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Originalu: Rokiškio krašto garbės pilietis 
A. Frosio siūlo dalyvauti tyrime gydant sūriu

Kaskart atvykęs į Ro-
kiškį mūsų krašto garbės 
pilietis profesorius Ange-
lo Frosio užsuka į Rokiš-
kio rajono savivaldybę. 
Šįkart jo viešnagė mūsų 
krašte taip pat baigėsi su-
sitikimu su meru Ramūnu 
Godeliausku, kuriam ita-
las pateikė išties neįprastą 
pasiūlymą – rokiškėnus 
įtraukti į originalų ekspe-
rimentą: 200 žmonių pa-
kviesti dalyvauti tyrime, 
kurio esmė valgyti fer-
mentinį sūrį ir stebėti savo 
sveikatos rodiklius.

Grįžo prie temos
Pirmiausia apsikeitę 

mandagumo frazėmis ir 
simbolinėmis dovanomis, 
abu perėjo prie pokalbio, 
kaip laikosi rokiškėnai ir 
kuo gyvena svečias iš Itali-
jos. Padiskutuota apie koro-
naviruso sutrikdytą įprastą 
šalių gyvenimą, COVID-19 
įtaką žmonių sveikatai ir 
karą Ukrainoje.

Tuomet A. Frosio R. Go-
deliauskui pasiūlė sugrįžti 
prie temos, apie kurią jiedu 
kalbėjo pasaulį dviem me-
tam supančiojusio korona-
viruso išvakarėse.

„Norėčiau grįžti prie 

klausimo apie tai, kad Ro-
kiškyje būtų atliktas tyrimas 
sūriu. Žmogus galėtų gy-
venti ir valgyti kaip įprastai, 
tačiau papildomai tam tikrą 
laiką reikėtų valgyti ir sūrį“, 
– sakė A. Frosio.

Kokia nauda?
Pasirodo, šio eksperi-

mento esmė būtų tokia: 
devynis mėnesius tyrimo 
dalyviai nemokamai gau-
tų  sūrio. Visą šį laiką kie-
kvienas tyrimo dalyvis per 
savaitę privalėtų suvalgyti 
200 gramų sūrio, maždaug 
30 gramų per dieną. Pasak 
svečio, viename tokiame 
sūrio gabaliuke yra apie 
milijardas gerųjų bakterijų, 
mikroorganizmų, proteinų 
ir kitų žmogaus organizmui 
naudingų medžiagų, kurios 
pasiskirsto visame kūne.

Šis tyrimas turėtų apimti 
apie 200 suaugusių žmonių, 
geriau vyresnio amžiaus. 
Norintieji dalyvauti tyrime 
turėtų atitikti dvi sąlygas: 
prieš tyrimą ir po jo pasi-
tikrinti sveikatą bei mėgti 
sūrį.

Tiesa, kad eksperimentas 
duotų rezultatus, kuriuos 
būtų galima įvertinti, būtų 
privaloma kruopšti visų da-

lyvių registracija, nurodant 
vardą ir pavardę, amžių, 
sveikatos būklę. Dar viena 
būtina sąlyga – nenutrūks-
tama tiekimo grandinė nuo 
sūrio tiekėjo iki tyrimo da-
lyvio.

Vakcinos funkcija
A. Frosio teigimu, sūris, 

kupinas gerųjų bakterijų, 
šis pieno produktas stiprina 
žmogaus sveikatą, blogą-
sias bakterijas pakeisdamas 
gerosiomis, be to, sūris gali 
atstoti vakciną.

Toks tyrimas sūriu, pa-
sirodo, yra atliekamas Ita-
lijoje. Svečias norėtų, kad 
Rokiškyje šis tyrimas, į kurį 
būtų įtrauktos ir vietos gy-
dymo įstaigos, prasidėtų jau 
šių metų spalį.

Ar šis Rokiškio krašto 
garbės piliečio sumanymas 
bus įgyvendintas, laikas pa-
rodys, tačiau rajono meras 
R. Godeliauskas prisipaži-
no, kad nors ir būtų labai 
įdomu įgyvendinti tyrimą 
bei patikrinti sūrio naudą 
žmogaus organizmui, tačiau 
tuo pat metu tai gana sunki 
užduotis.

„Pagrindinė problema, 
kad reikia surinkti didelį 
kiekį žmonių, kurie visą 

tyrimo laiką sistemingai 
atliktų nurodymus. Į šį rei-
kalą reikėtų įtraukti ir mūsų 
sveikatos įstaigas. Rugsėjį 
planuojame vėl susitikti su 
A. Frosio, kalbėsimės to-
liau, dabar sunku ką nors 
konkrečiai pasakyti“, – 
atviravo R. Godeliauskas.

Įvertinti nuopelnai
Rokiškio krašto garbės 

pilietis A. Frosio yra pla-
čiai žinomas sūrininkystės 
specialistas, kuris garsėja 
ir kaip menininkas. 1993 
metais jis buvo pakviestas į 
Rokiškį kurti Vakarų Euro-

pos rinkose paklausių pieno 
produktų.

Šiandien A. Frosio yra 
vienas iš pirmaujančių pa-
saulio ekspertų pieno sek-
toriuje ir savo veiklą vykdo 
Europoje, Pietų Ameriko-
je ir JAV. Jis – daugybės 
mokslinių darbų ir knygų 
autorius.

Nuo 1993-ųjų, pastoviai 
lankydamasis ir dirbdamas 
Rokiškio sūrių gamykloje, 
A. Frosio aktyviai įsijungė į 
krašto kultūrinę veiklą, tapo 
mecenatu, italų ir lietuvių 
draugystės puoselėtoju.

Nuo 1994 metų Rokiš-

kio krašto muziejuje nuolat 
vyksta jo kūrybos parodos. 
Nemažai savo darbų italas 
yra padovanojęs Rokiškio 
krašto muziejui. Jo dėka 
mūsų mieste atsirado vie-
nintelis šiaurės Europoje 
Prakartėlių muziejus.

A. Frosio už nuopelnus 
krašto ekonomikai, mece-
natystę, kultūrines inici-
atyvas ir Rokiškio krašto 
garsinimą visame pasaulyje 
2017 metais suteiktas Ro-
kiškio krašto Garbės pilie-
čio vardas.

Aušra 
MALINAUSKIENĖ

Rokiškio daugiafunkcės sporto arenos statyboms – 
papildomai arti 1 mln. eurų

Šiandien, rugpjūčio 9 
dieną, Švietimo, moks-
lo ir sporto bei Finansų 
ministerijos patvirtino 
papildomą finansavimą 
Rokiškio daugiafunkcės 
sporto arenos statybai.

Paskelbė žinią
„Papildomai pavyko 

gauti dar 991 000 eurų 
šiems metams. Su jau tu-
rima suma šiemet planuo-
jame atlikti statybos darbų 
už 2 415 714 eurų. Staty-
bvietė jau paruošta, kons-
trukcijos gaminamos, grei-
tu laiku prasidės pamatų 
statybos darbai. Tikiuosi, 
jei nebus nenumatytų trik-
džių, kad dar šiais metais 
pavyks uždengti ir pastato 
stogą, nes finansavimas 
gautas maksimalus šiems 
metams“, – savo faceboko 
paskyroje paskelbė Rokiš-
kio meras Ramūnas Gode-
liauskas.

Turi prisidėti
Kaip jis sakė „Rokiškio 

Sirenai“, Rokiškio rajono 
savivaldybė yra įsipareigo-
jusi prie šio projekto prisi-
dėti 30 procentų sumos. 

Šiais metais iš savivaldy-
bės biudžeto prisidėjimui 
skirta 435 tūkst.

„Mūsų savivaldybė su 
Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerija, tiesiogiai 
kuruojančia mūsų sporto 
arenos statybą, sutarė taip, 
jeigu šiemet Rokiškio sa-
vivaldybė turės lėšų prisi-
dėjimu prie šio projekto ir 
jeigu rangovas galės atlikti 
suplanuotus darbus, finan-
savimas bus skirtas šiais 
metais. Jeigu mūsų savi-
valdybės galimybės neleis 
arba rangovas negalės įsi-
savinti pinigų, tuomet Ro-
kiškio savivaldybės suma, 
kuri turi būti skirta prisi-
dėjimui, persikels į kitus 
metus“, – aiškino R. Gode-
liauskas. 

Kas kapsulę
Šiuo metu būsimai 

Rokiškio daugiafunkcei 
sporto arenai jau paruošta 
vieta šalia miesto baseino. 
Išlyginta teritorija, atverta 
apsaugine tvora, pastatytos 
apsaugos kameros.

„Užsakytos ir jau gami-
namos metalinės konstruk-
cijos. Greit turėtų prasidėti 

pamatų liejimo darbai. Dar 
šį mėnesį planuojame įkas-
ti simbolinę laiko kapsu-
lę“, – teigė R. Godeliaus-
kas.

Naujoji 2 745 kv. m. 
sporto arena, kurioje galės 
treniruotis įvairaus am-
žiaus ir įvairių sporto šakų 
atstovai, priklausys Ro-
kiškio sporto centrui. Čia 
vyks ir oficialios varžybos, 
taip pat naujomis erdvėmis 
galės naudotis ir gyvento-
jai.

Dėkingas 
darbuotojams
Už tai, kad projektui 

skirtas finansavimas, me-
ras dėkingas Rokiškio ra-
jono savivaldybės admi-
nistracijos Strateginio 
planavimo, investicijų ir 
viešųjų pirkimų, Archi-
tektūros ir paveldosaugos, 
Statybos ir infrastruktūros 
plėtros, Finansų skyrių ve-
dėjams bei specialistams.

Aušra 
MALINAUSKIENĖ
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Vėluojančią javapjūtę stabdo lietūs
Šiemet savaitę vėliau 

prasidėjusią javapjūtę 
stabdo nepalankūs orai, o 
nuimtas pirmasis kuklus 
derlius, kol kas neleidžia 
prognozuoti apie galuti-
nius rezultatus ir būsimą 
grūdų kokybę.

Išvažiavo į laukus
Pasak Rokiškio rajono 

ūkininkų sąjungos pirmi-
ninko Mindaugo Petkevi-
čiaus, prieš gerą savaitę, 
apie liepos 30-ąją, prasidė-
jęs derliaus nuėmimas juda 
pamažu, tačiau dėl lietaus 
stringa.

„Turbūt tiksliausia būtų 
sakyti, kad liepos paskuti-
nėmis dienomis prasidėjo 
javapjūtės bandymai, nes 

po to užėjo lietus. Praėjusią 
savaitę, pagerėjus orams, po 
rajono laukus jau važinėjo 
kombainai, tačiau šiandien 
prognozė vėl žada lietų“, – 
kalbėjo M. Petkevičius.

Užgožė miežius
Pirmiausia Rokiškio ra-

jono ūkininkai pradėjo imti 
rapsų derlių, po to kombai-
nai išvažiavo į kviečių ir 
žieminių miežių laukus.

„Šiemet dėl šilumos ir 
didesnio lietaus kiekio spar-
čiai stiebiasi dobilų įsėlis 
javuose. Tai nėra gerai ūki-
ninkams, ypač tiems, kurie 
augina žieminius miežius 
su dobilų įsėliu, deja, bet 
pastarieji šiemet užgožė ja-
vus, negavo saulės tiek kiek 

reikia, todėl miežių kokybė 
bus prastesnė, jie bus kulia-
mi drėgnesni. Taip pat java-
pjūtė bus sudėtingesnė dėl 
išguldytų javų laukų, nors, 
lyginant su kitais šalies ra-
jonais, pas mus situacija dar 
nėra labai tragiška“, – sakė 
M. Petkevičius.  

Taigi, Rokiškio rajone 
javapjūtė, nors ir vėluojan-
ti, kaip ir visoje Lietuvoje, 
bent vieną dvi savaites, pa-
mažu juda į priekį. Kadan-
gi artimiausiomis dienomis 
pranašaujami palankūs orai, 
tikimasi, kad tai paspartins 
derliaus nuėmimą.

Aušra 
MALINAUSKIENĖ

Jūžintų choras, kuriame gieda Rokiškio meras, 
gelbėjo lietuvių garbę

Sekmadienį, rugpjūčio 
7 d., Jūžintų sakralinės 
muzikos choras (vadovė 
Vilma Likienė) dalyva-
vo ir giedojo Šv. Mišiose 
Skaistkalnėje, Latvijo-
je, kurias aukojo Kauno 
arkivyskupas emeritas 
Lionginas Virbalas SJ. 
Šv. Mišios lietuvių kal-
ba aukotos lietuvių ben-
druomenei šios bažnyčios 
330 metų ir Skaistkalnės 
Dievo Motinos - Latvijos 
šeimų globėjos - šventės 
proga.

Kunigas meldė padėti
Rokiškio rajono savi-

valdybės administracijos 
Komunikacijos ir kultūros 
skyriaus vedėja Irena Ma-
telienė papasakojo: „Likus 
savaitei iki šios dienos, 
Kurmenės parapijos kuni-
gas dekanas Andrejs Me-
dinš telefonu paprašė gel-
bėti - Kauno arkivyskupo 
emerito Liongino Virba-
lo aukojamos lietuviškos 
Šv. Mišios liko be choro! 
Turėjęs giedoti choras iš 
Biržų atvykti nebegalėjo. 
Negana jau pačios situaci-
jos, jis dar pasakė: „Irena, 
Dievo vardu prašau...“ Po 
kreipimosi į 4 chorus ir 6 
vargonininkus buvau jau 
bepasiduodanti. Ir jeigu ne 
Vilmos SMS su: „Mes šito 
nepraleidžiame. Vyksime”, 
šiandien turbūt jausčiausi 
nedovanotinai.“ I. Mate-
lienė sakė, kad Andrejs pa-
žinojo nuo praėjusių metų, 
kai su Rokiškio kultūros 
centro „Medeinos“ choru 
vyko į Latviją. Ten ir su-

tiko šį kunigą, kuris labai 
stengiasi dėl latvių ir lie-
tuvių bendrystės ir kad Šv. 
Mišios vyktų tiek latvių, 
tiek lietuvių kalbomis.

Atlaidai vyko nuo 
ketvirtadienio
Tą pačią dieną Rokiškio 

kultūros centro rajono pa-
dalinio Jūžintuose sakrali-
nės muzikos vokalinis ko-
lektyvas turėjo dalyvauti 
kitame renginyje. Pasiro-
do, Skaistkalnėje jau nuo 
pat rugpjūčio 4 d. vyko 
Kanapinės atlaidai. Kie-
kviena atlaidų diena turėjo 
savo paskirtį. Ketvirtadie-
nis – Jaunimo diena, penk-
tadienis – Ligonių diena, 
šeštadienis – Šeimos die-
na, o svarbiausia diena, se-
kmadienis, – Skaistkalnės 
Dievo Motinos – Latvijos 
šeimų globėjos šventė. Tą 
dieną Šv. Mišios lietuvių 
kalba buvo numatytos 10 
valandą. Jų trukmė – be-
veik dvi valandos. Vė-
liau tą pačią dieną vyko 
iškilmingas sveikinimas 
vyskupams, Šv. Mišios la-
tvių kalba, kurias aukojo 
J. E. Jelgavos vyskupijos 
vyskupas E. Pavlovskis 
ir Maduonos orkestras, 
Sutvirtinimo sakramen-
to priėmimas, procesija 
su Dievo motina aplink 
Skaistkalnę, bendra agapė 
su Maduonos orkestru.  

Bažnyčioje – 
stebuklingas 
paveikslas
Skaistkalnė - gyven-

vietė Bauskės savivaldy-

bėje, prie pat Lietuvos ir 
Latvijos valstybinės sie-
nos, prie Nemunėlio upės. 
Skaistkalnės Švč. Merge-
lės Marijos ėmimo į dangų 
bažnyčia yra antroji pagal 
populiarumą piligriminių 
kelionių vieta Latvijoje. 
Kiekvienų metų pirmąjį 
rugpjūčio savaitgalį į šią 
šventovę plūsta tikintieji iš 
Latvijos ir Lietuvos pasi-
melsti už savo bei artimų-
jų sveikatą, šeimų laimę ir 
dvasinę ramybę. Skaistkal-
nės šventovės šoniniame 
altoriuje yra visų šeimų 
globėjos – Švč. Mergelės 
Marijos paveikslas. Jis lai-
komas stebuklingu. Tikin-
tieji įsitikinę, kad nuoširdi 
malda ir pagalbos prašy-
mai čia išklausomi. Įpras-
tos tapo procesijos su šiuo 
paveikslu aplink Skaistkal-
nę.

