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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,78 Eur

Rokiškio ugdymo įstaigoms dalyvavimas 
„Tūkstantmečio mokyklų“ programoje atvers 
didesnes galimybes

4 p.

Šią savaitę Rokiškio gimnazijose 
aidi paskutinis skambutis

Smurtas prieš 
mažametę Panemunėlio 
geležinkelio stotyje 
sulaukė teismo 
įvertinimo

7 p.

2 p.

PRENUMERUOKIT
LAIKRAŠTĮ
TELEFONU

8 666 76777

15 p.

3 p.

Apdovanoti „Šiltų apsilankymų“ 
programos savanoriai

5 p.

Rokiškio žvejai iš „Peleko“ ir 
tvarkė aplinką, ir laimėjo žvejų 
varžybas

2 p.
Kavoliškio bendruomenės 
sporto šventė „Mes jau judame“

6 p.

Rokiškio krašto 
muziejuje atidaryta 
paroda „Raimondas 
Gailiūnas Rokiškio 
dvare” 6 p.
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Dienos centro jaunuoliai 
išbandė naują sporto šaką 
Aisštoką

Gegužės 25 d. Dienos so-
cialinės globos centro jau-
nuoliai, susirinkę Rokiškio 
rajono savivaldybės aikš-
telėje, kur antradienio ir 
ketvirtadienio vakarais ro-
kiškėnai renkasi treniruotis, 
išbandė sparčiai Rokiškyje 
populiarėjančią sporto šaką 
- Bavarišką akmenslydį 
(Aisštoką). 

 
Žaidimas labai smagus ir 

linksmas, bet nelengvas. Ko-
mandos sulaukė palaikymo ir 
pagalbos iš draugų: Rokiškio 
rajono savivaldybės mero Ra-

Šią savaitę Rokiškio gimnazijose aidi paskutinis 
skambutis

Gegužės 24-ąją, antra-
dienį, Rokiškio rajone pra-
sideda Paskutinio skam-
bučio švenčių maratonas, 
truksiantis visą savaitę – iki 
penktadienio, gegužės 27 
dienos. Mokyklinis skam-
butis 213 abiturientų aidės 
paskutinį kartą.

Abiturientų skaičiai
Pirmieji į Paskutinio skam-

bučio šventę antradienį renka-
si Obelių gimnazijos abituri-
entai. Trečiadienį šventė vyks 
Juodupės, ketvirtadienį – Ro-
kiškio Juozo Tumo-Vaižganto 
ir Pandėlio, o penktadienį – 
Kamajų Antano Strazdo gim-
nazijose.

Šiais metais gausiausią 
abiturientų laidą – 130, išleis 
didžiausia Rokiškio miesto J. 
Tumo-Vaižganto gimnazija. 
Kitų rajono gimnazijų abituri-
entų skaičiai gerokai kuklesni: 
Kamajų Antano Strazdo gim-
nazija – 29, Obelių gimnazi-
ja – 20, Juodupės gimnazija 
– 18, Pandėlio gimnazija – 16.

Egzaminų pasirinkimas
Pagrindinė valstybinių eg-

zaminų sesija prasidėjo balan-
džio 20-ąją, baigsis birželio 23 
dieną. Pakartotinė sesija vyks 
nuo birželio 27-osios iki lie-
pos 12 dienos.

Privalomą lietuvių kalbos 
ir literatūros egzaminą rajone 
laikys 167 abiturientai.

Valstybinio matematikos 
egzamino užduotis pasiryžę 
spręsti 164 abiturientai.

Tarp šiųmečių abiturientų 

populiariausias užsienio kal-
bos (anglų) egzaminas, kurį 
laikyti rinkosi net 155 abitu-
rientai.

Antras pagal populiarumą 
yra biologijos egzaminas, jį 
laikys – 79, po jo seka istori-
jos egzaminas – 70 abiturien-
tų,  chemija – 32, fizika – 32, 
geografija – 31, informacinės 
technologijos – 24, užsienio 
kalba (rusų) – 3.

Mokyklinį lietuvių kalbos 
ir literatūros egzaminą laikys 
77 abiturientai, technologijų – 
82, menų – 11.

Brandos atestatai Rokiškio 
rajono gimnazistams bus tei-
kiami, kai bus paskelbti visi 
valstybinių brandos egzaminų 
rezultatai.  

Aušra 
MALINAUSKIENĖ

Rokiškio žvejai iš „Peleko“ ir tvarkė aplinką, 
ir laimėjo žvejų varžybas

Gegužės 21-ąją, šeš-
tadienį, Rokiškio žvejų 
klubas „Pelekas“ organi-
zavo talką – prie vandens 
telkinių surinkti šiukšles. 
Švarinti aplinką susirinko 
11 žmonių, kurie neilgai 
trukus pririnko pilną prie-
kabą šiukšlių. O jau kitą 
dieną jie laimėjo spininga-
vimo varžybas kaimyninia-
me Biržų rajone.

Sutrukdė lietus
Pasak „Peleko“ vadovo 

Arvydo Vanago, buvo pasi-
rinkta Sartų pakrantė, o Mė-
lynio ežero pakrantė aptvar-
kyta važiuojant pakeliui.

„Klubo nariai pastebėjo, 
kad žvejų kultūra keičia-
si, nes šiukšlintojų tikrai 
mažiau. Vis tik rasta daug 
šiukšlių iš senų laikų šiukš-
lių, ypač keletas metrų nuo 
kranto, krūmuose. Pririnkę 
pilną priekabą šiukšlių, žve-
jai, užėjus smarkiam lietui, 
išsiskirstė“, – pasakojo A. 
Vanagas.

Rokiškio žvejai ragina vi-
sus, ne tik žvejus, bet ir  poil-
siautojus, gamtos mylėtojus, 
nepalikti po savęs šiukšlių, o 
jei kažkas paliko, nepatingė-
ti ir pasilenkti, paimti ir su-
rinkti.

„Tikrai visiems bus malo-
niau ir smagiau, kai nuvykus 
prie vandens telkinio gamto-
je nerasite šiukšlyno. Kaip 
sakoma, ant „dūšios“ geriau 
, kai aplinka švari“, – sakė 

„Peleko“ vadovas.

„Karmos“ taškai
Keletas klubo narių, ku-

riems leido galimybės, kitą 
dieną po  švarinimo akcijos, 
nuvyko į varžybas Biržuose. 
Čia kasmet organizuojamos 
spiningavimo iš valčių var-
žybos „Širvėnos plėšrūnė“. 
Išaušus sekmadienio rytui, 5 
ekipažai Rokiškio žvejų klu-
bo „Peleko“ narių, pajudėjo 
link Biržų. Iš viso šiose var-
žybose dalyvavo 41 ekipažas 
(ekipažą sudaro 2 žvejai val-
tyje). Iš viso šiose varžybose 
rungėsi virš 80 žvejų.

Tikriausiai šeštadienį už 
talkos metu surinktas šiukš-
les gauti „karmos“ taškai 

lėmė, kad rokiškėnai buvo 
lyderiai ir varžybose koman-
dinėje įskaitoje užėmė pirmą 
vietą.

Asmeniniai laimikiai
Nerijus Saulis ir Sigitas 

Bulota iškovojo pirmą vietą 
sugavę 4,135 kg lydeką ir 
dar pridėjo 750 g mažesnę 
aštriadantę (bendras svoris – 
4,885kg).

Antrą vietą iškovojo ko-
manda „Bratanai“: Vaidas 
Rašys ir Artūras Zigmantas, 
kurių bendras sugautos žu-
vies svoris – 3,350kg. Tre-
čios vietos medalius užsi-
kabino komanda „Tironas“: 
Mindaugas ir Aurimas Eže-
rskiai (bendras laimikio svo-

ris – 3,170kg).
„Tai iškart lėmė, kad 

Nerijus Saulis iškovojo di-
džiausios žuvies titulą, tarp 
žvejų vadinamą „big fish‘ą“, 
nes varžybose buvo skai-
čiuojama ir asmeninė įskaita. 
Rokiškio žvejų klubo „Pele-
kas“ žvejys Andrius Varnas 
taip pat užsikabino medalį už 
9 vietą asmeninėje įskaitoje 
(bendras svoris – 1,730kg)“, 
“, – vardijo A. Vanagas.

Iš viso žvejai sugavo be-
veik 44 kilogramus žuvies, 
kuri buvo pasverta ir paleista 
atgal į Širvėnos ežerą.

Aušra 
MALINAUSKIENĖ

mūno Godeliausko ir Rokiš-
kio Jaunimo Reikalų Koordi-
natoriaus Gedimino Kriovės. 
Kaip visad, organizuotas mini 
varžybas nugalėjo Draugystė. 

Už šią galimybę išbandyti 
naują žaidimą Dienos socia-
linės globos centro jaunuoliai 
dėkoja asociacijos Rokiškio 
aisštoko sporto klubo vadovui 
Vaidui Valotkai.

 Jaunuoliai ieško norinčių 
susirungti. Gal tai būsi tu?

Rokiškio dienos centro 
neįgaliems jaunuoliams 

inform.

Vaikučiai, neikite per gatvę 
kaip ši teta

2022 05 25 Rokiškio Sire-
na nufilmavo visiškai apatiš-
ką pėsčiąją, einančią tiesiai 
po važiuojančio automobilio 
ratais. Nežinia, kas dedasi 
šios moters galvoje, tačiau 
taip elgdamasi ji visiškai 
nesaugo nei savęs, nei vai-
ruotojų, galinčių įsivelti į ne-
malonią situaciją. Atstumas 
nuo šios vietos iki perėjos - 

vos 50 metrų.

Šioje Jaunystės gatvės 
atkarpoje eismas ypač in-
tensyvus, gana mažai vietos 
prasilenkti priešprieša važiuo-
jantiems automobiliams, nes 
šalikelėje nedraudžiama staty-
ti automobilių.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Gegužės 28 d. RC 
Rokiškis kviečia į renginį

Gegužės 28 d. šešta-
dienį 10 val. RC Rokiš-
kis kviečia į SUPER open 
RC RACE renginį skirtą 
mažiems ir dideliems, tu-
rintiems radijo bangomis 
valdoma modelį ir norin-
tiems jį išbandyti trasoje 
su kitais bendraminčiais.

Vaikų open grupė,
Suaugusiųjų open gru-

pė.
Modeliams didelių ribo-

jimų nėra. Kvalifikacija ir 
finalai.

Žiūrovų laukia puikus 
ekstremalūs vaizdai, gam-
ta, piknikams skirtos zo-
nos, šašlykinės.

Dalyviai atsiveža sau 
reikalingus daiktus (stalai, 
kėdes, el. prailgintuvai). 

Bus pasirūpinta elektra, 
vandeniu, kompresoriumi.

Adrenalinas garantuo-
tas. 

Dalyvio mokestis 15 
Eur.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Gausioms šeimoms bei globėjams savivaldybė per metus skiria iki 
20 tūkst. eurų finansinės paramos

Šiuo metu Rokiškio ra-
jone priskaičiuojama 320 
gausių šeimų, 46 globėjų 
šeimose auga 60 globo-
jamų vaikų. Klausantis 
Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos posėdžių, 
ypač, tvirtinant biudžetą, 
teko išgirsti pasisakymų 
esą per mažai lėšų bei dė-
mesio skiriama gausioms 
šeimoms, globėjams. Kaip 
yra iš tikrųjų, paklausė-
me Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos 
direktoriaus Andriaus 
Burnicko, savivaldybės 
šeimos tarybos atstovų 
bei vienintelės rajone šei-
mynos vadovės Jekateri-
nos Sulejevos. Buvo išvar-
dinta, ką gauna Rokiškio 
rajono gausios šeimos bei 
globėjai. Daug tai ar ma-
žai –  klausimas jau skai-
tytojams.

Išskirtinėms šeimoms – 
parama būsto 
įsigijimui arba jo 
remontui
„Rokiškio rajono savi-

valdybė  – viena iš nedauge-
lių savivaldybių Lietuvoje, 
skirianti finansinę paramą 
daugiavaikėms šeimoms ir 
globėjams įsigyti gyvena-
mąjį būstą arba atlikti jo 
remontą. Tokiu būdu su-
daromos sąlygos šeimoms 
persikelti į erdvesnius bu-
tus ar namus. Naujas būstas 
pagerina vaikų gyvenimo 
sąlygas, labiau pritaikomas 
jų poreikiams“, – pasako-
jo, kuo išskirtinė Rokiškio 
rajono savivaldybė, savi-
valdybės administracijos 
direktorius A. Burnickas.

Rokiškio rajone finansi-
nė parama daugiavaikėms 
šeimoms ir globėjams ski-
riama, vadovaujantis sa-
vivaldybės tarybos 2018 

m. gegužės 25 d. sprendi-
mu. Jis numato, kad tris ir 
daugiau vaikų auginanti 
šeima gali gauti paramą, 
kai vidutinės bendrai gy-
venančių asmenų pajamos 
per mėnesį neviršija vienų 
valstybės remiamų pajamų 
(šiuo metu - 129 Eur) dy-
džio vienam asmeniui. Ski-
riant paramą globėjams, jų 
pajamos nevertinamos tuo 
atveju, jei jie globoja gimi-
nystės ryšiais nesusijusius 
vaikus. Globėjams parama 
skiriama tik tuo atveju, jei 
globėjas iki vaiko globos 
nustatymo buvo Rokiškio 
rajono gyventojas ir glo-
boja vaiką, kuriam globa 
nustatyta Rokiškio rajono 
savivaldybės iniciatyva. 
Finansinės paramos dydis 
- iki 130 bazinių socialinių 
išmokų (toliau – BSI, kas 
šiuo metu yra 42 Eur), tai 
yra 5460 Eur būstui įsigy-
ti, iki 65 BSI (2730 Eur) – 
būsto remontui, bet tik vie-
ną kartą gyvenime.

