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Stovykla Rokiškio jaunimo centro Dailės mokyklą
lankantiems mokiniams

Birželio 27 - 30 dienomis
Dailės mokyklą lankantys
mokiniai kartu su mokytojais Raimondu Gailiūnu
ir Žilvinu Vaičiūnu stovyklavo Žiobiškio turistinėje
bazėje.
Visas dienas mokiniai
piešė, tapė gamtoje iš natūros, įtvirtino mokslo metais įgytas žinias, įgūdžius.
Laisvu nuo piešimo, tapymo
metu dalyviai gavo ir kitų
užduočių, kurias organizavo

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Eurodesk infotaško
atstovė Gitana Vošterytė.
Atvykimo dieną, įvairių žaidimų pagalba, mokiniai susipažino vieni su kitais, užrašė
savo lūkesčius, baimes. Kitomis dienomis stovyklautojai žaidė įvairius komandinius žaidimus, atliko savęs
pažinimo užduotis, dirbo
komandose, kūrė filmukus,
juos pristatė. Eurodesk infotaško organizuotame protmūšyje „Laužyk stereoti-

pus, savanoriauk“ dalyviai
varžėsi komandose, taip
patraukliu būdu sužinodami
apie savanorystės ypatumus
ir teikiamas galimybes. Vakarais vyko kambarių pristatymai, talentų šou, sukurti
vaidinimai pagal duotus
žodžius, žiūrimi filmai. Paskutinę naktį užduotis atliko
tamsoje, kurias parengė atvirojo darbo su jaunimu savanoriai. Atsisveikinimo dieną
dalyviai išsakė savo išmokimus, išvardino kas patiko,

nepatiko, darė įžvalgas, ar
pasiteisino jų parašyti lūkesčiai. Žaidimo„Parašyk laišką draugui“ metu ant nugarų
dalyviams buvo priklijuoti
lapai, kuriuose vieni kitiems
parašė palinkėjimus, komplimentus, gerus žodžius.
Išvykstant iš stovyklos
visi gavo vasaros namų darbų užduotį - parašyti sau 100
norų.
Rokiškio jaunimo
centro inform.

Bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyrius paminėjo
Valstybės dieną
Liepos 5 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
Vaikų ir jaunimo skyriaus
darbuotojos
mažuosius
skaitytojus kvietė į rytmetį,
skirtą liepos 6-ąjai - Lietuvos valstybės įkūrėjo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventei.

Į bibliotekos kiemelį susirinko darželių auklėtiniai ir
juos atlydėjusios auklėtojos.
Savanorė Rusnė Vainiūtė
pristatė Zigmo Vitkaus išrinktą metų knygą vaikams
„Lietuvos valdovai pasakoja
vaikams“. Skaitė ištraukas,
klausė vaikų, kokius žino Lietuvos valdovų vardus, diskutavo, ką visada turėdavo kiekvienas karalius.

Kadangi liepos 6 dieną
buvo karūnuotas pirmasis ir
vienintelis Lietuvos karalius
Mindaugas, susirinkusieji gaminosi karūnas: kirpo, spalvino, klijavo. Berniukai, užsidėję karūnas, pasijuto karaliais,
o mergaitės – princesėmis.
Po kūrybinio užsiėmimo
vaikai lankėsi stotelėse, kuriose laukė smagios veiklos.
Kreidutėmis ant plytelių piešė pilis, karūnas, princeses. Iš
spalvotų kaladėlių statė didingą karaliaus sostą. Žaidė lauko žaidimus: domino, mesk
žiedą, jenga. Drąsieji šaudė
iš lankų, varžėsi, kieno strėlė
nuskris toliausiai.
Rokiškio rajono
savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios
bibliotekos inform.

Baigiama remontuoti Pagojės
gatvės atkarpa

Išasfaltuota ir baigiama
suremontuoti Pagojės gatvės atkarpa nuo sankryžos
su Topolių gatve iki Pergalės gatvės. Ties Pergalės
gatve įrengta saugumo sa-

lelė, kad automobiliai at-

Liepos 6-ąją, Valstybės, Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo
ir Tautiškos giesmės dieną Pandėlio miesto bendruomenė
organizavo
dviračių žygį „Pandėlys
- Lailūnai - Pandėlys“.
Dėkojame visiems kar-

tu mynusiems dviračių
pedalus, Lailūnų kaimo
bendruomenei už šiltą priėmimą, edukaciją „Žymių
kraštiečių pėdomis", kartu giedojusiems Tautišką
giesmę. Ačiū, kad buvote
kartu.
Pandėlio miesto
bendruomenės inform.

Rokiškio Liongino Šepkos parke prasidėjo intensyvūs vaikų žaidimų aikštelės įrengimo darbai. Jau
surinkta ir pastatyta kele-

tas įrenginių, nuolat dirba 5-6 žmonės ir sunkioji
technika.
„Rokiškio sirena“
inform.

likdami posūkį neišvažiuotų į priešingą juostą.
„Rokiškio sirena“

Dviračių žygis „Pandėlys Lailūnai - Pandėlys“

inform.

L. Šepkos parke įrenginėjama
vaikų žaidimų aikštelė

Vairavo neblaivus ir be teisių

2022 metų liepos 6 dieną 1 val. min. Rokiškio r., Lebedžiūnų k., neblaivus (2.20 prom.), neturėdamas teisės
vairuoti vyras (gim. 1966 m.) vairavo automobilį „VW“.
Panevėžio VPK inform.

Internete pardavė telefoną, bet
pinigų už jį negavo

2022 metų birželio 4 dieną moteris internete pardavė
telefoną.
Telefoną perdavė kurjeriui, bet iš pirkėjo pinigų iki šiol
už jį negavo.Patirtas nuostolis - 700 eurų.
Panevėžio VPK inform.
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Obeliuose ir Pandėlyje bankomatai pradės veikti artimiausiu metu
Praėjusią savaitę Rokiškio rajono miesteliuose – Obeliuose ir Pandėlyje įrengti naujieji
bankomatai. Šiuo metu
jie dar neveikia, nes reikalingi interneto ryšio
įrengimo darbai, kurie
bus atlikti artimiausiu
metu.

Pasak Lietuvos bankų
asociacijos komunikacijos vadovės Valerijos Kiguolienės, šie bankomatai
buvo įrengti, įgyvendinant
finansų sektoriaus dalyvių
memorandumą dėl grynųjų̨

pinigų prieinamumo užtikrinimo.
„Atsiprašome dėl nepatogumų ir tikimės, kad jau
greitai galėsime pakviesti
Rokiškio krašto gyventojus ir svečius naudotis
naujaisiais bankomatais“,
– sakė V. Kiguolienė.
Mūsų rajone artimiausiu
metu turėtų atsirasti ir bankomatas Juodupėje.
Memorandumą pasirašiusių finansų rinkos dalyvių klientai iš naujų bankomatų galės išsigryninti
pinigų tokiomis pačiomis
sąlygomis, kaip ir iš savo

finansų įstaigos: „Swedbank“, SEB banko, „Luminor Bank“ AS Lietuvos
skyriaus, „Šiaulių banko“,
„Citadele banka“ Lietuvos
filialo bei LKU kredito
unijų grupės – bankomatų.
Numatyta, kad nauji
bankomatai turės būti aprūpinti ir smulkaus nominalo – 10, 20 ar 50 eurų
banknotais.
Be naujųjų bankomatų Obeliuose ir Pandėlyje
šiuo metu Rokiškio rajone
yra dar 9 bankomatai.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

mokinio reikmenims įsigyti
prašymą-paraišką tėvai gali
pateikti nuo kalendorinių
metų liepos 1 dienos. Dėl
paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali
kreiptis iki kalendorinių
metų spalio 5 dienos, tačiau
ji skiriama ne vėliau kaip iki
einamųjų metų gruodžio 15
dienos“, – paaiškino R. Mikulėnienė.

nantieji mažesnes kaip 2 remiamų pajamų dydžių 294
Eur pajamas vienam asmeniui per mėnesį. Tiesa, ši išimtis taikoma atsižvelgiant
į gyvenimo sąlygas: ligą,
nelaimingą atsitikimą, maitintojo netekimą, taip pat
kai motina arba tėvas vieni
augina vaikus, kai šeima
augina tris ir daugiau vaikų
ar bent vienas šeimos narys
yra neįgalus.

Rokiškėnai jau gali kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti
Nuo liepos 1 dienos
Rokiškio rajono gyventojai, auginantys mokyklinio amžiaus vaikus, gali
kreiptis dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti.
Tiesa, į tokią paramos rūšį
gali pretenduoti ne visi, o
tik gaunantys tam tikrą
pajamų dydį.

Nurodytas terminas
Kaip „Rokiškio Sirenai“
sakė Regina Mikulėnienė,
Rokiškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir
sveikatos skyriaus vyr. specialistė, socialinė parama
mokiniams yra dviejų rūšių
– mokinių nemokamas maitinimas: pusryčiai, pietūs,
pavakariai, maitinimas mokyklų organizuojamose poilsio stovyklose, ir parama
mokinio reikmenims įsigyti.
„Kad mokinys naujais
mokslo metais gautų nemokamą maitinimą ir paramą

Keliami reikalavimai
Pasak vyr. specialistės,
besikreipiančių tėvų dėl
mokinio nemokamų pietų
ir dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti, vidutinės
pajamos vienam iš bendrai
gyvenančių asmenų per mėnesį turi būti mažesnės kaip
1,5 valstybės remiamų pajamų – 220, 5 Eur. Primename, kad valstybės remiamos
pajamos yra 147 Eur.
Taip pat į tokią paramos
rūšį gali pretenduoti ir gau-

Arti tūkstančio
Per kalendorinius metus
vieno mokinio reikmenims
įsigyti skiriami 92 Eur. Kad
tėvai ar globėjai gautų šią
socialinę paramą, jie privalo pateikti dokumentus,
įrodančius visas gaunamas
pajamas.
„Praėjusiais mokslo metais Rokiškio rajono savivaldybėje paramą mokinio
reikmenims įsigyti gavo
918 mokiniai. Kaip sociali-

nės rizikos šeimoms įsigyti
mokyklines prekes vaikams,
sprendžia socialinė darbuotoja darbui su šeimomis“, –
sako R. Mikulėnienė.
Nemokamas
maitinimas
Praėjusiais mokslo me-

tais nemokamą maitinimą
rajono ugdymo įstaigose
gavo 1 524 mokiniai. Nemokami pietūs priešmokyklinukams, pirmokams
ir antrokams skiriami nuo
mokslo metų pradžios iki
mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.

Dėl socialinės paramos
mokiniams galima kreiptis pagal gyvenamą vietą į
seniūnijos socialinio darbo
organizatorę arba į savivaldybės priėmimo kabinetą
„Vienas langelis“.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

Obelių socialinių paslaugų namų Globos centro komanda dalyvavo festivalyje ,,Vaikai yra
vaikai" Klaipėdoje
Liepos 2 d. Klaipėdoje
įvyko globojančių šeimų
festivalis ,,Vaikai yra vaikai", kuriame dalyvavo
globėjų šeimos, jų globojami vaikai ir globos centrų darbuotojai iš visos
Lietuvos, taip pat ir Rokiškio rajono.

Festivalyje sveikinimo
kalbas sakė LR prezidentas
Gitanas Nausėda ir pirmoji
ponia Diana Nausėdienė,
LR Socialinės apsaugos
ir darbo ministrė Monika
Navickienė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė
Ilma Skuodienė, Klaipėdos miesto meras Vytautas
Grubliauskas. Vėliau vyko
Vido Bareikio, Monique
bei kitų atlikėjų pasirodymai, vaikams ir suaugusiems netrūko įvairių pra-

mogų, žaidimų, dovanų ir
prizų!
Obelių socialinių paslaugų namai padalinys
- Globos centras dėkoja
šventės
organizatoriams
- Vaikai yra vaikai. Klaipėda, projekto ,,Vaikai yra
vaikai" komandai bei kolegoms iš kitų globos centrų
už puikiai sukurtą festivalio atmosferą!
Taip pat dėkojame Rokiškio turizmo ir verslo
informacijos centrui už
padovanotus lankstinukus,
nes turėjome puikią galimybę šventėje pristatyti
Rokiškio kraštą.
Rokiškio rajono
Obelių socialinių paslaugų namų globos centro
inform.
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Liepą dalis gyventojų gaus didesnes išmokas
Nuo vasaros pradžios
padidinus pensijas ir socialines išmokas, dalis gyventojų realų padidėjimą
pajus nuo liepos – tie, kurie gauna už praėjusį mėnesį mokamas išmokas. Už
praėjusį mėnesį mokamos
išankstinės pensijos, taip
pat šalpos, nukentėjusiųjų
asmenų, mokslininkų, pareigūnų ir karių pensijos,
išmokos vaikams, socialinė pašalpa, šalpos išmokos
ir tikslinės kompensacijos.

„Vyriausybė nuosekliai
didina gyventojų pajamas,
siekdama bent iš dalies švelninti išaugusių energijos išteklių ir kitų išlaidų kainų
augimą. Liepos mėnesį didesnės išmokos pasieks dalį
pensijų ir kitų socialinių išmokų gavėjų“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.
ŠALPOS
NEĮGALUMO
PENSIJOS
Liepos mėnesį gavėjus
pasieks didesnio dydžio
šalpos išmokos, nes jos yra
mokamos už praėjusį mėnesį. Nuo birželio pradžios
šalpos pensijų bazė padidėjo
nuo 150 eurų iki 173 eurų.
Šalpos išmokos užtikrina
minimalias pajamas neįgalumo ar senatvės atvejais jokių pajamų negaunantiems
arba labai mažas pajamas
gaunantiems
asmenims.
Šalpos senatvės pensijos
gavėjų pajamos per metus
šiemet didėja 215 eurų.
Teisę gauti šalpos pensiją
turi senatvės pensijos amžių
sukakę asmenys, vaikai su
negalia arba netekusiais 45

proc. (neįgaliais pripažinti
po 24 metų sukakties dienos
– 60 proc.) ir daugiau darbingumo pripažinti asmenys, neturintys teisės gauti
didesnių arba tokio paties
dydžio pensijos išmokų, išskyrus socialinio draudimo
našlių pensiją.