Pareigomis choristų 
neskirsto
Sakralinės muzikos 

vokaliniam kolektyvui iš 
Jūžintų ši išvyka į Latviją 
buvusi pirmoji. Vilma Li-
kienė, vadovaujanti Jūžin-
tų bažnyčios choristams 
jau 7 metus, sakė, kad šis 
choras esantis bažnytinis 
ir yra pririštas prie savo 
bažnyčios vargonų, todėl 
keliauti nepratęs. Chore 
– 5 vyrai ir 12 moterų. Į 
Skaistkalnę vyko ne visi, 
tačiau dauguma narių. 
„Buvome paskutinė viltis, 
kad galime išgelbėti atlai-
dus, šventę, nes daug cho-
rų atsisakė“, - pasakojo V. 
Likienė. Paklausta, galbūt 
chore yra žymių žmonių, 
ilgametė choro vadovė be-
veik pasipiktino: „Pareigo-
mis mes žmonių neskirsto-

me - chore pas mus mero 
nėra, tačiau yra Ramūnas 
Godeliauskas, dar yra Le-
onardas Šablinskas, vers-
lininkas ir turintis daug 
kitų pareigų žmogus, bet 
mums jis - tiesiog Leonar-
das. Iškeldami, minėdami 
vienus, mes nuskriaustume 
kitus...“

Meras šiame chore –
tiesiog Ramūnas
„Rokiškio Sirena“ pa-

klausė Rokiškio rajono sa-
vivaldybės mero Ramūno 
Godeliausko, ar seniai jis 
– Jūžintų sakralinės muzi-
kos chore. „Mes esame su-
tarę, kad chore mero nėra, 
yra Ramūnas. Nesu niekuo 
išskirtinis, kitoks, nei kiti 
choristai. Esu turbūt pats 
„jauniausias“ dalyvis, nes 
prie choristų prisijungiau 
turbūt vėliausiai. Nenoriu 

daug apie tai kalbėti, apie 
patį chorą daugiau galė-
tų papasakoti jo vadovė. 
Dainuoti chore bandžiau 
ir anksčiau, dar besimo-
kydamas. Man patinka 
toks muzikos stilius, pati 
atmosfera, kai giedama 
bažnyčioje“, - atsakė Ra-
mūnas Godeliauskas.

Ypatinga puošyba
Iš choristų parsivežtų 

nuotraukų matyti, kad per 
šiuos atlaidus Skaistkal-
nės Švč. Mergelės Marijos 
ėmimo į dangų bažnyčia 
buvo ypatingai išpuošta – 
didžiuliais įvairių lapų vai-
nikais bei tiesiog žaliu lapų 
kilimu po kojomis. Vis tik 
ir proga ypatinga – bažny-
čios 330 metų jubiliejus...

Rita GRIGALIENĖ
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Rokiškio rajono ligoninės gydytojui – įtarimai dėl kyšininkavimo
Šiandien sulaikytas 

Rokiškio rajono ligoni-
nės Palaikomojo gydymo 
ir slaugos skyriaus vedė-
jas A. V., įtariamas kyši-
ninkavimu. Ikiteisminį 
tyrimą atlieka Specialių-
jų tyrimų tarnybos (STT) 
Panevėžio valdybos pa-
reigūnai, jį kontroliuoja 
ir jam vadovauja Panevė-
žio apygardos prokuratū-
ros Organizuotų nusikal-
timų ir korupcijos tyrimo 
skyriaus (ONKTS) pro-
kuroras Mantas Jurkė-
nas.

Ikiteisminio tyrimo metu 
surinkti duomenys leidžia 
pagrįstai manyti, kad mi-
nėtas medikas, būdamas 
valstybės tarnautojui prily-
gintu asmeniu, tiesiogiai, 
savo naudai, šių metų liepos 
mėnesį paėmė kyšius iš ma-
žiausiai 5 asmenų. Manoma, 
kad kyšiai buvo sistemiškai 
priimami už teisėtą A. V. 
veikimą vykdant įgalioji-
mus – kad neteisėtą piniginį 
atlygį galimai davusių as-
menų artimiesiems būtų tei-
kiamos medicininės paslau-
gos. Kyšių sumos galėjo 

siekti ne mažiau kaip 100 
Eur už individualų atvejį.

Tyrimui vadovaujantis 
prokuroras šiandien krei-
pėsi į Panevėžio apylinkės 
teismo Rokiškio rūmus, pra-
šydamas nušalinti A. V. nuo 
pareigų.

„Raginame visus gyven-
tojus ir gydytojus netole-
ruoti korupcijos ir apie ži-
nomus kyšio reikalavimo, 
provokavimo ar siūlymo 
atvejus pranešti Specialiųjų 
tyrimų tarnybai. Sveikatos 
apsauga – ypač jautri sritis 
visiems, o kartu su pilietiš-

Namo – vaiduoklio likime – beveik nieko naujo: turtą periminėja valstybė
Prieš beveik du mėne-

sius rašėme apie Rokiš-
kio Senamiestyje 12 metų 
„pamirštą“ namą - vai-
duoklį. Straipsnio nuoro-
da čia. Tai medinis, 2010 
m. rugsėjo 11 d. sudegęs 
ir bandantis po truputį 
subyrėti namas adresu 
Upės Tako g. 10. Savaime 
aišku, tokio namo kaimy-
nystė aplinkinių namų 
gyventojų nedžiugina. 
„Rokiškio Sirena“ ir vėl 
pasidomėjo, kas daroma, 
kad būtų išspręstas sude-
gėlio likimas – būti jam ar 
nebūti.

Rokiškio rajono savival-
dybė anksčiau aiškino, kad 
AB „Rokiškio butų ūkiui“, 
kaip minėto namo admi-
nistratoriui, buvo pavesta 
sukviesti šio namo butų sa-

vininkų susirinkimą, kurio 
metu būtent jie ir nuspręstų 
namo likimą - pastatą likvi-
duoti (nugriauti) ar rekons-
truoti (atstatyti). AB „Ro-
kiškio butų ūkio“ vadovas 
Virgilijus Dambrauskas tuo 
metu informavo, kad iš VĮ 
Registrų centro gavo Upės 
Tako g. 10 namo butų sa-
vininkų išrašą ir Rokiškio 
rajono savivaldybės Civili-
nės metrikacijos ir archyvų 
skyriui pateikė užklausimą 
dėl kelių butų savininkų ga-
limo mirties fakto. V. Dam-
brauskas nurodė, kad tada 
buvo ieškomi tie butų sa-
vininkai, apie kuriuos Butų 
ūkis duomenų neturi.

AB „Rokiškio butų 
ūkio“ direktoriaus V. Dam-
brausko paklausėme, ar pa-
vyko ką nors sužinoti apie 
visus namo savininkus, ar 

jau galima kviesti gyven-
tojų susirinkimą. Akcinės 
bendrovės vadovas atsakė: 
„VĮ Registrų centro duome-
nimis, pastato Upės Tako g. 
10, Rokiškyje butų sąraše 
nekilnojamasis turtas (trys 
butai) registruoti mirusių 
asmenų vardu. AB „Rokiš-
kio butų ūkis“ neturi infor-
macijos apie paveldėtojus, 
todėl kreipėsi į VĮ Turto 
bankas dėl bešeiminin-
kio turto perėmimo vals-
tybės vardu. Šis procesas 
užtrunka kelis mėnesius. 
Su vieno buto šeimininku 
buvo bendrauta dėl namo 
ateities. Bandoma surasti  
dar vieno buto savininkus. 
Kadangi daugiau nei pusė 
butų yra bešeimininkiai ir 
kol jų Turto bankas nėra 
perėmęs nuosavybėn vals-
tybės vardu, tol nėra tikslo 

organizuoti susirinkimą, 
mat sprendimą galima pri-
imti, turint daugiau nei 50 
proc. namo savininkų bal-
sų. Kai Turto bankas baigs 
perėmimo procesą, tada ir 
bus skelbiama susirinkimo 
data, kviečiamas VĮ Turto 
bankas atstovas bei likusių 
dviejų butų savininkai, ku-
rie spręs su pastatu susiju-
sius klausimus.“

Na, Rokiškio butų ūkio 
vadovas užsiminė apie ga-
limai kelis mėnesius už-
truksiantį turto perėmimą 
valstybės nuosavybėn, tik 
retorinis klausimas – o kiek 
laiko dar truks susirinkimo 
organizavimas bei kiti tei-
siniai formalumai?... Ir kur 
visi buvo 12 metų, kad šis 
klausimas tebėra neišspręs-
tas?

Rita GRIGALIENĖ

ka ir principinga visuome-
ne galime pasiekti, kad joje 
būtų daugiau skaidrumo ir 
prioritetas būtų teikiamas 
antikorupcinės aplinkos 
kūrimui“, – sako Ramūnas 
Lukošius, STT Panevėžio 
valdybos vadovas.

Baudžiamasis kodeksas 
už kyšininkavimą numato 
baudą, areštą arba laisvės 
atėmimą iki 5 metų.

Vadovaujantis nekaltumo 
prezumpcija, asmenys yra 
nekalti, kol teismas nepa-
tvirtina jų kaltės.

LR STT inform.

Rokiškio užtvankos: vienos rekonstruotos, kitos kelia susirūpinimą
Praėjusią savaitę Lietu-

vą sukrėtė žinia apie įvy-
kusią Panevėžio „Ekrano“ 
užtvankos avariją, kai lūžo 
šliuzas ir į Nevėžį pasipylė 
vanduo. Rokiškio rajone yra 
šešios užtvankos, keturios iš 
jų rekonstruotos prieš aš-
tuonerius metus.

Ne visi duomenys
Kaip „Rokiškio Sirenai“ 

sakė Rokiškio rajono savival-
dybės administracijos Žemės 
ūkio skyriaus vedėja Jolanta 
Jasiūnienė, valstybei nuo-
savybės teise priklauso šeši 
Rokiškio rajone esantys tven-
kinių hidrotechniniai statiniai: 
Bedugnio ir Dviragio ežerų, 
Kurkliečių II ir III, taip pat 
Mingėlių ir Vaidlėnų tvenki-
nių.

Bedugnio ežero tvenkinys, 
esantis Trumponių kaime, 
Kamajų seniūnijoje, statytas 
1983–1984 metais.

„Ežeras patvenktas buvu-
sio Duokiškio kolūkio jėgo-

mis ir lėšomis, o pati užtvanka 
rekonstruota 2014-aisiais. Tuo 
tarpu duomenų, kada statyta 
Dviragio ežero užtvanka Da-
vainiškio kaime, taip pat Ka-
majų seniūnijoje, neturime. 
Dokumentuose rašoma, kad 
pirminių hidrotechnikos sta-
tinių statybos metų duomenų 
nerasta, tačiau rekonstrukcijos 
data žinoma – 2015 metai“, – 
kalbėjo J. Jasiūnienė.

Mingėlių tvenkinio, esan-
čio Mingėlių kaime, Obelių 
seniūnijoje, statybos metai 
– 1982-ieji, rekonstrukcijos – 
2014-ieji. Vaidlėnų tvenkinio 
užtvanka, Vaidlėnų kaime, 
Rokiškio kaimiškoje seniū-
nijoje, statyta 1973 metais, o 
rekonstruota – 2014 metais.

Reikia priežiūros
Tuo tarpu apie Meldučių 

kaime, Jūžintų seniūnijoje, 
esančias net dvi užtvankos: 
Kurkliečių II ir III tvenkinių, 
duomenų kada jos statytos 
nėra. Pasak savivaldybės 
atstovės, abiem reikalingas 

kosmetinis remontas, nuolati-
nė priežiūra ir kelių užtvankų 
dalių rekonstravimas.

„Tačiau ir likusioms už-
tvankoms, kurias išvardinau 
reikalingas kosmetinis re-
montas ir nuolatinė priežiū-
ra. Tvenkinių hidrotechnikos 
statinių priežiūros darbus 
vykdys Vyginto Žulio įmonė 
„Kumponas“. Ši bendrovė 
2022 metų balandžio 20 dieną 
atliko mūsų rajono užtvankų 
apžiūrą“, – sakė J. Jasiūnienė.

Bėda nesprendžiama
Rokiškio rajonas, kaip ir 

daugelis šalies savivaldybių, 
turi bešeimininkių tvenkinių 
problemą.

Kadangi šie įrenginiai nėra 
mūsų savivaldybės nuosavy-
bė, tikslių duomenų neturima.

„Rokiškio rajono savival-
dybės administracija su šia 
problema susiduria daugybę 
metų.  Savivaldybės teritori-
joje yra nemažai tarybiniais 
kolūkių laikais ūkio būdu 
įrengtų tvenkinių. Dalis jų 

turi savininkus, kitiems yra 
tik suteiktas leidimas žūklei. 
Neprižiūrimos šių tvenkinių 
užtvankos dėl laiko ir aplin-
kos poveikio susidėvėjo, nere-
tais atvejais staiga kintantis ar 
krintantis vandens lygis kelia 
rūpestį aplinkosaugininkams, 
žvejams ir vietos bendruome-
nei“, – kalbėjo J. Jasiūnienė.

Mūsų rajono valdžia bando 
spręsti šią problemą, nuolat 
kreipdamasi į Žemės ūkio ir 
Aplinkos ministerijas, ta-
čiau pirmoji šios problemos 
nesprendžia, nes tvenkiniai 
melioracijai netarnauja, o an-
troji tebekuria modelį proble-
mai spręsti. Tad situacija dėl 
bešeimininkių hidrostatinių 
kelia rimtą nerimą dėl galimų 
panašių avarijų, kokia nutiko 
Panevėžyje.

Nepakeliama našta
Pasak Rokiškio savival-

dybės administracijos direk-
torius pavaduotojo Valerijaus 
Rancevo, savivaldybei pri-
klausančios užtvankos daž-

niausiai tarnauja kaip bendra, 
neatskiriama melioracijos sis-
temos dalis.

„Jos prižiūrimos ir remon-
tuojamos kartu su visa me-
lioracijos sistema. Aplinkos 
ministerijos priklausomybėje 
esančios užtvankos atlieka 
įžuvintų tvenkinių vandens 
lygio reguliavimo funkciją. 
Taigi, suprantama, kad šios 
užtvankos netarnauja visuo-
menės poreikiams. Kaip ir vi-
soje Lietuvoje, taip ir pas mus 
rajone, ne visų užtvankų būklė 

yra patenkinama. Jos nuolatos 
reikalauja priežiūros, remon-
to. Visa tai reikalauja nemažų 
lėšų“, – sakė J. Rancevas.

Pašnekovo teigimu, jeigu 
nacionaliniu mastu bus priimti 
tokie sprendimai, kad visomis 
užtvankomis turėtų rūpintis 
pačios savivaldybės, be vals-
tybės ar Europos Sąjungos 
paramos vietos savivaldai tai 
būtų nepakeliama našta.

Aušra 
MALINAUSKIENĖ
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Ką kiekvienam reikia žinoti apie beždžionių raupus?
Praėjusią savaitę pra-

nešta apie Lietuvoje pa-
tvirtintus pirmuosius tris 
beždžionių raupų atvejus. 
Laimei, šios ligos plitimo 
tikimybė didesnėje popu-
liacijoje yra gana maža, 
tačiau beždžionių raupais 
gali užsikrėsti visi, nors 
ne visiems užsikrėtimo ri-
zika vienoda.

Gydymo nėra
Kaip „Rokiškio Sirenai“ 

sakė Žydrūnė Jakštonienė, 
Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro 
(PASPC) Vaikų ligų gy-
dytoja, laikinai vykdanti 
direktoriaus pavaduotojo 
medicinai pareigas, apie šią 
ligą dabar daug kalbama, 
tačiau ji nėra labai pavojin-
ga, o jos gydymas yra toks 
pat kaip vėjaraupių.

„Tai reiškia, kad gydy-
mo nėra. Kaip ir vėjaraupių 
atveju, būtinas namų reži-
mas, sveikimas savaiminis, 
reikia saugoti pūsleles“, – 
pabrėžė Ž. Jakštonienė.

Užsikrėtimo keliai
Kontaktiniams asme-

nims izoliacija nebūtina, 
nes šis virusas nėra toks už-
krečiamas kaip COVID-19 
ar vėjaraupių virusai.

„Šia liga galima užsi-
krėsti dviem būdais: oro 
lašeliniu keliu, turint il-
galaikį artimą kontaktą su 
sergančiuoju, arba per kūno 
skysčius, pūslelių sekretą. 
Tačiau pastaruoju atveju 
reikia turėti labai artimą 
kontaktą arba su žmonėmis, 
arba su užsikrėtusiais gyvū-
nais“, – aiškino Ž. Jakšto-
nienė.

Panašu į vėjaraupius
Beždžionių raupų simp-

tomai yra panašūs į vėja-
raupių. Liga pasireiškia 
pūsleliniu bėrimu, karščia-
vimu, bendru silpnumu.

„Kol kas absoliuti dau-
guma susirgusių ligą parsi-
vežė iš kelionių. Įtarus, kad 
žmogus galėjo užsikrės-
ti, reikia nevaikščioti po 
viešas vietas ir susisiekti 
su savo šeimos gydytoju, 
kuris nurodys kur ir kada 
atvykti, kad pacientą būtų 
galima apžiūrėti ir tiksliai 
diagnozuoti ligą“, – sakė 
Rokiškio PASPC gydytoja.

„Biuletenis“ susirgus
Susirgus beždžionių rau-

pais, nedarbingumo pažy-
mėjimas duodamas kaip ir 
bet kurios ligos atveju.

„Pažymėtina, kad kon-

taktiniams asmenims izo-
liacija netaikoma, skirtin-
gai nei buvo koronaviruso 
atveju, ir „biuletenis“ ne-
duodamas. Galima eiti į 
darbą, tačiau būtina stebėti 
savo savijautą, o atsiradus 
bent kokiems negalavi-
mams, iškart susisiekti su 
šeimos gydytoju. Tiesiog 
reikia protingai ir atsa-
kingai elgtis bei saugotis, 
kaip ir visų užkrečiamų 
ligų atvejais. Nors asmuo 
izoliuotis neprivalo, tačiau 
jam nepatariama eiti į vie-
šas vietas“, – pabrėžė Ž. 
Jakštonienė.