Ar skirti paramą, 
sprendžia komisija
Šeima, pageidaujanti 

gauti paramą, kreipiasi į se-
niūniją, pateikia prašymą, 
pažymą apie šeimos sudė-
tį, pajamas, nekilnojamojo 
turto dokumentus, būsto 
pirkimo atveju - prelimi-
narią pirkimo – pardavimo 

sutartį, kitus dokumentus, 
reikalingus notarinei su-
tarčiai sudaryti. Socialinis 
darbuotojas užpildo buities 
sąlygų patikrinimo aktą. 
Prašymus svarsto ir spren-
dimą priima savivaldybės 
administracijos direkto-
riaus įsakymu sudaryta 
komisija, į kurios sudėtį 
įtraukti Socialinės paramos 
ir sveikatos, Juridinio ir 
personalo, Centralizuotos 
buhalterinės apskaitos, Sta-
tybos ir infrastruktūros plė-
tros skyriaus specialistai. 
Į komisijos posėdžius gali 
būti kviečiami seniūnijų 
specialistai, socialiniai dar-
buotojai, taip pat - Obelių 
socialinių paslaugų namų 
atvejo vadybininkai, socia-
liniai darbuotojai, šeimoms 
teikiantys socialinių įgū-
džių ugdymo, palaikymo 
ir (ar) atkūrimo paslaugas. 
Kai yra daugiau prašymų, 
pirmenybė teikiama šei-
moms, kurios prašymus 
pateikė pirmiau, atsižvel-
giama į buities sąlygų pa-
tikrinimo akte nurodytas 
aplinkybes, vaikų skaičių.

Per metus – 10-20 
tūkst. eurų parama. 
Daug?
2020 m. Rokiškio rajono 

savivaldybės taryba finan-
sinės paramos programai 
skyrė 20 tūkst. eurų. Trims 

gausioms šeimoms skir-
tos lėšos būstui įsigyti, dar 
dviem didelėms šeimoms 
ir dviem globėjams – lėšos 
remontui. 2021 m. tokioms 
šeimoms skirta 10 tūkst. 
eurų. Parama skirta vienai 
daugiavaikei šeimai na-
mui įsigyti, vienai gausiai 
šeimai ir vienam globėjui 
– būsto remontui. Šiemet 
savivaldybės tarybos skir-
ta 10 tūkst. eurų suma jau 
išdalinta dviem daugia-
vaikėms šeimoms butui ir 
namui pirkti. Šiuo metu 
finansinei paramai pateik-
tas vienas prašymas: būstą 
įsigyti norinti šeima ne-
randa jiems tinkamo buto, 
todėl prašymas negali būti 
tenkinamas. Dažniausiai 
paramos kreipiasi šeimos, 
kurios neturi savo nuosavo 
būsto arba turimas yra labai 
nedidelis, prastos būklės, 
be komunalinių patogumų.

Šeimos turi prisidėti ir
sutaupytomis lėšomis
Dažniausiai savivaldy-

bės skiriamos finansinės 
paramos tokioms šeimoms 
nepakanka, todėl jos pačios 
prisideda savo santaupomis 
arba tariasi su savininkais 
dėl galimybės pirkti būstą 
išsimokėtinai per tam tikrą 
laiką. Komisija atsižvelgia 
į šeimos aktyvų dalyvavimą 
būsto įsigijime ar remon-
te - skatina, kad pati šeima 
būtų susitaupiusi lėšų ir su-
mokėtų dalį perkamo būsto 
sumos.

Didžiausia šeima, kuriai 
buvo skirta finansinė para-
ma būstui įsigyti, augina 
devynis vaikus. Gegužės 
mėnesio pradžioje buvo 
skirti 5460 eurų septynių 
asmenų šeimai, padedant 
įsigyti butą.

Nekilnojamasis turtas, 

kai skiriama savivaldybės 
parama, perkamas šeimos 
nepilnamečių vaikų vardu. 
Už remontui skirtą paramą 
gausios šeimos atnaujina 
šildymo sistemas, langus, 
duris, keičia stogo dangą. 
Perkant būstą, po notarinės 
sutarties sudarymo, pinigai 
pervedami pardavėjui. Šei-
ma, gavusi paramą remon-
tui, turi pateikti remontui 
reikalingų medžiagų įsigiji-
mo ar paslaugų pirkimą pa-
tvirtinančius dokumentus.

Rokiškis turi ir savo 
didelės šeimos kortelę
Kaip informavo Rokiš-

kio rajono savivaldybės 
administracijos Tarpinsti-
tucinio bendradarbiavimo 
koordinatorė, savivaldybės 
šeimos tarybos narė Birutė 
Šlikienė, gausios šeimos 
rajone remiamos, išduo-
dant „Didelės šeimos kor-
telę“. Ši parama veikia nuo 
2018-ųjų ir atsirado Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
šeimos tarybos iniciatyva. 
Kortelę gauti gali sutuok-
tiniai, šeimynos globėjai, 
kurie augina ar globoja tris 
ir daugiau vaikų. Nuo 2020 
metų kortelę gauti gali ir 
neįgalų vaiką auginanti šei-
ma. Daugiavaikės šeimos 
narys, kuris yra deklaravęs 
gyvenamąją vietą Rokiškio 
rajono savivaldybėje,  už-
pildęs prašymą, ją nemoka-
mai gauna Socialinės para-
mos ir sveikatos skyriuje. 
Šiuo metu kortele naudoja-
si 200 savivaldybės šeimų.

Nors gausios šeimos gali 
naudotis Lietuvoje nuolai-
das siūlančią „Šeimos kor-
telę“, bet „Rokiškio didelės 
šeimos kortelės“ turėtojai 
gali naudotis lengvatomis, 
nuolaidomis prekėms, pas-
laugoms, renginiams, kurie 

yra arčiausiai mūsų. Apie 
teikiamas nuolaidas galima 
sužinoti savivaldybės pus-
lapyje https://rokiskis.lt/
gyventojui/seimos-taryba/.

„Katalėjos“ šeimynai 
padeda ir verslininkai
Ar Rokiškyje gausioms 

šeimoms užtenka savival-
dybės skiriamo dėmesio, 
paklausėme ir Rokiškio 
rajono gausių šeimų asoci-
acijos „Agota“ pirmininkės 
bei „Katalėjos“ šeimynos 
steigėjos Jekaterinos Sule-
jevos. Ji  Rokiškio rajono 
savivaldybės pagalba buvo 
labai patenkinta: „Pradžio-
je, kai įsteigėme šeimyną, 
galbūt nebuvo patirties, 
kaip galima tokioms šei-
moms padėti, tačiau vėliau 
viskas stojo į vėžes. Dabar 
gauname visą pagalbą, ko-
kios tik reikia. Pavyzdžiui, 
pernai už savivaldybės pa-
ramą nusipirkome mikro-
autobusą, o šiemet apšilti-
nome namą. Mūsų šeima 
tikrai didelė – dabar pas 
mus gyvena 9 nepilname-
čiai vaikai. 8 jau išleidome 
į savarankišką gyvenimą, 
tačiau jie vis tiek pas mus 
grįžta, lankosi pas brolius, 
seseris. Turime bendrauti ir 
jiems visokeriopai padėti. 
Mums padeda ne tik savi-
valdybė, bet ir AB „Rokiš-
kio sūris“, Rokiškio verslo 
klubas...“

„Katalėjos“ šeimyna kol 
kas yra vienintelė Rokiškio 
rajone, globojanti vaikus 
ne institucijoje. Paprastai 
rajonuose būna po keletą 
šeimynų. Pavyzdžiui, pagal 
gyventojų skaičių panašaus 
dydžio Radviliškio rajone 
yra įsteigtos keturios šei-
mynos. Tad Rokiškiui yra 
kur pasitempti...

Rita GRIGALIENĖ

Smurtas prieš mažametę Panemunėlio geležinkelio stotyje sulaukė 
teismo įvertinimo

Visai nesenas įvykis 
Panemunėlio geležinkelio 
stoties gyvenvietėje sulau-
kė reikiamo teismo įver-
tinimo. Dėl smurto prieš 
mažametę 23 metų to pa-
ties kaimo gyventojas T. 
J. pripažintas kaltu, pada-
ręs nusikaltimą, numatytą 
Baudžiamojo kodekso 140 
straipsnio 3 dalyje. Byla 
išnagrinėta rašytinio pro-
ceso tvarka, priimant teis-
mo baudžiamąjį įsakymą. 
Panevėžio apylinkės teismo 
Rokiškio rūmų teisėjas Ar-
tūras Dilys tenkino proku-
ratūros prašymą.

Policiją iškvietė pati 
mažametė
Trylikametė nukentėju-

sioji policiją išsikvietė pati 
po to, kai T. J. ėmė ją tampy-
ti už plaukų ir smaugti. Mer-
gaitė papasakojo, kad 2022 
m. gegužės 1 d., apie 16 va-
landą ji kartu su dviem drau-

gais iš namų atėjo į pavėsi-
nę, esančią prie darželio. Ten 
trijulė sėdėjo ir kalbėjosi, kai 
po maždaug 15 minučių at-
ėjo T. J., kuris akivaizdžiai 
buvo neblaivus. Pasak maža-
metės, netrukus vyrukas ėmė 
prie jos „lįsti“ - lietė rankas, 
kojas. Tai mergaitei nepatiko 
ir ji netrukus vyruko turėtą 
alų pačiupo ir šliūkštelėjo 
ant jo. Žinoma, neblaivus 
vaikinas supyko. Jis pradė-
jo nukentėjusiąją tampyti 
už plaukų bei sėdinčią ant 
suoliuko smaugti. Įvykį tele-
fonu nufilmavo kartu buvu-
si nukentėjusiosios draugė. 
Įraše matosi, kad T. J. buvo 
mažametę užgulęs, o ji pra-
šė liautis.  Pasak nukentėju-
siosios, pro šalį ėjo žmogus, 
kuris T. J. subarė, tuomet 
priekabus vyrukas merginą 
paleido. Anot mažametės, 
prieš kurią buvo smurtauta, 
ji dėl kaltinamojo veiksmų 
jautė skausmą.

Kaltę pripažino
Kaltinamasis, duodamas 

parodymus policijoje, savo 
kaltę pripažino. Jis papa-
sakojo, kad kartu su pažįs-
tamais gėrė Panemunėlio 
mokyklos - daugiafunkcinio 
centro, esančio Panemunėlio 
geležinkelio stoties gyven-
vietės stadione, po to pavė-
sinėje. Pasak T. J., jis buvo 
smarkiai girtas ir todėl ne 
viską gerai prisimena. Vė-
liau jam nustatytas 2,18 pro-
milių girtumas. Anksčiau su 
mergina, kuri pasiskundė dėl 
jo veiksmų, nėra konflikta-
vęs. T. J. sakė gerai nepame-
nantis, dėl ko tampė nuken-
tėjusiąją už plaukų, smaugė, 
tačiau mano, kad greičiausiai 
ji kažką pasakė, kas jam ne-
patiko. Taip pat jis prisiminė 
ir tai, kad jaunuolė ant jo iš-
pylė alų. Vaikinas pripažino, 
kad savo veiksmais galėjo 
sukelti fizinį skausmą, dėl 
savo elgesio gailėjosi.

Skaudėjo kaklą
Nukentėjusiosios mama 

papasakojo, kad po įvykio 
dukra buvo išsigandusi. Ka-
dangi mergina skundėsi, kad 
skauda kaklą, mama kartu ja 
vyko į Rokiškio rajono ligo-
ninės Priėmimo skyrių. Ten 
mergaitė gydytojui pasako-
jo, kad prie jos lindo pažįs-
tamas, ją smaugė, tampė už 
plaukų. Tos pačios dienos 
vakare mergaitei kaklą nu-
stojo skaudėti, sveikatai jo-
kių pasekmių neliko, todėl 
jos mama nusprendė civili-
nio ieškinio nereikšti.

Prašė skirti baudą
Kaltinamasis T. J. yra 

anksčiau teistas, bedarbis. 
Jis prokuroro prašė skirti 
baudą, kurią esą sumokėtų 
įsidarbinęs. Teismas įver-
tino, kad T. J. atsakomybę 
lengvinanti aplinkybė yra 
ta, kad jis prisipažino pada-

ręs nusikalstamą veiką ir dėl 
savo netinkamo elgesio nuo-
širdžiai gailisi. Jo atsakomy-
bę sunkinančios aplinkybės 
yra dvi: tai, kad nusikalsta-
mą veiką padarė, būdamas 
apsvaigęs nuo alkoholio, kas 
turėjo įtakos jo veiksmams, 
taip pat – nusikaltimą jis pa-
darė, būdamas recidyvistu, 
t. y. turėdamas neišnykusį 
teistumą.

Bauda ir viešieji darbai
Už nusikaltimą, numa-

tytą Baudžiamojo kodekso 
140 straipsnio 3 dalyje, T. 
J. teismo baudžiamuoju įsa-
kymu skirta 51 MGL (2550 
Eur) dydžio baudą. Kadangi 
byla išnagrinėta suprastinto 
proceso tvarka, į žodinį by-
los nagrinėjimą nekviečiant, 
ši bausmė sumažinta treč-
daliu, tad galutinė bausmė - 
34 MGL (1700 Eur) dydžio 
bauda. Sulaikyme išbūta 
para prilyginta 100 eurų dy-

džio baudos sumokėjimui, 
todėl T. J. skiriama bauda dar 
sumažėjo – jis turės sumokė-
ti 1600 eurų. Nustatytas 12 
mėnesių terminas tai pada-
ryti be antstolio įsikišimo. 
Kadangi T. J. nebuvo atlikęs 
ankstesniu teismo baudžia-
muoju paskirtos viešųjų dar-
bų bausmės, ji taip pat nie-
kur nedingo – jaunuolis turės 
atlikti 3 mėnesių viešųjų dar-
bų bausmę, kas mėnesį neat-
lygintinai dirbdamas po 40 
valandų visuomenės labui.

Teismo baudžiamasis įsa-
kymas priimtas 2022 m. ge-
gužės 23 d. ir per 14 dienų 
nuo šio dokumento įteikimo 
nuteistasis gali pareikšti pra-
šymą surengti žodinį bylos 
nagrinėjimą teisme, todėl 
baudžiamasis įsakymas dar 
nėra įsiteisėjęs.

