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Lietuvos jaunimo čempionate – keturi lengvaatlečiai Rokiškio gimnazijose –
rokiškėnai prizininkai
pirmieji šimtukai
Lietuvos jaunimo čempionatas, vykęs liepos 8-9
dienomis Alytuje, Rokiškio lengvaatlečiams ir vėl
buvo sėkmingas: pelnytos
dvi pirmosios, viena antroji ir viena trečia vietos.
Čempionate varžėsi jaunimas iki 20 metų. Rajonų
grupėje, kurioje varžėsi
25 komandos, mūsiškiai
liko 6-ti.

Iš merginų sėkmingiausiai pasirodė aštuoniolikmetė Paulina Stuglytė, kuri
šiuo metu mokosi Vilniaus
Ozo gimnazijoje, tačiau pergales renka tiek Vilniui, tiek
Rokiškiui. Ji disko metimo
rungtyje iš dvylikos merginų tapo nugalėtoja. Paulinos
rezultatas - 42,83 m. Ji yra
įgijusi teisę dalyvauti Pasaulio jaunimo iki 20 metų
čempionate
Kolumbijoje
(Pietų Amerika). Antroje ir
trečioje vietose liko sportininkės iš Utenos ir Šiaulių
rajono.
6 kg kūjo metimo rungtyje rokiškėnams itin pasisekė – prizininkais tapo du
lengvaatlečiai. Tai Justas
Meilus (17 metų), pelnęs
pirmąją vietą, bei aštuoniolikmetis
Dominykas
Banys, patekęs ant trečiojo
prizininkų pakylos laiptelio. Abiejų vaikinų treneris
- Rimantas Šinkūnas. Šios
rungties nugalėtojo rezultatas, palyginus su varžovais,
įspūdingas – kūjį numetė
net 47,43 m. Antroje vietoje
liko alytiškis Audrius Di-

Šiandien, liepos 7-ąją,
paskelbti pirmųjų valstybinių abiturientų brandos
egzaminų rezultatai. Gera
žinia ta, kad trijų Rokiškio
rajono abiturientų lietuvių
kalbos ir literatūros žinios
įvertintos šimtukais.

Rokiškio Ąžuolų gatvėje, ties pėsčiųjų taku
galima pamatyti unikalų
reiškinį. Pernai į krūvą su-

šluotos gilutės sudygo ir
dabar ten į šviesą stiebiasi dešimtys, ar net šimtai
mažų ąžuoliukų.

Rokiškio Sirena iš skaitytojo gavo nuotraukas, kuriose užfiksuotas neaiškus
gyvūnas, klaidžiojantis po
Rokiškio miestą. Gyvūnas
pastebėtas prie Rokiškio
įvažiavimo, netoli Riksus

automobilių serviso 2022
liepos 10 dieną. Kadangi fotografuota iš toli naudojant
priartinimą, vaizdo kokybė
nėra pati geriausia, todėl pakankamai sunku įsižiūrėti į
klausimų keliantį padarą.

Ąžuolų gatvėje - mini ąžuolynas

tauskas (rezultatas – 43,85
m.), o mūsiškis Dominykas
kūjį numetė 39,44 m.
Jauna sportininkė, šešiolikmetė Brigita Bačkė,
pirmą kartą metė 4 kg kūjį
ir pasiekė neprastą rezultatą
- 44,05 m. ir pelnė sidabro
medalį bei antrąją vietą.
Ozo gimnazijos moksleiviui Eitvidui Turčinskui (17
m.), kuris atstovavo ir Rokiškio rajoną, disko metimo
ir rutulio stūmimo rungtyse
nedaug trūko iki prizinių
vietų - jis liko ketvirtas.

1,75 kg diską Eitvidas numetė 42,88 m., 6 kg rutulį
nustūmė 14,33 m.
Rokiškio
lengvaatlečiams liko du čempionatai.
Į Lietuvos rinktinės sudėtį
pakviesti trenerės Inos Nagelės auklėtinė Orinta Navikaitė, Aurėja Streikutė, Rimanto Šinkūno treniruojami
sportininkai Justas Meilus,
Brigita Bačkė, Dominykas
Banys. Baltijos šalių jaunių ir jaunimo čempionatai
vyks liepos 16-17 d. Vilniuje. Otas Viliūnas bei Kamilė

Jelenskaja ruošiasi Baltijos
šalių jaunučių čempionatui
Estijoje, Jahvis mieste, kuris vyks liepos 21 d.
Pasak trenerio R. Šinkūno, lengvaatlečiai naudojasi
šiam sportui palankiu sezonu, todėl nemažai varžybų įvyksta vasarą, tačiau ir
jiems reikia pailsėti, todėl
po liepos 21-osios Rokiškio
jaunieji lengvaatlečiai ilsėsis iki rudens, o po to vėl
kibs į treniruotes ir ruošis
naujoms varžyboms.
Rita GRIGALIENĖ

Europos jaunių lengvosios atletikos čempionate
bronzos medalį nuskynė rokiškietė Orinta Navikaitė
Iš Jeruzalėje (Izraelis)
vykusio Europos jaunių
lengvosios atletikos čempionato Lietuvos atstovai
grįš ne tuščiomis.

Paskutinę
pirmenybių
dieną bronzos medalį iškovojo ieties metikė Orinta
Navikaitė, įrankį numetusi
50,64 m. Tai – vos antras
lietuvių iškovotas apdovanojimas žemyno jaunių čempionatuose, kurie rengiami nuo
2016-ųjų.
Iš Rokiškio kilusi Inos
Nagelės auklėtinė asmeninį
rekordą pagerino dar kvalifikacijoje, ietį numetusi 47,36
m bei su aštuntu rezultatu
iškopusi į finalą. Finale sportininkė nusileido tik suomei
Veerai Saunai-Aho (52,22
m) bei 4 cm mūsiškę aplenkusiai olandei Suzei Zeevat
(50,68 m). Ketvirtą vietą užėmusi suomė Malin Karell

Pasak Rokiškio rajono
savivaldybės Švietimo ir
sporto skyriaus vedėjo pavaduotojos Ritos Elmonienės,
šiandien, paskelbus lietuvių
kalbos ir literatūros, biologijos ir geografijos valstybinių
brandos egzaminų rezulta-

tus, sulaukta gerų žinių.
Trijų mūsų krašto gimnazistų: vieno iš Rokiškio
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ir dviejų iš Pandėlio gimnazijos, valstybinio
lietuvių kalbos ir literatūros
egzamino žinios įvertintos
aukščiausiais balais - šimtukais.
Tarp Rokiškio rajone abiturientų, laikiusių biologijos
ir geografijos valstybinius
brandos egzaminus, šimtukų
nėra.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

Po Rokiškį klaidžioja neaiškus
gyvūnas

Rastas apvirtęs automobilis

2022 metų liepos 7 dieną 21.12 val. Rokiškio r., Iciūnų
k., kelkraštyje, rastas apvirtęs automobilis „VOLVO“, kurį
galimai vairavo neblaivus (2,50 prom.) vyras (gim. 1978
m.).
Panevėžio VPK inform.

Degė automobilis

2022 metų liepos 7 dieną 10:03 val. gautas pranešimas,
kad Grumbinų k., Jūžintų sen., dega automobilis.
Gaisro metu automobilis sudegė.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

lietuvei pralaimėjo 23 cm.
Tarp dešimties pajėgiausių čempionate prasibrovė
Lietuvos 15-mečių rekordą
pagerinusi ir septintą vietą
užėmusi trišuolininkė Aurė-

ja Beniušytė (12,67 m) bei
šuolininkė į aukštį Viltė Stašaitytė (kvalifikacijoje 177
cm, finale 175 cm – dešimta
vieta).
Iki šiol vienintelį lietuvių

apdovanojimą buvo iškovojusi Urtė Baikštytė, kuri
2016 metais pasidabino sidabru šuolių į aukštį rungtyje.
Lrytas.lt inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Automobilyje rastos galimai
narkotinės medžiagos

2022-07-09 apie 2.10 val. Rokiškio r., Bajorų k., pastebėtas stovintis automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas
vyro (gim. 1998 m.), kuriame rasta ir paimta 18 vnt. paketėlių su, įtariama augalinės kilmės narkotine medžiaga.
Įtariamasis sulaikytas.
Panevėžio VPK inform.
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Gydytojams rezidentams siūloma mokėti stipendijas, kad šie
sugrįžtų sutartą laiką padirbėti rajono gydymo įstaigose

Kaip informuoja Sveikatos apsaugos ministerijos
Spaudos tarnyba, Lietuva
yra viena iš daugiausiai
medikų paruošiančių Europos Sąjungos (ES) šalių.
Pirmaujame ir pagal vienam gyventojui tenkančių
medikų skaičių. Deja, neužpildytos medikų darbo
vietos – vienas labiausiai
sveikatos paslaugų teikimo
greitį ir paslaugų kokybę
bloginančių veiksnių. Sveikatos apsaugos ministerija
(SAM) pabrėžė, kad Lietuvoje esminė problema – ne
medikų trūkumas, o netolygus jų pasiskirstymas
tarp didmiesčių ir rajonų
gydymo įstaigų. Kad medikų trūksta Rokiškio rajone
– ne naujiena. Šį klausimą
savivaldybė sprendžia jau
ne pirmą kartą, ieškoma
įvairių išeičių.
Liepos 8 d. Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas buvo
susitikęs su Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktore Danguole Kondratenkiene. Tartasi
dėl jaunų gydytojų skatinimo
galimybių. „Rokiškio Sirena“
pasidomėjo, kokie šio susitikimo rezultatai ir kas planuojama daryti, kad kuo daugiau
jaunų medikų rinktųsi darbą
Rokiškyje.

Meras siūlo mokėti
stipendijas gydytojams
rezidentams
- Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros
centre iš 16 šeimos (ar vidaus
ligų) gydytojų 5 yra sulaukę
senatvės pensijos amžiaus,
dar 3 gydytojai per 5-erius
metus sulauks pensinio amžiaus ir jie bet kada gali išeiti bei sudaryti dar didesnį
vakuumą, todėl norisi žiūrėti
į perspektyvą ir užsitikrinti,
kad šioje gydymo įstaigoje
turėsime gydytojų. Nuolat
ieškome būdų, stebime, ką
dėl specialistų pritraukimo
daro kitos savivaldybės. Šiuo
metu turime pasitvirtinę rezidentūros programą – iš
savivaldybės biudžeto lėšų
apmokame mokamas rezidentūros studijas, o studentai
lieka dirbti ligoninėje. Dabar
kone aktualiausia problema
– šeimos gydytojai pirminės
asmens sveikatos priežiūros
centre. Šiuo metu labai trūksta vieno šeimos gydytojo,
tačiau dar geriau būtų, kad
atsirastų ir antras. Centras
priima gydytojus rezidentus
šeimos gydytojo rezidentūros
ciklui (esame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
rezidentūros bazė, šiuo metu
pateikėme dokumentus Vilniaus universitetui dėl rezidentūros bazės patvirtinimo),
tačiau tai tik neilgas laiko

tarpas šeimos gydytojo rezidentūros studijose (paprastai
jis trunka 2-3 mėn.). Deja,
įdarbinti medicinos gydytojų
(be specializacijos) negalime,
nes pagal galiojančius teisės
aktus medicinos gydytojas
verstis medicinos praktika
pagal medicinos gydytojo
profesinę kvalifikaciją gali
tik įstaigose, teikiančiose pirminę stacionarinę palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugą, teikti paliatyviąją pagalbą
suaugusiesiems ir vaikams,
greitąją medicinos pagalbą,
taip pat dirbti stacionarinių
asmens sveikatos priežiūros
įstaigų priėmimo-skubiosios
pagalbos skyriuose. Bediskutuojant su direktore D. Kondratenkiene, kilo klausimas,
kaip paskatinti medicinos
studentus grįžti į Rokiškį.
Viena išeičių – mokėti stipendijas. Sutarėme su įstaigos
vadove, kad liepos mėnesį
teiksime Rokiškio rajono savivaldybės tarybai sprendimo
projektą, prašydami papildyti
aprašą dėl sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo ir
sudarysime galimybes sveikatos priežiūros įstaigoms
mokėti stipendijas tiems,
kurie mokosi specializuotoje rezidentūros programoje.
Manome, kad stipendija galėtų siekti nuo 500 eurų per
mėnesį. Tarybai priėmus tokį
sprendimą, sveikatos priežiū-

ros įstaigos stipendijas medicinos studentams mokėtų iš
savo lėšų. Ši parama įpareigotų jaunus gydytojus grįžti
ir dirbti Rokiškyje ne mažiau
kaip trejus metus. Manome,
kad šis sprendimas keletui
metų į priekį padės planuoti
gydytojų srautus, - pasidalino
susitikimo su poliklinikos direktore pagrindiniais akcentais meras R. Godeliauskas.

nai turėtų sulaukti daugiau
gydytojų rezidentų, nes šiandien tik 2 proc. jų išvyksta
rezidentūros studijoms į regionus. Tikimės pokyčių šioje
srityje.

Pirminės asmens
sveikatos priežiūros
centre ypač trūksta
šeimos gydytojų
Pakalbinome ir Rokiškio
pirminės asmens sveikatos
priežiūros centro direktorę D.
Kondratenkienę. Uždavėme
keletą klausimų.
- Kokia šiandien yra situacija Rokiškio pirminės
asmens sveikatos priežiūros
centre dėl gydytojų? Kiek
gydytojų trūksta?
- Šiandieną ypač trūksta
šeimos gydytojų, 1-2 gydytojus priimtume iš karto.

- Ką šiandien nutarėte su
rajono meru dėl jaunų specialistų pritraukimo dirbti?
- Aptarėme pritraukimo
priemones, iš kurių viena
galėtų būti stipendijų gydytojams rezidentams mokėjimas.
- Jeigu būtų mokama
stipendija, tai kokiems studentams, ir kaip tai užtikrintų jų darbą Rokiškyje?
- Na, mūsų įstaigai aktualiausi šeimos gydytojai,
ligoninei, manau, aktualus
klausimas dėl kitų specialybių gydytojų pritraukimo.
Ateityje bus aktualus ir slaugytojų pritraukimas į gydymo įstaigas. Mokėdami stipendijas, tikimės, kad jauni
gydytojai atvyks sutartą laiką
dirbti mūsų rajono gydymo
įstaigose.

- Kokias matote perspektyvas dėl specialistų pritraukimo?
- Labai tikiuosi, kad ateityje sulauksime daugiau gydytojų rezidentų, kurie, atlikę
praktiką mūsų rajono įstaigose, pasiliks čia ir dirbti. Pagal LR Sveikatos apsaugos
ministerijos matymą, regio-

- Ar apsvarstėte kitas
galimybes pritraukti gydytojus į Jūsų vadovaujamą
įstaigą be stipendijos mokėjimo? Jeigu taip, tai kokie
dar galėtų būti būdai?
-Turime galimybę apmokėti rezidentūros studijas,
padėti susimokėti paskolas
būstui ar automobiliui. Taip
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pat rajone patvirtinta finansinė parama jauniems gydytojams.
Sveikatos apsaugos
ministerija siūlo
gydymo įstaigoms
investuoti į
darbuotojus
Pasak Sveikatos apsaugos
ministerijos atstovų spaudai, vis daugiau darbdavių
supranta, kad į darbuotojus
būtina investuoti, ir visi turi
veikti išvien – universitetai,
Sveikatos apsaugos ministerija, gydymo įstaigos ir medikų bendruomenės. Pagrindiniai veiksniai, motyvuojantys
rinktis darbą regionuose,
dažniausiai yra siūlomos palankios socialinės garantijos,
darbo vietos pasiūla rezidento kilmės krašte arba kai
grįžtama dirbti į gydymo įstaigą, kurioje sėkmingai buvo
atlikta rezidentūros praktika
ir, svarbiausia – tinkama įstaigos valdysena bei organizacinė kultūra.
Artimiausiame Rokiškio
rajono savivaldybės tarybos
posėdyje šis klausimas bus
pateiktas svarstymui. Apie
tokią paramą jauniems medikams turės galimybę pasisakyti Tarybos nariai bei priimti
sprendimą.
Rita GRIGALIENĖ

2022-07-12

4 psl.

Girtas vairavęs „Audi A4“ automobilį rokiškėnas kol kas nuo teistumo išsisuko
Anksčiau neteistam rokiškėnui A. M. netikėtai
pasitaikė nusikalsti - jis
2022 m. gegužės 14 d., apie
16.20 val. Vytauto gatvėje,
netoli Rokiškio psichiatrijos ligoninės, buvo sučiuptas už vairo girtas. Tuo
metu jis vairavo automobilį „Audi A4“. Nustatytas
mažiausias 1,5728 promilių neblaivumas, kuris,
nors ir nedaug, bet viršijo Baudžiamojo kodekso
2811 straipsnio 1 dalyje
nurodytą ribą - 1,51 promilę ir pateko į baudžiamosios atsakomybės ribas.

Iš vakaro „baliavojo“
Teismo posėdyje vyrukas
savo kaltę pripažino visiškai. Jis papasakojo, kad iš
vakaro prieš įvykį, tai yra,
penktadienį, iki vėlaus vakaro šventė, gerdamas degtinę ir alų, o šeštadienio ryte
atsibudęs dar išgėrė stiklinę
sidro ir vėl nuėjo miegoti.
Atsibudo apie 15.00 val. ir
nutarė važiuoti iš namų į
kaimą. Žmonos namie nebuvo ir ji neturėjo galimybės
sulaikyti vyro nuo neapgalvoto poelgio. Prie Rokiškio
psichiatrijos ligoninės laukė policijos pareigūnai ir
sustabdė jo vairuojamą automobilį. Alkoholio kiekio
matuoklis pirmą kartą nustatė 1,66 promilių girtumą,
o antrą – 1,60 promilių. A.
M. sakė, kad su patikrinimo
rezultatais iš karto sutiko.
Surašytas neblaivumo nu-

statymo aktas, kuriame nurodyta, kad A. M. nustatyti
ir kiti neblaivumo požymiai:
iš burnos sklindantis alkoholio kvapas, neadekvati
elgsena, nerišli kalba, nekoordinuoti judesiai.
Prašė nuo
baudžiamosios
atsakomybės atleisti
Rokiškėnas prašė jį nuo
baudžiamosios atsakomybės atleisti pagal laidavimą, kadangi dėl padaryto
nusikaltimo gailisi, išgėręs
važiavo pirmą kartą, administracine tvarka dėl kelių
eismo taisyklių pažeidimo
nėra baustas. Laiduotoja A.
M. prašė skirti jo žmoną.
Vyras dar bandė derėtis su
teismu dėl vairuotojo pažymėjimo išsaugojimo bei
galimybės
nekonfiskuoti
automobilio. Jis nurodė,
kad vairuotojo pažymėjimas
jam reikalingas nuvažiuoti
į kaimą pas tėvus, pavežti
žmoną, kuri neturi vairuotojo pažymėjimo. Esą ir darbe
jam tenka pavairuoti, kai
nėra už tai atsakingo žmogaus. Žmogus aiškino, kad
automobilis jam irgi reikalingas - nors ir negalėtų pats
važiuoti, samdytų žmogų,
kad jį pavežtų.
Teismas nustatė, kad
yra visos sąlygos
kaltinamojo prašymą
tenkinti
Teismas nusprendė, kad
kaltinamojo veika teisingai

kvalifikuota pagal Baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1 dalį. Bylą išnagrinėjęs
Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėjas
Giedrius Nemeikšis kaltinamojo A. M. atsakomybę
lengvinančia aplinkybe pripažino tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą
veiką ir nuoširdžiai gailisi,
o jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvo nustatyta. Nustatyta, kad yra
visos Baudžiamojo kodekso 40 straipsnyje nurodytos
sąlygos kaltinamąjį atleisti
nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamojo žmona sutiko su
prašymu, nurodė, kad sutinka būti savo vyro laiduotoja. Ji nurodė, kad nors vyras
pirmą kartą taip neatsakingai pasielgė, tačiau ji to nematė, kadangi buvo darbe.
Moteris ateityje pažadėjo
stengtis kaltinamajam daryti teigiamą įtaką. Į bylą
buvo pateikti duomenys,
kad siūloma laiduotoja yra
neteista, nebausta administracine tvarka. Nagrinėjamu
atveju teismas nerado priežasties nepasitikėti L. M. ir
nusprendė, kad sutuoktinė
objektyviai gali daryti kaltinamajam teigiamą įtaką.

transporto priemonę būtina
konfiskuoti.

Siekiant sustabdyti nuo
naujų nusikaltimų
darymo, uždrausta
vairuoti bei
konfiskuotas

automobilis
Deja, teismas vadovavosi
teismų praktika ir nusprendė taikyti baudžiamojo poveikio priemones – uždraudimą vairuoti transporto
priemones bei transporto
priemonės
konfiskavimą.
Teismas tokį sprendimą
motyvavo tuo, kad siekiant
padėti įgyvendinti bausmės
paskirtį, užtikrinti visuomenės saugumą, yra tikslinga
skirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis specialia teise
vairuoti visų rūšių kelių
transporto priemones transporto priemones 1 metams
6 mėnesiams. Konstatuota, kad transporto priemonė turi ekonominę vertę, ją
naudojant padaryta tyčinė
nusikalstama veika, todėl,
siekiant užkirsti kelią analogiškų visuomenei pavojingų nusikaltimų darymui,

nariai, Rokiškio tautodailininkai bei meno mėgėjai:
Anda Svarane (Latvija),
Ilona Šauša (Latvija), Janis
Leimanis (Latvija), Nellija
Dzalba (Latvija), Egidijus Radvenskas (Lietuva),
Eugenijus Čibinskas (Lietuva), Romas Galiauskas
(Lietuva), Artūras Stančikas (Lietuva), Siraj Saxena
(Indija), Noe Kuremoto (Japonija). Projekto koordinatorė – Salų dvaro šeimininkų, tautodailininkų Birutė
Dapkienė.
Rezidencijos vieta yra
išskirtinė savo istorine
praeitimi, apsupta kūrybai
įkvepiančios gamtos grožio, nutolusi nuo kultūrinių
centrų ir didmiesčių. Ežero
saloje stovinčio Salų dvaro
ansamblio įkvepianti aura
atitrauks menininkus nuo
kasdienybės, greičio, rūpesčių ir padės susikoncentruoti bei gimti naujiems projektams. Šis Rokiškio turizmo
ir verslo informacijos centro projektas prisidės prie

Salų dvaro įveiklinimo, padidins turizmo potencialą ir
pagerins infrastruktūrą. Dėl
reziduojančių
menininkų
sukurtų darbų pagerės Salų
dvaro patrauklumas lankytojams, vietos keramikos
mėgėjų bendruomenė įgis
žinių apie skirtingas Rytų ir
Vakarų kultūras, šiuolaikinę
tapybą, vaikai ir jaunimas
prisilies prie keramikos ir
turės galimybę bendrauti su
profesionaliais keramikos
bei tapybos specialistais.
Profesionalūs menininkai
kurs aukštos meninės vertės
keramikos ir tapybos darbus, kurie bus skirti Salų
dvaro interjerui praturtinti.
Profesionalūs menininkai
ves edukacijas dvaro lankytojams, stovyklautojams,
skaitys paskaitas keramikos
bei tapybos mėgėjų bendruomenei, pakvies stebėti
keramikos degimo procesą
lauko degimo krosnyje bei
tapybos virsmą nuo drobės
iki paveikslo. Rezidencijoje
vykdoma veikla bus atvira

ir prieinama visuomenei.
Numatyta, kad reziduojantys menininkai ves tapybos
ir keramikos edukacijas
Salų dvare stovyklaujantiems vaikams (tam skirtos
4 edukacijos), skaitys paskaitas (jų numatomos 3) keramikos ir tapybos mėgėjų
bendruomenei.
Svarbiausia rezidencijos
užduotis – suteikti rezidentams kuo palankesnes
kūrybos sąlygas, kad jie
galėtų sukurti aukšto meninio lygio kūrinius, kurie
visiems laikams liks Salų
dvare. Salų dvaro kūrybos
ir laisvalaikio rezidencija
atgimsta ir siūlo vis daugiau
veiklų. Čia atvykstančiųjų
laukia jaukios istorinės dvaro erdvės. Birželio mėnesį
atvykę menininkai susipažins su dvaro istorija, aplinka, įsikurs jaukiuose miegamuosiuose, susipažins su
vietos bendruomene, dvare
veikiančia tautodailininkų
asociacija. Pirmąją savaitę
menininkai kurs tapybos ir

Perduotas laiduotojos
atsakomybei 1-erių
metų laikotarpiui bei
užstato
Teismas paskelbė nuosprendį, kuriuo A. M. pripažintas kaltu pagal Baudžiamojo kodekso 2811
straipsnio 1 dalį, tačiau nuo
baudžiamosios atsakomybės atleistas, perduodant jį
laiduotojos L. M. atsakomybėn be užstato, nustatant 1-erių metų laidavimo
terminą. Baudžiamoji byla
A. M. atžvilgiu nutraukta. Per 1-enerius metus A.
M. padarius baudžiamąjį
nusižengimą ar neatsargų
nusikaltimą, teismas gali
panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios
atsakomybės ir spręsti dėl
baudžiamosios atsakomy-

Salų dvaras kurį laiką taps keleto tautų menininkų rezidencija
Nuo liepos 11 d. startuoja Rokiškio turizmo ir
verslo informacijos centro
projektas „Dvarų kultūros atspindžiai keramikoje ir tapyboje“, kuris
vyks Salų dvare bei aplinkui. Salų dvaro kultūros
ir laisvalaikio rezidencija
taps ir menininkų rezidencija, kurioje reziduos
Lietuvos, Latvijos, Japonijos ir Indijos menininkai. Šio projekto pirmasis
etapas vyks liepos 11 - 15
dienomis, o antrasis, kai
keramikos dirbiniai bus
glazūruojami ir degami
specialioje krosnyje, - liepos 25-29 dienomis.
Šiuolaikinio meno pasaulyje įprastu reiškiniu
tampa menininkų rezidencijos, kuriose buriasi menininkai, aktyviai dalyvauja
vietos kultūrinėje veikloje,
bendrauja ne tik tarpusavyje, bet ir su vietos meno
mėgėjais, bendruomenėmis.
Menininkų rezidencijos

kūrėjams padeda atsiriboti
nuo kasdienių darbų ir pasinerti į kūrybinį procesą.
Tai aktualu tiek profesionaliems menininkams, tiek ir
meno mėgėjams. Ypatinga
kūrybos vieta gali padėti ne
tik atverti idėjų klodus, bet
ir labiau pažinti save. Tai
vieta, kur menininkas gali
išvykti iš savo kasdienybės,
darbo aplinkos ir atsidurti
visai kitoje erdvėje, susikoncentruoti kūrybai arba
užmegzti naujų bendradarbiavimo ryšių, susipažinti
su vietos kūrėjų bendruomene. Rezidencija yra labai
svarbi menininko karjerai,
nes tai vieta, kuri pakeičia
jo kasdienybės gyvenimo
ritmą ir atveria galimybes
padaryti su ta vieta susijusį
meno kūrinį.
Šiais metais menininkų
rezidencijoje yra pakviesti
ir dalyvaus dešimt profesionalių menininkų iš Lietuvos, Latvijos, Japonijos,
Indijos, taip pat - Rokiškio
dailininkų klubo „Roda“
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bės už visas padarytas veikas, o per 1-enerius metus
padarius naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja
galioti ir sprendžiama dėl
patraukimo baudžiamojon
atsakomybėn už visas padarytas nusikalstamas veikas.
A. M. uždrausta naudotis
specialia teise vairuoti visų
rūšių kelių transporto priemones 1-eriems metams 6
mėnesiams bei valstybės
nuosavybėn konfiskuotas
automobilis „Audi A4“, kuris dabar saugomas specialioje automobilių saugojimo
aikštelėje.
Nuosprendis nėra įsiteisėjęs - jis per 20 dienų nuo
jo paskelbimo dienos gali
būti skundžiamas apeliacine
tvarka.
Rita GRIGALIENĖ

molio dirbinius, kurie bus
pritaikyti interjerui ir papuoš dvaro erdves. Po mėnesio keramikai susirinks
į Salų rezidenciją kūrinių
degimui krosnyse. Vyks
glazūravimo darbai. Keramika bus degama elektrinėje degimo krosnyje. Vienas iš rezidencijos akcentų
– keramikos degimas lauko
krosnyje, merkiant dirbinius į raugą arba užpilant
medžio pjuvenomis. Tai yra
archajinės lietuvių ir japonų technologijos, kurios vis
plačiau užkariauja kūrėjų
širdis.
Rezidencijos metu sukurti profesionalūs darbai
bus eksponuojami keturiose
parodose Lietuvoje ir Latvijoje. Pasibaigus visoms
numatytoms parodoms, keramikos ir tapybos darbai
pasiliks Salose, papuošdami dvaro interjerą.
„Rokiškio sirena“
inform.
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Kur pailsėti vasaros savaitgalį? Tervydžių kaime, kur galima rasti
tūkstantį rankinukų
Vasarą – daugeliui atostogų ir kelionių metas. Kartais nereikia toli važiuoti,
kad šį tą įdomaus pamatytum. Turint laisvesnį pusdienį ar šiek tiek daugiau, visai
verta nuvažiuoti į Tervydžių
kaimą Jūžintų seniūnijoje,
kur šalia viena kitos – dvi
ypatingos sodybos. Vienoje
– Nemiros Statulevičienės
rankinių kolekcija iš 1000
eksponatų (kolekcionierė
sakė turinti jų ir daugiau,
bet kol kas neeksponuojanti), kitoje gyvena bitininkas
ir ragų kolekcininkas Linas Jakubonis, kuris dar
ir prižiūri tėvo palikimą valstybės saugomą gamtos
paveldo objektą Tervydžių
kaimo dendrologinį rinkinį.
Šį kartą atidžiau apžiūrėjome Nemiros ir Vytauto Statulevičių sodybą, bet tikrai
nepamiršime paminėti, kad
jų gyvenimas neatsiejamas
su netoliese gyvenančio Lino
Jakubonio vienkiemiu.
Surasti „besišypsantį“
namą
Iki Tervydžių kaimo tenka važiuoti miškais, siauru
keliuku. Dažnas paskatinamas įspūdžių ieškoti būtent
čia pažįstamų ar tam tikrų su
turizmu susijusių institucijų.
Užsukame į senovinės sodybos kiemą, kurios pagrindinis
akcentas – „besišypsantis“ namas. Keletas šakelių ant namo
sienos ir kompozicija primena
besišypsantį žmogaus veidą.
Iškaba ant namo skelbia, kad
čia – Tervydžių 4, o ant durų
– ženklas „Nemiros rankinių
rinkinys“. Dar nepriėjus iki
rankinių kolekcijos, kieme galima rasti užsiėmimų ir tiems,
kas moteriškomis rankinėmis
nesidomi: pažaisti nuliukus –
kryžiukus, bandyti nesugriauti
medžio kaladėlių statinio, spėliojant žodžius, žaisti vyresniųjų vaikystėje populiarias
„Kartuves“ arba tiesiog prisėsti ant suolelio prie tvenkinio, kuriame – vandens lelijos
ir gausu žuvų.
Rankinės, kurios
„žaidžia slėpynes“
Su rankinėmis – dar paprasčiau. Neatrodo, kad jos
turėtų dominti vien tik madų
besivaikančias moteris. Juk ir
dažnam vyrukui būtų įdomu
pamatyti rankinę, kuri kartu
yra ir butelis stipresniam gėrimėliui įsipilti. Nemira rankines išdėliojusi visur – ir name,
kuriame vasarą apsigyvena, ir
pastate, kuris kažkada buvo
sandėliukas. Kur beeisi, rankinių rasi visur – jos ant kiekvienos palangės ir už kiekvieno

kampo. Užėjus į vieną gyvenamojo namo kambarį, šeimininkė duoda užduotį – surasti,
kiek tame kambaryje yra rankinių. Iš pirmo žvilgsnio – nė
vienos. Atidžiau pažiūrėjus –
jų keletas (neišduosime, kiek),
bet labai gerai „užsimaskavę“.
Pavyzdžiui, viena jų atrodo
kaip fotoaparatas. Kitame
kambaryje rankinė maskuojasi, apsimetinėdama pagalvėle,
kita savyje slepia lobių dėžutę
su knygele apie rankinukus,
lapelius kvietimams ar užrašams. Dar viena rankinė gali
būti vazonu gėlėms, kažkelinta – vaza ar saldainine, o
ant palangės išrikiuoti keletas
batų, iš kurių tik vienas kažkada buvo tinkamas nešioti ant
kojos, visi kiti – netradicinės
rankinės. Ir nesuklyskite – pas
šiuos žmones tikrai nesimėto
tušti traškučių pakeliai, o iš
pažiūros tokiu atrodo paprasčiausias rankinukas.

Apleistame name
netikėtai rasta rankinė
tapo kolekcijos pradžia
Nemira sako savo svečius
visada pavaišinanti. Jeigu apie
svečius sužino iš anksto, daranti savo „firminę“ girą, jeigu nepasiruošia – tada užpila
kvapnios žolynų arbatos. Šį
kartą Nemira patiekė arbatos
iš mėtų, rugiagėlių ir jazminų. Šalia – šviežias šiųmetis
medus. Šnekučiuojamės, kaip
kilo mintis kolekcionuoti rankinukus. Kaip juokavo šeimininkė, perfrazuodama kažkurio įžymaus žmogaus mintis:
„Kolekcionavimas – lengva
pamišimo forma“. Seną sodybą, kuri buvo ir išvogta, ir
apžėlusi krūmynais, daugelį
metų negyvenamą, jie įsigiję
2014 metų pabaigoje, prieš
pat euro įvedimą. Iš tiesų sodyba oficialiai priklausanti
sūnui Česlovui. O sūnų šioje
šeimoje – iš viso keturi. Tuo
metu moteris dirbo profesinės
mokyklos Kavoliškyje bibliotekoje. Šeimos vyrai sodybą
vis gražino ir bandė prikelti
naujam gyvenimui. Nemira
tarp paliktų sodyboje daiktų
rado vieną rankinę, kuri jai
priminė jaunystę – rišta specialia makrame technika iš
virvutes primenančių siūlų, su
medinėmis rankenomis. Tokias rankines anksčiau ne viena moteris darydavosi pati. Ši
rankinė ir tapo pirmuoju tada
dar būsimos kolekcijos eksponatu. Antroji į namus atėjo
rankinė iš vinilinių plokštelių.
Ją moteris rado sendaikčių
parduotuvėje. Nemira sako
net nepajutusi, kaip rankinių
ėmė daugėti – buvę netgi dienų, kai per siuntas atkeliauda-

vo po keletą keisčiausių rankinukų.
Iš Kinijos rankinių
neužsakinėja
Kurį laiką Nemira vedė
užrašus, kiek ji turi rankinių.
Pvz., 2017 m. birželio 1 d. –
100 rankinių, 2019 m. gegužės 12 d. – 800 egz., o 2022
m. birželio 1 d. – visas 1000
rankinių. Kolekcininkė sakė
ties šiuo skaičiumi sustojusi,
nors žinanti, kad rankinių turinti tikrai daugiau, tačiau yra
tokių, kurių nežinanti, prie
kurios kategorijos priskirti,
be to, eksponatams ima trūkti
vietos. Visi eksponatai – dovanoti (kai kurie ir paslaptingomis aplinkybėmis, mat
kažkada vieną rankinę su savo
mažyte nuotrauka Nemira
rado prie namo durų ir iki šiol
neišsiaiškino, kas tokiu būdu
parodė dėmesį) arba pirkti
sendaikčių parduotuvėse bei
internete iš naudotų daiktų.
Sodybos šeimininkė sakė, kad
jokiu būdu neperkanti rankinių internetu iš Kinijos, nors
ten galima susiieškoti ir daug
eksponatų, tačiau jie neturėtų
tos buvusios šeimininkės perduotos šilumos, savitos istorijos. Trumpai tariant, tai būtų
„štampovkės“.
Rankines suskirstyti į
kategorijas - sudėtinga
Sodyba su rankinių kolekcija šią vasarą nelieka be
dėmesio - retą kurią dieną jos
nelanko ieškantys įdomesnių
įspūdžių lankytojai. Lankantis
„Rokiškio Sirenos“ žurnalistei, čia užsuko net keletas grupių ekskursantų. Vis tik verta
paminėti, kad dauguma rankinių slepiasi kažkada sandėliuku buvusiame pastate. Nemira
jas bandė įvairiai grupuoti,
bet ne visada lengva rankinę

priskirti kažkuriai kategorijai.
Taigi, pagal šeimininkės grupavimą, pirmoji rankinių grupė – sportiniai, muzikiniai, teatriniai rankinukai. Sportinės
– didžiulių sportbačių formos
rankinės, futbolo kamuolio
imitacija ir pan. Muzikiniai
– daugelis groja arba grotų,
įdėjus baterijas, dar – muzikos
instrumentų formos. Teatriniai
– pvz., su Merilyn Monroe atvaizdu ar blizgantys delninukai. Antroji kategorija – velti,
megzti, nerti, trumpai tariant,
rankų darbo. Dar kita kategorija – vakariniai, prabangūs,
žėrintys. Yra ir vadinamieji
rankinukai – „keliauninkai“,
ant kurių puikuojasi užrašai,
susiję su kažkuria pasaulio
vietove, tačiau tai nereiškia,
kad Nemira juos parsivežė
iš užsienio. Jie buvo gauti
anksčiau nurodytais būdais.
Rankinukai telefonui nešiotis,
dėkliukai – rankinės akiniams
laikyti, rankinės iš netradicinių medžiagų – šiaudų, medžio, skiautinukų, skardinių
liežuvėlių, kavos ir sulčių pakuočių, karoliukų, kriauklelių,
sagų, užtrauktukų, padangų
gumos, stiklo... Atsirado ir
pirmosios kolekcijos rankinės
„pasekėjų“ – tokių pat rištų iš
virvelių rankinių medinėmis
rankenomis. Kitą dalį rankinių Nemira pavadino „Antras
džinsų gyvenimas“ – tai iš
džinsinių kelnių ar sijonėlių
pasiūti rankinukai. Kolekcijoje – šampano butelis, kečupo buteliukas, kavos indelis,
kurie taip pat atlieka rankinės
paskirtį. Dalis eksponatų pavadinti „rokerių žmonų rankinukais“ – su kaukolėmis,
natūralios odos, su kutais,
grandinėmis, kniedėmis... Yra
ir dvi pripučiamos rankinės,
kurios turi dvejopą paskirtį
– rankinės ir pagalvės. Visą

Nepriklausomas rajono laikraštis

kampą pilnoje rankinių patalpoje užima papuošalų stoveliai, ant kurių sukabintos itin
mažos, simbolinės, suvenyrinės rankinės. Taip pat nereiktų
pamiršti, kad kolekcijoje yra ir
vaikiškų kuprinyčių, žaisliukų
pavidalo rankinių.
Aplinkui – dendrologinis
draustinis ir bitės
Pasivaikščioti po dendrologinį draustinį, pagulėti aromaterapiniame avilyje – lovoje, po kuria įrengti 3 aviliai,
apžiūrėti ragų kolekciją siūlo
netoliese gyvenantis Linas
Jakubonis. Jis - gamtininko,
augalų žinovo Tado Ivanausko gero draugo Kazio Jakubonio sūnus. Jo tėvas, sekdamas
gamtininko pavyzdžiu, Tervydžiuose pasodino dendrologinį parką, kuris paskelbtas
valstybės saugomu botaniniu
gamtos paveldo objektu. Čia
auga rečiausi medžiai, krūmai,
vaismedžiai ir vaiskrūmiai.
Parko plotas - apie 5 ha. Čia
auga apie 300 sumedėjusių
augalų rūšių ir veislių. Kasmet
vis didėjanti augalų kolekcija
privilioja ne tik mokslininkus, gamtos mėgėjus, bet ir
svečius iš užsienio. Be gerai
visiems pažįstamų augalų,
čia auga kanadinės cūgos,
glotniavaisis, geltonžiedis bei
rausvažiedis kaštonai, sidabrinis klevas, kelių rūšių liepos,
Sibiro ženšeniu vadinamas
juodasis eleuterokokas, japoninis hamamelis bei daugybė
kitų augalų. Dažnai tie, kurie
aplanko L. Jakubonį, pasuka
ir link Statulevičių sodybos,
o iš Statulevičių – pievomis
nužingsniuoja link dendrologinio rinkinio. Miškinga
vietovė pavadinta būtent dendrologiniu rinkiniu – ne parku
ar draustiniu. Tą skelbia ir prie
kelio į sodybą esanti rodyklė.

Dendrologinis rinkinys – estetiniu, pažintiniu ir mokslo
požiūriais vertingas želdynas,
apsodintas vietiniais ir (arba)
introdukuotais sumedėjusiais
ne mažiau kaip 50 rūšių, porūšių, varietetų, formų, veislių
augalais.
Rankinukas – dažnos
moters visatos centras
Dažną svečią Nemira Statulevičienė pasitinka eilėraščiu apie rankinuką, kuris tapo
visatos centru. Pacituosime tik
vieną jo posmą:
„O dienos eina vis trumpyn...
Pasaulis mano toks mažiukas:
Jį lengva būtų sutalpint
Į vieną mažą rankinuką.“
(Eilėraščio autorė – Aušra
Kazlauskienė)
Nemirai, dabar jau išėjusiai pagal amžių užtarnautų
atostogų, veiklų netrūksta
ir kitur – ji priklauso klubui
„Vidurdienio damos“, vaidina
Bajorų mėgėjų teatre „Šnekutis“, kur turėjo reikšmingas
roles spektakliuose: „Būk
vyras, Džordžai“, „Nosis su
apgamu“ bei „Keturios Jono
moterys“ ir dar eilę epizodinių vaidmenų, kurių sako visų
neprisimenanti. Artimiausiu
metu Nemira Statulevičienė
pasirodys su „Vidurdienio
damų“ kolektyvu Salų bibliotekoje - dalyvaus teatralizuotame skaityme pagal O.
Pajedaitės atsiminimų knygą
„Ji buvo Simonaitytė“.
Rita GRIGALIENĖ
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Policijos pareigūnų pritraukimui į Rokiškį mestos dvigubos pajėgos
Liepos 7 dieną Rokiškio rajono savivaldybė su
Panevėžio apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Tai
reiškia, kad žengtas dar
vienas žingsnis, kuriuo siekiama į rajoną pritraukti
policijos pareigūnų. Dar
balandį rajono taryba pritarė policijos pareigūnų
pritraukimo programai,
pagal kurią į Rokiškį policijos pareigūnai kviečiami
dirbti skiriant jiems pinigines išmokas arba stipendijas.
Pasirašė sutartį
Liepos 7 dieną Rokiškio
meras Ramūnas Godeliauskas ir Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos komisariato (VPK) viršininkas
Rimantas Bobinas pasirašė
bendradarbiavimo sutartį,
pagal kurią savivaldybė įsipareigoja skirti lėšas Lietuvos policijos mokyklos kursantams:
„Visą mokymosi laikotarpį numatytos stipendijos
tiems kursantams, kurie grįš
dirbti į Rokiškį. Taip pat dar
šį balandį rajono taryboje
esame pasitvirtinę tvarką,
pagal kurią pareigūnai, pasirinkę dirbti Rokiškį, bus skatinami vienkartinėms piniginėmis išmokoms“, – sakė R.
Godeliauskas.

Merui – padėka
Susitikimo
Rokiškyje
metu Panevėžio apskrities
VPK viršininkas R. Bobinas
džiaugėsi, kad rokiškėnai
pirmieji Panevėžio apskrityje priėmė sprendimą ir rado
būdų, kaip į rajoną pritraukti
taip trūkstamų policijos pareigūnų.
Pasirašius sutartį Panevėžio apskrities VPK viršininkas R. Bobinas Rokiškio merui R. Godeliauskui
įteikė Policijos generalinio
komisaro Renato Požėlos
skirtą apdovanojimo ženklą
„Už paramą policijai“ ir padėkojo už paramą policijai
palaikant viešąją tvarką, stiprinant teisėtvarką, atskleidžiant ir užkardant nusikalstamas veikas.
Prasidėjo procedūros
„Rokiškio Sirena“ apie
tai, kaip į Rokiškio rajoną
sekasi pritraukti policijos
pareigūnų, pasiteiravo Rokiškio rajono policijos komisariato viršininko Rimanto
Čepulio.
„Norinčių yra, tačiau dar
reikia atitikti keliamus reikalavimus. Šiuo metu yra
tik prasidėjusios priėmimo
procedūros: dokumentų pateikimo ir asmenybių patikrinimo, sveikatos ir fizinio
krūvio laikymo procedūros.
Tad, kol kas tiksliai sunku

įvardinti kada ir kiek naujų
policijos pareigūnų atsiras
rajone“, – kalbėjo R. Čepulis.

Kviečia persikvalifikuoti
Pasak rajono policijos viršininko, yra dar viena gera
žinia, norintiems tapti pareigūnais. Rugsėjo – spalio
mėnesiais Lietuvos policijos
mokykloje bus organizuojami 6 savaičių įžanginiai
mokymai turintiems aukštąjį išsilavinimą ir norintiems
dirbti policijoje.
„Pretendentai
privalo
turėti bet kokį aukštąjį išsilavinimą,
nepriekaištingą reputaciją, taip pat bus
atliekama sveikatos patikra,
reikės laikyti fizinio krūvio
testus. Taip pat reikia turėti
B kategorijos vairuotojo pažymėjimą (su mechanine pavarų dėže) ir nemažesnį kaip
1 metų vairavimo stažą iki
mokymosi pradžios“, – sakė
R. Čepulis.
Policijos pareigūnais
gali tapti 18–60 metų
asmenys.
Kur kreiptis?
Laimėjusiems atranką
suteikiamas
nemokamas
apgyvendinimas bendrabutyje, mokama stipendija ir
garantuojama darbo vieta.
Kursai nemokami, tačiau
asmenys pasirašo trišalę

sutartį, kuria įsipareigoja
mokytis ir pabaigus kursus
išdirbti 3 metus policijos
sistemoje, kitu atveju privalės atlyginti su mokymusi patirtas išlaidas.
Susidomėjusiems kilnios
profesijos pasirinkimu ir
misija – tarnauti žmonėms visa informacija yra http://
stokipolicija.lt, o turint
klausimų, galima kreiptis
bendruoju telefonu: +370
700 60000, taip pat https://
www.facebook.com/lietuvospolicijosmokykla
Dokumentai
teikiami
puslapyje http://stokipolicija.lt naudojantis Elektroninės valdžios vartais.

Patvirtinta tvarka
Primename, kad rajono
savivaldybei idėją, kaip pritraukti policijos pareigūnų,
iškėlė Rokiškio rajono policijos komisariato viršininkas R. Čepulis, todėl, kad
pas mus jau dabar trūksta
pareigūnų, o netolimoje
ateityje, jų gali sumažėti
dar labiau, nes dalis policininkų yra tokio amžiaus,
kai bet kurią akimirką gali
iš darbo išeiti į pensiją dėl
sveikatos ar kitų priežasčių.
Pagal Rokiškio rajono
tarybos sprendimą policijos
pareigūnų paieška rūpinasi komisariatas, o išmokos
bus skiriamos iš rajono

savivaldybės
biudžeto.
Vienkartinė finansinė paskata pareigūnui, paskirtam
dirbti į Rokiškio rajono
policijos komisariatą, būtų
5 tūkst. eurų. Iš šios sumos
galėtų būti mokama ir 250
Eur dydžio stipendija asmeniui, pasirinkusiam studijas
Lietuvos policijos mokykloje, o likusi suma būtų išmokėta jau atvykus dirbti į
Rokiškį. Abiem atvejais pareigūnas įsipareigotų dirbti
Rokiškyje ne trumpiau kaip
3 metus.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

(com), (seb).login20.(com),
seb.login26.(com), (swed).
pagalba-palaikymas.(com)
ir kt.).
Paspaudus gautą aktyvią nuorodą, nukentėjusiajam nurodoma suvesti savo
elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis
(pvz. asmens kodą, banko
kliento kodą), juos suvedus,
iš nukentėjusiojo banko
sąskaitos atliekamos neteisėtos finansinės operacijos.
Gyventojai turėtų nesielgti lengvabūdiškai, ypač
turėtų sukelti įtarimus, kai
skubinamas sandoris ir
įvykiai (išvykstu į užsienį,
daug norinčių pirkti, netyčia užvažiavau į miestą, vėliau nebūsiu ir t.t.), taip pat
kai daiktas parduodamas
pernelyg pigiai palyginus
su rinkos kainomis.

SVARBU - neperduoti
parduodamo daikto, kol neįsitikinama, kad tikrai pinigai Jums pervesti į sąskaitą
ir atvirkščiai- neperduoti,
nepervesti pinigų kol nemapamatėte daikto, neįsitikinote jo kokybe.
Būkite atidūs, kilus įtarimams ar perkant brangų
daiktą Jūs visada galite susisiekti su policijos pareigūnais ir mes visada jums
patarsime,
patikrinsime
įtartinus asmenis. Taip kartu veikdami atimsime iš
sukčių jų lengvą pasipelnymo šaltinį.
Kontaktai
Rokiškyje:
Rokiškio r. PK vyriausiasis
tyrėjas Aidas Kiukys, tel.
867639346, 870062627, el.
paštas: aidas.kiukys@policija.lt.
Panevėžio VPK inform.

Daugėja nusikaltimų elektroninėje erdvėje. Pagrindinės sukčiavimo schemos
2022-07-04 Rokiškio r.
PK gautas Rokiškio miesto gyventojos pareiškimas
apie tai, kad norėdama
parduoti savo telefoną
"Facebook" soc. tinkle
įdėjo skelbimą. Su ja per
„Messenger“ programėlę
susisiekė moteris ir pasakė, kad pirks telefoną
ir sutarė dėl telefono atsiėmimo bei apmokėjimo
sąlygų. Tariama pirkėja
pareiškėjai atsiuntė pavedimo kopiją apie neva
padarytą pavedimą ir pasakė, kad pavedimas gali
vėluoti, nes padarytas iš
kito banko. Pavedimo kopija buvo suklastota, nurodyta neegzistuojanti pavedimo siuntėjo sąskaita,
kiti netikslumai. Pareiškėja, patikėjusi tariama
pirkėja, telefoną atidavė
nepažįstamam jaunuoliui.
Pareiškėjai buvo padaryta
700 eurų turtinė žala.
Pareigūnų
operatyvių
veiksmų dėka įtariamasis
buvo sulaikytas ir jam pareikšti įtarimai pagal LR
BK 182 str. 1 d. (sukčiavimas). Tyrimo metu nustatyta, kad nuo sulaikyto as-

mens padarytų sukčiavimų
yra nukentėję ir daugiau
asmenų. Kituose policijos
komisariatuose jam taip pat
pareikšti įtarimai dėl analogiškų nusikalstamų veikų.
Nusikaltimų elektroninėje erdvėje daugėja, o šiuo
metu populiariausios tokios
schemos:
Schema Nr. 1.
Pareiškėjas, norėdamas
parduoti daiktą internetu
įdeda skelbimą, su juo susisiekia tariamas pirkėjas,
kuris visą laiką naudoja
fiktyvią paskyrą arba telefoną su išankstinio apmokėjimo paslauga ir sutaria,
kad padarys pavedimą bei
atsiųs kopiją. Vėliau atsiunčia ekrano kopiją su pavedimu, padarytu iš kito nei
pareiškėjo bankas ir įtikina
pardavėją, kad pavedimas
atliktas, bet pinigai į sąskaitą „įkris“ vėliau. Po to,
kai daiktas perduodamas
tariamam pirkėjui, paskyra
dingsta su juo susisiekti nebegalima.
Schema Nr. 2.
Pareiškėjas, radęs internete skelbimą ir nuta-

ręs pirkti kažkokį daiktą,
susisiekia su pardavėju, o
pardavėjas pradeda įtikinėti pirkėją, kad šiuo daiktu
susidomėję daug žmonių, ar
jis šiuo metu yra išvykęs į
užsienį ir tik po keleto dienų
grįžęs galės parodyti daiktą,
dažniausiai paprašo avanso
arba pats pirkėjas pasiūlo
avansą. Taip sukčiaujama
dažniausiai
parduodant
kompiuterinę techniką, telefonus, automobilius, butus ir netgi naminius gyvūnus.

Schema Nr. 3.
Pareiškėjui, gavus nuorodą, susijusią su „Vinted“,
„DPD“, „Skelbiu.lt“, „LP
Express“ ir kt. internetinėmis platformomis, kuriose prašoma suvesti banko
kortelės duomenis (kortelės
CCV/CVV numerį, galiojimo datą ir kortelės numerį)
ir atlikus nurodytus veiksmus, sukčiai, neteisėtai įgiję
asmens mokėjimo kortelės
duomenis, juos neteisėtai
panaudoja, atsiskaitydami
internetinėse svetainėse už
prekes ar paslaugas.
Schema Nr. 4.

Sukčius,
paskambinęs
pareiškėjui ir prisistatęs
banko darbuotoju, siekdamas suklaidinti nukentėjusįjį, nurodo apgaulingą
informaciją (pvz. pareiškėjo atžvilgiu daromas nusikaltimas arba būtina atlikti
tariamą elektroninės bankininkystės paskyros saugos
užtikrinimą ar programinės
įrangos atnaujinimą) ir išvilioja elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, t. y. nukentėjusiojo
asmens kodą, prisijungimo
prie elektroninės bankininkystės kodus, kuriuos, prisijungęs prie informacinės
sistemos, neteisėtai panaudoja inicijuodamas finansines operacijas.
Schema Nr. 5.
Pareiškėjas į mobiliojo
ryšio telefoną, tariamai iš
banko gauna žinutę (pvz.
paskyra yra užblokuota arba
neteisėtai nuskaityti pinigai), kurioje nurodyta, kad
norint atblokuoti sąskaitą
arba blokuoti neteisėtus
pinigų pervedimus, būtina
paspausti pateiktą nuorodą
(pvz. (seb)-accpaslaugos.
(com),
e-seb-saskaita.

Nepriklausomas rajono laikraštis
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Rokiškėnų barnis šeimoje nepraėjo be pasekmių
Smurtas artimoje aplinkoje pas mus, palyginus su
Vakarų valstybėmis, - dar
ne taip seniai atsiradusi sąvoka. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas priimtas 2011 metų
gegužės mėnesį. Jį pasirašė Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Per visą šį laiką
iki 2022 m. liepos mėnesio
įvyko ne vienas šio įstatymo pakeitimas. Vis dar pasitaiko situacijų, kai kyla
abejonių, kuris iš konflikto
šeimoje dalyvių yra kaltesnis. Paprastai kaltinimai pareiškiami vienam, o
smurtinius veiksmus būna
atlikęs ir antrasis. Tokia
situacija nutiko ir 2022 m.
birželio 15 d. Rokiškyje.
Vyras savo kaltę
pripažino ir
nukentėjusiosios
atsiprašė
Parodymus policininkams
davęs tuo metu įtariamasis
A. A. papasakojo, kad su sugyventine, prieš kurią smurtavo, gyvena apie 5 metus,
veda bendrą ūkį, turi sūnų.
Tą dieną apie vidurdienį jis
grįžo iš darbo namo papietauti ir su gyvenimo drauge susipyko dėl jo santykių
su ankstesne drauge. Vyras
sakė, kad tuo metu buvo
blaivus. Žodis po žodžio
konfliktas peraugo į didelį
barnį. Vyras pripažino, kad
supykęs savo moterį galėjo
labai negražiais žodžiais išvadinti. Moteris supyko ir,
anot A. A., nuėjusi į kamba-

rį, iš spintos pradėjo traukti
savo sugyventinio drabužius ir mėtyti juos į kiemą.
Įsikarščiavęs, vyras pačiupo sugyventinei už rankos
ir stipriai ją spaudė, o kita
ranka jai sudavė į petį 3-4
kartus. Moteris ištrūko, o
vyras išėjo į kiemą ir rinko
savo išmėtytus daiktus. Tada
ten atėjo sugyventinė, kuri
vėliau byloje įvardijama nukentėjusiąja, ir savo gyvenimo draugą apipylė vandeniu.
Be abejo, vyras supyko dar
labiau. Po ranka pasitaikius
garso kolonėlei, jis šį daiktą
metė į sugyventinę. Bylos
duomenimis, kolonėlė pataikė į veidą. A. A. sakė gerai neprisimenantis, tačiau
jam atrodė, kad nuo smūgio
moteris griuvo. Vėliau sugyventiniai susitaikė, vyriškis
atsiprašė gyvenimo draugės,
tačiau byla taip ir liko kaboti
ant sąžinės.
Išmetė į kiemą
drabužius, batus,
apipylė vandeniu
Nukentėjusiąja pripažinta
moteris iškvietė policiją ir
parašė pareiškimą, nurodydama, kad ją sumušė sugyventinis. Apžiūrėjus moterį
įvykio vietoje, nustatyta, kad
ant smakro, dešinėje pusėje
- kraujuojanti žaizda, o ant
dešinės rankos žasto – kraujosruva bei patinimas. Moteris pripažino, kad tą dieną
abu su sugyventiniu konfliktavo. Ji iš spintos traukė
sugyventinio drabužius ir
nešė į kiemą. Kol vyras rin-

ko išmėtytus drabužius, moteris mėtė į jį batus. Paskui
nukentėjusioji išėjo į lauką,
nešdamasi vandens kibiriuką, ir šliūkštelėjo vandens
ant sugyventinio. Tada moteris leidosi bėgti, nes sugyventinis vijosi. Ji norėjo užsidaryti namų duris, atsisuko
į kiemą, kai atskriejo garso
kolonėlė, kuri, atsitrenkusi
į duris, atšoko ir pataikė jai
į veidą. Smūgis buvo toks
stiprus, kad nukentėjusioji
nuvirto.

mėnesį išdirbant po 30 valandų visuomenės labui nemokamai.

Skirti 6 mėnesiai viešųjų
darbų
Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroras
Renaldas Žalys į teismą krei-

pėsi su pareiškimu dėl bylos
užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. Panevėžio
apylinkės teismo Rokiškio
rūmų teisėja Ledina Šinkūnienė šį pareiškimą tenkino,
nes buvo visos reikalingos
tam sąlygos. Rokiškyje gyvenantis A. A. pripažintas
kaltu pagal Baudžiamojo
kodekso 140 straipsnio 2
dalį. Už šį nusikaltimą jam
skirta viešųjų darbų bausmė
9 mėnesiams, įpareigojant
per šį laiką neatlygintinai
dirbti 30 valandų per mėnesį
visuomenės labui, tačiau ši
bausmė sumažinta trečdaliu, kadangi byla išnagrinėta
supaprastinto proceso būdu,
todėl galutinė bausmė – 6
mėnesiai viešųjų darbų, per

Teks prisiminti ir prieš
dvejus su puse metų
skirtą baudą
Kadangi A. A. buvo neatlikęs anksčiau teismo paskirtos bausmės už vairavimą girtam, 2022 m. liepos
4 d. teismo baudžiamuoju
įsakymu už fizinio skausmo
sukėlimą šeimos narei skirta
bausmė subendrinta su 2019
m. lapkričio 5 d. Panevėžio
apylinkės teismo Kupiškio
rūmų teismo baudžiamuoju
įsakymu paskirta ir neatlikta visa 38 MGL (1900 eurų)
dydžio baudos bausme. Šią
sumą nuteistasis turėtų su-

mokėti per 6 mėnesius nuo
teismo baudžiamojo įsiteisėjimo dienos. Priešingu atveju, ši suma bus išieškoma
priverstinai, antstolio pagalba.
2022 m. liepos 4 d. priimtas teismo baudžiamasis
įsakymas yra neįsiteisėjęs.
Jis išsiųstas nuteistajam. Per
14 dienų nuo šio dokumento
įteikimo nuteistasis turi teisę
pareikšti prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme
žodžiu, prašyti skirti kitokią
bausmę, tačiau praėjus šiam
laikotarpiui, baudžiamasis
įsakymas įsiteisėja ir yra neskundžiamas.
Rita GRIGALIENĖ

nors neoficialus laiko limitas, kiek laukti ir tikėtis,
kad senolis atidarys duris?
M. Garbenis pasikliaudamas savo ilgamete darbo
patirtimi, sako: „Tokio
laiko tarpo, kiek laukti ir
kada kviesti pagalbą, tikrai
nėra.“
„Artimieji, komunikuodami su senyvo amžiaus
žmogumi jiems įprastu periodiškumu, patys turi įvertinti situaciją ir, pastebėję
nukrypimą nuo įprastų normų, kviesti pagalbą. Jeigu
keletą dienų nesusisiekė su
senoliu, jis neatidaro durų,
nėra jokių garsų kambaryje, bute ar name, tai kyla
įtarimas, kad galbūt žmogui sutriko sveikata ir tada
jau reikia nedelsiant kviesti
pagalbą“, – pataria M. Garbenis.
Ką gali ugniagesiai gelbėtojai patarti artiesiems,
kurie turi atskirai gyvenan-

čių vienišų senolių, kaip
jais pasirūpinti, jeigu planuoja išvažiuoti į užsienį ar
atostogauti?
Pirmiausia, pasak M.
Garbenio, reikia susipažinti
su senolio aplinka: kaimynais, giminaičiais. Paprašyti, kad jie aplankytų, pasižiūrėtų, ar žmogus išeina
iš namų, ar grįžta, ar dega
kambaryje šviesos. Tik nepalikti vienišo žmogaus
likimo valiai. „Nes kartais
laiku iškviesta pagalba išgelbėja žmogaus gyvybę“,
– sako Marius Garbenis.
Klaipėdos PGV viršininko Mariaus Garbenio
ilgametėje darbo praktikoje
yra buvę įvairių situacijų:
„Dažniausiai pagal tokius
iškvietimus atvykę susiduriame su standartiniais
atvejais: giminės arba artimieji, kaimynai pasigenda
senolio, jiems niekas kurį
laiką neatidaro durų, mus

iškviečia, ir duris atidarome. Aišku, būna didžiausia nelaimė, kai iškviesti
medikai konstatuoja žmogaus mirtį, bet neretai tikrai pasitaiko, kai atidarius
duris dar spėjama išgelbėti
žmogaus gyvybę. Be abejo,
mano praktikoje yra pasitaikę ne kartą, kai senoliai
neretai užmiršta ir, palikę
ant įjungtos viryklės užkaistą puodą, nueina miegoti. Tuomet prisvyla maistas ir žmogui kyla pavojus
uždusti nuo dūmų. Iš tikrųjų, tokia situacija sudaro
palankias sąlygas kilti gaisrui. Dažniausiai prisvilusio
maisto kvapą užuodžia kaimynai ir mus kviečia, ypač
žinodami, kad tame bute
gyvena senolis. Tokių atvejų yra nemažai“, – pasakoja
M. Garbenis.
Į ką patartina atkreipti
dėmesį vienišų senolių buityje, norint apsaugoti juos

nuo gaisro? Pasak Klaipėdos PGV viršininko, labai
svarbios yra prevencinės
gaisro aptikimo priemonės,
ypač autonominiai dūmų
detektoriai – naktį jie tikrai
įspėtų apie gaisro grėsmę ir
žmogus spėtų saugiai evakuotis. „Gali žmogui kalbėti apie įvairias prevencines
priemones, bet jeigu yra
bėda su atmintimi – tai jau
nieko nepadarysi“, – tikina
pareigūnas.
Kitas svarbus patarimas
– senolio namuose turėtų
būti patikimai veikiantis
gesintuvas. Reikėtų parodyti senoliui, kaip juo teisingai naudotis.
„Ir, be abejo, prižiūrėti
vienišus senolius, dažniau
juos lankyti“, – pataria M.
Garbenis.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
inform.

Vieniši senoliai namuose: ugniagesiai gelbėtojai pataria,
kaip jais pasirūpinti
„Mano artimas senolis gyvena vienas, su juo
dažnai susiskambiname,
bet štai jau kelios dienos
jis į mano skambučius
neatsako. Lėksiu žiūrėti,
kas ten nutiko“. Girdėta
situacija? Tokie atvejai
dažnai baigiasi patrypčiojimu prie uždarų durų ir,
nieko nepešus, ugniagesių
gelbėtojų kvietimu atidaryti duris. Priešgaisrinės
saugos ir gelbėjimo departamento duomenimis,
ugniagesiai gelbėtojai šiemet jau 704 kartus vyko
atidaryti durų (pernai per
tą patį laikotarpį 711 kartų).
Prieš atidarydami duris
ugniagesiai gelbėtojai niekada nežino, kokį ras patalpose esantį žmogų – spės jį
perduoti medikams ir išgelbėti gyvybę, ar ras jau mirusį. Galima pasidžiaugti,

kad šiemet išgelbėti keturi
asmenys, pernai – vienas.
Daugiausia iškvietimų
atidaryti duris šiemet sulaukta Kauno apskrityje –
174, Klaipėdos apskrityje
tokių gelbėjimo darbų atlikta 117, Šiaulių apskrityje – 99, Vilniaus apskrityje
fiksuoti 25 durų atidarymo
atvejai.
Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
viršininkas Marius Garbenis pasakoja, kad dažniausiai ugniagesius gelbėtojus
kviečia giminaičiai, artimieji, kurie rūpinasi vienišu senoliu, arba kaimynai,
jau pajutę nemalonų kvapą,
sklindantį iš kaimyno buto,
arba sunerimę, jei ilgesnį
laiką jo nemato. „Visada
nedelsdami reaguojame į
tokius pagalbos prašymus“,
– patikina jis.
Kada kviesti ugniagesius gelbėtojus, ar yra koks
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Lietuvos valstybės diena Rokiškyje – tautiškumas ir pagarba senovei

Kasmet Lietuvos valstybės dienos paminėjimui
21 valandą viso pasaulio
lietuviai vienybės vardan
gieda „Tautišką giesmę“.
Ši tradicija gyvuoja nuo
2009-ųjų, kai himnas buvo
giedamas, minint Lietuvos
vardo tūkstantmetį. Nepamiršo šios tradicijos ir
rokiškėnai. Tik jie neapsiribojo himno giedojimu
ir surengė dar vieną tautiškumo šventę. Nors visą
dieną pliaupė lietus ir negailestingai kėsinosi sugadinti planus surengti šventę su daugybe veiklų šalia
Rokiškio krašto muziejaus
esančioje pievelėje, tarsi
stebuklingai prieš šventės
pradžią iš už debesėlių išlindo saulutė ir šventę paskelbė pradėta.
Edukacijos nukėlė į
senovę
Visa, kuo kvietė užsiimti
šventės organizatoriai, tarsi
nukėlė į senesnius laikus,
alsavo lietuvybe. Rokiškio
krašto muziejaus direktorės pavaduotojas muziejinei veiklai Giedrius Kujelis
mokino, kaip paprasčiausiais įrankiais nusikalti žalvarinius papuošalus: žiedus,
grandinėles,
apyrankes.
Liaudies instrumentų pažinimo programa „Iš močiutės
skrynios“ kvietė susipažinti
su senaisiais lietuviškais
muzikos instrumentais, kurių vienas priminė anksčiau

lyginimui skirtą kočėlą, ten
pat – ir kanklės, barškutis,
molinukas, skudučiai bei
kiti paprasti ir buityje, ir
muzikoje naudoti daiktai.
Rokiškio kultūros centro
folkloro ansamblis „Saulala“ ne tik mokė rišti aukštaitišką nuometą, tačiau šoko,
grojo bei dainavo. Norinčių užsirišti aukštaitišką
nuometą netrūko. Daugelis
moterų, užsirišę nuometus,
skubėjo fotografuotis prie
specialaus stendo.

važiavę svečiai iš Latvijos
– muzikos grupė „Viraksne“ (vadovas Ingus Paeglis)
iš Jakabpilio rajono, Atašienės. Jie buvo pakviesti
koncertuoti į Kavoliškio
apylinkes, ant Moškėnų piliakalnio, tačiau nesusilaikė ir užsuko pažiūrėti, ką
veikia rokiškėnai Rokiškio
dvare – muziejuje. Muzikos
grupė pabandė pasidaryti lėles iš žolynų, jomis pasidabino, apžiūrėjo, kaip vyksta
edukacijos.

Žaidimai ir atrakcijos
Turbūt šventės programa
šiek tiek buvo koreguota,
nes be numatytų žaidimų
kroketo bei Vikingų šachmatų buvo galima šaudyti
lankais, vaikams savo taiklumą išbandyti, mėtant
kankorėžius į krepšį ar išbandyti kažką panašaus į
kėglius. Be to, ankstesnėse
šventėse itin pasiteisinęs
užsiėmimas – iš žolynų sukurti lėlytes, kuriomis galima pasipuošti, sutraukė nemažą būrį tiek mažųjų, tiek
suaugusiųjų. Šią edukaciją
surengė Bajorų lėlių teatro
„ČIZ“ atstovės Nijolė Čirūnienė bei Dalia Ziemelienė.
Moterys nepamiršo atsivežti
ir savo teatre naudojamų lėlių, kurias vaikai galėjo bandyti prakalbinti.

Prekybininkai siūlė šį tą
įdomaus
Šventės nepamiršo ir
prekybininkai. Tiesa, buvo
tik dvi palapinės su išskirtinėmis prekėmis, bet jos
– tikrai dėmesio vertos. Prekiautojos sakė, kad dalyvaujančios ir įvairiose mugėse,
tad jų gaminių tikrai dar
bus progų įsigyti. Rankomis
išpiešti puodukai, gintaro
ir lino papuošalai, lininės
skraistės, mezginiai bei nėriniai, apyrankės su akmenukais, nešančiais sėkmę
ir dar daug visko... Pirmą
kartą teko išgirsti, kad ir iš
dilgėlės puošto galima pasigaminti skraisčių, galvos
apdangalų.

Užsuko svečiai iš
Latvijos
Į šventę užsuko ir pro šalį

Istorinius šokius
išbandė ir meras
Rokiškio kultūros centro
istorinių šokių kolektyvas
„Saltare la Lavanda“ visus norinčius mokino šo-

kių žingsnelių bei įtraukė į
bendrą šokį. Šio kolektyvo
šokiai susilieja su italų Viduramžių dvasia bei su pagonybės tradicijomis. Nuo
vaikų iki garbingo amžiaus
senjorų, tiek moterys, tiek
vyrai, ir netgi Rokiškio rajono savivaldybės meras
Ramūnas Godeliauskas sukosi rateliuose kartu su šio
kolektyvo merginomis.
Vieningai užtraukė
„Tautinę giesmę“
Atėjus metui užtraukti
„Tautišką giesmę“, į sceną,
norėdamas visus sutelkti
bendram himno giedojimui, užlipo Rokiškio kultūros centro moterų choras
„Medeina“ (vadovė Giedra
Markevičienė). Šis šventės
momentas sutraukė turbūt
didžiausio šventės dalyvių
dėmesio ir patvirtino, kad
mūsų patriotizmas, nepaisant įvairių išbandymų, niekur nedingo.
Įteiktos mero padėkos
Po himno laukė dar viena
šventiška staigmena – įteiktos padėkos. Mero padėkos
įteiktos penkiems Rokiškio
miesto bei rajono gyventojams:
Velykalnio bendruomenės nariui Algimantui Einoriui - už entuziazmą, energiją, pastangas kurti gerovę
bendruomenėje, už gerą pavyzdį visiems (Šis darbštus
žmogus sulaukė gėlių ir
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sveikinimų ir iš Velykalnio
bendruomenės vadovo Stasio Mekšėno);
Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės nariui Domantui Čypui - už Lietuvos ir
Rokiškio vardo garsinimą,
aukštus ledo ritulio sporto
šakos pasiekimus;
Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės nariui Jauniui
Jasinevičiui - už Lietuvos ir
Rokiškio vardo garsinimą,
aukštus ledo ritulio sporto
šakos pasiekimus;
Rokiškio kūno kultūros
ir sporto centro sportininkei
Vaigai Čečytei - už Lietuvos
ir Rokiškio vardo garsinimą, aukštus dziudo ir sambo
sporto pasiekimus;
Mažvydui Pauriui - už
Lietuvos ir Rokiškio vardo
garsinimą pasaulyje, aukštus lengvosios atletikos
sporto pasiekimus.
Padėkos už dalyvavimą
dailės konkurse „Sidabro
vainikėlis“
Dvi kūrybingos kraštietės sulaukė padėkų iš Lietuvos etninės kultūros globos
tarybos.
Nuo 2013 metų Lietuvoje
kasmet rengiami moksleivių
liaudies dailės konkursai
„Sidabro vainikėlis“. Juose
dalyvauja jaunieji meistrai,
atrandantys lietuvių liaudies
meną, amatus, ir įkvepiantys
jiems naujos gyvybės. Tokių
vaikų kasmet į konkursą susirenka per 400. Finalinės
parodos darbai jau būna

atrinkti aštuoniuose regioniniuose turuose. Vertinti
pateikiami Lietuvos etnografinių regionų unikalumą
atspindintys darbai. Kasmet
šeši konkurso laimėtojai
tampa jaunaisiais liaudies
meno ambasadoriais, kurių
pavyzdys įkvepia prisidėti
prie liaudies meno gyvybingumo šiandien.
Šiais metais Lietuvos
etninės kultūros globos taryba perdavė padėką Rūtai
Kolosovaitei bei jos mamai
Obelių gimnazijos mokytojai Gitai Kolosovienei – už
tai, kad prisidėjo prie dukters meninio ugdymo.
Folkroko grupė
„Žalvarinis“ – kitoks
folkloras ir tautiškumas
Valstybės dienos paminėjimo šventės vakarą vainikavo žymiausia Lietuvos
folkroko grupė iš Vilniaus
„Žalvarinis“. Jauni atlikėjai
į visumą sutelkė keletą stilių – roką, folklorą, bliuzą...
Galbūt ne visus vyresnio
amžiaus klausytojus tokia
muzika tenkino, o galbūt išbaidė be perstojo puolantys
uodai, vėlyvas metas, tad
žiūrovų gretos ėmė retėti.
Šventės metu virš Rokiškio krašto muziejaus erdvės
skraidė ir Lietuvos Respublikos vėliavą skraidino du
parasparniai, ant kurių vieno matėsi užrašas „Rokiškio
Sirena“...
Rita GRIGALIENĖ

PENKTADIENIS 07.15

KETVIRTADIENIS 07.14

TREČIADIENIS 07.13
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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 Smalsumo genas
12:30 Pasaulio puodai
13:30 Gyvenk kaip galima
švariau
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Mūšio laukas
12:30 Nacionalinė
ekspedicija
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Slėpynės

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 Pusryčiai pas
kaimyną
12:30 Gimę tą pačią dieną
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:25 Viktorija
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas.

2022-07-12
22:00 Slėpynės
22:55 Grančesteris
23:45 Hadsonas ir Reksas
00:30 Pusryčiai pas kaimyną
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

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 Vestuvių metai
00:20 Naktinė pamaina
01:25 Elementaru
02:25 X mutantai

13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Sabotažas
00:40 Mirtinas ginklas
01:35 Viešpatavimas
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris

14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Mirties kelias
22:45 Griaustinio dienos
00:50 Strėlė
01:45 Akloji zona

Btv

Tv3

Lnk

06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Tunelis
08:55 Meilės sūkuryje

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

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

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Grilio skanėstai
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Siaubingosios gamtos
stichijos
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė

22:55 Grančesteris
23:45 31-oji nuovada
00:30 Mūšio laukas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio puodai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Praeitis ateičiai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

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 Terminatorius 2. Teismo
diena
01:30 Elementaru
02:30 X mutantai

Tv3

Lnk

06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Tunelis
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

06:10 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai 4
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį

Vasaros lyga
22:15 Kietas faras
00:15 Kova
02:10 Viktorija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Mano geriausias draugas
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Išpažinimai
04:35 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

11:00 Aistros spalva
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:00 Lidl grilio talentai
18:30 TV3 žinios
19:30 Ledynmetis
21:05 Insurgentė
23:30 Kruvini pinigai
01:50 Terminatorius 2. Teismo
diena
04:40 X mutantai

Tv3
06:00 Bakuganas. Kovos planeta
06:30 Legenda apie Korą
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Tunelis
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

Lrytas

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 Baltųjų rūmų šturmas
01:10 Mirtinas ginklas
02:00 Sabotažas
03:50 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:35 Alchemija
05:05 Kultūrinė dokumentika

14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom
21:00 Mirties prabudimas
22:50 Mirties kelias
00:35 Strėlė
01:30 Akloji zona

Btv

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Siaubingosios gamtos
stichijos
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė

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

06:15 Pakvaišusi porelė
06:50 Ūkininkas ieško žmonos
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rimti reikalai
11:00 Keičiu žmoną. Įžymybės
12:00 Vidurdienio žinios

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
16:00 Kalnietis

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Klausimėlis
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
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika

mėnesį vyksiantį Europos
čempionatą.
Nors susižaisti su A.
Raupelytė daug laiko nebuvo,
pastaroji taip pat jau turi patirties suaugusiųjų lygyje, todėl Rokiškyje jos varžovėms
nepaliko didesnių vilčių.
Bronzos medalius iškovojo Gerda ir Rugilė Grudzinskaitės. Jos akistatoje dėl
bronzos po labai įtempto mūšio 2-1 (21:18, 19:21, 21:19)
įveikė K. Šantarytę ir E. Matiukaitę.
Vyrų varžybų pusfinalyje
praėjusių metų Lietuvos čem-

pionai A. Vasiljevas ir R. Juchnevičius 2-0 (21:15, 21:13)
nugalėjo Artūrą Vincėlovičių
ir Arną Rumševičių, o Linas
Petravičius ir Gilbertas Kerpė 2-0 (22:20, 21:14) palaužė Tomą Staševičių ir Emilį
Bartkų.
Vyrų finalas buvo tikra šių
varžybų puošmena. A. Vasiljevas ir R. Juchnevičius po
dramatiškos ir peermainingos kovos 2-1 (16:21, 21:17,
17:15) palaužė L. Petravičių
ir G. Kerpę bei tapo nugalėtojais.
Trečiojo seto pradžioje

L. Petravičius ir G. Kerpė
dar pirmavo 6:2, bet vėliau
varžovai rezultatą išlygino,
o dramatiškoje pabaigoje
lemiamas buvo R. Juchnevičiaus blokas.
Kovoje dėl trečiosios
vietos T. Staševičius ir E.
Bartkus 2-0 (21:13, 21:15)
įrodė pranašumą prieš A. Vincėlovičių bei A. Rumševičių.
Pirmajame Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionato etape varžėsi 18 moterų ir
23 vyrų komandos.
Šių metų Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionatą

sudaro trys etapai. Antrasis
etapas vyks Vilniuje liepos
23-24 dienomis, o finalinis
trečiasis – rugpjūčio 6-7 dienomis taip pat Vilniuje.
Finaliniame etape dėl
čempionų vardų aikštyne prie
Baltojo tilto grumsis po 16
porų. Pagrindinėse varžybose
vietas užsitikrins 4 komandos
su didžiausiu FIVB reitingu,
8 poros su didžiausiu LTF
reitingu po dviejų etapų, o dėl
likusių 4 vietų dvejetai kovos
atrankoje.
BNS inform.

Btv

17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Kitas pasaulis. Kraujo karai
23:15 Mirties prabudimas
01:05 Strėlė

12.30 Neatrasta Rusija
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Gyvi
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Pokalbiai prie jūros
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Pokalbiai prie jūros
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
16.00 Reporteris
16.30 Gyvi
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Klausimėlis
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Neišsižadėk
22.30 Reporteris
23.00 Klausimėlis
23.30 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

Lnk

13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Pagrobimas 3
23:10 Traukinių žymėjimas 2
01:25 55 žingsniai
03:30 Baltųjų rūmų šturmas

Lrytas

12.30 Renkuosi studijuoti
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
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

Lrytas

Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionato 1 etapo finalinė diena Rokiškyje
Sekmadienį Rokiškyje,
Velykalnio aikštyne, finišavo pirmasis TopSport Lietuvos paplūdimio tinklinio
čempionato etapas. Jame
triumfavo Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė bei
Artūras Vasiljevas ir Robertas Juchnevičius.
Tik šiam turnyrui kartu
susibūrusios M.Paulikienė ir
A.Raupelytė ketvirtfinalyje
2-0 (21:19, 21:12) nugalėjo
Aušrinę Kulvičiūtę ir Svetlaną Bekiš-Šturo, o pusfinalyje
2-0 (21:11, 21:11) nepaliko

didesnių vilčių Karolinai
Šantarytei ir Evelinai Matiukaitei.
Kitame pusfinalyje Skalvė Križanauskaitė ir Ariana
Rudkovskaja po dramatiškos kovos 2-1 (17:21, 21:15,
15:12) palaužė seseris Gerdą
ir Rugilę Grudzinskaites.
Nei vieno seto turnyre nepralaimėjusios M. Paulikienė ir A. Raupelytė finale 2-0
(21:13, 21:13) pranoko A.
Rudkovskają ir S. Križanauskaitę. M. Paulikienė su kita
partnere – Erika Kliokmanaite – turi kelialapį į rugpjūčio
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PASLAUGOS

PERKA

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas automobilių
kėbulų meistras Rokiškyje.
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Ūkininko ūkis
ieško traktorininko
- mechanizatoriaus,
kombainininko su patirtimi
dirbti su nauja vakarietiška
technika. Darbas Rokiškio
rajone . Tel. 8 620 15 919.
Rokiškis
• MB Verslidėja reikalinga
turinti patirties buhalterė.
Kuri galėtų tvarkyti ne
vienos įmonės buhalterinę
apskaitą nuo pirminių iki
galutinių finansinių ataskaitų
pateikimo. Atlyginimas nuo
1000 Eur. Siųsti CV el. paštu:
buhalterija@verslideja.lt .

Tel. 8 615 86 093. Rokiškis
• Ieškomas žmogus-firma
ofiso įrengimui .
Tel. 8 612 59 168. Rokiškis
• Reikalingas betonuotojas
rūsio grindų betonavimui.
Skambinti nurodytu telefonu .
Tel. 8 615 55 895. Rokiškis
• Reikalingi darbui
apdailininkai (tinkavimasglaistymas-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

IEŠKO DARBO
• Moteris ieško bet kokio
darbo Rokiškio rajone.
Tel. 8 624 11 019. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo ar
traktorininko-eskavatorinko
darbo. Tel. 8 655 16 412.
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turiu B,
C, Tr1, Tr2, SZ kategorijos
pažymėjimus. Automobilių
remontas. Tel. 8 675 72 055.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu
vairuotojos pažymėjimą.
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos
darbo . Tel. 8 636 35 260.
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Rokiškis
• Išėję į darbą neturite kas
pavedžiotu jūsų šuniuką?
Ar išvykstate ir neturite kam
palikti? Rašykite man, mielai
pavedžiosiu jūsų šuniuką už
sutartinę kainą.
Tel. 8 698 38 860. Rokiškis
• 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
traktoriaus kategorijos teisės
ir SZ. Esu be žalingų įpročių.
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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• 1 kambario butą, 3
auk&scaron;tas, su balkonu .
Tel. 8 647 87 342. Rokiškis
• Administracinės paskirties
pastatą su žemės sklypu už
buto kainą! Pramonės 9D,
Rokiškis.92 kv. m, visos
komunikacijos, puikus
privažiavimas, didelė
asfaltuota aikštelė. Žemės
sklypas 4,4 a. Galimi mainai
į kitą nekilnojamąjį turtą
Rokiškyje arba nuoma . Kaina
39000 Eur. Tel. 8 633 11 311.
Rokiškis
• Erdvų 66 kv. m 3 kambarių
butą Rokiškio mieste,
Panevėžio g. 4. Namas
mūrinis, plastikiniai langai,
erdvus, didelis balkonas.
Sudėtas ąžuolinis parketas,
šarvo durys, yra tamsus
kambariukas. Butas šviesus
ir šiltas. Ketvirtas aukštas.
Kaina 58000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Šviesų šiltą 3 kambarių
butą Širvio g. 13. Plastikiniai
langai, erdvi virtuvė,
įstiklintas balkonas.
Šildymo sąskaitos nedidelės.
Šalčiausia mėnesį 64 Eur.
Priešais namą vaikų žaidimo
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aikštelė. Kaina 44000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 1 kambario su atskira
virtuve butą Juodupėje,
Tekstilininkų g. 4-e aukšte.
Tualetas kartu su vonia.
Įstiklintas balkonas, virtuvėje
plastikinis langas, kambaryje
ne, šarvuotos durys. Bendras
plotas 28,59 kv. m., butui
priklauso rūsys . Kaina
7500 Eur. Tel. 8 692 45 152.
Rokiškis
• 3 kambarių 67 kv. m butą
su daliniais baldais .
Tel. 8 620 36 306. 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
• Žemės ūkio paskirties
žemės sklypas 9,67ha ploto
Zarasų raj., Didėjos k.,
netoli didelio ežero (kad. nr.
4364/0002:0064) arba keičiu
į 2 kambarių butą Rokiškyje.
Kaina 31000 Eur.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis

• Žemės ūkio paskirties žemės
sklypą Rokiškio raj., Obelių
sen., Šileikių k. 8,0872 ha
ploto (kad. nr. 7325/0001:6).
Atlikti geodeziniai
matavimai. Be tarpininkų.
Arba keičiu į 2 kambarių butą
Rokiškyje. Kaina 27000 Eur.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 3,5
ha sklypą Kurklaičių I k .
Tel. 8 616 87 146. Rokiškis
• 2 kambarių butą Pandėlio
g. 31-5, Rokiškis. Vonia ir
WC kartu. 2 aukštas. Atskiras
įėjimas iš kiemo pusės.
Namas plytinis (1972 m.)
Šildymas: kieto kuro katilas.
Dujos: gamtinės. Bendras
plotas 60,48 kv. m . Kaina
28000 Eur. Tel. 8 621 27 880.
Rokiškis
• Erdvų trijų kambarių butą
Kupiškyje, Mažylio g., 5-ame
aukšte. Yra du san. mazgai .
Kaina 26500 Eur.
Tel. 8 650 38 040. Kupiškis
• 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

NUOMA

• Pora ieško išsinuomoti 3
kambarių butą mikrorajone .
Tel. 8 627 00 610. Rokiškis

KITA

• 200 l talpas. 5 Eur/vnt .
Tel. 8 603 03 336. Rokiškis
• Įvairias supjaustytas
medžio atraižas. Vežu po 2,5
m. 1 erdmetrio kaina 40 Eur .
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 604 61 191. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas.
Vežu po 2,5 m. 1 erdmetrio
kaina 60 Eur . Kaina 60 Eur.
Tel. 8 621 30 354. Rokiškis
• Naudotą šildymo katilą
Kalvis 4b Solo su rinke.
Yra aprišimo mazgas
su siurbliuku, kaminas
nerūdijančio plieno. Kaina
300 Eur. Tel. 8 685 40 071.
Rokiškis
• Malkas rąstais, kaladėmis,
skaldytas. Tel. 8 680 49 599.
Rokiškis
• Medžio padėklus. Yra 3vnt
- 10 Eur . Tel. 8 628 28 989.
Rokiškis
• Kepsninę - rūkyklą . Kaina
400 Eur. Tel. 8 698 04 622.
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę
medieną. Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Rūkyklą su krosnele. Kaina
320 Eur. Tel. 8 638 92 946.
Rokiškis
• Mišrias skaldytas malkas
įvairiais kiekiais, savo
transportu galiu pristatyti
į vietą . Tel. 8 604 86 441.
Rokiškis
• 3 l stiklainius. Po 0,30 Eur .
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• 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 .
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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
• 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

PAŽINTYS

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą šaldiklį Snaigė.
Būklė labai gera, šaldo gerai .
Kaina 140 Eur.
Tel. 8 680 88 326. Rokiškis
• Geros būklės ketaus
radiatorius. Viso yra 7 vnt.
2x10, 2x9, 14, 18, 17 sekcijų.
Vienos sekcijos kaina 2 Eur .
Tel. 8 624 10 109. Rokiškis
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• Radiatorius . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 699 28 976. Rokiškis
• Pigiai naudotus bet
veikiančius šaldytuvą ir
šaldiklį. Tel. 8 687 19 594.
Rokiškis
• Naudotą gerai veikiančią
Samsung 4,5 kg . Kaina 80
Eur.
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Gerai veikiantį šaldytuvą
Elektrolux . Kaina 85 Eur.
Tel. 8 687 52 641. Rokiškis
• Skubiai šaldytuvą,
skalbimo mašiną. Mažai
naudota, geros būklės. Kaina
sutartinė . Tel. 8 646 94 041.
Rokiškis
• 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
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
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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.
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

BALDAI

• Naują Lenkiško purkštuvo
siurblį. Čedasai .
Tel. 8 688 78 623. Rokiškis
• Grėblio Dobilas priekinį
reduktorių. Čedasai .
Tel. 8 688 78 623. Rokiškis
• T-25 traktoriaus kuro
siurblį. Dar neišimtas, galima
patikrinti iki šeštadienio pietų.
Kaina sutartinė. Čedasai .
Tel. 8 688 78 623. Rokiškis
• E-281, E-302 diržą ir kitas
dalis . Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• MTZ-80 dangtį. Su rimtu
pirkėju kaina derinama .
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 696 34 369. Rokiškis
• Dviejų vagų lenkišką bulvių
kasamąją. Veikia, reikia
pasitvarkyti . Kaina 370 Eur.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Yanmar YM2000. 20 Ag

• Naują dvigulį 180x200
cm čiužinį. Storis 20 cm, iš
Vokietijos . Kaina 100 Eur.
Tel. 8 696 61 155. Rokiškis
• Geros būklės erdvią spintą.
Neišlūžus. Matmenys
200x150x60. Juodupė.
Pasiimti patiems. Kaina
100 Eur. Tel. 8 606 73 678.
Rokiškis
• Tvarkingą kompiuterio
kėdę. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Svetainės komplektą iš
Vokietijos . Kaina 160 Eur.
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Nebrangiai naudotus baldus:
virtuvės spinteles, 4 vnt.,
vyšninės spalvos, senovines
spintas, 3 vnt., sofą lovą,
viengulę lovą..
Tel. 8 687 19 594. Rokiškis
• Masyvų ąžuolinį stalą su 4
minkštomis kėdėmis .

Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• 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

Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Baldų komplektą, kampinę
spintą. Aukštis 210cm, gylis
60cm. Kaina derinama .
Kaina 290 Eur.
Tel. 8 624 26 219. Rokiškis
• Odinę sofą su foteliu .
Kaina 70 Eur.
Tel. 8 699 28 976. Rokiškis
• Labai geros būklės vonios
spintelę su praustuvu . Kaina
70 Eur. Tel. 8 695 46 870.
Rokiškis
• 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

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

GARSO TECHNIKA

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Grotuvą Jvc . Kaina 25 Eur.
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• 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
radijas, jungtys gitarai ir
laidiniam mikrofonui .
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Nešiojamąjį kompiuterį
Lenovo . Kaina 120 Eur.
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Galingą kompiuterį MSI
GL72 7RD. Cpu i5-7300 Hq,
Ssd 512 GB, Ram, 16 GB,
Ddr 4, vaizdo plokštė Gtx
1050, ekranas 17,3 colio
Full hd. Baterija laiko apie
3 valandas. Kaina galutinė .
Kaina 350 Eur.
Tel. 8 692 25 335. Rokiškis
• 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

• Žemuoges .
Tel. 8 604 90 724. Rokiškis
• Mėlynes. 6 Eur/l. Didesnį
kiekį atvežu .
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

PREKĖS VAIKAMS

VAIZDO TECHNIKA
• Mažai naudotą televizorių
Samsung Smart 126 cm .
Kaina 220 Eur.
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Dovanoju rusvą gaidį 4-5
mėn. amžiaus. Obelių sen .
Tel. 8 625 34 021. Rokiškis
• 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

• Visiškai naują mobilų
telefoną Samsung Galaxy
A22 5G . Kaina 100 Eur.
Tel. 8 675 13 886. Rokiškis
• Be defektų telefoną
Samsung Galaxy J4 Plus .
Kaina 50 Eur.
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną
Samsung ACE GT-S5830 .
Kaina 20 Eur.

MAISTO PRODUKTAI

• Geros būklės vežimėlį.
Lengvai susilanksto . Kaina
35 Eur. Tel. 8 609 94 107.
Rokiškis
• Geros būklės naudotą
mergaitišką dviratį . Kaina
45 Eur. Tel. 8 620 53 934.
Rokiškis
• Lengvą šveicariško dizaino
paspirtuką Micro. Aukštis
reguliuojasi. Tinka iki 100
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kg. Nedidelis defektas nusitrynusi rankena, bet
važinėti tas netrukdo. Matosi
antroje foto . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 698 76 238. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Nedaug naudotą gerai
veikiančia el. žoliapjovę
nedideliems plotams . Kaina
35 Eur. Tel. 8 682 31 964.
Rokiškis
• Elektrinę benzininę
žoliapjovę . Kaina 99 Eur.
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Trimerius . Kaina 80 Eur.
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA
• Diskinį pjūklą . Kaina
85 Eur. Tel. 8 687 16 357.
Rokiškis
• Pigiai sausą pjautą
statybinę medieną: 20x20 cm,
20x5 cm, 10x10 cm. Ilgis 6 m
. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Gipso keltuvą. Pirktas
dėl savo poreikių, atliko
darbą. Pirktas naujas . Kaina
100 Eur. Tel. 8 603 03 336.
Rokiškis
• Dujinį degiklį su žarna.
Keturi metrai (be dujų
uždarymo) . Kaina 10 Eur.
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Nenaudotą elektros įvado
dėžę į pastatą . Kaina 15 Eur.
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Naudotus garažo vartus
3,2x2,35 m. Iš vidaus yra
kabliai uždarymui . Kaina
40 Eur. Tel. 8 612 81 356.
Rokiškis
• Difuzinę plėvelę. 4 rulonai .
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 626 36 407. Rokiškis
• Miniralinė vatą. 14 pak .
Kaina 8 Eur.
Tel. 8 626 36 407. Rokiškis
• Naują nenaudotą elektrinį
pjūklą . Kaina 30 Eur.
Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• Mitto išlyginamąjį mišinį.
10 maišų po 6 Eur .
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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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Naują neišpakuotą iš dėžės
el. paspirtuką Xiaomi Mi
Pro 2. Maksimalus greitis
25 km/h, deklaruojamas
nuvažiuojamas atstumas iki
45 km vienu įkrovimu . Kaina
400 Eur. Tel. 8 624 10 109.
Rokiškis
• VW Passat. Fl, 1,6 l,
74 kW. Benzinas, kuro
sąnaudos 100km/6 l. TA
2 m. Tvarkingas. Diržai
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nauji, sankaba gera. Salonas
gražus, veliuras. Yra kablys.
Androidas įdėtas. Padangos
geros. Kaina 1250 Eur.
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Triratį bėginį dviratį . Kaina
400 Eur. Tel. 8 614 70 368.
Rokiškis
• Naują el. paspirtuką
Xiaomi Mi Scooter 1S. Pilna
komplektacija, tik pabadytas.
Visi lipdukai yra. Naujo kaina
360 Eur., atiduodu už 250 Eur.
Tel. 8 626 75 848. Rokiškis
• Motorinį dviratį . Kaina
95 Eur. Tel. 8 626 71 992.
Rokiškis
• Moterišką dviratį Pegasus .
Kaina 170 Eur.
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Vaikišką dviratį Kato .
Kaina 190 Eur.
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Moterišką dviratį.
Išrašome PVM sąskaitą-

faktūrą . Kaina 170 Eur.
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Nauja el. paspirtuką Evo-7.
Kaina 500 Eur.
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• VW Sharan. 1999 m., 1,9 l,
TDI, 81 kW, TA iki 2024-06. 7
sėdynės . Kaina 1000 Eur. Tel.
8 679 14 253. Rokiškis
• Pripučiamą valtį Ufimka 21.
Naudota . Kaina 100 Eur. Tel.
8 612 15 298. Rokiškis
• Kokybišką vokišką kalnų
dviratį Carver PHT150
Hardteil. Rėmo dydis M, ratų
dydis 26 coliai. Visos detalės
Shimano Deore XT lygio.
Priekinė šakė orinė Manitou
Marvel, rakinama nuo vairo.
Hidrauliniai stabdžiai Hayes
Prime Sport. Kaina 340 Eur.
Tel. 8 682 35 204. Rokiškis
• 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.

Pradėti sporto komplekso statybos darbai

Pajudėjo sporto komplekso statybų darbai- statybų aikštelėje sujudo sunkioji
technika, ruošianti pagrindą

darbų pradžiai. Statybų vieta aptverta jau prieš mėnesį,
čia vyko parengiamieji darbai: suvežta įranga, gyvena-

mieji darbininkų nameliai,
pajungta elektra. Šiemet
planuojama pastatyti komplekso pamatus ir sienas.

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
• 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
• Naudotą 4 bėgių dviratį.
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

• Dalimis Golf 4 motion. 1,9
l, TDI, 85 kW, turbo 110 kW,
su garantija, sankaba keista
nauja prieš metus .
Tel. 8 650 86 798. Rokiškis
• 1998 m. Passat B5 dalimis .
Tel. 8 640 32 024. Rokiškis
• Tvarkingus Audi A3 ratus
su geromis žieminėmis
padangomis R15 . Kaina
160 Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Turbiną nuo Audi A4, 2006
m., 74 kW .

Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Padangas R15. Apie 4,5 mm.
Už visus 50 Eur .
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• 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
• Škoda originalius ratlankius
R16 5/112 . Kaina 200 Eur.
Tel. 8 641 48 433. Rokiškis

Laisvės frakcijos atstovė
Monika Ošmianskienė su
kolegomis inicijuoja tokią
Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymo pataisą tikėdamasi,
kad pakeitimas paskatins
gyventojų fizinį aktyvumą.

katingumo paslaugas, įsigaliojo nuo sausio ir darbdavys
sveikatingumo išlaidoms vienam darbuotojui gali skirti iki
480 eurų per metus.
Suomijoje darbdavys už
darbuotojo sveikatingumo ir
kultūros paslaugas gali sumokėti iki 400 eurų per metus.
Pataisos iniciatoriai pažymi, kad Lietuvoje 85 proc.
vyrų ir 90 proc. moterų neįgyvendina Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamos
fizinio aktyvumo normos: per
savaitę sportui skirti 300 minučių.
Aiškinamajame rašte patiekiami duomenys, kad Lietuvoje visiškai nesportuoja ir
nesimankština apie 44 proc.
gyventojų, apie 4 proc. mirčių
siejamos su mažu fiziniu aktyvumu.

Eurobarometro tyrimas taip
pat rodo, kad Lietuvoje padaugėjo fiziškai pasyvių gyventojų – nuo 46 proc. 2013 metais
iki 51 proc. 2017 metais.
„Vadinasi, situacija Lietuvoje tik blogėja ir nesiimant
aktyvių veiksmų, neskatinant
asmenų sportuoti ir sveikatintis, situacija tik dar labiau
pablogės. Šiuo metu fiziškai
pasyvių gyventojų ES yra 46
proc., todėl vidutinis Lietuvos
gyventojas yra gerokai pasyvesnis nei ES vidutinis gyventojas“, – sakoma aiškinamajame rašte.
Daugiausiai besimankštinančių, reguliariai sportuojančių asmenų yra Suomijoje (69
proc.), Švedijoje (67 proc.) ir
Danijoje (63 proc.).
BNS inform.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

Siūloma darbuotojo sportui skirtų iki 600 eurų
per metus neapmokestinti pajamų mokesčiu

Pagal projektą, GPM nebūtų apmokestinama darbdavio
apmokėta suma už darbuotojui
suteiktas sporto ir sveikatingumo paslaugas, jeigu jų vertė
neviršija 600 eurų per metus.
Iniciatoriai pažymi, kad panaši tvarka galioja aplinkinėse
šalyse: Švedijoje už vieno darbuotojo sveikatinimą darbdavys gali skirti iki 500 eurų per
metus, Estijoje – iki 400 eurų
per metus.
Latvijoje mokestinė priemonė, leidžianti darbdaviui
sumokėti už darbuotojo svei-
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Liepos 12-oji,
antradienis,
28 savaitė

14 psl.

Vištienos salotos su pomidorais ir feta

INGREDIENTAI:
• 500 gramų Vištienos krūtinėlės
(arba vištienos šlaunelių)
• 300 gramų salotų mišinio (arba
romaninių salotų)
• 150 gramų fetos sūrio
• 2 saujos graikinių riešutų
• 2 vienetai pomidorų (vidutinio
dydžio)
PATIEKIANT:
• 5 šaukštai balzaminio acto
• 3 šaukštai alyvuogių aliejaus
• 2 šaukštai vandens
• 1 šaukštas itališkų žolelių
• 1 šaukštas medaus
• 2 skiltelės česnako (didesnių)
• 1/4 šaukštelio druskos (arba pagal
skonį)

Iki Naujųjų liko 173 dienos.
Dangaus kūnai:
saulė teka 4.57 val.,
leidžiasi 21.50 val.
Dienos ilgumas 16.53 val.
Mėnulis (priešpilnis)

Savo vardadienius
šiandien švenčia:
Bonifacas, Brunonas, Izabelė,
Margiris, Sigibertas, Sigitas,
Vyliaudė
Rytoj: Eugenijus, Henrikas,
Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys,
Meinardas
Poryt: Kamilas, Vydas, Eigilė
Libertas

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1536 — Bazelyje, Šveicarijoje,
mirė nyderlandų dvasininkas, humanistas, klasikinės ﬁlologijos specialistas, Šiaurės Renesanso atstovas
Desiderius Erasmus (Deziderijus
Erazmusas). Gimė 1469 m. Roterdame.
1543 — šeštą ir paskutinį kartą
kartą vedė Anglijos karalius Henry
(Henrikas) VIII. Jo žmona tapo lordo
Latimerio našlė Catherine Parr (Kotryna Par).
1799 — Anglijoje uždraustos politinės organizacijos.
1806 — Bavarijos, Viurtenbergo,
Mainco, Badeno ir aštuonios mažesnės kunigaikštystės įkūrė Reino konfederaciją.
1854 — gimė JAV išradėjas ir
pramonininkas George Eastman
(Džordžas Ystmenas), įkūręs
„Eastman Kodak“ foto reikmenų ir
kino įrangos kompaniją.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Į dubenėlį pilti balzaminį actą, alyvuogių aliejų, vandenį, berti itališkas žoleles, įspausti
česnaką arba suberti smulkiai kapotą, dėti medaus, berti druskos ir gerai išmaišyti. Į
atskirą dubenėlį įpilti 6 šaukštus paruošto marinato ir atidėti, jį naudosime salotų apšlakstymui prieš tiekiant.
2. Vištienos krūtinėles padalinti išilgai pusiau, tokiu būdu bus keturi gabalėliai.
3. Į dubenėlį su marinatu sudėti vištienos krūtinėlę, permaišyti, kad visi gabalėliai pasidengtų marinatu ir palikti pastovėti apie 15 minučių.
4. Graikinius riešutus paskrudinti sausoje keptuvėje iki paskleis malonų aromatą. Baigiant skrudinti galima įberti šiek tiek mėgiamų ir žiupsnelį druskos, bet tas nebūtina.
5. Pomidorą ir fetos sūrį supjaustyti kubeliais.
6. Keptuvę įkaitinti, dėti vištienos krūtinėlės gabalėlius ir kepti iš abiejų pusių apie 7
minutes iki kol iškeps.
7. Vištieną supjaustyti juostelėmis.
8. Į dubenį dėti salotų lapus, tuomet vištieną, pomidorus, fetos sūrį, riešutus, pašlakstyti
atidėtu padažu ir tiekti. Viską galima serviruoti viename dideliame dubenyje arba dalinti
į atskiras lėkštes.

Liepos 16 d. RC Rokiškis trasoje
varžybos L&I 2022 taurei laimėti

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1920 — sovietų Rusija ir Lietuva pasirašė taikos sutartį. Rusija de
jure pripažino Lietuvos nepriklausomybę.
1926 — gimė tremtinė, pedagogė, literatė Ramutė Krivickaitė,
parašiusi per 500 eilėraščių..
1937 — gimė poetė Judita Vaičiūnaitė.
1940 — į Telšių kalėjimą atvežti
pirmieji politiniai kaliniai.
2000 — Vilniuje buvo konﬁskuota 109 tūkst. kontrabandinių
kompaktinių plokštelių.
2019 — Lietuvos prezidentu
inauguruotas Gitanas Nausėda.

Post scriptum

Mūsų gyvenimas – teatro
uždanga, už kurios tūno didžiausios paslaptys.

Liepos 16 d. 11 val. RC
Rokiškis trasoje išskirtinės RC modelių lenktynės L&I 2022 taurei laimėti.
Lenktynės - RC trasoje. Dragas - ovalo trasoje.
Ralis - kažkas kito. Šuoliai per rampą „Last man
stand” lenktynės - iki paskutinio gyvo.
Nusimato tikrai smagi,
pilna adrenalino ir gerų

akimirkų diena. Imk draugus, šeimą, gimines, tėvus
ar senelius ir lėk į Rokiškį
linksmai praleisti laiko.
Jūsų lauks puiki gamta,
vietos piknikams, šašlykinės, batutai vaikams, kava,
saldumynai.
Svarbiausia - tai šio renginio rėmėju įsteigti prizai
ir dovanos, kuriuos gali
gauti net ir aistringiausias
sirgalius.
Dalinkitės šiuo renginiu
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su visais ir aktyviausiai besidalinantis gaus “RcRokiškis” kepurę.
Dalyviams kaina: suaugusiam - 20 Eur., vaikams
(iki 14 m.) - 15 Eur.
Su savimi turėkite jums
reikalingus daiktus (staliukai, kėdės, el. ilgintuvai).
O aš pasirūpinsiu elektra, vandeniu, oro kompresoriumi.
„Rokiškio sirena“
inform.

15 psl.
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Rokiškėnui išgertuvės nepasisekė –
nežinia, kodėl nukentėjusiajam
spyręs į veidą, nešios apykoję
Dviejų jaunuolių viešnagė 2022 m. sausio 17
d. pas mažai pažįstamą
žmogų Rokiškyje baigėsi
nelinksmai. Dėl nukentėjusiajam A. M. sukelto fizinio skausmo buvo iškelta
baudžiamoji byla. Kaltinimai pareikšti anksčiau
neteistam rokiškėnui M. J.
Nors byloje yra duomenų,
kad tuo metu buvo ne tik
mušamas nukentėjusysis,
bet ir apie tai, kad buvo
išdaužyti jo namų langai,
išvartyti baldai, pavogtas ir netrukus grąžintas
mobilaus ryšio telefonas,
bausmė skirta tik dėl vieno spyrio į veidą neįgaliam
nukentėjusiajam.
Atėjusį aplankyti
žmogų pasitiko liūdnas
vaizdas
Koks vaizdas buvo nukentėjusiojo namuose kitą
dieną po dviejų draugužių apsilankymo, policijos pareigūnams paliudijo
žmogus, atėjęs aplankyti
nukentėjusiojo A. M., kaip
buvusios sugyventinės brolio. Jis pas nukentėjusįjį
užsuko kitą dieną po įvykio
- 2022 m. sausio 18 d. apie
10.00 val. Norėjo paklausti, ar nereikia padėti apsipirkti. Nuėjęs pamatė, kad
reikalinga kur kas rimtesnė
pagalba - išdaužyti virtuvės
ir kambario langai, o miegamajame - išvartyti daiktai ir
sudaužytas televizorius „Šilelis“. Be abejo, kilo klausimas, kas nutiko. Nukentėjusysis A. M. papasakojo,
kad buvo atėję vienas jam
nepažįstamas jaunuolis, o
kitas – žinomas tik iš matymo, kurio nei vardo, nei pavardės nežino. Jie iš pradžių
paprašė išgerti, po to - dviejų eurų, o netrukus sumušė
bei išdaužė langus, sudaužė
televizorių. Taip pat A. M.
sakė pasigedęs ir jam priklausančio mobilaus ryšio
telefono „Nokia“. Paragintas bičiulio, A. M. paskambino į bendrąjį pagalbos
centrą. Belaukiant atvykstant policijos pareigūnų,
vyrai ėmėsi patys tvarkyti
butą, įstiklino langus.
Sakė, kad ėmė mušti,
nes bijojo pats „gauti“
Netrukus policijos pareigūnai išsiaiškino, kas tokie
lankėsi per nukentėjusįjį.
Vienas jų, V. Ž., kuris šiek
tiek pažinojo nukentėjusįjį,
tvirtino, kad prieš žmogų
nesmurtavo, nieko kambaryje nedaužė ir telefono ne-

ėmė. Kitas savo kaltę pripažino, tik nebeprisiminė, kad
kambaryje išvartė daiktus,
išdaužė langus. Tai buvo M.
J. Jis apie įvykio aplinkybes
papasakojo, kad su savo pažįstamu V. Ž. buvo nuėjęs
pas jam nepažįstamą nukentėjusįjį. Tuo metu nei jo vardo, nei pavardės nežinojo.
Atseit, V. Ž. jį ten nusivedė
išgerti alkoholio. Jo draugas
V. Ž. atsisėdo ant sofos netoli vėliau nukentėjusiuoju
tapusio A. M., o jis pats stovėjo priešais. Jam pasirodė,
kad sėdintys ant sofos vyrai
dėl kažko susipyko, pamanė, kad jie gali susimušti,
todėl, kad to neįvyktų, vieną
kartą spyrė namų šeimininkui ir pataikė į smakrą. Tada
esą jis kartu su draugužiu
V. Ž. išėjo iš nukentėjusiojo
namų. Kodėl spyrė A. M. į
veidą, vyras taip ir negalėjo
paaiškinti. Jis bandė aiškinti, kad tas vyras jam atrodė
aukštas ir stiprus, pamanė,
kad gali pradėti muštis, o
tada jie abu su draugeliu tikrai būtų „gerai gavę“. M.
J. nepripažino, kad sudaužė
staliuką, išdaužė langus,
mobilaus telefono esą jis
nepaėmė ir dviejų eurų nereikalavo. Kodėl jo draugas
V. sakė, kad jis taip elgėsi,
vyras sakė nežinantis. Jis
pripažino tik vieną spyrį nukentėjusiajam į smakrą. Dėl
viso to kalčiausias, anot jo,
alkoholis.
Matė, kad draugužis
daužė daiktus, langus,
paėmė telefoną
Kartu su kaltinamuoju
kartu į svečius ėjęs V. Ž. paliudijo kur kas daugiau detalių. Visi trys konflikto dalyviai tą dieną buvo neblaivūs.
Pasak šio liudytojo, jie pas
A. M. ėjo paprašyti rūkyti.
Anot šio liudytojo, M. J.
tikrai prašė nukentėjusiojo
dviejų eurų, o šis atsakė,
kad neturi. Kilo konfliktas.
M. J. supykęs pasiėmė kambaryje buvusį stalą, metė jį į
A. M., bet nepataikė. Stalas
išdaužė kambario langą. Po
to įpykęs kompanjonas priėjo prie sėdinčio A. M. ir sudavė jam kumščiu į veidą ne
mažiau kaip du kartus, taip
pat ir spyrė kažkur į viršutinę kūno dalį. Tada, pasak
V. Ž., jis įsismarkavusį „kolegą“ atitraukė nuo nukentėjusiojo ir jie abu patraukė namo. Jiems einant link
namų, M. J. nuvertė tame
pačiame kambaryje buvusią
spintą, o išėjus į lauką, dešinės rankos alkūne išdaužė

A. M. virtuvės langą. V. Ž.
patvirtino, kad matė, kaip
kažkuriuo metu M. J. nukentėjusiojo namuose nuo
žemės paėmė mobilųjį telefoną „Nokia“. Kaltinamasis
M. J. buvo apsirengęs savo
draugo striukę. Po to, kai
striukė buvo grąžinta savininkui. Ji buvo suplėšyta,
o kišenėje rastas mobilusis
telefonas „Nokia“, kurį V.
Ž. grąžino nukentėjusiajam
ir atsiprašė už pridarytus nemalonumus.
Šešis mėnesius dėvės
apykoję
Prokurorė prašė procesą
užbaigti teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamasis sutiko su tokiu prokurorės sprendimu bei pasiūlytos
bausmės rūšimi ir dydžiu.
Teismas prokurorės pareiškimą tenkino. Panevėžio
apylinkės teismo Rokiškio
rūmų teisėja Ledina Šinkūnienė bylą išnagrinėjo
rašytinio proceso tvarka ir
M. J. pripažino kaltu, padarius nusikalstamą veiką,
numatytą Baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje. Teismo baudžiamuoju
įsakymu M. J. skirta laisvės
apribojimo bausmė 9 mėnesiams. Šiuo laikotarpiu jam
paskirta intensyvi priežiūra
- nuteistojo buvimo vieta
pagal nustatytą laiką bus
kontroliuojama elektroninio stebėjimo priemonėmis
(kitaip vadinama apykoje).
Bausmės atlikimo laikotarpiu jis įpareigotas nuo
23.00 val. iki 6.00 val. būti
namuose, jei tai nesusiję su
darbu ar mokslu. Taip pat
M. J. turės dalyvauti elgesio
pataisos programoje, tęsti
darbą, o jo netekus, užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje. Pritaikius Baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1
dalį, M. J. paskirta bausmė
sumažinta vienu trečdaliu ir galutinė bausmė jam
skirta laisvės apribojimas
6 mėnesiams su anksčiau
išvardintais įpareigojimais.
Bausmės vykdymą prižiūrės
Probacijos tarnyba.
2022 m. liepos 4 d. priimtas teismo baudžiamasis įsakymas išsiųstas nuteistajam.
Per 14 dienų nuo šio dokumento įteikimo nuteistasis
turi teisę pareikšti prašymą
surengti bylos nagrinėjimą
teisme žodžiu, prašyti skirti
kitokią bausmę, tačiau praėjus šiam laikotarpiui, baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra neskundžiamas.
Rita GRIGALIENĖ

Orų prognozė liepos 13-15 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Liepos 13 d.

Naktį 12
Dieną 22

Š,
2-6 m/s

Liepos 14 d.

Naktį 14
Dieną 22

V,
6-12 m/s

Liepos 15 d.

Naktį 13
Dieną 20

V,
5-10 m/s

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija
VLADAS BALTUŠIS 1944-10-04 - 2022-07-06
Obelių seniūnija
NORBERTAS GARNELIS 1928-11-16 - 2022-07-03

Išaiškintas Rokiškio mieste įvykdytas
plėšimas
Panevėžio
apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Rokiškio rajono policijos komisariato
pareigūnai, kartu su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos
nusikaltimų nuosavybei
tyrimo valdybos pareigūnais išaiškino sunkų plėšimą (180 str. 2 d.), kuris
buvo įvykdytas š. m. bir-

želio 24 d., kai trys asmenys, Rokiškyje, išdaužę
verandos langą įsibrovė
į gyvenamąjį namą ir sumušė namo šeimininką,
pagrobė televizorių, išeidami nutraukė fiksuoto
ryšio telefono laidus.

Nusikalstamos
veikos
padarymu įtariami trys asmenys, visi praeityje teisti
už įvairias nusikalstamas

veikas, suimti.
Teismas, visiems trims
asmenims skyrė kardomąsias priemones – suėmimą
(vienam įtariamajam – 2
mėn., kitiems dviem – po 1
mėn.).
Ikiteisminiam
tyrimui
vadovauja Panevėžio apygardos ir Panevėžio apylinkės prokuratūros.
Panevėžio VPK
inform.

Liepos 6-ąją - Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti,
mobiliojo darbo su jaunimu metodininkės Aurelija Urbonienė ir Kristina Daščioraitė, kartu
su Pandėlio jaunimu ir
bendruomenės
nariais
dalyvavo protmūšyje „Ką

žinai apie Lietuvą?“.
„Labai džiugu, jog renginyje iš 7 dalyvavusių
komandų net 5 komandos
buvo jaunimo“- sako mobilaus darbo su jaunimu metodininkės.
Protmūšio metu dalyviai
pasitikrino žinias apie Lietuvą, jos istoriją, literatūrą

bei geografiją,
sužinojo
naujų, įdomių, dar negirdėtų, jaunajai kartai, faktų.
Nugalėtojų komandos apdovanotos diplomais ir dovanų čekiais, o visi dalyviai
padėkomis ir simbolinėmis
dovanėlėmis.
Rokiškio jaunimo
centro inform.

jai 2022 07 07 duomenimis).

danga bus pradėta remontuoti
visai netrukus.
„Rokiškio sirena“
inform.

Pandėlio miestelio jaunimas ir
bendruomenė dalyvavo protmūšyje

Pagaliau tvarkomas vienas iš prasčiausių
Rokiškio takų
Pagaliau savo eilės sulaukė vienas iš prasčiausių
Rokiškio miesto pėsčiųjų ir
dviratininkų takų, esantis
Perkūno gatvėje. Šis takas
labiau primindavo purvyną,
nei pėstiesiems ar dviratininkams skirtą taką, ypač
po lietaus. Šiuo keliu į darbą ir iš jo kasdien eina labai
daug žmonių, nes toje miesto pusėje įsikūrusios dvi didelės Rokiškio įmonės- UAB
Daivida (257 darbuotojai
2022 07 07 duomenimis) ir
UAB Duguva (67 darbuoto-

Šiuo metu įrenginėjami inžineriniai tinklai, o pačio tako
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SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Naudotą tvarkingą batutą
su tinklu. Skrsmuo 3,0 m .
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 620 24 459. Rokiškis
• 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

16 psl.
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

RASTA, PAMESTA
• Dingo rainas katinas
baltomis letenėlėmis Steponių
km . Tel. 8 458 75 274.
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Gal kas turite nenaudojama
šviestuvą su keturiais gaubtais
. Tel. 8 637 04 291. Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju kačiukus po 2
mėn. Nesenai gimė, spalva
pilka. Labai gražūs, abu
berniukai . Tel. 8 663 57 872.
Kupiškis
• Atiduodu stalą ir lentynas.
Nesulūžę. Lentynos dvi.
Tel. 8 612 61 298. Rokiškis

• Atiduodu šaldytuvą.
Pasiimti patiems .
Tel. 8 687 39 837. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Naujus sportinius batelius
paaugliui. 38,5 dydis. Kaina
35 Eur. Tel. 8 658 55 210.
Rokiškis

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

Eina ežiukas per dykumą
ir atsitrenkia į kaktusą.
Ežiukas klausia:
- Mama, čia tu?
***
Užeina į gyvūnų
parduotuvę maža mergaitė
ir sako:
- Noriu nusipirkti mažą
triušiuką.
Pardavėjas iš karto
pasiūlo:
- Gal šitą? Jis toks
pūkuotas? O gal šitą žiūrėk, kokios didelės jo
akys!
Mergaitė šaltai jam
atsako:
- Mano smaugliui tai
visiškai vienodai.
***
Eina brakonierius palei
ežero krantą, ant pečių dvi
10 kilogramines, dar gyvas,
lydekas neša. Staiga iš
krūmų iššoka inspektorius:
- Aha! Pakliuvai su
įkalčiais!!!
- Nepatikėsit, bet aš
tas lydekas nuo vaikystės
pažįstu ir auginu.
- Kaip tai?
- Nusipirkau kadaise
ikrų indelį, atidarau, o ten
2 mailiai spurda. Įleidau
į stiklinę - atsigavo. Ir

pradėjau aš juos auginti,
maitinti. Paaugo - perkėliau
į trilitrinį, po to į kubilą,
dar vėliau - į vonią. O kai
vonioje nebetilpo, paleidau
į ežerą. Prieidavau prie
kranto, sušvilpdavau atplaukdavo.
- Negali būti....
- Jei netiki, galiu
parodyti. Va, paleisiu,
švilptelsiu ir jos atplauks.
- Nu rodyk...
Brakonierius paleido
lydekas, o tos išsyk ir nėrė
gilyn. Stovi, rūko...
Inspektorius:
- Tai švilpk.
- O kam?
- Kad lydekas pašauktum.
- Kokias lydekas?
***
Kuomet susitinka du
žmonės, tarp jų įsižiebia
kibirkštis, kuri yra vadinama
meile iš pirmo žvilgsnio.
Kuomet ta kibirkštis
įsižiebia tik vienam
žmogui, tai yra vadinama
persekiojimu. Bent jau taip
man sakė policija.
***
- Kalėdų naktį su manim
pradeda kalbėti ne tik
gyvuliukai, bet ir žmona.
Sako: "Albinai, sėsk prie
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stalo, viską tau atleisiu..."
***
Mergina sako savo
pageidavimą dailininkui:
- Norėčiau savo
portreto, kad jis būtų
gražus ir panašus į mane.
Dailininkas:
- Gerbiamoji, čia
jau turite apsispręsti
- ar norite gražaus, ar
panašaus į jus?
***
Kalbasi dvi draugės:
- Koks skirtumas tarp
šykštaus ir taupaus vyro? klausia viena.
- Įsidėmėk, brangioji,
- atsako kita, - jeigu tavo
vyras nenusiperka naujo
kostiumo, vadinasi jis
taupus. Bet jeigu draudžia
tau nusipirkti kailinius
- tai jau paskutinis
šykštuolis.
***
Kalbasi du draugai:
- Ko tu toks liūdnas ir
pavargęs?
- Ai... Darbas, darbas,
vien tik darbas... Ryte,
vakare darbas...
- Ir seniai tu taip ari?
- Vat nuo rytojaus ir
pradedu.

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

