylima Lietuva, dėl kurios jis
atsisakė daug pagundų užimti
postus kitų valstybių administracijose. Savo dienoraštyje
profesorius rašė, kad jam visada gyvenimo centras buvo
ir bus Lietuva“, – renginio
metu sveikinime renginio dalyviams pažymėjo MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.
„Teisinės minties šventė“
šio universiteto studentų iniciatyva gimė dar 1999 metais.
Tuomet buvo surengta diskusija aktualiausiais įvairių teisės šakų klausimais. Šiemet
universitetas, bendraudamas
su Rokiškio rajono savivaldybe, švietimo ir kultūros
įstaigomis, nusprendė šventę
atkurti, susiejant ją su išskirtinės asmenybės gimtadienio
proga, kurio vardu ir pavadintas universitetas – Mykolo Romerio. Teisėtyrininkas,
konstitucionalistas, profesorius, universiteto rektorius,
Lietuvos konstitucinės teisės
mokslo, administracinės teisės doktrinos kūrėjas, vienas
iš Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Sąjūdžio ideologų, tarptautinis teisėjas,
Mykolas Romeris gimė 1880
m. gegužės 17 d. Rokiškio

rajone, Bagdoniškyje. Būtent
per šios asmenybės gimtadienį buvo prisiminti M. Romerio nuopelnai bei jo gyvenimo
akimirkos.
Rokiškio meras Ramūnas
Godeliauskas akcentavo, kad
šią atgaivintą šventę kviečia
puoselėti kartu: „labai viliuosi, kad ši šventė taps tradicija,
kadangi Rokiškio rajono savivaldybė yra pasiruošusi ir
maloniai lauks svečių kasmet.
Mes didžiuojamės tokiais
žmonėmis kaip Mykolas Romeris, būtent, kad jie yra kilę
iš šio krašto”.
Išskirtinis renginys vyko
Rokiškio krašto muziejuje.
Paminėti Mykolo Romerio
gimtadienį susirinko ir Rokiškio Rudolfo Lymano Muzikos mokyklos mokiniai.
Renginio metu paskelbti ir
apdovanoti „Pažink Mykolą
Romerį“ konkurso moksleiviams laimėtojai. Kūrybinio
rašymo kryptyje „Laiškas
Mykolui Romeriui“ prizinėse
vietose: „Originaliausias raši-

nys” – Alvita Milaševičiūtė,
„Akademiškiausias rašinys”
– Marija Adomavičiūtė, „Aktualiausias rašinys” – Gustė Dubininkaitė. Taip pat ir
kūrybinio piešimo kryptyje
„Mykolas Romeris mano akimis“: „Realistiškiausias piešinys” – Samanta Čarkauskaitė,
„Kūrybiškiausias piešinys”
– Ervinas Riševičius bei „Įtaigiausias piešinys” – Darja Zimariova.
Tarp mokslinių
darbų konkurso
laimėtojų ir MRU
studentai iš Ukrainos
Kaip pažymėjo MRU Teisės mokyklos dekanė prof.
dr. Lyra Jakulevičienė: „Tiek
daug Mykolo Romerio žodžių ir minčių buvo užmanyta prieš beveik šimtmetį, bet
taip taikliai tinka šiandienai.
Mykolo Romerio veikloje
yra tiek daug spalvų, kuriose
jauni žmonės gali atrasti įkvėpimą, o gebėjimas plėtoti teisinę mintį yra kiekvieno jau-

nojo teisininko neišvengiama
būtinybė“.
„Teisinei minties šventei“ buvo parengtas beveik
30-ties autorių leidinys. Renginyje apdovanoti Lietuvos
ir Ukrainos studentai, kurių
moksliniai darbai sulaukė
iniciatyvos partnerių - teisinių institucijų įvertinimo.
Apdovanojimus skyrė Lietuvos Aukščiausiasis teismas,
Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos Advokatūra, Lietuvos administracinių
ginčų komisija, Lietuvos kriminalistų draugija. Tarp prizininkų: Kristina Keršienė – už
„Aktualiausią politinių įvykių
kontekste darbą“, Agnė Paluckaitė – už „Aktualiausią
administracinės teisės srities
darbą“, Emilija Denisenko –
už darbą „Vaiko įtraukimas
į mediacijos procesą”, Sniežana Bogucka – „Už temos
svarbą teismų nepriklausomumui“, Indrė Korsakovienė
– už darbą „Mediatoriaus nešališkumo principas ir jo įgy-
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vendinimas Lietuvoje”, Meda
Baranauskaitė – už „Aktualiausią valstybingumo prasme
darbą“, Kateryna Pryshchepa
– už „Aktualiausią kriminalistikos srities darbą“, Klaudija Jagminaitė – „Už aktualią
asmens duomenų apsaugos
reguliavimo ir praktikos ypatumus apimančią tiriamąją
teisinę analizę virtualioje
erdvėje“, Zlatin Viacheslav
– už darbą „Mediation in the
World and Ukraine: History,
Development and Current
Perspective“ ir taip pat Mariya Lysyuk – už „Gausiausią
šaltiniais darbą“ (net 95 skirtingi šaltiniai).
Iniciatyvai paramą
skyrė Valstybinis
studijų fondas.
Informaciją parengė Mykolo Romerio universiteto
Komunikacijos ir rinkodaros
centras
„Rokiškio sirena“
inform.
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Pandėlio gimnazijoje svečiavosi
,,Keliaujanti skaityklėlė“
Saulėtą gegužės 18 d.
rytą Pandėlio gimnazijos
priešmokyklinukus ir pirmokus sudomino už langų
kažką smagaus žadantis
bruzdesys. Su nekantrumu
mažieji laukė pamokos pabaigos, kad galėtų išsiaiškinti, kas vyksta gimnazijos kieme.

O kieme vaikučius pasitiko Rokiškio rajono Juozo
Keliuočio viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus bibliotekininkės.
Patogiai ant pagalvėlių
susėdę jie klausėsi skaitomos vaikų rašytojų Jurgos
Vilės ir Linos Sasnauskaitės
naujos knygos „Chameleono sapnai“. Kad klausytis
neprailgtų ir geriau suprastų
knygą, vaikai puošė chameleoną sapnų spalvomis,
ieškojo spalvų savo drabužiuose. Išklausę knygelės
pristatymo, vaikai suprato,
kad chameleonas Leonas
buvo juodas tada, kai buvo
apimtas juodo liūdesio.
Po skanių ir sočių pietų
į kiemą jau skubėjo kiti pradinių klasių mokiniai. Prie jų
prisijungė šeštokai bei svečiai iš Rokiškio Senamiesčio

Orų prognozė gegužės 25-27 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Gegužės 25 d.

Naktį 11
Dieną 17

P
3-8 m/s

Gegužės 26 d.

Naktį 10
Dieną 16

V,
6-12 m/s

Gegužės 27 d.

Naktį 9
Dieną 16

PV,
6-12 m/s

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija
VALĖ BLIUDŽIUVIENĖ 1927-06-16 - 2022-05-17
Kamajų seniūnija
DANĖ VAINICKIENĖ 1932-12-06 – 2022-05-17
Pandėlio seniūnija
ALEKSANDRAS TURKOVAS 1960-10-30 - 2022-05-20

Rokiškyje vyko 3x3 krepšinio etapas
progimnazijos. Juos į nuotaikingą savo knygų pristatymą
pakvietė vaikų rašytojas ir
pedagogas Tomas Dirgėla.
Netradicinis sukurtų
knygų pristatymas labai sudomino vaikus. Jie atidžiai
klausėsi rašytojo skaitomų
ištraukų, pasakojimų, noriai bendravo, atsakinėjo į
pateiktus klausimus, patys
klausinėjo, dalyvavo surengtame „Geriausio gąsdintojo“
konkurse.
Po susitikimo trečiokės

Jorė Č. ir Saulė S. bei Rokiškio Senamiesčio progimnazijos ketvirtokė sudalyvavo
tinklalaidėje „Ledinukas su
knyga“. Jos papasakojo, kokias knygas ir kodėl skaito.
Smagu, kad „Skaitymo
skatinimo programa“ neaplenkė ir mūsų mokyklos.
Dėkojame Pandėlio miesto
bibliotekininkėms už pagalbą organizuojant susitikimą.
Pandėlio gimnazijos
inform.

Rokiškio r. Kamajų Antano
Strazdo gimnazija.
Visos 4 komandos turėjo
galimybių iškovoti prizines
vietas, bet sporte kartais
kažkam fortūna šypsosi labiau.
Geriausiu žaidėju pripažintas Rokiškio Senamies-

čio progimnazijos mokinys
Matas J.
Puikus sporto reginys
žiūrovams, adrenalinas ir
dalyvių sportinė patirtis kitų
metų Lietuvos mokyklų žaidynėms.
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.

šią savaitę Kauno ir Šiaulių miestuose bei rajonuose
vyksta Karinių oro pajėgų
pratybos „Budrus sakalas
2022“. Tokį garsą skleidžia
žemame aukštyje skrendantis naikintuvas. Didesnėje

šiaurės Lietuvos dalyje iki savaitės pabaigos bus oro mūšį
imituojančių naikintuvų, tad
gyventojai dar gali išgirsti
garsus, panašius į sprogimą.
„Rokiškio sirena“
inform.

Juozo Tūbelio progimnazijoje įvyko Rokiškio
mokyklų žaidynių berniukų kvadrato finalas
Gegužės 19 d. Rokiškio
Juozo Tūbelio progimnazijoje įvyko Rokiškio mokyklų žaidynių 5-6 klasių
berniukų kvadrato finalas.

Beveik 4 valandas įtemptose ir atkakliose varžybose
komandos kovojo dėl stipriausiųjų vardo. Virė kovos
ir sirgalių aistros.
Pirmą vietą iškovojo
Rokiškio Senamiesčio progimnazija, antrą - Rokiškio
Juozo Tūbelio progimnazija, trečią - Rokiškio r. Juodupės gimnazija, o ketvirtą -

Ketvirtadienio vakarą rokiškėnus išgąsdino
galingas sprogimas
Šį ketvirtadienį vakare,
truputį po 17 val. Rokiškio
mieste pasigirdo galingas
sprogimas. Praeiviai stebėjosi, gal taip galingai galėjo
nugriaudėti griaustinis?

Į redakciją pradėjo skambinti išsigandę gyventojai,
klausinėjo gal žinoma, kas
nutikę, gal kur mieste įvyko
sprogimas? Susisiekus su
specialiosiomis tarnybomis,
jie informaciją apie galimą
sprogimą paneigė.
Vėliau paaiškėjo, jog

Iš viso pirmajame čempionate etape dalyvavo 58
komandos. Tai yra 223 dalyviai. Norėjosi daugiau, tačiau
į Rokiškį prikviesti iš atokesnių miestų nėra labai lengva,
tačiau labai džiaugiamės,
kad aktyviai dalyvavo Klaipėdos ir Palangos komandos,
kur kaip patys dalyviai prisipažino pirmą kartą viešėjo
Rokiškyje ir būtinai sakė, jog
aplankys mūsų krašto lankytinus objektus. Nepaisant to,
kad dalyvių skaičius nebuvo
maksimalus dėmesio prasme
Rokiškio etapas viršijo savo
tiklsus, visi rodikliai buvo
viršyti stipriai, tai yra džiugu, nes apie mūsų miestą sužinojo dar daugiau žmonių.
Rokiškėnų komandų buvo
12, kas bendram kontekste tikrai yra nemažai ir džiugu, kad
Rokiškėnai aktyviai pasijungė

į savo mieste vykstančias varžybas. Tikiuosi, kad Rokiškio
komandos pratęs dalyvavimą
ir tolimesniuose čempionato
etapuose.
Gaila, kad pavedė nepastovus oras, nes dėl nepalankios
orų prognozės ir lietaus varžybas teko organizuoti salėje. 3x3
krepšinis daug didesnį efektą
teikia žaidžiamas lauke, tačiau
yra kaip yra ir džiaugiamės
pilnai sudarytomis sąlygos Rokiškio kūno kultūros ir sporto
centre. Bendra prasme tikrai
viskas pavyko, turėjome didžiulį susidomėjimą socialinėje medijoje, taip pat varžybas
stebėjo daug žiūrovų, ypač ir
vietinių krepšinio gerbėjų.
Ateinantis vasaros 3x3
čempionato etapas vyks birželio 4-5 dienomis Tauragėje,
kur kartu finišuos ir naujos 3x3
krepšinio lygos turas. Kviečiame registruotis, dalyvauti ir tuo

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

pačiu stebėti stipriausių Lietuvos 3x3 komandų kovas, tarp
kurių tikiu, kad bus ir Rokiškio
3x3 komanda.
3x3 krepšinis tiek Pasaulyje, tiek Lietuvoje yra nauja
ir auganti sporto šaka. Džiugu, kad Lietuvoje šis sportas
įgauna pagreitį ir jau kuriasi
profesnionalūs šios sporto šakos klubai, taip pat įsteigta ir
pirmoji Europoje profesionali
šio sporto lyga. Mūsų kaimynai latviai praėjusiais metais
tapo Olimpiniais 3x3 krepšinio
čempionais, tad mes turime neatsilikti ir kartu visi siekti, kad
Lietuva dalyvautų Paryžiaus
Olimpinėse žaidynėse ir žinoma netik dalyvautų, tačiau ir
laimėtų medalius.
„Rokiškio sirena“ inform.

2022-05-24
PRAŠO PADOVANOTI
• Ieškau kas galėtų
padovanoti mažą kačiuką.
Tik būtų gerai iš Rokiškio
miesto. Tel. 8 678 26 467.
Rokiškis
• Ieškau kas padovanotų
didesnį kiekį knygų ar senų
atviručių . Tel. 8 619 20 517.
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Kaimiškus vištų kiaušinius .
Tel. 8 612 96 373. Rokiškis

16 psl.
• Nebrangiai maistines
bulves . Tel. 8 615 63 423.
Rokiškis

DOVANOJA
• Keturių dalių sekciją, stovis
geras . Tel. 8 685 86 234.
Rokiškis
• Atiduodu naudotus koklius
ir šamotines plytas. Išsivežti
patiems . Tel. 8 614 21 789.
Rokiškis
• Dovanoju sidabrines egles.
Atvažiuojate, nusipjaunate ir
išsivežate. Yra 3 vnt. Dusetos.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

AUGALAI

• Krikšto suknelę . Kaina 10
Eur. Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Naujas sukneles. S-M dydis.
Kaina 10 Eur. Tel. 8 621 52 675.
Rokiškis
• Gintaro karolius ir labai gražų
sidabro žiedą su akmenukais iš
Šveicarijos . Tel. 8 679 50 829.
Rokiškis
• Pirktą naują gryno aukso
apyrankę Gyvybės medis.
Svoris 6,8 g, ilgis 19 cm. Galiu
siusti . Kaina 320 Eur.
Tel. 8 622 49 259. Anykščiai

• Daugiametes gėles ir
medelius Kudirkos g. 19 .
Tel. 8 623 70 111. Rokiškis
• Nebrangiai sėklines bulves.
Tel. 8 615 63 423. Rokiškis
• Braškių daigus Vima
Zanta. Uogos didelės,
vidutinio vėlyvumo. Daigai
vazonėliuose 0,50 Eur., iš
grunto po 0,20 Eur .
Tel. 8 682 26 469. Rokiškis
• Pašarinius kviečius .
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis

- Ką darytum, jei būtum
paskutinis išlikęs žmogus
žemėje?
- Apsišikčiau, jei kas nors
paskambintų į duris!
***
Atėjo rusas, anglas, ir
lietuvis į zoologijos sodą
darbo ieškoti. Zoologijos sodo
prižiūrėtojas sako:
- Eikit ir nudažykit dramblį
raudonai.
Pirmas ėjo rusas. Dažė,
dažė, o dramblys ėmė ir
nuspyrė rusą.
Po to ėjo anglas. Dažė,
dažė, o dramblys ėmė ir
nuspyrė anglą.
Trečias ėjo lietuvis. Atėjo
lietuvis prie dramblio ir įspyrė
jam. Tas ir paraudonavo.
- Dabar, eikit prie dramblio
ir išmokykite jį sakyti "taip"
ir "ne".
Pirmas ėjo rusas. Tas sako
drambliui:
- Sakyk taip, sakyk ne.
Tas tyli. Po to ėjo anglas.
Tas drambliui irgi sako:
- Sakyk taip, sakyk ne.
Tas tyli. Trečias ėjo
lietuvis. Priėjo arčiau dramblio
ir įspyrė jam. Lietuvis jo
klausia:
- Skaudėjo?
Dramblys sako:
- Taip.

- Nori dar?
- Ne!
***
- Daktare, turiu problemą,
esu labai savikritiškas.
- Na ką, bandysime Jums
padėti. Koks Jūsų vardas,
brangusis?
- Jonas. Bet šiaip galite
mane vadinti šūdo gabalu.
***
- Ar jūs vedęs?
- Ne, tik susižadėjęs - ir taip
šešerius metus.
- Tiek ilgai? Ar nenusibodo
taip gyventi?
- Oi, ne. Mano sužadėtinės
keičiasi.
***
Ligoninę tikrina Sveikatos
ministerijos komisija,
vaikščioja po visus kabinetus,
kalbina ligonius, visiems
užduodami tie patys klausimai.
Sutinka vieną ligonį ir klausia:
- Kuo sergate?
- Hemorojus...
- Kaip gydo?
- Tepa.
- Kuo tepa?
- Jodu.
- Gal turite pretenzijų?
- Neturiu...
Dar vienas su hemorojumi,
ir dar, ir dar. Pagaliau sutinka
vieną ligonį su perrištu kaklu.
Apsidžiaugę jo klausia:

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt
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- Kuo sergate?
- Angina.
- Kaip gydo?
- Tepa.
- Kuo tepa?
- Jodu.
- Gal turite
nusiskundimų?
- Turiu prašymą: tegul
man tepa pirmam.
***
Mama klausia sūnaus:
- Kodėl tu šlapias?
- Mes su Petriuku
žaidėme šunis.
- Tai kaip sušlapai?
- Aš buvau medžiu.
***
- Tėti, o kiek reikia
pinigų, jei nori vesti?
- Nežinau... Iki šiol
moku...
***
Kūdikių namuose guli
du neseniai gimę kūdikiai.
Vienas iš jų sako:
– Žinai, aš esu berniukas.
Kitas klausia:
– O iš kur žinai?
– Kai išeis seselė, aš
tau parodysiu, – atsako
pirmasis.
Seselei išėjus, jis
nusikloja anklodę ir rodo:
– Matai, mano kojinaitės
yra žydros.

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