Rita GRIGALIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio ugdymo įstaigoms dalyvavimas „Tūkstantmečio mokyklų“ 
programoje atvers didesnes galimybes

Ilgalaikės pažangos 
programa „Tūkstantme-
čio mokyklos“ pedagogų 
tarpe sulaukia diskusijų. 
Savivaldybės, kurios yra 
apsisprendę dalyvauti 
pirmame programos eta-
pe, iki šių metų birželio 
mėnesio pabaigos turi 
parengti savivaldybės 
švietimo pažangos planą. 
Tarp apsisprendusiųjų 
– ir Rokiškio rajono sa-
vivaldybė. Pasak Švie-
timo, mokslo ir sporto 
ministrės Jurgitos Šiugž-
dinienės, nors minėta 
programa nėra konkur-
sinė, savivaldybių pa-
žangos planai turės būti 
kokybiškai parengti, ar-
gumentuoti, orientuoti į 
ateitį, atitikti programos 
tikslus ir iš anksto nu-
matytus vertinimo kri-
terijus. Nors, kaip sakė 
Rokiškio rajono savival-
dybės Švietimo ir sporto 
skyriaus vedėjas Auri-
mas Laužadis, dar anksti 
prognozuoti, numatoma, 
kad „Tūkstantmečio mo-
kyklų“ programa į rajo-
no ugdymo įstaigas pri-
trauks apie 1,5 mln. eurų 
(be PVM) investicijas.

Apie tai - interviu su Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
Švietimo ir sporto skyriaus 
vedėju Aurimu Laužadžiu.

- Gegužės 9-10 d. vyko 
tarimasis dėl rajono mo-
kyklų dalyvavimo „Tūks-
tantmečio mokyklų“ 
programoje. Ką naujo su-
žinojote?

- Gegužės 9 d. vyko ei-
linis darbo grupės posėdis 
dėl savivaldybės švietimo 
pažangos plano, kurį turi-
me pateikti dėl dalyvavimo 
„Tūkstantmečio mokyklų” 
programoje. Darbo grupėje 
buvo tariamasi dėl konkre-
čių mokyklų veiklų, įgy-
vendinimo rodiklių, tikslų 
pasirinkimo. Gegužės 10 
d. darbo grupė susitiko su 
programos koordinatoriais 
– ekspertais. Jiems buvo 
pristatyti darbo grupės nu-
veikti darbai, programos 
koordinatoriai – ekspertai 
pateikė savo įžvalgas, at-
sakė į darbo grupės narių 
paklausimus.

- Kokią naudą duoda 
dalyvavimas šioje pro-
gramoje?

- Kol kas tik rengiamas 

pažangos planas. Dalyva-
vimas programoje suteiks 
mokykloms galimybes 
sukurti naujas mokinių 
mokymui skirtas erdves 
praktiniams įgūdžiams 
formuoti. Taip pat moky-
klos įsigys naujas mokymo 
priemones, vadovai ir mo-
kytojai mokysis, gerindami 
kompetencijas lyderystės 
ir šiuolaikinių technologijų 
taikymo kryptyse, išaugs 
tinklaveika tarp mokyklų.

- Kurios rajono moky-
klos gali pretenduoti į da-
lyvavimą programoje?

- Numatoma, kad pro-
gramoje dalyvaus Rokiškio 
Juozo Tumo – Vaižganto, 
Kamajų Antano Strazdo ir 
Pandėlio  gimnazijos, Ro-
kiškio Juozo Tūbelio ir Se-
namiesčio progimnazijos. 
Jos atitiko keliamus reika-
lavimus.

- Kokie yra keliami 
reikalavimai mokykloms, 
kurios galės dalyvauti 
programoje?

- Svarbiausias turbūt 
yra tas, kad 2022 – 2026 
metų laikotarpiu mokyklo-
se turi mokytis ne mažiau 

kaip 200 mokinių, moky-
klos turi susidaryti viziją 
tobulinti ugdymo procesą 
lyderystės, įtraukiojo, kul-
tūrinio ir STEAM ugdymo 
kryptyse.

- Ar rajono mokyklų 
vadovai noriai priima bei 
svarsto šią galimybę?

- Svarstymų etapas jau 
baigėsi, visi noriai jungėsi 
prie programos.

- Kokius, Jūsų nuomo-

ne, trūkumus turi ši pro-
grama?

- Nėra nei vienos pro-
gramos, kuri išspręstų vi-
sas problemas. Ši programa 
- dar vienas žingsnelis ko-
kybiško ugdymo ir moky-
mosi link, todėl ją vertinu 
pozityviai.

Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija infor-
muoja, kad programos įgy-
vendinimo kokybę stebės 
Europos socialinio fon-
do agentūros darbuotojai. 

Konkreti investicija savi-
valdybei priklausys nuo 
jos pažangos plano vertės 
ir mokinių skaičiaus savi-
valdybėje. Pirmojo etapo 
metu, iki 2026 m., progra-
mos galimybėmis pasinau-
dos bent 150 mokyklų, o 
galutinis programos tiks-
las, iki 2030-ųjų, kad visos 
Lietuvos mokyklos taps 
tūkstantmečio mokyklo-
mis. 

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio Juozo Tūbelio 
progimnazijos moksleiviai 
lankėsi Seime

Seime vicepirmininko 
Jono Jaručio kvietimu 
lankėsi labai šaunūs jau-
nuoliai iš Rokiškio Juozo 
Tūbelio progimnazijos 
- mokinių tarybos nariai 
ir juos lydinčios pedago-
gės: kuratorė Lina Pe-
trauskienė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Da-
lia Petrauskienė ir psicho-
logė Jurgita Kaušakytė.

Maloniai nustebino tai, 
kad 5–8 klasių moksleiviai 
ne tik išreiškė norą apsilan-
kyti Lietuvos Parlamento 
rūmuose ir dalyvauti eks-
kursijoje, bet ir itin akty-
viai dalyvavo susitikime su 
Jonu Jaručiu, kaip Rokiškio 
kraštui atstovaujančiu Sei-
mo nariu. Vaikai iš pirmų 

lūpų norėjo sužinoti apie 
darbo Seime užkulisius, 
sunkumus, kai ieškoma 
kompromisų, mokymąsi 
bendradarbiauti su kitaip 
mąstančiais kolegomis.

Jaunimas drąsiai klausi-
nėjo pačių įvairiausių da-
lykų: pradedant Seimo na-
rio laisvalaikio pomėgiais, 
mėgstamiausiais darbais 
pačiame Seime, sunkiau-
siomis pareigomis, domėji-
musi, kaip susidorojama su 
neigiamomis emocijomis, 
iki klausimo, kokių tikslų 
vedinas Seimo narys atėjo 
į Seimo rinkimus ir ar tuos 
tikslus pavyko įgyvendinti.

Taip pat vaikai domėjosi 
ir politinėmis aktualijomis, 
gavo prizų už teisingus at-
sakymus į klausimus apie 

demokratiją ir politinį gy-
venimą. „Džiugu susipažin-
ti su labai motyvuotais, dis-
ciplinuotais ir pilietiškais 
jaunais žmonėmis, kurie ne 
tik užduoda įdomių, nuo-
širdžių klausimų ar moka 
motyvuotai grįsti savo po-
ziciją, bet ir turi idėjų, ko 
reikėtų, kad gyventi Lie-
tuvoje būtų dar geriau. Ti-
kriausiai ne vienas šiandien 
susitikime dalyvavęs jau-
nasis rokiškėnas netolimoje 
ateityje bus politikas – Sei-
mą aplankė vaikai, kuriems 
nuoširdžiai rūpi, kad mūsų 
Tėvynė ir toliau augtų bei 
klestėtų“, – džiaugėsi Sei-
mo pirmininko pavaduoto-
jas Jonas Jarutis.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Nuteisti mažametę žinutėmis 
tvirkinę vyrai

Panevėžio apylinkės 
teisme išnagrinėta bau-
džiamoji byla, kurioje 
du vyrai nuteisti laisvės 
atėmimo ir apribojimo 
bausmėmis už jaunesnio 
negu šešiolikos metų as-
mens tvirkinimą. Teismo 
posėdžiai vyko už uždarų 
durų siekiant apsaugoti 
nepilnametės mergaitės 
asmens teises.

Vyrai per Facebook so-
cialinių tinklų Messenger 
programą iš savo paskyrų 
rašė nepilnametei mergaitei 
seksualinio pobūdžio žinu-
tes, prašydami atsiųsti savo 
nuogo kūno nuotraukų.

Jau kartą už tokį pat 
nusikaltimą teistas ir at-
likdamas bausmę pataisos 
namuose vėl žinutėmis tvir-
kinęs nepilnametę 35 metų 
vilnietis nuteistas 3 metų 
laisvės atėmimo bausme.

42 metų rokiškėnui, ku-
rio administracinė nuobau-
da išnykusi, skirta 8 mė-
nesių laisvės apribojimo 
bausmė su įpareigojimu 
dalyvauti elgesio pataisos 
programoje, dirbti arba būti 
registruotam Užimtumo 
tarnyboje, per 6 mėnesius 
neatlygintinai išdirbti 60 
val. sveikatos priežiūros, 
globos ir rūpybos įstaigose 
ar nevalstybinėse organiza-

cijose, kurios rūpinasi neį-
galiaisiais, nusenusiais ar 
kitais pagalbos reikalingais 
žmonėmis.

„Išnagrinėjęs visus by-
loje surinktus įrodymus, 
teismas daro išvadą, kad 
kaltinamųjų kaltė padarius 
nusikalstamas veikas  – kė-
sinimąsi į jaunesnio negu 
16 metų asmens seksuali-
nį neliečiamumą, įrodyta. 
Kadangi net atlikdamas 
bausmę pataisos namuose 
vilnietis nesusilaikė nuo 
nusikalstamų veikų da-
rymo, todėl jam skirtina 
griežčiausia bausmės rū-
šis – laisvės atėmimas, jo 
trukmę nustatant didesnę 
nei bausmės vidurkis. Ki-
tas nuteistasis - rokiškėnas 
- prisipažino padaręs nusi-
kalstamą veiką, nuoširdžiai 

gailėjosi bei savo noru pra-
dėjo atlyginti padarytą ne-
turtinę žalą, tad jam skirta 
švelnesnė – laisvės apribo-
jimo bausmė su įpareigoji-
mais“, – sakė bylą nagrinė-
jęs Panevėžio rūmų teisėjas 
Vytautas Krikščiūnas.

Abu nuteistieji turės at-
lyginti nukentėjusiosios 
advokato išlaidas bei sumo-
kėti po 2 tūkstančius eurų 
neturtinės žalos.

Nuosprendis per 20 ka-
lendorinių dienų gali būti 
skundžiamas Panevėžio 
apygardos teismui per Pa-
nevėžio apylinkės teismo 
Panevėžio rūmus.

Informaciją žiniasklaidai 
parengė: Panevėžio apylin-
kės teismo Panevėžio rūmai

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Rokiškyje - „Atskleisk talentą“ 
projekto treniruotės

Lietuvos krepšinio fe-
deracija (LKF) prista-
to atnaujintą projektą, 
skirtą U13–U18 amžiaus 
kategorijos jauniesiems 
krepšininkams ir krep-
šininkėms – Atskleisk 
talentą. Koncepciją kei-
čiantis projektas bus dar 
platesnis – apims daugiau 
amžiaus kategorijų ir lan-
kysis rekordiniame miestų 
skaičiuje, o skirtingus Lie-
tuvos kampelius aplanky-
siančio projekto treniruo-
tes ves garsūs krepšinio 

treneriai.
 
Tryliktąja Lietuvos krep-

šinio federacijos (LKF) 
projekto „Atskleisk talen-
tą“ stotele tapo Rokiškis, 
kur miesto kūno kultūros ir 
sporte centre vyko dvi treni-
ruotės.

 Pirmojoje treniruotėje 
dalyvavo 16 U13-U14 am-
žiaus grupės vaikų, o antro-
joje treniruotė sportavo 13 
U15-U16 amžiaus grupės 
jaunučių. Abi treniruotes 
vedė Lietuvos moterų krep-

šinio rinktinės vyriausiasis 
treneris Rimantas Grigas.

 Rokiškyje projekte da-
lyvavusiems treneriams 
(Gvidonas Markevičius 
ir Arnas Juškevičius) pa-
dovanoti LKF atributikos 
parduotuvės shop.ltu.ba-
sketball įsteigti sportiniai 
treningai, projekto daly-
viams įteikti marškinėliai, o 
geriausi du žaidėjai iš savo 
grupės apdovanoti NIKE 
prizais.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Į Rokiškio apylinkes ralis šiemet 
sugrįš nauju vardu

Šių metų Lietuvos auto-
mobilių ralio čempionato 
kalendoriuje ketvirtasis 
etapas numatytas rugpjū-
čio 13-14 dienomis. Penke-
rius metus kaip „Samsonas 
Rally Rokiškis“ žinomos 
varžybos nuo 2022-ųjų 
metų sezono turi naują 
vardo partnerį. Rokiškio 
apylinkėse vyksiantis ralis 
vadinsis „CBet Rally“.

Varžybų organizatorius, 
VšĮ „Automotoprojektai“ 
vadovas Audrius Gimžaus-
kas pasidžiaugė, kad prieš 
penkerius metus gimusi tra-
dicija rengti ralį Rokiškio 
apylinkėse bus tęsiama. Per 
visus, išties sėkmingus šio 
ralio organizavimo metus 
Rokiškio miestą ir jo apylin-
kes pamėgo tiek lenktyninin-
kai, tiek žiūrovai, tad palikti 
šį regioną organizatoriams 
nebuvo nė minties. Kaip 
teigia Audrius Gimžauskas, 
nuo šių metų ralis turės nau-
ją vardo partnerį ir varžybos 
vadinsis „CBet Rally“.

„Penkerius metus tęsėsi 
graži draugystė su „Sam-
sonas“ vardu ir manau, kad 
ji davė puikius vaisius tiek 
mums, tiek Martynui Sam-
sonui. Bendras projektas su 
Martynu baigėsi, tačiau iš-
siskyrėme su gražia gaida. 
„Samsono“ vardas dabar 
keliasi į Utenos regioną, 
kadangi Martynas Samso-
nas yra iš to krašto, o mes 
ir toliau esame ištikimi Ro-
kiškiui ir džiaugiamės atradę 
naują vardo partnerį čia vyk-
siančiam raliui – „CBet“.

Tikimės, kad mūsų par-
tnerystė su „CBet“ ir nauja-
sis projektas truks ne viene-
rius metus. Beje, šis vardas 
mūsų partnerių gretose vie-
nu kitu formatu buvo visus 
dvylika metų, kiek mums 
teko organizuoti įvairias ra-
lio varžybas, o dabar „CBet“ 
tampa mūsų ralio vardu. 
Džiugu, kad „CBet“ supran-
ta, jog automobilių sportas 
Lietuvoje šiuo metu yra ant 
bangos ir įdomus gali būti ne 
tik krepšinis“, - sakė „CBet 

Rally“ organizatorius Au-
drius Gimžauskas.

Kadangi ralio data aiš-
ki jau dabar, organizatoriai 
akcentuoja, kad šiemet ralis 
pirmą kartą vyks šeštadienį 
ir sekmadienį, rugpjūčio 13-
14 dienomis. Ankstesniais 
metais būdavo pasirenkamas 
penktadienis ir šeštadienis. 
Šįkart išnaudoti visą savait-
galį nuspręsta todėl, kad šie-
met rugpjūčio 15 diena, pir-
madienis yra ne darbo diena, 
todėl abi savaitgalio dienas 
žiūrovai ir dalyviai galės 
dedikuoti išskirtinai raliui, o 
pirmadienį skirti poilsiui.

Kartu su nauju vardo par-
tneriu „CBet“ šių metų raly-
je bus ir šiek tiek naujovių. 
Organizatoriai kol kas visų 
detalių neatskleidžia, tačiau 
jau artimiausiu metu bus pa-
skelbta daugiau informacijos 
apie „CBet Rally“ renginio 
formatą, greičio ruožus ir ki-
tas naujienas.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Apdovanoti „Šiltų apsilankymų“ programos savanoriai
Praėjusį šeštadienį Kaune 

buvo pagerbti ir apdovanoti 
Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus „Šiltų apsilankymų“ 
programos savanoriai, ku-
rie ne vienerius metus savo 
laiką skiria tam, kad padėtų 
vyresnio amžiaus žmonėms 
visoje Lietuvoje, keisti vie-
nišumą į draugystę. Tarp 
garbingą savanorio ženklelį 
gavusių ir rokiškėnai, kurie 
jau ne vienerius metus lanko 
ir rūpinasi miesto senjorais. 
Šiuo metu beveik trisdešimt 
Rokiškio miesto senjorų turi 
po draugą – Lietuvos Rau-
donojo Kryžiaus savanorį.  
Garbės savanorio ženkleliais 
apdovanoti net penki Rokiš-
kio skyriaus savanoriai.

„Garbės ženklais apdova-
nota buvusi skyriaus vadovė 
Regina Sketerskienė ir jos vy-
ras Jonas Sketerskas: neatsieja-
mi nuo mūsų skyriaus istorijos, 
tikri idėjų generatoriai, aktyvūs 
ir be galo atsidavę savanorystei 
žmonės. Stasė - Vanda Bal-
čiūnienė, birželio 8 dieną švę-

sianti nuostabiai gražų 80-tąjį 
jubiliejų yra energijos užtaisas, 
neišsenkančio optimizmo ir vi-
sada geros nuotaikos šaltinis. Ji 
aktyviai dalyvauja „Šiltų apsi-
lankymų“ programoje ir kitose 
veiklose. Danutė ir Terentijus 
Ivanovai - charizmatiška pora, 
nepailstamai besirūpinantys ki-
tais, globojantys vienišus žmo-
nes. Aš, kaip Rokiškio skyriaus 
vadovė, be galo didžiuojuosi ir 
džiaugiuosi pažinodama tokias 
asmenybes, galėdama mokytis 
iš jų patarimų ir kartu skleisti 
savanorystės "virusą" tokiais 
gražiais pavyzdžiais“ – apie 
savanorius ir jiems įteiktus 
apdovanojimus pasakojo Lie-
tuvos Raudono Kryžiaus Ro-
kiškio skyriaus vadovė Jurgita 
Erslovienė. 

„Šilti apsilankymai“ yra 
apie unikalią, nelengvą sa-
vanorišką veiklą ir kokybiš-
ką individualų ryšį: jausmą, 
draugystę, girdėjimą, ko reikia 
konkrečiam žmogui, kad jis 
jaustųsi matomas, girdimas 
ir vertinamas toks, koks yra. 
Svarbiausias „Šiltų apsilan-

kymų“ programos akcentas 
– savanorių dėmesys emoci-
nei vyresnio amžiaus žmonių 
savijautai, kuriant individualų 
ryšį per reguliarius susitikimus, 
nuolatinį kontakto palaikymą, 
kokybišką pokalbį, aktyvų 
klausymąsi, nuoširdų buvimą 
kartu ir skatinimą rūpintis sa-
vimi.  

Kiekvienas savanoris „Šil-
tų apsilankymų“ programoje 
kuria unikalią draugystę, sten-
giasi ugdyti įgūdžius, svarbius 
gerai nuotaikai ir kokybiškam, 
savarankiškam gyvenimui, di-
dina pasirengimą sudėtingoms 
situacijoms (kaip apsisaugoti 
nuo telefoninių sukčių, kur 
kreiptis prireikus specifinės pa-
galbos, kaip susitvarkyti namų 
aplinką, kad būtų išvengta 
griuvimo rizikos, kaip išgy-
venti netektis, kas gali suteikti 
psichologinę pagalbą ir pan.).  

Pastarieji keleri metai buvo 
tikras iššūkis tiek visai Lietu-
vai, tiek Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui. Organizacija stojo į 
pagalbą valstybei pandemijos, 
vakcinacijos, migrantų krizės 

vasarą metu. Šiandien darbuo-
jasi karo Ukrainoje akivaizdo-
je, kuomet į Lietuvą plūsta nuo 
karo bėgantys žmonės. Varo-
moji jėga visose situacijose yra 
ne kas kitas, bet savanoriai, ku-
rie yra organizacijos stiprybė ir 
didžiausias turtas.  

„Labai džiaugiamės, kad 
renginys pavyko puikiai, o 
emocijos kalbėjo pačios už 
save. Savanoriai atkeliavo iš 
visų skyrių - nuo Klaipėdos iki 
Visagino. Pasipuošę, pasitem-

pę, jautėsi pagerbti ir vertina-
mi, sulaukėme daug padėkos 
žodžių už rodomą dėmesį. 
Susirinkusieji didžiavosi bū-
dami savanoriais, didžiavosi 
būdami organizacijos dalis, na 
o mes didžiuojamės, kad turi-
me tokius ištikimus, lojalius ir 
empatiškus savanorius, juk kai 
kurie iš jų, jau ir patys būdami 
senjorai, savo kelis pastaruo-
sius dešimtmečius skiria laiką 
tiems, kam labiausiai to trūksta 
– mūsų vienišiems žmonėms“ 

– apie pavykusį renginį pasa-
kojo programos „Šilti apsilan-
kymai“ vadovė Rasa Stanke-
vičienė.  

Vienišų žmonių Rokiškio 
mieste ir rajone, deja, dar la-
bai daug, todėl Raudonajam 
Kryžiui labai reikia savanorių, 
kurie galėtų skirti savo laiką 
geriems ir prasmingiems dar-
bams ir taip prisidėtų prie ben-
druomenės stiprinimo.  

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Juodupės gimnazijoje paminėta 
gamtamokslinė diena

2022 m. gegužės 20 
d. Rokiškio rajono Juo-
dupės gimnazijoje vyko 
pradinių klasių mokinių 
gamtamokslinė diena.

Kūrybiškai integruojant 
įvairias veiklas mokiniai 
buvo skatinami pažinti ir 
tyrinėti artimąją aplinką 
(augalus, vabalus, vabz-
džius, kirmėles ir pan.), 
ugdyti pastabumą, patirti 
pažinimo džiaugsmą, mo-
komi bendrauti ir bendra-
darbiauti.

VŠĮ „Giliuko laboratori-
ja“ edukatorė pravedė edu-
kacinę programą „Druskos 
kelias: nuo seniausių iki šių 
laikų“.

Visiems mokiniams la-
bai patiko pievos gyvento-
jų ir augalų „medžioklė“. 
Vaikai ieškojo ir pateiktuo-
se lapuose žymėjo, kokius 
gyvūnėlius, augalus ir kur 
rado, juos fotografavo.

3 – 4 kl. mokiniai brai-
žė diagramas, nustatė, kad 
mokyklos teritorijoje dau-
giausia gyvena skruzdėlių.

Lyjant lietui, klasėse at-
liko įvairius eksperimentus 
su balionais ir pasidarė nu-
siraminimo balionėlį. Tre-
čiokai tyrinėjo krakmolą ir 
netgi išsivirė kisielių.

Nors ir pamokų nebuvo, 
bet vaikai buvo aktyvūs ir 
stengėsi kuo daugiau suži-
noti ir pakartoti tai, ką jau 
žinojo. Smagu, kad moki-
nukai su mokytojomis šau-
niai praleido laiką.

Rokiškio rajono 
Juodupės gimnazijos 

inform.

Juodupės gimnazijos 
abiturientams nuskambėjo 
paskutinis skambutis

Gegužės 25 – ąją nu-
skambėjo paskutinis skam-
butis Rokiškio rajono Juo-
dupės gimnazijos 66 - osios 
laidos abiturientams.

Į jautriai gražią šventę 
susirinko mokytojai, abituri-
entų tėveliai, atskubėjo sve-
čiai: Rokiškio rajono meras 
R. Godeliauskas, Juodupės 
miestelio seniūno pavaduo-

tojas M. Datkūnas, Juodupės 
lopšelio – darželio direkto-
rius V. Vaičėnas.

Ketvirtokus gimnazis-
tus šventės proga sveiki-
no gimnazijos direktorė D. 
Mineikienė, rajono meras, 
Juodupės miestelio seniūno 
pavaduotojas bei Juodupės 
lopšelio – darželio direkto-
rius.

Pirmųjų mokytojų var-

du sveikinimo žodį tarė M. 
Ašakėnienė, klasės vadovė I. 
Savickienė džiaugėsi gerais 
auklėtiniais ir tėveliais, pa-
dėkojo už gražų bendravimą 
ir bendradarbiavimą.

Šventę organizavo III kla-
sės gimnazistai ir jų auklėto-
ja R. Šimėnienė.

Rokiškio rajono 
Juodupės gimnazijos 

inform.

Kavoliškio bendruomenės 
sporto šventė „Mes jau judame“

Kasmet vyksta jau tra-
dicine tapusi sporto šventė 
Kavoliškio kaimo bendruo-
menėje.

 
Gegužės 20-osios rytas prie 

Kavoliškio kaimo bendruome-
nės namų, parke prasidėjo neį-
prastu šurmuliu.

 Čia startavo projektas 
„Mes jau judame“. Apsiginkla-
vę būtiniausiais įrankiais bei 
šypsenomis dirbome įsijuosę.

 Kabinome, rišome, kalėme, 
statėme: vyko paruošiamieji 
darbai, populiarinti sveiką gy-
venseną. Tą pripažino ir saulės 
nušviestas dangus.

 Atvykę sportiškiausios 
Rokiškio mokyklos-darželio 

„Ąžuoliukas“ rungties „Džiun-
glių tako“ tarzanės Rasa, Justė 
ir Violeta, įdomiai paruošė par-
ke džiunglių taką, o stadione 
rengė trąsas Rokiškio sporto 
klubo „Viesulas“ vadovas Ro-
mas. Sportinės varžybos vyko 
su entuziazmu. 

Ir maži ir dideli domėjosi 
Rokiškio karo prievolės pos-
kyrio ginklų paroda, vadovas 
Kęstutis. 

Gausiausiai dalyvavo Ro-
kiškio mokyklos-darželio 
„Ąžuoliukas“ jaunieji sporti-
ninkai. 

Intensyvias veiklas ben-
druomenės kieme pakeitė 
skambi muzika: Jurgitos ko-
lektyvas „Pilenė“ ir muzikan-

tas Robertas, juos įgarsino To-
mas ir Kajus. 

Po įtemptų varžybų, gavę 
apdovanojimus, vaišinomės 
nuostabaus skonio koše ir ki-
tais gardėsiais, kuriuos paruošė 
UAB „Anilina" ir šeimininkė 
Zita. 

Šventės rengėjai dėkoja: 
Ačiū visiems, kurie prisidėjo 
prie projekto įgyvendinimo 
ir padėjo organizuoti šventę. 
Ačiū visiems už judėjimą kar-
tu. Tikime, kad šventė leido 
patirti geriausius, gražiausius ir 
šilčiausius įspūdžius. Sportuo-
kime ir būsime sveiki.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Rokiškio krašto muziejuje atidaryta paroda 
„Raimondas Gailiūnas Rokiškio dvare”

Rokiškio krašto muzie-
juje gegužės 20 d. atidaryta 
paroda „Raimondas Gailiū-
nas Rokiškio dvare”.

 
Paroda parengta bendradar-

biaujant su galerija iš Vilniaus 
Contout Art Gallery. Neabe-
jotinai ši paroda – vienas iš tų 
renginių, kuriuos ilgai ir malo-
niai prisiminsime.

 Prisiminsime, nes tai – pui-
kaus menininko Raimondo 
Gailiūno paroda. Taip pat ir dėl 
to, kad ne taip dažnai pavyksta 
įgyvendinti tokius grandiozi-
nius bendradarbiavimo projek-
tus tarp kelių, gan skirtingus 
veiklos modelius vystančių, 
institucijų – šiuolaikiniams 
menininkams atstovaujančios 
meno galerijos ir istorinį-kul-
tūrinį paveldą saugančio mu-
ziejaus. Šiuo atveju – dvaro 
muziejaus, kuriame be kita ko 

eksponuojami čia gyvenusių 
dvarininkų daiktai – drabužiai, 
trofėjai, baldai. Muziejaus, su 
kuriuo R. Gailiūną sieja itin 
tamprūs ryšiai – menininkas 
dirba ir gyvena Rokiškyje nuo 
vaikystės, o muziejų restauruo-
jant, jam buvo suteikta gali-
mybė vienoje iš salių įsirengti 
laikiną studiją.

 Parodos architektei Ie-
vai Cicėnaitei padedant, ryš-
kiaspalviai R. Gialiūno kūri-
niai švelniai nugulė ant dvaro 
menių sienų, sukurdami dialo-
gą su čia esančiais muziejaus 
eksponatais. Salėje, kurioje 
menininkas turėjo laikiną stu-
diją, kabančius dvarininkų 
portretus šiandien kalbina pa-
ties menininko jaunystės nuo-
trauka, įkomponuota kūrinyje 
„Kažkuris iš mūsų“, 1998. R. 
Gailiūno paveikslų personažai 
tarsi praskleidžia dvaro už-

kulisius šiandieniniam dvaro 
lankytojui, o seniesiems dvaro 
gyventojams naktimis rodo 
šių dienų gyvenimo grima-
sas. Šmaikščiai, bet labiau su 
rūpesčiu nei priekaištu, meni-
ninkas reflektuoja šiandieninį 
gyvenimą.