Izoliacijos sąlygos
Kaip teigė gydytoja, ser-

gantis asmuo gali izoliuotis 
tame pačiame būste, kur ir 
gyvena, tik kitame aukšte 
ar atskirame kambaryje.  

„Gyvenantieji kartu su 
sergančiuoju save turėtų 
stebėti 21 dieną, nes bež-
džionių raupų inkubacinis 
laikotarpis yra nuo 5 iki 21 
dienos“, – teigė pašnekovė.

Vakcinos nėra
Vakcinų nuo beždžionių 

raupų, kuriomis jau dabar 
būtų galima skiepyti, nėra, 
kaip ir duomenų dėl masi-
nės vakcinacijos.

„Skiepų nuo šios ligos 
kol kas nėra. Planuojama, 
kad jie turėtų atsirasti ru-
denį. Pirmiausia, kaip ir 
COVID-19 atveju, būtų 
skiepijamos tikslinės gru-
pės, turinčios labiausiai 
pažeidžiamą imunitetą ir 
artimiausią kontaktą su ser-
gančiaisiais“, – kalbėjo Ž. 
Jakštonienė.

20 metų
Gydytojos teigimu, iki 

1980 metų visi Lietuvos 
gyventojai buvo skiepijami 
vakcina nuo raupų, todėl 
didžioji dalis mūsų šalies 
gyventojų populiacijos yra 
skiepyta. Užkrečiamųjų 
ligų ir AIDS centro duo-
menimis, šis skiepas iki 85 
procentų yra veiksmingas 
ir beždžionių raupų atveju, 
nes panašus ligos sukėlėjas.

„Pati raupų vakcina 
imunitetą užtikrina dau-
giau kaip 20-čiai metų, tokį 
laiką būna šimtaprocenti-
nis imunitetas. Tai reiškia, 
kad susidūręs su infekcija 
asmuo nesusirgs. Vėliau 
skiepo sukurtas imunitetas 
silpsta. Žinoma, organiz-
mas išsaugo imuninę at-
mintį- dalinis atsparumas 
išlieka, todėl žmogus gali 
susirgti lengvesne ligos for-

ma. Taigi, mažesnė rizika 
tiems, kurie gimę iki 1980 
metų, nes tuomet praktiškai 
visi buvo skiepyti, išskyrus 
tuos atvejus, kai asmuo dėl 
rimtų sveikatos problemų 
negalėjo būti vakcinuotas. 
Be abejo, potencialiai gali 
užsikrėsti bet kuris žmogus, 
o ligos eiga neprognozuoja-
ma“, – sakė Ž. Jakštonienė.

Didžiausia rizika
Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centro duomenimis, 
dauguma dabartinių susir-
gimų beždžionių raupais 
pasireiškė lengvais ligos 
simptomais. Tačiau pa-
žymima, kad beždžionių 
raupų virusas gali sukel-
ti sunkią ligą tam tikroms 

gyventojų grupėms, pavyz-
džiui, mažiems vaikams, 
nėščioms moterims ir as-
menims, kurių imunitetas 
nusilpęs.

Didžiausia rizika užsi-
krėsti asmenims, gyvenan-
tiems kartu su žmogumi, 
kuriam įtariama ar patvir-
tinta beždžionių raupų in-
fekcija bei asmenims, kurie 
keliavo į šios ligos endemi-
nes šalis (centrinės ir vaka-
rų Afrikos šalys).

Pasaulio sveikatos orga-
nizacijos duomenimis, pa-
saulyje nustatyta jau dau-
giau kaip 250 ligos atvejų 
16-oje valstybių.

Aušra 
MALINAUSKIENĖ

Augant darbo užmokesčiui Rokiškyje netrūksta socialinių darbuotojų
Šalies biudžetinėse įstai-

gose ar seniūnijose dirban-
čių socialinių darbuotojų 
darbo užmokestis per me-
tus „į rankas“ padidėjo 19 
proc. – 2022-ųjų I ketvirtį 
jis siekė 1 023 eurus. Rokiš-
kio rajone šių darbuotojų 
atlygis siekia 1 072 eurus, 
tokius duomenis skelbia 
Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija.

Kilo ženkliai
Pasak Dalios Zibolienės, 

Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos Socia-
linės paramos ir sveikatos 
skyriaus vyriausiosios speci-
alistės, savivaldybės biudže-
tinėse įstaigose ir seniūnijo-
se darbo užmokestis išties 
didėjo.

„Palyginimui pateikiame 
du laikotarpius. 2020-ųjų 
ketvirtajame ketvirtyje so-
cialinio darbuotojo, įgijusio 
aukštąjį universitetinį  išsi-
lavinimą, vidutinis darbo už-
mokestis buvo 1 357 Eur, ne-
atskaičius mokesčių, aukštąjį 
neuniversitetinį – 1 346 Eur, 
socialinio darbuotojo padė-
jėjo – 933 Eur. 2022 metų 
pirmajame ketvirtyje soci-
alinio darbuotojo, įgijusio 
aukštąjį universitetinį  išsila-
vinimą, vidutinis atlygimas 

jau siekė 1 731 Eur,  aukštąjį 
neuniversitetinį – 1 649 Eur, 
o socialinio darbuotojo pa-
dėjėjo – 1374 Eur“, – vardijo 
D. Zibolienė.

Reglamentuoja ribas
Kadangi socialinių pas-

laugų įmonių steigėjai yra 
savivaldybės, atlyginimas 
jų darbuotojams mokamas iš 
savivaldybių biudžetų arba 
valstybės dotacijų.

„Minimalias atlyginimų 
ribas reglamentuoja Valsty-
bės ir savivaldybių įstaigų 
darbuotojų darbo apmokėji-
mo ir komisijų narių atlygio 
už darbą įstatymas. Jame 
nurodoma, kokie minimalūs 
koeficientai turi būti taiko-
mi konkrečioms biudžetinių 
įstaigų pareigybėms apskai-
čiuojant pastoviąją pareigi-
nės algos dalį“, – aiškino D. 
Zibolienė.

Kaip apskaičiuojamas
Pareiginės algos pasto-

vioji dalis apskaičiuojama 
bazinį pareiginės algos dydį, 
kuris šiuo metu yra 181 Eur, 
dauginant iš konkrečiai pa-
reigybei taikomo koeficien-
to.

Pasak pašnekovės, mi-
nėtas koeficientas nuolat 
didinamas. Rokiškio rajono 

savivaldybės biudžetinėse 
įstaigose ir seniūnijose 2020 
metų IV ketvirtyje pareigi-
nės algos pastoviosios dalies 
koeficientas socialiniams 
darbuotojams, įgijusiems 
aukštąjį universitetinį išsila-
vinimą, buvo 6,24, aukštąjį 
neuniversitetinį – 6,2, pa-
dėjėjams – 5,05. 2022-ųjų I 
ketvirtyje atitinkamai – 8,23, 
7,84 ir 6,47.

Taip pat didėjo ir parei-
ginės algos kintamosios da-
lies procentas: 2020 metų 
IV ketvirtyje vidurkis soci-
aliniams darbuotojams su 
aukštuoju universitetiniu 
buvo 8,09 proc., aukštuoju 
neuniversitetiniu – 7 proc., 
padėjėjams – 5 proc., 2022-
ųjų I ketvirtyje atitinkamai – 
9,8 proc., 9,2 proc. ir 5 proc.

„Prie darbo užmokesčio 
dar gali būti pridedama kin-
tamoji pareiginės algos dalis, 
kuri priklauso nuo profesinės 
kompetencijos, praėjusiais 
metais pasiektų darbo tikslų, 
taip pat priemokos, premi-
jos ar užmokestis už darbą 
poilsio ir švenčių dienomis, 
nakties ar viršvalandinį dar-
bą, jeigu jis buvo dirbtas“, – 
kalbėjo D. Zibolienė.

Stygiaus nėra
Rokiškio rajono savival-

dybės biudžetinėse įstaigose 
šiuo metu dirba 37 sociali-
niai ir 70 socialinių darbuo-
tojų padėjėjų, seniūnijose – 
dar 11 socialinių darbuotojų.  

„Šiuo metu Rokiškio ra-
jono savivaldybės biudžeti-
nėse įstaigose ir seniūnijose 
socialinių darbuotojų ir jų 
padėjėjų netrūksta, konkur-
sų ar atrankų į laisvas darbo 
vietas nėra paskelbta“, – tei-
gė D. Zibolienė.

Mūsų rajone socialiniai 
darbuotojai dirba Rokiškio 
socialinės paramos centre ir 
Obelių socialinių paslaugų 
namuose, taip pat savivaldy-
bei nepriklausančiose įstai-
gose: Skemų socialinės glo-
bos namuose ir Rokiškio šv. 

Apaštalo evangelisto Mato 
parapijos senelių globos na-
muose.

Palyginimui
Kaip skelbia Socialinės 

apsaugos ir darbo ministeri-
ja, šalies biudžetinėse įstai-
gose ar seniūnijose dirbančių 
socialinių darbuotojų darbo 
užmokestis per metus „į ran-
kas“ padidėjo 19 proc. 2022 
m. I ketvirtį jis siekė 1 023 
eurus, kai 2021 m. I ketvir-
tį buvo 859 eurai. Atotrūkis 
tarp socialinių darbuotojų 
darbo užmokesčio ir viduti-
nio šalies darbo užmokesčio 
per metus sumažėjo 5 proc. 
Šalies biudžetinėse įstaigo-
se ir seniūnijose dirba apie 

1700 socialinių darbuotojų.
Šalies vidutinis darbo 

užmokestis šių metų pirmą 
ketvirtį siekė 1 087 eurus „į 
rankas“, biudžetinėse įstai-
gose ar seniūnijose dirban-
čių socialinių darbuotojų jis 
buvo 64 eurais mažesnis ir 
siekė 1023 eurus.

Didžiausi atlyginimai „į 
rankas“ socialiniams dar-
buotojams iš biudžetinių įs-
taigų ir seniūnijų šiais metais 
mokami Vilniaus mieste – 1 
176 eurai, Palangoje – 1 162 
eurai, Klaipėdoje – 1 140 
eurų, Alytyje – 1 139 eurai, 
Šiaulių rajono savivaldybėje 
– 1 133 eurai.

Aušra 
MALINAUSKIENĖ
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Vingiuotas kelias namo arba pasivažinėjimas už 26 paras arešto ir 6400 eurų baudą
Niekada neturėjęs vai-

ruotojo pažymėjimo 25 
metų E. J. dėl vairavimo 
girtam nuteistas jau tre-
čią kartą. Panašu, kad 
jaunas vyriškis išvadų iš 
savo elgesio nedaro – nuo 
2018 metų teismo bau-
džiamuoju įsakymu pa-
skirtos 6400 eurų baudos 
dėl Kelių eismo taisyklių 
pažeidimo jis iki šiol nėra 
sumokėjęs, o ir elgesys 
visiškai nepasikeitė. Šį-
kart už 2022 m. liepos 24 
d. įvykdytą nusikalsta-
mą veiką Panevėžio apy-
linkės teismo Rokiškio 
rūmų teisėja Ledina Šin-
kūnienė jam skyrė arešto 
bausmę.

Vinguriavo po kelią
Policijos pareigūnai, pa-

truliavę liepos 24 d. naktį, 
apie 2.05 val., ties Laibga-
lių kaimu Rokiškio rajone 
prasilenkė su automobiliu 
„Renault Clio“. Pareigū-
nai, davę parodymus iki-
teisminio tyrimo metu, pa-
pasakojo, jog automobilis 

sukėlė įtarimų, kadangi 
vinguriavo po kelią. Nu-
spręsta pakrinti jo vairuo-
toją. Patruliai apsisuko ir 
ėmė važiuoti automobiliui 
„Renault Clio“ iš paskos,  
įjungė garso ir šviesos si-
gnalus. Taip stabdomas 
automobilis sustojo kelio 
Čelkiai – Jūžintai – Už-
paliai trečiame kilometre, 
įvažiavime į sodybą adre-
su Jūžintų g. 1, Laibgalių 
kaime, Jūžintų seniūnijoje, 
Rokiškio rajone. Paaiškė-
jo, kad automobilį vairavo 
minėtas E. J., kuris maši-
noje buvo vienas.

Prisipažino
Kai policininkai pa-

prašė vyruko parodyti do-
kumentus, šis sąžiningai 
prisipažino, kad vairuo-
tojo pažymėjimo neturi ir 
niekada neturėjo. Kadangi 
bendraudami su vairuotoju 
pareigūnai pajuto alkoho-
lio kvapą, paprašė pasiti-
krinti neblaivumą alkotes-
teriu. Pirmu pūtimu buvo 
nustatytas 2,29 promilių 

neblaivumas, antru - 2.18 
promilių. Vyras su tokiais 
alkotesterio parodymais 
sutiko. E. J. tą naktį buvo 
sulaikytas ir pristatytas į 
areštinę, o automobilis nu-
vežtas į saugojimo aikšte-
lę.

Automobilis - už 140 
eurų
E. J. pareigūnams išsi-

blaivėjęs papasakojo, kad 
automobilį „Renault Clio“ 
įsigijo liepos mėnesio 
pradžioje iš savo draugo. 
Sumokėjo 140 eurų. Pir-
kimo pardavimo sutarties 
nespėjo surašyti, nors jis 
pardavėjui pinigus už au-
tomobilį sumokėjo. A. J., t. 
y., draugas, pardavęs auto-
mobilį, jį buvo nusipirkęs 
birželio mėnesį ir jo savo 
vardu taip pat neįregis-
travo, tik turėjo pirkimo - 
pardavimo sutartį.

Keliavo į Rokiškį
E. J. pasakojo, kad lie-

pos 24 d. po vidurnakčio, 
būdamas išgėręs, auto-

mobiliu „Renault Clio“ 
išvažiavo į Rokiškį. Ko-
kie buvo kelionės tikslai, 
kaltininkas neatskleidė. 
Laibgalių kaime sulaukė 
policijos dėmesio – pa-
trulių automobilis šviesos 
bei garso signalais ėmė jį 
stabdyti. Sustojęs, vyras 
gavo prisipažinti, kad vai-
ruotojo pažymėjimo neturi 
ir yra išgėręs. Tą patvirtino 
ir alkotesteris, duomenų 
bazės informacija.

Vieną atsakomybę 
lengvinanti ir viena 
sunkinanti aplinkybės
Neatsakingam vairuo-

tojui pareikšti kaltinimai 
pagal Baudžiamojo kodek-
so 2811 straipsnio 1 dalį. 
Kaltinamojo atsakomybę 
lengvinančia aplinkybe 
pripažinta tai, kad jis pri-
sipažino padaręs nusikals-
tamą veiką ir nuoširdžiai 
gailisi. Jo atsakomybę 
sunkinanti aplinkybė - tai, 
kad šią nusikalstamą veiką 
padarė, būdamas teistas už 
tyčinio nusikaltimo pada-

rymą, t. y. būdamas reci-
dyvistu.

Su prokuroro pasiūlyta 
bausme sutiko
Už nusikalstamą veiką, 

numatytą Baudžiamojo ko-
dekso 2811 straipsnio 1 da-
lyje, kaip viena iš alternaty-
vių bausmių rūšių gali būti 
skiriama arešto bausmė. Pro-
kuroras Gediminas Stočkus 
pareiškimu dėl baudžiamojo 
įsakymo priėmimo prašė 
skirti arešto bausmę bei pri-
dėti visą anksčiau neatliktą 
bausmę – 6400 eurų baudą, 
uždrausti E. J. vairuoti trans-
porto priemones 5 metams, 
konfiskuoti automobilį. Su 
prokuroro siūlymu kaltina-
masis ikiteisminio tyrimo 
metu sutiko.

26 parų areštas ir 6400 
eurų bauda
Teismas prokuroro pra-

šymą tenkino. E. J. teismo 
baudžiamuoju įsakymu pri-
pažintas kaltu pagal Bau-
džiamojo kodekso 2811 
straipsnio 1 dalį. Jam skirta 

skirti 39 parų arešto baus-
mė, kuri sumažinta trečda-
liu, kadangi byla išnagrinėta 
supaprastinto proceso būdu. 
Galutinė bausmė - 26 parų 
areštas ir 128 MGL (6400 
Eur) bauda. Arešto bausmę 
nuteistasis turės atlikti Šiau-
lių tardymo izoliatoriuje. 
Taip pat jam skirtos baudžia-
mojo poveikio priemonės – 
penkerius metus uždrausta 
vairuoti transporto priemo-
nes ir konfiskuotas valsty-
bės nuosavybėn automobilis 
„Renault Clio“.

Neįsiteisėjo
2022 m. rugpjūčio 4 d. 

priimtas teismo baudžiama-
sis įsakymas yra neįsiteisė-
jęs. Jis išsiųstas nuteistajam. 
Per 14 dienų nuo šio doku-
mento įteikimo nuteistasis 
turi teisę pareikšti prašymą 
surengti bylos nagrinėjimą 
teisme žodžiu, prašyti skirti 
kitokią bausmę, tačiau pra-
ėjus šiam laikotarpiui, bau-
džiamasis įsakymas įsitei-
sėja ir yra neskundžiamas.

Rita GRIGALIENĖ.

Vokietijoje gyvenančio Lietuvos patrioto laiškas istorijai – knyga 
„ATODANGOS. Notigalės skausmo spalgenų“

Kraštietis, paskutiniu 
metu gyvenantis ir dirbantis 
Vokietijoje, Povilas Stum-
brys – pagal išsilavinimą 
yra veterinarijos gydytojas, 
tačiau ryškiausiu savo ho-
biu įvardijo Lietuvos ir pa-
saulio istoriją, kurioje ypa-
tinga vieta skirta Lietuvos 
laisvės kovų ir rezistencinio 
pasipriešinimo laikotarpiui. 
2022 m. rugpjūčio 5 d. šalia 
Laisvės kovų istorijos mu-
ziejaus Obeliuose jis pristatė 
knygą „ATODANGOS. No-
tigalės skausmo spalgenų“. 
Spalgenos – tai pelkėse au-
gančios spanguolės. Knygo-
je - istorija apie partizanus, 
žuvusius Rokiškio ir Kupiš-
kio rajonus jungiančioje No-
tigalės pelkėje. Žiauriai nu-
žudyti, į gabalus supjaustyti 
12 kovotojų už laisvę, tarp 
jų – ir austrų karo lakūnas 
Stefan‘as Hoffmann‘as.

Paieškoms padėtas 
taškas
Ilgai lauktos knygos su-

tiktuvės – galutinis Notigalės 
pelkėje, bunkeryje, gyvenusių 
ir ten žuvusių partizanų istori-
jos paieškų ir tiesos apie juos 
atstatymo etapas. Iki tol vyko 
liudininkų, artimųjų paieškos, 
istorinės medžiagos, prisi-
minimų rinkimas, o taip pat 
– veikla, kartu su bendramin-
čiais atstatant Notigalės pel-
kėje buvusį partizanų bunkerį 
bei Pandėlio kapinėse, parti-

zanų amžinojo poilsio vietoje, 
pastatant naują paminklinę 
lentą su patikslintomis žuvu-
siųjų biografijomis.

Informaciją teikė 
žmonės - knygos
Rašytojas papasakojo, kaip 

kilo idėja parašyti šią knygą, 
kas buvo tie, iš kurių gavo 
informaciją, kas buvo tie, ku-
rie žuvo pelkėje ir po to buvo 
palaidoti Pandėlio kapinėse. P. 
Stumbrys pasakoja, kad, rink-
damas informaciją, susipaži-
no su nuostabiais žmonėmis. 
Tarp jų – ir partizanų gimi-
naičiai, liudininkai, menantys 
pokario pasipriešinimo kovas. 
Daugelis jų – patyrę tragišką 
ir sunkią lemtį: artimųjų žūtis, 
kankinimus, tremtį, persekio-
jimus, pažeminimus, patyčias 
ir begalę nuoskaudų. Keletas 
kalbintų žmonių jau išėjo į 
Amžinybę. Tarp teikusių in-
formaciją – ir Pandėlio gimna-
zijos pradinių klasių mokytoja 
Renata Kiburienė, kuri tarė 
šiltą žodį susirinkusiems bei 
knygos autoriui, padovano-
dama jam atminimo dovaną. 
Prisiminimus apie kovas už 
laisvę ji žinojusi iš savo ma-
mos pasakojimų. P. Stumbrys 
stebėjosi, kad tiek daug žinan-
tis žmogus – „tik“ pradinių 
klasių mokytoja.

12 žuvusiųjų – 12 ežerų
Istorija tokia, kad dabar 

telmologiniu draustiniu tapusi 

Notigalės pelkė – ne tik gam-
tos perlas. Ji mena ir saugo 
vieną tragiškiausių Rokiškio 
krašto partizanų istorijų. Pel-
kėje, apsupti gausių sovietų 
kariuomenės pajėgų, 1946 m. 
gruodžio 12 d., mūšyje žuvo 
dvylika Vytauto apygardos 
Šarūno rinktinės Algirdo kuo-
pos Bermono pulko partizanų. 
Simboliška, kad tai yra lygiai 
tiek, kiek pelkėje yra tarp ki-
minų mėlynuojančių ežerėlių. 
Bermono būrį sudarė vyrai iš 
Pandėlio, Skapiškio ir Pane-
munio apylinkių. Tuo metu 
vyrai jau laukė Kalėdų, buvo 
pasirengę skirstytis iš bunke-
rio ir slapstytis atskirai. Deja, 
nespėjo...

Žuvusieji
Tą dieną žuvo: Jonas Šiu-

pinys – Bermonas (partizanų 
kuopos vadas), Juozas Mikė-
nas – Žvirblis (būrio vadas), 
partizanai Feliksas Blažys – 
Meškiukas, Ignotas Blažys – 
Batiuška, Jonas Bronislovas 
Kaunietis – Joniukas, Nro-
nislovas Naujikas – Žiogelis, 
Julius Puluikis – Auksaburnis, 
Jonas Viduolis – Meška, Juo-
zas Zoluba – Šturka, Vladas 
Žalkauskas – Astras, Petras 
Kaunietis – Ąžuolas ir Ste-
fan‘as Hoffmann‘as – Jumba. 
Knygoje paminėti ne tik jie, 
bet ir kiti tų apylinkių kovoto-
jai už laisvę.

Kūnai buvo sumesti į 

šulinius
„Žuvusiųjų kūnai buvo 

išniekinti, nuvežti ir numesti 
Panemunėlio geležinkelio sto-
ties aikštėje, vėliau pervežti į 
Pandėlį, sumesti miestelyje 
ant grindinio, netoli bažny-
čios šventoriaus. Prieš Kalė-
das stribai žuvusiųjų palaikus 
sukapojo į gabalus bei sudar-
kytus kūnus sumeta į tris šu-
linius, esančius prie Pandėlio 
miesto malūno. Kad neliktų 
niekšybės pėdsakų, juos už-
verčia žemėmis ir statybų 
atliekomis.“ (P. Stumbrys. 
„ATODANGOS. Notigalės 
skausmo spalgenų“)

Nieko netrūko
Tie, kurie karštą vasaros 

dieną atvyko į knygos sutiktu-
ves, buvo pasitikti muziejaus 
lauko erdvėse. Improvizuota 
salė – po didelės palapinės 
stogu. Joje bandyta sutalpinti 
būrį atvykusių bendraminčių, 
žmonių, prisidėjusių prie kny-
gos gimimo. Pasirūpinta, kad 
nė vienam nepritrūktų nei pa-
vėsio, nei vandens, nei valgio. 
Patriotinių nuotaikų įnešti, su-
teikti gyvesnę emociją padėjo 
duetas iš Obelių „Obelija“. Po 
pasisakymų laukė „partizaniš-
kos vaišės“ – lašiniai, duona, 
rūgpienis bei virtos bulvės su 
šiokiais tokiais priedais.

Kalbos ir sveikinimai
Seimo nario Vidmanto 

Kanopos padėjėja Aldona 

Minkevičienė skaitė knygos 
ištraukas. Ji, kaip ilgametė 
žurnalistė, prisidėjo, rengiant 
šią knygą leidybai, todėl pa-
rinktos skaityti ištraukos ir 
Povilo Stumbrio pasakojimas 
sudomino renginio dalyvius. 
Įtaigų žodį tarė kunigas Al-
bertas Kasperavičius – jis 
paragino branginti Laisvę ir 
Nepriklausomybę. Klausytasi 
pedagogės Teresės Taškūnie-
nės prisiminimų apie „Atgi-
mimo“ laikmečio sąjūdiečių 
pastangas surasti Notigalės 
pelkėje žuvusių partizanų pa-
laikus ir, iškėlus išniekintus 
kūnus iš šulinių, iškilmingai 
perlaidoti Pandėlio kapinėse. 
Renginio dalyviai, bendra-
minčiai, artimieji, sveikino 
knygos autorių, o Povilas 
Stumbrys kiekvienam sutiktu-
vių dalyviui padovanojo savo 
kūrinį – knygą su autografu.

Galimybė susipažinti 
su ekspozicijomis
Kol autorius bendravo su 

renginio dalyviais, svečiai 

turėjo galimybę susipažinti 
su muziejaus ekspozicijomis. 
Svečius lydėjo muziejaus 
įkūrėjo šviesaus atminimo 
Andriaus Dručkaus anūkas 
Mantas Kelečius. Pirmieji 
muziejaus ekspozicijomis su-
sidomėjo jaunieji šauliai.

Duoklė gimtinei
P. Stumbrys gimė Dege-

nių kaime, Rokiškio rajone. 
Jo gimtasis kaimas – visai 
netoli Notigalės pelkės. „...
Džiaugiuosi, kad turėjau ga-
limybę prisiliesti prie mūsų 
krašto partizanų istorijos, kad 
ji liks ir mano kukliame darbe 
– knygoje apie bebaimių, pa-
prastų kaimo vyrų ir jų šeimų 
likimus žūtbūtinėje kovoje su 
atėjūnais. Viliuosi, kad mano 
pastangos bus kukli pagarba 
laisvės kovotojams, už Lie-
tuvos laisvę paaukojusiems 
brangiausią turtą – gyvybę“, - 
kalbėjo Povilas Stumbrys.

Rita GRIGALIENĖ.
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Gimtadienis, pasibaigęs grumtynėmis ir dviejų vyrų „viešnage“ ligoninėje
Rokiškyje, Vilties ga-

tvėje, 2021 m. lapkričio 
27 d. žmonės šventė gim-
tadienį. Rezultatas – du 
vyrai (37 ir 44 metų) 
paguldyti į ligoninę. Vy-
resniajam padaryti su-
žalojimai peiliu, kurie 
įvertinti kaip nesunkus 
sveikatos sutrikdymas ir 
nusikaltimas, numatytas 
Baudžiamojo kodekso 
138 straipsnio 1 dalyje. 
Panevėžio apylinkės teis-
mo Rokiškio rūmų tei-
sėjas Artūras Dilys 2022 
m. rugpjūčio 9 d. priėmė 
nuosprendį baudžiamojo-
je byloje ir skyrė bausmę 
10 kartų anksčiau teistam 
E. Ž.

Šventė gimtadienį
Pasak kaltinamojo, jis 

2021 m. lapkričio 27 d. 
iš kito rajono atvažiavo į 
Rokiškį į svečius pas se-
serį švęsti jos gimtadienio. 
Šventėje buvo ir daugiau 
žmonių, sesers draugų.  
E. Ž. prisipažino, kad dar 
prieš atvykdamas į „balių“, 
jau buvo vartojęs alkoho-
lio. Išgėrinėjo ir gimtadie-
nio šventėje. Vienu metu 
kilo konfliktas su ten bu-
vusia mergina ir jis paleido 
jai į veidą alaus skardinę. 
Tada šią merginą ėmė gin-
ti jos draugas M., kuris 
suįžūlėjusiam E. Ž. trenkė į 
veidą. Tuokart vyrukas ap-
siramino ir nuėjo atsigulti į 
lovą.

Už smūgį į veidą – 
dūriai peiliu
Šiek tiek pagulėjęs, E. 

Ž. ėmė kurpti planą, kad už 
smūgį į veidą reikia atker-

šyti.  Kaltinamasis teisme 
pasakojo, kad pats neprisi-
mena, iš kur pasiėmė peilį, 
su kuriuo nuėjo prie M. ir 
jam dūrė vieną kartą į ran-
ką, o kitą kartą – kažkur į 
petį. Vėliau gydytojai nu-
statė, kad nukentėjusiajam 
buvo padarytas durtinis 
pjautinis kiaurinis sužaloji-
mas kairio dilbio srityje bei 
durtinis pjautinis sužalo-
jimas kaklo kairėje pusėje 
su atviru septintojo kaklo 
slankstelio pažeidimu. Me-
dikai Rokiškio rajono ligo-
ninėje nukentėjusiojo žaiz-
doje rado nulūžusią peilio 
geležtę. Po šio incidento 
nukentėjusiojo M. draugai 
E. Ž. prilupo, todėl ligoni-
nėje atsidūrė ir jis.

Nuo priekabių 
gynė žmoną
Teisme buvo apklaus-

tas tik kaltinamasis, nu-
kentėjusiojo bei liudytojų 
parodymus užfiksuotus 
ikiteisminio tyrimo metu, 
teismas, prieš priimdamas 
nuosprendį, taip pat įver-
tino. Nukentėjusysis by-
loje davė parodymus, kad 
gimtadienio šventėje buvo 
kartu su žmona. Ten buvo 
ir daugiau asmenų, tarp jų 
– ir E. Ž., kurį matė pir-
mą kartą. „Baliuje“ E. Ž. 
pradėjo kabinėtis prie jo 
žmonos, o kai vyriškis ėmė 
jį raminti, tas nepaklausė 
ir vis tiek elgėsi įžūliai: 
grasino, kabinėjosi prie 
žmonos, rankoje laikyda-
mas alaus skardinę, trenkė 
ja nukentėjusiojo žmonai į 
kaktą, užsimojo kumščiu. 
Moteris byloje yra davusi 
parodymus, kad kaltinama-

sis ją šventėje užkabinėjo, 
ėmė ranka liesti sėdmenis, 
o ji už tai trenkusi antausį. 
Taip konfliktas ir įsismar-
kavo.  

Vienas norėjo atimti
peilį, kitas - sužeisti
Pasak nukentėjusiojo, 

jis gynė savo žmoną ir dėl 
to su agresyviai nusiteiku-
siu svečiu apsistumdė. Tas, 
nors ir neva nuėjęs miego-
ti, po keleto minučių ir vėl 
pasirodė. Šįsyk - su peiliu 
rankoje. Pirmiausia jis už-
simojo peiliu prieš nuken-
tėjusiojo žmoną, sakyda-
mas, kad ją užmuš ir po to 
juos visus išskers. Nuken-
tėjusiajam ir vėl teko ginti 
savo moterį. Vos jis paban-
dė atimti peilį, E. Ž. peiliu 
jam perdūrė kairę ranką. 
Vyrai grūmėsi – vienas 
vis bandė pataikyti peiliu 
į įvairias kūno vietas, o ki-
tas bandė atimti peilį. Nors 
daug kartų E. Ž. įdurti ne-
pataikė, vis tik vienu metu 
peilį įsmeigė į priešininko 
nugaros viršutinę dalį. Ga-
liausiai peilis buvo atimtas, 
kažkas iškvietė greitąją pa-
galbą, o nukentėjusysis tik 
tada pajuto, kad yra sužeis-
tas ir ima raibuliuoti akyse.

Pareikšti civiliniai 
ieškiniai
Byloje civilinius ieški-

nius pareiškė nukentėjusy-
sis bei Panevėžio teritorinė 
ligonių kasa. Nukentėjusy-
sis prašė atlyginti 6 000 Eur 
turtinę ir 4 000 Eur neturtinę 
žalą. Žala pasireiškusi tuo, 
kad jis apie tris mėnesius 
nedirbo ir negavo pajamų, 
kurios paprastai per mėnesį 

sudarydavo apie 2000 eurų. 
Tai vyras įvertino kaip jam 
padarytą 6000 Eur turti-
nę žalą. Už tai, kad buvo 
sužalotas, patyrė išgąstį ir 
skausmą, nepatogumus dėl 
sužalojimo (negalėjo laisvai 
judėti, miegoti, apsirengti), 
nes jautė didelius skausmus. 
Po rankos sužalojimo, ji ir 
toliau tirpsta, nėra tiek pat 
stipri, kiek kita ranka. Savo 
išgyvinimus, t. y. neturtinę 
žalą, nukentėjusysis įverti-
no 4000 Eur suma. Panevė-
žio teritorinės ligonių kasos 
civilinis ieškinys – 230,02 
Eur. Tiek kainavo nukentė-
jusiajam suteiktos medici-
nos paslaugos. Šią sumą pa-
tvirtina prie ieškinio pridėti 
suteiktų paslaugų įkainiai ir 
paskaičiavimai. Su Ligonių 
kasos ieškiniu kaltinamasis 
visiškai sutiko, o nukentė-
jusiojo prašomos sumos jam 
pasirodė per didelės. 

Skirta 1 metų laisvės 
atėmimo bausmė
Parinkdamas kaltininkui 

bausmę, teismas atsižvel-

gė į tai, kad jis praeityje 
yra daug kartų teistas už 
tyčinių nusikaltimų pada-
rymą, ne kartą jau atliko 
laisvės atėmimo bausmę, 
o nagrinėjamą nusikaltimą 
padarė, praėjus tik keliems 
mėnesiams po to, kai buvo 
paleistas iš įkalinimo įstai-
gos ir neišnykus teistumui. 
Prieita išvados, kad E. Ž. 
yra linkęs nusikalsti, to-
dėl jam, kaip recidyvistui, 
skirtina reali terminuoto 
laisvės atėmimo bausmė. 
Kadangi byloje buvo taiky-
tas sutrumpintas įrodymų 
tyrimas, skirtina bausmė 
sumažinta trečdaliu ir E. Ž. 
paskirta galutinė bausmė – 
laisvės atėmimas 1-eriems 
metams. Už nusikaltimą, 
numatytą Baudžiamojo ko-
dekso 138 straipsnio 1 da-
lyje, maksimali bausmė yra 
3 metai laisvės atėmimo.