IŠANKSTINĖS
SENATVĖS PENSIJOS
Liepos mėnesį gavėjus
pasieks ir didesnio dydžio
išankstinės senatvės pensijos. Išankstinė senatvės

pensija skiriama asmeniui,
kuriam kreipimosi dėl išankstinės senatvės pensijos
dieną iki senatvės pensijos
amžiaus j yra likę ne daugiau kaip 5 metai, turi būtinąjį stažą senatvės pensijai
skirti, galiosiantį tais metais, kuriais asmuo sukaks
senatvės pensijos amžių.
Motinoms, kurios pagimdė ir išaugino iki 8 metų
penkis ir daugiau vaikų,
taip pat tėvams (įtėviai), kurie ne mažiau kaip 15 metų
slaugė namuose savo neįgalius vaikus (įvaikius) ir
asmenims, kurie ne mažiau
kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems
nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiškos negalios invalidus),
išankstinė senatvės pensija,
jeigu jie atitinka kitas nurodytas sąlygas, gali būti paskirta ir tuo atveju, jeigu šie
asmenys turi bent pusė būtinojo stažo senatvės pensijai
skirti.
Svarbu, kad išankstinę
senatvės pensiją pageidaujantis gauti asmuo atitiktų
ir kitus reikalavimus: tuo
metu negautų kitų socialinio draudimo, valstybinių,
šalpos pensijų, užsienio
valstybės pensijų, nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų už asmens darbo pobūdį (pavyzdžiui, rentos) ar
kompensacijų, nedarbo socialinio draudimo išmokos
ar priešpensinės bedarbio
išmokos.
Taip pat svarbu, kad žmogus nebūtų privalomai draudžiamas socialiniu draudimu, neturėtų ūkininko ar jo
partnerio statuso, negautų
pajamų, susijusių su darbo

Lietuvą nutartyje pabrėžė,
kad Lietuvoje trūksta visapusiško strateginio valdžios institucijų požiūrio,
kad būtų kovojama su rasistinių ir homofobinių neapykantos kalbų problema.
Dėl to kviečiame nevyriausybines organizacijas susitelkti į teisinio švietimo
komandą, kuri padės mums
įveikti neapykantą“,– teigia Teisingumo ministrė
Ewelina Dobrowolska.
Konkurso būdu numatoma atrinkti ir finansuoti
nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus didinti visuomenės pagarbą
žmogaus teisėms, užtikrinant mažumoms priklausančių asmenų teises, taip
pat įtvirtinant vienodo
požiūrio bei teisės viršenybės principus, mažinant

neapykantos kalbos, kuria skleidžiama, kurstoma,
skatinama ar pateisinama
neapykanta prieš asmenį ar
asmenų grupę dėl tautybės,
kalbos, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės,
apraiškas.
Bus finansuojamos švietėjiškos veiklos, kurias
vykdant
panaudojamos
mokslinės ir praktinės žinios bei gebėjimai ar taikomųjų mokslinių tyrimų
rezultatai bei informacinės veiklos, pavyzdžiui,
straipsnių ar publikacijų
rengimas bei publikavimas, TV/radijo siužetų, laidų kūrimas ir sklaida.
Nevyriausybinės organizacijos yra kviečiamos
įgyvendinti projekto veiklas ir Rusijos Federacijos
agresijos prieš Ukrainą

VALSTYBINĖS
PENSIJOS
Kai kurie asmenys gali
gauti papildomas garantijas – iš valstybės biudžeto
mokamas papildomas valstybines pensijas. Valstybinės pensijos yra pirmojo ir
antrojo laipsnių, nukentėjusiųjų asmenų, pareigūnų ir
karių, mokslininkų, teisėjų.
Pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų, nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų, mokslininkų
valstybinių pensijų dydžio
matas yra valstybinių pensijų bazė, kurios dydis nuo
2022 m. birželio 1 d. yra
65,29 euro.
Pareigūnų ir karių bei
teisėjų valstybinės pensijos
nuo 2022 m. birželio 1 d.
papildomai indeksuojamos
5 proc.
Valstybinės pensijos taip
pat mokamos už praėjusį
mėnesį, tad pirmosios didesnio dydžio valstybinės
pensijos gavėjus pasieks liepos mėnesį. Vienas asmuo
gali gauti tik vieną valstybinę pensiją.

santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamų užsienio valstybėje.
Svarbu! Jei pasirenkama
gauti išankstinę pensiją, senatvės pensijos dydis mažinamas po 0,32 proc. už kiekvieną gautos išankstinės
senatvės pensijos mėnesį.
Senatvės pensijos dydis nemažinamas, jeigu išankstinę senatvės pensiją asmuo
gavo ne ilgiau kaip 3 metus
ir skiriant išankstinę senatvės pensiją 2022 m. jam
buvo įskaitytas ne mažesnis
kaip 40 metų ir 3 mėnesių
stažas. Šis stažo reikalavimas naujai skiriamoms senatvės pensijoms kasmet didinamas po 3 mėnesius, kol
2031 m. pasieks 42 metus 6
mėnesius.

sacija padidėjo 31,2 euro, o
kuriems nustatytas antrojo
lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 22,8
euro.
Tiems, kam nustatytas
pirmojo lygio specialusis
nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tikslinė
kompensacija padidėjo iki
151,8 euro, o tiems, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikis, – iki 82,2 euro. Didesnės tikslinės kompensacijos
žmonės pasieks taip pat liepą. Tokias kompensacijas
šalyje gauna apie 91 tūkst.
asmenų.

TIKSLINĖS
KOMPENSACIJOS
Nuo vasaros pradžios
padidinus tikslinių kompensacijų bazinį dydį iki 138
eurų, žmonėms, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos
poreikis, tikslinė kompen-

SOCIALINĖS
IŠMOKOS
Nuo vasaros pradžios
bazinei socialinei išmokai
padidėjus nuo 42 eurų iki
46 eurų,, atitinkamai padidėjo nuo jo priklausančių
išmokų dydžiai, pavyzdžiui,
visos išmokos pagal Išmokų
vaikams įstatymą ( išmoka vaikui (vaiko pinigai),
vienkartinė išmoka vaikui,

vienkartinė išmoka nėščiai
moteriai, globos (rūpybos)
išmoka, globos (rūpybos)
išmokos tikslinis priedas,
vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka besimokančio
ar studijuojančio asmens
vaiko priežiūrai, išmoka
gimus vienu metu daugiau
kaip vienam vaikui, išmoka įvaikinus vaiką, vaiko
laikinosios priežiūros išmoka, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos
kario vaikui). Vaiko pinigai
padidėjo iki 80,5 eurus, o
daugiavaikėms ir nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką
su negalia auginančioms
šeimoms išmokos vaikams
padidėjo iki 127,88 euro.
Padidėjo ir socialinė
parama mokiniams, vaiko
išlaikymo išmoka, dalinė
neįgalių studentų išlaidų
kompensacija ir kitos socialinės išmokos. Didesnes visas šias išmokas gyventojai
gaus nuo liepos, nes jos mokamos ir praėjusį mėnesį.
LR socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos inform.

kontekste. Taip siekiama,
kad organizuojamos veiklos atlieptų neapykantos
kalbos Ukrainos piliečių
atžvilgiu problemą, o kartu
pabrėžtų teisės viršenybės
ir žmogaus teisių, kaip pamatinių Europos Sąjungos

principų, taikymą užtikrinant demokratiją.
Išsami informacija apie
reikalavimus projektui ir
kitus aktualius klausimus
pateikiama
Teisingumo
ministerijos interneto svetainėje.

Užpildytą paraišką ir
detalią projekto įgyvendinimo sąmatą kviečiame
pateikti iki 2022 m. liepos
25 d. el. paštu konkursai@
tm.lt.
LR teisingumo
ministerijos inform.

NVO kviečiamos prisidėti stiprinant visuomenės teisinio švietimo iniciatyvas
Siekdama plėsti visuomenės teisinio švietimo
veiklas, stiprinti visuomenės pagarbą žmogaus
teisėms, taip pat – mažinti neapykantos kalbos
apraiškas,
Teisingumo
ministerija skelbia visuomenės teisinio švietimo
projektų konkursą.
„Neapykantos kalba ir
neapykantos nusikaltimai
daro poveikį ne tik atskiroms nusikaltimų aukoms
ir jų bendruomenėms, sukeldami nesaugumo jausmą ir apribodami pagrindines teises bei laisves, bet ir
visai visuomenei. Neapykanta griauna pačius mūsų
visuomenės
pagrindus.
Europos Žmogaus Teisių
Teismas dar 2020 m. bylos
Beizaras ir Levickas prieš
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Per penkerius metus į pirminę sveikatos priežiūrą bus investuota
daugiau kaip 100 mln. eurų
Inicijuodama
šeimos
medicinos plėtrą ir sveikatos centrus, Sveikatos apsaugos ministerija kartu
su Valstybine ligonių kasa
planuoja sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo pokyčius, leisiančius
užtikrinti gydymo įstaigų
ekonominį gyvybingumą
ir padidinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą ir kokybę
pacientams.

Per ateinančius penkerius metus šeimos gydytojo
komandos paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti
yra numatyta daugiau kaip
100 mln. Eur papildomų
investicijų, iš kurių 48 mln.
Eur – infrastruktūrai gerinti, 6 mln. Eur – specialistų
kvalifikacijai tobulinti (iš
2021–2027 m. Europos
Sąjungos fondų) ir po maždaug 10 mln. Eur kasmet
papildomai iš PSDF lėšų –

šeimos gydytojų komandos
veiklai finansuoti.
Iš papildomų lėšų numatyta pritraukti daugiau specialistų į šeimos gydytojų
komandas: slaugytojų, akušerių, slaugytojų padėjėjų,
socialinių darbuotojų, kineziterapeutų ir kitų sveikatos
priežiūros specialistų. Jie
ne tik teiks savarankiškas
ambulatorines
paslaugas
pagal savo kompetenciją,
bet ir galės vykdyti atvejo
vadybos funkcijas. Tai leis
palengvinti šeimos gydytojams tenkantį krūvį dalį
jų atsakomybių perduodant
kitiems komandos nariams.
Šiam tikslui jau yra paskaičiuotas preliminarus Privalomojo sveikatos draudimo
fondo (PSDF) lėšų poreikis
– po maždaug 10 mln. Eur
kasmet (lėšų poreikis augtų
didėjant komandos narių
kiekiui).
Planuojant kasmet didinti finansavimą siekiama,

kad šeimos gydytojo komandos būtų visiškai suformuotos vėliausiai iki 2030
metų.
Šiuo metu iš sveikatos
priežiūros įstaigų yra renkama informacija apie šeimos gydytojų komandoje
dirbančių specialistų skaičių ir darbo krūvį etatais.
Įvertinusios gautą informaciją, ligonių kasos jau nuo
kitų metų pradės nuosekliai
didinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros
apmokėjimą,
atsižvelgdamos į konkrečios įstaigos besiplečiančią
šeimos gydytojo komandos
sudėtį.
Sveikatos centro veiklos
modelis subalansuos sveikatos paslaugų poreikio ir
kuriamos vertės pacientui
proporcijas: bus mažinama tuščių, pridėtinės vertės nekuriančių paslaugų ir
gerinamas specializuotų ir
kokybiškų paslaugų paci-

viešojo sektoriaus darbuotojų
atlyginimai, jiems skiriamos
lėšos taip pat išaugo dukart.
„Deja, tuo pat metu teisėjų
atlyginimai vidutiniškai augo
žymiai lėčiau, o didelės dalies teismų teisėjų faktinis (po
mokesčių) atlyginimas iki šiol
net nepasiekė iki 2008 metų
ekonominės krizės buvusio
lygio“, – teigia Teisėjų asociacijos valdyba.
Asociacijos duomenimis,
šiuo metu vidutinis apylinkės
teisėjo, neturinčio pakankamo
darbo stažo, atlyginimas po
mokesčių siekia 1695 eurus,
o didžiausias įmanomas šios
profesijos atstovo atlyginimas Lietuvos Aukščiausiame
Teisme (LAT) siekia 2611
eurų, jei šis turi trisdešimties
metų ar ilgesnį darbo stažą.
Anot teisėjų atstovų, esama situacijų, kai teismo kanclerio atlyginimas yra didesnis nei to teismo teisėjų, kai
kurie teisėjai uždirba mažiau
nei prokurorai ar kriminalinės
žvalgybos pareigūnai.

nės gynybos principo užtikrinimu.
Kaip pavyzdys pateikiama
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byla dėl laikino
Portugalijos Aukščiausiojo
teismo teisėjų atlyginimų sumažinimo – teismas konstatavo, jog sprendimas neprieštarauja ES teisei, nes buvo
taikomas siekiant sumažinti
biudžeto deficitą, apėmė ne
tik teisėjus ir buvo taikomas
tik laikinai – dvejus metus.
Lietuvos teisėjų atstovai
svarsto, ar Lietuvos atvejis,
kai atlyginimų sumažinimas
tęsėsi ir po krizės, leidžia
kalbėti apie teismų nepriklausomumą bei veiksmingos
teisminės gynybos principų
užtikrinimą.
„Kyla klausimas, ar pirmiau nurodytus kriterijus atitinka pastarojo dešimtmečio
Lietuvos teisėjų atlyginimų
dinamika, vertinama tiek bendrame valstybės ekonominio
finansinio vystymosi, tiek ir
viešojo sektoriaus darbuotojų
atlyginimų dinamikos kontekste“, – sakoma pranešime.
Atkreipiamas
dėmesys,
kad ir šalies vadovas Gitanas
Nausėda pernai gruodį yra
pažymėjęs, jog teisėjų atlyginimai dažnai neatitinka jiems
keliamų kvalifikacijos reikalavimų, o tai „kenkia profesijos prestižui, kenkia teisėjų
gretų atsinaujinimui ir grasina
teismų ateičiai“.
„Lietuvos
Respublikos

entams prieinamumas.
Jau nuo kitų metų kasmet bus peržiūrėti ir atnaujinti šeimos gydytojų skatinamųjų priedų ir gerų darbo
rezultatų sąrašai, kad pagal
tai skiriamas finansavimas
atitiktų aktualijas ir realiai
skatintų teikti kokybiškas
paslaugas pacientams.
Kartu su minėtais pokyčiais bus atnaujintas ir
šeimos gydytojo skiriamų
tyrimų krepšelio finansavi-

mas. SAM kartu su Valstybine ligonių kasa turi aiškią
viziją, kaip vykdant reformą turėtų būti įgyvendintas
šeimos gydytojo skiriamų
tyrimų krepšelio finansavimas. Šiuo metu atliekami
paruošiamieji darbai – kuriamas tyrimų klasifikatorius jam reikalinga informacinė sistema. Atlikus
šiuos darbus bus surinkta
informacija apie šeimos
gydytojų atliekamus tyri-

mus ir pagal tai apskaičiuojamas lėšų poreikis tyrimų
krepšeliui atskirų amžiaus
grupių pacientams. Pagal
gydymo įstaigų pateiktus
duomenis,
planuojama,
kad kitais metais bus atlikti galutiniai skaičiavimai ir
sukurta teisinė ir finansinė
bazė tyrimų fondui įgyvendinti.
LR socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijos inform.

teisėjų asociacijos valdyba
reiškia apmaudą dėl susiklosčiusios kritinės teisėjų atlyginimų situacijos Lietuvoje.
Tokia situacija negali būti toleruojama“, – teigiama jame.
Teisėjai pažymi, kad kai
kurių kaimyninių Lietuvos
valstybių
konstitucinams
teismams jau yra tekę spręsti
klausimus dėl teisėjų atlyginimų, tačiau, anot jų, tikima,
kad situaciją galima išspręsti
„politinio proceso, t. y. įstatymų leidybos, būdu“.
Jie atkreipia dėmesį, kad
vidaus reikalų ministrės
Agnės Bilotaitės pavasarį
sudaryta darbo grupė yra parengusi įstatymų projektus,
reguliuojančius aukščiausių
Lietuvos viešojo sektoriaus
pareigūnų, įskaitant teisėjus,
atlyginimų klausimą.

teisėjai įgijo galimybę gauti
priemoką už padidėjusį darbo
krūvį. Tačiau, pasak teismų
administracijos, tam papildomas finansavimas buvo
skirtas tik keliems teismams,
nagrinėjantiems su ekstremaliąja situacija susijusias migrantų bylas.
Tuo metu maksimalus
priedas už darbo stažą gali
siekti 30 proc. teisėjo atlyginimo, jei šis tarnyboje yra išdirbęs 30 metų.
Pažymima, kad bazinis
dydis, nepaisant 2021 metais
pritaikyto jo indeksavimo, dar
nepasiekė 2008-ųjų lygmens.
„Tai, galima sakyti, kad
teisėjų atlyginimai (išskyrus
apylinkių) ne tik nedidėjo,
bet nepasiekė 2008 metų lygio, tuo tarpu kitų institucijų
atlyginimus reguliuojantys
įstatymai buvo per tą laikotarpį didinti ir ne vieną kartą“, –
pabrėžia Nacionalinė teismų
administracija.

petencijos ir specializuotų teismų teisėjų, valstybės
tarnautojų atlygio sistemas,
pareiginės algos bazę susiejant su mėnesiniu atlyginimu
iki mokesčių. Bazinis dydis
bus peržiūrimas kas trejus
metus.
Pasak ministerijos, nuo
2008-ųjų iš esmės nekoreguoti teisėjų atlyginimai yra „vienas iš prioritetų“, o po pakeitimų teisėjų darbo užmokestis
būtų nuo nuo 5488 eurų (apylinkės teismo teisėjo) iki 8624
eurų (Konstitucinio Teismo
pirmininko).
Pakeitimais taip pat siūloma Konstitucinio Teismo
pirmininko darbo užmokestį
suvienodinti su Vyriausybės
ir Seimo vadovų, tačiau atsisakyti priedų už tarnybos stažą, darbą ir budėjimą poilsio
ir švenčių dienomis bei pavadavimą, už padidėjusį darbo
krūvį.
Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo pirmininko darbo užmokestis turėtų būti 10 proc.
mažesnis, nei Konstitucinio
Teismo pirmininko (šiuo
metu – 50 proc.). Dešimtadaliu mažesni nei teismų pirmininkų atlyginimai būtų nustatomi ir jų pavaduotojams,
skyrių pirmininkams.
BNS inform.

Per maži atlyginimai kelia grėsmę nepriklausomumui, sako juos
didinti raginantys teisėjai
Teisėjai sako, kad per
maži atlyginimai kelia grėsmę jų profesijos patrauklumui ir teismų nepriklausomumui bei ragina juos
didinti.
Teismų asociacijos valdyba antradienį išplatintame
kreipimesi nurodė, jog kai kurių teisėjų algos net nepasiekė
iki 2008-ųjų krizės buvusio
lygio.
Pasak asociacijos, šiuo
metu egzistuojantis sisteminis nenuoseklumas ir „teisėjo
profesijai keliamų reikalavimų ir tenkančios atsakomybės neatitinkantis atlyginimas
riboja galimybę formuoti visuomenės lūkesčius atitinkantį teisėjų korpusą“.
„Tai ardo teisinės valstybės pamatus, kuriems atstatyti gali prireikti daug laiko.
Šiandien vykdomose atrankose į laisvas apylinkių teismų
teisėjų pareigas neretai dalyvauja minimalus kandidatų
skaičius, jose beveik nebepasirodo kandidatai ne iš teismų
sistemos (teisėjų padėjėjų
tarpo), atrankos neįvyksta dėl
tinkamų kandidatų stygiaus“,
– teigiama asociacijos pranešime.
Pažymima, kad nuo 2008
metų bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui padidėjo beveik dukart, daugiau
nei du su puse karto augo ir vidutinis darbo užmokestis, per
dešimtmetį ne kartą didinti

Kitur sprendė ir
konstituciniai teismai
Pažymima, kad pagal teismų sistemai skiriamą finansavimą Europos Sąjungoje (ES)
skaičiuojant vienam gyventojui Lietuva yra antra nuo galo.
Pasak pranešimo, susiklosčiusi situacija kelia grėsmę
ir Lietuvos įsipareigojimams
Europos Sąjungai, susijusiems su veiksmingos teismi-

Atlyginimai nekeisti
nuo 2008-ųjų
Teisėjų atlyginimas apskaičiuojamas taikant koeficientą nuo vadinamojo bazinio
pareiginės algos dydžio (šiuo
metu – 181 euras), jis priklauso ir nuo teisėjo darbo stažo.
Nacionalinės teismų administracijos teigimu, nuo 2008ųjų priėmus Teisėjų atlyginimų įstatymą ir nustačius
teisėjų algų koeficientus, jie,
išskyrus apylinkių teismų teisėjus, nebuvo keisti iki šiol.
Pernai rugpjūtį pakeitus
minėtą teisės aktą į Teisėjų
darbo apmokėjimo įstatymą,

Nepriklausomas rajono laikraštis

Pokyčius žada rudenį
Vidaus reikalų ministerija
(VRM) BNS informavo, kad
šiuo metu Valstybės tarnybos
ir jį lydinčių įstatymų projektai, numatantys ir teisėjų atlyginimų didinimą, baigiami
derinti, tikimasi, kad Seimą
jie pasieks rudenį ir jam pritarus įsigaliotų nuo kitų metų.
Pasak VRM, pataisomis
siekiama pertvarkyti valstybės pareigūnų, Konstitucinio
Teismo, bendrosios kom-
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Ralio sprinto ir Mini ralio etapo „CBet Rally Juodupė“ nepraleido
ir Lietuvos ralio elitas

Praėjusį savaitgalį Rokiškio rajone, Juodupėje
finišavo antrasis Lietuvos
automobilių ralio sprinto
ir taip pat antrasis Lietuvos automobilių Mini
ralio čempionato etapas
„CBet Rally Juodupė“.
Po atkaklios kovos absoliučiai greičiausio ekipažo titulą iškovojo M.Samsono ir E.Snitko duetas.
LARSČ varžybų dalyviams šiemet buvo numatyta dvylika greičio ruožų, kurių bendras ilgis be
pervažiavimų siekė kiek
daugiau nei 55 kilometrus.
Kartu su pervažiavimais
ekipažams teko įveikti per
165 kilometrus. LMRČ
ekipažams buvo paruošti
šeši greičio ruožai, kuriuose jų laukė beveik 22 sportiniai kilometrai, o bendras
atstumas viršijo 85 kilometrus.
Šįkart tiek Ralio sprinto
čempionato, tiek Mini ralio
dalyvių laukė ne tik žvyriniai greičio ruožai. Vienas
jų buvo asfaltinis ir vyko
pačioje Juodupėje bei tapo

tikra švente šio nedidelio
miestelio
gyventojams,
kurie, praktiškai neišeidami iš namų, galėjo stebėti
lenktynes miesto gatvėmis.
Šioms varžyboms buvo
registruota net 120 ekipažų. Tai praktiškai maksimalus skaičius, kokį galėjo
sutalpinti ralio organizatoriai. Paraiškas dalyvauti
LARSČ etape pateikė 52
dalyviai, o dar 68 ekipažai
nusprendė išbandyti jėgas
LMRČ įskaitose.
LARSČ dalyvių gretose žiūrovai galėjo išvysti
ir Lietuvos ralio elito atstovus, kurie pasinaudojo
puikia proga pasitreniruoti
prieš artėjantį savaitgalį įvyksiantį LARČ etapą
„Rally Žemaitija“. Dalyvių sąraše puikavosi tokios
pilotų pavardės kaip M.
Samsonas, D.Butvilas, G.
Notkus ar J.Tamašauskas.
Tiesa, jie varžėsi svečių
kategorijoje ir į metinės
įskaitos taškus klasėse nepretendavo.
Geriausią
rezultatą
„CBet Rally Juodupė“ pasiekti pavyko M.Samsono

ir E.Snitko duetui, kurie
startavo „Škoda Fabia
N5+“ automobiliu. Nuo jų
per 12 greičio ruožų 8,5
sek. atsiliko G.Notkus su
D.Strižanu, o trečią poziciją iškovojo D.Butvilo ir
R.Vaitkevičiaus tandemas.
LARSČ SG-2 klasėje nugalėtojų titulą pelnė
Š.Aleknavičius su šturmanu T.Klimašausku. Antrosios vietos taures į viršų
kėlė J.Vienažindis ir G.
Skeirys. Treti čia – I.Ačas
ir B.Lazdauskas.
SG-3 įskaitoje pergalę šventė P.Čaikauskas ir
T.Palavinskas. Jie solidžia,
kiek daugiau nei pusantros
minutės persvara aplenkė N.Kliokį ir E.Laurinavičių. Trečiosios vietos
trofėjai įteikti K.Žibučiui
ir D.Žibučiui.
SG-4 klasėje startavo
trys dalyviai. Geriausiai
čia pasirodė U.Terekas ir
M.Patėjūnas.
J.Mališevičius ir L.Mališevičius
iškovojo antrąją vietą, o
dar vienam šios klasės
ekipažui – K.Balčiūnui su
E.Sevriukovu
lenktynių

pabaigti nepavyko.
OPEN įskaitoje triumfavo ukrainiečių ekipažas –
S.Potiiko ir I.Mishyn. Antroje vietoje klasifikuotas
latvių M.Švarc ir A.Lukins
tandemas. Dar du šios klasės ekipažai taip pat nebaigė varžybų.
OPEN2WD
kategorijoje laimėtojais tituluotas
J.Aurylos ir D.Dirginčiaus duetas. Jie beveik
trylika sekundžių pranoko
R.Myniotą su S.Kuizinu
bei beveik 50 sek. aplenkė
trečią rezultatą pademonstravusius V.Orantą su A.
Beniausku.
LMRČ klasėje SGC-1
pergalę iškovojo V.Karalius ir A.Karaliūtė. Jie
beveik pusantros minutės
pranoko R.Alubickį su M.
Malčiausku bei kiek mažiau nei dviem minutėms
už savęs paliko D.Mankevičių su M.Mankevičiumi.
SGC-2 klasėje aukščiausią tempą pademonstravo L.Gordonas, kuriam stenogramą skaitė
R.Sakalauskaitė. M.Ralys
ir V.Kavaliauskas užėmė
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antrąją vietą, o trečioje pozicijoje pasirodymą baigė
P.Butmanas ir E.Gelūnas.
SGC-3
kategorijoje
kova buvo išties arši ir čia
su vos 3,3 sek. pranašumu
nugalėtojais tapo T.Kažemėkaitis ir S.Šuopys. Jie
pranoko Rugių šeimyninį
duetą. Trečioje vietoje įsitvirtino A.Sinkevičius ir
P.Skarbalius.
SGC-4 klasėje taip pat
persvara tarp nugalėtojų ir
persekiotojų ekipažo buvo
vos 4,3 sek. Nugalėtojais
čia tapo R.Petraška su T.Zdanavičiumi. V.Venclovas
ir D.Saulevičius įsitvirtino
antroje vietoje, o treti finišavo E.Briedys su T.Namajuška.
Veteranų klasėje nugalėtojais tituluoti T.Teras su
M.Giedraičių. Už jų išsirikiavo atitinkamai A.Akučka su V.Janulevičiumi bei
D.Venckus su J.Pangoniu.
OC klasėje lyderystę
iki finišo išlaikė L.Šimkus su G.Kinderiu. Antroje
vietoje įsitvirtino V.Karašauskas su I.Surdokiene.
J.Kvaraciejus su J.Keršiu

pasirodymą baigė trečioje
vietoje.
Retro įskaitoje pergalė
šventė Š.Glikas ir T.Bakys,
L.Latvėnas su G.Latvėnaite užsitikrino antrąją vietą,
o E.Sėlis su S.Rapkevič
„CBet Rally Juodupė“ varžybas baigė trečioje pozicijoje.
Po iškilmingos apdovanojimų ceremonijos visų
dalyvių, žiūrovų ir Juodupės svečių laukė nuotaikingas grupės „Sirenos“ koncertas. Į Rokiškio regioną
ralis sugrįš jau visai netrukus, mat šiose apylinkėse
rugpjūčio 12-14 dienomis
įvyks Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas
„CBet Rally Rokiškis“.
Daugiau informacijos
apie šias varžybas galima
rasti organizatorių „Facebook“ puslapyje.
„Rokiškio sirena“
inform.
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Kvietimas dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje
Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija antradienį pranešė paankstinusi kvietimus dalyvauti
„Tūkstantmečio
mokyklų“ programoje.
Ketinimą dalyvauti programoje išreiškė 56 savivaldybės, dėl šios priežasties
nutarta kvietimo datą į antrą
srautą perkelti iš 2023 metų
sausio mėnesio į 2022 metų
spalį.
23 savivaldybės yra pasiruošusios pabaigti savo pateiktus pažangos planų projektus, likusios kviečiamos
projektų rengimą tęsti spalį,
teigiama pranešime.

„Džiugu, kad švietimo
pažangos planų rengėjai
nusprendė išnaudoti programos teikiamas galimybes ir
ketina išbandyti naujus ir
kartais kiek netikėtus sprendinius, kurių iki tol atsisakydavo dėl ribotų išteklių“,
– pranešime teigė Programos stebėsenos komiteto
pirmininkė, ministrės patarėja Agnė Andriuškevičienė.
Ligšioliniame programos
etape buvo analizuojami savivaldybių pateikti švietimo
pažangos planų projektai.
Taip pat vertintos mokyklų
tobulinimo idėjos, jų įgyvendinimo galimybės, savi-

valdybių įsitraukimas.
„Tikiuosi, kad kiekviename švietimo pažangos
plane galiausiai nuguls idėjos, lengvinančios kasdienį
mokytojų darbą, išplečiančios galimybes pamokose
taikyti įvairesnes ugdymo
metodikas ir priemones, sustiprinančios asmenines savybes. Tai padės daryti teigiamą įtaką visai mokyklos
bendruomenei, mokiniams,
tėvams, kolegoms“, – pranešime cituojama švietimo
ministrė Jurgita Šiugždinienė
Programos
priežiūros
komitetą sudaro Švietimo,
mokslo ir sporto, Kultūros

Naują gynybos susitarimą partijos
žada pasirašyti liepos viduryje,
LVŽS nedalyvaus
Po dokumentu nebus
šiuo metu didžiausios opozicinės partijos – Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) – lyderio Ramūno Karbauskio parašo.

„Jau ataušome, kalbame
su partijų vadovais ir atstovais. Mano idėja yra pasirašyti aplink Žalgirio mūšio
metines liepos viduryje“, –
BNS sakė Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas
Kasčiūnas.
Jis vadovavo iš parlamentinių partijų atstovų sudarytai darbo grupei, rengusiai
susitarimą.
L. Kasčiūnas teigė jau
kalbėjęs su daugeliu partijų
atstovų, ir visi pritaria, kad
susitarimą reikia pasirašyti.
Politikas teigė atsakymo negavęs tik iš LVŽS.
Šios lyderis R. Karbauskis BNS tvirtino nepasirašysiąs naujo susitarimo, nes
nemato prasmės.
„Kaip su jais galima dėl
ko nors tartis, pasirašinėti,
jei jų žodžiai ir veiksmai skiriasi“, – teigė politikas.
Jis sakė esantis nusivylęs pernai rugsėjį pasirašytu
nacionaliniu susitarimu dėl
švietimo, nes nėra vykdomas.
Gegužę šios partijos taryba nusprendė, kad susitarime
dėl gynybos „valstiečiai“ dalyvaus tik gavę valdančiųjų
pažadą kol kas nesvarstyti
„visuomenę skaldančių“ iniciatyvų. Tokio pažado jiems
gauti nepavyko.
Opozicinės Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas Gintautas Paluckas
BNS sakė, kad partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė

ketina dalyvauti pasirašant
susitarimą.
„Ten suderintas reikalas,
šį susitarimą reikia pasirašyti“, – teigė jis.
Opozicinės Darbo partijos
laikinasis vadovas Viktoras
Fiodorovas taip pat patvirtino, jog „darbiečių“ parašas
ant dokumento bus.
„Dėl šio susitarimo partijos yra sutarusios, mūsų
partijos atstovai, kurie dalyvavo jį rengiant, yra pritarę,
mes tik priimsime partijoje
sprendimą ir dalyvausime
dokumentą pasirašant“, –
sakė jis.
Preliminariai naują nacionalinį susitarimą planuojama
pasirašyti liepos 15 dieną.
Susitarimo projekte nubrėžtos trys artimiausio
laikotarpio kryptis siekiant
užtikrinti nacionalinį saugumą: Lietuvos kariuomenės
bei tarptautinių saugumo ir
gynybos garantijų stiprinimas, valstybės pasirengimas
ginkluotai gynybai ir atsakui
į hibridines atakas.
Rengiant
dokumentą,
partijų atstovams nepavyko
sutarti dėl siekio įvesti visuotinį šaukimą ir konkretaus gynybos finansavimo
procento. Nutarta šiais klausimais apsiriboti abstraktesnėmis nuostatomis.
Vietoj privalomo visuotinio šaukimo dokumente
įrašyta, kad „siekiant reikšmingai padidinti gynybai
parengtų piliečių skaičių ir
paspartinti aktyviojo rezervo
formavimą, priimti sprendimą dėl nuoseklaus privalomosios pradinės karo tarnybos karių skaičiaus didinimo
pagal krašto gynybos poreikius, lygiagrečiai vystant alternatyviosios karo tarnybos

sistemą“.
Pagal projektą, susitarime
taip pat būtų konstatuota, jog
šiemet pasiektas ankstesnis įsipareigojimas gynybai
skirti 2,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) dydžio
sumą, tokius asignavimus
bus siekiama išlaikyti, o „tolesnis gynybos finansavimas
turi būti siejamas su krašto
apsaugos sistemos ir Lietuvos kariuomenės poreikiais“.
Susitarimo projekte dar
numatyta įtvirtinti siekį sukurti naują kariuomenės rūšį
– kibernetines pajėgas, pasirengti šalyje priimti sąjungininkų diviziją – ne mažiau
kaip 20 tūkst. karių, stiprinti
Lietuvos šaulių sąjungą, plėtoti nacionalinius oro gynybos pajėgumus, iki kitų metų
parengti Valstybės gynimo
planą, rengti gyventojus rezistencijai ir ginkluotam pasipriešinimui.
Šis susitarimas turėtų galioti iki 2030 metų.
Lietuvos politikai rengti
naują partijų susitarimą dėl
krašto apsaugos ir gynybos
nutarė Rusijai vasarį pradėjus invaziją į Ukrainą.
2018 metų rugsėjį parlamentinės partijos, išskyrus
Lietuvos socialdemokratų
partiją, pasirašė susitarimą,
kad 2030-aisiais finansavimas gynybai sieks 2,5 proc.
BVP. Dokumente taip pat
numatyta 2022 metais priimti sprendimus dėl galimybės
įvesti visuotinę karo prievolę.
BNS inform.

ministerijų, Europos socialinio fondo, Nacionalinės
švietimo, Centrinės projektų valdymo agentūros, Lietuvos mokyklų vadovų ir
Lietuvos savivaldybių asociacijų atstovai.
„Tūkstantmečio mokyklų“ programai įgyvendinti
planuojama skirti 210 mln.
eurų.
Suderinus planus, už
šiuos pinigus bus galima
gerinti mokymo aplinką,
pirkti įrangą, priemones,
sukurti naują ar atnaujinti
infrastruktūrą, ugdyti mokyklų vadovų, pedagogų
kompetencijas.
Pagrindiniai
kriterijai

„Tūkstantmečio mokyklų“
programoje norinčioms dalyvauti mokykloms – savivaldybėje turi būti bent
trys įstaigos, kuriose mokosi daugiau nei 200 vaikų, o
iš viso moksleivių skaičius
turi siekti bent tūkstantį.
Programoje dalyvaujančios savivaldybės taip pat
įsipareigos mažinti jungtinių klasių ir apskritai didinti
moksleivių klasėse skaičių,
gerinti moksleivių pagrindinio ugdymo pasiekimus, turės daugėti švietimo pagalbą gaunančių ar būreliuose
dalyvaujančių moksleivių.
Tai, kartu su numatoma
bendra mokyklų tinklo per-

tvarka, skatins savivaldybes
jungti ar netgi uždaryti kai
kurias mokyklas, kuriose
vaikų nepakanka.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuota
„Tūkstantmečio mokyklų“
programa numato iki 2026ųjų vidurio skirti paramą
150-čiai savivaldybių pasirinktų ir nustatytus kriterijus atitinkančių mokyklų,
kuria būtų siekiama gerinti mokymo aplinką, pirkti
įrangą, priemones, sukurti
naują ar atnaujinti infrastruktūrą, ugdyti mokyklų
vadovų, pedagogų kompetencijas.
BNS inform.

Paketu bus mažinami
pertekliniai ribojimai saulės ir vėjo elektrinėms, gerinama investicinė aplinka
jų vystytojams bei gaminančių vartotojų padėtis,
skatinamas vietos bendruomenių ir vystytojų
bendradarbiavimas.

jams“, – sakė šalies vadovas.
Seimas birželio pabaigoje
priėmė spartesnę atsinaujinančios energetikos plėtrą
numatančias įstatymų pataisas – jos turėtų sumažinti
biurokratinius trikdžius vėjo
ir saulės elektrinių projektų
vystymui.
Vystant saulės elektrines
nebereikės atlikti poveikio
aplinkai vertinimo (PAV)
procedūrų. PAV atranka bus
reikalinga tik statant tris ar
daugiau vėjo elektrinių, kurių vienos aukštis sieks bent
50 metrų, taip pat jas rengiant mažesniu nei 1 kilometro atstumu nuo saugomų
teritorijų.
Visas PAV turės būti atliekamas statant bent septynias vėjo jėgaines, taip pat
jas statant ne didesniu nei 5
kilometrų atstumu nuo jau
pastatytų, statomų ar planuojamų statyti elektrinių.
Pakeitimais taip pat atsisakoma sanitarinių apsaugos
zonų reglamentavimo, tačiau
numatoma, jog vėjo elektrinė nuo gyvenamųjų namų
turės būti statoma ne arčiau
nei per keturis jos stiebo
aukščius.
Žemės ūkio paskirties
žemėje, nekeičiant jos paskirties, bus galima statyti
saulės elektrines neribojant
jų dydžio.

Pataisomis taip pat įteisinta „hibridinės elektrinės“
sąvoka – viename taške bus
galima prijungti skirtingas
elektrines ir baterijas nesumuojant jų galios.
Be to, elektrinių vystytojai vietos bendruomenėms
turės išmokėti gamybos įmoką bei skirti 3 proc. metinių
pajamų.
Gaminantiems vartotojams nebereikės plėtros ir
gamybos leidimų, nebebus
ribojama jų elektrinės įrengtoji galia. Pataisomis taip pat
bus atskirtos ir buitinių bei
nebuitinių vartotojų kainodaros.
Atsinaujinančių išteklių
energijos bendrijoms nebebus taikoma prievolė turėti
bent 3 fizinius asmenis ir
neturėti daugiau nei 20 proc.
kitos įmonės akcijų. Taip pat
šios bendrijos galės būti ne
tik viešosios įstaigos, bet ir
bet kuris pelno nesiekiantis
juridinis asmuo.
Energetikos ministerija
iki 2030 metų žaliosios energetikos plėtrai ir efektyvumui planuoja skirti beveik 1
mlrd. eurų.
BNS inform.

G. Nausėda pasirašė atsinaujinančią
energetiką skatinančias pataisas

„Priimti pakeitimai yra
reikalingi ir visiškai atitinka
paskutines Europos Sąjungos politikos kryptis bei Europos Komisijos rekomendacijas: siekiant atsisakyti
skausmingos energetinių išteklių importo priklausomybės nuo Rusijos, būtina
ženkliai paspartinti vietinės
atsinaujinančios energetikos
gamybos apimtis“, – pranešime sakė prezidentas.
Pagal įstatymus jau 2030
metais Lietuvos vartotojų
elektros poreikis būtų visiškai padengiamas šalyje gaminama žaliąja energija.
„Didelio masto atsinaujinančios energetikos plėtra
stiprins Lietuvos energetinę
nepriklausomybę, prisidės
prie klimato kaitos mažinimo, taip pat ir prie paskutiniais metais žymiai išaugusių elektros kainų mažinimo
tikslų. Nauda turi kuo greičiau
pasiekti
Lietuvos
žmones, prioritetą teikiant
pažeidžiamiausiems vartoto-

PSO naują posėdį dėl beždžionių
raupų sušauks vėliausiai liepos
18-osios savaitę
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) antrąjį ekstremaliųjų situacijų komiteto posėdį dėl beždžionių
raupų sušauks liepos 18-osios savaitę ar anksčiau, jei to
prireiktų, trečiadienį paskel-

Nepriklausomas rajono laikraštis

bė organizacijos vadovas.
„Ir toliau esu susirūpinęs
šio viruso plitimu ir jo mastu“, – spaudos konferencijoje Ženevoje sakė Tedrosas
Adhanomas Ghebreyesusas
(Tedrosas Adanomas Gebre-

jesusas).
Per dabartinį beždžionių
raupų protrūkį 58 valstybėse jau patvirtinta per 6 tūkst.
šios ligos atvejų, daugiausia
Europoje.
BNS inform.
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Lietuvių kalbos ir literatūros
egzaminą abiturientai išlaikė
šiek tiek geriau nei pernai

Nacionalinė švietimo
agentūra (NŠA) ketvirtadienį skelbia pirmuosius
valstybinių brandos egzaminų rezultatus: lietuvių kalbos ir literatūros
egzaminą abiturientai išlaikė šiek tiek geriau nei
pernai.
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos
egzaminą šiemet laikė 16
tūkst. 914 kandidatų. Egzaminą išlaikė 92 proc.
(pernai – 91,4 proc.), o
šimtukus gavo 379 kandidatai (pernai – 375), tai yra
2,2 proc. visų egzaminą
laikiusių kandidatų.
Anot NŠA, dauguma
kandidatų šiemet pasirinko
samprotavimo rašinio užduotis, populiariausia tema
tapo „Ar sunku išsilaisvinti iš stereotipų?“ – ją
nagrinėjo 8022 kandidatai.
Antroji pagal populiarumą
– „Kas turi vertę, bet neturi kainos?“, vertintojams
pateiktas 5391 darbas šia
tema.
Literatūrinio rašinio temas, kaip įprasta, rinkosi
nedidelis mokinių skaičius: 2059 kandidatai rašė
rašinį „Užsienio vaizdavimas literatūroje“, 845
kandidatai – „Metų laikai
literatūroje“.
Egzamino neišlaikiusiųjų šiemet mažiau nei pernai: egzamino neišlaikė 8
proc. kandidatų, 2021 metais – 8,6 proc., 2020 metais – 10,8 procentų.
Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino išlaikymo
riba – 30 taškų iš 100 galimų. Egzamino rezultatų
vidurkis siekia 55,9 taško

(pernai – 54,6).
Kandidatai, kurie neišlaikė lietuvių kalbos
ir literatūros valstybinio
brandos egzamino, laikys
mokyklinį brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje
liepos 12 dieną.
NŠA ketvirtadienį taip
pat skelbia užsienio kalbų – vokiečių ir prancūzų
– bei geografijos ir biologijos egzaminų rezultatus.
Šiais metais ir vokiečių,
ir prancūzų kalbų valstybinius egzaminus laikė daugiau kandidatų nei praėjusiais metais: vokiečių – 55
kandidatai (pernai – 44),
prancūzų – 22 kandidatai
(pernai – 15). Kaip ir penai, egzaminus išlaikė visi
juos pasirinkę jaunuoliai.
Šių egzaminų išlaikymo
riba – 16 taškų iš 100 galimų. Šimto balų įvertinimą
vokiečių kalbos egzamine
gavo dešimt kandidatų, tai
yra 18,8 proc. visų laikiusiųjų egzaminą (pernai –
13,6 proc.).
Prancūzų kalbos egzamine abiturientams nepavyko surinkti reikiamo taškų skaičiaus aukščiausiam
įvertinimui gauti, 2021
metais du kandidatai gavo
šimtukus.
Šiais metais geografijos
valstybinį brandos egzaminą laikė beveik 600 kandidatų, o biologijos valstybinį brandos egzaminą – 175
kandidatais daugiau nei
praėjusiais metais.
Geografijos valstybinį
brandos egzaminą šių metų
pagrindinėje sesijoje laikė
3430 kandidatų. Jį išlaikė
99,1 proc. jaunuolių (pernai – 97,9 proc.). Egzami-

no rezultatų vidurkis yra
geresnis nei pernai – 51,6
taško, (pernai – 47,1), tačiau šimto balų įvertinimą
gavo mažiau kandidatų:
2022 metais tokių buvo 0,3
proc. kandidatų, 2021 metais – 0,5 procento.
Biologijos
valstybinį
brandos egzaminą laikė
5757 kandidatai, išlaikė
96,3 proc. jų (pernai – 97,2
proc.). Šimto balų įvertinimą gavo 0,3 proc. kandidatų (pernai – 2,8 proc.).
Geografijos valstybinį
brandos egzaminą laikė
30, o biologijos valstybinį
brandos egzaminą 11 abiturientų iš Ukrainos.
Abiturientai savo rezultatus gali sužinoti prisijungę prie brandos egzaminų
rezultatų skelbimo sistemos adresu https://rezultatai.nsa.smm.lt su mokykloje gautu kandidato kodu ir
vienkartiniu slaptažodžiu.
Po rezultatų paskelbimo per dvi darbo dienas
mokiniai gali pateikti apeliacijas savo mokyklos vadovui. Rašydami prašymus
dėl apeliacijų nagrinėjimo,
mokiniai gali nurodyti ir
savo argumentus, kodėl
nesutinka su gautu egzamino įvertinimu. Visos apeliacijos bus išnagrinėtos
iki liepos 23 dienos.
Visų egzaminų rezultatai bus paskelbti iki liepos
12 dienos, o pakartotinės
brandos egzaminų sesijos
– iki liepos 14 dienos.
BNS inform.

Rokiškio krašto muziejus kviečia
į renginius
Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną (liepos 6-ąją)
Rokiškio krašto muziejus dirbs 10-18 val.

Liepos 1–24 d. Rokiškio klasikinės muzikos festivalis

Liepos 10 d.16 val. Koncertas visai šeimai ARTŠOKAS

Liepos 17 d. 16 val. Nebylaus kino vakaras MANO MOČIUTĖ

Liepos 20 d.17.30 val. Koncertas vaikams ŽVĖRIŲ KARNAVALAS
18.30 val. Kamerinės muzikos vakaras ANIMALI PARLANTI

Liepos 22 d. 20.30 val. Kamerinės muzikos šedevrų vakaras PRAGIEDRĖJUSI
NAKTIS

PARODOS

„Raimondas Gailiūnas Rokiškio dvare“

„Dvaro mada. Ampyras – Napoleono laikų (1812–1830) dvasia“ iš Alexandre
Vassiliev fondo kolekcijos

Rokiškio dailininkų klubo RODA dailininkų paroda

Klaudijaus Pūdymo (Klaipėda) skulptūros retrospektyva

Stendinė paroda „Lietuvos kultūros paveldas“ (lauke prie Rokiškio dvaro rūmų)

Paukščių iškamšų paroda iš Telšių žemaičių muziejaus „Alka“ gamtos eksponatų
kolekcijos

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio skyriuje (Laisvės g. 19, Rokiškis)
Medžiotojų trofėjų paroda.

Norint apžiūrėti parodą prašome susitarti iš anksto tel. +370 458 31512.
+370 615 44586

Nepriklausomas rajono laikraštis

ANTRADIENIS 07.12

PIRMADIENIS 07.11

SEKMADIENIS 07.10

ŠEŠTADIENIS 07.09
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06:00 Himnas
06:02 Gyventi kaime gera
06:30 Praeitis ateičiai
07:30 Beatos virtuvė
08:30 Mes iš Ukrainos
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
11:50 Metų laikų kaita
13:40 Komisaras
Montalbanas. Puodžiaus
dirva
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų
koncertas
17:30 Praeitis ateičiai
18:30 Žinios
19:00 Euromaxx
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Mano daina

06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias
draugas
12:00 Planeta Žemė
12:55 Mongolija.
Kraštutinumų šalis
13:50 Mis Marpl. Kodėl
nepaklausė Evans?
15:30 Žinios

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Mes iš Ukrainos
12:00 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite
12:30 (Ne)emigrantai
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Draugiška Lietuva
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Hadsonas ir Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 7 Kauno dienos
12:30 1000 pasaulio
stebuklų
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Draugiška Lietuva
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Slėpynės
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22:25 40-ies ir vis dar skaistus
00:20 Greiti ir įsiutę 6
02:25 Sėjėjas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Komisaras Montalbanas
Tv3
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsonai
09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Maisto kelias
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Sveiki atvykę
11:30 Pragariškas Arabijos
dykumos karštis
12:40 24 valandos Žemėje
13:50 Karate berniukas
16:10 Mano geriausio draugo
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo!
18:00 William Kentridge
sugrįžimas kur nebūta
18:30 Žinios
19:00 Gamtininko užrašai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Jaunieji slaugytojai
21:45 Dainuojančių mėsininkų
klubas
23:20 Kitais metais, tuo pačiu laiku
01:15 40-ies ir vis dar skaistus
03:10 Planeta Žemė
04:00 Smalsumo genas
04:25 Mis Marpl. Kodėl nepaklausė
Evans?
Tv3
06:00 Monstrų viešbutis
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
21:30 Dviračio žinios
22:00 Slėpynės
22:55 Grančesteris
23:45 Hadsonas ir Reksas
00:30 Mes iš Ukrainos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Draugiška Lietuva
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
Tv3
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Maisto kelias
08:55 Meilės sūkuryje
22:55 Grančesteris
23:45 Hadsonas ir Reksas
00:30 7 Kauno dienos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Draugiška Lietuva
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite
04:30 Gamtininko užrašai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
Tv3
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Tunelis
08:55 Meilės sūkuryje

vestuvės
18:30 TV3 žinios
19:30 Bibliotekininkas 2:
sugrįžimas į karaliaus Saliamono
kasyklas
21:20 Žmogžudystė Rytų eksprese
23:45 Persekiojama daktaro.
Pacientės kerštas
01:30 Pavojingas laimikis
03:40 Fenikso skrydis
Lnk
06:25 Neramūs ir triukšmingi
06:55 Bunikula
07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Padūkėlių lenktynės
08:25 Tomo ir Džerio šou
08:55 Beprotiškos melodijos
09:25 Ogis ir tarakonai
09:35 Tomas ir Džeris
11:20 Aštuonkojis Dipas
13:10 Devyni gyvenimai

14:55 Mano draugas ponis
16:40 (Ne)Laukti svečiai
18:30 Žinios
19:30 Debesuota, numatoma mėsos
kukulių kruša 2
21:25 Patruliai
23:30 Vampyrai užkniso juodai
01:10 Pagrobimas 2.
Neišvengiamas kerštas
Btv
06:00 Gordonas Ramzis. Iki
pragaro ir atgal
07:00 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
08:00 Pričiupom!
09:00 Gepardai ir aš
09:00 Varom!
10:05 Filipinuose su Naidželu
Marvinu
11:05 Aštuonkojis mano namuose
12:10 Negyvenamose salose su

08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsonai
09:00 Pelenė ir paslaptingas princas
10:40 Maloningasis vaiduoklis
12:40 Kalnai. Gyvenimas virš
debesų
13:55 Meilė keliauja laiku. Rubinė
16:30 Kas čia kalba?
18:30 TV3 žinios
19:30 Metam monetą
21:00 Karas
23:05 Pasekmė
01:05 Divergentė

išlaisvinti
11:40 Nauja diena
13:35 Jaunavedžiai
15:25 Paskutinis tėvų išbandymas.
Mažieji Fokeriai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Žmogus-Voras. Grįžimas
namo
22:15 Seksas ir miestas
01:05 Patruliai

Lnk

06:00 Gordonas Ramzis. Iki
pragaro ir atgal
07:00 Galiūnų Pasaulio komandinė
taurė 2021
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
I-asis etapas
10:05 Filipinuose su Naidželu
Marvinu

06:30 Neramūs ir triukšmingi
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija
08:00 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Beprotiškos melodijos
09:30 Ogis ir tarakonai
09:50 Skūbis Dū 2. Monstrai

Btv

Beru Grilsu
13:10 Paranormalūs reiškiniai.
Užfiksuota vaizdo kamera
14:10 Gordonas Ramzis. Iki
pragaro ir atgal
15:10 Ekstrasensų mūšis
17:30 Nacionaliniai darbo ypatumai
18:30 Iškvietimas
19:30 Kaukės
22:00 Rytoj, kai prasidėjo karas
00:00 Amerikietiškos imtynės
02:00 Spąstai
Lrytas
06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Misija: laukinė gamta
08.30 Pokalbiai prie jūros
09.00 Aiškiaregė
10.00 Vantos lapas
10.30 Klausimėlis
11.00 Misija - vasara
11.30 Išpažintis su Marija
11:05 Lūšies šuolis
12:10 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
13:10 Paranormalūs reiškiniai.
Užfiksuota vaizdo kamera
14:15 Gordonas Ramzis. Iki
pragaro ir atgal
15:15 Ekstrasensų mūšis
17:30 Nacionaliniai darbo ypatumai
18:30 Iškvietimas
19:30 Greitojo reagavimo būrys
21:30 Juodasis sąrašas
22:30 Merė. Laivo prakeiksmas
00:15 Gyvi numirėliai
01:10 Rytoj, kai prasidėjo karas
Lrytas
06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Grilio skanėstai
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu

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 Tunelis
20:30 Kurmis
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Už priešo linijos
00:50 Naktinė pamaina
01:45 Elementaru
02:45 X mutantai

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 Mano kaimynė pornožvaigždė
00:40 Mirtinas ginklas
01:35 Seksas ir miestas
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Diunkerkas
23:00 Greitojo reagavimo būrys
00:50 Gyvi numirėliai
01:45 Merė. Laivo prakeiksmas
03:10 Akloji zona

Btv

Lnk

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Misija - vasara
07.00 Išpažintis su Marija
07.30 Aiškiaregė
10.05 Siaubingosios gamtos
stichijos
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
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 Tunelis
20:30 Kurmis
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Pagrobti vaikai
00:25 Naktinė pamaina
01:30 Elementaru
02:25 X mutantai

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 Viešpatavimas
00:50 Mirtinas ginklas
01:45 Mano kaimynė pornožvaigždė
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris

Lnk

06:00 FTB
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai

06:00 Pakvaišusi porelė
07:00 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybė
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė

Btv

Lrytas

16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Griaustinio dienos
23:05 Diunkerkas
01:05 Strėlė
01:55 Akloji zona
Lrytas
05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Kryptys LT
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Siaubingosios gamtos
stichijos
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Neatrasta Rusija
13.00 Nauja diena
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12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Pėdsakas. Ukraina
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos dvarai
17.00 Grilio skanėstai
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Mano karas. Afganistanas
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Pėdsakas. Ukraina
02.50 Reali mistika
03.35 Lietuvos dvarai
04.00 Misija - vasara
04.20 Aiškiaregė
05.10 Išpažintis su Marija
05.35 Vantos lapas
10.30 Klausimėlis
11.00 Bušido ringas
11.30 Grilio skanėstai
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Pėdsakas. Ukraina
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Neatrasta Rusija
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje su
V.Mačiuliu
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos dvarai
21.00 Klausimėlis
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Pėdsakas. Ukraina
02.50 Reali mistika
04.20 Aiškiaregė
05.10 Mažos Mūsų Pergalės
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Gyvi
17.30 Misija - vasara
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 Gyvi
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Siaubingosios gamtos
stichijos
03.55 24/7
04.35 Reali mistika
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris. Informacinė
publicistinė laida.
16.30 Gyvi
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 Gyvi
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Siaubingosios gamtos
stichijos
03.55 Gyvi
04.35 Reali mistika
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• Gyvenamą namą Rokiškyje,
Gaisrinės g. 11 . Kaina 60000
Eur. Tel. 8 614 51 107.
Rokiškis
• Panemunėlio GS (Rokiškio
raj.), prie Šetekšnos upės
didelę sodybą su 2 ha žemės
sklypu. Sklype yra pastatai gyvenamasis namas ir ūkinis
pastatas . Kaina 10000 Eur.
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• Rokiškyje, Radutės g.,
nuosavų namų kvartale 19,8 a
namų valdos sklypą su namo
projektu ir statybų leidimu .
Kaina 15000 Eur.
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• Dalį namo Rokiškio mieste,
netoli bažnyčios. Įvestas
vandentiekis, yra keletas arų
žemės. Tel. 8 623 01 338.
Rokiškis
• 1 kambario butą
Kavoliškyje, Pako 5-6.
Reikalingas remontas . Kaina
8000 Eur. Tel. 8 627 51 033.
Rokiškis
• Dalį medinio namo Laisvės
gatvėje. Atvestos miesto
komunikacijos. Yra žemės,
pagalbinių pastatų. Kaina
6700 Eur. Tel. 8 611 31 634.

Rokiškis
• 80 kv. m 4 kambarių
butą mikrorajone. Arti
daug patogiam gyvenimui
reikalingų įstaigų (mokyklos,
darželiai, parduotuvės,
poliklinika, SPA). Didelis
balkonas ir rūsys. 5/5 a .
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Erdvų 204 kv. m namą
Ryšininkų g. 5 kambariai,
virtuvė, vonios kambarys. Po
namu rūsys. Erdvus 12,7 a
sklypas, ribojasi su tvenkiniu
. Kaina 93000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Skubiai butą Obeliuose,
Dirbtuvių g. 12. Trijų
kambarių, bet padarytas
dviejų, kitas kambarys
sujungtas su virtuve. Butas
labai šiltas, renovuotas, yra
mašinai vieta, rūsys didelis.
Netoli mokykla, darželis.
Kaina 11000 Eur.
Tel. 8 609 88 296. Rokiškis
• Namo dalį Lašo g. 60 kv. m.
Pirmas aukštas. Žemės 5,48 a.
Šulinys. Komunikacijų nėra.
Sklypas šalia Velniakalnio
sodų. Kaina 5500 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 10 a žemės sklypą
su namuku II aukštų.
4 kambariai, 57 kv. m
gyv. ploto. Didelis rūsys,
sandėliukas, garažas. Nėra
komunikacijų – nuotekų,
vandens. Elektra yra.
Plastikiniai langai, šarvo
durys. Strategiškai patogi
vieta, Rokiškio miesto
teritorijoje .
Tel. 8 664 11 594. Rokiškis
• 2 kambarių butą
renovuotame name. 7 aukštas
. Kaina 42000 Eur.
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• Obelių miestelio centre
šalia bažnyčios, seniūnijos,
ambulatorijos, įvairių
krautuvėlių 88 kv. m namą.
Daugiau informacijos
telefonu . Kaina 7000 Eur.
Tel. 8 670 06 481. Rokiškis
• Labai geroje vietoje namą,
ūkinius pastatus, pirtis,
medinį garažą. Yra trifazis. 28
a žemės. Panemunėlio gelež.
st., Rokiškio raj. Rami vieta,
labai geri kaimynai .
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

• Sandėliavimo patalpos nuo
100 iki 200 kv. m .
Tel. 8 639 86 898. Rokiškis
• Namą Antanašės k.
Medinis, apmūrytas, todėl
žiemą šiltas. Nauji radiatoriai,
sertifikuoti valymo įrenginiai.
Yra pirtelė, šalia namo
parkas, netoliese žuvingas
Našio ežeras. Namas šildomas
kietu kuru. Vanduo iš vietinio
šulinio . Kaina 53000 Eur.
Tel. 8 682 30 326. Rokiškis
• Namą Pandėlyje,
Puodžialaukės g. Gera vieta,
vandentiekis. Reikalingas
remontas . Kaina 7000 Eur.
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Rokiškio
sen., Miliūnų km. Kaina
20000 Eur. Tel. 8 601 52 157.
Rokiškis
• 2 aukštų namą (2 atskirų
butų). Gerai įrengtas. 2
virtuvės, 2 tualetai. 202 kv.
m, miesto vandentiekis,
kanalizacija. Galimybė pirkti
pusė namo (vieną aukštą).
Galimas keitimas . Kaina
130000 Eur.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• 1 kambario 30 kv. m butą
renovuotame name Taikos g.
13. Pirmas aukštas. Balkonas,
rūsys, be remonto. Renovacija
mokama . Kaina 29000 Eur.
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Naudotus motociklininko
šalmus . Kaina 35 Eur.
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Be priekaištų veikiantį
elipsinį treniruoklį Kettler. 10
sunkumo lygių. Yra ekranas
kuriame matysite progresą,
bei pulsą ir dar daug funkcijų,
kaip laikas ar temperatūra.
Priekinės kojelės su ratukais,
galinėse reguliuojasi aukštis.
Kaina 40 Eur. Tel. 8 673 35
817. Rokiškis
• Pigiai skystį elektroninėms
cigaretėms Silver Cig rudą .
Tel. 8 675 29 778. Rokiškis
• Naudotą geros būklės
motociklininko šalmą . Kaina
60 Eur. Tel. 8 611 78 562.
Rokiškis
• 2 treniruoklius kojoms. 25
Eur/vnt . Tel. 8 686 97 344.

Rokiškis
• Plastikinę valtį. Ilgis 2,30
m, plotis 1,25 m . Kaina
250 Eur. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Traktoriuką - žaliapjovę
Mtd. Kaina 630 Eur.
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• Traktoriukas Jonsered LR13. Variklis 12,5 hp, pavarų
dėžė mechaninė, deka dviejų
peilių, naujas akumuliatorius,
tepalai. Info a.ž. arba telefonu
. Kaina 830 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Stihl 2,4 kW. Galiu siusti ir
paštu arba paštomatu . Kaina
155 Eur. Tel. 8 675 88 304.
Kupiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Dviejų vagų lenkišką
bulvių kasamąją. Veikia,
reikia pasitvarkyti . Kaina
370 Eur. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Yanmar YM2000. 20 Ag
tvarkingas. Kaina derinama.
Kaina 3400 Eur.
Tel. 8 625 33 421. Rokiškis
• Šieno rulonus vežti. Telpa
4 rulonai. Čedasai. Kaina
400 Eur. Tel. 8 688 78 623.
Rokiškis
• Kompresorių. Čedasai .
Kaina 200 Eur.
Tel. 8 688 78 623. Rokiškis
• Naują vakumo siurblį.
Kaina sutartinė. Čedasai .
Tel. 8 688 78 623. Rokiškis
• MTZ. Čedasai . Kaina
20 Eur. Tel. 8 688 78 623.
Rokiškis
• Priekinį varomąjį tiltą
traktoriaus T-30-80 keičiu
į nevaromąjį T-25 arba
parduodu traktorių.
Tel. 8 612 92 690. Rokiškis
• PRT kratytuvo dalis .
Kaina 70 Eur.
Tel. 8 612 92 690. Rokiškis
• Mažai naudotą kratytuvą
PRT-7 . Kaina 3600 Eur.
Tel. 8 612 92 690. Rokiškis
• Šienapjovę Skf-2,1 . Kaina
200 Eur. Tel. 8 612 92 690.
Rokiškis
• Hidraulinį vandens purvo
siurblį. Kaina 600 Eur.
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Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• GAZ 51, 53 padangas,
dalis . Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Šiaudų šieno rulonų šakės.
Kabinamos traktoriaus gale,
rusiškos . Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Tinklines akėčias .
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• SK-5 Niva dalimis .
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Storasienę talpą 800 l.
Nuo bebokštės, uždėta ant
važiuoklės . Tel. 8 615 19
401. Kupiškis
• T-25 be kabinos. DAF
10 t priekabą. Diskines
šienapjoves. Trąšų
barstomąją dvidiskę.
Tel. 8 699 43 192. Rokiškis
• Šieno grūdų džiovinimo
ventiliatorių 7,5 kW.
Pandėlys . Kaina 70 Eur.
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Naudotus skriemulius 13,
20, 22 cm diametro .
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

KITA

• Sausą šieną rulonais.
Kultūrinės pievos, Pandėlio
sen. Kaina 10 Eur .
Tel. 8 618 33 568. Rokiškis
• 2022 m. šieną. 50 vnt.
11 Eur/vnt su pakrovimu .
Tel. 8 624 11 926. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Savadarbius saulės
elementus. 8 vnt. Vieno
elemento galingumas 49,5 W,
12 V. Kaina nurodyta už vnt .
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Aliumininę talpą su dangčiu
. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Rankų darbo duris su stakta.
Tel. 8 629 12 562. Rokiškis
• Duris su stakta. Kaina
simbolinė. Tel. 8 629 12 562.
Rokiškis
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• Sausas uosio malkas.
Atvežu nuo 3 erdmetrių .
Tel. 8 646 04 044. Rokiškis
• Įvairios talpos stiklainius .
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Įvairias skaldytas malkas.
Turiu atraižų. Vežu po 2,5 m .
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Pirčiai vantas.
Tel. 8 604 90 724. Rokiškis
• Mišrias arba tik beržo
malkas. Skaldytos kaladėmis.
Tel. 8 643 29 176. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę
medieną . Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Malkas mažais kiekiais.
Atvežu . Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Senas tvarto lentas su
vinimis . Tel. 8 641 59 413.
Rokiškis
• Malkas Rokiškio rajone ir
apylinkėse. Maišas beržinių
malkų (maišo išmatavimai
50/52x80) - kaina 4 Eur.
už vnt., minimalus kiekis
(su pristatymu) - 10 maišų.
Be pristatymo: kub. m
(erdmetris) beržinių malkų
- 50 Eur . Tel. 8 624 99 571.
Rokiškis
• 1 kub. m naują plastmasinę
talpą . Kaina 60 Eur.
Tel. 8 650 32 684. Rokiškis
• Verpimo ratelį su siūlų
vyniotuvu . Kaina 35 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą .
Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo
dėžę 50x50x26 cm . Kaina
12 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Du trifazius elektros
kirtiklius 100 ir 250 A .
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį kabelį 4x16.
Ilgis 4 m . Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens
siurblinės valdymo skydą 380
V iki 16 A . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tarpinės reles 24 ir 230 V .
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros transformatorius
230/24 V – 0,05 KVA ir
230/24 V – 0,1 KVA .
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Programinės laiko rėles
BЛ – 34У4, BC–10–33 230
V, 50 Hz . Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Naudotus magnetinius
paleidėjus PME-211 380/230
V, 25 A, PME-121 .
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazį el. automatą: AE
tipo 63 A . Kaina 6 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Sudžiovintą šieną. Išsivežti
patiems . Tel. 8 624 71 884.
Rokiškis
• Lauko šviestuvą . Kaina
12 Eur. Tel. 8 686 97 344.
Rokiškis

Užs. 1805

Rokiškis
• Tik 2 savaites naudotą
šaldytuvą su šaldikliu . Kaina
220 Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• Automatinę skalbimo
mašiną Samsung 6 kg . Kaina
80 Eur. Tel. 8 639 04 429.
Rokiškis
• Uogų garintuvą
(serbentams). Kaina 10 Eur.
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis

DOVANOJA

NUOMA

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą dujinę viryklę .
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naują nenaudotą skalbimo
mašiną pusiau automatinė
XPM 60 . Kaina 60 Eur.
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Mažai naudotą dujinę
viryklę Beko su elektrine
orkaite . Tel. 8 675 29 778.
Rokiškis
• Skalbimo mašiną su
džiovykle Privileg. Yra
smulkių defektų. Kaina
sutartinė. Rokiškio raj .
Tel. 8 607 07 842. Rokiškis
• Veikiančią džiovyklę
Elektrolux 8 kg . Kaina
80 Eur. Tel. 8 629 11 572.

• Atiduodu šaldytuvą.
Pasiimti patiems .
Tel. 8 687 39 837. Rokiškis
• Dovanoju dvi lovas 190x80
. Tel. 8 602 46 951. Rokiškis
• Dovanoju 3 mėn. Bavarų
veislės šuniukus .
Tel. 8 648 62 101. Rokiškis
• Įvairaus dydžio langų
stiklus ir namo langus,
balkono rėmus su
stiklais.&nbsp; Ilgas medines
kopėčias. Nedidelį kiekį
karabito . Tel. 8 679 95 305.
Rokiškis
• Atiduodu nusipjauti kasmet
šienaujamą pievą netoli
Rokiškio, 5,5 ha .
Tel. 8 614 33 098. Rokiškis

PAŽINTYS

radijas, jungtys gitarai ir
laidiniam mikrofonui .
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Radijo imtuvą VEF-214 .
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30
962. Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą
Bylina-207 . Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Praktiškai naują ausinuką mp3 grotuvą Sony Walkman
Nw-e394b Mp3 Player with
Fm radio, 8 G. Tik bandyta
įsirašyti keletas dainų. Pirktas
iš Skytech parduotuvės,
galiojanti garantija iki 202402. Aprašymas 2 foto. Kaina
65 Eur. Tel. 8 674 41 154.
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Sony DVD grotuvą . Kaina
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą
Zorkii-4 . Kaina 40 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą
televizorių Samsung.
Įstrižainė 35 cm . Kaina
15 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Kilnojamąjį foto didintuvą
UPA-5M ir du bakelius foto
juostų ryškinimui . Kaina
35 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Palydovinę anteną 1,65 m
diametro . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

GARSO TECHNIKA
• Metus naudotą
multimediją. Bluetooth, Wifi,
navigacija, galima žiūrėti
filmus . Kaina 95 Eur.
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Kolonelę . Kaina 15 Eur.
Tel. 8 626 71 992. Rokiškis
• Naują bluetooth kolonėlę .
Kaina 22 Eur.
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Labai pigiai visiškai naujas
net neišpakuotas belaides
ausines Samsung Galaxy
Buds Pro . Kaina 70 Eur.
Tel. 8 675 40 662. Rokiškis
• Nešiojamą aktyvią garso
kolonėlę 120 W. Bluetooth,
Usb, valdymo pultelis, 2
belaidžiai mikrofonai, FM

• Melžiamas karves ir
veršingas telyčias . Kaina
1000 Eur. Tel. 8 615 83 220.
Rokiškis
• 3 m. sėklintą veršingą
telyčaitę. Pirmas veršiukas
veršiuosis liepos 26 d. Kaina
sutartinė. Tel. 8 624 32 186.
Rokiškis
• Mėnesio laiko geros karvės
telyčiatę . Tel. 8 657 67 301.
Rokiškis
• Įvairaus amžiaus ir lyties
triušius. Gaidelius: 5 mėn.
Izabelinius ir Porcelianinius
Leghornus, 2 m. auksinį
Bramą, kaimiškus, Šilkių
mišrūnus . Tel. 8 604 83 293.
Rokiškis
• Lynus įžuvinimui .
Tel. 8 675 97 828. Rokiškis
• Darbinę stambią 14 m.
kumelę. Dirbanti visus ūkio

darbus. Mišrūnė - tėvas
sunkiųjų eržilas, motina
stambi mišrūnė. Kaina
derinama. Kaina 2800 Eur.
Tel. 8 650 46 613. Rokiškis
• Tris karves .
Tel. 8 618 49 104. Rokiškis
• Pavalkus arkliui su priedais
. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Pigiai naudotus narvus
triušiams. Obeliai .
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Gerai veikiantį kompiuterį
Samsung 900X. 4 GB,
RAM, i5 procesorius, 128
SSD. Akumuliatorius laiko 4
val. Plonas, lengvas. Kaina
165 Eur. Tel. 8 647 10 234.
Rokiškis
• Visai neblogus
komponentus. Kaina
derinama . Kaina 50 Eur.
Tel. 8 656 94 634. Rokiškis
• Supakuotą visiškai naują
Huawei Matebook D14
Ultrabook. Garantija 24
mėn. Kaina galutinė . Kaina
340 Eur. Tel. 8 692 25 335.
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Laikrodį telefoną Samsung
Watch Active 2. Būklė ideali.
Įjungtas, pažiūrėti kaip veikia
ir padėtas. Naudojamas
kaip tel. ir sms rašymui,
skambučiams ir daug visokių.
Kaina galutinė. Tik rimtai
susidomėję. Kaina 90 Eur.
Tel. 8 694 01 590. Rokiškis
• Labai gerai veikiantį
telefoną Huawei
Y6p. Akumuliatorius laiko
tikrai neblogai. Atsakau tik į
sms . Kaina 110 Eur.
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Skubiai Galaxy S21 Ultra
128 GB. Garantija dar beveik
metams. USB krovimo laidas
ir pats telefonas. Dėžutės
nėra, duosiu kitą . Kaina
300 Eur. Tel. 8 623 61 756.
Rokiškis
• Geros būklės Huawei
Mate 20 Lite. Minimalus
korpuso pabraižymai. Ekranas
tvarkingas. Rašyti SMS jei
neišeitų prisiskambinti perskambinsiu . Kaina 70 Eur.
Tel. 8 626 45 722. Rokiškis
• Redmi 9A.
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Balandžio mėnesį
pirktas. Akumuliatorius
laiko gerai. Juodos spalvos.
Nedužęs, neskilęs. Dėžės
nėra. Kroviklis . Kaina
70 Eur. Tel. 8 603 03 310.
Rokiškis
• Geros būklės telefoną
Huawei P40 Pro. 256 GB
atmintis. Kaina 270 Eur.
Tel. 8 607 68 436. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Lengvą šveicariško dizaino
paspirtuką Micro. Aukštis
reguliuojasi. Tinka iki 100
kg. Nedidelis defektas nusitrynusi rankena, bet
važinėti tas netrukdo. Matosi
antroje foto . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 698 76 238. Rokiškis
• Triratuką. Reik apsivalyti.
Ilga laika stovėjo garaže .
Tel. 8 603 03 336. Rokiškis
• Maxi Cosi. Reikia
išsiplauti. Stovėjo sausame
garaže. Apdulkėjo . Kaina
70 Eur. Tel. 8 603 03 336.
Rokiškis
• Naudotą balansinį dviratį
First Bike Special. Mėlynos
spalvos. Pirktas naujas,
naudotas vieno vaiko, kitam
netiko. Būklė labai gera,
viskas tvarkinga, niekas
nelūžę. Yra dėžė ir aukščio
mažinimo priedas. Kaina
85 Eur. Tel. 8 699 86 850.
Rokiškis
• Naudotą vaikišką dviratį
Focus Raven Rookie. Ratų
dydis 16 colių, yra papildomi
ratukai. Yra naudojimosi
žymių, tačiau važiuoja
tvarkingai . Kaina 85 Eur.
Tel. 8 699 86 850. Rokiškis
• Labai geros būklės stalinį
šviestuvą. Turi 3 šviesos
lygius, galima apatinę
lemputę naudoti kaip
naktinę lemputę. Yra spalvų
pasirinkimas. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ
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• Reikalingas betonuotojas
rūsio grindų betonavimui.
Skambinti nurodytu telefonu .
Tel. 8 615 55 895. Rokiškis
• Reikalingi darbui
apdailininkai (tinkavimas-
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glaistymas-dažymas),
betonuotojai, pagalbiniai
darbininkai. Dirbame
komandiruotėse.
Apgyvendinu, darbo rūbai,
pietus apmokami . Kaina
2000 Eur. Tel. 8 606 44 624.
Rokiškis
• Skubiai reikalingi maisto
gamybos darbuotojai darbui
vištienos fabrike Norvegijoje,
Trondheim mieste . Kaina
2800 Eur. Tel. 8 629 97 089.
Rokiškis
• Reikalingas nuotekų
sistemų valymo mašinos
vairuotojas darbui Švedijoje .
Kaina 2800 Eur.
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Siūlau pagalbinio
darbuotojo darbą prie
trinkelių klojimo ir kitų lauko
darbų. Galimas apmokymas.
Nuo 35 Eur dienai į rankas .
Kaina 35 Eur.
Tel. 8 676 94 800. Rokiškis
• Reikalingi grybų - uogų
supirkėjai. Tel. 8 618 25 497.
Anykščiai
• Siūlau darbą prie malkų
ruošos. Tel. 8 624 90 330.
Rokiškis
• Ieškoma darbuotoja
alaus bare 0,5 etato. Gali
būti vyresnio ar pensijinio
amžiaus moteris. Darbo
grafikas slenkantis.
Atlyginimas minimalus .
Tel. 8 645 52 939. Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) medienos
džiovyklos operatorė (-ius).
Darbo vieta - Panemunėlio
gelež. stotis, Rokiškio r.
Darbas pamaininis. Darbo
užmokestis – neatskaičius
mokesčių nuo 830 Eur iki 900
Eur. Tel. nr. 861003980 .
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) padėklų
surinkėja (-s). Darbo vieta
- Panemunėlio gelež. stotis,
Rokiškio r. Darbas nuo 8.00 17.00 val. Darbo užmokestis
– neatskaičius mokesčių nuo
850 Eur iki 1000 Eur. Tel. nr.
861003980 .
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) krautuvo
vairuotoja (-s). Darbo

vieta - Panemunėlio gelež.
stotis., Rokiškio r. Darbas
pamaininis. Darbo užmokestis
– neatskaičius mokesčių nuo
1050 Eur iki 1225 Eur. Tel.
nr. 861003980 .
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Ūkininko ūkis
ieško traktorininko mechanizatoriaus. Darbas su
vakarietiška technika .
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Ieškau pagalbinio
darbuotojo statybose. Visa
informacija dėl darbo sąlygų
ir užmokesčio suteikiama
telefonu. Tik skambučiai .
Tel. 8 601 50 703. Rokiškis
• Ieškomi pjūklininkai darbui
miške. Dėl informacijos
kreiptis telefonu .
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
• Ieškomi statybininkai
vidaus ir lauko darbams.
Pagalbinis darbuotojas su
vairuotojo pažymėjimu.
Atlyginimas aptariamas
pokalbio metu . Kaina 1400
Eur. Tel. 8 603 64 685.
Rokiškis
• Ieškomi plataus
profilio statybininkai. Be
komandiruočių . Kaina
1400 Eur. Tel. 8 656 44 449.
Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Moteris ieško darbo.
Išsilavinimas konditerė virėja. Galiu dirbti ir ne pagal
specialybę. Darbo nebijau.
Laukiu pasiūlymų .
Tel. 8 602 46 951. Rokiškis
• Ieškau vasarai darbo nuo
8.00 iki 17.00 val. Plačiau
skaitykite mano CV . Kaina
500 Eur. Tel. 8 638 84 915.
Rokiškis
• Vyras ieško darbo .
Tel. 8 668 92 516. Rokiškis
• Du jaunuoliai 17 m. ieško
darbo nuo trečiadienio iki
šeštadienio Rokiškyje .
Tel. 8 644 46 517. Rokiškis
• Ieškau darbo. Gal reikia
pagalbos ūkyje. Turiu visas
traktorių kategorijos teisės ir
SZ. Esu be žalingų įpročių.
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Du 18 m. vyrai ieško darbo.
Siūlykite įvairaus pobūdžio
darbus. Yra galimybė dirbti

savaitgaliais.
Tel. 8 692 39 074. Rokiškis
• Ieškau darbo Obeliuose.
Galiu suskaldyti, sukrauti
malkas, atlikti įvairius ūkio
darbus . Tel. 8 678 66 187.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu
prižiūrėti senyvo amžius
žmogų arba vaikus. Turiu
patirties. Galiu dirbti ir
išeiginėmis.
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo.
Galiu vaikus prižiūrėti
švenčių metu, savaitgaliais.
Galima pas mane namie
Obeliuose, turime didelę
žaidimų aikštelė, vaikiškus
elektromobilius .
Tel. 8 621 27 703. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Mitto išlyginamąjį mišinį.
10 maišų po 6 Eur .
Tel. 8 615 75 516. Rokiškis
• Baltas naudotas plytas.
300 vnt. po 0,10 Eur . Kaina
30 Eur. Tel. 8 656 28 200.
Rokiškis
• Įvairaus storio viengubo
ir dvigubo pjovimo lentas .
Kaina 200 Eur.
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Lode blokelius. Likutis po
statybų . Kaina 15 Eur.
Tel. 8 699 86 850. Rokiškis
• MDP ir PVC palanges su
plačia spalvų gama: balta
medžio imitacija, balintas
ąžuolas, šviesus ąžuolas,
bukas, marmuras, šviesiai
pilka ir kitos. Apžiūrėti galite
Vilniaus g. 5, Rokiškis .
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis
• Stiklą 6 mm storio, 91x25
cm, 6 vnt ir 4 mm, 157x35
cm 2 vnt . Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Seną akmeninį kirvuką .
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Škoda Superb. 2008 m., 2,0
l, 103 kW. Tvarkinga. Rida
197000. Pakeisti visi diržai,
tepalai, filtrai. Du rakteliai.
Domina keitimas . Kaina
2150 Eur. Tel. 8 647 10 234.
Rokiškis
• Toyota Avensis Verso.
2004-08, 2,0 l, 85 kW,
dyzelis, TA iki 2004-06. Daug
privalumų. Lengvai daužta
k. p. galinė dalis . Kaina
950 Eur. Tel. 8 612 91 771.
Rokiškis
• Opel Zafira. TA 2 m. Kaina
1100 Eur. Tel. 8 622 24 288.
Rokiškis
• Ford Mondeo. 1993 m.,
TA iki 2023 m. gegužės 31
d. Cinkuotas kėbulas. Kaina
sutartinė . Tel. 8 612 71 103.
Rokiškis
• Automobilį VW Passat
B5+, 2001.09 (dyzelinas, 6
pavaros, universalas), TA iki
2023.04. Kaina sutartinė .
Tel. 8 615 65 370. Rokiškis
• Savos gamybos iš Gaz
priekabą su dokumentais ir
TA . Kaina 480 Eur.
Tel. 8 699 55 549. Šakiai
• TGB Corona Sport.
2009 m., 125cc. Lietuvoje
neregistruotas. Praeita TA.
Tvarkingas . Kaina 750 Eur.
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• VW Golf. 1998 m., 1,9 l,
D, 66 kW, TA iki 2023-10 .
Kaina 600 Eur.
Tel. 8 688 20 873. Kupiškis
• Audi 80. 1994 m., 1,9 l,
TDI, 66 kW, universalas. Visą
arba dalimis . Kaina 280 Eur.
Tel. 8 629 45 390. Zarasai
• Labai geros būklės kaip
naują kalnų dviratį. Buvo
pirktas Suomijoje (prieš
4 mėn.). Mažai naudotas .
Kaina 340 Eur.
Tel. 8 606 73 678. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 626 71 992. Rokiškis
• VW Sharan. 2004 m., D
1,9 l, 96 kW, galiojanti TA.
Mėlynos spalvos . Kaina
2200 Eur. Tel. 8 671 75 080.
Rokiškis
• Geros būklės vaikišką
dviratį. R20 ratai. 3 vidinės
pavaros . Kaina 35 Eur.
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Naudotą 4 bėgių dviratį.
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Bėgiai stebulėje. Stabdis
- pedalais. Tinka vaikams 8 12 m . Kaina 95 Eur.
Tel. 8 674 32 962. Rokiškis
• Lengvojo automobilio
priekabas be dokumentų.
Tinka Japoniškam
traktoriukui, žoliapjovei,
traktoriukui . Tel. 8 621 51
320. Rokiškis
• Gerą Audi A4 B7. 2005
m., 2,5 l, 120 kW, TA iki
2024-03. Viskas veikia, daug
privalumų, tvarkinga . Kaina
2650 Eur. Tel. 8 646 04 522.
Rokiškis
• Motorinį dviratį . Kaina
250 Eur. Tel. 8 627 31 058.
Rokiškis
• Dviračius. 26 colių ratai.
Po 90 Eur . Tel. 8 674 54 495.
Rokiškis
• Audi. 1992 m., benzinas/
dujos, automatinė pavarų
dėžė, variklio tūris 1984 kub.
m, 66 kW, TA iki 2023-10.
Auksinės spalvos . Kaina
600 Eur. Tel. 8 670 33 721.
Rokiškis
• Tvarkingą dviratį. Kaina
50 Eur. Tel. 8 612 28 947.
Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• Motorolerį Mosca Fava
49cc. Techniškai tvarkingas,
su dokumentais. Pravažiavęs
4000 km . Kaina 600 Eur.
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Ratlankius su padangomis
Bridgestone 235/40 R19.
Visos 5-6 mm. 4 vnt . Kaina
450 Eur. Tel. 8 629 36 442.
Rokiškis
• Lietus ratus su padangomis
Audi R17, Opel R16, Reno
Scenic R15. Tel. 8 614 87
836. Rokiškis
• 2002 m. Opel Astra dalimis.
Spalva sidabrinė, universalas.
Žibintus, kablį, vairo
kolonėlę. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Ratlankius su vasarinėmis
padangomis. Dimensija
7,5x16 5/112 ET 42 d, 66,6 .
Kaina 240 Eur.
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• Dalimis: Gord Galaxy 1,9
l, dyzelis, 66 kW, Mersedes
A17, 1,6 l, dyzelis .
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
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Liepos 8-oji,
antradienis,
27 savaitė

Tortilijos suktinukas su krevetėmis, mango,
avokadu ir žaliąja citrina

Iki Naujųjų liko 176 dienos.
Dangaus kūnai:
saulė teka 4.53 val.,
leidžiasi 21.54 val.
Dienos ilgumas 17.01 val.
Mėnulis (priešpilnis)

INGREDIENTAI:
• 1 vienetas tortilijų (naudojome . FAZER
STREET FOOD įvairių grūdų)
• 10 vienetų tigrinės krevetės (be kiautų)
• 1 vienetas agurkų
• 0.5 vieneto mango vaisiaus
• 0.5 vieneto avokadų
• 0.5 vieneto žaliųjų citrinų
• 1 sauja špinatų
• 3 centimetrai imbiero
• 1 šaukštas graikiško jogurto
• 2 šaukšteliai petražolių (smulkintų)
• 1 šaukštelis kietojo sūrio (tarkuoto)
• 1 skiltelė česnako
• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų
• pagal skonį aitriųjų paprikų dribsnių

Tarptautinė alergijos diena

Savo vardadienius
šiandien švenčia:
Arnoldas, Elžbieta, Elzė,
Kilijonas, Vaitautas, Valmantė,
Virginija
Rytoj: Marcelina, Veronika,
Algirdas, Algirdė, Leonardas,
Marcė, Vera
Poryt: Amalija, Prudencija,
Rufina, Gilvainas, Eirimė

Šiandien Lietuvos
istorijoje:

1896 — gimė dramaturgė ir
vertėja Regina Januškevičienė.
Mirė 1978 m.
1907 — gimė literatas Petras
Žiurlys. Mirė 1984 m.
1908 — kilęs gaisras nusiaubė
Telšius; sudegė apie 400 statinių.
1911 — gimė poetas, liaudies
menininkas Jonas Klimašauskas.
Mirė 1980 m.
1926 — gimė literatūros tyrinėtoja Janina Žėkaitė.
1927 — gimė dailininkas ir
dailėtyrininkas Antanas Gedminas.
Mirė 1978 m.
1936 — Kaune gimė poetas
Algimantas Pabijūnas.

Šiandien pasaulio
istorijoje:

1497 — portugalas Vasco da
Gama (Vasko da Gama) išplaukė
iš Lisabonos ieškoti jūros kelio į
Indiją.
1621 — gimė Jean de La Fontaine (Žanas de Lafontenas), prancūzų poetas, kūrinio „Pasakėčios“
autorius. Mirė 1695 m.
1709 — Poltavos mūšyje Rusijos caro Petro Didžiojo kariuomenė
sumušė švedus.
1833 — Turkija ir Rusija pasirašė sutartį, kuria turkai uždraudė
plaukti Dardanelų sąsiauriu visiems
užsienio, išskyrus Rusijos, laivams.
1838 — gimė grafas Ferdinand
von Zeppelin (Ferdinandas fon Cepelinas), sukūręs jo vardu pavadintus didžiulius orlaivius.

Post scriptum
Didžiausias gyvenimo
džiaugsmas – jausti, kad esi
reikalingas ir artimas
žmonėms.

• Škoda originalius
ratlankius R16 5/112 . Kaina
200 Eur. Tel. 8 641 48 433.
Rokiškis
• Golf 4 galinio stiklo
spoilerį . Kaina 35 Eur.
Tel. 8 615 64 948. Rokiškis
• Motorolerio naują galinį
lietą ratą R17.
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Lietus ratlankius. Skylės
4x108, centrinė skylė 72, yra
žiedai ant apie 63. ET35 6J.
Vasarinės padangos 195/60
R15, 4-5 mm . Kaina 90 Eur.
Tel. 8 627 67 899. Rokiškis
• Stabdžių trinkeles
(kaladėles). Komplektą
Chrysler . Tel. 8 675 28 424.
Rokiškis
• Daiktus, dalis. Kaina nuo 5
iki 20 Eur .

Tel. 8 626 71 992. Rokiškis
• Padangas 195/65 R15
Brigdestone. Likutis 6-7 mm
. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Renault Espace dalimis.
2003 m., 2,2 l, DCI, variklio
defektas . Tel. 8 624 31 256.
Kupiškis
• Audi A4 dalimis. 1,9 l,
81 kW . Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• Kuro purkštukus
tinkančius Alfa Romeo - 147,
Fiat - Bravo, Croma, Doblo,
Multipla, Punto, Sedici,
Stilo, Opel - Astra, Signum,
Vectra, Zafira, Suzuki – SX4.
Kodas 0445110276. Yra 2
vnt. Restauruoti. Analogai:
0986435148 . Kaina 60 Eur.
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

Lietuva skirs Ukrainos
nacionaliniam bankui papildomus 10 mln. eurų neatidėliotiniems atstatymo
darbams, pranešė premjerė Ingrida Šimonytė,
dalyvaujanti
Ukrainos
atstatymo konferencijoje
Lugane Šveicarijoje.

sankcijomis įšaldytą Rusijos turtą.
„Negalime prikelti Rusijos nužudytų žmonių, bet
turime realią galimybę priversti agresorius sumokėti
reparacijas. Nes bent kartą
šie pinigai laikomi mūsų
bankuose ir prišvartuoti
mūsų prieplaukose, – Vyriausybės spaudos tarnybos
pranešime cituojama premjerė. – Raginu Europos
Sąjungą ir visas Europos
Sąjungai nepriklausančias
valstybes, kurios įvedė
sankcijas, sukurti teisinį
turto konfiskavimo mechanizmą ir paversti sankcijas
iš tiesų veiksmingomis“.
Lietuvos ministrė pirmininkė taip pat atkreipė dėmesį, kad nuo Rusijos besiginanti Ukraina neatidėjo
reformų, bet paspartino jų
vykdymą, siekdama atstatyti dar geresnę Ukrainą.
Ji pažymėjo, kad dabar
yra Ukrainos draugų ir partnerių eilė įrodyti, jog nuo
diskusijų galima greitai
pereiti prie bendrų darbų.
BNS inform.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Ant krevečių sutarkuokite imbierą, įspauskite česnako skiltelę, apibarstykite puse petražolių, juodaisiais pipirais, čili dribsniais ir druska. Pagardinkite nutarkuota žaliosios
citrinos žievele ir apšlakstykite puse sulčių. Palaikykite apie 15-30 min., kad skoniai įsigertų.
2. Avokadą, mangą ir agurką supjaustykite kubeliais. Apšlakstykite likusiomis citrinos
sultimis. Apibarstykite druska ir juodaisiais pipirais.
3. Krevetes sumaukite ant iešmelių ir kepkite ant grilio iš abiejų pusių ne ilgiau kaip 2-3
minutes. Jei kepsite keptuvėje, iešmelių neprireiks.
4. Tortiliją patepkite graikišku jogurtu. Sudėkite špinatus, mango, avokado, agurko kubelius ir krevetes. Apibarstykite likusiomis petražolėmis. Užlenkite tortilijos apačią ir vieną šoną. Ties lenkimo linija užberkite kietojo sūrio ir užlenkite kitą šoną. Apkepkite grilio
keptuvėje.

Lietuva skirs Ukrainai
papildomus 10 mln. eurų
atstatymo darbams

„Turime tęsti ir spartinti karinę, humanitarinę
ir finansinę pagalbą, kad
Ukraina laimėtų šį karą
greičiau. Lietuvos dvišalės pagalbos Ukrainai ir
paramos pabėgėliams iš
Ukrainos mūsų šalyje apimtys viršija pusę milijardo eurų. Lietuva perves
papildomus 10 mln. eurų
Ukrainos
nacionaliniam
bankui neatidėliotiniems
atstatymo darbams. Lietuva rems Ukrainą iki jūsų ir
mūsų pergalės! Ir po jos“,
– Ukrainos reformų konferencijoje antradienį sakė
premjerė I. Šimonytė.
Jos teigimu, tinkamiausias ir teisingiausias būdas telkiant finansavimą
Ukrainos atstatymui būtų
konfiskuoti ir panaudoti

Lietuvoje darbą rado daugiau nei trečdalis
darbingo amžiaus pabėgėlių iš Ukrainos
Lietuvoje darbą rado 13,2
tūkst. karo pabėgėlių iš Ukrainos – tai sudaro daugiau nei
trečdalį iš šios šalies atvykusių
darbingo amžiaus žmonių,
praneša Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija.
Ministerijos
duomenimis,
šiuo metu į Lietuvą yra atvykę
daugiau nei 58,2 tūkst. ukrainiečių, iš kurių per 33,1 tūkst. – darbingo amžiaus.
Daugiausia ukrainiečių dirba
didžiuosiuose šalies miestuose:
Vilniuje – 4,2 tūkst. (32 proc. įsidarbinusiųjų po karo Ukrainoje
pradžios), Kaune – 1,9 tūkst. (14
proc.) , Klaipėdoje – 1,5 tūkst.
(12 proc.).
Ministerijos teigimu, taip pat
daugėja įsidarbinusių Alytaus

miesto, Kauno ir Vilniaus rajonų, Šiaulių miesto, Druskininkų,
Palangos, Elektrėnų, Visagino,
savivaldybėse.
Užimtumo tarnyba šiuo metu
yra padėjusi įsidarbinti beveik
7,9 tūkst. Ukrainos karo pabėgėlių.
Aukštos kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose dirba per
1 tūkst. arba 8 proc. karo pabėgėlių iš Ukrainos. Iš jų 68 dirba
sveikatos specialistais (gydytojais, veterinarais, slaugos specialistais ir kt.), 123 – mokymo
specialistais (mokytojais, mokslo darbuotojais ir kt.), 73 – IT ir
ryšių specialistais, 117 – fizinių
mokslų ir inžinerijos specialistais, 54 – jaunesniaisiais sveikatos specialistais.
Vidutinės kvalifikacijos rei-
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kalaujančiuose darbuose dirba
8,4 tūkst. (64 proc.).
Didžioji dalis darbdavių
ukrainiečius įdarbina neterminuotai. Užimtumo tarnyboje
šiuo metu yra užsiregistravę
beveik 6 tūkst. darbo ieškančių
žmonių iš Ukrainos.
Ukrainiečiai Lietuvoje sumokėjo 10,7 mln. eurų mokesčių,
vien per birželį sumokėta daugiau nei 4,2 mln. eurų.
Lietuvoje dirbančių ukrainiečių mėnesiniai atlyginimai,
priklausomai nuo darbo pobūdžio svyruoja nuo minimalios
mėnesinės algos iki beveik 2
tūkst. eurų. Vidutinė Lietuvoje
dirbančių ukrainiečių alga „ant
popieriaus“ birželį siekė apie
1032 eurus.
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Orų prognozė liepos 9 - 12 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Liepos 9 d.

Naktį 13
Dieną 21

PV,
4-9 m/s

Liepos 10 d.

Naktį 12
Dieną 20

P,
3-8 m/s

Liepos 11 d.

Naktį 12
Dieną 20

V,
3-8 m/s

Liepos 12 d.

Naktį 12
Dieną 20

V,
4-9 m/s

Matematikos egzamino rezultatai –
prastesni, ministrė prašo išanalizuoti
priežastis
Švietimo, mokslo ir
sporto ministrė Jurgita
Šiugždinienė paprašė atlikti valstybinio matematikos brandos egzamino
papildomą vertinimą ir jo
rezultatus tvirtinti atlikus
papildomą analizę.
„Nors rezultatai dar nepaskelbti, žinome, kad matematikos egzamino rezultatai
yra blogesni nei pernai, panašūs į 2020 metų rezultatus.
Negali būti kompromisų, kai
kalbame apie vaikų ateitį
lemiančius sprendimus“, –
Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos pranešime cituojama J. Šiugždinienė.
Tuomet matematikos egzaminą išlaikė 67,61 proc.
kandidatų.
Pasak pranešimo, ministrė paprašė išsiaiškinti priežastys, lemiančias tokius
rezultatų svyravimus, mate-

matikos egzamino rezultatai
bus paskelbti iki liepos 12
dienos.
Tuo metu kitų egzaminų
rezultatai, ministerijos vertinimu, pateikė ir teigiamų
staigmenų. Lietuvių kalbos
ir literatūros egzaminą abiturientai išlaikė geriausiai
per pastaruosius aštuonerius
metus: mažiausiai neišlaikiusiųjų ir didžiausia dalis
pasiekusiųjų aukštesnįjį pasiekimų lygmenį.
Geografijos
egzaminą
abiturientai išlaikė geriausiai, palyginti su pastarųjų

devynerių metų rezultatais:
mažiausiai neišlaikiusiųjų,
didžiausia dalis pasiekusiųjų aukštesnįjį pasiekimų lygmenį.
Vokiečių kalbos brandos
egzaminą išlaikė visi laikiusieji, šimtukų daugiau nei
pernai. Prancūzų kalbos egzaminą išlaikė visi abiturientai, bet šimtukų nėra.
Tačiau biologijos egzamino rezultatai yra šiek tiek
prastesni nei įprastai, mažiau
abiturientų surinko 100 taškų.
BNS inform.
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BALDAI
• Dvi viengules lovas. Po 40
Eur/ vnt . Tel. 8 672 16 997.
Rokiškis
• Labai patogią naują kėdę .
Kaina 60 Eur. Tel. 8 675 40
662. Rokiškis
• Kėdę . Kaina 15 Eur.
Tel. 8 678 04 702. Rokiškis
• Etnografinę 1950 m. namų
gamybos lovą. Obeliai .
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Naują pakabinamą

16 psl.
šviestuvą (virtuvei) . Kaina
5 Eur. Tel. 8 679 95 266.
Rokiškis
• Pintą sofą su ištraukiama
miegama dalimi . Kaina
45 Eur. Tel. 8 686 97 344.
Rokiškis

RASTA, PAMESTA
• Dingo rainas katinas
baltomis letenėlėmis
Steponių km .
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Pamesti raktai .
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Kviečius 50 kg - 20 Eur.,
avižas 50 kg - 12 Eur. Rokiškio
raj . Tel. 8 698 87 312. Rokiškis
• Medų. 6 Eur/kg . Kaina
6 Eur. Tel. 8 614 10 859.
Rokiškis
• Medų. Rokiškio mieste
atvežtų . Tel. 8 687 56 716.
Rokiškis
• Voveraites. 5 Eur/l. Galimas
pristatymas . Tel. 8 603 03 310.
Rokiškis
• Mėlynes, 12 l kibiras rinktas
šukomis, 25 Eur., rankomis

rinktas 100 Eur. Voveraites,
baravykų pirma antra rūšys
25 Eur. kibiras. Grybai kiek
įmanoma tikrinti. Skambinti,
registruotis tel., sezono metu
bus brangiau.
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Žemuoges. 10 Eur/l .
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis

AUGALAI
• Daugiametes gėles,
dekoratyvinius krūmelius.
Didelis pasirinkimas.
Kudirkos g. 19 .
Tel. 8 623 70 111. Rokiškis

Kaip mąsto gyvūnai:
Šuo: "Jis mane maitina,
rūpinasi, suteikia pastogę...
Jis yra dievas."
Katė: "Jis mane maitina,
rūpinasi, suteikia pastogę...
Vadinasi, aš dievas."
***
Vyras:
- Brangioji, nori aš
tau žvaigždę nuskinsiu iš
dangaus?
Žmona:
- Jokių žvaigždžių!
Šiandien tu sėdi namuose!
***
Tikybos mokytoja
klausia:
- Vaikai, kas toks mažas,
pūkuotas ir sako "miau"?
Vienas vaikas atsako:
- Šiaip tai turėtų būti
mažas kačiukas, bet jeigu
klausiat jūs, tai turbūt bus
JĖZUS.
***
- Brangusis, kur tu?
- Aš medžioklėj.
- O kas ten taip garsiai

kvėpuoja?
- Meška.
***
Vyras skundžiasi
gydytojui:
- Kažkas atsitiko: visą
laiką noriu kasytis.
- O praustis mėginote?
- Mėginau, bet po
mėnesio vėl kasausi.
***
Inspektorius lanko
kalėjimą. Visi kaliniai
atsistoja, tiktai vienas sau
ramiai sėdi. Inspektorius:
- Kodėl tu neatsistoji?
- Mane nuteisė
penkerius metus sėdėti, atsako kalinys.
***
Mama klausia Petriuko:
- Kuo tu būsi užaugęs?
- Karininku.
- Bet juk priešai tave
gali nušauti!
- Tada būsiu priešu.
***
Žmona bando išmokyti
šunį tarnauti. Vyras

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt
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ISSN 2351-7433

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

po kelių nesėmingų
bandymų jai sako:
- Brangioji, taip tau
nieko neišeis...
- Nieko, - atsako
žmona, - iš pradžių man
ir su tavim nekaip sekėsi.
***
Inžinierius pasakoja
apie naują savo išradimą:
- Pro šią angą
įkišame veidą. Viduje
yra du skustuvai, kurie
akimirksniu nuskuta.
- Bet juk kiekvieno
žmogaus veidas kitoks...
- Nieko baisaus, po
pirmo skutimosi visi
pasidaro vienodi.
***
Žmona porina vyrui:
- Vakar autobuse
sutikau Petrą. Jis
papasakojo tokį juokingą
anekdotą, kad aš iš
juoko vos nuo lovos
nenukritau!
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