 Kviečiame aplankyti paro-
dą iki rugpjūčio 14 dienos. 

Parodos grafinį dizainą kūrė 
Laura Grigaliunaitė.

Parodą remia Lietuvos kul-
tūros taryba ir Rokiškio rajono 
savivaldybė.

Parodos atidarymo akimir-
kas įamžino Lukas Barbier.

Parodą pristatyti padėjo Dr. 
Vidas Poškus.

 Rokiškio krašto muziejus 
(Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis) 
darbo laikas II–VII 10.00–
18.00

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.
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Jaunieji ūkininkai greitai galės teikti paraiškas
Nuo birželio 1 d. ša-

lies jaunieji ūkininkai 
vėl turės galimybę teikti 
paraiškas pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos (KPP) 
priemonės „Ūkio ir verslo 
plėtra“ veiklos sritį „Pa-
rama jaunųjų ūkininkų 
įsikūrimui“. Paraiškos 
bus renkamos iki liepos 
29 d. Šiam paraiškų rin-
kimo etapui skirta 22 821 
887 Eur Europos Sąjun-
gos ir Lietuvos biudžeto 
lėšų.

 
Kas gali pretenduoti į 
paramą 
Į paramą gali preten-

duoti jaunieji ūkininkai, 
užsiimantys žemės ūkio 
produktų gamyba, taip pat 
prekinių žemės ūkio pro-
duktų, pagamintų (išaugin-
tų) jaunojo ūkininko valdo-
je, apdorojimu, perdirbimu 
bei tiekimu rinkai bei ats-
tovaujantys šiems sekto-
riams:

gyvulininkystės;
sodininkystės;
daržininkystės;
uogininkystės;
augalininkystės.
Pareiškėjai – jaunieji 

ūkininkai – turi būti ne vy-
resni nei 40 metų (paraiš-
kos teikimo metu dar nėra 
suėję 41 metai), ne anks-
čiau kaip prieš 2 metus iki 
paramos paraiškos pateiki-
mo įregistravę žemės ūkio 
valdą ir ūkį savo vardu bei 
pirmą kartą besisteigiantys 
žemės ūkio valdoje ir ūkyje 
kaip ūkio valdytojai.

 Jaunasis ūkininkas turi 
būti įgijęs (arba iki verslo 
plano įgyvendinimo pabai-
gos įsipareigoja įgyti) bent 
vieną iš šių profesinių įgū-
džių bei kompetencijų: pro-
fesinį žemės ūkio srities iš-
silavinimą arba žemės ūkio 
srities profesinę kvalifika-
ciją, aukštąjį žemės ūkio ir 
(arba) veterinarijos srities 
išsilavinimą, išklausęs jau-
nųjų ūkininkų kompetenci-
jos ugdymo programą.

 Jaunojo ūkininko pla-
nuojamas valdos ekonomi-
nis dydis (VED) turi būti 
ne mažesnis kaip 8 000 Eur 
ir ne didesnis kaip 70 000 
Eur per metus. Pieninin-
kyste užsiimančių jaunų-
jų ūkininkų planuojamas 
pieninių veislių melžiamų 
karvių vidutinis metinis 
skaičius turi būti ne mažes-
nis kaip 10. VED ir viduti-
nis metinis karvių skaičius 
skaičiuojamas pagal Pro-
dukcijos standartine verte 
išreikšto žemės ūkio valdos 
ekonominio dydžio apskai-
čiavimo tvarkos aprašą.

 Jaunasis ūkininkas bus 
tinkamas gauti paramą, 
jei jis, kaip ūkio ir (arba) 
valdos valdytojas, nebuvo 
ir nėra pateikęs paraiškos 
tiesioginėms išmokoms 
gauti. Kreiptis dėl tiesio-
ginių išmokų jis gali tik po 
paraiškos pateikimo, bet ne 
vėliau kaip per 18 mėnesių 
nuo sprendimo skirti para-
mą priėmimo dienos.

 
Parama mokama 
dviem dalimis
 Paramos suma vienam 

paramos gavėjui gali siekti 
40 000 Eur, kompensuojant 
100 proc. visų tinkamų fi-
nansuoti projekto išlaidų.

 Pareiškėjui ir sutuok-
tiniui (tik santuokos lai-
kotarpiu, neatsižvelgiant į 
tai, koks laiko tarpas praėjo 
nuo paramos gavimo) ben-
dra paramos suma negali 
viršyti minėtos išmokos 
sumos.

 Taip pat bendrai visų 
pareiškėjų, kurie kuriasi 
padalytose valdose, kurios 
buvo sukurtos iš tos pačios 
vienos valdos sklypų, para-
mos suma negali viršyti 40 
000 Eur.

 Parama mokama 2 dali-
nėmis išmokomis – 80 proc. 
paramos sumos sudaranti 
pirmoji išmokos dalis mo-
kama po sprendimo skirti 
paramą. Likusioji 20 proc. 
paramos sumos išmokos 
dalis mokama kitais metais 
po verslo plano įgyvendi-
nimo, bet tik tuo atveju, 
jei verslo planas tinkamai 
įgyvendintas. Tinkamai ne-
įgyvendinus verslo plano, 
susigrąžinama ir išmokėta 
paramos dalis.

 Mokėjimo prašymas dėl 
likusios paramos sumos da-
lies turi būti pateiktas ne 
vėliau kaip vasario mėne-
sį, pasibaigus finansiniams 
metams, kai verslo planas 
buvo įgyvendintas tinka-
mai.

 
Tinkamos išlaidos
Tinkamomis laikomos 

išlaidos, kurios yra būtinos, 
naudojamos verslo planui 
įgyvendinti ir numatytai 
veiklai vykdyti bei tiesio-
giai susijusios su remiama 
veikla ir planuojamu įkurti 
žemės ūkio sektoriumi. Jos 
negali būti įsigytos iš susi-
jusių asmenų.

 
Atrankos kriterijai 
Paraiškos bus vertina-

mos suteikiant joms balus 
už atitiktį šiems įgyvendini-
mo taisyklėse nustatytiems 
atrankos kriterijams.

 1. Įgyvendinus verslo 
planą, pareiškėjo ūkio eko-
nominis dydis, išreikštas 
VED, sudarys ir visu verslo 
plano kontrolės laikotarpiu 
bus (apvalinama iki sveiko-
jo skaičiaus):

nuo 10 000 Eur iki 15 
000 Eur – suteikiami 4 ba-
lai;

nuo 15 001 Eur iki 20 
000 Eur – suteikiami 8 ba-
lai;

nuo 20 001 Eur iki 25 
000 Eur – suteikiama 12 
balų;

nuo 25 001 Eur iki 30 
000 Eur – suteikiama 16 
balų;

nuo 30 001 Eur ir dau-
giau – suteikiama 20 balų.

2. Kuriamas gyvulinin-
kystės, daržininkystės, uo-
gininkystės, sodininkystės 
(kai pajamos iš kurio nors 
nurodyto žemės ūkio sek-

toriaus, įgyvendinus verslo 
planą ir visu verslo plano 
kontrolės laikotarpiu suda-
ro ne mažiau kaip 50 proc. 
visų veiklos pajamų) arba 
mišrusis ūkis (atitiktis pati-
krinama pagal Pažymą apie 
žemės ūkio veiklos subjekto 
praėjusių kalendorinių metų 
pajamas, parengtą vadovau-
jantis Žemės ūkio veiklos 
subjektų pajamų dalies, 
gaunamos iš žemės ūkio 
veiklos, įvertinimo meto-
dika, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio 
ministro 2003 m. vasario 26 
d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl 
Žemės ūkio veiklos subjek-
tų pajamų dalies, gaunamos 
iš žemės ūkio veiklos, įver-
tinimo metodikos patvirti-
nimo“), kai:

 2.1. pareiškėjas, kurian-
tis gyvulininkystės ūkį (kai 
pajamos iš gyvulininkystės, 
įgyvendinus verslo planą ir 
visu verslo plano kontro-
lės laikotarpiu, sudaro ne 
mažiau kaip 50 proc. visų 
veiklos pajamų), įsipareigo-
ja, kad, įgyvendinus verslo 
planą, sutartinių gyvulių 
(SG) skaičius ūkyje sudarys 
ir visu kontrolės laikotarpiu 
bus (SG skaičiuojamas va-
dovaujantis Ūkinių gyvūnų 
perskaičiavimo į sutartinius 
gyvulius lentele, patvirtin-
ta Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro 2020 
m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 
3D-246 „Dėl ūkinių gyvūnų 
perskaičiavimo į sutartinius 
gyvulius“):

 - nuo 6,00 iki 8,99 SG – 
suteikiami 4 balai;

- nuo 9,00 iki 11,99 SG – 
suteikiami 8 balai;

- nuo 12,00 iki 14,99 SG 
– suteikiama 12 balų;

- nuo 15,00 iki 17,99 SG 
– suteikiama 16 balų;

- nuo 18,00 SG ir dau-
giau – suteikiama 20 balų;

 2.2.pareiškėjui, kurian-
čiam bitininkystės ūkį (kai 
pajamos iš bitininkystės, 
įgyvendinus verslo planą ir 
visu verslo plano kontrolės 
laikotarpiu, sudaro ne ma-
žiau kaip 50 proc. visų vei-
klos pajamų), suteikiama 15 
balų;

 2.3. pareiškėjas, kurian-
tis daržininkystės, uoginin-
kystės, sodininkystės ūkį 
(kai pajamos iš kurio nors 
nurodyto žemės ūkio sek-
toriaus, įgyvendinus verslo 
planą ir visu verslo plano 
kontrolės laikotarpiu, suda-
ro ne mažiau kaip 50 proc. 
visų veiklos pajamų), įsi-
pareigoja, kad, įgyvendinus 
verslo planą ir visu kontro-
lės laikotarpiu, ne mažiau 
kaip 50 proc. jo teisėtais 
pagrindais valdomų žemės 
ūkio naudmenų (ŽŪN) bus 
užsodinta kuriamo ūkio 
specializacijos augalais, su-
teikiama 15 balų;

 
2.4. pareiškėjas, kurian-

tis mišrųjį ūkį, kuriame 
viena iš veiklų yra gyvuli-
ninkystė, įsipareigoja, kad, 
įgyvendinus verslo planą, 
pajamos iš gyvulininkys-
tės veiklos sudarys ir visu 
kontrolės laikotarpiu bus ne 
mažesnės kaip:

 - nuo 30,00 proc. iki 
39,99 proc. visų veiklos pa-
jamų – suteikiama 10 balų;

- nuo 40,00 proc. iki 
49,99 proc. visų veiklos pa-
jamų – suteikiama 15 balų.

 3. Pareiškėjas paraiškos 
teikimo metu turi daugiau 
ha nuosavybės teise valdo-
mų ŽŪN, įtrauktų į valdą, 
kurias įsipareigoja išlaikyti 
iki verslo plano kontrolės 
laikotarpio pabaigos. Už 
vieną ha nuosavybės teise 
valdomų ŽŪN suteikiama 
po du balus, tačiau didžiau-
sias balų kiekis negali vir-

šyti 10 balų (atrankos ba-
lai skiriami už pareiškėjo 
nuosavybės teise valdomas 
ŽŪN). 

4. Pareiškėjas yra asoci-
juotos žemdirbių savivaldos 
organizacijos, kurios veikla 
apima visą Lietuvos Respu-
blikos teritoriją ir veiklos 
trukmė yra ne mažesnė kaip 
5 metai, narys (pateikiamas 
patvirtinimo dokumentas) – 
suteikiami 5 balai.

 5. Verslo planui įgyven-
dinti prašoma mažesnės 
paramos sumos, nei galima 
didžiausia įgyvendinimo 
taisyklėse nustatyta para-
mos suma, už kiekvieną 
sumažintą procentą pareiš-
kėjui suteikiama 0,5 balo, 
bet ne daugiau kaip 20 balų 
(pvz., pareiškėjas didžiau-
sią galimą prašomą para-
mos sumą susimažina 10 
proc., už tai jam suteikiami 
5 balai).

 6. Verslo planas įgyven-
dinamas vietovėse, kuriose 
esama gamtinių ar kitų spe-
cifinių kliūčių (pareiškėjo 
ūkis laikomas esančiu vie-
tovėse, kuriose esama gam-
tinių ar kitokių specifinių 
kliūčių, jei šiose vietovėse 
yra ne mažiau kaip 50 proc. 
jo ŽŪN ploto (vietovės, 
kuriose esama gamtinių ar 
kitų specifinių kliūčių, yra 
nurodytos KPP priemo-
nės „Išmokos už vietoves, 
kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių“ 
įgyvendinimo taisyklėse, 
patvirtintose Lietuvos Res-
publikos žemės ūkio minis-
tro 2015 m. balandžio 1 d. 
įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl 
Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų progra-
mos priemonės „Išmokos 
už vietoves, kuriose esama 
gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių“ įgyvendinimo tai-
syklių patvirtinimo“), kai 

kuriamas gyvulininkystės 
(kai planuojamos pajamos 
iš gyvulininkystės, įgyven-
dinus verslo planą ir visu 
verslo plano kontrolės lai-
kotarpiu, sudaro ne mažiau 
kaip 50 proc. visų veiklos 
pajamų) arba mišrusis ūkis, 
kuriame viena iš veiklų yra 
gyvulininkystė, – suteikia-
ma 10 balų (vertinama pa-
gal paramos paraiškos pa-
teikimo dienos duomenis).

 7. Pareiškėjas, teikda-
mas paraišką, turi profesinį 
žemės ūkio srities išsilavi-
nimą arba žemės ūkio sri-
ties profesinę kvalifikaciją, 
arba aukštąjį žemės ūkio ir 
(arba) veterinarijos srities 
išsilavinimą – suteikiama 
15 balų. Atitiktis šiam kri-
terijui nustatoma vadovau-
jantis Lietuvos švietimo 
klasifikatoriumi. Kokiai 
švietimo sričiai priskiriama 
konkreti specialybė, gali-
ma patikrinti pagal Studijų, 
mokymo programų ir kvali-
fikacijų registro duomenis, 
kurie skelbiami AIKOS.

 Norint gauti paramą, 
būtina surinkti 50 atrankos 
balų. Paraiškos, nesurinku-
sio šio balų skaičiaus, bus 
atmestos ir toliau nebever-
tinamos.

 
Paraiškų teikimo 
tvarka
Dokumentai bus priima-

mi tik elektroniniu būdu, 
naudojantis Žemės ūkio mi-
nisterijos informacine siste-
ma (ŽŪMIS) adresu www.
zumis.lt.

 
Naudinga informacija
Informacija teikiantiems 

paraiškas
Dokumentų teikimas el. 

būdu
Atmintinė

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Dėl parengto Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savival-
dybės) Panemunėlio seniūnijos Šetekšnų kadastro vietovės 
žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ro-
kiškio skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2022-06-10 ‒ 
2022-06-26, darbo dienomis nuo 10.00 iki 15.45 val., Skyriuje, 
Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 101A kab., bus eksponuojamas ir vie-
šai svarstomas parengtas Panevėžio apskrities Rokiškio rajono 
(savivaldybės) Panemunėlio seniūnijos Šetekšnų kadastro vieto-
vės žemės reformos žemėtvarkos projektas (toliau ‒ Projektas). 
Projekto autorius 2022-06-16 ir 2022-06-22 nuo 10.00 iki 15.00 
val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus. Su projek-
to autoriumi galima susisiekti telefonu 8 646 89 166.
Suinteresuoti asmenys iki 2022-06-26 savo pasiūlymus ir pre-
tenzijas dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu, el. paštu: rokis-
kis@nzt.lt. 
Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2022-06-30, 
9.00 val. Skyriuje, Rokiškio m., P. Cvirkos g. 7, 101A kab.

Užs. 1760

Dėl prašymų pateikimo rengiant Panevėžio apskrities Rokiš-
kio rajono (savivaldybės) Pandėlio seniūnijos Panemunio ka-
dastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiš-
kio skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2022 m. birželio 20 
d. bus pradėtas rengti 488,0667 ha teritorijos Panevėžio apskri-
ties Rokiškio rajono (savivaldybės) Pandėlio seniūnijos Panemunio 
kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asme-
nys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžin-
ti natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus 
ar vandens telkinius, taip pat pirkti, nuomoti, gauti neatlygintinai 
naudotis arba patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus, iki 2022 
m. birželio 14 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo dar-
bus vykdo:
Virginija Grišinienė (valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Šiau-
lių žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, tel. 8 646 89166). Su laisvos 
žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje 
www.nzt.lt arba Skyriuje, P. Cvirkos g. 7, 42163 Rokiškis, 201 kab., 
darbo dienomis I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.

Užs. 1761

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 7323/0004:338), esan-
čio Gineišių k., Pandėlio sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad  UAB 
„Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr.2M-M-59) 2022-06-07 10 val. vykdys žemės sklypo 
(proj Nr. 212/4), esančio Gineišių k., Pandėlio sen., Rokiškio r., ribų 
ženklinimo darbus.       
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB 
„Geo optimus“ matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, Ro-
kiškis, el. paštu ramunas7@gmail.com arba telefonu 8 685 
77037

Užs. 1762
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09:20 Princesė Gulbė. Karališki šnipų 
nuotykiai 
11:00 Maksas 
13:15 Naujokai
15:10 Labas rytas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kapų plėšikė Lara Kroft 
21:50 Parako kokteilis 
00:10 Viskas ore! 
02:20 Šeimynėlė

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Savickas classic 2021 
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas 
10:00 Pričiupom!

10:30 Liūtų valdžia 
11:40 Negyvenamose salose su Beru 
Grilsu
12:45 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos
13:55 Pragaro virtuvė 
14:55 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Juodasis sąrašas
20:30 Supermenas ir Luiza
22:30 Sūnus paklydėlis
23:30 Narkotikų prekeiviai. Meksika
00:50 Spausk gaiduką!

Lrytas

06.00 Daktarė Kovalčiuk
08.00 Miško balsas
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu
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06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Klauskite daktaro
08:00 Beatos virtuvė
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Maži, bet ypatingi: 
vėžliai
12:50 Lotynų Amerikos 
platybėse  
13:45 Jaunasis Montalbanas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuoju Lietuvą

23:00 LRT radijo žinios
23:05 7.39 
00:40 Laisvės kaina 
02:25 Kestneris ir Mažasis 
Antradienis
04:10 Jaunasis Montalbanas

Tv3

06:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsonai
09:00 Amžius ne riba
09:30 Sveikata.lt
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu
11:00 Penkių žvaigždučių būsta
11:30 Laukinė Japonija

12:40 Laukinis Peru. Andų mūšio 
laukas
13:50 Mano augintinis dinozauras
15:50 Ilgai ir laimingai: Pelenės 
istorija
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
21:30 Barbarų belaukiant
23:50 Palikti Aliaskoje
02:00 Nesunaikinami
04:25 Elementaru
05:20 Mikė

Lnk

06:30 Neramūs ir triukšmingi 
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija
08:00 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Vasaros stovyklos sala
09:30 Ričis Didysis 

11:10 Kitokia Pelenės istorija
13:05 Jokio supratimo 
15:00 Ponas Bynas
15:35 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Monstrų šeimynėlė 
21:25 Šeimynėlė 
23:50 Senoji mokykla
01:40 Kaip diena ir naktis

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Negyvenamose salose su Beru 
Grilsu
08:00 Varom! 
09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina
10:00 Pričiupom! 

10:30 Laukinė Šri Lanka 
11:40 Negyvenamose salose su Beru 
Grilsu
12:45 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos
13:55 Pragaro virtuvė 
14:55 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Kaukės
22:00 Spausk gaiduką! 
23:50 Operacija "Baltosios pupytės
02:00 Snaiperis. Tobulas šūvis

Lrytas

06.00 Daktarė Kovalčiuk
08.00 Vyrų šešėlyje
08.30 Kryptys
09.00 Aiškiaregė
10.00 Vantos lapas
10.30 Klausimėlis
11.00 Švarūs miestai

11.30 Inovacijų DNR
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Pėdsakas. Ukraina
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos dvarai 
17.00 Miško balsas
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Kaip naciai pralaimėjo karą
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Pėdsakas. Ukraina“ 
02.50 Reali mistika
03.35 Lietuvos dvarai
04.00 Miško balsas
04.20 Aiškiaregė
05.10 Inovacijų DNR
05.35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Planeta Žemė 2 
12:55 Amerika iš paukščio 
skrydžio
13:50 Mis Marpl. 
Nekaltumo įrodymas

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Paramos Ukrainai koncertas
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Jaunieji slaugytojai 
21:45 Seserų Fontanų siuvykla 
23:35 Edeno sodas
01:10 7.39 
02:45 Maži, bet ypatingi: vėžliai 
03:35 Planeta Žemė 2
04:25 Mis Marpl. Nekaltumo 
įrodymas

Tv3

05:20 Mikė
06:00 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas

08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsonai
09:00 Svajonių ūkis
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Laukinė Japonija
13:10 Meilė keliauja laiku. Smaragdas
15:30 Viliojimo menas
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai
22:30 Londono apgultis

Lnk

06:20 Neramūs ir triukšmingi 
06:50 Bunikula 
07:20 Deksterio laboratorija 
07:50 Padūkėlių lenktynės 
08:20 Tomo ir Džerio šou 
08:50 Obuolys ir Svogūnas 

10.30 Klausimėlis
11.00 Bušido ringas
11.30 Grilio skanėstai
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Pėdsakas. Ukraina
16.00 Žinios
16.30 24/7
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje su 
V.Mačiuliu
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos dvarai
21.00  24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija 
01.00 Pėdsakas. Ukraina
02.50 Reali mistika
03.35 24/7
04.20 Aiškiaregė
05.10 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Dviračio žinios
12:00 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
12:30 Tai kur toliau?
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas

22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Viena byla dviem
00:10 Komisaras Reksas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:15 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė 
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:00 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Tautos tarnas
20:30 (ne) Viskas įskaičiuota
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas
00:40 Rezidentas
01:40 Elementaru
02:35 Perėja
03:35 Naujakuriai
04:05 Rezidentas
05:05 Moderni šeima

Lnk

06:00 Rimti reikalai
06:30 KK2 penktadienis
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
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai  
21:30 Žinios
22:30 Pagirios Tailande 
00:30 Paskutinis laivas
01:30 Parako kokteilis
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Liūtų valdžia 

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 Tamsos riteris
00:05 Juodasis sąrašas
01:05 Sūnus paklydėlis
02:05 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika
03:15 Supermenas ir Luiza

Lrytas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Kryptys
07.00 Švarūs miestai
07.30 Aiškiaregė
10.05 Gyvenimo linija

11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė.
12.30 Kaimo akademija
 13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 Lietuva tiesiogiai
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 24/7
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvenimo linija
03.55 24/7
04.35 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Gyventi kaime gera
12:30 1000 pasaulio 
stebuklų
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Premjera. Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuvos sienos
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 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuvos sienos
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

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

07:40 Tautos tarnas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Tautos tarnas
20:30 (ne) Viskas įskaičiuota
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Bet kokia kaina
00:45 Rezidentas
01:45 Elementaru
02:45 Perėja
03:45 Naujakuriai
04:15 Rezidentas
05:10 Moderni šeima

Lnk

06:00 Rimti reikalai 
06:30 Nuo... Iki... 

07:30 KK2 
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
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 
21:30 Žinios
22:30 Karštakošė gražuolė 
00:20 Paskutinis laivas
01:20 Pagirios Tailande
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 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 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
22:45 Tamsos riteris
01:45 Strėlė

Lrytas

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

12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Lietuva tiesiogiai
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 #NeSpaudai
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvenimo linija
03.55 #NeSpaudai
04.35 Reali mistika
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PASLAUGOS

•  Nebrangiai atkuriu 
nespalvotų nuotraukų spalvas, 
retušuoju, atlieku asmenines 
fotosesijas. Daugiau 
informacijos ir kainos: 
superfoto.lt .  
Tel. 8 625 77 529. Rokiškis
•  Pjaunu statybinę medieną 
pagal užsakymą. Pristatau 
į vietą . Tel. 8 656 51 760. 
Rokiškis

PERKA
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•  Perku traktorinę priekabą ( 
gali būti be dokumentų) .  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
•  Perku Žigulio automobilių 
vožtuvų nuspaudimo rankeną, 
padangų montavimo įrankius, 
padangų pripaudimo rankeną 
. Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
•  Perku senu motociklu 
(Ural, Dniepr, Emka, Jawa ir 
kt.) dalis, knygutes . Kaina 
100 Eur. Tel. 8 622 11 457. 
Rokiškis
•  Įmonė nuolat perka 
važiuojančius ir 
nevažiuojančius automobilius. 
Atsikaitome vietoje, išrašome 
visus reikiamus dokumentus. 

Perkame ir traktorius. 
Išsivežame patys .  
Tel. 8 630 57 863. Rokiškis

BALDAI

•  Geros būklės fotelį-lovą. 
Nesutrintas, kaip naujas. 
Yra patalynės dėžė. Pasiimti 
patiems . Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 698 78 194. Rokiškis
• Tik išpakuotus ir surinktus 
naujus lauko baldus. Mums 
maži. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 656 34 849. Rokiškis
•  Dvigulę lovą be čiužinio. 
Tinkama 200x160 cm 
čiužiniui. Yra pakėlimo 
mechanizmas ir daug vietos 
po lova, lentynėlės . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 686 53 765. 
Rokiškis
•  Naudotus baldus iš 
Vokietijos 3+2+1 . Kaina 
200 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis

KITA

•  Kepsninę - rūkyklą . Kaina 
400 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
•  Kazano krosnelę . Kaina 
120 Eur. Tel. 8 695 00 462. 
Rokiškis
•  Šašlykinę . Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 695 00 462. Rokiškis

•  Naują polikarbonatinį 
šiltnamį 3x10 m . Kaina 
550 Eur. Tel. 8 682 48 987. 
Rokiškis
• Lapuočių malkas. Traktorinė 
priekaba, 8 metrai. Kaladėmis 
300 Eur., skaldytos 350 Eur. 
Tel. 8 615 83 220. Rokiškis
• Naują automobilinį 
kompresorių. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Skaldytas malkas .  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
•  Lapuočių malkas rąstais, 
kaladėmis arba skaldytas . 
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
•  Popieriaus smulkintuvą . 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 
962. Rokiškis
•  Verpimo ratelį su siūlų 
vyniotuvu . Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Tvirtą automatikos skydo 
dėžę 50x50x26 cm . Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Du trifazius elektros 
kirtiklius 100 ir 250 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Lankstų varinį kabelį 4x16, 
ilgis 4 m . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Bokštinės vandens 
siurblinės valdymo skydą 380 
V iki 20 A . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Tarpines reles 24 ir 230 V . 
Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Naudotus magnetinius 
paleidėjus PME-211 380/230 
V, 25 A, PME-121 .  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazį el. automatą: AE tipo 
63 A. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 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
• Juodą dujokaukę. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 608 07 150. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

•  Čedasų m. 15 min. nuo 
Rokiškio namą 64,15 kv. m. 
3 kambariai, virtuvė, ūkinis, 
šulinys. Viename kambaryje 
reiktų keisti grindis. Medinis 
namas, apmūrytas. Yra patalpa 
vonios kambariui įrengti. 
Erdvus 20 a sklypas . Kaina 
11000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  Žemės ūkio paskirties 1,2 
ha sklypą Paroki&scaron;kyje 
. Kaina 15000 Eur. Tel. 8 608 
28 256. Rokiškis
•  Žemės ūkio paskirties 
sklypą Roki&scaron;kio 
rajone, netoli Obelių, Dumblių 
kaime. Kreiptis a. ž. arba 

telefonu . Tel. 8 617 49 347. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Mūrinis namas. Langai į dvi 
puses, sutvarkyta laiptinė, 
išdidinta automobilių 
stovėjimo aikštelė. Pirmas 
aukštas. Arti darželis, 
mokykla. Yra rūsys. 
Reikalingas remontas. Kaina 
34500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  2 kambarių šviesų šiltą 
jaukų butą Kauno g. 4/4 
aukšte. Privalumai: atliktas 
kapitalinis remontas, maži 
mokesčiai, gera namo lokacija 
(šalia centro, ugdymo įstaigų, 
pro langus vaizdas į Rokiškio 
senamiestį) . Kaina 37000 Eur. 
Tel. 8 636 60 124. Rokiškis
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•  3 kambarių butą 68 kv. m. 
Trečias aukštas iš keturių. 
Obeliai . Kaina 17000 Eur. 
Tel. 8 620 36 306. Rokiškis
•  Keisčiau 1 kambario butą 
Širvio gatvėje (3 aukštas), 
į 2, 3 arba 4 kambarių butą 
ne aukščiau kaip 3 aukšte. 
Buto neparduodu. Domina tik 
keitimas . Tel. 8 615 78 849. 
Rokiškis
•  Dalį mūrinio namo. Gerai 
įrengtas. Virtuvė, tualetas, 
dušas. 68 kv. m, miesto 
vandentiekis, kanalizacija. 
Galimybė pirkti visą namą . 
Kaina 67000 Eur. Tel. 8 698 
31 695. Rokiškis
•  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
• 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 Rokiškyje . Kaina 
31000 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
•  Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą Roki&scaron;kio 
raj., Obelių sen., Šileikių 
k. 8,0872 ha ploto (kad. 
nr. 7325/0001:6). Atlikti 
geodeziniai matavimai. Be 
tarpininkų. Arba keičiu į 2 
kambarių butą Rokiškyje . 
Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
•  Įvairaus dydžio namų valdos 
sklypus Velniakalnio k. Puikus 
privažiavimas, ypač rami vieta 
gamtos apsuptyje. Kainos nuo 

8599 Eur. Galima susitarti 
įsigyti i&scaron;simokėtinai 
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 Roki&scaron;kis, 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

NUOMA

•  Jauna dirbanti šeima ieško 
išsinuomoti 1-2 kambarių 
buto . Tel. 8 671 57 626. 
Rokiškis
•  Ūkininkas išsinuomotų 
žemę Čedasų, Didsodės, 
Juodupės, Degsnių apylinkėse 
. Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
•  Išsinuomuosiu žemės 
sklypą Rokiškio raj. 
Patogiausia būtų Degsnių, 

Žiobiškio, Kavoliškio pusėje .  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi nenaudojamą 
siurblį ir galėtų padovanoti. 
Tel. 8 604 00 701. Rokiškis
•  Senyvo amžiaus moteris 
prašo padovanoti lengvo 
valdymo ( gali būti 
mygtukinis) mobilaus ryšio 
telefoną. Tel. 8 626 76 749. 
Rokiškis
• Ieškau kas galėtų padovanoti 
mažą kačiuką. Tik būtų gerai 
iš Rokiškio miesto.  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

•  Reikalingas žmogus galintis 
išpjauti dviejų metų krūmus . 
Tel. 8 684 13 276. Rokiškis
•  Ieškomas ūkio darbininkas 
ir traktorininkas .  
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
•  Ieškomas pagalbinis 
darbuotojas prie malkų .  
Tel. 8 612 59 168. Rokiškis
•  Įmonė ieško pagalbinių 
darbuotojų statybose, be 
žalingų įpročių . Kaina 
800 Eur. Tel. 8 603 64 685. 
Rokiškis
•  Įmonė ieško plataus profilio 
statybininkų, be žalingų 
įpročių . Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 603 64 685. Rokiškis
•  Ieškomas pagalbinis 
darbuotojas su vairuotojo 
teisėmis. Daugiau info 

telefonu . Tel. 8 603 76 267. 
Rokiškis
•  Vasaros laikotarpiui (3 
mėn.) reikalingas degalinės 
operatorius (-ė). Gyvenimo 
aprašymą siusti el. paštu: 
rokiskis@degta.lt .  
Tel. 8 698 58 915. Rokiškis
•  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
•  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
• Reikalingi tinkuotojai. 
Darbas būtų Prienuose 
tinkuoti gyvenamąjį 
namą. Apgyvendinsiu. Tik 
suprantančius ir mokančius. 
Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis

•  Ieškau darbo. Galiu pjauti, 
skaldyti malkas, pjauti žolę . 
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
•  Ieškau darbo. Tinka tiek 
dienai tiek ilgesniam laikui. 
Siūlyti įvairius. Pažintys 
nedomina . Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis
•  Moksleivis ieško darbo 
vasarai . Tel. 8 647 18 412. 
Rokiškis
•  Vasarai ieškau lauko darbų. 
Tinka ir daržai .  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Ieškau darbo. Būtų geriau 
ilgalaikis, bet galiu dirbti ir 
vienadienius darbus.  

IEŠKO DARBO

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

AUGALAI

•  Grikius . Kaina 700 Eur. Tel. 
8 657 65 407. Rokiškis
• Daugiametes gėles: 
margenius, hortenzijas, 
viendienes, lelijas, gvazdikus, 
šilokus, gerberas. Kudirkos g. 
19. Tel. 8 623 70 111. Rokiškis
•  Grikius. Tel. 8 692 41 446. 
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

•  Medinius dvigubus langus 
113x150 cm - 13 vnt., 66x150 
cm - 7 vnt. Langai su stiklais. 
Išsivežti patiems .  
Tel. 8 677 07 289. Rokiškis
•  Sklypą 3,1 ha. Lengvai 
apaugęs jaunais medeliais. 
Dovanoju iškirtimui - tik sąlyga 
- pašalint reikia su kelmais, kad 
paskui ūkininkui, kuris pirks ar 
nuomosis sklypą būtų lengviau 
pradėti eksploatuoti . Tel. 8 674 
24 100. Rokiškis
•  Keturių dalių sekciją, stovis 
geras . Tel. 8 685 86 234. 
Rokiškis

DOVANOJA

•  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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

•  Radijo imtuvą VEF-214 . 
Kaina 10 Eur.  

GARSO TECHNIKA

Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Automobilinį radijo imtuvą 
Bylina-207 . Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

•  Skubiai skalbimo mašiną 
ir šaldytuvą Beko. Kaina 
sutartinė. Skambinkite, 
susitarsime .  
Tel. 8 679 50 829. Rokiškis
•  Naują neišpakuotą Beko 
skalbimo mašiną . Tel. 8 694 
99 664. Rokiškis
•  Naują elektrinę šlykinę. 
Nenaudota, yra 6 iešmai . 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
•  Naudotą veikiančią 
indaplovę Elektrolux 
ESF63021. Nėra 
stalvir&scaron;io. Kaina 
sutartinė . Tel. 8 687 75 328. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Playstation 4 su priedais. 
Yra du pultai, 240 Eur 
perkant su paskira, kurioje 
žaidimų nemažai nupirkta, 
geiminės ausinės su 
mikrofonu, pele, klaviatūra be 
210 Eur. Yra visi laidai.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

•  Visiškai naują nenaudotą 
telefoną Samsung Galaxy A53 
5G 128 GB. Tele 2 24 mėn. 

MOBILIEJI TELEFONAI
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garantija. Domina keitimas . 
Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Idealios būklės kaip naują 
iPhone 7 256 GB. Spalva Rose 
Gold. Kroviklis. Ausinės. 
Dėkliukas. Domina keitimas . 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Geros būklės iPhone 8 
64 GB. Spalva sidabrinė. 
Magnetinis dėkliukas. 
Kroviklis. Domina keitimas . 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Naudotą geros būklės iPhone 
XR 64 GB. Puikiai veikiantis, 
būklė 9/10 . Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 692 14 225. Rokiškis
•  Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant 
ekrano. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas . 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 
juoda. Dokumentai, dėžutė, 
silikoninis dėkliukas, ausinės. 
Uždėtas apsauginis stikliukas 
ant ekrano. Domina keitimas . 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Geros būklės Samsung 
Galaxy S9 64 GB. Pilna 
komplektacija. Spalva Coral 
Blue. Dedasi dvi Sim kortelės. 
Dokumentai, dėžutė, ausinės, 
kroviklis, 2 dėkliukai (1 
magnetinis), belaidis kroviklis. 
Pirktas naujas Lietuvoje. 
Domina keitimas . Kaina 
170 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
•  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

•  Kaimiškus vištų kiaušinius . 
Tel. 8 612 96 373. Rokiškis
•  Nebrangiai maistines bulves 
. Tel. 8 615 63 423. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

•  Medinę lovytę kudikiui su 
čiužinuku . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 60 197. 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

PREKĖS VAIKAMS

•  Tvarkingą sodo 
traktoriuką Partner. Variklis 
11,5 hp, pavarų dėžė 
mechaninė, deka dviejų 
peilių. Nauji guoliai, tepalai, 
peiliai. Šoninis išmetimas . 
Kaina 1070 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
•  Motobloką Astor 800A. 
Dirba gerai. Komplekte 
freza, plugeliai, metaliniai 
ratai. 7,5 . Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 610 70 183. Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

•  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

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Viengubo pjovimo lentas, 
bruselius . Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
•  Naują šulinio ritinį. Aukštis 
70 cm, vidaus plotis 99 cm . 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 610 10 461. Rokiškis
•  Malkų skaldyklę su morka. 
3 fazio variklis, 2,2 kW, 1400 
apsukų su reduktoriumi . 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
•  Įvairią pjautą statybinę 
medieną . Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
•  Naują Čekų gamybos 
benzininį elektros 
generatorių. Reali galia 2 kW 
. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
•  Įvairaus pjovimo viengubo 
ir dvigubo pjovimo statybinę 
medieną . Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
•  Stiklą 6 mm storio 91x25 
cm, 6 vnt. ir 4 mm 157x35 
cm, 2 vnt . Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Malkų skaldyklę . Kaina 
380 Eur. Tel. 8 621 68 218. 
Rokiškis
•  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

STATYBINĖ ĮRANGA

•  Sony DVD grotuvą . Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
•  Juostinį fotoaparatą 
Zorkii-4 . Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
•  Kineskopinį spalvotą 
televizorių Samsung. 
Įstrižainė 35 cm . Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 

VAIZDO TECHNIKA

Rokiškis
•  Kilnojamą foto didintuvą 
UPA-5M ir du bakelius foto 
juostų ryškinimui . Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Filmavimo kamerą Sony. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

• Grėblį-vartytuvą. Plotis 
3 metrai. Kaina derinama. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 682 77 393. Rokiškis
•  Traktorinę priekabą 2pts-4 
be dokumentų. Techniškai 
tvarkinga, metaliniai bortai, 
lingės sveikos nelūžę . Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Naudotus skriemulius 22, 
20, 13 cm diametro.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Japonišką traktoriuk Yanmar 
YM2000 20 AG. Tvarkingas, 
paruoštas darbui. Kaina 
derinama. Kaina 3300 Eur. 
Tel. 8 625 33 421. Rokiškis
•  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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

•  Volkswagen Passat B5+. 
1,9 l, TDI, 74 kW, TA 
iki 2023-10-10. Naujos 
kaladėlės, nauji diskai, nauji 
suportai, naujas kairės pusės 
guolis ir sailenblokas. Geros 
padangos. Kaina derinama . 
Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 621 46 705. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

•  Geros būklės moteriškus ir 
paaugliams dviračius .  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
•  Benzininį vaikišką keturratį 
49 kub. cm . Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
•  Golf 4. 1,9 l, 81 kW. Naujai 
praeita TA. Kuriasi, važiuoja 
gerai. Geros M+S padangos. 
Turi rudelių . Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 673 35 817. Rokiškis
•  Geros būklės dviratį . Kaina 
170 Eur. Tel. 8 612 97 912. 
Rokiškis
• Elektrinį paspirtuką. Viskas 
veikia, važiuoja 25 km/val. 
Įdėta papildoma baterija, 
todėl galima nuvažiuoti 
apie 50 km. Baterija laiko 
gerai. Turi smulkių defektų, 
pabraižymų, taip viskas 
tvarkoje. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 692 14 225. Rokiškis
• Ford Mondeo 4. 2007 
m., TDCI, 2,0 l, dyzelis, 
TA iki 2023-04. Defektai: 
dingo 5 bėgis, 6 yra, dingo 
trauka, nes užsidegė cekas 
ir antipraslydimas, gal 
dėl to kad 8 mėn. stovėjo, 
neveikia oro srauto matuoklis, 
prabrauktas šonas. Kaina 
1650 Eur. Tel. 8 609 94 872. 
Rokiškis
•  Tvarkingą Audi A3. 2000 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW. 
Kuriasi, važiuoja ir traukia 
gerai. Kaina derinama . Kaina 
950 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis
•  Vieno savininko Lietuvoje 
prižiūrėtą Citroen Xsara-
Pikaso. 2001 m., 1,8 l, 
benzinas, TA iki 07 mėn. 
Pakeistas pagrindinis diržas, 
filtrai, tepalai. Variklis dirba 
kaip gerai, trauka gera, 
kėbulas gražus. Elektra 
atsidaro pilnai visas stogas . 
Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 622 26 125. Anykščiai
•  Škoda Roomster. 2007 m., 
1,9 l, dyzelis, vienatūris. Yra 
kablys . Kaina 2850 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
•  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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

•  Atsarginį Audi A6 
ratlankį R17 . Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
•  Naudotas 2 Nokian R18 
padangas M+S 245/40 . 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
•  Naudotas Nexen vasarines 
R17 padangas. 4 vnt., visos 
vienodos, 225/55 .  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
•  Opel Corsa dalimis. 2004 
m., 1,7 l, TDCI. Keturių 
durų . Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• Padangas R16 205/55 
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Gegužės 27-oji, 
penktadienis, 

21 savaitė.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 4.55 val., 
leidžiasi 21.37 val. 

Dienos ilgumas 16.42 val.
Mėnulis (delčia)

Iki Naujųjų liko 218 dienos.

Europinė kaimynų diena
Nacionalinė vyrų diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Augustinas, Brunonas, 
Genadijus, Leonora, Virgaudas, 

Žymantė
Rytoj: Justas, Jogirdas, Rima, 

Augustinas
Poryt: Teodozija, Algedas, 
Erdvilė, Magdalena, Magdė

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1564 — mirė kalvinizmo pradi-
ninkas John Calvin (Jonas Kalvinas). 
Gimė 1509 m.

1840 — Nicoje mirė žymiau-
sias to meto italų smuikininkas 
virtuozas ir kompozitorius Niccolo 
Paganini (Nikolo Paganinis). Gimė 
1782 m. Genujoje.