Priteisti ne visi 
civiliniai ieškiniai
Iš nuteistojo priteistas 

visas 230,02 Eur Panevėžio 
teritorinės ligonių kasos ci-

vilinis ieškinys, kadangi jis 
įrodytas ir pagrįstas doku-
mentais. Nukentėjusiajam 
gauti visų prašomų pinigų 
nepavyko – jo naudai iš 
nuteistojo priteisti tik 2000 
eurų neturtinės žalos atly-
ginimo. Prašytas priteisti 
6000 Eur civilinis ieškinys 
dėl turtinės žalos atlygini-
mo, negavus darbo pajamų, 
atmestas, kadangi nebuvo 
pateikti įrodymai, kokias 
pajamas nukentėjusysis 
gaudavo. Taip pat valstybei 
E. Ž. turės susimokėti 8,96 
Eur proceso išlaidų – tiek 
patirta išlaidų, siunčiant 
procesinius dokumentus.

Nuosprendis dar nėra 
įsiteisėjęs - jis per 20 dienų 
nuo jo paskelbimo dienos 
gali būti skundžiamas Pa-
nevėžio apygardos teismui 
per Panevėžio apylinkės 
teismo Rokiškio rūmus. 
Nuosprendžio įsiteisėjimo 
nuteistasis laukia laisvėje.

Rita GRIGALIENĖ

Valstybinė energetikos 
reguliavimo taryba (VERT) 
prokurorų pagalbos paprašė 
įvertinusi riziką, jog elek-
tros tiekėja „Perlas Energi-
ja“ nutraukusi sutartis gali 
parduoti finansinius instru-
mentus ir gauti nepagrįstų 
pajamų, teigia energetikos 
rinkos reguliuotojo vado-
vas Renatas Pocius.

„Šiandien VERT kreipė-
si į Generalinę prokuratūrą 
visiškai su skirtingu klausi-
mu, išnagrinėjusi tam tikrą 
„Perlas Energijos“ veiklos 
specifiką ir atitinkamai 
įvertinusi potencialią riziką 
„Perlas Energijai“ gauti ne-
pagrįstų pajamų iš finansi-
nių instrumentų“, – žurna-
listams trečiadienio vakarą 
sakė R. Pocius. 

Pasak R. Pociaus, įta-
riama, jog nutraukdama 

sutartis bendrovė gali siek-
ti uždirbti iš kitos veiklos 
– finansinių instrumentų 
pardavimo, todėl tokios pa-
jamos būtų laikomos nepa-
grįstomis.  

„Yra įtarimų, kad „Per-
las Energija“ savo veiks-
mais nutraukiant su varto-
tojais sutartis siekė galimai 
uždirbti iš kitos veiklos 
– finansinių produktų par-
davimų veiklos – kas, mūsų 
vertinimu, būtų bendrovės 
nepagrįstai gautos paja-
mos“, – teigė VERT pirmi-
ninkas. 

„Tikrai nesinorėtų, kad 
„Perlas Energija“ pasinau-
dotų susidariusia situacija 
ir gautų nepagrįstų pajamų 
iš šitos situacijos, kurią 
bendrovė iš esmės pati ir 
sukėlė“, – sakė jis. 

Anot R. Pociaus, „Perlas 
Energijos“ finansiniai ins-

trumentai yra apsidraudimo 
priemonės (angl. hedging) 
– jomis bendrovė apdraudė 
elektros kainų svyravimą 
Suomijoje. 

„Ne tik energetikos, bet 
ir visuose sektoriuose yra 
tokia galimybė apsidrausti 
energijos arba kitus pro-
duktus, kuriais yra prekiau-
jama. Šitoje vietoje „Perlas 
Energija“ turėjo irgi savo 
portfelyje, taip vadinamoje 
antrinėje finansų rinkoje, 
dalį tų instrumentų, kuriais 
apsidraudė kainų svyravi-
mą Suomijos zonoje“, – tei-
gė VERT pirmininkas. 

„Perlas Energijos“ va-
dovas Vilius Juraitis trečia-
dienį BNS patvirtino, jog 
bendrovė keliose užsienio 
šalyse turi finansinius apsi-
draudimus, tačiau kur kon-
krečiai, neatskleidė. 

R. Pocius teigė, jog 

VERT žiniomis, didžią-
ją dalį tokių finansinių 
priemonių bendrovė turi 
Suomijoje. Pasak jo, regu-
liuotojas taip pat kreipėsi į 
kitus nepriklausomus tiekė-
jus, siekiant išsiaiškinti jų 
turimus finansinius instru-
mentus. 

„VERT lygiai taip pat 
kreipėsi į visus kitus tie-
kėjus pateikti detalią in-
formaciją apie tai, kokius 
finansinius instrumentus 
nepriklausomi tiekėjai turi. 
Tuomet tiksliai bus galima 

pasakyti, ar tai yra finansi-
niai instrumentai, kurie yra 
Suomijoje, ar finansiniai 
instrumentai, kuriais yra 
prekiaujama Rygos preky-
bos aikštelėje, ar netgi kiti 
finansiniai instrumentai, 
kuriais prekiauja perdavi-
mo sistemos operatorius“, 
– sakė R. Pocius.  

VERT trečiadienį krei-
pėsi į Generalinę prokura-
tūrą, prašydama inicijuoti 
viešojo intereso gynimo 
procesą dėl nepriklausomos 
elektros tiekėjos „Perlas 

Energija“ veiksmų viena-
šališkai keičiant sutarčių su 
vartotojais sąlygas. Taryba 
taip pat prašo prokurorų 
laikinai apriboti „Perlas 
Energijos“ turtą. 

„Perlas Energija“ praė-
jusį penktadienį paskelbė 
nutraukianti sutartis su be-
veik 180 tūkst. fiksuotos 
kainos planus pasirinkusių 
klientų ir siūlo jiems arba 
pirkti elektrą biržos kaina, 
arba pasirinkti kitą tiekėją.  

BNS inform.

Yra rizikos, jog „Perlas Energija“ gali gauti nepagrįstų pajamų
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Nepriklausomas rajono laikraštis

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracija (kodas 188772248, Respublikos g. 
94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno 
kambario ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste 
– 1 vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 
vieno kambario butas su visais komunaliniais pato-

gumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, du-
šine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidė-
vėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų ne-
kilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsi-
gijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pasta-
tų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio 
naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės adminis-
tracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Tur-
to valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, 
mob. +370 660 49 589 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt 
naujienų skiltyje.
Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu e.janciene@
post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pa-
siskambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Er-
nestai Jančienei, tel. Nr. +370 660 49 589).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. 17.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas par-
duodamo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir tele-
fono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti 
paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats 
savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asme-
nims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. rugpjūčio 
23 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 aukšto 
salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1843

Kvietimas teikti paraiškas verslo idėjos konkursui
2022 m. rugpjūčio 16 d. startuoja konkursas subsidijai 
gauti, turintiems verslo idėją, tačiau stokojantiems finan-
sinių galimybių ją įgyvendinti. Iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 13 
val. laukiami paraiškų projektai dėl subsidijos verslo idėjai 
įgyvendinti. Šio konkurso tikslas – skatinti kurtis naujus 
verslus. Pagal nustatytus kriterijus Programos vertinimo 
komisija atrinks geriausius verslo idėjos projektus, už ku-
riuos bus skirta parama. Jei turite gerą, inovatyvią verslo 
idėją - pildykite paraišką ir dalyvaukite subsidijos verslo 
idėjos konkurse bei laimėkite piniginę paramą verslo pra-
džiai!
Užpildytas paraiškas su visais reikalingais dokumentais, 
prašome siųsti paštu arba palikti Savivaldybės adminis-
tracijos (Respublikos g. 94, Rokiškis) „viename langelyje“ 
(popierinius variantus). Jei paraiškos ir privalomi pateikti 
dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu el. parašu, juos 
siųsti el. paštu  savivaldybe@post.rokiskis.lt,  adresuojant 
Rokiškio rajono savivaldybės Strateginio planavimo, in-
vesticijų ir viešųjų pirkimų skyriui.
Detalesnę informaciją apie Subsidijos verslo idėjos kon-
kursą, paraiškų formas ir kitus dokumentus galite rasti 
rajono internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt skyrelyje 
Verslininkams/Parama-verslui arba kreipkitės į Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavi-
mo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistę 
R. Ruželienę (mob. tel. 8 659 34153, el.p. r.ruzeliene@post.
rokiskis.lt).              

Užs. 1848

Žmonės mažo kiekio narkotikų 
dekriminalizavimą painioja su legalizavimu – 
Seimo pirmininkė

Taip ji reagavo į trečiadie-
nį LRT paskelbtą „Baltijos 
tyrimų“ apklausą, rodančią, 
kad trys iš keturių Lietuvos 
gyventojų nepritaria mažo 
kiekio narkotinių medžiagų 
dekriminalizavimo projek-
tui.

„Aš manau, kad tai signalas 
ir įstatymo iniciatoriams, kad 
žmonės per dažnai supainioja 
dekriminalizavimą su legali-
zavimu, ir reikia labai aiškinti, 
apie ką kalbama, nes dekrimi-
nalizavimas yra tik grįžimas į 
situaciją, kuri Lietuvoje buvo 
iki 2017 metų“, – trečiadienį 
interviu Žinių radijui sakė V. 
Čmilytė-Nielsen.

Seimo pirmininkė taip pat 
teigė, kad Lietuvai už nedide-
lio kiekio narkotikų laikymą 
vietoje administracinės atsa-

komybės pradėjus taikyti bau-
džiamąją situacija dėl priklau-
somybių nepagerėjo.

„Mes tiesiog esame tokioje 
padėtyje, kai laužomi gyveni-
mai dėl klaidos, ir tikrai ma-
nau, kad Lietuva turėtų grįžti į 
tų valstybių ilgą sąrašą, kur to-
kios problemos yra sprendžia-
mos baudomis, galimybėmis 
reabilitacijai, o ne siuntimu už 
grotų“, – kalbėjo parlamento 
vadovė.

LRT paskelbtoje apklausoje 
dalyvių buvo klausta, ar jie su-
tinka su Seime svarstomu pro-
jektu, kuriuo siūloma atsisakyti 
baudžiamosios atsakomybės 
už nedidelio kiekio narkotinių 
medžiagų laikymą be tikslo jas 
platinti.

45 proc. respondentų nuro-
dė, kad visiškai nesutinka su 
dekriminalizavimo projektu, o 

dar 29 proc. pasirinko variantą 
„greičiau nesutinku“. 4 proc. 
apklausos dalyvių nurodė, kad 
projektui visiškai pritaria, o 14 
proc. teigė, kad greičiau prita-
ria. Likę 8 proc. respondentų 
arba į klausimą neatsakė, arba 
nurodė, kad neturi nuomonės.

Seimas baigdamas pava-
sario sesiją ėmėsi siūlymo už 
nedidelį kiekį kanapių taikyti 
nebe baudžiamąją, o adminis-
tracinę atsakomybę. Už ne-
didelio kiekio kanapių dekri-
minalizavimą tuomet balsavo 
valdantieji konservatoriai, Li-
beralų sąjūdžio ir Laisvės frak-
cijų atstovai bei didesnė dalis 
opozicinių socialdemokratų.

Svarstymas Seimo salė-
je numatomas rudens sesijos 
metu.

BNS inform.
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11:15 Jau atvažiavom?
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17:20 Teleloto
18:30 Žinios
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07:00 Savickas classic 2021
08:00 Pričiupom!"
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas

10:00 Pričiupom!
10:30 Uolėtasis Bedlendas. Kova 
už būvį
11:40 Kova už būvį
12:45 Paranormalūs reiškiniai. 
Užfiksuota vaizdo kamera
13:50 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
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18:30 Iškvietimas
19:30 Greitojo reagavimo būrys
21:30 Juodasis sąrašas
22:25 Kaulų kolekcininkas
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06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Grilio skanėstai
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Šarūnas Marčiulionis
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06:00 Himnas
06:02 7 Kauno dienos
06:30 Praeitis ateičiai
07:30 Nekasdienė duona
08:30 Mes iš Ukrainos
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
11:50 Airija iš paukščio 
skrydžio
12:40 Nuo milžinų iki 
nykštukų. Kraštutinumai 
gamtoje
13:35 Komisaras 
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žaismas
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15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Praeitis ateičiai
18:30 Žinios
19:00 Europos plaukimo 
čempionatas

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Mano daina
22:25 Per tave vienos bėdos!
00:15 Tėvai vieni namuose. 
Šrėderiai
01:45 Raganos medžioklė
03:10 Nuo milžinų iki nykštukų. 
Kraštutinumai gamtoje
04:05 Komisaras Montalbanas. 
Veidrodžių žaismas
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11:30 Škotija. Metai laukinėje 
gamtoje 
12:40 Gyvenimas
13:45 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai
14:45 Robinzonas Kruzas 
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10:40 Ugnies paukščiai
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22:00 Nakties įkaitas 
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01:15 Amerikietiškos imtynės
01:30 Nakties įkaitas
02:15 Terminatorius. Genesys

Lrytas

06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Misija: laukinė gamta
08.30 Pokalbiai prie jūros. 
Atostogų ritmu
09.00 Aiškiaregė
10.00 Vantos lapas
10.30 Klausimėlis
11.00 Misija - vasara
11.30 Išpažintis su Marija
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios

16.30 Lietuvos dvarai. Istorinė, 
kultūrinė laida
17.00 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė.
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Princesė Diana: gyvenimas 
po mirties
21.55 Kalėjimo pradžiamokslis
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Teisingumo agentai
02.50 Reali mistika
03.35 Lietuvos dvarai. Istorinė, 
kultūrinė laida
04.00 Misija - vasara
04.20 Aiškiaregė
05.10 Išpažintis su Marija
05.35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Planeta Žemė
12:50 Kelionė per Čilę
13:40 Kelionių atvirukai
13:55 Mis Marpl. 

Čimnizo pilies paslaptis
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Gamtininko užrašai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Jaunieji 
slaugytojai
21:45 Deivido Koperfildo istorija
23:45 Rusteris Kogburnas
01:30 Per tave vienos bėdos!
03:15 Kelionių atvirukai
03:30 Planeta Žemė
04:25 Mis Marpl. Čimnizo pilies 
paslaptis

Tv3

05:15 Elementaru

06:00 Monstrų viešbutis
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis
08:30 Simpsonai
09:00 Princesė gulbė. Šiandien 
piratė!
10:40 Princesė ir pusė karalystės
12:40 Gyvenimas
13:45 Mano mergytė
15:55 Saulėlydis
18:30 TV3 žinios
19:30 Persis Džeksonas ir Olimpo 
dievai. Žaibo vagis
22:00 Angelai ir demonai
00:50 Galingieji reindžeriai

Lnk

06:30 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos
07:00 Bunikula

10.30 Klausimėlis
11.00 Bušido ringas
11.30 Partizanų keliais
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Neatrasta Rusija
18.00 Žinios
18.30 Baltijos kelias
19.00 Reali mistika
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos dvarai
21.00 Klausimėlis
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Teisingumo agentai
02.50 Reali mistika
03.35 24/7
04.20 Aiškiaregė
05.10 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Nekasdienė duona
07:00 Veranda
07:30 Čia mano sodas
08:00 Beatos virtuvė
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Mes iš Ukrainos
12:00 Žolinės atlaidai
14:00 Mis Marpl. Grinšo 
užgaida
15:35 Judi Dench 
nuotykiai Borneo saloje 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Žinios
19:00 Dviračio žinios
19:30 Draugiška Lietuva

20:30 Panorama
21:00 Lietuvos atlikėjų duetai
22:10 Lewis Capaldi koncertas
23:00 Klanas (Clan). Kriminalinis 
serialas
24:00 Laukiniai Vakarai prie molo
00:50 Draugiška Lietuva
01:45 Judi Dench nuotykiai Borneo 
saloje
03:25 Kas ir kodėl?
03:55 Dviračio žinios
04:20 Savaitė
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Monstrų viešbutis
06:25 Didvyrių draugužiai
06:55 Monstrų viešbutis
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Simpsonai

08:25 Mano mažasis ponis. Nauja 
karta
10:05 Ledynmetis. Susidūrimas
11:55 Nuotykių ieškotojas. Midos 
skrynelės prakeiksmas
13:55 Erelis Edis
16:05 Pamergė pagal užsakymą
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ir velnias dėvi Prada
21:55 Kingsman. Aukso ratas
00:50 Naktinė pamaina
01:45 Elementaru
02:45 Skubi pagalba
03:45 Naktinė pamaina
04:45 Tobula kopija

Lnk

06:10 Tomo ir Džerio šou
07:05 Žvaigždė
08:40 Didysis kačių pabėgimas

10:25 Tintino nuotykiai. Vienaragio 
paslaptis
12:25 Hačiko. Šuns istorija
14:20 Šiurpuliukai
16:20 Bėgimas džiunglėse
18:30 Žinios
19:30 Alfa
21:25 Midvėjaus mūšis
00:15 Tamsusis bokštas
02:00 Druska

Btv

06:55 Kova už būvį
08:00 Ugnies paukščiai
09:10 Uolėtasis Bedlendas. Kova 
už būvį
10:20 Neįtikėtini gyvūnai
12:30 Načas Libras
14:20 Švilpiko diena
16:20 Mes ne šventieji

18:30 Terminalas
21:00 Tik nekvieskite farų!
23:10 Greitojo reagavimo būrys
01:00 Gyvi numirėliai
01:55 Kaulų kolekcininkas

Lrytas

05.15 Vantos lapas
05.45  Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Šarūnas Marčiulionis. 
Krepšinio ledlaužis Nr. 13
07.30 Aiškiaregė
10.05 Koncertas „Mes – pasaulis”
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 R. Dambrausko koncertas
14.00 A. Raudonikio koncertas
16.00 Reporteris
16.30 B. Davidonytė ir D. 

Pancerovas kalbina G. Savicką
17.30 Misija - vasara
18.00 Reporteris
18.30 Laikykitės ten pokalbiai
19.00 Grupės “Patruliai” koncertas
20.00 Reporteris
20.30 Koncertas “Trys grandai”
22.30 Reporteris
23.00 Laikykitės ten pokalbiai
23.30 B. Davidonytė ir D. 
Pancerovas kalbina G. Savicką
00.30 Grupės „Rondo“ koncertas
01.30 Grupės „Vairas“ koncertas
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mažos mūsų pergalės. 
Laisvės TV laida
03.00 Rysas Darbis Japonijoje“ 
1/3. Kelionių dokumentika, 
komedija. Naujoji Zelandija. 2020.
03.55 24/7
04.35 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Dviračio žinios
12:00 7 Kauno dienos
12:30 Kitą kartą Afrikoje
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Draugiška Lietuva
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dviračio žinios
22:00 Klanas 

23:00 Laukiniai Vakarai prie molo
23:45 31-oji nuovada
00:30 7 Kauno dienos
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Draugiška Lietuva
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Frenki Dreik paslaptys
02:45 Gimę džiaugtis
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Gamtininko užrašai
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

05:10 Tobula kopija
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kempiniukas Plačiakelnis
08:00 Maisto kelias

08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Graikė
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 Vyrų krepšinio kontrolinės 
rungtynės. Ispanija – Lietuva
18:30 TV3 žinios
19:30 Krepšinio namai
20:30 Mano meilė karantinas
21:00 Gelbėtojai išgelbėtojai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Aukštuomenės klubas
00:30 Naktinė pamaina 
01:30 Elementaru
02:30 Skubi pagalba
03:30 Naktinė pamaina
04:30 Tobula kopija

Lnk

06:00 Lemties paslaptys
07:00 Ūkininkas ieško žmonos

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Monikai reikia meilės
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
20:30 Turtuolė varguolė
21:30 Žinios
22:30 Saldus kerštas
00:25 Juodasis sąrašas
01:25 Midvėjaus mūšis
03:50 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

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
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Tomo Krauno afera
23:15 Tik nekvieskite farų!
01:25 Strėlė
02:20 Akloji zona"

Lrytas

05.15 Grupės “Patruliai” koncertas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Misija – vasara
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija
10.05 Rysas Darbis Japonijoje
11.10 Pėdsakas

12.15 TV parduotuvė
12.30 Partizanų keliais
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Kelias turtų link
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Kelias turtų link
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mažos mūsų pergalės
03.00 Rysas Darbis Japonijoje
03.55 Kelias turtų link
04.35 Reali mistika
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PASLAUGOS

•  Oro kondicionierius/
šilumos siurblys oras-oras 
yra geriausias sprendimas 
vėsinimui ir šildymui.  
Ekonomiška ir ekologiška 
šildymo sistema. Vasarą vėsa, 
žiemą šiluma. Įsigyti galima 
ir išsimokėtinai . Kaina 
700 Eur. Tel. 8 602 33 477. 
Rokiškis
•  Ieškau papildomo darbo. 
Galiu tvarkyti namus, biurus . 
Tel. 8 676 55 540. Rokiškis
•  Skaidrius tentus terasoms 
ir pavėsinėms nuo kritulių 
ir vėjo. Išmatuojame, 
pagaminame, sumontuojame. 
Kaina nuo 25 Eur/kv. m su 
PVM . Tel. 8 628 84 162. 
Rokiškis

PERKA

•  Nupirkčiau sausas malkas. 
Pasiimu savo transportu .  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
•  Perku naudotą benzininę 
žaliapjovę, su žolės surinkimo 
krep&scaron;iu .  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
•  Perku vyšnias ir pomidorus 
. Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
•  Superkame grūdus: 
kviečius, miežius, 
kvietrugius, avižas, rapsus, 
žirnius, pupas. Taip 
pat superkame visus 
pašarinius, nekondicinius, 
maistinius grūdus, 
įvairius mišinius. Galimas 
atsiskaitymas 
iškarto. Daugiau informacijos 
telefonu . Tel. 8 650 23 641. 
Rokiškis
•  Obelių spirito varykla 
superka grūdus: rugius, 
kvietrugius, kviečius (IV 
klasė), kukurūzus .  
Tel. 8 662 33 024. Rokiškis

NUOMA



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-08-1211 psl.

•  Išnuomosiu 1 kambario 
butą su baldais ir buitine 
technika Vilties g .  
Tel. 8 620 24 515. Rokiškis
•  Nuo rugsėjo 1 d. 
išnuomojamas 2 kambarių 
butas Jaunystės g. Butas 
tvarkingas, po remonto, su 
baldais. Depozitas - 250 eur. . 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 54 850. Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti buto 1 
aukšte. 2-3 kambarių, senyvo 
amžiaus žmonėms, galimybė 
vėliau butą nupirkti. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 670 71 482. Rokiškis
•  Išsinuomočiau žemę 
Pandėlio sen. ir aplink ją. 
Nuomos kaina sutartinė. 
Nuoma mokama sutartu laiku, 
galimas avansas. Taip pat 
domina žemė Juodupės sen. ir 
aplink ją . Tel. 8 623 63 074. 
Rokiškis
•  Šeima skubiai ieško 
namo išsinuomoti su sąlyga 
išsipirkti per 3 metus tik 
Rokiškio mieste .  
Tel. 8 670 59 890. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

•  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
•  Dovanoju didelį klojimą 
(8x20 m) nusigriauti. Daug 
geros medienos, stogas 
šiferio. Pandėlio sen .  
Tel. 8 615 53 912. Rokiškis
•  Kooperatininko sodo 
bendrijoje 6 a. sodo sklypą 
su nauju 2 aukštų mūriniu 
namuku. Yra elektra, lauko 
tualetas, atlikti kadastriniai 
matavimai. Namuke židinys. 
Geras privažiavimas, kiemas 
privatus. Kaina derinama . 
Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 628 39 919. Rokiškis
• Rokiškio mieste prie pat 
centro dalį namo. Įvestas 
vandentiekis, yra keletas arų 
žemės. Tel. 8 623 01 338. 
Rokiškis
• Panemunėlio gelež. st. 
namą, ūkinius pastatus. Yra 
trifazis, garažas, pirtis. 0,28 
a žemės, geri kaimynai, 
kraštinis namas.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
•  6 a. sklypą Rokiškyje, 
Basanavičiaus g. Prieina 
visos komunikacijos .  
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis

•  2 kambarių butą 
Juodupėje, Tekstilininkų g. 
7. 4 aukštas . Kaina 6500 
Eur. Tel. 8 614 98 729. 
Rokiškis
•  2 kambarių butą su 
patogumais Skemų k. 
Paliekama dalis baldų. Yra 
rūsys, garažas, pavėsinė, 
šiltnamis ir ūkinis pastatas. 
Daugiau info telefonu. 
Kaina sutartinė .  
Tel. 8 654 53 459. Rokiškis
•  2 kambarių butą su 
patogumais. Yra daržas 4 a. 
Centralinis .  
Tel. 8 604 90 724. Rokiškis
•  3 kambarių butą. Ketvirtas 
aukštas, plastikiniai langai, 
ilgas balkonas. Butas labai 
šiltas, maži mokesčiai, 
ne kampinis. Visai šalia 
darželis, mokykla. Jaunystės 
g. 4. Viduje reikalingas 
remontas. Kaina derinama . 
Kaina 44000 Eur. Tel. 8 600 
98 909. Rokiškis
• Namą už buto kainą 
šalia Sėlynes. Tik 5 min. 
iki Rokiškio. Erdvus 
4 kambariai. Po namų 
rūsys. Viso 200 kv. m 
bendras plotas. Keistas 
stogas, langai, kambarių 
durys. Šildymas kietu 
kuru. 29 a žemės, 
ūkinis. Apsvarstytume 
išsimokėtinai. Kaina 48000 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Namą Kavoliškyje, Kalno 
g. Erdvus 23,6 a sklypas. 
Name atlikta dalis remonto, 
sudėti plastikiniai langai, 
išvedžiotas grindinis 
šildymas, išbetonuota. 
Pirmame aukšte 3 
kambariai, virtuvė, vonios 
kambarys. Kaina 51000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Komercines patalpas 
Gruodžio g. 37. Kabinetas 
pirmame aukšte. Detaliau 
telefonu . Kaina 33500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Namą 150 kv. m 
Rokiškio centre, Birutės 
g. Privatus erdvus sklypas 
12 a. Prižiūrėta aplinka. 

Ekonomiškas dujinis 
šildymas, erdvus ūkinis 
pastatas. Galima gyventi iš 
karto . Kaina 125000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Patalpas verslui ir 
gyvenimui Aušros g., 
Rokiškis. Norite pradėti 
savo verslą ir čia pat 
turėti savo būstą - tai šis 
pasiūlymas kaip tik jums. 
550 kv. m, šildymas oras/
vanduo, elektrine . Kaina 
265000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Juodupėje, Tekstilininkų 
g. 3 kambarių butą. 3 
aukštas. Ilgas balkonas. 
Erdvus rūsys . Kaina 9900 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  Dviejų aukštų bustą su 
kiemu . Kaina 30000 Eur. 
Tel. 8 614 27 080. Rokiškis
•  Sodą Steponių k. 
Nedidelis namelis, teritorija 
aptverta . Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 684 31 257. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą 
Rokiškio sen., Miliūnų km. 
Tel. 8 601 52 157. Rokiškis
•  2 trijų kambarių 
butai Obelių 
miestelyje. Vienas butas 
adresu Mokyklos g. 11-
3. Antras butas adresu 
Vytauto g. 2-4 .  
Tel. 8 606 71 431. Rokiškis
•  2 kambarių 53 kv. m butą 
Panevėžio g . Kaina 34000 
Eur. Tel. 8 601 16 883. 
Rokiškis
•  4 kambarių butą Liepų 
g., Juodupė. Trys balkonai, 
trečias aukštas . Kaina 6000 
Eur. Tel. 8 647 52 715. 
Rokiškis
•  Keičiame sodybą Vyžeičių 
kaime į 2 arba 3 kambarių 
butą pirmame aukšte 
Rokiškio mieste. Siūlyti 
įvairius variantus .  
Tel. 8 670 71 482. Rokiškis
•  Žemės sklypą 1,5 ha 
Panemunėlio geležinkelio 
stotis, Klišių kaimas .  
Tel. 8 695 28 930. Rokiškis
•  1 kambario 29,5 kv. m 
butą Taikos g. 1 name. 

Namas renovuotas, 4 
aukštas. Balkono nėra. 
Butas tvarkingas, nedideli 
mokesčiai. Priklauso erdvus 
rūsys . Kaina 28000 Eur. 
Tel. 8 662 38 729. Rokiškis
•  2 kambarių butą 1 aukšte . 
Tel. 8 618 85 226. Rokiškis
•  2 kambarių 50,25 kv. 
m butą Vilties g. Namas 
renovuotas, 3 aukštas. 
Reikalingas remontas . 
Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
•  Gyvenamą namą Juodupės 
miestelyje, 54,33 kv. Yra 
ūkinis pastatas, garažas, 
kiemo statiniai: šulinys, 
kiemo aikštelė. Namas 
medinis, statytas 1940 m. 
Pilnai apmūrytas 1974 m.  . 
Tel. 8 622 61 867. Rokiškis
•  Dviejų kambarių butą 
pirmame aukšte, Jaunystės 
gatvėje . Kaina 65000 Eur. 
Tel. 8 615 43 397. Rokiškis
• Pigiai 2 kambarių 52 kv. 
m butą Juodupėje, Liepų g. 
5 aukštas. Miestelyje yra 
gimnazija, vaikų darželis, 
ambulatorija, vaistinė, kelios 
parduotuvės. Dokumentai 
tvarkingi, skolų nėra. Kaina 
7200 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  Vieno kambario butą 
Panevėžio g. 18. Pirmas 
aukštas . Tel. 8 624 09 422. 
Rokiškis
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• Reikalingas žmogus 
nušienauti griovį.  
Tel. 8 614 48 750. Rokiškis
• Darbui lentpjūvėje 
Rokiškyje reikalingas 
darbininkas.  
Tel. 8 606 10 353. Rokiškis
• Reikalingas 
žmogus ištapetuoti 3 
kambarius Juodupėje. Galiu 
nuvežti, jei yra problema 
su transportu. Tapetai 
2 rūšių po 0,53x10,06. 
Skambinkite telefonu.  
Tel. 8 606 73 678. Rokiškis
• Reikalinga kasininkė-
pardavėja UAB Cesta. 4 
d. darbo, 4 d. išeiginės. 
Atlyginimas 730 Eur ant 
popieriaus. Tel. 8 611 22 573. 
Rokiškis
•  Skubiai ieško traktorininko-
kombainininko. Darbo vieta 
Gerkonių kaime. Atlyginimas 
aptariamas pokalbio metu . 
Tel. 8 685 41 728. Rokiškis
• Siūlo darbą miškovežio 
vairuotojams, miškakirtės ir 
medvežės operatoriams.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Ieškomi meistrai, 
pagalbiniai darbuotojai 
statybose. Darbo užmokestį 
aptarsime pokalbio 
metu. Privalumas darbo 
patirtis statybos srityje ir 
B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimas.  
Tel. 8 656 44 449. Rokiškis
•  Ieškau kas nuims Rokiškyje 
nuo avarinio pastato šiferį. 
Šiferį reikia sudėti ant 
palečių. Privažiavimas prie 
pat pastato . Tel. 8 682 36 
492. Rokiškis
•  UAB Ramundas GM 
reikalinga (-s) krautuvo 
vairuotoja (-s). Darbo 
vieta - Panemunėlio gelež. 
stotis., Rokiškio r. Darbas 
pamaininis. Darbo užmokestis 
– neatskaičius mokesčių nuo 
1050 Eur iki 1225 Eur. 
Tel. nr. 861003980 .  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
•  UAB Ramundas GM 
reikalinga (-s) padėklų 
surinkėja (-s). Darbo vieta - 
Panemunėlio gelež. stotis., 

SIŪLO DARBĄ
Rokiškio r. Darbas nuo 8:00 
- 17:00 val. Darbo užmokestis 
– neatskaičius mokesčių nuo 
970 Eur iki 1160 Eur.  
Tel. nr. 861003980 .  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

• Skubiai ieškau darbo. Esu 
moteris. Tel. 8 678 26 467. 
Ignalina
• Vyras ieško darbo. Viska 
aptarsime telefonu.  
Tel. 8 694 18 278. Rokiškis
•  Ieškau darbo su žolės 
pjovimo. Pats trimerio neturiu 
. Tel. 8 609 92 779. Rokiškis
• 16 m. jaunuolis ieško 
pavienių darbų. Galiu dirbti 
ir pagalbinius darbus. Darbo 
nebijau. Tel. 8 629 78 528. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu supjauti 
malkas ir panašiai.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
•  Ieškau vairuotojo darbo. 
Man 29 m. Turiu C, CE 
kategorijas, 95 kodas, 
vairuotojo kortelė. Patirtis 2 
metai po Lietuvą su vilkiku 
Scania. Domintų ir trumpos 
komandiruotės į užsienį .  
Tel. 8 622 36 499. Rokiškis
• Moteris turinti išsilavinimą 
ieško darbo. Turiu patirties, 
galiu prižiūrėti vaikus.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu jauna. 
Patirties turiu lauko ir 
internetinėje prekyboje. 
Pažintis nedomina, tad 
nevarkite. Gali būti ir dienai 
ar trumpalaikis darbas, taip 
pat tinka ir priežiūra senesnio 
žmogaus sutartu laiku. Kaina 
123 Eur. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžius 
žmogų ar vaiką. Turiu 
patirties. Galiu dirbti 
išeiginėmis.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu 
Tr1, Tr2, Sz kategorijų 
pažymėjimus. Patirtis daug 
metų pas ūkininką. Esu 
be žolingų įpročių. Esu 
vairuojantis.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Du pilnamečiai ieško darbo 
Rokiškio vietovėje ir aplink. 
Darbai gali būti įvairūs. 
Siūlykite numeriu a. ž.  
Tel. 8 678 57 899. Rokiškis

IEŠKO DARBO

KITA

• Sausas uosines malkas. 
Atvežu. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Šieną rulonuose. Kaina 
8 Eur. Tel. 8 699 95 794. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais 
kiekiais. Atvežu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naudotus plastikinius 
langus ir dvejas durys su 
apsauginėmis žaliuzėmis. 
Išmatavimai nuotraukoje.  
Tel. 8 652 66 596. Rokiškis
•  2022 m. sausą šieną 
rulonuose . Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 647 47 150. Rokiškis
•  Lapuočių skaldytas, 
kaladėmis malkas. Pristatau . 
Tel. 8 615 83 220. Rokiškis
• Kaladėmis ir skaldytas 
lapuočių malkas.  
Tel. 8 627 49 715. Rokiškis
•  Pintą beveik naują krepšį be 
rankenos. Panauda įvairi: prie 
židinio malkoms, siūlams, 
gėlėms, obuoliams ir kt . 
Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Labai geros būklės molinę 
glazūruotą vazą . Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Geros būklės briedžio 
ragus. Dekorui ir pakabos 
funkcionalumui . Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis
• Sausas malkas, atraižas, 
atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
•  Naujus metalinius 
konservavimo dangtelius. 
Visas nuotraukoje matomas 
likutis už nurodytą kainą.  
Užsukami su mašinėle ir 
tiesiog užsukami, vieni iš 
jų platesniems stiklainiams. 
Atsiimti mikrorajone . Kaina 
4 Eur. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis

DOVANOJA

•  Dovanojame paspirtuką. 
Tiktų mažesniam vaikui 
iki 6 m . Tel. 8 674 44 147. 
Rokiškis
• Dovanoju stalą.  
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
•  Dovanoju gerus, dažytus, 
mediniais rėmais su stiklais 
daugiaauščio namo balkono 
langus, 12 vnt .  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
•  Dovanojame mielus 

žaismingus 2 mėn. kačiukus. 
Į Rokiškį galime atvežti. 
Pandėlys . Tel. 8 676 93 720. 
Rokiškis
• Dovanoju Haskiu veislės 
mišrūnę kalytę. 1,5 mėn. 
amžiaus. Valgo viską, labai 
judri. Tel. 8 603 99 587. 
Rokiškis
• Dovanojame katytę ir 
katinuką. Virš 2 mėnesių 
amžiaus. Drąsūs, maistui 
neišrankūs. Tel. 8 683 94 527. 
Rokiškis
•  Dovanoju: virtuvės baldus, 
miegamojo komplektą, 
fotelius, sofas, sekciją, 
kėdes, šaldytuvą, skalbyklę, 
prieškambarį .  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Dovanojame tvirtus baldus. 
Gal kam į sodybą ar garažą. 
Rokiškis antras aukštas.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

•  Įvairių spalvų agrastus, 
serbentus, tinkančius vyno 
ir uogienių gamybai. Kibiras 
agrastų (10 litrų) 7 Eur .  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
•  Slyvas. 1 Eur/kg .  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

BALDAI

• Magrės baldų kušetę Perla. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
•  Naudotus baldus .  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
•  Patogų tvirtą sodo krėslą. 
Čiužinuko užvalkalas 
nusiima, galima skalbti. 
Komplekte pagalvėlė. 
Komfortiškas daiktas jūsų 
poilsiui už žemą kainą. 
Kupiškio r . Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
•  Tarybinę sulankstomą lovą . 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
•  Geros būklės naudotą 
veidrodį ir spintelę .  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
•  Naudotą virtuvinį stalą. 
Gamintas pagal užsakymą. 
Kojos lenktos, reguliuojamos. 
Ilgis 110 cm, plotis 58 cm . 
Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 678 04 651. Rokiškis
•  Naudotus baldus. Kaina 
pagal susitarimą .  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
•  Baldus, spinteles ir sekciją . 
Tel. 8 621 06 202. Rokiškis
•  Kėdes. 5 vnt. kartu po 
13 Eur . Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Miegamą kampą su dėže. 
Nedidelis. Kaina 245 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Prieškambario spintą su 
vienomis durimis. Kaina 
78 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Geros būklės nedidelę 
sekciją. Kompaktiškas baldas. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Buitinį veikiantį šaldytuvą 
Snaigė - Soft line. 2-jų 
kamerų, nerūdijančio plieno 
korpuse, 1,42x0,90x0,59 cm, 
50 Eur. Veikiančią skalbimo 
mašiną Whirlpool. Yra 
nedidelis gedimas, 20 Eur. 
Kaina galutinė.  
Tel. 8 689 67 947. Rokiškis
•  Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika, lyginimo lentą .  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
•  Naudotą geros 
būklės šaldytuvą. Kaina 
sutartinė . Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis
• Geros būklės naudotus 

ketaus radiatorius. Viso yra 5 
vnt. Dydžiai: 10, 2x9, 14 ir 17 
sekcijų. Vienos sekcijos kaina 
2 Eur. Tel. 8 624 10 109. 
Rokiškis
• Sulčiaspaudę 
42 Eur., kavamalę 26 
Eur., smulkintuvą 26 Eur., 
arbatinuką 21 Eur., 
smulkintuvą 21 Eur. Nauji, iš 
Olandijos. Tel. 8 609 14 404. 
Rokiškis
• Skalbimo mašiną Daevoo. 
Viskas veikia, tik metus 
naudota. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 612 74 047. Rokiškis
•  Veikiančią siuvimo mašiną 
su stalu Singer . Kaina 180 
Eur. Tel. 8 615 15 631. 
Rokiškis

•  Ausines Gata 5 . Kaina 
20 Eur. Tel. 8 626 71 992. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

•  Android multimediją - 
navigaciją. Wifi, Bluetooth. 
Galima žiūrėti Youtube, 
klausytis muzikos iš USB . 
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
•  Skubiai geros kokybės 
naudotą televizorių Grundig . 
Tel. 8 679 50 829. Rokiškis
•  Veikiantį mažą televizorių 
Beko, radijo imtuvą su diskais 
ir kasetėmis, didelį televizorių 
Grunding. Teirautis telefonu . 
Tel. 8 679 50 829. Rokiškis
•  Televizorių LG. 109 cm 
įstrižainė . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 654 96 818. Rokiškis
• Naudotą 65 cm įstrižainės 
LG televizorių. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 615 15 631. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Stacionarų kompiuterį su 
monitoriumi ir priedais. 
Kompiuterio parametrai: 
AMD A8-6600k, GTS 450 1 
GB GDDR5, 256 GB SDD, 
500 GB HDD. Monitoriaus 
kampas turi defektą, bet 
sutvarkytas. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 671 49 462. Rokiškis
• Ultrabook Toshiba Z930. 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 698 37 381. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy S20. 
Idealios išvaizdos nes visą 
laiką buvo naudotas su 
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silikoniniu dėklu ir apsauginiu 
stikliuku. Nedaužtas ir 
neremontuotas. Viskas veikia 
kaip priklauso. Yra dėžutė, 
įkroviklis. Pridėsiu naują 
juodą silikoninį dėklą. Kaina 
260 Eur. Tel. 8 697 41 092. 
Rokiškis
•  iphone XR 64 GB. Ekranas 
sveikas, skilusi galinė 
nugarėle. Viskas veikia, 
nepririštas, Icloud nuimtas. 
Yra dėkliukas . Kaina 170 
Eur. Tel. 8 655 22 700. 
Rokiškis
•  Naudotus mobiliųjų 
telefonų dėkliukus: iPhone 5, 
iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, 
iPhone X . Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

•  Elektrinę žoliapjovę . Kaina 
40 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
•  Naują galingą benzininį 
pjūklą HPG . Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
•  Tvarkingą ir prižiūrėtą 
sodo traktoriuką - žoliapjovę. 
Šiam sezonui pakeistas peilis 
ir diržas. Naujos padangos . 
Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 639 90 087. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Batutą . Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 603 60 522. Rokiškis
•  Naują dviračių laikiklį. 
Skirtas trims dviračiams, 
tvirtinasi prie automobilio 
kablio . Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 629 62 772. Rokiškis
• Mažai naudotą Stamm 
Bodyfit treniruoklį-dviratį. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 615 15 631. Rokiškis

•  Tvarkingą mažai naudotą 
oro kompresorių Gude su 
priedais . Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
•  Pigiai dvigubo pjovimo 
7 metus lauke džiovintą 
medieną. 20x20x600 cm 
(liko 9 vnt.) ir 10x10x500 
cm (likę keli kubiniai 
metrai) . Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

•  Senų laikų koklius .  
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Mažuosius tvirtinimo 
diržus, suveržimo diržus. 
Metaliniai, užsukami 
tvirtinimai .  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
•  Senas tvarto lentas su 
vinimis Panemunėlyje .  
Tel. 8 641 59 413. Rokiškis
•  Elektrinį trifazį diskinį 
pjūklą . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 642 05 029. Rokiškis
•  Gegnes 5x15 cm, ir 
viengubo pjovimo lentas .  
Tel. 8 632 73 451. Rokiškis
•  Apipjautus i&scaron; 
4 pusių 8x8x130 cm 
bruselius; sienojus, 6 metrų 
ilgio, 25 cm pločio, 25 vnt.; 
medines duris su staktomis, 
vyriais, spyna .  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
•  Mažai naudotą kieto kuro 
žvakinį katilą Stropuva 10 
kW. Geros būklės . Kaina 
350 Eur. Tel. 8 675 29 725. 
Rokiškis
•  30 kub. m eglės rąstų .  
Tel. 8 614 32 843. Biržai
•  Naują vienfazį elektros 
generatorių. Galingumas 3 
kW . Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
•  Sausas neapipjautas 
colines lentas 4,5 kub. m .  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
•  Įvairaus pjovimo 
statybinę medieną, 
dailylentes .  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Spygliuočių medienos 
lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių medienos 
dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairių pločių ir ilgių, bei 
skirtingų spalvų palanges už 
labai gerą kainą. Teirautis 
telefonu arba Vilniaus g., 
5 Rokiškis, UAB Mantra. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis
•  Naują Šilputa EPS100 
putplastį. Supakuotas, 
100x500x1000 apie 3 kub. 
m, 50x500x100 apie 1 kub. 
m. Kaina sutartinė .  

•  Trijų korpusų plūgą, 
kultivatorių, sėjamąją .  
Tel. 8 686 49 319. Rokiškis
•  Traktoriaus T-25 kabiną. 
Rėmas gamyklinis. Daugiau 
informacijos telefonu . 
Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Vienos vagos bulvių 
kasamąją. Perdarytas 
prikabinimas. Tinka 
Japoniškui traktoriui arba 
T-25, T-40 arba Mtz. Galiu 
už papildomą mokestį 
atvežti. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
•  Kombainą Clas Matador 
Standart. Visada laikomas 
garaže, prižiūrėtas, puikiai 
dirbantis. Perkins variklis, 
2,60 m pjaunamoji. Yra 
daug atsarginiu dalių . 
Kaina 2800 Eur.  
Tel. 8 624 62 178. Rokiškis
•  Guolių tepalus. Mėlynas 
atlaiko dideles apkrovas 
ir temperatūrą. Vilniaus g. 
5, Rokiškis arba telefonu . 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

•  Opel Astra. 2001 m., 
55 kW, 1,7 l, DTI, TA iki 
2024-04 . Kaina 750 Eur. 
Tel. 8 621 97 933. Rokiškis
• BMW 530 D. 2004 m., 
3 l, dyzelis, mechaninė 
greičių dėžė, sedanas. 
Juodos spalvos. Daugiau 
informacijos telefonu. 
Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
•  Ford Transit. 2003 m., 2,0 
l, dyzelis. Šaldytuvas iki 
-18. Yra kablys. Starterio 
defektas. Be TA . Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 673 06 
263. Panevėžys
•  Tvarkingą Audi A4. 
1997 m., 1,9 l, 81 kW, 
quattro. TA iki 2023-05. 
Pridedamas žieminių 
padangų komplektas su 
lietais ratlankiais. Rokiškis 
. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 620 81 763. Rokiškis
•  Naują vienvietę valtį 
Kolibris . Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
•  Audi 80. 1994 m., variklis 
1,9 l, 66 kW, TA 2022-09-
30 . Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 601 74 885. Rokiškis
• Motorolerį Mosca fava 
49cc, techniškai tvarkingas. 
Maksimalus greitis 70 
km. Rida 4100 km. Su 
dokumentais. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 607 10 412. 
Zarasai
•  Audi 80. 1985 m. 

Informacija telefonu . Kaina 
1000 Eur.  
Tel. 8 643 42 202. Rokiškis
•  Nebrangius dviračius nuo 
3 metų iki suaugusių dydžio 
. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
•  Audi A6 C6. 2,4 l, 130 
kW, automatas, benzinas. 
Viskas veikia, važiuoklė 
sutvarkyta . Kaina 2100 
Eur. Tel. 8 620 25 812. 
Rokiškis
• Naują elektrinį dviratį 
Himo VE14. Kaina 370 Eur. 
Tel. 8 672 33 369. Rokiškis
•  Tvarkingą važiuojantį 
dviratį Kross Hexagon V4 . 
Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 627 85 981. Rokiškis
•  Keturratis Bashan 
250 CC. Važiuojantis, 
kosmetiniai defektai . Kaina 
600 Eur. Tel. 8 626 93 439. 
Rokiškis
•  Naują nenaudotą net 
neišpakuotą iš dėžės 
Xiaomi Mi Pro 2 paspirtuką 
. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 624 10 109. Rokiškis
•  Dviratį Cube . Kaina 300 
Eur. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį. 
Stabdžiai kojiniai, be 
bėgių, ratai dideli 28. Iš 
Vokietijos. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
•  Elektrinį paspirtuką 
Ninebot Es2. Paspirtukas 
su papildoma baterija, 
todėl nuvažiuoja iki 40 
km. Maksimalus greitis 
34 km/h. Paspirtukas nėra 
naujas, tad turi naudojimosi 
žymių. Po visu paspirtuku 
led lemputės, kurias galima 
reguliuoti per telefoną . 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 607 68 436. Rokiškis
•  Tvarkingą X-Trail. 2,2 l, 
100 kW. Prižiūrėtas, kuriasi 
ir važiuoja labai gerai. 
Kėbulas be rūdžių, bet turi 
pabraižymų. Dokumentai 
tvarkingi, SDK yra. 
Nauja TA iki 2024-07. Info 
telefonu . Kaina 2150 Eur. 
Tel. 8 614 76 404. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

•  17,5 ratlankius ir 
padangas . Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 624 62 178. Rokiškis
• Naują keturtaktį variklį 50 
kub.. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
•  VW Passat dalimis. 2002 
m., 1,9 l, 74 kW .  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
•  A6 C5 2din Rnsd grotuvą 
su kodu . Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 603 23 904. Rokiškis
•  Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 81 kW, 96 kW .  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
•  Orginalius MB ratlankius 
su padangomis . Kaina 80 
Eur. Tel. 8 609 14 404. 
Rokiškis
•  VW Passat B5 dalimis. 
1998 m. iki 2000 m. 1,9 l, 
TDI . Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
•  Pigiai 80 kub. cm 
keturtaktį motorolerio 
variklį. Keturių bėgių, 
mechaninė pavarų dėže, 
pilnos komplektacijos .  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
•  Audi B4 priekinį dešinės 
pusės sparną . Kaina 15 
Eur. Tel. 8 608 04 003. 
Rokiškis
•  Renault Scenic dalimis. 
2000 m., 1,9 l, 88 kW, 
dyzelis . Tel. 8 655 65 991. 
Rokiškis
• Volvo V70 dalis. 2,4 l, D5. 
Starterį, generatorių 120A, 
vairą ir t.t.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
•  Opel Zafira dalimis. 2004 
m., DTI, 92 kW .  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2002 m. Opel Astra 
dalimis.  Universalas, 
sidabrinės spalvos. Galinį 
dangtį, dureles, kablį, vairo 
kolonėlę, žibintus.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

•  Puikiai važiuojantį 
krovininį mikroautobusą su 
priekaba. Vairas dešinėje 
pusėje . Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 601 78 231. Rokiškis
•  Opel Zafira. 2000 m., 2,0 
l, 60 kW . Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 607 10 412. Zarasai

Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis
•  Guolius žemės ūkio 
technikai, traktoriams. 
Kokybiški, labai gera kaina 
. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis
• Galingą tvarkingą Kubota. 
4 cilindrų, 25 AG, 21 kW, 
TA 2 m. Nauja vienos vagos 
bulvių sodinamoji, naujas 
mulčeris, plugas2 korpusų. 
Frezą nauja, buldozeris 
hidraulinis. Kabinamas 
priekyje. Kaina 10300 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis

Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• 4 m ilgio 80 cm aukščio 
kelio užtvarą. Rakinamas. 
Pagamintas iš 60x40x2 
metalo, naujas. Tinkantis 
užtverti savo privatų 
keliuką. Kaina 255 Eur.  
Tel. 8 609 05 090. Kaunas

www.rokiskiosirena.lt
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Rugpjūčio 12-oji, 
penktadienis, 

32 savaitė
Iki Naujųjų liko 141 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 5.48 val., 
leidžiasi 20.57 val. 

Dienos ilgumas 15.09 val.
Mėnulis (pilnatis)

Tarptautinė jaunimo diena
Pasaulinė dramblių diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Aiškutė, Hiliarija, Klara, 
Laimona, Laimonas, 

Radegunda, Tiberijus
Rytoj: Kasijonas, Poncijonas, 
Naglis, Gilvilė, Ipolitas, Diana

Poryt: Euzebijus, 
Maksimilijonas, Grintautas, 

Guostė

Šiandien Lietuvos 
istorijoje:

1871 — gimė pianistas Ignas 
Prielgauskas. Mirė 1956 m.

1923 — gimė poetė, prozinin-
kė, aktorė ir režisierė Birutė Pūkele-
vičiūtė. Mirė 2007 m.

1926 — mirė politikas ir inži-
nierius Petras Vileišis. Gimė 1851 
m.

1931 — gimė kompozitorius, 
pedagogas, dirigentas Mikas Vait-
kevičius.

1932 — gimė kalbininkas Vitas 
Labutis.

1938 — gimė dailininkė ir gra-
fikė Rasa Dočkutė, iliustravusi ke-
liolika vaikų rašytojų knygų.

Šiandien pasaulio 
istorijoje:

1827 — mirė anglų poetas ir 
tapytojas William Blake (Viljamas 
Bleikas).

1848 — mirė anglų inžinierius 
George Stephenson (Džordžas Sty-
vensonas). 1815 m. jis sukonstravo 
pirmąjį geležinkelį ir išrado pirmąjį 
praktišką garų varomą bėginį loko-
motyvą. 1825 m. pagal jo projektą 
buvo nutiesta pirmoji geležinkelio 
linija. 1829 m. nuo Mančesterio 
iki Liverpulio buvo nutiestas gele-
žinkelis. Garvežio greitis tuo metu 
siekė 46 kilometrus per valandą.

1851 — Isaac Singer (Izaokui 
Zingeriui) buvo išduotas dviejų 
galvučių siuvimo mašinos paten-
tas.

1877 — Thomas Edison (To-
mas Edisonas) išrado fonografą ir 
padarė pirmąjį garso įrašą.

Post scriptum
Negalima sutrumpinti kelio 
ten, kur iš tiesų verta eiti.

Šparaginių pupelių sriuba su pomidorais

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Šparagines pupeles supjaustome į 2 ar 3 dalis. Nuo pomidorų nulupame odeles 
ir supjaustome kubeliais (galima ir susmulkinti). Papriką supjaustome kubeliais 
arba šiaudeliais.
2. Perplauname ryžius.
3. Puode įkaitiname 2 šaukštus aliejaus arba ghee sviesto, beriame prieskonius 
ir maišant kepame kelias sekundes. Dedame pupeles, papriką ir maišant kepame 
3-5 minutes. Dedame pomidorus ir, maišant, kepame 3 minutes. Pilame karštą 
sultinį, beriame ryžius, pagardiname druska, užverdame ir verdame 15-20 minu-
čių.

INGREDIENTAI:
• 400 gramų pomidorų
•  250 gramų šparaginių pupelių
• 1 vienetas paprikos
• 2 šaukštai ryžių
• 1 šaukštelis druskos
• 0.5 šaukštelio maltos kalendros
• 0.5 šaukštelio                                                         

malto kumino
• 1/4 šaukštelio asafetidos 
• 1 litras daržovių sultinio

Karpinio motyvais puošiamas trečiasis 
daugiabutis Rokiškyje

Rugpjūčio 9 d. vakare, 
apie 22 valandą, karpinio 
motyvais pradėtas puošti 
daugiabutis, esantis Taikos 
g. 9, Rokiškyje. Meninį pro-
cesą įgyvendinantys „Gyva 
grafika“ menininkai iš Kau-
no Tadas Šimkus bei Žygi-
mantas Amelynas sakė dirbę 
iki trijų nakties, kad projek-
toriaus pagalba ant namo 
sienos nusipieštų karpinio 
kontūrus. Po to menininkai 
darbą tęsė ryte, nusipieštus 
kontūrus užpildydami spal-
vomis – juoda karpinio lini-
ja bei rusvu šešėliu. Tai jau 
trečiasis namas, kurio sieną 
papuoš konkurso metu at-
rinktas tautodailininkės Gi-
tos Kolosovienės karpinys.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Keleivių dėmesiui,
2022 m. rugpjūčio 12-14 dienomis dėl rajone vykstančio ralio, vieti-
nio (miesto) susisiekimo autobusai važiuos:
Važiuojant į Psichiatrinę ligoninę neužsuks į stoteles: Centras (sustos 
stotelėje Muzikos mokykla), Poliklinika;
Važiuojant iš Psichiatrinės ligoninės į Miškų urėdiją neužsuks į stote-
les: Centras ir Pandėlio;
Važiuojant iš Miškų urėdijos į Geležinkelio stotį neužsuks į soteles: 
Centras ir Laisvės.
Autobusas Centras–Kavoliškis neužsuks į stoteles Centras (keleivius 
paims ir išleis stovėjimo aikštelėje prie pirties), Laisvės.
Maršrutas Rokiškis-Kriaunos per Laibgalius nevažiuos.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Keleivių dėmesiui,
 2022 m. rugpjūčio 15 d. (pirmadienį) vietinio (miesto ir priemiesčio) 
susisiekimo autobusai važiuos sekmadienio tvarkaraščiu.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

2022.08.31 Rokiškio r., Pilkėnų k. bus ženklinamos (kad . 
Nr.7330/0008:0071) žemės sklypo ribos. Kviečiame dalyvauti mata-
vimuose gretimo besiribojančio sklypo (kad.Nr.7330/0010:0219) mi-
rusios savininkės K.B. paveldėtojus. Tel. pasiteiravimui: (8-674) 22216

Užs. 1847
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Rugpjūčio 13 d. Naktį 13
Dieną 29

R,
2-6 m/s

Rugpjūčio 14 d. Naktį 15
Dieną 29

R,
3-8 m/s

Rugpjūčio 15 d. Naktį 18
Dieną 30

PR,
4-9 m/s

Rugpjūčio 16 d. Naktį 19
Dieną 30

PR,
4-9 m/s

Orų prognozė rugpjūčio 13 - 16 d.

Į Salų dvarą susirinko tautodailininkės 
iš visos Lietuvos

Salų dvare – dar vie-
nas pleneras. Pirmadienį 
atvyko keliolika tapytojų 
dalyvauti Vilniaus krašto 
tautodailininkų - meno 
kūrėjų organizuojamame 
,,Primityviosios tapybos“ 
plenere. Tapytojai su mo-
lbertais prie Salų dvaro 
bandys pavaizduoti čia 
esančią gamtą bei patį 
dvarą. Paskutinė plene-
ro diena – penktadienis. 
Tapytojus, parašiusi pro-
jektą, subūrė Vilniaus 
krašto tautodailininkų – 
meno kūrėjų ir Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos 
Vilniaus bendrijos pirmi-
ninkė Ramutė Kraujalie-
nė.

Plenero koordinato-
rė - buvusi muziejininkė, 
tapytoja iš Rokiškio Ma-
rijona Mieliauskienė. Ki-
tos moterys tapytojos – iš 
įvairių Lietuvos kampelių. 
Tai - Aldona Ragelskie-

nė ir Aldona Vasiukevi-
čienė (Širvintų rajonas), 
Laimutė Vološkevičienė 
(Panevėžys), Joana Zin-
kevičienė (Širvintų rajo-
nas), Raimonda Volienė 
(Druskininkai), Inga Po-
nomarenko (Ignalina), 
Vera Smirnova ir Jadvyga 
Gotovskaja (Ignalina), Re-
gina Eidžiulienė (Utena), 
Regina Morkūnaitė ir Vir-
gina Guršnienė (Vilnius), 
pati Salų dvaro šeimininkė 
Birutė Dapkienė ir jau mi-
nėta Marijona Mieliauskie-
nė (Rokiškis). Tapytojus 
konsultuoja rokiškietė dai-
lės mokytoja ir dailininkė 
Aušra Viduolienė. Tapy-
tojų „kolektyvas“ gali pa-
sipildyti dar viena dalyve 
– Eugenija Martinaityte, 
kuri vis dar svarsto atvykti 
į plenerą.

Pirmoji plenero diena 
buvo vaisinga – pradėti ir 
beveik pabaigti 9 peizažai. 
Juose – Salų dvaras, baž-

nyčia, parko vaizdai... Mo-
terys dienos pabaigoje juos 
sunešė prie dvaro rūmų 
sienos apžiūrai bei įverti-
nimui. Savo žodį apie tai, 
ko dar trūksta paveikslams 
(o gal ir nebetrūksta nie-
ko) tarė Aušra Viduolienė. 
Visas tapytojas dailinin-
kė gyrė, vieną paveikslą 
įvertino, kaip visiškai už-
baigtą. Ji suteikė laisvės 
kūrėjoms pačioms spręsti, 
ką ir kaip pavaizduoti savo 
kūryboje. Pasak projek-
to koordinatorės M. Mie-
liauskienės, Aušra ir dieną 
prieina, pataria, kaip ge-
riau pavaizduoti tam tikrus 
objektus, kokias parinkti 
spalvas, tačiau niekada 
nepeikia tautodailininkių 
pastangų.

Kokie bus plenero re-
zultatai, pamatysime penk-
tadienį.

Rita GRIGALIENĖ.

Smurtavo išgertuvių metu
2022 metų rugpjūčio 8 dieną 00 val.11 min. Rokiškio r., Juodupėje, bute, išgertuvių metų 

neblaivus (2,82 prom.) vyras (gim. 1992 m.) smurtavo prieš neblaivią (2,54 prom.) moterį 
(gim. 1989 m.), kuri perduota medikams. 

Panevėžio VPK inform.

Seime – nauji siūlymai griežtinti prekybą 
loterijos bilietais

Siekiant padidinti gyven-
tojų apsaugą nuo galimų 
finansinių praradimų, nei-
giamo internetinių loterijų 
poveikio bei sumažinti įsi-
traukimą į azartinius žaidi-
mus, siūloma nuo kitų metų 
uždrausti skatinti žmones lo-
terijose dalyvauti internetu.  

Būtų draudžiama bet kuria 
forma ir bet kokiomis priemo-
nėmis skleisti informaciją ar 
atlikti įtikinėjimo veiksmus, 
įskaitant specialius loterijų 
organizatoriaus renginius, žai-
dimus, akcijas, nuolaidas, do-
vanas ir panašias priemones, 
kurios skatintų dalyvauti lote-
rijose internetu. 

Tokių Seime registruotų 
pataisų autorius Biudžeto ir 
finansų komitete dirbantis An-
drius Palionis sako, kad Spe-
cialiųjų tyrimų tarnyba (STT) 
ne kartą nurodė, jog lkai kurios 
interneto loterijos savo turiniu 
labai panašios į lošimų auto-
matus, kurie priskiriami azarti-
nių lošimų kategorijai.

„Kai kuriose loterijų in-

terneto svetainėse galima be-
tarpiškai pirkti ir tikrinti mo-
mentinės loterijos bilietus, tai 
užtrunka vos kelias sekundes 
(kaip ir lošiant lošimų auto-
matais), vieno bilieto kainos 
siekia iki 20 eurų, o laimėjimas 
gali būti net 30 tūkst. kartų di-
desnis už statomą sumą. Taigi, 
interneto momentinėse loteri-
jose prasilošimo galimybė yra 
didesnė nei lošiant kai kurių 
kategorijų lošimų automatais“, 
– teigia pataisų autorius. 

Anot jo, tokioje loterijoje 
lošiantys asmenys negali būti 
įtraukti į Apsiribojusių savo 
galimybę lošti asmenų registrą. 

Lietuvos loterijų asociacijos 
prezidentas Andrius Karaliū-
nas BNS teigė kol kas negalin-
tis pakomentuoti galimo patai-
sų poveikio verslui.

„Sunku dabar suformuluoti 
pozicijas – mes nesupranta-
me... Dar neįsigaliojo ką tik 
priimtos pataisos. Šitie moty-
vai buvo nagrinėjami komi-
tete (Seimo Biudžeto ir finan-
sų komitete – BNS) ir kodėl 
dabar nei iš šio nei iš to prie 

to grįžtama?“ – BNS teigė A. 
Karaliūnas. 

„Tik pusantro mėnesio pra-
ėjo nuo būtent šito straipsnio, 
nuo būtent šios formuluotės 
svarstymo ir vėl teikiami pa-
keitimai. Kaip mes turime 
kalbėti apie verslo kažkokius 
lūkesčius, apie įstatymų tvaru-
mą? Stebina, kad nesprendžia-
mi esminiai šalies klausimai, 
svarbesni negu loterijos“, – pri-
dūrė asociacijos vadovas. 

Seimas birželio pabaigoje 
uždraudė loterijų organizato-
riams ir bilietų platintojams bei 
jų darbuotojams skatinti pirkė-
jus dalyvauti loterijose siūlant 
jiems įsigyti bilietus jų platini-
mo vietose. Tačiau šis draudi-
mas netaikomas, kai loterijos 
bilietai platinami internetu. 

Dalis parlamentarų aiškino, 
kad draudimas siūlyti loterijos 
bilietus apsunkins verslą, o 
per svarstymus Seimo Ekono-
mikos bei Biudžeto ir finansų 
komitetuose lošimų organiza-
toriai įspėjo, kad draudimas 
paskatins šešėlį. 
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Suvalkietis dengia namo 
stogą. Tik staiga paslysta 
ir nukrenta žemyn. Šaukia 
žmonai:

– Žmona, nukritau nuo 
stogo!

O žmona atsako:
– Kaip gerai, pietus 

ligoninėje pavalgysi.
***
Blondinė rado dvi 

granatas ir ėmė vieną iš 
jų knibinėti, mėgindama 
suvokti, kas tai yra. Ėjo pro 
šalį žmogus ir klausia:

- Ką tu darai, juk granata 
tuoj gali sprogti!

- Nieko tokio, aš dar vieną 
turiu, - atsakė blondinė.

***
- Tu kodėl skiriesi su savo 

žmona?
- Na, ji jau pusmetį su 

mani nebekalba...
- Oho! Tu gerai pagalvok! 

Tokią žmoną labai sunku 
rasti.

***
Vienas medžiotojas 

užeina pas kitą medžiotoją 

į svečius. Žiūri, ant sienos 
kabo didžiulis šerno kailis. 
Svečias klausia:

- Kiek kartų į šerną šovei?
- Dešimt.
- O kiek pataikei?
- Ne karto.
- Tai nuo ko jis kojas 

pakratė?
- Iš juoko.
***
Į degalinę kraupiai 

barškėdama įlekia mokomoji 
mašina. Už vairo sėdi 
moteris. Prie jos prieina 
tarnautojas:

- Ponia, jei pilsite degalus, 
reiktų išjungti variklį...

- Aš jau išjungiau.
- Bet aš girdžiu, kad 

variklis dirba?
- Čia ne variklis. Čia 

instruktorius dreba!
***
- Kaip tavo dukrai 

gyvenimas susiklostė?
- Puikiai. Vyras myli, 

kailinius perka, po kurortus 
vežioja.

- O sūnui?

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

Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiamaISSN 2351-7433
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- O sūnui bjaurybė 
papuolė. Tai jai kailinius 
pirk, tai į kurortą vežk.

***
Parduotuvėje vyriškis 

nedrąsiai užkalbina 
nepažįstamą moterį:

- Atsiprašau, kad 
užduosiu tokį keistą 
klausimą... Sakykite, į kokį 
parduotuvės skyrių jūs 
eitumėte, jei turėtumėte 
1000 dolerių?

- Žinoma kad į 
kosmetikos!

- Ačiū jums! Bėgu 
ieškoti žmonos!

***
Vaikšto Palangos 

paplūdimiu pagyvenusi 
pora... Staiga juos aplenkia 
dvi merginos su bikini. 
Vyriškis ir sako:

- Aldona, tu tik 
pažiūrėk! Ot laikai atėjo! 
Anksčiau, kad užpakalį 
pamatytum triusikus 
numaut reikėjo! O dabar? 
Jei nori triusikus pamatyt - 
užpakalį praplėst reikia!

• Daugiametes gėles, 
dekoratyvinius krūmelius. 
Rokiškis, Kudirkos g. 19. 
Tel. 8 623 70 111. Rokiškis
•  Grūdus kviečius vištoms. 
Maišo kaina 8 Eur. Pandėlys . 
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Natūralias trąšas. Kaina už 2 
kg. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis

AUGALAI

• Dėvėtus drabužius iš 
Skandinavijos. Maišais. 
Nerūšiuoti. Svoris apie 150 
kg. Kaina 50 Eur. Tel. 8 610 

06 806. Rokiškis
• Sportinius batelius. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 620 91 098. 
Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

915. Rokiškis
•  3 sav. Muskusinius 
ančiukius, 4 Eur., gerokai 
paaugusius po 6-8 Eur., ir jau 
suaugusias antis po 12-15 Eur 
. Tel. 8 652 53 706. Rokiškis
•  Gal kam reikia lynukų . Tel. 
8 623 39 570. Rokiškis
• Draskyklę - namelį katinui. 
Tel. 8 620 16 002. Rokiškis

•  Mažai naudotą katės 
draskyklę. Aukštis 1,55 m . 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 600 13 
201. Rokiškis
•  Darbinį arklį . Tel. 8 620 80 

GYVULIAI, GYVŪNAI

•  Dingo pilkas storu kailiu 
katinas Aukštaičių kvartale. 
Priglaudusius prašau atsiliepti 
Bus kompensacija . 
Tel. 8 684 36 861. Rokiškis
•  Pamesti akiniai . 
Tel. 8 614 48 493. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Vaikišką medinę lovytę. 
Tel. 8 604 90 724. Rokiškis
• Supamą arkliuką. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 671 14 878. 
Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį. 
Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

•  Ieškau kas padovanotų 
virtuvės stalą . 
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI


