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Prarado pinigus už internetu 
siūlomą prekę

2022 m. gegužės 25 d. apie 12 val. Rokiškyje, vyras 
(gim. 1969 m.) internetiniame portale rado skelbimą apie 
parduodamą turistinį namelį. Susisiekus su pardavėju per-
vedė avansą. Vėliau su pardavėju susisiekti nepavyksta.

Nuostolis – 330 eurų.
Panevėžio VPK inform.

Konflikto metu smurtavo
2022 m. birželio 3 d. apie 18:40 val. Rokiškio r., Kriau-

nų k., virtuvėje, konflikto metu, vyras (gim. 1972 m.) 
smurtavo prieš kitus  du vyrus (gim. 2003 ir 1999 m.). Nu-
kentėjusieji perduoti medikams.

2022 m. birželio 5 d. apie 20:30 val. Rokiškyje, Kęstu-
čio g., išgertuvių metu kilus konfliktui neblaivūs (2,16 ir 
2,33 prom.) vyrai (gim. 1966 ir 1972 m.) smurtavo prieš 
neblaivią (2,31 prom.) moterį (gim. 1983 m.).

Įtariamieji sulaikyti.
Panevėžio VPK inform.

Degė automobilis
2022 m. birželio 2 d. 01:29 val. gautas pranešimas, 

kad Liepų g., Juodupės mstl., Rokiškio r., dega automo-
bilis „Opel Movano“. Gaisro metu išdegė variklio skyrius, 
prietaisų skydelis, apsilydė sėdynė.  Nuostolis - 3500 eurų. 
Įtariamas padegimas.

Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Apvogtas garažas
2022 m. birželio 5 d. 18:10 val. pranešta, kad Rokiškio 

r., Juodupėje, iš nerakinto garažo pavogti įrankiai.
Nuostolis – 200 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Ant šaligatvio rastus narkotikus Kamajų 
seniūnijos gyventojas rūkė, 
kol jų nesurado pareigūnai

Kad narkotines me-
džiagas rado besivoliojan-
čias Respublikos gatvėje, 
Rokiškyje, pareigūnams 
pasakojo Kamajų seniūni-
jos gyventojas L. K., pas 
kurį buvo atliekama krata 
ir stalčiuje atrasti įtarti-
ni paketai su augalinėmis 
medžiagomis. Jas ištyrus, 
paaiškėjo, kad tai – džio-
vintos kanapės, kurios 
turi narkotinės medžiagos 
tetrahidrokanabinolio. Ki-
taip ši narkotinė medžiaga 
vadinama marihuana.

Kelis įtartinus paketus 
rado stalčiuje
Kad pas L. K. gali būti 

laikomos šios medžiagos, 
pareigūnams pranešė mote-
ris, gyvenanti Salų kaime, su 
kuria kratos išvakarėse Ka-
majų seniūnijos gyventojas 
konfliktavo. Policijos parei-
gūnai 2022 m. balandžio 10 
d. atvyko į namus, kuriuose 
gyvena L. K. ir jo tėvas. Pa-
tikrinus stalo, stovinčio prie 
sienos, pirmąjį stalčių, jame 
buvo rastas plastikinis pa-
ketas su galimai narkotine 
medžiaga. Pasak kratą atli-
kusių pareigūnų, netrukus 
įtariamojo tėvas ėmė triukš-
mauti, sakyti, kad jie neturi 
teisės kraustyti stalčių, todėl 
buvo užpildyti dokumen-
tai dėl ikiteisminio tyrimo 
pradėjimo ir neatidėliotinos 
kratos. Geriau apžiūrėję stal-
čius, pareigūnai rado ir dau-
giau įtartinų paketų – dar du 
lankstinukus iš popieriaus su 
juose buvusia žalios ir rudos 

spalvos augalinės kilmės 
medžiaga. Vėliau nustatyta, 
kad iš viso L. K. namuose 
turėjo daugiau nei pusė gra-
mo narkotinių medžiagų – 
kanapių.

Rado prieš 1 metus ant 
šaligatvio
L. K. papasakojo po-

licijos pareigūnams, kad 
narkotines medžiagas prieš 
maždaug vienerius metus 
rado Rokiškio mieste, eida-
mas Respublikos gatve, ant 
šaligatvio. Esą jis pamatė 
folijos rutuliuką, jį pakėlė, 
išlankstė ir viduje pamatė 
rusvos spalvos augalinės kil-
mės medžiagą. Tada vyrukas 
surastą rutuliuką pasiėmė ir 
parsinešė į namus. Jaunas 
vyras ikiteisminio tyrimo 
metu pasakojo, kad dalį ras-
tos medžiagos surūkė, mai-
šydamas su tabaku, o dalis 
liko stalčiuose. Esą kanapes 

jis rūkė ne namuose, kad 
niekas nepastebėtų. Tėvas, 
kuris gyvena kartu, apie jo 
pomėgį narkotikams neva 
nieko nežinojo.

Pareikšti kaltinimai
L. K. pareikšti kaltinimai 

dėl nedidelio kiekio narko-
tinių medžiagų turėjimo, 
neturint tikslo jas platinti, 
kas numatyta Baudžiamo-
jo kodekso 259 straipsnio 
2 dalyje. Krata, kurią L. K. 
gyvenamojoje vietoje atliko 
pareigūnai, buvo filmuo-
jama „Body“ kameromis. 
Prispirtas akivaizdžių įro-
dymų, vyras kaltę pripažino 
ir ėmė gailėtis dėl savo el-
gesio. Prokurorui pasiūlius 
baudžiamąją bylą užbaigti, 
priimant teismo baudžiamąjį 
įsakymą, L. K. su pasiūlymu 
sutiko. Jis sakė, kad baudą 
sumokėti galės, nes yra dir-
bantis.

Teismas tenkino 
prokuroro prašymą ir 
skyrė baudą
Prokuroras prašė L. K. 

pripažinti kaltu, padarius nu-
sikalstamą veiką, numatytą 
Baudžiamojo kodekso 259 
straipsnio 2 dalyje ir skir-
ti jam 21 MGL (1050 Eur) 
dydžio baudą. Išnagrinėjus 
bylą, priimant teismo bau-
džiamąjį įsakymą, bausmė 
paprastai sumažinama treč-
daliu, tad galutinė bausmė 
narkotinių medžiagų mė-
gėjui siūlyta 14 MGL (700 
Eur) dydžio bauda. Siūlyta 
leisti nusižengėliui baudą su-
mokėti per 6 mėnesių termi-
ną nuo teismo baudžiamojo 
įsakymo įsiteisėjimo dienos. 
Kadangi kaltinamasis sutiko 
su prokuroro sprendimu už-
baigti procesą teismo bau-
džiamuoju įsakymu, siūloma 
bausmės rūšimi ir jos dy-
džiu, buvo visos reikiamos 
sąlygos dėl bylos užbaigi-
mo baudžiamuoju įsakymu, 
Panevėžio apylinkės teismo 
Rokiškio rūmų teisėja Ledi-
na Šinkūnienė tenkino pro-
kuroro prašymą ir skyrė jo 
nurodytas bausmes.

Teismo baudžiamasis įsa-
kymas buvo priimtas 2022 
m. gegužės 31 d. ir išsiųstas 
nuteistajam. Per 14 dienų 
nuo įteikimo L. K. turi teisę 
pareikšti prašymą surengti 
bylos nagrinėjimą teisme 
žodžiu. Teismo sprendimas 
dar neįsiteisėjo. Įsiteisėjęs 
teismo baudžiamasis įsaky-
mas neskundžiamas.

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio aisštoko žaidėjais susidomėjo LRT
2022 06 05 aikštėje prie-

šais Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos 
pastatą LRT filmavo ro-
kiškėnus aisštoko žaidėjus. 
Aisštoko sporto šaką Ro-
kiškyje populiarinti ėmėsi 
iniciatyvus sporto aistruo-
lis Vaidas Valotka. Nors šis 
žaidimas originaliai žai-
džiamas ant ledo, tačiau, 
uždėjus atitinkamus pa-
dus, šį įtraukiantį žaidimą 
puikiai galima žaisti ir ant 
asfalto ar ant trinkelių.

Visus, norinčius išban-
dyti šią sporto šaką, Vaidas 
kviečia antradieniais ir ke-
tvirtadieniais 19 val. ateiti į 
aikštę prie Rokiškio rajono 
savivaldybės administraci-
jos arba skambinti numeriu 
+370 609 57710

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Bajorų kaimo bibliotekos 
vaikų žaidimų aikštelėje 
svečiavosi „Keliaujanti 
skaityklėlė - V"

Birželio 2 d. Rokiškio 
rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios biblio-
tekos projektas Skaitymo 
skatinimo programa „Ke-
liaujanti skaityklėlė - V" 
sustojo trečioje stotelėje - 
Bajorų kaimo bibliotekos 
vaikų žaidimų aikštelėje 
„Linksmakiemis".

 
Vaikų ir jaunimo skyriaus 

bibliotekininkės vaikus pa-
kvietė į prasmingą spalvotą 
nuotykį su Jurgos Vilės ir 
Linos Sasnauskaitės knyga 
„Chameleono sapnai“. 

O smagioji trijų vaikų 
mama, aktorė, edukatorė 

Kristina Savickytė renginio 
dalyviams pristatė dvi po-
nias - Fantaziją ir Vaizduo-
tę. Jų pagalba buvo sukurta 
linksma istorija apie kiškutį 
Morkių ir jo nuotykius.

 Keliaujančios skaityklė-
lės kūrybiniai užsiėmimai 
suteikia puikią galimybę pa-
keliauti po stebuklingą kny-
gų pasaulį ir patirti įstabių 
nuotykių. 

Projektą finansuoja Lietu-
vos kultūros taryba ir Rokiš-
kio rajono savivaldybė.

Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešosios 
bibliotekos inform.
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Rokiškio ir Biržų seno-
vinės technikos mylėtojai 
turi tradiciją – pirmąjį bir-
želio trečiadienį paminėti 
dieną su senovine techni-
ka. Jungtinėje Karalystėje 
tokios šventės atitikmuo – 
Drive In Day. Šiais metais 
Biržų senovinės technikos 
klubas „Ekipažas“, ku-
riam priklauso ir rokiškė-
nai, pakvietė birželio 1-ąją 
užvesti istorines transporto 
priemones ir važiuoti į dar-
bą, parduotuvę ar tiesiog 
tvarkyti savo kasdienių 
reikalų. Po pasivažinėjimo 
gatvėmis, vakarop, senovi-
nių automobilių šeiminin-
kai susirinko prie Rokiškio 
dvaro bendrai nuotraukai.

Tikslas - sudominti
Biržų senovinės techni-

kos klubo narys Grigorijus 
Antonovas, organizavęs šį 
susibūrimą, papasakojo, kad 
visoje Lietuvoje tokia diena 
minima nuo 2015 metų. Taip 
pat ir Rokiškyje. Šį kartą ži-
nia apie planuojamą istori-
nės technikos mylėtojų susi-
būrimą nuspręsta pasidalinti 
plačiau, ne tik „savų“ tarpe. 
Bandymas pavyko – susi-
rinko gerokai daugiau senų 
automobilių šeimininkų ir 
smalsuolių.  Vykstantys pro 
šalį sustodavo net tik pa-
žiūrėti į retai gatvėse sutin-
kamus automobilius, bet ir 
nusifotografuoti. Pasak G. 
Antonovo, tai istorinių au-
tomobilių turėtojus visada 
pamalonina. „Mes tuos ren-
ginius darome, kad pomėgiu 
senoviniams automobiliams 
sudomintume jaunimą, o  
vyresnio amžiaus žmonėms 

– primintume, kokiais au-
tomobiliais yra važinėję“, 
- pasakojo renginio organi-
zatorius.

Siūlo pomėgio 
automobiliams n
epainioti su politika
Į bendraminčių susitiki-

mą atvyko iki dvidešimties 
istorinių automobilių. Dau-
guma jų – restauruota so-
vietinė technika. Pasidairyti 
į keliuose retai sutinkamus 
automobilius susirinko ir 
praeiviai, važiuojantys pro 
dvarą bei tie, kurie apie tokį 
susibūrimą žinojo iš viešos 
informacijos. Išsaugoti tokią 
techniką reikalauja ir laiko, 
ir pinigų, todėl tik išskirti-
niai žmonės renkasi pomėgį 
seniems automobiliams. Šių 
metų senovinės technikos 
susibūrime dalyvavo nema-
žai vadinamosios „sovieti-
nės“ technikos – „zaporožie-
čiai“, „žiguliai“, „pobeda“, 
tačiau buvo ir „Volkswagen“ 
markės automobilių – vadi-
namasis „vabalas“, išvaiz-
dus autobusiukas. Ne visi 
rokiškėnai, turintys senus 
automobilius atvyko. G. 
Antonovo žiniomis, kiti ne-
išdrįso pajudėti dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių – tai 
draudimo neturėjo, tai kitos 
priežastys sutrukdė. G. An-
tonovas sako, kad nereikėtų 
painioti pomėgio technikai 
bei politikos – mat kartais 
žmonės sugalvoja, kad „ru-
siškų“ automobilių turėji-
mas ir demonstravimas rodo 
nostalgiją „sovietiniams“ 
laikams. Vis tik tai – susi-
domėjimas technika bei jos 
istorija.

Rokiškyje paminėta Diena su istorine technika

Keliavo po Rokiškio 
rajoną
Nors tą dieną į vakaro 

pusę oras subjuro, tai isto-
rinių automobilių savininkų 
neišgąsdino. Prie Rokiškio 
dvaro susibūrę bendrai nuo-
traukai, jie įsiamžinti nuvy-
ko vis tik link Obelių. Po to, 
kurie buvo prisijungę prie 
išvykos, apsilankė kaimo 
sodyboje „Žiogelis“, ten at-
sigėrė kavos, pasišnekučia-
vo, pasigėrėjo kraštovaiz-
džiu ir kartu pro Kriaunas ir 
Laibgalius grįžo į Rokiškį. 
„Sušlapome, bet buvome 
linksmi“, - džiaugėsi G. An-
tonovas.

Dėl istorinio 
automobilio statuso 
tenka pasistengti
Dauguma senovinės 

technikos mylėtojų tokiam 
pomėgiui skiria nemažai 
laiko ir lėšų – tenka ieškoti 
tinkamų detalių, renovuoti 
kėbulus. Štai pats G. Anto-
novas sako turintis įsigijęs 
„zaporožietį“, kurio nebe-
sitiki prikelsiantis „gyveni-
mui“, todėl gali būti, kad jis 
taps savotiška gėlių klomba. 
Daugelis technikos mylėto-
jų seniems automobiliams 
stengiasi suteikti istorinio 
automobilio statusą ir gauti 
specialius „rudus“ numerius.  
Anksčiau šis procesas buvo 
sudėtingesnis. Dabar ši misi-
ja patikėta techninių apžiūrų 
centrams, tačiau vis tiek ver-
tinama, ar iš tiesų automobi-
lis atitinka originalų modelį 
ir gali pretenduoti į ryšį su 
istorija.

Pomėgis pasireiškia ir 
kolekcionavimu, 
atsispindi, tvarkant 
aplinką
G. Antonovas senais au-

tomobiliais domisi seniai. 
Tokių turi keletą. Jis pats ir 
žmona važinėja „vabaliu-
kais" („VW Beetle“), yra ir 
keletas „sovietinių“ auto-
mobilių. Pomėgis istorinei 
technikai pasireiškia ne tik 
pačių automobilių įsigijimu 
bei renovavimu, bet ir au-
tomobilių modelių kolekci-
onavimu. Iš meilės istorinei 
technikai prieš porą metų G. 
Antonovas savo kieme įsi-
rengė ir originalią pavėsinę, 
kuri forma primena automo-
bilį – „vabalą“. Senovinės 
technikos klubo narys sakė, 
kad verslo iš pomėgio seno-
viniams automobiliams ne-

padarysi: esą čia ne į kišenę, 
o iš kišenės plaukia pinigai, 
tačiau vis tiek skatintų jau-
nimą ir visų amžiaus gru-
pių žmones domėtis istorine 
technika. Jis pripažino, kad 
senovines technikos priemo-
nės vairuoti sudėtingiau, bet 
užtat įdomiau...

Senovinės technikos my-
lėtojai dažnai dalyvauja įvai-
riuose renginiuose, miesto 
šventėse. Artimiausias ren-
ginys, kur planuoja dalyvau-
ti G. Antonovas su senais 
automobiliais – šventė Ne-
makščiuose (Raseinių rajono 
savivaldybė), kuri vyks atei-
nantį šeštadienį. Neatmetė 
galimybės iniciatyvus vyras 
dalyvauti ir Rokiškio miesto 
šventėje.

Rita GRIGALIENĖ

Sudaromos palankesnės sąlygos kurtis šeimos gydytojų komandoms – 
keičiamas jų finansavimo modelis, skiriama papildomų lėšų

Įgyvendinant sveika-
tos priežiūros tinklo re-
formą, itin daug dėmesio 
skiriama šeimos gydyto-
jo komandai. Išsprendus 
galimus ikišiolinio finan-
savimo trūkumus, ben-
dradarbiavimo kultūra 
paremtas šeimos gydytojo 
komandos darbo modelis 
remtųsi principu: kuo di-
desnė ir labiau pacientų 
interesus atitinkanti šei-
mos gydytojo komanda, 
tuo didesnį finansavimą ji 
gauna. Tikima, jog nuose-
kliai bendradarbiaujan-
ti profesionalų komanda 
padėtų ženkliai sumažinti 
šeimos gydytojams ten-
kančią administracinio 
darbo naštą, kad jie galėtų 
daugiausia dėmesio skirti 
pagrindiniam darbui – 
konsultuoti ir gydyti paci-
entus.