1860 — Giuseppe Garibaldi 
(Džiuzepės Garibaldžio) vadovau-
jami sukilėliai užėmė Siciliją ir Pa-
lermo miestą.

1905 — japonai sunaikino 35 
laivų rusų laivyną sąsiauryje netoli 
Korėjos.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1797 — Rusijos caras Pavlas 
I atvyko į Vilnių. Tai buvo pirmas 
Rusijos monarcho apsilankymas 
Vilniuje po Lenkijos ir Lietuvos 
padalinimų.

1902 — gimė poetas ir dra-
maturgas Stasys Santvaras. Mirė 
1991 m.

1956 — gimė lietuvių litera-
tūros tyrinėtoja, humanitarinių 
mokslų daktarė Aušra Jurgutienė.

1994 — atkurta Tautos pažan-
gos partija, veikusi dar tarpukario 
Lietuvoje iki jos uždraudimo.

2001 — gegužės 27—31 d. 
Vilniuje vyko NATO parlamenti-
nės Asamblėjos pavasario sesija.

2005 — Salomėjos Nėries 
premiją pelnė poetė ir prozininkė 
Violeta Šoblinskaitė už eilių rinkinį 
„Obuoliai iš meilužių sodo“.

Post scriptum
Atimkite iš paprasto žmogaus 
gyvenimo melą – atimsite ir 

laimę.

Saldžiarūgštės greitai marinuotų agurkų salotos

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Agurkus stambiai supjaustome.
2.Marinatui sumaišome sojos padažą, klevų sirupą, obuolių actą, aitriosios paprikos mil-
telius, druską ir išspaustą česnaką.
3.Agurkus dedame į maišelį, pilame marinatą ir užrišame, prieš tai išleidus orą. Maišelį 
dedame ant lentelės ir lengvai pamušame agurkus (tai patogu daryti kočėlu arba stikli-
nės dugnu). Dedame į šaldytuvą 30 min.
4.Riešutus pakepiname sausoje keptuvėje iki paskleis malonų aromatą (atsargiai, nesu-
deginame).
5.Kalendrą sukapojame.
6.Agurkus dedame į dubenį (be marinato), sumaišome su kalendra ir riešutais, apibars-
tome sezamo sėklomis ir iš karto tiekiame.

PAGRINDUI:
• 400 gramų agurkų
• 30 gramų žemės riešutų
• 1 saujelė sezamo sėklų
• 1 saujelė kalendros (arba mėtų ar 
svogūnų laiškų)

MARINATUI:
• 1 šaukštas sojos padažo
• 1 šaukštas klevų sirupo (galima keisti 
medumi, cukrumi ar kitu saldikliu)
• 1 šaukštas obuolių acto
• 1/4 šaukštelio aitriosios paprikos 
miltelių
• 1 skiltelė česnako
• pagal skonį druskos

M+S, 2 vnt., 8 mm, 2 vnt., 
9 mm. Skardinius 4 Golf 
ratus R16. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  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 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

www.rokiskiosirena.lt

Į vėjo jėgainių parką Kamajų 
seniūnijoje gabenamas 
jėgainės sparnas

Į Kamajų seniūnijoje sta-
tomą vėjo jėgainių parką in-
tensyviai gabenama įranga. 
Rokiškio Sirena užfi ksavo 
kaip į statybų aikštelę gabena-

mas milžiniškas vėjo jėgainės 
sparnas. Keliu Kamajai - Duo-
kiškis 2022 05 25 gabenant 
sparną buvo kilę šiokių tokių 
nesklandumų - buvo sustab-

dytas eismas. Tačiau po po-
ros valandų „gelbėjimo ope-
racijos“ eismas atnaujintas. 

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Gegužės 28 d. Naktį 9
Dieną 14

PV,
6-12 m/s

Gegužės 29 d. Naktį 9
Dieną 16

V,
3-8 m/s

Gegužės 30 d. Naktį 7
Dieną 19

P,
3-8 m/s

Gegužės 31 d. Naktį 10
Dieną 17

V,
4-9 m/s

Orų prognozė gegužės 28 - 31 d.

Bent vieną pensiją pernai gavo 
beveik trečdalis gyventojų

Bent vienos rūšies pen-
siją praėjusių metų pa-
baigoje gavo 881,7 tūkst. 
Lietuvos žmonių, arba be-
veik kas trečias šalies gy-
ventojas (31,5 proc.), rodo 
išankstiniai Statistikos 
departamento duomenys.

Pensijų gavėjų skaičius 
per metus sumažėjo 4,3 
tūkst. (0,5 proc.).

Su senatve susijusias 
pensijas gavo 664,2 tūkst., 
arba apie ketvirtadalį šalies 
gyventojų – tūkstančiui gy-
ventojų teko 238 šių pensijų 
gavėjai. Didžiausią jų dalį 
(92,3 proc.) sudarė senatvės 
pensijų gavėjai – per metus 
jų sumažėjo 3,2 tūkst. (0,5 
proc.), iki 612,7 tūkst.

2021 metais vidutinė 
senatvės pensija buvo 413 
eurų, arba 32 eurais (9,3 
proc.) didesnė nei 2020-ai-
siais.

Išankstinę senatvės (iki 

pensijos amžiaus likus ne 
daugiau kaip 5 metams) 
pensiją 2021-ųjų pabaigo-
je gavo 6,3 tūkst. asmenų 
– 1,8 tūkst. (40 proc.) dau-
giau nei užpernai, netek-
to darbingumo pensijas – 
144,7 tūkst., arba 8,4 proc. 
darbingo amžiaus žmonių, 
jų sumažėjo 11,7 tūkst. (7,5 
proc.).

Suaugusių našlių pensi-
jų gavėjų buvo 211,8 tūkst. 
– 5,4 tūkst. (2,5 proc.) ma-
žiau. Dažniausiai jie taip 

pat gavo ir senatvės arba 
netekto darbingumo (neįga-
lumo) pensijas.

Našlaičių pensijas 2021-
ųjų pabaigoje gavo 35,6 
tūkst. vaikų – 1,5 tūkst. (4,3 
proc.) daugiau.

Išankstiniais duomeni-
mis, pernai išlaidos pen-
sijoms padidėjo 295 mln. 
eurų (8 proc.) iki 4 mlrd. 
eurų – 7,2 proc. BVP, arba 
0,3 proc. punkto mažiau nei 
2020 metais.

BNS inform.

Registrų centras ragina įmones 
teikti duomenis apie jų naudos 
gavėjus

Lietuvoje registruotos 
įmonės ir organizacijos Re-
gistrų centrui jau gali teikti 
duomenis apie jų naudos 
gavėjus – tiesiogiai ar ne-
tiesiogiai jas kontroliuojan-
čius fizinius asmenis.

„Duomenų apie naudos 
gavėjus prieinamumu siekia-
ma didesnio skaidrumo ir vi-
suomenės pasitikėjimo. Taip 
pat tai padės užtikrinti tikrųjų 
savininkų ir juridinių asmenų 
struktūrų skaidrumą bei ma-
žins galimybes korupcijos ir 
šešėlinės ekonomikos apraiš-
koms šalyje atsirasti“, – pra-
nešime sakė teisingumo mi-
nistrė Ewelina Dobrowolska 

(Evelina Dobrovolska).
Pasak Registrų centro 

generalinio direktoriaus 
Sauliaus Urbanavičiaus, 
duomenys apie tikruosius 
savininkus leis potencialiems 
verslo partneriams geriau 
įvertinti galimas rizikas.

„Šiandieniniame sankci-
jų kontekste šie duomenys 
yra puikus įrankis galimoms 
verslo rizikoms įsivertinti“, 
– pranešime sako S. Urbana-
vičius.

Registrų centro teigimu, 
duomenų į naudos gavėjų po-
sistemį nepateikusioms įmo-
nėms ir organizacijoms gali 
būti apribotos paslaugos bei 
operacijos finansų įstaigose. 

Naudos gavėju laikomas 
fizinis asmuo, kuris tiesio-
giai turi didesnę nei 25 proc. 
akcijų ar balsų dalį ir kontro-
liuoja įmonę, taip pat netie-
sioginis savininkas, kontro-
liuojantis  įmonę per kitus 
juridinius asmenis arba kitais 
būdais, pavyzdžiui, turi teisę 
paskirti ar atšaukti vadovą, 
priimti strateginius sprendi-
mus.

Prievolė juridiniams as-
menims teikti duomenis apie 
naudos gavėjus numatyta 
Pinigų plovimo ir teroris-
tų finansavimo prevencijos 
įstatyme.

BNS inform.

Gryninantis 10000 Eur, „Swedbank“ 
reikalaus paaiškinimo – kam?

„Swedbank“ Lietuvo-
je nuo rugsėjo 1 d. didina 
įvairių paslaugų įkainius, 
besigryninsiantys bent 
10000 Eur turės pateikti 
paaiškinimą dėl grynųjų 
panaudojimo.

Dalis „Swedbank“ kli-
entų ketvirtadienį gavo pra-
nešimus apie nuo rugsėjo 1 
d. atnaujinamus įkainius ir 
griežtinamas grynųjų opera-
cijų sąlygas. 

Jeigu klientai gryninsis 
10000 Eur ar didesnę sumą, 
bankui turės „pateikti paaiš-

kinimą dėl planuojamo gry-
nųjų pinigų panaudojimo“.

„Įkainių pokyčius atli-
kome įvertinę išaugusius 
kokybiškų ir saugių banko 
paslaugų teikimo kaštus bei 
įgyvendindami pinigų plo-
vimo prevencijos reikala-
vimus“, – laiške klientams 
argumentuoja „Swedbank“. 

Taip pat banko klientai 
per vieną dieną galės įmo-
kėti grynaisiais pinigais ne 
daugiau kaip 10000 Eur at-
siskaitydami su banku už 
suteiktas paslaugas ar vyk-
dydami esamus įsipareigo-

jimus.
Taip pat nebebus teikiama 

grynųjų pinigų įnešimo į kito 
kliento sąskaitą paslauga.

Keičiasi įkainiai. Priva-
tiems klientams minimalus 
kasdienių paslaugų mokestis 
augs nuo 0,7 Eur iki 1 Eur 
per mėnesį.

„Debit Mastercard“ mė-
nesinis kortelės administra-
vimo mokestis didės nuo 
0,7 Eur iki 1 Eur, jeigu mo-
kėjimo kortelė nėra priskirta 
paslaugų planui.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Policijos pareigūnas 
pabeldžia į vyro duris. 
Šiam atidarius, pareigūnas 
klausia:

- Kur buvote vakar 20.05 
val.?

Vyras:
- Lygiai 20 val. aš 

nusivedžiau savo žmoną 
į miegamąjį ir mes 
mylėjomės.

Žmona šaukia iš virtuvės:
- Pareigūnas, tai tiesa, bet 

velniai žino, kur jis buvo 
penkios po aštuonių!

***
- Man labai nepatinka 

jūsų kosulys, - sako 
gydytojas.

- Atleiskite, daktare, 
gražiau neišeina.

***
Susitinka danguje du 

kaimynai - Jonas ir Petras. 
Jonas ir klausia:

- Na kaimynėli, tai kaip 
gi tu numirei?

- Ai, sušalau... O kaip tu?
- Aš tai iš laimės: grįžau 

iš komandiruotės, žiūriu 
žmona viena. Apieškojau 
spintoj, po lova, niekur 
meilužio neradau, tai taip ir 
numiriau iš laimės.

- Reikėjo šaldytuve 
pažiūrėti, tai dabar dar abu 
gyvi būtume.

***
Eina Petriukas pas draugą 

ir staiga susitinka jį gatvėje. 
Petriukas sako:

- Labas, kur eini?
- Pas tave...
- Kaip gaila. Manęs nėra 

namuose. Aš išėjau pas tave.
***
- Kaip jums patinka 

paveikslai ant mano 
kambario sienų? - klausia 
šeimininkas svečio.

- Ar norite, kad 
atsakyčiau kaip svečias, ar 
kaip specialistas?

***
- Kaip jums patinka 

paveikslai ant mano 
kambario sienų? - klausia 
šeimininkas svečio.

- Ar norite, kad 
atsakyčiau kaip svečias, ar 
kaip specialistas?

***
Prancūzija. Keliu 

važiuoja mašina. Už vairo 
sėdi pagyvenęs fi rmos 
direktorius, o šalia jaunutė 
sekretorė. Staiga kažkas 
atsitinka ir mašina sustoja. 

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

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

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt
Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1 Rokiškis
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė”

Direktorius galvoja: 
„Kaip solidus žmogus 
aš turėčiau išsikviesti 
techninę pagalbą, kaip 
vyras — aš turiu pats 
pabandyti surasti gedimą.“ 
Jis išlipa iš automobilio ir 
palenda po juo.

Jaunutė sekretorė 
mąsto: „Kaip blondinė 
aš turiu pasilikti 
automobilyje, bet kaip 
sekretorė turiu būti su 
šefu.“ Ji taip pat išlipa iš 
automobilio ir palenda po 
juo.

Čia pasirodo pro šalį 
einantis policininkas, 
kuris savo ruoštu svarsto: 
„Kaip tikras prancūzas aš 
turėčiau apsimesti, kad 
nieko nevyksta, bet kaip 
policininkas aš tiesiog 
privalau pranešti, kad 
automobilį jau seniai 
kažkas nuvarė“.

***
Vyriškis klausia 

bičiulio:
- Kur buvai?
- Uošvę išlydėjau!
- O kodėl marmūzė 

purvina?
- Traukinį bučiavau!

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 išeitį -Muskusų 
veislės ančių poreles. 
Tel. 8 630 04 633. Rokiškis

304. Rokiškis
•  Pavalkus arkliui su priedais . 
Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 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 

•  Meilus ir žaismingus 
kačiukus. Gimę balandžio 4 d. 
Tėtis Škotų nulėpausis, mama 
Britų stačiaausė. Reikalus 
atlieka į dėžutę, valgo šlapią 
ir sausą maistą. Vidurinysis 
jau rezervuotas. Daugiau info 
telefonu . Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 678 67 033. Rokiškis
• Akvariumą 375 l. Plotis 50 
cm, aukštis 50 cm, ilgis 150 
cm. Kartu atiduodu ir spintelę. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 624 75 

•  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

GYVULIAI, GYVŪNAI