Jau ketvirtus metus šei-
mos gydytojai turi galimybę 
pasitelkti kitus specialistus 
ir dirbti komandoje kartu 
su slaugytojais, akušeriais, 
kineziterapeutais, sociali-
niais darbuotojais ir kt. Ta-
čiau retas šeimos gydytojas 
naudojasi šia galimybe, o 
pacientai negauna kokybiš-
kų paslaugų ir nėra paten-
kinti dabartine situacija. Ji 
nepalanki ir patiems šeimos 
gydytojams – per tą laiką, 
kurį galėtų skirti tiesiogiai 
pacientui, jie dar turi atlik-
ti nemažai administracinio, 
organizacinio darbo, dėl 
ko vėlgi nukenčia teikiamų 
paslaugų kokybė.

Kaip įvardija patys me-
dikai ir gydymo įstaigų va-
dovai, pagrindinis kliuvinys 
šalyje plėtoti šeimos gydy-
tojo komandos praktiką yra 
ydinga paslaugų apmokėji-

mo sistema ir lėšų trūkumas.
SAM siūlo šią situaciją 

keisti – gerinti ne tik paci-
entų gydymo, bet ir medikų 
darbo kokybę – koreguojant 
finansavimo modelį bei ski-
riant papildomų lėšų šei-
mos gydytojų komandoms 
steigti. Remiamasi principu: 
kuo didesnė ir labiau pa-
cientų interesus atitinkanti 
šeimos gydytojo komanda, 
tuo didesnį finansavimą 
ji gauna. Nuo 2023 metų 
kasmet bus skiriamos pa-
pildomos Privalomojo svei-
katos draudimo fondo lėšos 
trūkstamiems šeimos gydy-
tojo komandos specialis-
tams įdarbinti, o iš ES fondų 
lėšų bus įrengiamos šeimos 
gydytojo komandos narių 
darbo vietos, dalis lėšų bus 
skirta apmokymams, kva-
lifikacijai kelti bei įrangai 
įsigyti.

Šeimos gydytojo koman-
dos plėtrą numatyta įgy-
vendinti palaipsniui, tačiau 
tikimasi, kad iki 2030 metų 
visi šeimos gydytojai dirbs 
su pilnos sudėties koman-
domis, sudarytomis pagal 
kiekvienos gydymo įstaigos 
pacientų poreikius. Tai reiš-
kia, kad gydymo įstaigoms 
(ar savivaldybėms) palie-
kama sprendimo laisvė, 
kokius specialistus ir kiek 
jų pasitelkti, atsižvelgiant 
į pacientų amžių, sveikatos 
būklę, šeimų sudėtį, sociali-
nę padėtį ir pan.

Pažangių Europos šalių 
patirtis rodo, kad, pirmeny-
bę teikiant ne medikamen-
tiniam, o kompleksiniam, 
su gyvensenos keitimu su-
derintam gydymui ir į pro-
cesą įtraukiant įvairių sri-
čių specialistus, sukuriama 
efektyvi pirminė sveikatos 

priežiūra. To siekiama ir 
Lietuvoje.

Šeimos gydytojo koman-
doms pradėjus dirbti visa 
sudėtimi, šeimos gydytojai 
taps centrine jų ašimi ir ga-
lės susitelkti tik į paciento 
sveikatos būklę. O kiti ko-
mandos specialistai atliks 
daugybę pacientui svarbių 
funkcijų – nuo kraujo spau-
dimo pamatavimo, skiepiji-
mo, registravimo tyrimams, 
naujagimių priežiūros na-
muose iki pavėžėjimo į kitą 
gydymo įstaigą organizavi-
mo, konsultacijų dėl gyve-
nimo būdo pokyčių ir pan. 
Svarbiausia, kad tarp šei-
mos gydytojo komandos na-
rių bus nuolatinis tiesioginis 
grįžtamasis ryšys, kuris leis 
operatyviai spręsti pacientų 
sveikatos problemas, kore-
guoti gydymą ir siekti ge-
riausio rezultato.

Svarstoma, kad ateityje 
šeimos gydytojų komanda 
galėtų teikti dar įvairesnio 
pobūdžio pagalbą, pavyz-
džiui, po specialių mokymų 
priimti nesunkius psichi-
kos sveikatos sutrikimus 
turinčius pacientus, padėti 
nerimą ar kai kurias priklau-
somybes (rūkymą ir pan.) 
turintiems žmonėms. Be to, 
daugiau atsakomybių įgis 
bendrosios praktikos slau-
gytojai ir akušeriai. Šiuo 
tikslu SAM dar šį rudenį 
teiks siūlymus keisti Slau-
gos praktikos ir Akušerijos 
praktikos įstatymus. Visų 
šeimos gydytojo paslaugų 
kokybę užtikrins teisės ak-
tuose numatytos paslaugų 
kokybės sąlygos ir kriterijai.

LR sveikatos apsaugos 
ministerijos inform.
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Už sankryžoje prie „Maximos“ sukeltą eismo įvykį teismas skyrė bausmę
2022 m. gegužės 9 d. eis-

mo įvykis Rokiškio mieste, 
Respublikos gatvėje ties 
namu Nr. 109, prie švieso-
forais reguliuojamos Res-
publikos - Taikos - Perkūno 
gatvių sankryžos, atskleidė 
ir tai, kad avariją sukėlu-
sios transporto priemonės, 
krovininio automobilio 
„Renault Master”, vairuo-
tojas - smarkiai neblaivus. 
Į alkotesterį jis pirmu ban-
dymu įpūtė 2,08 promiles, 
antru - 1,78. Paaiškėjo, 
kad prieš 15 minučių gėręs 
alkoholį išdrįso vairuoti 
50 metų Kaišiadorių rajo-
no gyventojas D. R., eismo 
įvykio dieną dirbęs koman-
diruotėje Rokiškyje.

Skubėjo susitikti su 
bendradarbiu
Apklaustas ikiteisminio 

tyrimo metu, D. R. papasa-
kojo, kad po darbo, apie 19 
valandą, su vyrais vartojo 
alkoholį. Jam paskambino 
bendradarbis ir pasakė, kad 
jo laukia prie „Maxima“ par-
duotuvės Rokiškio mieste. 
Nors ir buvo neblaivus ir ži-

nojo, kad vairuoti girtam ne-
galima, vyras sėdo už įmo-
nei priklausančio krovininio 
automobilio vairo. Kartu su 
juo į mašiną įsėdo ir bendra-
darbis, kuris taip pat buvo 
girtas. Prie prekybos centro 
esančioje sankryžoje, prie 
šviesoforo, kaišiadoriškis 
šiek tiek pavažiavo atgal ir 
automobilio galu įvairavo į 
automobilį „Opel Vectra“. 
Atvyko policijos pareigūnai 
ir nustatė, kad eismo įvykį 
sukėlęs D. R. yra neblai-
vus ir girtumas viršija 1,51 
promilę, kas užtraukia bau-

džiamąją atsakomybę pagal 
Baudžiamojo kodekso 2811 
straipsnio 1 dalį. Su alko-
testerio parodymais vyras 
sutiko.

Netikėtai sankryžoje 
pavažiavo atbulomis
Eismo įvykio metu apga-

dintos transporto priemonės 
„Opel Vectra“ vairuotojas 
papasakojo, kad važiavo 
Respublikos gatve į preky-
bos centrą „Maxima“ pa-
siimti siuntos. Sankryžoje 
užsidegė raudonos spalvos 
šviesoforo signalas. Priekyje 

sustojo krovininis automo-
bilis, kuris prieš tai važiavo 
didesniu greičiu. Atrodė, 
kad jis pralėks sankryžą per 
„raudoną“, bet staiga susto-
jo praktiškai jau sankirtoje. 
„Opel Vectra“ automobilis 
sustojo už maždaug 10 metrų 
nuo jo. Netikėtai krovininis 
automobilis šoko iš vietos, 
važiuodamas atbuline eiga. 
„Opelio“ vairuotojas ban-
dė trauktis, tačiau nespėjo. 
Smūgis esą buvęs stiprus. 
Iš krovininio automobilio 
išlipęs vyriškis akivaizdžiai 
buvo neblaivus.

Nukentėjusiajam 
padaryta apie 1027 eurų 
žala
Atvykę policijos parei-

gūnai užfiksavo, kad eismo 
įvykio metu apgadintos abi 
transporto priemonės. Krovi-
ninio automobilio apgadinta 
galinė dalis. Automobiliui 
„Opel Vectra“ apgadintas va-
riklio dangtis – jis perpjautas 
ir įlenktas, taip pat apgadini-
mai buvo matyti ant prieki-
nio bamperio su priekinėmis 
apdailos grotelėmis, dešinės 

pusės žibinto, dešinės pusės 
priekinio sparno. Nukentė-
jusios transporto priemonės 
savininkas dėl žalos atlygi-
nimo susitarė su draudimo 
bendrove. Preliminari pa-
darytos žalos kaina - 1027 
eurai. Šios sumos priteisti iš 
avarijos kaltininko žmogus 
neprašė, sutiko, kad atlygin-
tų draudimo bendrovė.

Skirta bauda, atimtos 
teisės, konfiskuota 
nemaža suma
Anksčiau neteistam D. R. 

prokurorė siūlė skirti bau-
dą ir procesą užbaigti teis-
mo baudžiamuoju įsakymu. 
Teismas tokį prašymą ten-
kino. Teismas Kaišiadorių 
rajono gyventoją D. R. pri-
pažino kaltu pagal Baudžia-
mojo kodekso 2811 straips-
nio 1 dalį. Jam skirta galutinė 
bausmė 40 MGL (2000 Eur) 
dydžio bauda. Laikoma, kad 
D. R. yra sumokėjęs 100 
Eur dydžio baudą, kadangi 
nepilną parą išbuvo sulai-
kytas areštinėje. Jam pritai-
kytos baudžiamojo poveikio 
priemonės – uždraudimas 

vairuoti kelių transporto 
priemones 2 metams bei au-
tomobilio „Renault Master“ 
vertę atitinkančios sumos 
(7306 Eur) konfiskavimas. 
Paties automobilio nuspręs-
ta nekonfiskuoti, kadangi jis 
nusikalstamą veiką padariu-
siam asmeniui nepriklauso, 
įmonė, kuri yra automobilio 
savininkė, apie darbuotojo 
pasiryžimą vairuoti girtam 
nieko nežinojo. D. R. dirba 
uždarojoje akcinėje bendro-
vėje vairuotoju – darbininku, 
todėl teismo skirta bausmė 
gali lemti, kad žmogus ne-
teks darbo.

Teismo baudžiamasis įsa-
kymas buvo priimtas 2022 
m. birželio 1 d. ir išsiųstas 
dėl įteikimo nuteistajam. Per 
14 dienų nuo įteikimo D. R. 
turi teisę pareikšti prašymą 
surengti bylos nagrinėjimą 
teisme žodžiu, prašyti skir-
ti kitokią bausmę. Teismo 
sprendimas dar neįsiteisėjo. 
Įsiteisėjęs teismo baudžia-
masis įsakymas neskundžia-
mas.

Rita GRIGALIENĖ

Netikras vairuotojo pažymėjimas neišgelbėjo
38 metų Juodupės se-

niūnijos gyventojas V. A. 
naudojo netikrą doku-
mentą – neva Jungtinėje 
Karalystėje išduotą vai-
ruotojo pažymėjimą. Šis 
dokumentas buvo pateik-
tas policijos pareigūnams, 
vyrą sustabdžius 2021 m. 
gruodžio 28 d., 22.22 val. 
Rokiškio mieste, Ąžuo-
lų gatvėje. V. A. vairavo 
automobilį „Volkswagen 
Passat”.

Pirko Anglijoje už 300 
svarų
V. A., apklausus įtaria-

muoju, jis kaltę pripažino 
visiškai. Vyras nurodė, kad 
2018-2019 metais buvo 
išvykęs dirbti į Anglijoje 
esantį Norvič miestą. Ten jis 
dirbo paukštienos fabrike. 
Būdamas Anglijoje, iš ten 
dirbančių žmonių juodupi-
etis esą sužinojo, kad yra 
galimybė gauti vairuotojo 
pažymėjimą, nelaikius jokių 
vairavimo egzaminų. Nuro-
dyta tokio dokumento kaina 
– 300 svarų. Fabrike dirban-
tys anglai suvedė su žmo-
gum, kuris apsiėmė gauti 
netikrą vairuotojo pažymė-
jimą. V. A. esą šio žmogaus 
vardo ir pavardės bei kur jis 
gyvena, nežinojo. Juodupie-
tis šiam nepažįstamam žmo-
gui pateikė savo nuotrauką, 
susakė anketinius duome-
nis. Po savaitės vairuotojo 
pažymėjimą, kuris atrodė, 

kaip tikras, tas žmogus at-
nešė, o V. A. sumokėjo už jį 
300 svarų grynais.

Ne iš karto išdrįso 
pateikti
Vairuotojo pažymėjime 

buvo nurodyta, kad vairuo-
ti B kategorijos transporto 
priemones V. A. įgijo 2002 
metais, tačiau vairuotojo 
pažymėjimas išduotas 2019 
m. vasario 10 d. Vyras Lie-
tuvoje vairuotojo pažymė-
jimo niekada neturėjo ir 
niekada nebandė įgyti teisės 
vairuoti. 2019 m. kovo 19 
d. jį, vairuojantį automobi-
lį, buvo sulaikę pareigūnai, 
tačiau tuo metu jis neišdrįso 
parodyti pasitikėjimo neke-

liančio dokumento ir buvo 
nubaustas už vairavimą, 
neturint tam teisės. 2021 
m. gruodžio 28 d. netikrą 
anglišką vairuotojo pažy-
mėjimą V. A. jau įsidrąsino 
pateikti policijai.  

Duomenų bazėse toks 
vairuotojas nerastas
Policijos pareigūnas, 

kuris tą vakarą sustabdė V. 
A. vairuojamą automobi-
lį, paliudijo, kad pateiktas 
vairuotojo pažymėjimas 
sukėlė įtarimų. Pirmiausia 
keistai atrodė tai, kad doku-
mento išdavimo data - 2019 
m. vasario 10 d., o turimos 
vairavimo kategorijos galio-
ja nuo 2002 m. gegužės 22 

d., nors V. A. anksčiau vai-
ravimo egzamino nebuvo 
išsilaikęs. Nerasta duomenų 
apie tokį „teises“ turintį vai-
ruotoją Lietuvos duomenų 
bazėse. Duomenų nebuvo 
ir Jungtinės Karalystės Vy-
riausybės interneto puslapy-
je, kur skelbiami duomenys 
apie turinčius teisę vairuoti 
asmenis.   Įtarimą sukė-
lė vairuotojo pažymėjimo 
užrašai – jie buvo išblukę, 
dokumento kraštai atsilu-
pę, tarytum ant plastikinės 
kortelės būtu užklijuotas 
lipdukas su simboliais, kas 
turėtų jaustis palietus. Dar 
paaiškėjo, kad automobilis 
„Volkswagen Passat“ yra 
išregistruotas. Iš pradžių 

pareigūnams V. A. aiškino, 
kad išsilaikė vairavimo eg-
zaminus Anglijoje. Deja, tai 
nebuvo tiesa.

Užsitraukė ir 
administracinę, ir 
baudžiamąją 
atsakomybę
Dėl to, kad automobilis, 

jį vairuojant, buvo išregis-
truotas ir V. A. jį vairavo, 
neturėdamas tam teisės, 
pradėta administracinio 
nusižengimo teisena. Dėl 
netikro dokumento naudo-
jimo atsakomybė griežtes-
nė – juodupietis patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn 
pagal Baudžiamojo kodekso 
300 straipsnio 2 dalį. Pro-
kuroras siūlė baudžiamąją 
bylą išnagrinėti rašytinio 
proceso tvarka ir užbaigti, 
priimant teismo baudžia-
mąjį įsakymą. Įvertinta, kad 
kaltinamojo atsakomybę 
lengvinanti aplinkybė – tai, 
kad jis prisipažino, padaręs 
nusikalstamą veiką ir nuo-
širdžiai dėl to gailisi. Ka-
dangi anksčiau šis žmogus 
buvo teistas už nužudymą 
ir ilgus metus praleidęs 
įkalinimo įstaigoje, jo atsa-
komybę sunkinančia aplin-
kybe pripažinta tai, kad jis 
nusikalstamą veiką padarė, 
būdamas teistas už tyčinio 
nusikaltimo padarymą, tai 
yra, būdamas recidyvistu.

Tris mėnesius praleis su 

apykoje
Panevėžio apylinkės teis-

mo Rokiškio rūmų teisėjas 
Artūras Dilys tenkino pro-
kuroro prašymą ir 2022 m. 
birželio 2 d. priėmė teismo 
baudžiamąjį įsakymą. Juo 
V. A. paskirta 16 parų arešto 
bausmė. Šios bausmės vyk-
dymas atidėtas 3 mėnesiams 
ir paskirta intensyvi priežiū-
ra. Nuteistojo buvimo vieta 
pagal nustatytą laiką bus 
kontroliuojama elektroni-
nio stebėjimo priemonėmis. 
Bausmės vykdymo atidėji-
mo laikotarpiu nuteistasis 
turės elektroninį stebėji-
mo įtaisą̨, kitaip vadinamą 
apykoje. Jos nebus galima 
nusiimti, gadinti, privaloma 
būti namuose nakties laiku 
nuo 22 val. iki 6 val., jei tai 
nesusiję su darbu ar moks-
lu. Bausmės vykdymą pri-
žiūrės Probacijos tarnyba. 
Pažeidus tam tikras sąlygas, 
bausmės atidėjimas gali būti 
panaikintas ir areštą gali 
tekti atlikti realiai.

Per 14 dienų nuo teis-
mo baudžiamojo įsakymo 
įteikimo V. A. turi teisę 
pareikšti prašymą surengti 
bylos nagrinėjimą teisme 
žodžiu, prašyti skirti kitokią 
bausmę. Teismo sprendimas 
dar neįsiteisėjo. Įsiteisėjęs 
teismo baudžiamasis įsaky-
mas neskundžiamas.

Rita GRIGALIENĖ
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Visą gegužės mėnesį Ro-
kiškio krašto muziejuje vie-
šėjo vilnos vėlėjos Violetos 
Jasinevičienės ir jos bičiulės 
pynimo meistrės Virginijos 
Sebestinienės paroda „Iš 
kartos į kartą“. Su tautinių 
amatų istorija siejama eks-
pozicija pristatoma jau šeštą 
kartą. Pirmoji tokia paroda 
buvo surengta Salų dvare, 
o po to apkeliavo Lietuvos 
miestų ir miestelių amatų 
centrus ir netgi pabuvojo už-
sienyje, Lenkijoje. Kaip sakė 
abi parodos autorės: „Paro-
dos sėkmė - visa tai darome, 
puoselėdamos tai, ką atsine-
šėm iš praeities. Turime vie-
ną bendrą tikslą – savo ama-
tą ir patirtį perduoti vaikams 
bei anūkams, kitaip sakant, 
tai ką išsaugojom, perduoti 
iš kartos į kartą.“ Nors buvo 
planuota, kad Rokiškio dva-
re veltus ir pintus kūrinius 
bus galima pamatyti iki ge-
gužės 31 d., parodos uždary-
mas nukeltas į birželio 3 d., 
16 valandą.

Paveldėtas polinkis
Rokiškėnė Violeta Jasine-

vičienė pasidžiaugė, kad velti 
gaminiai darosi vis populiares-
ni ir paroda „Iš kartos į kartą“ 
sulaukė didelio populiarumo. 
Nors moteris dirba finansų 
srityje ir save vadina tiksliųjų 
mokslų atstove, rankdarbių ji 
neapleidžia nuo pat vaikystės. 
Veltinius gamino senelis, ta-
čiau Violeta sako jo tai daran-
čio neprisimenanti, tik iš ma-
mos pasakojimų žinanti. Abi 
močiutės nuolat mezgė, teta 
audė vilnonius kilimus, rišo 
šiaudinius sodus, tad tuo užsi-
krėtė ir maža mergaitė. Violeta 
pasakoja, kad dar būdama 6-7 
metų, sėdo prie audimo staklių 
ir bandė austi. Išbandyti ir mez-
gimas, siuvimas, siuvinėjimas, 
tačiau labiausiai patraukė vilna 
ir molis, kurie, pasak Violetos, 
suteikia ramybę.

Su vėlimu susipažino 
edukaciniuose 
užsiėmimuose
Vėlimu Violeta užsiima jau 

daugiau nei dešimtį metų. Pir-
moji pažintis įvyko edukacinių 
užsiėmimų metu. Tautodaili-
ninkė sako mėgusi, paskatinta 
draugės Jūratės, lankytis įvai-
riuose mokymuose ir ten susi-
pažinusi su tapyba ant drobės ir 
šilko, keramika, šilko bei kitų 
natūralių pluoštų dažymu au-
galiniais dažais. Vėlimas esą iš 
pradžių atrodęs lyg žaidimas. 
Bandyta kurti veltas skraistes, 
sukneles, liemenes, šalius, ke-
pures, skrybėles ir, žinoma, 
veltinius bei šlepetes. Parodoje 
„Iš kartos į kartą“ eksponuo-

jami velti gaminiai, susiję su 
tautos paveldu, todėl čia spal-
vingų skraisčių nepamatysite. 
Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerija 2019 metais 
pripažino, kad tautodailinin-
kės Violetos Jasinevičienės 
pagaminti veltiniai atitinka 
Lietuvos Respublikos tautinio 
paveldo produktų įstatymo 
ir tautinio paveldo produktų 
sertifikavimo reikalavimus. 
Išduotas tai patvirtinantis ser-
tifikatas. Kaip sako sertifikuota 
amatininkė Violeta, dabar jos 
požiūris į vėlimą darosi profe-
sionalesnis, daugiau ieškoma 
sąsajų su istorija, ieškoma ati-
tikčių su muziejų eksponatais.

Parodoje - veltiniai, 
šlepetės, skrybėlės bei 
nuotraukos
Parodoje Rokiškio krašto 

muziejuje – gyvai eksponuo-
jami veltiniai, velti šlapiuoju 
vėlimo būdu. Jie sukurti pagal 
senąsias vilnos vėlimo tradici-
jas, naudojant senąją veltinių 
vėlimo techniką, įrankius, ko-
kie buvo naudojami senelių ir 
prosenelių. Dėvimi, ant viršaus 
maunant kaliošus. Čia - ir vel-
tos skrybėlės, puoštos tautinė-
mis juostomis bei povo plunks-
nomis – viena iš lietuviško 
tautinio kostiumo sudedamųjų 
dalių. Kone didžiausio popu-
liarumo sulaukia baltos vilnos 
šlepetės, puoštos gintarais bei 
dekoruotos lininiais siūlais. 
Tai – mėgstamiausias Violetos 
gaminys. Parodai išskirtinumo 
ir savitumo teikia veltų gami-
nių nuotraukos ant drobės. Šių 
nuotraukų autorės – fotografės 
Rima Driskienė ir Giedrė Solo-

„Iš kartos į kartą“ - įkvėpti praeities Violetos Jasinevičienės 
veltiniai Rokiškyje

vjovienė.

Čia – ir senoviniai pinti
 gaminiai
Parodoje – ir alytiškės Vir-

ginijos Sebestinienės pinti pa-
gal senovines tradicijas krep-
šiai, kiti gaminiai iš vytelių. 
Tai - ir pintinėlė raikytai duo-
nai į stalą patiekti (kartais į ją 
įsidėdavo maisto ir pasiimdavo 
kelionei), apipintas stiklinis 
butelis žibalui laikyti, pintinėlė 
šutintoms bulvėms su lupyno-
mis paduoti į stalą, pintinėlės, 
skirtos džiovintiems lazdyno 
riešutams laikyti. Išskirtinai akį 
traukia pintos, ant pečių nešio-
jamos kuprinės.  

„Rokiškio Sirena“ pakal-
bino vieną iš parodos autorių 
– kraštietę tautodailininkę Vio-
letą Jasinevičienę.

- Galbūt šioje parodoje 
yra naujų darbų, kurių nero-
dėte niekam anksčiau?

- Yra nauji dveji vyriški 
tradiciniai veltiniai, kurių anks-
čiau parodose nebuvo. Tai - ba-
landžio mėnesio darbas.

- Ar nežadate imtis kažko 
naujo vėlime iš vilnos – pvz., 
gaminti skraistes ar skaras iš 
veltinio?

- Veltų darbų mano priga-
minta labai įvairių - nuo pirties 
kepurių iki suknelių. Skraistės 
jau buvo – prieš keletą metų. 
Rankinės, papuošalai – mano 
jau išbandyta. Darau, kai būna 
įkvėpimas. Buvau anūkams 
nuvėlusi pledukus. Tačiau nuo-
lat grįžtu prie tradicinių gami-
nių, kurie - arčiausiai širdies. 
Tai – tradicinai veltiniai, baltos 

vilnos šlepetės, puoštos ginta-
rais, dekoruotos linu. Žmonės, 
ypač didmiesčiuose ir užsie-
niečiai, labai palankiai žiūri į 
tokius gaminius. Baltos spal-
vos tikrai žmonės nesibaido.

- Kokia buvo pirmoji pa-
žintis su vėlimu iš vilnos? 
Kaip Jums tada tai atrodė?

- Nuo vaikystės domėjausi 
rankdarbiais. Susipažinimas su 
vilna įvyko edukacijos metu. 
Tada veliančių iš vilnos buvo 
nedaug ir tas užsiėmimas man 
atrodė kažkas naujo. Pirmiau-
sia tai buvo įdomi saviraiškos 
priemonė. Nustebino ir rezul-
tatas, kuris buvo kitoks, nei 
mezgant.

- Kas šiame užsiėmime la-
biausiai „užkabino“?

- Prisilietimas prie vilnos 
man suteikia visišką ramybę, 
relaksą, nusiraminimą. Vilna 
ir molis dėl šių savybių mane 
labiausiai patraukė.

- Kokius dar pomėgius 
esate išbandžiusi rankdarbių 
srityje?

- Daugelį rankdarbių esu iš-
bandžiusi. Šiandieną be vilnos 
vėlimo, nemažai laiko skiriu 
šilko dažymui augalų atspau-
dais. Beje, tai taip pat natūralus 
pluoštas, iš kurio gimsta šaliai, 
palaidinės, sijonukai.

- Kokią vilną naudojate 
vėlimui? Ar bet kokia vilna 
tinka?

- Perku tirolio avių vilną iš 
Lietuvos ūkininkų. Ji atvežti-
nė, tačiau Lietuvoje karšiama, 
apdirbama. Vėlimo rezultatas 

tikrai labai priklauso nuo to, 
kokią vilną naudoji. Lietuvoje 
auginamų avių vilna taip pat 
naudojama vėlimui, tačiau la-
bai ilgas apdirbimo procesas, 
todėl perkame jau paruoštą.

- Papasakokite apie kū-
rybos procesą – kaip gimsta 
Jūsų kūriniai.

- Manau, visi kūrybiniai 
darbai turi būti atliekami, esant 
įkvėpimui. Esu tos nuomonės, 
kad dirbant su bloga nuotaika, 
į gaminį galima sudėti blogas 
emocijas. Dirbu vienkiemyje, 
gamtos apsuptyje. Tada - ge-
riausias rezultatas. Paprasčiau-
sias gaminys – šlepetės. Jų 
gamybos procesas trunka apie 
tris valandas. Būna, pagami-
ni vieno gaminio vieną etapą, 
tada vėliau - jau kitą. Kalba 
neina apie didesnius gaminius. 
Veltinius pagaminti užtrun-
ka iki dviejų dienų, bet ir tai 
iki džiovinimo. Išdžiovinus, 
prisiuvami padai. Darbas, kai 
veliu kažką išskirtinio, pavyz-
džiui, suknelę, gali trukti iki 
savaitės.

- Vėlimas – laisvalaikis, 
gyvenimo būdas, meditacija 
ar pragyvenimo šaltinis?

- Teisingai paminėjote - 
laisvalaikis, meditacija ir netgi 
gyvenimo būdas, tačiau ne pra-
gyvenimo šaltinis.

- Ar populiarūs tarp žmo-
nių velti vilnos gaminiai?

- Kuo toliau, tuo jie darosi 
populiaresni. Žmogus, įsigijęs 
kokybišką gaminį, pajutęs jo 
gerąsias savybes, vėl pas mus 
grįžta. Manau, laikui bėgant, 

žmonės supranta, kad tai - na-
tūralu, sveika.

- Kaip šį pomėgį vertina 
Jūsų šeima?

- Mūsų visa šeima esame 
įsitraukę į šį reikalą, dirbame 
kaip komanda. Vyras irgi ve-
lia. Tėvai talkina - padus šle-
petėms ar gaminio etiketę pri-
siuva. Vaikai, atvykę į sodybą, 
irgi imasi šios veiklos. Tik ma-
žiausias, dviejų metų, anūkas, 
dar nėra išbandęs vėlimo, o du 
vyresni jau išbandė. Grįždami 
iš sodybos, jie vis kokį veltą 
kūrinėlį parsiveža. Man šeima 
labai padeda ir skatina.

- Kokias matote perspek-
tyvas toliau kurti?

- Svajonių ir planų tikrai 
daug. Planuoju šios veiklos 
tęstinumą. Darbai vyksta so-
dyboje, kur šiam darbui ypač 
gera aura. Asociacija ,,Tra-
dicinių amatų studija“, kurią 
atstovauju, planuoja socialinio 
verslo kūrimą, kas leistų spręs-
ti mokyklinio amžiaus vaikų ir 
jaunimo užimtumo problemas. 
Tai kol kas svajonės, pamąsty-
mai, todėl apie tai daug kalbėti 
nenorėčiau. Norėčiau, kad apie 
rezultatus kalbėtų nuveikti dar-
bai.

- Kur galima įsigyti Jūsų 
gaminių?

- Gaminiais prekiaujame 
renginiuose, festivaliuose, mu-
gėse.

Rita GRIGALIENĖ
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Paroda „Iš kartos į kartą“ uždaryta – kūrėjos rengs kitas parodas

Šeštoji „Iš kartos į kar-
tą“ paroda buvo ir pasku-
tinė. Visą gegužės mėnesį 
Rokiškio krašto muziejuje 
buvo galima apžiūrėti ryšį 
su praeitimi bei istorija at-
spindinčius Violetos Jasi-
nevičienės veltus gaminius 
bei pynimo meistrės Virgi-
nijos Sebestinienės pintus 
kūrinius. Kelią pradėjusi 
Salų dvare, ši paroda apsu-
ko ratą po Alytaus kraštą, 
iš kurio yra kilusi parodos 
autorė V. Sebestinienė, net 
svečiavosi Lenkijoje, o da-
bar ir vėl grįžo į Rokiškio 
kraštą.

Paveldas
Sertifikuota amatininkė, 

vilnos velėja Violeta Jasine-
vičienė (Rokiškis) ir pynimo 
meistrė Virginija Sebestinie-
nė (Alytus) pristatė veltus 
ir pintus gaminius bei vel-
tų gaminių fotografijas ant 
drobės. Fotografijų autorės 
- Rima Driskienė ir Giedrė 
Solovjovienė. Parodos pa-
vadinimas rodo, kad pyni-

mo ir vilnos vėlimo amatai 
pasirinkti neatsitiktinai – tai 
paveldas, einantis iš kartos 
į kartą, perduotas kūrėjoms 
vyresniosios kartos.

Istorinė rekonstrukcija
Rokiškio krašto muzie-

jaus direktorės pavaduotojas 
muziejinei veiklai Giedrius 
Kujelis, išlydėdamas paro-
dą iš Rokiškio dvaro rūmų, 
senovinių amatų mylėtojų 
ekspoziciją pavadino iškiliai 
– esą ji gali vadintis istori-
nės rekonstrukcijos paroda: 
kūriniai atkurti itin tiksliai, 
atitinka prieš daugelį dešim-
tmečių kasdienybėje naudo-
tus daiktus. G. Kujelis juo-
kavo, kad tokiai vasarai, kaip 
ši, veltiniai – labai tinkamas 
apavas. Pastebėta, kad kūri-
nius mes kiekvienas matome 
skirtingai. Dažniausiai žmo-
nės vertina paprastai, pagal 
nesudėtingą klasifikaciją: 
gražu – negražu, funkciona-
lu – nefunkcionalu... Kūrėjas 
savo sumanymą mato kitaip 
ir geriau žino, ką norėjo pa-

sakyti.

Sakė, užteks
Parodos uždarymo rengi-

nyje kalbėjusi Violeta minė-
jo, kad idėja surengti tokią 
parodą kilusi ne spontaniškai 
– tam rengtasi. Dabar amati-
ninkė sakė pajautusi, kad ke-
lionių su paroda užteks, rei-
kia uždaryti ir surengti kažką 
naujo. Po Lietuvą ir Lenkiją 
keliavusioje parodoje eks-
ponatai kartais nežymiai 
keisdavosi, senesniems ga-
miniams surandant tinkamą 
pamainą.

Atvyko su šeima
Iš Alytaus atvykusi Vir-

ginija sakė besijaučianti 
pakiliai. Kelyje iš Alytaus į 
Rokiškį kartu važiavę vaikai 
visą kelią dainavo. Į parodos 
uždarymą atvyko visa Vir-
ginijos šeima – vyras ir dvi 
dukros. Vyresnioji dukra Au-
gustė kartu su savo drauge 
Benita iškilmingumo paro-
dai bandė suteikti, grodamos 
smuikais.

Padėkos
Parodos autorės dėko-

jo visiems prisidėjusiems 
prie ekspozicijos atsiradi-
mo – draugams, giminėms, 
šeimai, mokytojams. Dė-
kota ir parodos uždaryme 
apsilankiusiai fotografei 
Rimai Driskienei, kurią vil-
nos vėlėja Violeta pavadino 
„etatine“ – mat būtent ji yra 
daugelio nuotraukų, vėliau 
atsidūrusių ant drobės, auto-
rė. Žinoma, ir renginio sve-
čiai neatėjo tuščiomis ran-
komis – su glėbiais gėlių, o 
Rokiškio krašto muziejaus 
darbuotojai – dar ir su padė-
komis bei dovanomis.

Kūriniai susidraugavo
Rokiškio krašto muzie-

jaus darbuotojai dalinosi 
įspūdžiais iš lankytojų pa-
stebėjimų, apžiūrint parodą. 
Esą vaikai, apžiūrinėdami 
veltus gaminius, vis pra-
šydavo leisti prisimatuoti. 
Ypač patikę veltos skrybė-
lės. Muziejaus direktorė Ni-
jolė Šniokienė pasidžiaugė 

dviejų muziejų – Rokiškio ir 
Alytaus draugyste, tuo, kad 
susidraugavo dviejų moterų 
kūryba ir pačios moterys. 
Parodą „Iš kartos į kartą“ 
gana vykusiai papildė šalia 
sukabinti Alės Gegelevi-
čienės kūriniai iš šiaudų – 
paukštukai, šiaudų sodai.

Nelengvas darbas
Iki tol nebuvo galimybės 

pakalbinti kūrėją iš Alytaus 
Virginiją Sebestinienę, todėl 
prisikaupė klausimų. Grožė-
tasi pinta kuprine. Virginija 
sako tokių prie dieną galinti 
nupinti maždaug tris, tačiau 
darbas daromas etapais, tai 
greičiausiai visų trijų už-
baigti per dieną nepavyktų. 
Pynėja pripažino, kad pyni-
mas iš vytelių – nelengvas 
darbas. Ji rodė nuospaudas 
ant rankų, sakė negalinti 
puikuotis prabangiu mani-
kiūru, dažnai skauda rankų 
sąnariai, tačiau šio ama-
to mesti negalinti. Daranti 
pertraukas ir toliau pinanti. 
Išsilavinimą įgijusi Kauno 

Stepo Žuko aukštesniojoje 
dailės mokykloje, moteris 
sako mėgstanti visus menus. 
Turinti ir pedagoginį išsila-
vinimą, kurį pritaikanti ves-
dama edukacijas. Pynėjos 
klausta, ar ji dažanti vyteles, 
iš kurių pinti krepšiai ir kiti 
įdomios paskirties gaminiai. 
Nors plika akimi matoma, 
kad derintas skirtingų spal-
vų vytelių raštas, tačiau 
paaiškėjo, kad vytelės turi 
spalvą natūraliai – jos nėra 
dažytos. Taip pat ir vytelių 
blizgesys esantis gana na-
tūralus – kartais pintinės 
tepamos lipalu, bet ir be jo 
vytelės žvilga.

Vilnos vėlėja Violeta 
sako, kad laukia itin darbin-
ga vasara – žadama apke-
liauti daug renginių, mugių, 
o link žiemos suplanuota 
parodų maždaug pusei metų 
į priekį. Tiesa, parodų pava-
dinimų vėlėja sako dar ne-
sugalvojusi.

Rita GRIGALIENĖ

Didieji miestai fejerverkų žada nenaudoti, bet teisės aktuose to įtvirtinti neskuba
Gegužės pabaigoje tokią 

idėją iškėlė neparlamentinė 
Žaliųjų partija, paraginusi 
miestus pasirašyti memo-
randumą. Juo savivaldybės 
įsipareigotų savo renginiuose 
nebenaudoti fejerverkų, šį 
ribojimą apibrėžiant miesto 
lygio dokumentuose.

Partijos pirmininkė Ieva Bu-
draitė BNS nurodė, kad kol kas 
tam nepasiryžo nė viena savi-
valdybė.

„Gavome tik pritarimų pa-
čiai idėjai, tačiau jų nelydi jokie 
veiksmai, kurių mes prašome: 
konkrečių taisyklių arba teisės 
aktų priėmimas“, – kalbėjo po-
litikė.

Didieji šalies miestai teigia, 
kad šiuo klausimu tebevyksta 
diskusijos, tačiau kuo ir kada 
jos baigsis – neaišku.

Aplinkosaugininkai pabrė-
žia, kad fejerverkų daroma žala, 
nors ir yra trumpalaikė, bet 
žymi, dėl to kenčia ir gyvūnai.

Diskutuojančios 
savivaldybės
Vilnius maždaug prieš me-

tus įsipareigojo kurti alternaty-
vą fejerverkams – pernai liepą 

savivaldybės taryba priėmė tai 
numatančią rezoliuciją.

Kaip BNS sakė Vilniaus 
savivaldybės administracijos 
direktorės pavaduotoja Donal-
da Meiželytė, sostinė pati ne-
benaudoja, taip pat neišduoda 
leidimų renginiams, kurių metu 
planuojami galingi fejerver-
kai. O paprastesnių fejerverkų, 
pasak jos, nėra galimybės už-
drausti, kol šalyje nedraudžia-
ma prekyba jais.

„Pradėdami nuo savęs, ska-
tiname ir visus vilniečius bei 
renginių organizatorius rinktis 
tausojančias aplinką alternaty-
vas“, – teigė savivaldybės ats-
tovė.

Anot jos, tai galios ir rudenį 
įprastai vykdavusiam didžiau-
siam šalyje fejerverkų festiva-
liui – bendrovės „Blikas“ orga-
nizuojamai „Vilniaus fejerijai“.

„Galbūt jie rastų sau vietą 
kituose miestuose“, – svarstė 
D. Meiželytė.

Vis dėlto šiuo metu tai regla-
mentuojančių teisės aktų sosti-
nės valdžia dar nėra priėmusi. 
Pasak D. Meiželytės, sprendi-
mai rengiami, juos jau svarstė 
savivaldybės tarybos komitetai.

Kauno atstovai taip pat tvir-

tina, kad miesto šventėse bei 
renginiuose pirotechnikos ga-
miniai nenaudojami ir artimiau-
siu metu to neketinama daryti.

Kaip BNS sakė Kauno savi-
valdybės administracijos Kultū-
ros skyriaus vedėja Agnė Augo-
nė, tai ypač aktualu Ukrainoje 
vykstančio karo akivaizdoje.

„Mūsų pareiga – suteikti 
saugų ir kiek įmanoma kom-
fortiškesnį prieglobstį, visa-
pusiškai pasirūpinti Ukrainos 
gyventojais. Rami aplinka ir 
psichologinė pagalba ne išim-
tis“, – kalbėjo savivaldybės 
atstovė.

Pasak jos, pirotechnikos 
gaminiai keičiami „kitomis 
akį traukiančiomis vizualiomis 
priemonėmis“.

„Kol kas pasirašyti minimo 
memorandumo neplanuojame, 
tačiau neatmetame galimybės 
grįžti prie šio klausimo svarsty-
mo ateityje“, – teigė A. Augonė.

Nepaisant savivaldybės de-
klaracijų, „Kauno – Europos 
kultūros sostinės 2022“ rengi-
nyje „Santaka“ buvo leidžiami 
fejerverkai. Renginio organiza-
toriai BNS teigė, kad tą privertė 
daryti oro sąlygos.

„Dėl visą dieną renginio 

vietą merkusio lietaus teko at-
sisakyti arba labai sumažinti 
kitų numatytų priemonių, todėl 
jų vietą užėmė „Bliko“ sukur-
ti šviesos efektai“, – aiškino 
„Kaunas 2022“ rinkodaros ir 
komunikacijos vadovas Min-
daugas Reinikis.

„Tokios pramogos kaip 
atskiras fejerverkas „Kaunas 
2022“ renginiuose nebuvo net 
ir svarstoma“, – pridūrė jis.

Uostamiesčio atstovai BNS 
nurodė, kad „šiuo metu galuti-
niai sprendimai dėl fejerverkų 
dar nėra priimti, vyksta diskusi-
jos dėl įvairių galimo draudimo 
detalių“.

„Paprastas veiksmas“
I. Budraitė savivaldybių po-

zicijas renginiuose nenaudoti 
fejerverkų sako sveikinanti, 
tačiau pabrėžia, kad to nepa-
kanka.

„Tai įtvirtintų tas nuostatas 
ir jos nepriklausytų nuo poli-
tinių nuotaikų. (...) Šiuo metu 
džiugu, kad sprendimus prii-
mantiems žmonėms, kaip ir ža-
liesiems, atrodo, jog tokios tar-
šios pramogos nereikia, bet mes 
nežinome, kas atsitiks po kelių 
metų, kai sprendimus priims 

kiti žmonės“, – kalbėjo Lietu-
vos žaliųjų partijos pirmininkė.

„Jei nebus jokio dokumento, 
kuris jiems nurodytų veiklos 
rėmus, tai šita graži iniciatyva 
gali būti išgyvendinta“, – pri-
dūrė ji.

Politikė pabrėžė, kad savi-
valdybių teiginiai apie idėjos 
svarstymus tėra „mandagus at-
sakymas, kad sutarimo priimti 
sprendimus teisės aktų pavidalu 
nėra“.

„Galbūt bijoma gyventojų, 
kuriems argumentai, grindžian-
tys šitą idėją, nėra pakankamai 
įtikinami, galbūt yra šiokios 
tokios tinginystės ieškoti nau-
jų, inovatyvių sprendimų, kurti 
naujas tradicijas“, – svarstė I. 
Budraitė.

Pasak jos, tai „paprastas 
veiksmas, kurį tikrai galima pa-
daryti“.

„Tai nekainuotų daug, bet 
prisidėtų prie ramesnio gyve-
nimo naminiams gyvūnams, 
biologinei įvairovei“, – aiškino 
politikė.

Nacionaliniu lygmeniu 
drausti neketina
Įprastai daugiausiai fejerver-

kų Lietuvoje šaudoma Naujųjų 

naktį.
Pasak aplinkosaugininkų, 

esant nepalankioms oro sąly-
goms, teršalų koncentracija tuo-
met išauga nuo kelių iki dešim-
ties kartų, o kai kuriais atvejais 
oro užterštumas lieka didelis 
dar kelias valandas.

„Atliekos, likusios nuo fe-
jerverkų pakuočių, yra tik iš 
dalies perdirbamos. Gyvūnai – 
tiek naminiai, tiek gyvenantys 
miestų, priemiesčių parkuose, 
miškuose – taip pat labai ken-
čia nuo fejerverkų keliamo 
triukšmo ir taršos“, – BNS sakė 
Aplinkos apsaugos agentūros 
atstovė Toma Jakutytė.

Pasak jos, siekį uždrausti 
fejerverkus aplinkosaugininkai 
vertina palankiai.

Tokiai žaliųjų iniciatyvai 
pritaria ir aplinkos ministras Si-
monas Gentvilas. Jis BNS sakė, 
kad tai ypač aktualu savivaldy-
bėms, kurios „turi labai daug 
problemų su oro užterštumu“.

„Kalbame ypač apie di-
dmiesčius. Bet nemanau, kad 
fejerverkus reikėtų drausti na-
cionaliniu mastu, tai turėtų būti 
savivaldos lygio sprendimai“, – 
sakė ministras.

BNS inform.
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Už turgelyje nusipirktus narkotikus – viešieji darbai
Kad Rokiškyje gali-

ma narkotinių medžiagų 
įsigyti Taikos gatvės tur-
gelyje, galėtų patvirtinti 
20-metis Rokiškio verslo 
ir žemės ūkio mokyklos 
moksleivis E. G. Jis po-
licininkams, atlikusiems 
kratą jo automobilyje 
bei kišenėse, būtent tai ir 
papasakojo. Kaip tokiais 
atvejais jau įprasta, vai-
kinas šių „prekių“ par-
davėjo negalėjo nurodyti 
– esą nepažįsta. Kratos 
metu rastos narkotinės 
medžiagos amfetaminas 
ir marihuana.

Sustabdė Pandėlyje
2022 m. kovo 17 d. po-

licijos ekipažas gavo pra-
nešimą, kad nuo Rokiškio 
miesto pusės link Pandėlio 
miestelio važiuoja auto-
mobilis „Audi A4“, kuriuo 
gali būti gabenamos narko-
tinės medžiagos. Nuspręs-
ta automobilį sustabdyti ir 
patikrinti. Policijos tarny-
binis automobilis pajudėjo 
link Pandėlio. Įvažiavę į 
Pandėlio miestelį ir priartė-
ję prie degalinės, pareigū-
nai pastebėjo ieškomą au-
tomobilį, kuris išvažinėjo 
iš degalinės aikštelės. Vai-
ruotojui buvo duotas žen-
klas sustoti. Automobilyje 
sėdėjęs jaunas vaikinas pa-

teikė prašomus dokumen-
tus. Jie buvo tvarkingi.

Policininkų 
„laimėjimai“ – 
popierinis lankstinukas
bei plastikiniai 
paketėliai
Pasak pareigūnų, matė-

si, kad jaunuolis jaudinasi, 
yra įsitempęs, todėl nu-
spręsta atidžiau patikrinti 
automobilį. Daiktadėžėje 
rasta vyriška juoda pini-
ginė, kurioje buvo įdėtas 
sulankstytas popieriaus la-
pas. Išlanksčius popierinį 
„lankstinuką“, jam rasta 
žalios ir rudos spalvos au-
galinės kilmės medžiaga. 
Policininkams paklausus 
automobilį vairavusio E. 

G., kas tai yra, jis gavo pri-
sipažinti, kad tai – „žolė“, 
tai yra, kanapės ar kitaip – 
marihuana. Tada E. G. nu-
vestas į patalpą degalinėje, 
kur atlikta asmens krata. 
Ir ši apžiūra davė vaisių 
-  džemperio priekinėje ki-
šenėje rastas plastikinis už-
spaudžiamas paketėlis su 
gelsvos spalvos milteliais. 
Vaikinas susinervino, nusi-
keikė, įtikinėjo pareigūnus, 
kad šias medžiagas vartoja 
pats ir jas turi tik savo rei-
kmėms. Iš kartom pradėtas 
ikiteisminis tyrimas, o E. 
G. sulaikytas ir išvežtas į 
areštinę. Vėliau specialis-
tas nustatė, kad E. G. su 
savimi turėjo narkotinių 
medžiagų amfetamino bei 

kanapių.

Pirko už 25 eurus
E. G. sakė, jog dėl to, 

kad įsigijo ir laikė psicho-
tropines medžiagas, jis 
labai gailisi. Vaikinas pa-
pasakojo, kad prieš dešim-
tį dienų iki sulaikymo jis 
visas šias medžiagas pirko 
Rokiškio mieste, turgelyje, 
esančiame netoli parko, iš 
jam nepažįstamo vaikino. 
Jaunuolis sakė, kad už vis-
ką sumokėjo apie 25 eurus. 
E. G. nurodė, kad narko-
tines medžiagas jis pirko 
savo reikmėms, kadangi 
retkarčiais jas vartoja. Ar 
iš tiesų jis buvo pavartojęs 
narkotinių medžiagų sulai-
kymo metu, nėra aišku, nes 

duomenys apie testo rezul-
tatus nepateikti. Jis iš karto 
pripažino, kad džemperio 
kišenėje policijos pareigū-
nai rado narkotines medžia-
gas - amfetamino likučius, 
o pačiame automobilyje 
rastame popieriaus lanksti-
nuke buvo „žolės“ likučiai.

Prokurorė siūlė bylą 
išnagrinėti 
supaprastinta tvarka
Rastų narkotinių me-

džiagų kiekis buvo nedi-
delis – visų psichotropinių 
medžiagų svoris nesiekė 
nė šimto miligramų. Už 
nedidelio kiekio psichotro-
pinių medžiagų įsigijimą, 
laikymą bei gabenimą be 
tikslo jas platinti baudžia-
moji atsakomybė numatyta 
Baudžiamojo kodekso 259 
straipsnio 2 dalyje. Pada-
ryta nusikalstama veika 
– baudžiamasis nusižen-
gimas.  Už jį numatytos 
bausmės: viešieji darbai 
arba laisvės apribojimas, 
arba bauda, arba areštas. 
Prokurorė siūlė bylą už-
baigti teismo baudžiamuoju 
įsakymu bei E. G. paskirti 
viešųjų darbų bausmę. Su 
prokurorės siūlymu kalti-
namasis sutiko.

Skirti viešieji darbai
Panevėžio apylinkės 

teismo Rokiškio rūmų tei-
sėja Loreta Kukelkienė 
tenkino prokurorės Irenos 
Pšalgauskienės pareiški-
mą ir 2022 m. birželio 2 
d. priėmė teismo baudžia-
mąjį įsakymą, kuriuo E. 
G. pripažino kaltu pagal 
Baudžiamojo kodekso 259 
straipsnio 2 dalį ir paskyrė 
6 mėnesių viešųjų darbų 
bausmę, įpareigojant per šį 
laiką neatlygintinai dirbti 
po 30 valandų per mėnesį 
visuomenės labui. Kadangi 
byla išnagrinėta supapras-
tinto proceso būdu, tai su-
teikia galimybę bausmę su-
mažinti trečdaliu. Dėl šios 
priežasties E. G. paskirta 
galutinė bausmė sumažėjo 
iki 4 mėnesių viešųjų dar-
bų. Kas mėnesį jis neatly-
gintinai turės išdirbti po 30 
valandų visuomenės labui.

Teismo baudžiamasis 
įsakymas išsiųstas nuteis-
tajam. Per 14 dienų nuo 
teismo baudžiamojo įsaky-
mo įteikimo E. G. turi teisę 
pareikšti prašymą surengti 
bylos nagrinėjimą teisme 
žodžiu, prašyti skirti kito-
kią bausmę. Teismo spren-
dimas dar neįsiteisėjo. 
Įsiteisėjęs teismo baudžia-
masis įsakymas neskun-
džiamas.

Rita GRIGALIENĖ

Pasaka mano kieme 
Kiekvienas pedagogas 

ugdymo procesą stengia-
si organizuoti taip, kad 
vaikams būtų įdomu, kad 
jie noriai eitų į darže-
lį, kad jie turėtų sąlygas 
ir galimybes realizuoti 
savo poreikius ir gebė-
jimus. Stengiamasi su-
žadinti vaikų smalsumą, 
siekiama, kad jie patir-
tų ir išgyventų kūrybinį 
džiaugsmą, kad jie jaus-
tųsi saugūs ir pastebėti 
įgyvendinant kūrybines 
idėjas, drąsūs išsakydami 
savo nuomonę, samprota-
vimus. Tai pasiekti įma-
noma  taikant netradici-
nes veiklos formas. Viena 
iš tokių veiklos formų yra 
teatras

Rokiškio rajono iki-
mokyklinio ugdymo mo-
kytojų metodinė taryba 
ir Rokiškio lopšelis-dar-
želis „Nykštukas“ kartu 
su Rokiškio rajono savi-
valdybės švietimo centru 
prasidedant vasarai orga-
nizuoja projektą Rokiš-
kio rajono ikimokyklinio 
amžiaus vaikams „Pasaka 
mano kieme“. Jo tikslas – 
skatinti Rokiškio ikimoky-
klinių ugdymo įstaigų ben-

dradarbiavimą, teatrinės 
raiškos ir kūrybinių gebėji-
mų ugdymą, įtraukiant vai-
kus ir pedagogus į aktyvią 
kūrybinę veiklą. Projekte 
dalyvauja 4 įstaigos.

Ikimokyklinių įstaigų 
vaikučiai, kartu su savo 
mokytojais važiavo  į sve-
čius – į kitą rajono darželį. 
Pirmieji svečius pasikvie-
tė Rokiškio senamiesčio 
progimnazijos Laibgalių 
skyrius.  Pas juos nuvykę 
Rokiškio lopšelio-darže-
lio „Nykštukas“ vaikai ir 
mokytojos žiūrėjo pasaką 
„Dangus griūna“. O koks 
gi pasibuvimas svečiuose 
be susipažinimo žaidimų, 
muzikos ir vaišių. Visiems 
buvo labai linksma.

Birželio 1-ą dieną, kai 
visi švenčia Pasaulinę vai-
kų gynimo dieną, Laibga-
lių skyriaus ,,Smalsučių“ ir 
,,Boružiukų“ grupės vaikai 
atvyko atsakomojo vizito 
į lopšelį-darželį „Nykštu-
ką“. Juos pasitiko Nykš-
tukas ir Nykštukė, kurie, 
praleisdami vaikučius į 
darželį, spėjo sužinoti kie-
kvieno svečio mėgstamiau-
sią pasaką, mylimiausius 
pasakų personažus. Vaiku-
čiai ne tik žiūrėjo pasaką 

„Zuikis ir metų laikai“, bet 
ir patys į tą pasaką įsitrau-
kė, žaidė, vaidino kartu su 
artistais. Džiaugėmės ir 
vaikučių, ir mokytojų kū-
rybiniais gebėjimais. Ir vėl 
šokiai, žaidimai, draugys-
tės piešinys, lėlių teatriu-
ko „Nykštukas Pykštukas“ 
lėlės, vaišės ir svarbiausia 
- geros emocijos.

Pasaka – tai pats supran-
tamiausias būdas vaikui 
sužinoti, kas yra gyveni-
mas ir kaip reikia gyventi. 

Jose matomos gyvenimiš-
kos situacijos, santykiai 
tarp žmonių (draugystė, 
meilė, pasiaukojimas, 
atjauta ir t.t.). Pasakose 
dominuoja geri darbai, ge-
ros savybės: darbštumas, 
išmintis, dosnumas. Jos 
ugdo ne tik vertybių siste-
mą, bet ir turtina žodyną, 
ugdo rišliąją kalbą. Pasa-
ka yra kur kas daugiau nei 
pramoga – joje slypi tiek 
daug, kas svarbu žmogui, 
asmenybei. O kai pasakos 

važiuoji žiūrėti į svečius 
– tai dviguba nauda. Taip 
kiekvieną kartą gimsta vis 
nauja pasaka, vaikai įgau-
na drąsos, mokosi improvi-
zuoti,  pratinasi bendrauti 
su naujais draugais, laisvai 
jaustis. Mokytojai taip pat 
džiaugėsi susitikimais, tai 
ir dalinimasis patirtimi, ir 
naujų idėjų pasisėmimas.

Birželio 3 dieną projek-
tas tęsiasi Juodupės lopše-
lyje-darželyje. Jie laukia 
atvykstant svečių iš Ro-

kiškio lopšelio-darželio 
„Ąžuoliukas“. Tikimės, 
kad ir ten, tiek vaikams, 
tiek pedagogams bus labai 
smagu. Gaila, kad į šį pro-
jektą įsitraukė nedaug ra-
jono ikimokyklinių ugdy-
mo įstaigų, bet mes esame 
įsitikinę, kad ateinančiais 
metais šį projektą tikrai 
tęsime ir prikviesime dau-
giau dalyvių.

Rokiškio 
lopšelio-darželio  

„Nykštukas“ inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

  Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija skelbia nereikalingo 
arba netinkamo naudoti turto pardavimą viešajame aukcio-
ne. Aukcionas vyks birželio 27 d., 13.00 val., Rokiškio Juozo 
Tūbelio progimnazijos II aukšto salėje (P.Širvio g.2). 
  Aukcione bus parduodamas autobusas FORD TRANSIT, 2004 
m., varikio darbinis tūris – 1998 cm3. Kuro rūšis – dyzelinas. Pra-
dinė pardavimo kaina 350 Eur. Automobilis yra Rokiškio Juozo 
Tūbelio progimnazijos teritorijoje P.Širvio g.2.
Prekės apžiūrimos 2022 m. birželio 20 d. – birželio 23 d. nuo 9 iki 
12 val.  pagal buvimo vietą. 
Aukciono dalyvio registracijos mokestis - 5 Eur, žiūrovo mokes-
tis - 3 Eur.(sumokami iki registracijos pradžios). Dalyvių regist-
racija birželio 27  d. nuo 9 iki 12.00 val. 120 kab. Aukcionas bus 
vykdomas, jei užsiregistruos ne mažiau 2 (dviejų) dalyvių turto 
vienetui. Minimalus komisijos nustatytas kainos didinimo inter-
valas - 6 proc. nuo pradinės kainos.  
Mokėjimo pavedimai už aukcione įsigytas prekes atliekami ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas po pranešimo apie aukciono lai-
mėjimą gavimo dienos.
Mokesčiai sumokami į Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos 
(įmonės kodas 190249358) sąskaitą Nr. LT464010041500040049, 
Luminor Bank AB, kodas 40100.    
Išsamesnės informacijos teirautis direktoriaus pavaduotoją ūkio 
reikalams Alfredą Pučinską, tel. 8-646 14644, 
el.p.:tubelisukvedys@gmail.com.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skel-
bia atranką Rokiškio rajono savivaldybės adminis-
tracijos Kriaunų seniūnijos darbininko pareigoms 
užimti (darbuotojas pagal darbo sutartį ( 1 pa-
reigybė, C lygis)), pastoviosios dalies koeficientas 
nuo 5 iki 5,32 (pareiginės algos baziniais dydžiais, 
priklausomai nuo profesinio darbo patirties (me-
tais)). Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savi-

valdybės interneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt. 
Užs. 1774

Velykalnio aikštynuose - 
sezono atidarymas

Velykalnio aikštynuose 
birželio 11-12 dienomis 
vyks tradicinis paplū-
dinio tinklinio turnyras 
Rokiškio miesto seniūno 
taurei laimėti.

 Dalyviai varžysis ketu-
riose grupėse:

Vyrai (amžius neriboja-
mas) - birželio 11d.;

Moterys (amžius neri-

bojamas) - birželio 11d.;
Vyrai 40+ (abiejų daly-

vių amžius 40 ar daugiau 
metų) - birželio 12d.;

MIX (poroje vyras ir 
moteris, amžius neriboja-
mas) - birželio 12d.

Starto mokestis koman-
dai 20 eurų.

Varžybų pradžia 10.30 
val., tačiau komandos turi 
atvykti ir užsiregistruoti 

09.00 - 09.40 val.
Telefonas pasiteiravi-

mui +370 614 99306
Tomis pačiomis die-

nomis Velykalnio ben-
druomenės parke vyks ir 
UAB ,,Limfodemos cen-
tras" projekto 08.6.1.-ES-
FA-T927-01-0349 baigia-
masis renginys.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Seime prasideda pasirengimas 
referendumui dėl dvigubos pilietybės

„Tikslas yra ir pasi-
ruošti referendumui, ir 
parengti pačią formuluo-
tę, ir parengti veiksmų 
planą rengiantis referen-
dumui, kuris suplanuotas 
2024 metais“, – šią savai-
tę per valdybos posėdį 
sakė Seimo pirmininkė 
Viktorija Čmilytė-Niel-
sen.

Valdyba kreipėsi į Sei-
mo frakcijas, kad šios de-
leguotų savo narius į darbo 
grupę.

Sudaryti tokią grupę ir 
pradėti pasirengimą refe-
rendumą parlamentą ra-
gino Seimo ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės 
komisija. Jos pirminin-
kė Dalia Asanavičiūtė ne 
kartą atkreipė dėmesį, kad 
surengti pilietybės refe-
rendumą lieka vis mažiau 
laiko, o norint kokybiškai 
organizuoti referendumą, 
būtino to imtis nedelsiant.

Konstitucijos pakeiti-

mas daugybinei pilietybei 
įteisinti numatytas kartu su 
2024 metais vyksiančiais 
prezidento rinkimais.

Referendumas dėl dau-
gybinės pilietybės įteisi-
nimo jau vyko 2019 metų 
gegužę kartu su prezidento 
rinkimais, tačiau tuomet 
nepavyko priimti Konsti-
tucijos 12 straipsnio patai-
sos.

Emigravusieji po ne-
priklausomybės atkūrimo 

1990 metų kovo 11 dieną 
šiuo metu, išskyrus kai ku-
rias išimtis, negali turėti 
dvigubos pilietybės.

Konstitucinis Teis-
mas yra išaiškinęs, kad 
tik referendumu pakeitus 
Konstituciją galima atver-
ti galimybę turėti dvigubą 
pilietybę po nepriklauso-
mybės atkūrimo kitų šalių 
pilietybę įgijusiems Lietu-
vos piliečiams.

BNS inform.
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07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos
12:00 Vidurdienio žinios
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...
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Žaliasis riteris
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris
05:15 Kultūrinė dokumentika

Btv

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai

09:30 Kalnietis
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
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 Įkalintas
23:10 Kita miesto pusė
00:55 Strėlė

Lrytas

06:15 TV parduotuvė
06:30 Klausimėlis
07:00 Reali mistika
09:00 Pėdsakas. Ukraina
10:05 Gyvenimo linija
11:10 Neišsižadėk
12:15 TV parduotuvė
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05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Detektyvas Monkas
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Dviračio žinios
12:00 Smalsumo genas
12:30 Pasaulio puodai
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Bėgliai. Pabėgimas 
iš Taljanų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Dviračio žinios
22:00 Premjera. Viena byla dviem 
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Grančesteris 
23:55 Komisaras Reksas 
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Bėgliai. Pabėgimas iš Taljanų
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pagalbos šauksmas 
02:50 Jonas Mekas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:10 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 Greitojo reagavimo būrys. 
Ugnies audra
00:15 Rezidentas
01:20 Elementaru
02:20 X mutantai
03:20 Naujakuriai
03:50 Rezidentas 
04:50 Moderni šeima

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė

07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 Ūkininkas ieško žmonos
11:05 Keičiu žmoną. Įžymybės
12:00 Vidurdienio žinios
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...
20:30 PREMJERA Turtuolė 
varguolė
21:30 Žinios
22:30 Švari biografija 
00:40 Paskutinis laivas
01:40 Baimės kaina
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:05 Privatus detektyvas 
Magnumas

07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
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 Kita miesto pusė
22:45 Misionierius
00:40 Strėlė

Lrytas

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Grilio skanėstai
07:00 Reali mistika
09:00 Pėdsakas. Ukraina

10:05 Gyvenimo linija
11:10 Neišsižadėk
12:15 TV parduotuvė
12:30 Renkuosi studijuoti
13:00 Nauja diena
14:00 Teisingumo agentai
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris
23:00 Neatrasta Rusija
23:30 Laikykitės ten
00:30 Teisingumo agentai
01:30 Reali mistika
02:30 Grilio skanėstai
03:00 Gyvenimo linija
03:55 Laikykitės ten
04:35 Reali mistika
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05:15 Ponių rojus
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 Mūšio laukas
12:30 Nacionalinė 
ekspedicija
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Dviračio žinios
22:00 Viena byla dviem
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Grančesteris
23:55 Komisaras Reksas 
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Pagalbos šauksmas
02:50 Magijos mokslas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Praeitis ateičiai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:15 Moderni šeima
06:00 Transformeriai
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 Pažeidimas
00:25 Rezidentas
01:30 Elementaru
02:30 X mutantai
03:30 Naujakuriai
04:00 Rezidentas
05:00 Moderni šeima

Lnk

06:00 Pakvaišusi porelė

12:30 Neatrasta Rusija
13:00 Nauja diena
14:00 Teisingumo agentai
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris
18:30 Neatrasta Rusija
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris
23:00 Neatrasta Rusija
23:30 Oponentai
00:30 Teisingumo agentai
01:30 Reali mistika
02:30 Klausimėlis
03:00 Gyvenimo linija
03:55 Oponentai
04:35 Reali mistika

PE
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 0
6.

10 05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
08:55 Detektyvas Monkas
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Pusryčiai pas 
kaimyną
12:30 Gimę tą pačią dieną
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?

18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
23:10 Greiti ir įsiutę 2 
00:55 Galvažudys
02:35 Smalsumo genas
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Mano geriausias draugas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:25 Moderni šeima
06:00 Transformeriai
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
18:00 Lidl grilio talentai
18:30 TV3 žinios
19:30 Hortonas
21:10 Bado žaidynės. Ugnies 
medžioklė
00:15 Pasaulis priklauso tau
02:10 Greitojo reagavimo būrys. 
Ugnies audra
04:00 Medžioklės sezonas

Lnk

05:15 Kultūrinė dokumentika
05:45 Programos pabaiga

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:55 Ūkininkas ieško žmonos
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Heraklis
22:55 Dingusi
01:55 Žaliasis riteris
04:05 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis

10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Viską prisiminti
23:50 Įkalintas 
02:00 Strėlė

Lrytas

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

12:15 TV parduotuvė
12:30 Neatrasta Rusija
13:00 Nauja diena
14:00 Teisingumo agentai
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris
18:30 Klausimėlis
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris
23:00 Klausimėlis
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 Teisingumo agentai
01:30 Reali mistika
02:30 TV parduotuvė
03:00 Gyvenimo linija
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 Reali mistika

Ralio „Aplink Lietuvą“ dalyviai neaplenks ir Rokiškio
Birželio 17-19 dienomis 

vyks tradicinis ralis „Aplink 
Lietuvą“, kurio dalyviai ko-
vos dėl garbingiausio trofė-
jaus – Prezidento Gitano 
Nausėdos taurės.

Nors ralis prasidėjo 1931 
m. liepos 24 d., kai 14 au-
tomobilių ir 12 motociklų 
kolona pradėjo pirmąsias 
maratonines lenktynes aplink 
Lietuvą, tačiau šiemet tai bus 
tik 31-asis ralis, kai jo nuga-
lėtojai vėl džiaugsis iškovoję 
Prezidento taurę.

Ralius „Aplink Lietuvą“ 
nuo pat pirmojo rengia se-

niausia šalyje automobilinin-
kus jungianti visuomeninė 
organizacija – 1926 m. įkur-
tas Lietuvos automobilių klu-
bas (LAK). Lietuvai netekus 
nepriklausomybės nutrūko ir 
LAK veikla, o ją atgaivinus 
atgimė ralis „Aplink Lietu-
vą”.

Šiemetinis ralis tęsis tris 
dienas, o jo maršrutai nusi-
drieks 1130 kilometrų.

Kaip ir pernai, taip ir šie-
met ralis neaplenks ir Rokiš-
kio. Šį Aukštaitijos miestą 
sportininkai pasieks antrąją 
varžybų dieną, birželio 18-
ąją, ir 14.00 val. šalia rajono 

savivaldybės pradės  greitojo 
slalomo rungtį.

Tai bus pirmoji tądien 
rungtis asfalto dangą turinčio-
je trasoje po net keturių pa-
eiliui žvyrinių greičio ruožų 
Telšių, Mažeikių, Joniškio ir 
Pakruojo rajonuose.

Slalomo nugalėtojui bus 
įteikta rajono savivaldybės 
mero Ramūno Godeliausko 
taurė.

Ralio pagrindinis organiza-
torius, LAK prezidentas Ro-
landas Dovidaitis džiaugiasi, 
kad rokiškiečiai turės progą 
stebėti ne tik ralio dalyvių 
lenktynes, bet ir šonaslydžio 

(drifto) meistrų pasirodymą, 
kuriame savo meistriškumą 
žada pademonstruoti rokiš-
kietis Marius Vasiliauskas.

Beje, automobilių sporto 
gerbėjai du specialiai šona-
slydžiui pritaikytus, apie 400 
arklio galių išvystančius auto-
mobilius galės įdėmiau apžiū-
rėti dar lenktynių išvakarėse, 
kai jie bus demonstruojami 
prie rajono savivaldybės.

Ralis „Aplink Lietuvą“ 
finišuos sekmadienį, birželio 
19 d., 15 val. Vilniuje, S. Dau-
kanto aikštėje.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.
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PASLAUGOS

• Išnuomoju 1 kambario 
butą (36 kv. m). Butas po 
remonto su buitine technika. 
Mokesčiai nedideli. Depozitas 
už 2 mėn. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 628 98 209. Rokiškis
•  Tvarkinga dirbanti pora 
ieško išsinuomoti 2 kambarių 
butą . Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 641 64 889. Rokiškis
•  Ieškomas 2 kambarių butas 
nuomai . Tel. 8 622 26 754. 
Rokiškis
•  Žemės ūkio paskirties 
žemės nuomai. Gindviliai, 
Varaščina, Vyžeičiai, 
Kladninkai, Čelkiai, 
Karveliškis, Šileikiai, 

PERKA

NUOMA

Palūšniai, Spiečiūnai. Sutartis 
3, 5 ir ilgesnis laikotarpis. 
Sumoku 15%GPM mokestį. 
Moku avansu . Kaina 180 
Eur. Tel. 8 610 15 946. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 
kambario butą Rokiškyje. 
Geriausia būtų su baldais ir 
buitine įranga.  
Tel. 8 624 56 328. Rokiškis
•  Tvarkingą 2 kambarių butą 
Juodupėje arba parduodu . 
Tel. 8 650 73 686. Rokiškis
•  Ieškau išsinuomoti 1 
kambario butą Rokiškyje. 
Siūlyti variantus su baldais 
ir buitine technika . Kaina 
100 Eur. Tel. 8 628 82 121. 
Rokiškis
•  Ieškau išsinuomoti 1 ar 2 
kambarių butą ilgam laikui . 
Tel. 8 607 36 877. Rokiškis

KITA

• Lapuočių skaldytas malkas. 
Atvežu sunkvežimiu 8 m.  
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• Naudotus špižinius 
radiatorius, apie 100 sekcijų, 
po 3 Eur. už sekciją .  
Tel. 8 698 86 362. Rokiškis
• Pigiai naudotus narvus 
triušiams. Išmatavimai: 
ilgis - 1,50 m, aukštis - 0,70 
m, plotis 0,65 m. Perskirti 
pusiau, su dviem durelėmis. 
Su šėryklom grūdams. 
Obeliai. Tel. 8 686 87 492. 
Rokiškis
• Skaldytais malkas mažais 
kiekiais. Atvežu. Tel. 8 621 
51 320. Rokiškis
•  Medinę duoninę . Kaina 
17 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
•  Trifazį asinchroninį elektros 
variklį 1,1 kW 1400 ap/min . 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Sausas žalias malkas, 
medienos atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
•  Supynes .  
Tel. 8 574 46 471. Rokiškis
• Dešinės rankos M dydžio 
riešo įtvarą. Kaina 19 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naują lino audinį. Ilgis 12 
m, plotis 1,80 m. Metro kaina 
6 Eur. Kaina 6 Eur.  

Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
•  Sausas uosio, klevo, 
juodalksnio, beržo malkas . 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Malkas rąstais, kaladėmis 
arba skaldytas.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Supjautas medienos atraižas. 
Lapuotis ir spygliuotis. Vežu 
su automobilinę priekabėlę po 
2 m. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
•  Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Čekų, 
vokiečių gamybos. Siunčiu 
nuo 60 Eur .  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius žvejybos 
tinklus. Pristatome. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

•  Įmonė ieško pagalbinių 
darbuotojų prie statybos 
darbų. Darbas pastovus, nuo 
pirmadienio iki penktadienio. 
Suteikiamos visos socialinės 
garantijos . Tel. 8 601 01 990. 
Rokiškis
•  Skubiai reikalingi 
produkcijos darbuotojai 
mėsos fabrike, darbas 
Norvegijoje, Rogaland .  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Ieškau žmogaus prie 
griovimo darbų su B 
kategorijos vairuotojo 
pažymėjimu. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 650 86 798. Rokiškis
•  Kavoliškyje ieškoma 
moteris, kuri galėtų 2-3 kartus 
per mėnesį tvarkyti butą .  
Tel. 8 605 68 654. Rokiškis
•  Reikalingas tarptautinių 
pervežimų vairuotojas darbui 
su tentine puspriekabe. 
Maršrutas: Lietuva - 
Prancūzija - Lietuva. Reisas 
trunka 7-10 d .  
Tel. 8 620 52 423. Anykščiai
•  Ieškomas programinės 
įrangos ir taikomųjų 
programų kūrėjas ir 
analitikas. Mokėti dirbti su 
xHTML, PHP, JavaScript. 
Privalumai: AJAX 
technologijų išmanymas, 
reliacinių duomenų bazių 
MySQL ir Microsoft SQL 
žinios, jQuery žinios . Kaina 
800 Eur. Tel. 8 657 58 415. 
Rokiškis
• Darbo pobūdis: UX/UI 
dizaineris pateikia eskizus ir 
karkasus, kaip turėtų atrodyti 
patogi ir aiškiai suprantama 
svetainė ar programėlė. 
Internetinių projektų (Web 
/ CRM / Mobile) dizainų 
kūrimas HTML/CSS/ADOBE 
PHOTOSHOP/FIGMA 
technologijų pagalba.. Kaina 
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800 Eur. Tel. 8 657 58 415. 
Rokiškis
•  Darbo pobūdis, 
pareigybės aprašymas: 
dokumentų, pasiūlymų 
ruošimas, dokumentacijos 
plano ruošimas ir 
vykdymas, kasdienis biuro 
administratoriaus darbas ir 
kiti projektų vadovo pavesti 
darbai . Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
•  Ieškome turinio ir 
skaitmeninės rinkodaros 
vadybininko (IT sritis) . 
Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
•  Ieškau pjovėjų arba 
pagalbinių darbininkų miške . 
Tel. 8 616 51 956. Rokiškis
•  UAB Rokiškio turgus 
reikalinga (-as) valytoja (-as) . 
Tel. 8 698 48 715. Rokiškis
•  Darbas pagalbiniui 
darbininkui, meistrui. 
Vairuotojo pažymėjimas 
B kategorija - privalumas. 
Detalesnė informacija apie 
darbo pobūdį telefonu .  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
•  Pastoviam darbui 
statybose ir remontui 
reikalingi darbuotojai, 
geros darbo sąlygos, darbas 
komandiruotėse Lietuvoje, 
apgyvendiname. Dienos 
atlygis 30-80 Eur.   
Tel. 8 611 01 110. Rokiškis
•  Reikalinga pardavėja 
Čedasų mst. parduotuvėje. 
Mokamas minimalus darbo 
užmokestis . Tel. 8 687 89 
625. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis 
darbuotojas, betonuotojas 
ir plytelių klojėjas. Darbas 
Vilniuje. Apgyvendinsiu 
nemokamai, darbo rūbus 
duosiu. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 604 74 745. 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
•  Reikalingi pagalbiniai 
darbuotojai. Informacija 
telefonu . Tel. 8 655 08 291. 

Rokiškis
•  Siūlo darbą prie smulkių 
statybos darbų. Visa 
informacija telefonu .  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis

•  Ieškau darbo. Galiu savo 
įrankiais pjauti malkas, žolę . 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
•  Ieškau darbo savaitgaliais. 
Galiu padėti atlikti beveik bet 
kokius darbus Rokiškyje .  
Tel. 8 644 46 517. Rokiškis
• Du 18 m. vyrai ieško darbo 
aplink Rokiškį.  
Tel. 8 629 81 848. Rokiškis
•  Galiu prižiūrėti senyvo 
amžiaus žmogų. Esu baigusi 
soc.darbuotojos padėjėjos 
kursus. Neturiu žalingų 
įpročių . Tel. 8 605 26 340. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones. Turiu patirties.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
•  Labai jaunas vyras ieško 
ūkio darbo, prižiūrėti 
gyvulius. Skambinti, į žinutes 
neatsakau . Tel. 8 602 80 359. 
Rokiškis
•  Ieškau darbo savaigaliais . 
Tel. 8 610 17 627. Rokiškis
• Vyras be žalingų įpročių 
ieško darbo. Turiu automobilį, 
vairuotojo pažymėjimą. 
Darbo miške ir lentpjūvėje 
nesiūlyti. Tel. 8 629 76 680. 
Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
•  Ieškau darbo. Esu tvarkinga 
ir atsakinga moteris. Galėčiau 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones ar sodybas Rokiškio 
rajone . Tel. 8 626 36 468. 
Rokiškis
•  18 m. jaunuolis ieško 
darbo. Galiu pjauti žolę arba 
būti pagalbiniu darbininku. 
Ir kita . Tel. 8 626 71 992. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

•  Vyras ieško darbo. Galiu 
pjauti žoles, skaldyti malkas . 
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
• 42 m. moteris ieško darbo. 
Galiu tvarkyti aplinką, ravėti 
daržus. Tel. 8 602 21 055. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. 
Darbo nebijau .  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau darbo vasarai. Galiu 
dirbti aukle .  
Tel. 8 662 55 190. Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškio 
mieste. Patirties neturiu. Esu 
darbšti, tvarkinga, sąžininga. 
Galiu dirbti valytoja, auklė, 
kambarių tvarkytoja .  
Tel. 8 693 01 051. Rokiškis
• Ieškau vasaros sezonui 
darbo Rokiškio mieste. 
Patirties neturiu, bet greit 
mokausi. Esu darbšti, 
tvarkinga, komunikabili, 
sąžininga. Galiu dirbti auklė, 
kavinėje, parduotuvėje.  
Tel. 8 625 27 024. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 624 11 019. Rokiškis
• Jaunas vaikinas ieško darbo. 
Baigiama elektriko profesija . 
Tel. 8 632 25 393. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

•  Rokiškyje, Radutės g., 
nuosavų namų kvartale 19,8 
a namų valdos sklypą su 
namo projektu ir statybų 
leidimu. Elektra: šalia 
sklypo. Vanduo: miesto. 
Kanalizacija: miesto . Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 687 41 112. 
Rokiškis
•  Panemunėlio GS prie 
Šetekšnos upės didelę 
sodybą su 2 ha žemės sklypu. 
Pastatai: gyvenamasis namas 
(152,82 kv. m), ūkinis 
pastatas. Sklypo plotas: 2,05 
ha . Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
•  Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą 60 a 
Parokiškyje . Kaina 6000 
Eur. Tel. 8 687 98 729. 
Rokiškis
• Labai geroje vietoje 
Panemunėlio gelež. st. namą, 
ūkinius pastatus. Yra trifazis. 
Namas kraštinis, geras 
privažiavimas. 28 a žemės. 

Galima eiti ir gyventi.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kamajų 
miestelyje. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
•  Rokiškio raj., Bryzgių km. 
žemės ūkio paskirties sklypą 
2,07 ha. Unikalus. nr 4400-
2060-2353 . Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Jau greitai pardavime 
2 kambarių erdvų 55,98 
kv. m butą Taikos g. 21. 
Renovuotame name, 
renovacija išmokėta. Penktas 
aukštas. Kaina sutartinė .  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Namą Obelių m., Rokiškio 
r. Pirmame aukšte, 90 kv. 
m, 3 kambariai, virtuvė, 
mansarda. Namas rąstinis, 
būklė gera. Grindys medinės, 
geros būklės. Šildymas kietu 
kuru, yra stačiamalkis. 12 
a sklypas, ūkiniai pastatai, 
rūsys . Kaina 12200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Viso žemės sklypo plotas 
su namu 0,1400 ha. Trys 
kambariai ir didelė virtuvė. 
Dviejų kambarių langai 
plastikiniai. Kanalizacijos 
ir vandentiekio nėra. 
Reikalingas didelis remontą. 
šildymas centralinis. 
Rokiškio r., Čedasų mst . 
Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 605 22 306. Rokiškis
• Namą 2 aukštų 57 kv. 
m. 4 kambariai. Tinkamas 
gyventi (tvarkingas, 
plastikiniai langai, šarvo 

durys). Reikalinga įvesti 
komunikacijas. Didelis rūsys, 
sandėliukas, garažas. 10 
a sklypas. Skubiai. Kaina 
16500 Eur.  
Tel. 8 602 62 068. Rokiškis
•  2 kambarių butą Skemų 
kaime su patogumais. Yra 
ūkinis pastatas, garažas, 
pavėsinė, šiltnamis. 
Kaina sutartinė. Daugiau 
informacijos telefonu .  
Tel. 8 654 53 459. Rokiškis
• Sodo namelį Uljanavos k, 
Ūkinis pastatas, šiltnamis. 
Visa detalesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 611 23 157. 
Rokiškis
•  Sodybą prie upės kranto, 
su 4 ha žemės .  
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis

•  Dovanoju 6 šuniukus. 3 
mergaitės, 3 berniukai .  
Tel. 8 682 95 786. Rokiškis
•  Dovanoju koklius ir 
šamotines plytas nuo 
išardyto pečiaus. Išsivežti 
patiems . Tel. 8 621 70 354. 
Rokiškis
•  Dovanoju video aparatūrą. 
Yra diskų su filmais .  
Tel. 8 601 50 996. Rokiškis
•  Kraujo spaudimo 
matavimo aparatą .  
Tel. 8 610 66 352. Rokiškis
•  Dovanoju molines 
figūrėles-žaisliukus. Pasiimti 
patiems. Nesiunčiu .  
Tel. 8 678 09 731. Rokiškis

DOVANOJA
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•  Veliūrinį kampą su 
miegama funkcija 2,50x1,85 
m . Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 615 75 543. Kaunas
•  Labai geros būklės mažai 
naudotą sofą lovą su dviem 
foteliais. Galiu atvežti . Kaina 
130 Eur. Tel. 8 696 65 249. 
Anykščiai
•  Miegamojo komplektą 
Grafų baldai: dvigulė 
lova (2x1,80 m) su dviem 
spintelėmis, stumdomomis 
durimis spintą, aukštis 2,30 
m, plotis 1,80 m, gylis 54 m, 
dvi komodos, ilgis 88 cm, 
aukštis 90 cm, gylis 47 cm. 
Galiu atvežti . Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
•  Puikios būklės metalinę 
7 pakopų lentyną. Lentynos 
reguliuojasi. Aukštis 160 cm, 
plotis 105 cm . Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 682 36 492. Rokiškis
•  Du stalus. Vieno kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 21 205. 
Rokiškis
•  Medinę lentyną su stalčiumi 
. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
•  Pakabinamą veidrodį. 
Aukštis 68 cm, plotis 50 cm . 
Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
•  Fotelį-čiužinį 90x210 cm. 
Oranžinė spalva. Yra 2 vnt. 
Vnt. kaina 60 Eur. Skambinti 
darbo dienomis po 17 val . 
Tel. 8 680 40 313. Rokiškis

BALDAI

•  10 l elektrinį vandens 
šildytuvą . Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 679 38 286. Rokiškis
•  Mikrobangų krosnelę Acme 
. Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naują neišpakuotą Beko 
skalbimo mašiną.  
Tel. 8 694 99 664. Rokiškis
•  Didelį šaldytuvą. Aukštis 
162 cm, plotis 75 cm . Kaina 
60 Eur. Tel. 8 674 64 495. 
Rokiškis
•  Garinį prietaisą siurblį 
Rovus Poseidon. Skambinti 
darbo dienomis po 17 val . 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 680 40 313. Rokiškis
•  2 automatines skalbimo 
mašinas Whirlpool 5 kg . 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

•  Nešiojamą aktyvią garso 
kolonėlę 120 W. Bluetooth, 
FM radijas, USB. 2 
belaidžiai mikrofonai, lizdai 
gitarai ir papildomiems 
mikrofonams, atskiras 
garsumo reguliavimas, ECHO 
aidas. 7 AH akumuliatorius, 
nuotolinis pultelis .  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  Naujas ausines Galaxy 
Buds2 . Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 833 21 420. Rokiškis
•  Puikiai veikiančias Apple 
Airpods . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 668 88 568. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

VAIZDO TECHNIKA

•  Skaitmeninį imtuvą TV 
Start. 14 kanalų .  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
•  Televizorių Star 125 cm. 
Android . Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Filmavimo kamerą Sony. 
Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
•  Televizorių Philips. 81 cm 
įstrižainė. Android. Mažai 
naudotas . Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

•  Stacionarų kompiuterį 7 
Wind . Tel. 8 605 80 900. 
Rokiškis
•  Nešiojamąjį kompiuterį 
Lenovo . Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
•  Monitorių Samsung. 19 
colių . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
•  Naują Samsung SSD 
870 EVO 2tb. Tinka 
nešiojamiems ir stacionariems 
kompiuteriams . Kaina 
190 Eur. Tel. 8 639 24 752. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

•  Geros būklės telefoną 
Samsung Galaxy Note 3. 
Spalva auksinė . Kaina 
60 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
•  Labai geros būklės telefoną 
iPhone 6s 165 GB. Spalva 
sidabrinė . Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Huawei P40 Pro 256 GB. 
Skilęs ekranas, veikia. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 698 53 124. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną 
HTC. Kaina 28 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
•  Samsung J5 išmanų 
dėkliuką . Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Vežimą, 20 Eur, maniežą,  
20 Eur, triratuką, 10 Eur. 
Reikia išsivalyti patiems. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 13 926. Rokiškis
• Pigiai triratuką nuimamais 
papildomais ratais ir du 
dviračius 5-10 m. mergaitėms. 
Mažai naudoti.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

•  Pamesta vyriška piniginė . 
Tel. 8 616 07 557. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

•  Trimerį su defektais .  
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
•  Savaeigę žoliapjovę. 
Kuriasi, pjauna . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Zarasai
• Naują trimerį. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
•  Benzinines žoliapjoves. 
Nesikuria . Tel. 8 611 78 562. 
Rokiškis
•  Naują originalią galingą 
krūmapjovę (trimerį) . Kaina 

SODO, DARŽO TECHNIKA

155 Eur. Tel. 8 604 36 839. 
Rokiškis
•  Benzininius pjūklus: 
Husqvarna 135, 1,6 kW, 200 
Eur. Husqvarna 340, 2,0 kW, 
200 Eur, Stihl MS 261 C, 3,4 
kW, 220 Eur, Cecho CS 350 
ES,&nbsp; 200 Eur., 1,6 kW. 
Pjūklai visi puikiai veikiantis 
. Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
•  Trimerį Alpino 60 . Kaina 
60 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Veikiančią savaeigę 
žoliapjovę. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 698 80 915. Rokiškis

• Riedučius. 38 -39 dydis. 
Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Spygliuočių medienos lauko 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Lapuočių medienos 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
•  Šamotines plytos. 0,50 
Eur/vnt . Tel. 8 620 21 782. 
Rokiškis
•  Įvairią pjautą statybinę 
medieną . Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Labai geros būklės naudotas 
trinkeles. Tel. 8 686 93 775. 
Rokiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną įvairių 
išmatavimų.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
•  Ketaus šulinio žiedą. 
Skersmuo 62 cm . Kaina 
12 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
•  Viengubo pjovimo lentas, 
bruselius . Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• 2 kub. m gegnių 5x15 cm. 
Ilgis 6 m. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 605 80 876. Rokiškis
• Kieto kuro katilą Kalvis . 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

•  T25 ratlankį . Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
•  Presą . Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 622 01 179. Utena

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Audi 80 B4. 1995 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW, sedanas, TA iki 
11-02. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Geros būklės vaikišką 
dviratį. R20 ratai. 3 vidinės 
pavaros. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
•  Naują elektrinį paspirtuką 
Ninebot Kick Scooter . Kaina 
400 Eur. Tel. 8 684 51 525. 
Rokiškis
•  Dviratį. Apžiūrėti galite 
Kavoliškyje . Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 605 68 654. Rokiškis
•  Dviratį. 28 colių ratai . 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
•  Opel Zafira. 2000 m., 2,0 
l, TA iki 2022-07-11 . Kaina 
450 Eur. Tel. 8 624 31 256. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Kupiškis
•  Opel Astra (universalas), 
1999 m., 2 l variklis, TA 2 
metai . Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 655 75 642. Rokiškis
•  Motorolerį Mosca Fava 
49cc. Techniškai tvarkingas, 
pravažiuotas 3500 km. TA 2 
m . Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
•  VW Golf V. 2007-11, 
1,9 l, 77 kW, TA iki 2022-
09, universalas. Važiuoja 
tvarkingai . Kaina 2350 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
•  Husqvarna TE410 Enduro. 
Ką tik praeita TA. Be defektų 
. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 620 30 304. Rokiškis
•  Dviračiai rusiškus. Yra 
vyriškas, moteriškas ir 
užsienietiškas. Bėginis 
sulankstomas, paprastas .  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  Priekabas lengvajam 
automobiliui, japoniškam 
traktoriukui, žoliapjovei, 
traktoriukui .  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  Peugeot 307. 2002 m., 1,6 
l, benzinas, TA iki 2024-05. 
Geros padangos . Kaina 
750 Eur. Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
• Volvo V50. 2005 m., 2,0 l, 
D, TA iki 2023-12. Šildomos 
sėdynės, elektriniai langai, 
veidrodėliai, klimato kontrolė 
ir t.t. Domintų keitimas į 
Vokišką automobilį. Kaina 
šiek tiek derinama prie 
automobilio. Kaina 1900 Eur. 
Tel. 8 608 33 486. Rokiškis
•  Toyota Corolla. 2002 m., 
TA iki 2023 m. Skambinti 
telefonu . Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 610 21 728. Rokiškis
• Audi A4 B6. 2001 m., 
quatrro. 650 galimos serijos. 
Važiuojantį.  
Tel. 8 623 73 170. Rokiškis
•  Tvarkingus dviračius 
paaugliams .  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
•  Tvarkingą VW Passat. 
1,9 l, 96 kW, 4x4. Pakeisti 
filtrai, tepalai, purkštukai, 
galinis tiltas. Tvarkinga 
važiuoklė, viskas veikia. Visa 
informacija telefonu . Kaina 
1250 Eur. Tel. 8 606 27 481. 
Rokiškis
•  Tvarkingą dviratį. Diskiniai 
stabdžiai, ratai 26 dydžio . 
Kaina 100 Eur.  

Tel. 8 625 82 360. Rokiškis
•  Keleivinį Opel Movano. 
2004 m., 2,5 l, TDI, plius 
chip. Variklis keistas iš 
angliško automobilio. Rida 
57 tūkstančiai, įdėta nauja 
sankaba. Ilgintas ir aukštintas. 
Turi smulkių defektų. Visa 
informacija telefonu .  
Tel. 8 660 20 461. Rokiškis
•  Priekabą savos gamybos 
su dokumentais. Yra TA, 
draudimas . Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Geros būklės mergaitišką 
dviratį. Ratai 26 colių. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 612 11 951. 
Rokiškis
• Opel Vectra. TA du metus. 
Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 651 22 918. Rokiškis
•  Mažai naudotą elektrinę 
riedlentę. Pirkta prieš pusę 
metų, greitis iki 30 km/h, 
atstumas nuo 12-15 km. 
Viskas veikia idealiai, yra 
kroviklis . Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 655 12 035. Rokiškis
•  Opel Astra. 1999 m., 1,7 
l, dyzelis, 50 kW . Kaina 
450 Eur. Tel. 8 608 41 444. 
Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2001 

m., 74 kW, 2 l.  
Tel. 8 640 49 466. Rokiškis
•  Vaikišką geros būklės 
dviratį BMX Urbangori. 
Triukai nedaryti . Kaina 
30 Eur. Tel. 8 674 41 154. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

•  Aliuminio originalią 
rampą į autobusą. Lengvas 
prisukimas. Tinka 
traktoriukus užvaryti. 
Galima apžiūrėti Taikos 
g. 18, Automobilių švara, 
Rokiškis. Tel. 867767391 . 
Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
•  Vasarines padangas 
225/45 R17. Protektoriaus 
dar tikrai daug. 2 vnt . Kaina 
20 Eur.  
Tel. 8 657 88 608. Rokiškis
•  Naujus 1998 m. VW 
Passat 1.9 TDI, 81 kW 
paskirstymo diržą su 
guoliukais, aušinimo siurblį, 
generatoriaus diržą .  
Tel. 8 698 86 362. Rokiškis
•  Renault Scenic dalimis. 
2001 m., 2 l, 102 kW, 4x4, 
džipas, benzinas .  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-06-0713 psl.

•  VW Passat dalimis. 
2003 m., 1,9 l,TDI, 96 kW, 
universalas .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Audi 100 C4 dalimis. 
1993 m., universalas, 2,0 l. 
16 vožtuvų, Dosh benzinas . 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Opel Meriva dalimis .  
Tel. 8 618 25 711. Rokiškis
•  Padangas, ratlankius 
ir kitas dalis lengvųjų 
automobilių priekaboms, 
rusiškoms .  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  GAZ detalės, GAZ 51, 53 

padangas .  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dalimis B4, Ford Mondeo, 
Pezo 306, Opel Kadett.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  Naujas padangas 225/65 
R17. 4 vnt . Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• Lietus ratlankius su 
padangomis 175/65R14. 4 
skylių, centrinė skylė 63,5 
cm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 645 42 505. Rokiškis
• VW Golf 5 dalimis. 1,9 l, 
TDI, 77 kw.  
Tel. 8 605 09 113. Rokiškis

•  2001 m. Opel Zafira galinį 
dangtį .  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
•  VolksWagen Tiguano 
ratlankius su padangomis ir 
Audi Q5 R17 5/112 . Kaina 
300 Eur. Tel. 8 641 48 433. 
Rokiškis
•  Padangas 195/65 R15 
M+S Continental su 
skardiniais ratlankiais Ford 
5/108. Galima atskirai . 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis
• 205/55 R16 padangas 
Goodyears 2019 m. Kaip 

naujos su skardiniais 
ratlankiais 5/108. Ford, 
galima atskirai. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 641 48 433. 
Rokiškis
•  235/45 R17 vasarines 
padangas Continental. 
Likutis po 7 mm . Kaina 
150 Eur. Tel. 8 641 48 433. 
Rokiškis
•  Audi A3 dalimis. 1,9 l, 
TDI, 81 kW. Variklį, dėžę, 
sankabą . Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2001 
m., 1,7 kv. Variklį, dėžę, 

vairo kolonėlę, žibintus. 
Sidabrinės spalvos.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
•  Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 81 kW, 85 kW, 96 kW 
. Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• BMW 320D E46 dalimis. 2 
l, 110 kW.  
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis
•  VW Golf dalimis. 1999 
m., 1,9 l, TDI, 66 kW. 2 
durų . Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  Padangas R14 185/65. 
Likutis 8-9 mm. 4 vnt . 
Kaina 50 Eur.  

Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Vasarines padangas R16 
205/55 . Kaina 25 Eur. 
 Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Citroen C3 dalimis. 2005 
m., 1,4 l, 66 kW, dyzelis . 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Audi A6 dalimis. 2003 
m., 1,9 l, TDI, 96 kW, 
universalas .  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW Passat dalimis. 2003 
m., 1,9 l, TDI, 96 kW, 
universalas. Juodos spalvos . 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

Nepilnamečiams turtas perrašomas ir dėl 
mokesčių, ir dėl saugumo

Lietuvoje apie 6,7 
tūkst. nepilnamečių turi 
nekilnojamojo turto, ku-
rio vertė siekia 131,5 mln. 
eurų, sako finansų vicemi-
nistrė Rūta Bilkštytė. Ji 
mano, kad perrašydami 
vaikams turtą tėvai bando 
išvengti NT mokesčio. 

„Tai grynas mokestinis 
arbitražas, kai turtas regis-
truojamas kito gyventojo 
vardu, nepilnamečio, nes 
tuomet mokesčiai tėvams 
neskaičiuojami“, – Seimo 
Biudžeto ir finansų komite-
te šią savaitę pareiškė vice-
ministrė.  

Finansų ministerija vė-
liau BNS nurodė, kad „šiuo 
metu galiojančio įstatymo 
netobulumas leidžia susi-
mažinti mokestinę naštą 
perrašant turtą giminai-
čiams“. 

Lietuvos buhalterių ir 
auditorių asociacijos pre-
zidentės Daivos Čibirienės 
teigimu, vaikams butai do-
vanojami ne tik dėl mokes-
tinių aplinkybių. 

„Visų pirma reikėtų ne-
pamiršti, kad pats perrašy-
mo faktas (notaro paslau-
ga) kainuoja lygiai tiek pat, 
kiek turto pardavimas“, – 
BNS pabrėžė ji. 

Pasak D. Čibirienės, toks 
butas tampa vaikų nuosa-
vybe ir tėvai jo nebegalės 
atgauti, o vaikai sulaukę 
pilnametystės galės jį par-
duoti, pakeliauti arba kurį 
laiką nedirbti: „Yra pavo-
jai, kurie svarbesni nei ne-
kilnojamo turto mokestis“. 

Asociacijos vadovė taip 
pat pabrėžė, kad turtas per-
rašomas vaikui, kai siekia-
ma sukurti jam saugumą 
tėvų netikėtos mirties, sky-
rybų atveju, siekiant vaikui 
užtikrinti pragyvenimą.

Be to, ji mano, kad da-
bartinė NT apmokestinimo 
tvarka skatina brangesnį 
būstą padovanoti vaikams. 
Anot jos, turėtų būti nusta-
tomas neapmokestinamas 
dydis, kuris priklausytų 
nuo visos šeimos dydžio, 
o ne tik nuo tėvų skaičiaus, 
kaip yra dabar.

D. Čibirienė pateikė pa-
vyzdį, kaip skiriasi nekil-
nojamojo turto apmokesti-
nimas šeimose, kur yra abu 
tėvai ir tik vienas jų: jei šei-
ma be vaikų, jos turtas iki 
300 tūkst. eurų neapmokes-
tinamas, o jei vieniša mama 
su dviem vaikais – tik iki 
150 tūkst. eurų. 

„Tokiai šeimai reikia 
daugiau ploto nei dviejų 
asmenų šeimai, bet dėl di-
desnio būsto ji baudžiama 
– apmokestinama papil-
domai. Todėl tokiu atveju 
lieka viena išeitis, kad ir 
tą vieną brangesnį negu 
150 tūkst. būstą išdalinti ir 
padovanoti savo vaikams. 
Ar tai sukčiavimas? Tikrai 
ne“, – BNS aiškino ji. 

Notarų rūmai BNS tei-
gia, kad nei notarai nėra 
pastebėję tendencijos, kad 
nekomercinis NT būtų daž-
niau dovanojamas nepilna-
mečiams.  

Valstybinės mokesčių 
inspekcijos (VMI) duo-
menimis, iš 20,6 tūkst. NT 
objektų, kurie priklauso ne-

pilnamečiams, daugiausiai 
yra paveldėti – 13,6 tūkst., 
o dovanoti – 3,4 tūkst. 
Maždaug 13 proc. visų to-
kių objektų savininkas yra 
tik vienas, o likę maždaug 
86 proc. turi daugiau nei 
vieną savininką. 

Jei NT vertė viršija 150 
tūkst. eurų ir jis priklauso 
nepilnamečiui, NT mokestį 
turi deklaruoti ir sumokėti 
vienas iš tėvų. Tokio bran-
gesnio NT turi 85 nepilna-
mečiai: jo vertė – daugiau 
kaip 20 mln. eurų. 

Daugiausia nepilname-
čių turi iki 100 tūkst. eurų 
vertės NT – 6,5 tūkst., jo 
vertė – beveik 98,35 mln. 
eurų. 

Dabar 2 proc. NT mokes-
tį moka gyventojai, turintys 
turto, viršijančio 150 tūkst. 
eurų. Mokant NT mokes-
tį už vaikams priklausantį 
turtą lengvatos nėra. 

VMI duomenimis, už 
2021 metus už 65 nepilna-
mečius tėvai sumokėjo 26,6 
tūkst. eurų NT mokesčio. 

BNS inform.

Komercinių elektromobilių 
savininkus siūloma atleisti 
nuo kelių mokesčio

Komercinių elektromo-
bilių savininkams siūloma 
daugiau lengvatų – nuo lie-
pos juos norima atleisti nuo 
mokesčio už naudojimąsi 
magistraliniais keliais. Tokių 
automobilių savininkai per 
metus sutaupytų 304 eurus.  

Tokią Kelių priežiūros ir 
plėtros programos finansavi-
mo įstatymo pataisą Seime 
įregistravo grupė parlamentarų 
iš valdančiųjų konservatorių, 
liberalų ir Laisvės frakcijų. 

Nauja lengvata, iniciatorių 
teigimu, galėtų paskatinti įmo-
nes keisti taršius automobilius 
ekologiškesniais.   

Kaip BNS sakė Aplinkos 
apsaugos komitete dirban-
tis Laisvės frakcijos atstovas 
Kasparas Adomaitis, pataisos 
paskatintų verslo perėjimą prie 
vadinamosios N1 klasės elek-
tromobilių.   

„Jie nuvažiuoja dides-
nius atstumus, išmeta ma-
žiau CO2. Verslas išspaudžia 
maksimaliai visus kilometrus, 
o asmeniškai nusipirkęs tokį 
automobilį važiuoji į darbą ir 

iš jo namo“, –  BNS teigė par-
lamentaras.    

Pasak K. Adomaičio, tokius 
automobilius perkančioms 
įmonėms dabar numatyta 
mažesnė parama nei gyvento-
jams. 

Jo teigimu, dabar Lietuvo-
je yra 178 tik elektra varomos 
komercinės transporto prie-
monės, kurios būtų atleistos 
nuo kelių mokesčio, jeigu Sei-
mas pataisą priimtų.  

Šiuo metu tokiŲ automo-
biliŲ įsigijimui netaikomas 
ir pridėtinės vertės mokestis 
(PVM).

„Regitros“ duomenimis, 
gegužės 1-ąją Lietuvoje įregis-
truoti 9729 keleiviniai lengvie-
ji bei komerciniai elektromo-
biliai, iš kurių 5783 – grynieji, 
o 3946 – hibridiniai.

Be to, Lietuvos keliais va-
žinėja dar 43465 keleiviniai 
lengvieji bei komerciniai auto-
mobiliai, varomi benzinu, o jų 
elektriniai varikliai veikia kaip 
generatoriai. 

BNS inform.
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Birželio 7-oji, 
antradienis, 
23 savaitė.

Iki Naujųjų liko 207 dienos.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 4.44 val., 
leidžiasi 21.51 val. 

Dienos ilgumas 17.07 val.
Mėnulis (priešpilnis)

Pasaulinė maisto saugos diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Klaudijus, Milda, Lukrecija, 

Radvydė, Ratautas, Robertas, 
Svajūnas

Rytoj: Medardas, Merūnas, 
Eigintė

Poryt: Efremas, Felicijonas, 
Gintas, Gintė, Felicijus, Vitalija

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1386 — gimė Ghillebert de Lan-
noy (Žiliberas de Lanua), flamandų 
diplomatas, keliautojas. Mirė 1462 
m.

1492 — mirė Lenkijos karalius 
(1447—1492) Kazimieras IV.

1502 — gimė Romos popiežius 
(1572—1585) Grigalius XIII, reforma-
vęs Julijaus kalendorių.

1546 — baigėsi Anglijos karas su 
Prancūzija ir Škotija.

1557 — Anglija paskelbė karą 
Prancūzijai.

1840 — mirė Prūsijos valdovas 
Frederick William III (Frederikas Vil-
jamas III).

1848 — gimė prancūzų dailinin-
kas Paul Gauguin (Polis Gogenas). 
Mirė 1903 m.

1862 — Didžioji Britanija ir JAV 
pasirašė sutartį, draudžiančią preky-
bą vergais.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1492 — Gardine mirė Lenkijos 
karalius ir Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Kazimieras.

1926 — Kazys Grinius išrinktas 
trečiuoju Lietuvos Prezidentu (pre-
zidentavo iki 1926 m. gruodžio 17 
d.).

1936 — LAK&#39;o surengtos 
aviacijos šventės metu Tauragėje 
pirmoji lietuvaitė Antanina Lioren-
taitė iššoko parašiutu iš lėktuvo.

1927 — gimė poetas Vladas 
Skrebiškis. Mirė 2007 m.

1930 — Lietuvos universitetas 
Kaune pavadintas Vytauto Didžiojo 
vardu.

1952 — gimė poetė Dalia Jazu-
kevičiūtė.

Post scriptum
Būti žmogumi – tai savo laimės 

negrįsti kitų nelaime.

Greiti tortilijų suktinukai orkaitėje su vištiena ir sūriu

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Vištieną supjaustome daugmaž 1x1 cm dydžio gabalėliais ir sumaišome su priesko-
niais (raudonėliu, aitriąja bei paprasta paprikomis, kuminu, pipirais bei druska).
2. Pasiruošiame likusius ingredientus: svogūną supjaustome mažais kubeliais, česnaką 
smulkiai sukapojame, papriką supjaustome nedideliais kubeliais. Sūrį sutarkuojame.
3. Keptuvėje ant vidutinės kaitros įkaitiname aliejų. Apkepiname svogūną iki suminkštės. 
Beriame česnaką bei paprikos kubelius ir maišydami pakepame 2-3 minutes. Dedame 
vištieną ir maišydami kepame iki vištiena iškeps. Nuimame nuo ugnies.
4. Konservuotas pupeles gerai nuvarviname nuo skysčio ir sumaišome su kepinta viš-
tiena.
5. Imame po vieną tortilijos paplotėlį, jį aptepame pomidorų padažu (ne per storai), per 
vidurį dedame vištienos įdaro, ant jo beriame šiek tiek sūrio ir susukame į suktinuką. 
Dedame į kepimo formą (naudojau 23x30 cm dydžio). Taip paruošiame visus suktinukus.
6. Suktinukų viršų dosniai aptepam pomidorų padažu ir užberiame likusį sūrį.
7. Kepame iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 15-20 minučių (iki sūris išsilydys ir 
šiek tieks apskrus, o tortilijų krašteliai lengvai paruduos).
8. Traukiame iš orkaitės ir tiekiame valgytojams, nes nors šie suktinukai skanūs ir atvėsę, 
bet šilti jie TOBULI.

INGREDIENTAI:
• 4 vienetai tortilijų
• 400 gramų vištienos filė 
• 300 gramų pomidorų padažo
• 0.5 skardinės konservuotų raudonų-
jų pupelių
• 150 gramų čederio sūrio (arba pa-
prasto fermentinio)
• 0.5 vieneto raudonosios paprikos 
(nebūtina)
• 1 vienetas svogūnų
• 2 skiltelės česnako
• 1 šaukštelis raudonėlio
• 1 šaukštelis malto kumino
• 1 šaukštelis saldžiosios paprikos 
miltelių
• 0.5 šaukštelio aitriosios paprikos 
miltelių (nebūtina)
• 0.5 šaukštelio juodųjų pipirų
• 0.5 šaukštelio druskos (arba pagal 
skonį)
• 1 šaukštas aliejaus

Vilkikas „neišėmė posūkio“

2022 06 06 apie 09.00 
val. sunkiasvoris vilkikas 
užstrigo sukdamas iš Topo-
lių gatvės į Aušros gatvę. 
Vilkiko priekabos galiniai 
ratai „nebeįveikė“ posūkio 

ir nugrimzdo į kelkraštį. Ši 
Aušros gatvės atkarpa su-
remontuota visai neseniai, 
prieš susikirtimą su Topolių 
gatve įrengta saugumo sa-
lelė, atitverta plastikiniais 

stovais. Galbūt tai, o galbūt 
vairuotojo nepatirtis ir suda-
rė sąlygas vilkikui pakliūti į 
tokią nemalonią situaciją. 

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Birželio 8 d. Naktį 15
Dieną 20

PV,
3-8 m/s

Birželio 9 d. Naktį 13
Dieną 23

P,
3-8 m/s

Birželio 10 d. Naktį 11
Dieną 22

V,
3-8 m/s

Orų prognozė birželio 8-10 d.

PRO MEMORIA

Rokiškio seniūnija
ANTANAS ČELKIS 1962-08-24 - 2022- 05-26
ALBERTAS KEPALAS 1960-12-01  - 2022-05-26
ARVYDAS BIELIŪNAS 1963-09-09 - 2022-05-29
Obelių seniūnija
JOANA URBONIENĖ 1933-04-04 - 2022-06-01

Moksleiviai susipažino su 
įvairiomis profesijomis 

2022 06 03 Rokiškio 
Juozo Tūbelio progimna-
zijos 7-8 klasių mokiniai 
susipažino su įvairiomis 
profesijomis, plėtė savo ži-
nių akiratį, stebėdami kaip 
vyksta įvairūs, suaugu-
siems, galbūt, akivaizdūs 
dalykai. 

Mokiniai lankėsi Rokiš-
kio rajono savivaldybėje, 
kur jaunimo reikalų koordi-
natorius Gediminas Kriovė 
papasakojo kaip vyksta ra-
jono valdymas, kas priima 
nutarimus, kas yra pozicija 
ir opozicija. Mokiniai suži-
nojo, kad Rokiškio rajono 
savivaldybėje dirba apie 250 
darbuotojų. Tiesa, ne visų 
jų darbo vieta yra  didžiulis 
savivaldybės administracijos 
pastatas. Dalis jų dirba se-

niūnijose.
Vėliau mokinius priė-

mė Rokiškio rajono savi-
valdybės meras Ramūnas 
Godeliauskas, kuris iškart 
mokiniams pasiūlė jį suti-
kus gatvėje nevadinti meru, 
o tiesiog Ramūnu. Meras 
trumpai papasakojo apie 
savo darbo pobūdį ir prasita-
rė, kad kabinete būna gal net 
rečiau, nei įvairuose rengi-
niuose ir susitikimuose.

Obelių laisvės kovų is-
torijos muziejuje Valius 
Kazlauskas ir Dijana Meš-
kauskienė mokiniams pa-
sakojo apie jau išnykusias 
profesijas, papasakojo apie 
laisvės kovotojus, aktyviai 
veikusius po antrojo pasauli-
nio karo. Vaikai darė įvairias 
užduotis, už kurių įvykdymą 
muziejininkai apdovanojo 

simboliniais prizais. Dienos 
„vinimi“ tapo 4 vaikinai, 
gavę užduotį, žiūrint į nuo-
traukas, teisingai sukom-
plektuoti ir apsirengti seno-
vines Lietuvos kariuomenės 
uniformas.

Rokiškio profesinio mo-
kymo centre jaunuoliai susi-
pažino su mokomomis pro-
fesijomis - nuo suvirintojo 
iki maisto gamybos ar ma-
kiažo specialisto.

Salų dvare J. Tūbelio pro-
gimnazijos mokiniai mokėsi 
daryti pieniškus saldainius 
- „karvutę“, susipažino su 
Birutės Dapkienės iniciatyva 
atgimstančiu dvaro pasta-
tu ir ten organizuojamomis 
veiklomis, auginamais gy-
vūnais.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Socialdemokratas siūlo penkių 
dienų mokamas atostogas 
sveikatai gerinti

L. Jonauskas tvirtina, 
kad jo pataisos inspiruotos 
Ispanijoje svarstomos inici-
atyvos įvesti „menstruacijų 
atostogas“, tačiau sveikati-
nimo atostogas jis siūlo įtei-
sinti visiems, kad moterys 
nebūtų diskriminuojamos 
darbo rinkoje dėl didesnio 
laisvų dienų skaičiaus.

„Garsiai nuskambėjusios 
Ispanijos vyriausybės spren-
dimu priimtos „menstruacijų 
atostogos“, kada moterys su 
dideliais menstruacijų skaus-
mais gali neiti į darną. Mano 
siūlymu būtų galima išvengti 
diskriminacijos, kad darbda-
viai vengtų samdyti mote-
ris, jei jos turėtų papildomų 
„menstruacijų atostogų die-
nų“, laisvos dienos sveikatos 
gerinimo būtų prieinamos 
visiems, tiek vyrams, tiek 
moterims“, – BNS sakė L. Jo-
nauskas.

Darbo kodekso pataisa nu-
matytų, kad sveikatos gerini-
mo atostogos yra laisvas nuo 
darbo laikas, suteikiamas dar-
buotojui jo prašymu sveika-
tai gerinti. Darbuotojams per 
metus būtų suteikiamos pen-
kių dienų sveikatos gerinimo 
atostogos ir už jas mokamas 
vidutinis darbo užmokestis.

Taip pat būtų nustatyta, 
kad sveikatos gerinimo atos-
togos gali būti suteikiamos ir 
prašymo pateikimo dieną, jei 
jis pateikiamas ne vėliau kaip 
likus vienai valandai iki darbo 
pradžios.

Nepanaudotos sveikatos 
gerinimo atostogos negalėtų 
būti perkeliamos į kitus me-
tus, būtų draudžiama jas keisti 
pinigine kompensacija.

Pasak socialdemokrato, 
jo siūlomos pataisos taip pat 
aktualios, pasaulyje diskutuo-
jant dėl keturių dienų darbo 
savaitės, be to, jis atkreipia 
dėmesį, kad panašios iniciaty-
vos įgyvendinamos privačia-
me sektoriuje.

„Kai kurios Europos šalys 
turi nusistačiusios galimybę 
darbuotojams pasiimti laisvų 
dienų sveikatai gerinti, ir ne-
būtina gauti biuletenio, ar tu 
nori tiesiog pragulėti lovoje, 
ar tu nori eiti į SPA centrą. 
Mūsų privačiame sektoriu-
je pažangesnės kompanijos 
taiko viduje tokį modelį. 
Suprantame, kad pailsėjęs 
darbuotojas bus labiau mo-
tyvuotas, nusiteikęs darbui, 
kūrybiškesnis“, – teigė parla-
mentaras.

„Ne tik Lietuvoje, bet ir ki-
tose šalyse kalbama apie ke-
turių dienų darbo savaitę, kol 
kas kai kurioms profesijoms. 
Matyt, kad neišvengiamai tos 
diskusijos atsisuks į sprendi-
mus, kai bus pereinama prie 
keturių dienų darbo savaitės. 
Tokiu atveju darbo dienų 
skaičius dar pamažėtų, man 
atrodo, kad šitos pataisos ska-
tintų tas diskusijas“, – kalbėjo 
L. Jonauskas.

Ispanijos ministrų kabine-
tas gegužę pritarė įstatymo 
projektui dėl atostogų dide-

lius menstruacinius skausmus 
patiriančioms moterims, ta-
čiau jam dar turi pritarti parla-
mentas. Ispanija tapo pirmąja 
Europos šalimi, teikiančia 
tokį įstatymo projektą.

Įstatymo projekte nurodo-
ma, kad darbuotojos, patirian-
čius menstruacinius skaus-
mus, gali pasiimti tiek laisvų 
dienų, kiek joms reikia, ir kad 
šias dienas apmokės valstybi-
nė socialinės apsaugos siste-
ma, o ne darbdaviai, ir reika-
linga gydytojo pažyma.

Savo pataisas L. Jonauskas 
taip pat argumentuoja Lietu-
vos gyventojų sveikatos bū-
kle. Pataisos aiškinamajame 
rašte pateikiami Statistikos 
departamento duomenys, kad 
2019 metais 52 proc. Lietu-
vos gyventojų savo sveikatą 
vertino kaip labai gerą arba 
gerą, 36 proc. – kaip viduti-
nišką, 12 proc. – kaip blogą 
arba labai blogą.

Taip pat aiškinamajame 
rašte nurodoma, kad pagal 
2019 metų sveikatos būklės 
Europos Sąjungos šalyse 
apžvalgą sveikatos priežiū-
ros rezultatai Lietuvoje buvo 
vieni prasčiausių. 2017 me-
tais tikėtina gyvenimo trukmė 
gimstant buvo 75,8 metų, t. y. 
daugiau nei penkeriais metais 
trumpesnė nei Europos Są-
jungos vidurkis (80,9 metų), 
o tikėtinos gyvenimo trukmės 
atotrūkis pagal lytį beveik 
dvigubai didesnis už ES vi-
durkį.

BNS inform.
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- Gerai, tada 4.
- Iš kur tu žinai? - 

klausia mokytoja. - Mes dar 
to nesimokėm.

- Ai, tai yra labai 
paprasta, - atsakė Petriukas. 
- Iš 53 milijonų atėmiau 
antradienį ir gavau keturis.

***
Per atostogas atvažiavo 

Petras į Prancūziją. 
Nutarė aplankyti Luvrą. 
Bevaikščiodamas pavargo 
ir atsisėdo ant pasitaikiusios 
kėdės. Prie jo prieina 
muziejaus tarnautojas ir 
sako:

- Mesjė, jūs negalite čia 
sėdėti, tai Liudviko XIV-
ojo kėdė.

- Na ir kas, kai jis ateis, 
aš atsistosiu.

***
Petriukas sako tėčiui:
- Tėti, direktorius 

skambino, nori, kad 
atvažiuotum.

- Tai ką vėl prisidirbai, 
asile tu?

- Čia tavo direktorius 
skambino.

- Kažkodėl man šalta...
- Nuuu... Tu duodi...
- Aš neduodu!
- Vat todėl ir sušalai!
***
Du vampyrai 

šikšnosparniai vakare kabo 
savo uoloje. Vienas sako:

- Ai, aš labai alkanas! Man 
būtinai reikia šiek tiek kraujo.

Ir jis išskrenda. Grįžta 
po kelių valandų, kraujas iš 
snukio laša.

- Kur gavai kraujo? - 
klausia kitas.

- Matai va tą medį kairiau 
mūsų uolos?

- Matau, - atsako 
šikšnosparnis.

- O va aš - nepamačiau.
***
Ateina Petriukas į 

mokyklą. Mokytoja klausia:
- Petriuk, kiek bus 2 kart 

2?
Petriukas atsako:
- 53 milijonai.
- Ne, Petriuk, - sako 

mokytoja.
- Tada antradienis.
- Ne, Petriuk, turi paskutinį 

šansą pasakyti teisingai.

- Kai aš naktį grįžtu namo, 
mano žmona neprataria nė 
žodžio. Ji tik žiūri į laikrodį.

- Tau gerai. Maniškė tai 
žiūri į kalendorių.

***
Važiuoju autobusu, 

reikėtų pinigus perduoti 
bilietui. Šalia stovi vyriškis. 
Bet kaip į jį kreiptis: Jūs 
ar Tu? Mąstau logiškai. 
Šis autobusas - ekspresas. 
Kadangi jis neišlipo prieš tai 
buvusioje stotelėje, vadinasi 
važiuoja į mano rajoną. Be 
to, važiuoja su gėlėmis, 
vadinasi, pas moterį. Gėlės 
gražios, vadinasi, pas gražią 
moterį. Mano rajone tik 
dvi gražios moterys - mano 
meilužė ir mano žmona. Pas 
mano meilužę važiuoti negali, 
nes aš pats ten važiuoju. 
Vadinasi, važiuoja pas mano 
žmoną. Mano žmona turi du 
meilužius - Petrą ir Vasią. 
Petras dabar komandiruotėje.

- Vasia, perduok pinigus už 
bilietą!

Vyriškis apstulbęs:
- O iš kur tu mane pažįsti?!
***

•  Kvietrugius grikius . 
Tel. 8 692 41 446. Rokiškis
•  Pigiai įvairias vasarines 
gėles . Tel. 8 650 74 117. 
Rokiškis

AUGALAI

Tapkutės dryžuotos ir juodos 
su raištukais - dovanu. Visi 
kiti po 2 Eur. 
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
•  Įvairios prekės moterims 
Rokiškyje. Galimas 
pristatymas pagal susitarimą . 
Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 628 84 173. Rokiškis

• Avalynę. 26 dydis. Basutės 
po 10 Eur. Mėlyni sportiniai 
batai aukštu padu - 6 Eur. 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

Rokiškio apylinkės. Kaina 
derinama . Tel. 8 629 56 192. 
Rokiškis
• Kaimiškai augintas kiaules. 
3 Eur/kg. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 620 31 985. Rokiškis
•  Nebrangiai 17 avių bandą 
ir dvi Čekų veislės metines 
ožkas. Kaina 1280 Eur. Bičių 
šeimas su aviliais. 
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis

•  Triušius (mišrūnus). Patelės 
suaugusios po 15 Eur. 4,5 
mėn. po 10 Eur. Triušiukai 
po 5 Eur. Patinai po 10 Eur. 
Rokiškio r . 
Tel. 8 604 83 293. Rokiškis
•  Naujų namų ieško trys 
linksmi meilūs guvūs ožiukai. 
Jie jau ūgtelėję, 3 mėn., 
savarankiški, patys geria, ėda 
žolę ir šieną, itin nereiklūs. 

GYVULIAI, GYVŪNAI

dviaukštę lovą dviem 
berniukams. Labai reikia. 
Tel. 8 625 48 995. Rokiškis

•  Prašau padovanoti 
automatinę skalbimo 
mašiną . Tel. 8 602 21 055. 
Rokiškis
•  Gal kas dovanojate 
statybinę medieną 
Rokiškyje . 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti 

PRAŠO PADOVANOTI

•  Pavasarinį medų . 
Tel. 8 652 92 396. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI


