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Rokiškio J. Tūbelio progimnazijos moksleiviai Kaune
sekė Juozo Tūbelio keliu

Remontuojama Sporto gatvė

Rokiškio Juozo Tūbelio
progimnazijos
mokiniai,
lydimi mokytojų ir progimnazijos direktoriaus Zenono
Pošiūno, vyko į Kauną susipažinti su Juozo Tūbelio
darbais, gyvenimu ir paliktu
pėdsaku Lietvos istorijoje.

Moksleiviai
ekskursiją
pradėjo istorinėje Lietuvos
Respublikos Prezidentūroje
Kaune. Čia jie išklausė humanitarinių mokslų daktarės
Ingridos Jakubavičienės pasakojimą apie Juozą Tūbelį ir
jo veiklą tarpukario Lietuvoje.
Vėliau buvo aplankyta
Kauno dailės gimnazija, įsikūrusi name, kuriame gyveno Juozas Tūbelis. Galiausiai
ekskursija baigta Panemunės
kapinėse, kur ir palaidotas
Juozas Tūbelis. Moksleiviai
sutvarkė kapą, paliko gėlių
ir tylos minute pagerbė savo
mokyklos vardo istorinę asmenybę.
Išvykos metu buvo renkama medžiaga antrajai filmo
daliai apie Juozą Tūbelį - Juo-

Velykalnyje vyksta intensyvūs Sporto gatvės remonto
darbai. Gatvė bus esfaltuojama, pagrindą sutvirtinant geo-

tekstile. Darbų pabaiga numatoma jau gegužės pradžioje.
„Rokiškio sirena“
inform.

Rokiškio Liongino Šepkos
parke įrengtoje šunų aikštelėje
visai neseniai pastatyta nauja
įranga. Sumontuotas kliūčių
ruožas, suteiksiantis auginti-

nių šeimininkams galimybę
dresuoti šunį bei ruošti varžyboms.

Šunų aikštelėje sumontuota
nauja įranga
zo Tūbelio keliu: darbas Lietuvai. Planuojama, kad filmas
dienos šviesą išvys jau šį pa-

vasarį.
Pirmąją filmo dalį progimnazijos bendruomenė sukūrė

2021 metais.
„Rokiškio sirena“
inform.

Raimundas Martinėlis pradėjo darbą Rokiškio ligoninėje
Balandžio 20 d. VšĮ
Rokiškio rajono ligoninės
direktoriaus pareigas pradėjo eiti Raimundas Martinėlis.

„Lengva ir malonu pristatyti naująjį vadovą kolektyvui, kai jis vėl sutinkamas
ypač šiltai ir su pagarba.
Džiaugiuosi, jog tikras
šios srities žinovas, turintis
didžiulę patirtį ir tolerantiškas bei ramus žmogus vadovaus mūsų ligoninei šiuo sudėtingu artėjančių permainų

laikotarpiu.
Užduotis ir tikslas labai
aiškūs, bet nelengvi - tapti
antra pagal paslaugų skaičių
ir kokybę ligonine Panevėžio regione po Panevėžio
miesto.
Sėkmės, stiprybės ir
kantrybės Jums, Raimundai,
bei visam ligoninės kolektyvui!" - savo Facebook profilyje rašo Rokiškio rajono
meras Ramūnas Godeliauskas.
„Rokiškio sirena“
inform.

Balandžio 30 d. RC Rokiškis - sezono atidarymas
Balandžio 30 d. 10 val.
RC Rokiškis sezono atidarymas.

„Pavasaris, oras puikus,
laikas pradėti lenktynes.
Nesvarbu kokį modelį turi,
tiesiog imk jį ir lėk į Rokiškį, čia galės lenktyniauti visi
norintys.
Rasime tavo modeliui tinkama klasę.
Laukiami ir kviečiami
visi: vaikai, tėvai, mamos ir
seneliai kuriems trūksta adrenalino, o jo čia tikrai netruks.
Būtinai papasakok draugui, lėksim trasoje daugiau
nei 70 km/h, smagiai leisim
laiką su bendraminčiais, kepsime šašlykus, geras oras už-

Apvogė garažą

2022 m. balandžio 18 d. 13:01 val. policijos pareigūnams pranešta apie tai, kad Rokiškio r. Juodupės mst. apvogtas garažas. Padarytas nuostolis – 800 eur.
Panevėžio VPK inform.

Smurtavo neblaivi

2022 m. balandžio 20 d. 15 val. 55 min. pranešta, kad
Laibgalių k., Jūžintų sen.,Rokiškio r. moteris (gim. 1988
m.), neblaivi (2.88 prom.) konfliktavo su moterimi (gim.
1969 m.). Konflikto metu buvo panaudotas namų apyvokos daiktas.
Dėl nukentėjusiajai sukelto fizinio skausmo ir nusikalstamos veikos padarymo įtariamoji sulaikyta.
Panevėžio VPK inform.

Degė automobilis

sakytas.
Bilieto kaina: 15 Eur. dalyviui, 1 Eur. žiūrovui (surinktos lėšos bus skirtos trasai

tvarkyti).
P.s. atsivežkite staliukus
modeliams, kėdes, prailgintuvus elektrai. Oro kompre-

sorius bus prie trasos“ - sako
organizatoriai.
„Rokiškio sirena“
inform.
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2022 m. balandžio 20 d. 14:00 val. gautas pranešimas,
kad Kazliškio k., Kazliškio sen., Rokiškio r. dega automobilis.
Atvykus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgoms
automobilis Audi A6 degė atvira liepsna.
Gaisro metu išdegė salonas, variklio skyrius, nudegė
padangos.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.
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Apie nepastebimą darbo pusę – su mero patarėju Vytautu Sauliu
Turbūt mažiausiai pastebimas prisidėjimas prie
bendro darbo savivaldybėje yra mero patarėjų.
Ateidami į šias pareigas
mero kvietimu, patarėjai
daro viską, kad mero darbas būtų kuo sklandesnis,
tačiau visuomenei dažnai
kiekvieno jų indėlis neafišuojamas. Pagalvojome, o
gal vis tik be reikalo. Apie
tai, ką veikia mero patarėjas Vytautas Saulis – trumpame interviu.

- Ką dirbote iki tol, kol
pradėjote dirbti mero patarėju?
- Po studijų tuometinėje
Lietuvos žemės ūkio akademijoje dirbau inžinerinį
- vadovaujamą darbą rajono
žemės ūkio įmonėse. Nuo
1991 metų aktyviai įsitraukiau į politinę veiklą rajone. 1992 metais pirmą kartą
rajono žmonių valia buvau
išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, kuriame irgi
rajono žmonių valia išdirbau
keturias kadencijas. Tarpuose tarp kadencijų dirbau finansų įstaigoje, AB „Obelių

pareigų?
- Labai norėjosi dirbti
bendraminčių komandoje.
Puikiai pažįstu visų grandžių rajono vadovus, specialistus, seniūnus ir šiaip
paprastus rajono žmones,
su kuriais teko artimai bendrauti ne vieną dešimtmetį.
Malonu, kad ir šiandien pas
mane patarimo, pagalbos ateina nemažai rajono gyventojų. Stengiuosi juos įdėmiai
išklausyti, informuoti rajono
vadovus apie iškilusias problemas, siūlyti savo sprendimų būdus.

aliejus“, Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje,
Seimo narių padėjėju - sekretoriumi. Manau, kad praėjau visapusišką gyvenimo
mokyklą, visą laiką buvau ir
esu tarp rajono žmonių
- Kas lėmė, kad juo tapote?
- Po 2019 metų savivaldos rinkimų mes, rajono
socialdemokratai, tapome
valdančiosios
daugumos
partnere ir, remiantis politiniu susitarimu, mums atiteko

dvi pareigybės. Į mero patarėjo pareigas Socialdemokratų partijos rajono skyrius
delegavo mane. Sutikau, nes
maniau, kad galėsiu panaudoti savo sukauptą patyrimą,
ryšius su įvairiais žmonėmis sėkmingam koalicijos
darbui. Mano kandidatūrai
pritarė ir rajono meras, nes
mero patarėjo pareigos yra
politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo
pareigos.
- Ko tikėjotės iš šių

- Kokią sritį kuruojate? Kokios konkrečiai yra
Jūsų pareigos?
- Daugiausiai dėmesio
skiriu rajono savivaldybės
pavaldume esančių įmonių
veiklos analizei, problemų
sprendimui, rajono kelių remonto ir priežiūros problemoms. Esu Rokiškio rajono
nusikaltimų prevencijos komisijos pirmininkas, Laisvės kovų įamžinimo komisijos narys, dalyvauju rajono
biudžeto rengimo komisijos
darbe.

- Ką per visą šią mero
kadenciją jam esate pataręs?
- Kiekvienos dienos rytiniuose pasitarimuose aptariame padarytus darbus,
pareiškiame savo nuomonę
ir pastabas dėl ateities darbų. Visi rajono vadovai yra
tikrai kompetentingi, su
nemažu darbiniu patyrimu,
todėl svarbu ne patarimai, o
nuomonių ir pasiūlymų aptarimai, suradimai geriausių
sprendimų. Todėl tiek aš,
tiek kolegė Vita Mykolaitienė stengiamės savo kompetencijų ribose įnešti kaip
galima daugiau aiškumo ir
pozityvumo.
- Ar meras atsižvelgia į
Jūsų pasiūlymus bei patarimus?
- Teko dirbti su visais
rajono merais, todėl noriu
pasakyti, kad meras Ramūnas Godeliauskas yra būtent
tas meras, su kuriuo galima
diskutuoti, nesutikti, drąsiai
teikti pasiūlymus. Malonu
jausti komandos pasitikėjimą, o tai skatina dar geriau

Rokiškio rajone ugdomi 29 vaikai, atvykę iš Ukrainos
Rokiškio rajone daugėja
atvykusių iš Ukrainos žmonių. Dažniausiai tai yra moterys su vaikais, todėl rajono
mokyklos turi spręsti klausimą dėl galimybės mokytis ugdymo įstaigose. Kaip
informavo Rokiškio rajono
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis, ne visi pas mus atvykę
moksleiviai yra pranešę apie
savo norą mokytis, tačiau
užsiregistravusių jau yra 29.
Visai neseniai jų buvo trimis
daugiau - vienas moksleivis
išvyko į Austriją, o kiti du – į
kitą rajoną. Dalis moksleivių mokosi nuotoliniu būdu,
prisijungdami prie pamokų,
vykstančių Ukrainoje.

Švietimo ir sporto
skyrius turi duomenis
apie 29 atvykusius
vaikus
Pagal A. Laužadžio pateiktą informaciją, iš 29 užsiregistravusių rajono Švietimo ir
sporto skyriuje 13 yra ikimokyklinukai, 9 – pradinių klasių
mokiniai, likusieji – 5-7 klasių
moksleiviai ir nė vieno gimnazisto. Iš visų užsiregistravusių 4 mokosi nuotoliniu būdu
savo krašto mokyklose, tačiau

dalį užsiėmimų lanko ir Senamiesčio progimnazijoje. Iki
balandžio 14 d. nebuvo nė vieno moksleivio ar darželinuko,
kuris lankytų ugdymo įstaigas
kaimų ar miestelių mokyklose
– visi lankė Rokiškio miesto
mokyklas ir vaikų darželius.
Paskutinėmis dienomis atsiradę trys vaikai iš vienos šeimos, kurie po mokinių atostogų pradės lankyti Pandėlio
gimnaziją. Švietimo ir sporto
skyriaus vedėjo duomenimis,
darželinukai Rokiškio krašte
adaptavosi gerai, emocinių
traumų nejaučia, noriai bendrauja su bendraamžiais. Kaip
sekasi moksleiviams, A. Laužadis patarė klausti Rokiškio
Senamiesčio progimnazijoje,
turinčioje daugiausia patirties
su ukrainiečiais moksleiviais,
arba Rokiškio J. Tūbelio pro-

gimnazijoje.
Senamiesčio
progimnazijoje
moksleiviai derina
nuotolinį ir kontaktinį
ugdymą
Rokiškio Senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Bernadeta Tubelienė
papasakojo, kad su ukrainiečiais moksleiviais susikalbėti
bėdos nėra – visi gerai kalba
rusiškai, o jeigu pedagogai
pamiršta kokį žodį, primena,
užbaigdami pradėtą mintį.
Pasak direktoriaus pavaduotojos, bendravimas yra šiltas,
atvykę iš svetur mokiniai
džiaugiasi, galėdami bendrauti su kitais vaikais. Progimnazijoje mokosi keturi 5-8 klasių
moksleiviai – 2 mergaitės ir 2
berniukai. Šiuos vaikus ėmėsi

globoti mokyklos spec. pedagogė – logopedė, kuri padeda mokytis lietuvių kalbos,
stengiasi šiuos vaikus suburti,
kad bendrautų tarpusavyje.
Pamokose vaikai naudojasi
planšetiniais kompiuteriais,
fotografuoja vadovėlių tekstą ir išverčia jį į savo kalbą.
„Ukrainiečiams mokiniams
yra sudaryta galimybė mokytis nuotoliniu būdu savo
mokyklose. Bendraujame su
mamomis, tariamės, jos ateina į mokyklą. Jau išsiaiškinome, kuriems vaikams ir kada
vyksta pamokos Ukrainos
mokyklose, todėl tuo metu
leidžiame eiti į biblioteką ir
dalyvauti pamokose nuotoliniu būdu. Jiems davėme ausinukus. Jeigu pasitaiko, kad
nuotolinės pamokos nėra,
vaikams sudarome galimybę
ruošti namų darbus, kuriuos
uždavė mokykla Ukrainoje.“
– pasakojo B. Tubelienė.
Senamiesčio
progimnazijos
pradinukai adaptavosi
puikiai
Apie ukrainiečių pradinukų mokymąsi papasakojo
Rokiškio Senamiesčio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Palma Švarlienė.

Pasak jos, ukrainiečiai pradinukai lietuvių kalbą pradeda
pažinti nuo pradžiamokslio.
Kitose pamokose mokytojos
pasiruošia „rimčiau“: išsiverčia terminus, apgalvoja, ko
gali prireikti pamokoje lietuvių kalbos nemokantiems
mokiniams. Muzikos, kūno
kultūros bei darbelių pamokose problemų susikalbėti
nekyla. Du pradinukai mokosi
nuotoliniu būdu Ukrainoje ir
Senamiesčio progimnazijos
pamokose dalyvauja, kai baigiasi nuotolinės pamokėlės.
Šiems vaikams yra duoti nešiojamieji kompiuteriai. Pasak
P. Švarlienės, atvykę iš karinių
veiksmų zonos vaikai yra sužavėti galimybės bendrauti,
pasiilgę mokyklos. „Manau,
problemų su šiais mokiniais
neturime, pasitaikė labai geri
vaikai. Labai padėjo tėveliai.
Tęsti mokslus čia galimybę
vaikai turėtų - esame aptarę
lūkesčius, turėtume intensyvinti lietuvių kalbos mokymą,
tačiau iki vyresniųjų klasių
jiems toli, dar anksti spręsti,
ką jie veiks ateityje. Nemanau, kad atvykusieji norės
čia likti visam laikui.“ – sakė
direktoriaus pavaduotoja P.
Švarlienė.
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dirbti.

- Galbūt turite kokių
pasiūlymų, ką būtų galima
keisti kuruojamose srityse,
kuriais norėtumėte pasidalinti su visuomene?
- Turiu pareigą ir atsakomybę viską išsakyti atvirai.
Įsiklausau ne tik į specialistų, bet ir į mane besikreipiančių žmonių siūlymus,
pastabas, kritiką. Jei tai tikrai pagrįsta ir naudinga,
bijoti daryti sprendimus nereikia.
- Kokie Jūsų planai po
mero rinkimų, jeigu dabartinės kadencijos meras
nebūtų išrinktas?
- Pirmiausia tai tikiu, kad
dabartinis meras bus išrinktas naujai kadencijai. Tuo
įsitikinu, bendraudamas su
rajono žmonėmis. Apie save
noriu pasakyti tiek, kad beveik 50 metų, prabėgusių
aktyvioje darbinėje ir politinėje veikloje, kviečia pailsėti ir atiduoti skolas šeimai,
vaikams ir gražiam anūkų
būriui - taip ir padarysiu.
Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio J. Tūbelio
progimnazijoje
dauguma mokosi
nuotoliniu būdu
Rokiškio
J.
Tūbelio
progimnazijoje mokosi 9
ukrainiečių vaikai - du iš jų
(penktokai) mokosi kontaktiniu būdu, likusieji pamokas
Ukrainoje lanko nuotoliniu
būdu (2 vaikai ketvirtokai, 2
septintokai ir 3 penktokai),
tačiau, pasibaigus pamokoms,
dalyvauja neformaliame ugdyme – įvairiuose būreliuose,
užklasinėje veikloje. Tokią
informaciją pateikė šios mokyklos direktorius Zenonas
Pošiūnas. Ukrainiečiams mokiniams sudarytos sąlygos
adaptuotis, kol kas nerašomi
pažymiai. Vaikai noriai lanko
mokyklą. Kaip sakė Z. Pošiūnas, sudėtinga apibūdinti, kaip
jie jaučiasi Lietuvoje, vis tik jų
atvykimo aplinkybės sudėtingos, yra kultūrinių skirtumų.
Mokytojai su vaikais bendrauja rusų arba anglų kalbomis.
Pasak mokyklos direktoriaus,
šiems vaikams bus sudarytos
sąlygos organizuoti ugdymą
ir vėliau, tačiau dar sunku
numatyti, kaip tai vyks, nes
tai priklausys ir nuo valstybės
politikos bei kitų dalykų.
Rita GRIGALIENĖ
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Interviu su seniūne. Dalia Janulienė: „Gerus darbus greitai pamirštame“
Viena didžiausių seniūnijų rajone – Rokiškio kaimiškoji. Jau 12 metų jai
vadovauja Dalia Janulienė.
Kadangi seniūnijoje gyvena tikrai nemažai žmonių,
problemų taip pat netrūksta. Didžiausia problema
tiek pati seniūnė, tiek seniūnijos gyventojai įvardija tiek žiemą, tiek vasarą
prastus kelius. Pasak D.
Janulienės, seniūnija daro
viską, kad situacija pagerėtų, o keiksnojantiems dėl
neišspręstų problemų primena: „Gerus darbus greitai pamirštame“...

tome tik tai, kas negatyvu.
- Kaip tvarkomasi su
dažna provincijos problema – duobėtais bei pažliugusiais, sunkiai pravažiuojamais keliais?
- Visi kelių tvarkymo
darbai atliekami samdomų
rangovų, su kuriais savivaldybės administracija yra sudariusi sutartis. Leidus gamtos sąlygoms, pagal grafiką
seniūnija sulaukia rangovų,
kurie atlieka greideriavimo,
žvyravimo, asfalto duobių
užtaisymo darbus. Kartais
gamtos sąlygos neleidžia
atlikti kelių tvarkymo darbų, kas tuo metu labiausiai
ir piktina gyventojus. Prie
prastos kelių būklės dažnai
prisideda sunkiasvorė technika, kuri važiuoja pažliugusiais keliais, nepaisydama
draudžiamų ženklų, veža
medieną ar kitus krovinius.
Tačiau po truputi viskas susitvarko.

- Kada pradėjote dirbti
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūne?
- 2010 m. sausio 15 d.
- Kas nulėmė Jūsų pasirinkimą užimti tokias
pareigas, į jas kandidatuoti?
- Visada patiko dirbti su
žmonėmis. Dirbdama buvusioje Rokiškio agrarinės
reformos tarnyboje, kuri
apėmė dabartinės Rokiškio
kaimiškosios seniūnijos teritoriją, susipažinau su gyventojais, žinojau kelių tinklą,
taip pat žinojau, jog labai
daug klausimų gyventojams
kyla su žemėmis. Aš žemėtvarkoje dirbau 12 metų, patirties tuo klausimu turėjau,
todėl maniau, kad ją galėsiu
pritaikyti naujame darbe.
Taip pat teko dirbti „Sodros“
sistemoje, kur taip pat sprendžiama nemažai aktualių kaimo gyventojams klausimų.
Įvertinusi savo darbinę patirtį, turėdama inžinerinį bei
teisinį išsilavinimą, nusprendžiau, kad būsiu naudinga
savo žiniomis. Be ūkinės
veiklos seniūnijai priklausė
ir kultūros darbuotojai. Esu
neabejinga kultūrai, todėl tai
pasirodė įdomi veiklos sritis.
- Ką veikėte iki tol?
- Dirbau 2 metus agrarinės reformos tarnyboje žemėtvarkininke,10 metų po
to – žemėtvarkoje vedėjos
pavaduotoja ir dar 3 metus
–„Sodroje“ teisininke.
- Kokia situacija buvo
seniūnijoje, kai pradėjote
dirbti (finansinė situacija,
pagrindinės
problemos,
žmonių nuotaikos ir pan.)?
- 2010 metai buvo krizės
metai. Finansavimas mažėjo,
ūkinei veiklai, lyginant su
ankstesniais metais, pinigų
buvo skiriama labai nedaug.
Taip pat technika buvo labai
pasenusi - nebuvo traktoriaus žiemos kelių valymui,
nors žmogiškųjų išteklių,

kuriuos galėjome pasitelkti
darbui, tikrai netrūko. Buvo
daug bedarbių, kurie atlikdavo daug darbų, svarbių seniūnijos gerbūviui. Nežiūrint
sunkių ekonominių sąlygų,
žmonės buvo geranoriški ir
pasirengę padėti. Vėlesniais
metais gerėjo seniūnijos
materialinė bazė, galėjome
teikti gyventojams daugiau
ir kokybiškesnių paslaugų,
pagerėjo kelių priežiūra žiemos metu, tačiau šiltuoju
periodu kelių priežiūrai lėšų
labai trūko.
- Kaip manote, kokiomis
asmeninėmis
savybėmis
turi pasižymėti seniūnas?
- Kompetencija savo darbo srityje, iniciatyvumas ir
veiklumas, tolerancija, kantrybė bei siekis tobulėti.
- Ką galėtumėte pasakyti apie savo politines pažiūras? Ar jos įtakoja darbą?
- Buvau susidomėjusi politika, siekiau politinės karjeros, tačiau, įvertinusi savo
asmenines savybes, nusprendžiau, jog tai - ne man. Manau, kad darbui jokios įtakos
politika neturi.
- Kaip galėtumėte apibūdinti savo seniūnijos
žmones? Kas jiems būdinga (socialinė padėtis,
užsiėmimai, užimtumas ir
pan.)?
- Seniūnijoje gyvena apie
4400 gyventojų. Kiekvienas
gyvena savo gyvenimą: kas

ūkininkauja, kas dirba samdomą darbą, kas ieško darbo.
Daug gyventojų yra pensinio amžiaus. Manau, kad
visų kaimiškųjų seniūnijų
gyventojų socialinė padėtis
- labai panaši. Ne išimtis ir
mūsų seniūnija. Beveik kas
penktas - šeštas seniūnijos
gyventojas gauna paramą
maisto produktais, gyvena
virš 170 šeimų, kurios yra
socialiai remtinos, daug gyventojų gauna kompensacijas už šildymą ar įsigytą
kurą šildymui. Nutolusioms
nuo Rokiškio gyvenvietėms
ar kaimams yra sudėtingiau
susisiekti su rajono centru.
Pagrindinė žmonių koncentracija yra netoli nuo miesto
nutolusiose
gyvenvietėse:
Kavoliškyje, Bajoruose, Žiobiškyje, Skėmuose.
- Kokios pagrindinės
problemos yra dabar, kurias sprendžia seniūnija?
- Visi darbai ir problemos
yra susijusios su metų sezonais. Žiemą pagrindiniai darbai ir problemos susijusios
su sniego valymu, nes turime
tik vieną traktorių, su kuriuo
galėtume valyti sniegą nuo
pagrindinių kelių, todėl teko
į pagalbą kviesti „Rokiškio
komunalininką“. Pagelbėjo
ir ūkininkai, verslininkai, kuriems esu nepaprastai dėkinga. Pavasarį, pradėjus tirpti
sniegui, atsivėrė duobės
keliuose. Žvyrkelius greideriuoti galėjome tik po to, kai
nutirpo sniegas, išėjo paša-

las. Iki šiol dar ne visi keliai
nugreideriuoti. Asfaltuotų
kelių duobių užtaisymui yra
rangovų sudarytas grafikas.
Tikimės jų sulaukti gegužės
mėnesį, jei orai nepaves, nes
kelių tvarkymo darbai labai
priklauso nuo oro sąlygų.
Šiais metais ruošiamės remontuoti Bajorų kaimo Liepų gatvę, Žiobiškio kaimo
Šilo gatvę ir Degsnių kaimo
Degsnių gatvę. Kai kuriems
darbams dar vykdomi pirkimai, tačiau labai viliamės,
kad šios gatvės šiemet pasipuoš nauja asfalto danga.
Patvirtinus biudžetą, gavome finansavimą pastatų
remonto darbams atlikti,
pavojingų medžių pjovimui,
elektros tinklų priežiūrai bei
kitiems įvairiems būtiniausiems darbams. Yra atliekami viešieji pirkimai, sudaromos darbų atlikimo sutartys.
- Kokių turite sunkumų?
- Visi sunkumai įveikiami, kai juos žinai, apie juos
galvoji ir suplanuoji, kaip su
jais susitvarkyti. Tai tik laiko
ir planavimo klausimas. Gal
kiek sunkiau su žmogiškaisiais išteklias, kai seniūnijos
plotas yra labai didelis, o
darbuotojų turime panašiai
tiek, kiek mažosios seniūnijos. Bet seniūnijos darbuotojai labai darbštūs, esu jais
patenkinta ir džiaugiuosi,
dirbdama tokiame kolektyve. Taip pat, norėdami operatyviau teikti paslaugas, no-
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rėtume turėti technikos kelių,
pakelių tvarkymo darbams.
- Kuo galėtumėte pasidžiaugti?
- Džiaugiuosi, kad pavasaris, kad greitai žydės gėlės,
kurios man yra pats gražiausias vaizdas, džiaugiuosi
savo kolektyvu, džiaugiuosi
seniūnijos gyventojų optimizmu, netgi džiaugiuosi
tais, kurie mums išsako nepasitenkinimo žodį ar praneša apie problemas. Tai duoda
stimulą tolimesniam darbui
ir veiklai. Džiugina ir tai, jog
esame draugiški Ukrainos
žmonėms, kad atjaučiame
ir padedame tiems, kuriuos
nuskriaudė karas Ukrainoje.
Džiaugiuosi, kad mes gyvename taikoje. Džiaugiuosi
savo šeima, kad visi sveiki,
kad turiu gerų draugų.
Ieškodami problemų, jų
visada rasime, bet reikia mokėti pamatyti tai, kas mus
džiugina kasdienybėje, pasidžiaugti kad ir mažais, bet
pozityviais dalykais. Seniūnijoje, per mano darbo laikotarpį, teigiamų pokyčių yra
labai daug: įsigyta ūkio technika, daug naujai išasfaltuotų kelių ir gatvių, pagerėjo
kelių, aikščių, viešųjų erdvių
būklė, įrengti pėsčiųjų takai,
sutvarkytos rekreacinės teritorijos, suremontuoti lieptai,
apšviestos gatvės ir dar daug
darbų, kuriuos vardindama
išsiplėsčiau. Liūdna yra tai,
kad kartais mes gerus darbus
greitai pamištame ir vėl ma-

- Kokie artimiausi Jūsų
planai darbuose?
- Gegužės 4 d. bus organizuojamas susirinkimas Kavoliškio kaime, gyventojams
pristatysiu seniūnijos veiklos
ataskaitą už 2021 metus.
Vyksta kasmetiniai pavasariniai viešųjų erdvių
švarinimo darbai, po didelių
vėtrų dar vis šalinami išvirtę
medžiai, ruošiamės papuošti
Kavoliškio parką daugiametėmis gėlėmis, sudarius darbų atlikimo sutartis, imsimės
pastatų remonto ir kitų darbų organizavimo. Gauname
daug prašymų dėl leidimų
išdavimo medžių šalinimo,
kasinėjimo darbams.
Darbo dienos kartais pateikia netikėtų staigmenų,
todėl tenka darbo pobūdį
planuoti, priklausomai nuo
tą dieną iškilusių problemų
ar klausimų.
- Ką veikiate po darbo
(Jūsų pomėgiai, hobiai, šeima)?
- Kaip ir daugelis šiuo
metu, mėgstu keliauti, nes
keliaudamas ir pažindamas
svečias šalis, jautiesi tobulėjantis ir gaunantis energijos.
Taip pat daug pomėgių yra
susiję su metų sezonais. Žiemą mėgstu slidinėti, kartais
nučiuožti nuo kalnų su slidėmis, vasarą - dviratis, baidarės. Esu judrus ir žingeidaus
žmogus.
Įdomu, ar į seniūnijos praeitų metų veiklos ataskaitą
atvyks daug susidomėjusių,
kurie išdrįs seniūnei į akis
išsakyti bėdas ir pagalbos
prašymus.
Rita GRIGALIENĖ
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Kriaunų seniūnijos „ataskaitiniame“ vieni kitiems linkėjo bendrystės
Ketvirtadienį (balandžio
14 d.) popiet prie Kriaunų
seniūnijos jautėsi pagyvėjimas – į stovėjimo aikštelę
vos tilpo automobiliai, prie
durų stoviniavo žmonės ir
gana greit seniūnijos salė
buvo pilna. Žmonės įsitaisė ir koridoriuje prie durų.
Kalbama, kad ši seniūnija
– „karštas taškas“ dėl seniūnijos ir Kriaunų kaimo
bendruomenės nesusikalbėjimo. Šį kartą karšti ginčai
taip pat vyko, tačiau dažnas,
išbėręs priekaištus, pasisakymo pabaigoje palinkėdavo bendrystės. Gal vis tik
reikalai seniūnijoje eina geryn?
Svečiai bei dalyviai
Išklausyti 2021 m. veiklos
plano įgyvendinimo ataskaitos atvyko savivaldybės
atstovai – administracijos direktorius Andrius Burnickas,
mero patarėjas Vytautas Saulis, Tarybos narė konservatorė
Audronė Kaupienė. Neapsieita be policijos dėmesio – Rokiškio rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas
Čepulis ir jo kolegė atvyko
su dovanomis. Kriaunose susibūrimuose turbūt vargiai
apsieinama be Kriaunų kaimo
bendruomenės
pirmininko
Eugenijaus Driskiaus. Ir šį
kartą jis buvo aktyvus dalyvis.
Prisistatė naujai susikūrusios
bendruomenės – asociacijos
„Sartai mano kraštas“ pirmininkas Edvinas Vavilovas,
susirinkimo metu kantriai
žymėjęsis pastabas ir nedaug-

bendruomenės atstovų kalbų
burbėjo ir salėje sėdėję vyresnio amžiaus moterys.

žodžiavęs. Kriaunose neseniai
dirba muziejaus direktorius
Gytis Gruzdas, todėl jis papasakojo apie save, prisistatė
seniūnijos gyventojams.
Išskirtiniai momentai
Išskirtiniai
susirinkimo
momentai – tylos minute pagerbtas prieš mėnesį Anapilin
išėjęs aktyvus šio krašto verslininkas bei visuomenininkas
Zenonas Akramavičius. Taip
pat Kriaunų kaimo bendruomenei turėtų būti svarbus įvykis – pirmininkui E. Driskiui
seniūnė įteikė bendruomenės
vėliavą. Šis pažadėjo vėliavą
iškelti netoli bažnyčios „ant
bromo“.
Ataskaitas pristatė ir
seniūnaitės
Savo ataskaitas pristatė

ir seniūnaitės Vanda Kilienė
(Lašų seniūnaitija) ir Rasa
Striungytė (Kriaunų seniūnaitija). Išvardinta nemažai
darbelių seniūnijos labui.
Vyresnioji seniūnaitė netikėtai ėmėsi ginti seniūnę
Akvilę Šaltenę, kuri pareigas
užima vos kiek daugiau nei
pusmetį – esą seniūnę rinkti
teko du kartus, ši esanti pareigoms tinkama, „kaimuose
tokio žmogaus lengvai nesurasi“. Negailėta seniūnei ir
gėlių.
Kaimo bendruomenės \
priekaištai
Kriaunų kaimo bendruomenės pirmininkas E. Driskius kalbėjo daug. Pažerta
priekaištų seniūnijai, tuo
pačiu - ir seniūnei. Kriaunų
kaimo bendruomenės pa-

rengtas tekstas, turėjęs būti
įdėtas į savivaldybės interneto tinklalapį, per metus ten
nepasirodė, minėti nesutvarkyti keliukai, prašyta valdiškų lėšų sumokėti už bendruomenės herbo sukūrimą
– reikalingi 1300 eurų, kad
būtų atsiskaityta su autoriais.
Deja, be viešųjų pirkimų
procedūros lėšų savivaldybė
ar seniūnija paskirti negali.
Bendruomenės pirmininkas
įvardijo priežastį, kodėl šioje vietovėje nėra bendrystės
– esą ilgą laiką buvę daug
„užsistovėjusio vandens“,
kurį dabar bendruomenė „judina“. E. Driskius pastebėjo,
kad, pradėjus jam vadovauti
bendruomenei, žmonės buvę
prislėgti ir pasyvūs. Pabaigai bendruomenės pirmininkas pakvietė žmones į talką

kelmų rauti ir pažymėjo:
„Žmones sujungia bendras
darbas“. Bendruomenės narė
Alina Gasiūnienė taip pat atėjo pasirengusi išsakyti priekaištus ir išsakė pastabas,
kad seniūnija „pasisavino“
bendruomenės darbus.
Seniūnę ėmė ginti
„palaikymo komanda“
Deja, salėje sėdėjo nemaža seniūnės „palaikymo
komanda“, kuri netrukus
ėmė tildyti nepatenkintus bei
replikavo, kad „nesikabinėtų“ prie kiekvieno veiksmo
ar žodžio. Vienas seniūnijos
gyventojas išėjo prieš salę ir
gana emocingai paaiškino,
kad „kabinėjimasis“ prie seniūnės – nepagrįstas. Viską
išsakęs, žmogus nebeištvėrė ir visai išėjo iš salės. Dėl

Saugiausia Rokiškio
rajono seniūnija
Daugeliui gali kilti klausimų, ką veikė susirinkime policininkai. Jie atvyko pasveikinti seniūnijos, 2021 metais
jai tapus saugiausia Rokiškio rajono seniūnija. Kaip
sakė seniūnė Akvilė Šaltenė,
gyventojai turėtų pasistengti, kad šio statuso seniūnija
neprarastų, nes sparčiai artėjama link to. Taip pat policijos atstovai išsakė savo
pastebėjimus bei paragino
gyventojus nebijoti „skųstis“
bei kviesti policiją – taip užtikrinamas saugumas.
Muzikinėje dalyje
pasiliko ne visi
Po karštų ginčų pereita
prie muzikinės dalies – koncertavo Juodupės kaimo kapela „Juodupėla“ (vadovė A.
Jakuntavičienė). Dalis, atbuvę oficialiąją dalį, išėjo, tarp
jų – ir bendruomenės pirmininkas E. Driskius.
Žmonės kalba, kad nesutarimai tarp seniūnijos bei
kaimo bendruomenės – labai
seni, o jų ištakos neaiškios.
Galbūt naujajai seniūnei pavyks išspręsti metų metais
besitęsiantį konfliktą, o jai
padės seniūnijos gyventojai?
Juolab, kad susikūrė ir nauja bendruomenė – asociacija
„Sartai mano kraštas“.
Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio rajono savivaldybės taryba pagal jos narių kaitą – trečia Lietuvoje
Likus mažiau nei metams
iki 2023 m. savivaldybių tarybų narių rinkimų, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)
išanalizavo Lietuvos savivaldybių tarybų narių kaitos
duomenis ir parengė apžvalgą. Joje matoma, kaip keitėsi
60-ties Lietuvos savivaldybių
tarybų sudėtys nuo pastarųjų
visuotinių savivaldybių tarybų rinkimų, vykusių 2019
m. kovo 3 d., iki š. m. kovo
31 d. Šiuo metu iš viso dirba
1502 savivaldybių tarybų nariai, įskaitant merus. Rokiškio
rajono savivaldybė – viena iš
daugiausia Tarybos narių pakeitusių savivaldybių.

Savivaldybių tarybos „prizininkės“ ir
stabiliosios
Per trejų metų laikotarpį VRK dažniausiai svarstė
Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos narių mandatų netekimo klausimus. Šioje, Lietuvoje daugiausiai narių turinčioje
savivaldybėje, nuo 2019 m.
pasikeitė 17 tarybos narių.

kybėmis – eidamas 31-uosius
metus, šis Tarybos narys mirė.
Į jo vietą stojo kitas jaunas politikas – Paulius Varnas.

Toliau į didžiausią Tarybos
narių kaitą ir „prizines vietas“
pretenduoja Biržų ir Šilalės
savivaldybės (pasikeitė po 10
narių), Mažeikiai, Rokiškis ir
Telšiai (po 9 Tarybos narius),
o nedaug atsilieka Anykščių,
Kelmės bei Kėdainių savivaldybės, kuriose nutrūko 7 narių
įgaliojimai, nesuėjus terminui.
Nuo 2019 m. savivaldybių
tarybų narių rinkimų Alytaus,
gretimo Kupiškio ir Vilniaus
rajonų savivaldybėse nepasikeitė nė vienas narys. Šiose
savivaldybėje liko dirbti tie
patys nariai, kuriuos prieš tre-

jus metus išrinko rinkėjai.
Visuomeniniame
komitete „Vieningi su
Ramūnu Godeliausku“ –
atsistatydinimai ir
netektis
Rokiškio rajono savivaldybės taryboje pasikeitė daugiausia narių, išrinktų pagal
visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningi su Ramūnu
Godeliausku“ sąrašą. Beveik
visi šį komitetą atstovaujantys
Tarybos nariai atsistatydino,
prieš pradėdami eiti pareigas,
nesuderinamas su savivaldy-

bės tarybos nario pareigomis.
Tai Valerijus Rancevas, Justina Daščioraitė, Tadas Stakėnas. Valerijus Rancevas dirba
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotoju, Justina Daščioraitė – šiuo metu Kultūros
ir komunikacijos skyriaus
specialistė, Tadas Stakėnas
vadovauja savivaldybės biudžetinei įstaigai Rokiškio rajono Kūno kultūros ir sporto
centrui. Jų vietas užėmė Aušra
Gudgalienė ir Karolis Baraišys, kurio įgaliojimai vėliau
nutrūko itin liūdnomis aplin-
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Du mandatai ir du
pasikeitimai - Darbo
partijoje
Du Tarybos narius pakeitė
Darbo partija, savivaldybės
taryboje turinti tik du mandatus. Vidmantas Maželis atsistatydino, o jo vietą užėmęs
Vidmantas Karpavičius Tarybos nario mandato neteko,
Vyriausiajai rinkimų komisijai
priėmus sprendimą, kad jis ėjo
su savivaldybės tarybos nario
pareigomis
nesuderinamas
pareigas. Tuo pačiu metu šis
politikas vadovavo savivaldybės biudžetinei įstaigai AB
„Rokiškio komunalininkas“
bei buvo savivaldybės tarybos narys. Į šią tokią nestabilią vietą stojo Darbo partijos
kandidatų sąraše ketvirtą vietą
užėmusi Audronė Elė Vilčinskienė.
Kitose partijose,

komitetuose bei
koalicijoje - ramiau
Kitose partijose pasikeitimai nebuvo reikšmingi – konservatorių Andrių Burnicką,
kuris atsistatydino, gavęs
savivaldybės administracijos
direktoriaus kėdę, pakeitė Ričardas Burnickas. „Antano
Vagonio komitete“ vietomis
apsikeitė šeimyninis duetas –
atsistatydinusį sutuoktinį Antaną Vagonį pakeitė jo žmona
Inga Vagonė. Geresnį darbo
pasiūlymą gavęs socialdemokratas Vytautas Saulis vietą
užleido Gretai Giriūnaitei.
Jokių pasikeitimų neįvyko su Tarybos nariais, išrinktais pagal Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos, partijos
„Tvarka ir teisingumas“, Valiaus Kazlausko koalicijos
„Už laisvę augti“ sąrašus.
Ar šie pasikeitimai ką nors
sako apie partijas ar komitetus, kurių nariai nenusėdi
vietoje, paliekame spręsti rinkėjams.
Rita GRIGALIENĖ
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Kultūros dienos paminėjimo šventėje – apie šios datos prasmę
Balandžio 15-oji – pasaulinė Kultūros diena.
Šia proga Rokiškio rajono savivaldybė kultūros
darbuotojus bei kitus su
kultūra susijusius asmenis pakvietė į Rokiškio
krašto muziejų. Čia atidaryta Klaudijaus Pūdymo skulptūros darbų
paroda „Skulptūros retrospektyva“. Svarbiausias šventės momentas
– apdovanojimas sidabro
ženklu „Už nuopelnus
Rokiškio krašto kultūrai”. Rokiškio rajono
savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas šį
apdovanojimą
(ženklą
bei diplomą) įteikė AB
„Rokiškio sūris“ atstovei Aušrai Zibolienei.
Ženklas skirtas Daliui
Trumpai, šios bendrovės
direktoriui ir valdybos
pirmininkui,
kultūros
mecenatui. Savivaldybės
administracijos
direktoriaus padėkos įteiktos
Laimai Bieliūnienei ir Alvydui Fijalkauskui.

Šventė pradėta nuo parodos atidarymo. Ją bei
skulptūros darbų autorių
pristatė Rokiškio krašto
muziejaus direktorės pavaduotoja Dalia Kiukienė. K.
Pūdymo skulptūros eksponuojamos Rokiškio krašto
muziejaus antrame aukšte.
Planuojama, kad skulptūros darbų paroda veiks iki
balandžio 30 d.
1935 metų balandžio
15 dieną Vašingtone JAV
prezidentas F. Ruzveltas ir
dvidešimties Lotynų Amerikos šalių atstovai pasirašė
sutartį dėl meno ir mokslo
įstaigų bei istorinių paminklų išsaugojimo. Dabar ši
diena paskelbta Pasaulio
kultūros diena, siekiant paskatinti saugoti visos žmonijos kultūrines vertybes.
Sutartį dėl meno ir mokslo
įstaigų ir istorinių paminklų išsaugojimo inicijavo
rusų mąstytojas N. Rerichas, kuris keliaudamas po
įvairias šalis suvokė, kad
pasaulyje yra daugybė gražių meno paminklų ir juos
būtina saugoti. Prieš I-ąjį
pasaulinį karą N. Rerichas
sukūrė įspėjančių apie pavojų paveikslų seriją, kuriuose numatė artėjančius
įvykius, griaunančius žmonijos meno kūrinius. 1929
m. jis kreipėsi į visų šalių
valstybinius ir kultūros atstovus, kviesdamas aptarti
kultūros paminklų apsaugos klausimą. Jo prašymu
prancūzų juristai parengė
paktą, kuris buvo paskelbtas įvairiomis kalbomis

kartu su N. Rericho kreipimusi.
Rokiškio rajono savivaldybės Komunikacijos
ir kultūros skyriaus vedėja
Irena Matelienė apibendrino 2021-uosius metus
– kas nuveikta kultūros
srityje. Praėjusieji metai
rajono kultūrai buvo itin
dinamiški. Svarbūs įvykiai: paminėtas 220 metų
Rokiškio dvaro jubiliejus,
folkloro ansamblio „Gastauta“ 40-metis, sukaktis
minėjo rajono meno mėgėjų kolektyvai – tremtinių
choras „Vėtrungė“, vokalinė grupė „Bella Fa“, Žiobiškio folkloro ansamblis
„Vengerynė“ taip pat artėja
prie įspūdingo skaičiaus.
„Balandžio 15-ųjų matėme visokių, bet dažniausiai
smagių. Nesitikėjau, kad
pasaulinę Kultūros dieną
teks minėti taip aiškiai suvokiant tikrąją N. Rericho
pakto paskirtį – apginti ir
išsaugoti žmogiškojo genijaus sukurtų meno ir kultūros paminklų unikalumą.
Šis paktas – rusų kilmės
dailininko Nikolajaus Rericho idėja. Jis tikėjo, kad
„Kultūra yra šviesos garbinimas, kultūra – tai širdis“.
Kaip tragiška, kad Ukrainą
niokoja būtent rusų tautos
žmonės – kultūros nepaliestos būtybės be širdies ir
be šviesos.

Kaip galėjo tokioje turtingoje kultūroje išaugti
šitokia bjaurastis? Koks
triuškinantis rusų kultūros pralaimėjimas... Kur
jie suklydo, ko nepadarė
kultūros žmonės, ko neįskiepijo? Tokia visuomenė
užauga ne per vieną dieną.
Mums reikia šio atsakymo,
reikia sunkiai kryptingai
dirbti, kuriant dvasingą
kultūrą, nes tik ji yra lietuvio sielos šviesa.“ – kalbėjo renginio vedėja I. Matelienė.
Sidabro ženklas „Už
nuopelnus Rokiškio krašto
kultūrai” Daliui Trumpai
skirtas už atsakingą mecenatystę Rokiškyje, Lietuvoje ir už jos ribų. Paraišką dėl apdovanojimo teikė
Rokiškio kultūros centras.
Šis žmogus: „Rokiškio
krato patriotas ir mecenatas, dosniai remiantis
kultūrą, išmanantis, vertinantis meną, išsilavinęs,
geranoriškas, aktyvus, visuomeniškas, pilietiškas
ir tikrai plačių pažiūrų,
gerbiantis savo krašto kultūrą ir istoriją, tikras kultūros mylėtojas, ilgametis
Rokiškio kultūros centro
organizuojamų
renginių
rėmėjas,“ – negailima gražių žodžių nominantui paraiškoje.
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus padėka apdovanota Laima Bieliūnienė Rokiškio Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos solinio
dainavimo ir etnomuzikos
dalykų mokytoja, kolektyvų vadovė. Ją apdovanoti
siūlė minėtos mokyklos
direktorė Vilma Steputaitienė. Jau anksčiau ne vieną apdovanojimą gavusi L.
Bieliūnienė apibūdinama:
„...Savojo krašto mylėtoja, jo tradicijų ir papročių
puoselėtoja, tautiškumo ir
patriotiškumo
ugdytoja.
Savuoju pavyzdžiu mokytoja Laima moko ir įkvepia
mokinius mylėti gimtąjį
kraštą, gerbti ir puoselėti
jo tradicijas bei papročius.
Mokytoja tiek savo pamokose, tiek popamokinėje
veikloje ypatingą dėmesį
skiria nuosekliam jaunosios kartos tautiškumo,
patriotiškumo
ugdymui,
imasi įvairių iniciatyvų,
siekdama išsaugoti savojo,
mylimo Rokiškio krašto
tradicijas bei papročius.“
Rokiškio rajono savivaldybės Kriaunų seniūnija apdovanojimui siūlė
Alvydą Fijalkauską. Jam
taip pat įteikta savivaldybės administracijos direktoriaus padėka. A. Fijalkauskas - Obelių socialinių
paslaugų namų, kultūros
padalinio Kriaunų skyriaus
meno vadovas, 52 metus
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atidavęs muzikinio meno
puoselėjimui ir jau10 metų
savo darbais garsinantis
Kriaunų kraštą.
Vardinami šio muzikanto geri darbai kultūrai:
„Subūrė ir vadovavo Bajorų kaimo kapelai, vadovavo Juodupės pučiamųjų instrumentų orkestrui,
disko klubui, estradiniam
ansambliui „Balionėlis žalias“, kaimo kapelai, moterų vokaliniam ansambliui,
su pučiamųjų instrumentų
orkestru dalyvavo 1985,
1990 ir 1994 metų Dainų
šventėse. Dirbant Rokiškio R. Lymano muzikos
mokyklos Juodupės filialo
klarneto, trimito, fleitos ir
saksofono klasės mokytoju, jo mokiniai 6 kartus
buvo atrinkti ir dalyvaudavo Respublikinio Juozo
Pakalnio jaunųjų atlikėjų
pučiamųjų ir mušamųjų
muzikos instrumentų konkurse. Rokiškio choreografijos mokykloje 15 metų
vadovavo kapelai „Bučkis“, kuri akompanuodavo
tautinių šokių kolektyvui
„Nemunėlis“, ruošdavo ir
atskiras koncertines programas. Su kapela dalyvavo Lietuvos kaimo kapelų ir liaudies muzikantų
šventėje „Linksmoji armonika“ Utenoje, kapelų
varžytuvėse „Kaimynėli,
būki svečias“ Širvintose,

tapo laureatais, respublikinėje tradicinės kultūros
ir žirgų sporto šventėje
„Bėk bėk, žirgeli“ Anykščiuose, ir daugelyje kitų
renginių. Dalyvavo 1998,
2003, 2009 metų Dainų
šventėse. Jau 10 metų vadovauja kapelai „Kriauna“, taip pat yra vokalinio
terceto „Vialvi“ vadovas.
Jo profesionalumo dėka
kapelai „Kriauna“ 2018
metais suteikta I kategorija
ir teisė dalyvauti 2018 m.
Lietuvos Dainų šventėje
„Vardan tos...“. Su kapela „Kriauna“ 2019 metais
Anykščiuose kapelų varžytuvėse „Gaida“ laimėtas
pagrindinis prizas. Vadovauta vyrų ir moterų vokaliniams ansambliams.“
Renginyje tylos minute pagerbta iškeliavusi į
amžinybę Rokiškio krašto
garbės pilietė, dailininkė,
scenografė Juzefa Čeičytė.
Šventėje parodytas video
reportažas „Rokiškio rajono savivaldybės mero padėkos rašto įteikimo Jonui
Bitinui akimirkos“. Muzikinė programa – Rokiškio
Rudolfo Lymano muzikos
mokyklos instrumentinio
ansamblio (vadovė Rasa
Petručionienė) atliekami
kūriniai.
Rita GRIGALIENĖ
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Vilijos Radvilės dainų albumas netrukus pasirodys ir populiariausiose
muzikos platformose
Vasario mėnesį atlikėja
bei mokytoja iš Rokiškio
Vilija Radvilė
pristatė
naują, jau trečią, autorinių
dainų albumą „Ilgesys“.
Tiesa, pristatymas vyko
tik Vilniuje, Mokytojų
namuose. „Į naują albumą sudėjau dešimt dainų,
kurias apjungia ilgesys to,
kas tikra, kas atveria duris
į laisvę, į sielos gilumą. Jis
pasakoja apie buvimą čia
ir dabar. Apie nerimą, virstantį viltimi. Apie atvertas duris gyvenimui. Apie
laiką. Ir apie jo svorį...“ –
taip apie savo naujas dainas kalbėjo Vilija Radvilė.
Kilo mintis ir „Rokiškio
Sirenai“ pasidomėti, kaip
gimsta ši, sakykime, poetiška muzika.
- Kaip gimė Jūsų ryšys
su muzika? Kada pradėjote muzikuoti?
- Vaikystėje mūsų namuose muzika skambėjo
nuolat. Mama ir tėtis turėjo
mėgstamas plokšteles, kurių klausydavosi. Pamažu
vinilinių plokštelių kolekciją papildė ir mano, brolio
bei sesės klausoma muzika.
Mama mėgo dainuoti, skatino skaityti poeziją, skirtą
vaikams. Mums migdydama, lopšines ji kurdavo pati.
Kurdavo ir eilėraščius. O su
tėčiu, dar būdama pradinukė, rimtai atbūdavau kokį
ilgą susirinkimą, kad po jo
pasiklausytume koncerto.
Matyt, pastebėję mano meilę muzikai, tėvai nuvedė į
muzikos mokyklą. Atrodo,
buvau ketvirtokė.
Tuo metu laisvų vietų
buvo kanklių klasėje. Į išsvajotojo akordeono klasę nepapuoliau, bet dabar tuo net
džiaugiuosi. Kanklių muzika
Atgimimo laikotarpiu buvo
ypač populiari. Su jomis
galėjome atlikti ir liaudies,
ir tremtinių, ir klasikinę muziką. Bachas, Haidnas, netgi
populiarusis Bramso „Vengrų šokis“, akompanuojant
pianinui, skambėdavo puikiai. O koks nuostabus vienybės jausmas, dalyvaujant
respublikinėse dainų ir šokių šventėse... Muzikos atlikėjo duoną pradėjau valgyti
maždaug nuo septyniolikos,
kai, besimokydama konservatorijoje, pradėjau groti
„Ekrano“ dainų ir šokių ansamblyje. Tuomet patyriau
ir „pirmąjį kartą“ Lietuvos
radijo ir televizijos (LRT)
garso įrašų studijoje ir pirmųjų gastrolių užsienyje
skonį. Prieš kelias dienas
iškilo atmintyje koncertinės

kelionės į Portugaliją 1990
metų pavasarį momentas.
Skridome iš Maskvos. Tuo
Atgimimo metu nešiojome
pačių nertas trispalves juosteles ant rankų. Kavinėje
padavėja mane draugiškai
perspėjo, kad Maskvoje pavojinga taip akivaizdžiai nešioti trispalvę. Tuo metu tas
perspėjimas atrodė niekam
nereikalingas. Visai kitaip
tai atrodo, kai šiomis dienomis Ukrainos gatvėje gali
būti nušautas už savo šalies
simboliką...
- Tikriausiai mokykloje
muzikos pamokose buvote
pirmūnė. Ar kiti vaikai nepavydėdavo?
- Oi neeee... Muzikos
mokykloje tikrai nebuvau
pirmūnė. Mokytojams, garantuoju, nemažai kantrybės reikėjo su manimi. Man
muzika niekada nebuvo juodo darbo rezultatas. Visada
buvo malonumas, jausmas...
Man trūko drąsos, buvau be
proto jautri, tad pasirodyti
viena scenoje toli gražu netroškau. Bet grojimas man
teikė didžiulį malonumą.
Išgirdusi gražią melodiją,
skubėdavau pabandyti ją surinkti ir pagroti pati... Grojau kanklėmis, akordeonu,
pianinu. Su draugėmis brazdinom gitaras. Ir, tik baigus
aukštuosius
pedagogikos
mokslus, išsipildė svajonė
studijuoti konservatorijoje
gitaros specialybę. Ir visgi
labiausiai mane prikaustydavo dainos žanras. Kiekviena
daina - lyg atskira istorija,
maža pažintis, mažas pasakojimas, mažas gyvenimas...

- Kiek savo dainų albumų (kompaktiniais diskais
ar plokštelėmis) esate išleidusi ir kur juos galima
įsigyti?
- Šiuo metu esu įrašius
tris savo kūrybos dainų albumus. „Iki Tavęs“ - 2013 metais, „Pašauktas vardu“ 2017
metais ir „Ilgesys“ - pernai.
Šiuo metu juos platina VšĮ
„Bardai LT“ bei Vilniaus ir
Kauno katalikiški knygynai.
- Kada išleistas paskutinis albumas ir kokią pagrindinę jo mintį galėtumėte įvardinti?
- Naujausias albumas „Ilgesys“ - apie ilgesį Tiesos ir
Tikrumo. Jaučiu, kad manęs
nebedomina paviršutiniški
pašnekesiai apie nieką. O
daina - tai juk mano pokalbis
su klausytoju. Jei jau kalbu,
norisi kalbėti apie tai, kas
svarbu man, svarbu tau, apie
tai, ką gerai pažįstu, kuo galiu pasidalinti, kas teikia vilties, tikėjimo, drąsos sunkumuose. Visumoj tai dainos
apie drąsą gyventi. Čia ir
dabar. Nesidairant atgal, bet
ir neišsižadant praeities. Po
vieną akimirką, nuolat, po
žingsnį į priekį, negalvojant
apie laukiančius sunkumus
ar galimas nesėkmes, nelaimes, o įkvepiant pilna krūtine dabartį, priimant savo ir
kitų ribotumą ir vis tiek su
meile apkabinant Gyvenimą. Gyvenant karo akivaizdoje, tai tapo dar svarbiau.
Esame vieni dėl kitų...
- Jūsų atliekamose dainose juntamas ryšys su
bažnyčia, tikėjimu. Ką
Jums asmeniškai reiškia

ryšys su Dievu?
- Klausiate apie tikėjimą.
Ką jis man reiškia? Pirmiausia tai didelė paguoda, kad
žmonija, o tame tarpe ir aš,
neatsiradome iš beždžionės
(juokauju). Tai reškia, kad
esu Dievo su meile sukurta
pagal Jo atvaizdą. Kad be
savo žemiškų tėvų turiu mylintį Tėvą danguje. Tai reiškia, kad mano gyvenimas
nesibaigs sulig grabo lenta,
o tik tada išsiskleis. Reiškia, kad jei šiame gyvenime
blogis kartais ir laimi vieną
kovą, tai apie amžiną gėrio
pergalę primena kiekvienos
Velykos...
- Jūsų dainų posmuose
juntama ir nemažai skausmo. Ar galėtumėte pasidalinti, kokie išgyvenimai
viso gyvenimo laikotarpiu
labiausiai supurtė sielą?
- Sakote, kad mano dainose juntate skausmą. Ar tikrai? Noriu tikėti, kad klausytojas ten randa viltį. Esu
tuo netgi tikra. Ir be galo
dėkinga, nes sulaukiu daugybės liudijimų, kaip mano
dainos padėjo sunkiausiais
apsisprendimų ir išgyvenimų momentais. Skausmas
pats savaime nei gražus, nei
verta apie jį dainuoti. Dainose noriu papasakoti apie
tai, kad jis yra įveikiamas
ir netgi subrandina vaisius.
Tik nereikia bandyti jį neigti
ar bet kokia kaina jo išvengti. Priimdami tik gražias
gyvenimo dovanas, taip ir
liktume nebrandūs naivuoliai. O pasakoti ir aiškinti,
kas konkrečiai mane įkvepia kurti, manau, nereikia.
Tekstuose daug perkeltinės
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prasmės, simbolikos. Tegul
kiekvienas supranta pagal
savo patirtį ir aiškinasi savaip. Juk meno tikslas - tik
paliesti, prakalbinti, o visa
kita jau vyksta mumyse...
- Dainų žodžius kai kuriais atvejais kuriate pati.
Koks Jūsų ryšys su literatūra?
- Tik retais atvejais dainai renkuosi poeto eiles, nes
ne kiekvienas eilėraštis gali
būti toks artimas. Nors skaityti gerą poeziją - tikras malonumas. Už tai esu dėkinga mamai. Ji ir dabar savo
anūkams gimtadieniui vis
dovanoja knygas. Nors jų
džiaugsmas didesnis, gavus
žaislų, bet juk negali žinot...
- Su kuo bendradarbiaujate, kurdama dainas?
Kas Jums padeda kurti?
- Artimiausiu metu ir
trečiasis albumas pasirodys
populiariausiose muzikos
platformose. Prie jo skambesio padirbėjo nuostabus
žmogus ir talentingas prodiuseris Germanas Skoris.
Ieškodama įvairesnių muzikos skambesio spalvų, pasikviečiau mūsų miesto dainų
autorę, nepaprasto ir savito
balso savininkę Virginiją
Skeirienę Pievos bei savo
mylimos grupės „Arbata“
solistą Andrių Zalieską –
Zala. Su jais įrašėme po vieną bendrą dainą. Esu be galo
dėkinga jiems už draugystę
ir labai patenkinta rezultatais.
- Ar šiuo metu esate sukūrusi ką nors naujo, kuo
viešai dar nesidalinote?

- Nors laikas planuoti ne
pats palankiausias, bet norisi tikėti Laisve, norisi kurti
ir artimiausi planai – koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje. Planuoju pristatyti naujausią kūrybą ir
Rokiškyje.
- Ar galėtumėte pasidalinti savo, kaip muzikos
mokytojos, planais, požiūriu?
- Džiugina, kada kūrybai
pasiduoda ir mano mokiniai. Man be galo gera išgirsti pamokoje: mokytoja,
sukūriau naują dainą... Man
tai reiškia didžiulį mokinio
pasitikėjimą. Mūsų mokyklos mokinių įdainuotas
mano daineles vaikams galite išgirsti žurnaliuko, su
kuriuo bendradarbiauju jau
eilę metų, „Vakaro žvaigždelė“ kompaktiniame diske.
Vis sulaukiu kolegų iš kitų
muzikos mokyklų prašymų
pasidalinti dainų natomis.
Tai irgi labai džiugina. Nors
darbas prie kompiuterio
nėra mano mėgstamiausias – tenka sėsti ir rinkti
natas. Vaikystėje su mama
praklausėme, matyt, visus
televizijos dainų konkurso
„Dainų dainelės“ koncertus.
Tuomet net pasvajoti nedrįsau, kad jame skambės ir
mano kurtos dainos.
Belieka laukti naujojo
albumo pristatymo Rokiškyje...
Tuo pačiu pristatome
naujausią youtube platformoje paskelbtą Vilijos Radvilės dainą iš naujojo albumo „Ilgesys“.
Rita GRIGALIENĖ
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Balandžio 29 d. (penktadienį) 10 val. šaukiamas
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdis vyks Rokiškio rajono savivaldybės I a. salėje. Tarybos posėdžio darbotvarkė ir sprendimų
projektai skelbiami interneto svetainėje adresu:
http://old.rokiskis.lt/lt/e-demokratija/posedziai.
html
Užs. 1723

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vairuotojo
pareigoms užimti (darbuotojas pagal darbo sutartį ( 2 pareigybės, C lygis)), pastoviosios dalies
koeficientas nuo 5,2 iki 5,87 (pareiginės algos baziniais dydžiais, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais)).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.

Užs. 1724

Informuojame
žemės
sklypų
Nr.7337/0003:494
ir
Nr.7337/0003:228 esančių Kamajų mstl., Kamajų sen., Rokiškio
r., savininkus ir paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų
įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-05-02 d. 10 val. vykdys žemės sklypo
Nr.7337/0003:453 esančio Kamajų mstl., Kamajų sen., Rokiškio r.,
ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną adresu
Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba telefonu
861295721; 861295720.
Informuojame žemės sklypo Nr.7323/0003:226 esančio Juokiškio
vs., Pandėlio sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-05-04 d. 10 val. vykdys žemės sklypo Nr.211/3 esančio Juokiškio vs., Pandėlio sen., Rokiškio
r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną adresu
Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba telefonu
861295721; 861295720.

www.rokiskiosirena.lt

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka
PARODOS

Viešojoje bibliotekoje
Keliautojo Evaldo Karaliaus piligriminių kelionių fotografijų paroda „7+ VIENAS
KELIAS“, parodų galerijoje „Autografas“.
Paroda iš Rokiškio krašto muziejaus archyvų „Lietuvos istorija pašto ženkluose“,
Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „Fotografai – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų
laureatai“, Meno ir muzikos erdvėje.
Spaudinių paroda „2022-ieji metai – Monsinjoro Kazimieros Vasiliausko metai“,
VB Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Literatūros paroda „Kovo 16-oji – Knygnešio diena“, Informacijos ir kraštotyros
skyriuje.
Bibliotekininkės Dovilės Šimėnaitės fotografijų paroda, Viešosios bibliotekos
Lankytojų skyriuje.
Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui – 100, Viešosios bibliotekos Lankytojų skyriuje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje

Spaudinių paroda „Čia gyvena knygos ir vaikystė“, skirta balandžio 2-ąjai - Tarptautinei vaikų knygos dienai , Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Spaudinių paroda „Suskambo Velykų varpai sidabriniai", skirta Šv. Velykoms,
Vaikų ir jaunimo skyriuje.

RENGINIAI

Balandžio 23-29 d. – XXII-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Tvari biblioteka“.
Viešojoje bibliotekoje
Balandžio 27 d. 15 val. – LITERATŪRINĖ VAIVORYKŠTĖ: Susitikimas su meteorologe Audrone Galvonaite ir jos knygos „Paskui orus jų klystkeliais: paprastai–
apie klimatą, vėją, debesis ir meteorologinius reiškinius“.

Vaikų ir jaunimo skyriuje

Balandžio 25-28 d. – Kūrybinis užsiėmimas „Susikurk knygą“ su žymia knygų
kūrėja, iliustratore, skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.
Balandžio 26-27d. 15 val. – Užsiėmimai su Fisher Technik konstruktoriais, LEGO
programuojamais robotais ir su trimate modeliavimo programa TinkerCad,
Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje
edukacinėje erdvėje.
Balandžio 28 d. 15 val. – Kino dienos, 3D filmų rodymas vaikams ir jaunimui,
Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Balandžio 29 d. 15 val. – Žaidimai ir pramogos su VIVE COSMOS virtualios realybės (VR) akiniais ir Xbox One konsole, Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos
Vaikų ir jaunimo skyriaus Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

Nepriklausomas rajono laikraštis

ANTRADIENIS 04.26

PIRMADIENIS 04.25

SEKMADIENIS 04.24

ŠEŠTADIENIS 04.23
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06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Klauskite daktaro
08:00 Beatos virtuvė
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
11:50 Didžiųjų kačių
epocha
12:45 Mėlynoji planeta 2
13:35 Jaunasis Montalbanas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama.
21:00 Dainuoju Lietuvą
23:00 LRT radijo žinios

06:00 Himnas.
06:02 LRT radijo žinios
06:07 (Pra)rasta karta
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias
draugas
12:00 Afrika
12:55 Žalioji planeta
13:50 Mis Marpl. Vienu

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite
12:30 Tai kur toliau?
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

06:00 Himnas.
06:02 Labas rytas,
Lietuva.
06:30 Žinios
08:55 Detektyvas Monkas
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Gyventi kaime gera
12:30 1000 pasaulio
stebuklų
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:30 Nacionalinė

23:05 Išbandymas dviem
00:50 Ex Machina
02:35 Vestuvinis štrudelis ir saldi
laimė
04:05 Jaunasis Montalbanas

06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:00 Ukraina 24
09:00 Amžius ne riba
09:30 Sveikata.lt
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo
istorijos
12:00 Metų laikai laukinėje
Amerikos gamtoje
13:10 Laukinė karalystė
pirštų spragtelėjimu
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 „Portofino“ viešbutis
22:00 Puikybė ir prietarai
00:05 Kita tylos pusė
01:55 Išbandymas dviem
03:40 Istorijos detektyvai
04:25 Mis Marpl. Vienu pirštų
spragtelėjimu

05:20 Mažieji genijai
06:00 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
23:00 LRT radijo žinios.
23:05 Degantis pasaulis
00:10 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:05 LRT forumas
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kuršių nerija
05:15 Ponių rojus
Tv3
06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
08:00 Svajonių ūkis
08:30 Spintos šou su Vinted
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Degantis pasaulis
00:10 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios.
05:05 Kernavės archeologinė
vietovė
05:15 Ponių rojus
Tv3
06:00 Vėžliukai nindzės
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Monstrų viešbutis

14:15 Pabėgę monstrai
16:10 Čihuahua iš Beverli Hilso
18:00 Spintos šou su Vinted
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
21:30 Zuikis Džodžo
23:50 Lok, stauk arba šauk
02:00 Suvokimas
04:25 Elementaru
05:20 Mažieji genijai

Ozo šalies burtininką
12:30 Trys nindzės imasi veikti
14:15 Tūkstantis žodžių
16:05 Prekybos centro kietuolis
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios.
19:30 Princas Žavusis
21:05 Mano mamos meilužis
23:10 Metas veikti
00:50 Ričardas Džiuelas

12:20 Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos
13:35 Pragaro virtuvė
14:35 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Aš matau tavo balsą
21:30 Krydas 2
00:10 Nuo sutemų iki aušros.
Budelio duktė
02:05 Baudėjas

Lnk

Btv

Lrytas

06:30 Peliukas Stiuartas Litlis
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija
08:00 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Ponas Magu
09:20 Ogis ir tarakonai
09:40 Didžiapėdžio vaikis
11:25 Tomas ir Džeris svečiuose pas

06:30 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Negyvenamose salose su Beru
Grilsu
08:00 Varom!
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Neatrasta Kolumbija
11:10 Negyvenamose salose su Beru
Grilsu

05:20 Reali mistika
06:00 Daktarė Kovalčiuk
08:00 Vyrų šešėlyje
08:30 Eko virusas
09:00 Aiškiaregė
10:00 Vantos lapas
10:30 Džinsai kvepiantys laisve
11:00 Švarūs miestai - Švari Lietuva
11:30 Inovacijų DNR

07:00 Ukraina 24
09:00 Svajonių ūkis
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Metų laikai laukinėje
Amerikos gamtoje
13:10 Daktaras Dolitlis 3
15:05 Planas tėčiui
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai
22:00 Ištroškę greičio
00:40 Geležinis žmogus
03:05 Lok, stauk arba šauk

08:55 Vasaros stovyklos sala
09:25 Ogis ir tarakonai
11:15 Laiko valdovas
13:25 Vyrai juodais drabužiais 2
15:10 Mamos eina į trasą
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Užburtoji Ela
21:25 Pagrobtas
23:10 Vieno žmogaus armija
01:00 Mano mamos meilužis

10:05 Neatrasta Kolumbija
11:10 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:20 Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos
13:35 Pragaro virtuvė
14:35 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Juodasis sąrašas
20:30 Supermenas ir Luiza
22:50 Sūnus paklydėlis
23:50 Narkotikų prekeiviai.
Meksika
01:15 Krydas 2. Kylanti legenda

Lnk
06:25 Peliukas Stiuartas Litlis
06:55 Bunikula
07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Padūkėlių lenktynės
08:25 Tomo ir Džerio šou
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Apgultis
00:55 Bulis
01:55 Elementaru
02:55 Majų baikerių klubas
04:10 Mikė
04:40 Moderni šeima
06:00 Vėžliukai nindzės
Lnk
06:00 Rimti reikalai
6:30 KK2 penktadienis
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos
07:30 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
08:00 La Maistas
08:30 Spintos šou su Vinted
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Likimo pinklės
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Meilės gijos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
19:30 Prieš srovę
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Sekluma
00:15 Bulis
01:15 Elementaru
02:15 Majų baikerių klubas
Lnk
06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Nuo... Iki...

Btv
06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Galiūnų Pasaulio komandinė
taurė
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų
čempionato I-asis etapas

Lrytas

11:00 Keičiu žmoną"
12:00 Speciali Žinių laida.
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki....
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Naktinė apgultis
00:30 Paskutinis laivas
01:30 Pagrobtas
3:10 Volkeris, Teksaso reindžeris

13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 "Nulinis" pacientas
22:45 Juodasis sąrašas
23:45 Sūnus paklydėlis
00:45 Narkotikų prekeiviai.
Meksika
02:10 Supermenas ir Luiza

Btv
06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Neatrasta Kolumbija
11:35 Mentalista
12:35 CSI. Majamis
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai
21:30 Žinios
22:30 Skrydis
01:20 Naktinė apgultis
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris
Btv
06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Seklys ir Makaulė

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
06:00 Daktarė Kovalčiuk
08:00 Miško balsas
08:30 Kaimo akademija
09:00 Aiškiaregė

Lrytas
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
06:00 Bušido ringas
06:15 TV parduotuvė
06:30 Eko virusas
07:00 Švarūs miestai - Švari
Lietuva
07:30 Aiškiaregė
10:05 Netikėtas teisingumas
11:10 Neišsižadėk
12:15 TV parduotuvė
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Supermenas. Sugrįžimas
00:00 Nulinis pacientas
01:45 Strėlė
02:35 Akloji zona
Lrytas
06:00 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Inovacijų DNR
07:00 Reali mistika
08:00 Daktarė Kovalčiuk
09:00 Pėdsakas. Ukraina
10:05 Netikėtas teisingumas
11:10 Neišsižadėk
12:15 TV parduotuvė
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12:00 Teisingumo agentai
14:00 Pėdsakas
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Miško balsas
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas
19:00 Reali mistika
20:00 Žinios
20:30 A
22:30 Žinios
23:00 Teisingumo agentai
01:00 Pėdsakas
02:50 Reali mistika
03:35 24/7
04:00 Miško balsas
04:20 Aiškiaregė
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Bušido ringas
11:00 180° kampu
11:30 Švyturių žmonės
12:00 Teisingumo agentai
14:00 Pėdsakas
16:00 Žinios
16:30 24/7
17:30 Lietuva tiesiogiai
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 Reali mistika
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 Švyturių žmonės
21:30 24/7
22:30 Žinios
23:00 Teisingumo agentai
01:00Pėdsakas
02:50 Reali mistika
03:35 24/7
04:20 Aiškiaregė
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 Vieno nusikaltimo istorija
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
18:00 Reporteris
18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris
23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 4/7
00:30 Vieno nusikaltimo istorija
01:30 Reali mistika
02:30 TV parduotuvė
02:45 Mokslo ritmu
03:00 Netikėtas teisingumas
03:55 24/7
04:35 Reali mistika
12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena
14:00 Vieno nusikaltimo istorija
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 #NeSpaudai
17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris
18:30 Lietuva tiesiogiai
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Neišsižadėk
22:30 Reporteris
23:00 Lietuva tiesiogiai
23:30 #NeSpaudai
00:30 Vieno nusikaltimo istorija
01:30 Reali mistika
02:30 TV parduotuvė
02:45 Mokslo ritmu
03:00 Netikėtas teisingumas
03:55 30 #NeSpaudai
04:35 Reali mistika
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PASLAUGOS

• Pavežu ir parvežu kur
reikia. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 633 70 463. Rokiškis
• Pirksiu juodžemį. Kaina
10 Eur. Tel. 8 612 23 040.
Rokiškis
• Surenku polikarbonatinius
šiltnamius.
Tel. 8 619 54 782. Rokiškis
• Įvairių medienos darbelių
(siuvenyrų) gamyba visoms
progoms. Tekstų, ornamentų,
paveikslėlių graviravimas
ant faneros, plastiko,
dažyto metalo, stiklo ir t.t.
Informacinių lentelių gamyba
ir kita. Mus rasite: Facebook
GRAVILOLIS.
Tel. 8 602 73 245. Rokiškis
• Nuo gegužės 2 d.
„Semaškos klinikoje“ pradės
dirbti gydytoja odontologė
Iveta Semaškienė. Gydytoja
yra pasiruošusi pasirūpinti
Jūsų dantų sveikata
Tel. 8 672 97 732. Rokiškis
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PERKA

Tel. 8 675 98 068. Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario
butas mikrorajone.
Tel. 8 613 50 089. Rokiškis
• Pora ieško išsinuomoti
tvarkingą 1-2 kambarių butą
Rokiškyje iki 200 Eur. Labiau
domintų ilgalaikė nuoma,
bet siūlyti įvairius variantus.
Geriausia būtų nuo gegužės 1
d. Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario
butą nuo gegužes 12 d.
Rokiškyje ar Obeliuose. Gali
būti nuosavas namas su visa
buitine technika ilgalaikiai
nuomai. Neturėsiu kur
gyventi. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Tvarkinga pora su vaiku
ieško išsinuomoti 1-2
kambarių butą su baldais iki
120 Eur. Tel. 8 628 47 585.
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

NUOMA

• Metalo laužą - 1 t 340€,
aliuminį - 1 kg 1€ , žalvarį
(bronzą) - 1 kg 3,5€, varį - 1
kg 6,5, elektros variklius
- 1 kg 0,50. Tel. 8 626 22 325.
Rokiškis
• Elektros variklį 7,5 kw/960
aps.. Tel. 8 624 12 455. Rokiškis

• Ieškau išsinuomoti garažą
Gruodžio gatvėje.

• 6 arų žemės sklypą adresu
Rokiskio r. sav., Rokiškio
kaimiškoji sen., Uljanovos
k., Smėlynės g. 10. Kaina 1000 eur. Tel. 8 615 93 503.
Rokiškis

• Prie pat Rokiškio miesto,
Velniakalnio kaime,
suformuotas sklypų kvartalas
privačių namų statybai. Sklypų
plotai 9-12 a, su suformuotais
privažiavimais. Sklypų
kaina nuo 9999 Eur. www.
velniakalnioprojektai.lt.
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Tel. 8 673 23 616. Rokiškis
• 2 butų namą. Kiekviename
aukšte po atskirą virtuvę,
atskiri wc, vonią (puikiai tiktų
dviem šeimoms). Kiekviename
aukšte po 68 kv. m, įrengtas
rūsys panašaus ploto ir palėpė
panašaus ploto. Du garažai.

2022-04-22
Uždaras kiemas, apsodintas
tujomis. Ūkinis pastatas. Kaina
135000 Eur. Tel. 8 698 31 695.
Rokiškis
• 2-jų kambarių butą
Jaunystės g. 8. Pirmas aukštas.
Reikalingas remontas. Kaina
35000 Eur. Tel. 8 605 40 717.
Rokiškis
• 1 kambario butą 30,59 kv. m
Aukštaičių g., Rokiškis. Pirmas
aukštas. Dalinai remontuotas.
Didelis balkonas. Kaina 27000
Eur.
Tel. 8 610 41 005. Rokiškis
• Labai geroje vietoje
Panemunėlio gelež. st. namą,
ūkinius pastatus. Yra trifazis,
28 a žemės, kraštinis namas.
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškio
mieste, Jaunystės g. 4 aukštas.
Reikalingas pilnas remontas.
Kaina 32500 Eur.
Tel. 8 622 10 728. Rokiškis
• Jaukų šviesų saulėtą 1
kambario butą 29 kv. m
Jaunystės g. Antras aukštas.
Nėra balkono. Namas mūrinis,
plastikiniai langai, romanetės.
Lieka baldai, buitinė technika.
Tvarkinga laiptinė. Kaina
18500 Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• Tvarkingą garažą Pagojeje.
Trifazio nėra. Kaina 2200 Eur.
Tel. 8 684 87 974. Rokiškis
• Erdvų sklypą Kavoliškyje.
17, 16 a. Ribojasi su tvenkiniu.
Atsiveria puikus vaizdas.
Kaina 9500 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 ir 3 kambarių butą
Panemunėlio bažnytkaimį.
Vienas šalia kito. Vanduo,
kanalizacija. Krosnis,
stačiamalkis.
Tel. 8 646 28 486. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus g.
Kaina 8000 Eur.
Tel. 8 676 69 477. Rokiškis
• Dalį namo Rokiškio mieste.
Yra vandentiekis, 2 a žemės
sklypas. Tel. 8 623 01 338.
Rokiškis
• 4 a žemės sklypą
Rokiškio mieste su visomis
komunikacijomis.
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis
• Keičiu 3 kambarių butą su
garažu Juodupėje į 1 kambario
butą Rokiškyje.
Tel. 8 647 33 930. Rokiškis
• Namo dalį Rokiškyje, Aušros
g., prie parko. Vandenį ir
nuotekas reikia įsivesti. Plačiau
telefonu. Kaina 15000 Eur.
Tel. 8 612 40 336. Rokiškis
• Nestandartinį aukštą garažą
Juodupės g., Rokiškis.
Tel. 8 672 00 966. Rokiškis
• Žemės sklypą 2,45 ha
Kamajų sen., Verksnionių km.
Kaina 8500 Eur.
Tel. 8 682 95 786. Rokiškis
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BALDAI

AUGALAI

• Vasarinius kviečius.
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Žirnius sėklai 650Eur/t.
Tel. 8 678 25 363. Kupiškis
• Alijošių . Kaina 15 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

• Dvivietį fotelį. Galima
išskleisti. Naujas, nebrangiai.
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• Medinę lentyną su stalčiumi
. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Puikios būklės sekciją.
Kombinuota stiklo ir medžio
plokštėmis. Be defektų. Ją
galite modeliuoti kaip norite,
visos dalys išsiskiria. Geros,
stiprios plokštės. Spalva
smėlio su pilku. Ilgis 2,73 m,
šoninių spintelių aukštis 1,60
m. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 672 81 435. Rokiškis
• Stalą ir keturias kėdes.
Būklė gera. Puikus, gero
stovio virtuvės arba
valgomojo stalas, tamsiai
rudos spalvos, keturios kėdės
pilkos spalvos. Ilgis 1,70 m,
plotis 0,78 m, aukštis 0,75
m. Kaina derinama. Kaina
200 Eur. Tel. 8 672 81 435.
Rokiškis
• Rašomąjį stalą be stalčių.
Raudonmedžio spalvos.

Kaina 30 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kampą. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 656 53 953. Rokiškis
• Labai geros būklės spintą.
Tel. 8 623 71 135. Rokiškis
• Pakabinamą veidrodį.
Aukštis 68 cm, plotis 50 cm.
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• 2 paveikslus. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 678 56 404. Rokiškis
• Svetainės atlenkiamą
staliuką. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 652 35 734. Rokiškis

• Dovanojame šuniukus.
Tel. 8 618 53 118. Rokiškis
• Dovanojame pianiną.
Tel. 8 652 15 392. Rokiškis
• Dovanoju stiklą šiltnamiui
4 mm. 1,60x2,30 m 22 lapai.
Tel. 8 614 61 379. Rokiškis
• Dovanoju du margus
ožiukus. Tel. 8 685 86 364.
Rokiškis
• Dovanoju dvi baltas ožkytes
Pandėlio sen., Rokiškio raj.
Tel. 8 615 53 912. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Skalbimo mašiną “Beko”,
kaina sutartinė. Medinę, trijų
durų spintą. Tel. 8 611 55
318. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną
Čaika 134. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naudotą veikiantį siurblį
Шмель-4. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 624 80 112. Rokiškis
• Šaldytuvą Nobel 44 su
šaldymo kamera Fresh Bio
Ceramic. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 685 86 234. Rokiškis

DOVANOJA

• 1 metų amžiaus žąsis,
žąsinus. Tel. 8 625 50 844.
Rokiškis
• Bičių šeimas su pilna
komplektacija. Nebrangiai 15
avių bandą su prieaugliu ir
dvi metų laiko ožkytes.
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Pavalkus arkliui su priedais.
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• 12 m. amžiaus, labai gero
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charakterio, meilią ir ramią
karvę. Atsivedus kovo
mėnesį. Pieno duoda 20 l.
Kaina 700 Eur.
Tel. 8 692 13 892. Rokiškis
• Veršingą virš metų telyčią.
Kaina 1500 Eur.
Tel. 8 622 94 683. Rokiškis
• Kaimiškai augintas kiaules.
3,5 Eur/kg. Tel. 8 620 31 985.
Kupiškis

IEŠKO DARBO
• Ieškau darbo. Esu dirbęs
prie vidaus darbų. Ir
visokie kiti darbai. Turiu
B kategorijos pažymėjimą.
Žalingi įpročiai rūkymas.
Tel. 8 672 89 331. Kaunas
• Mergina ieško papildomo
darbo vakarais nuo 16 val.
Baigusi maisto pramonę,
apskaitą. Turiu nemažai
patirties prekyboje. Dirbusi
padavėja- barmene.
Tel. 8 670 21 793. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu
prižiūrėti senyvo amžiaus
žmogų. Galiu dirbti ryte,
per pietus, vakarais ir
išeiginėmis.
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu pjauti,
skaldyti malkas.
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis
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SIŪLO DARBĄ

• Ieškau mūrininko pakeisti
plytas aplink garažo duris
Pagojeje. Tel. 8 612 40 336.
Rokiškis
• Įmonė ieško miško
darbininkų, pjūklininkų ir
pagalbinių darbuotojų.
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis

KITA

• Stiklo vitriną ir stiklo paketus.
Tel. 8 678 04 708. Rokiškis
• Skaldytas malkas. Mažais
kiekiais. Atvežu.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Ramundas GM kokybiškus
be žievės ir kitų priemaišų
medienos pjuvenų briketus
RUF. Viename padėkle
supakuota 960 kg. Kaina
1 padėklo 260 Eur. tame
tarpe 9% PVM. Atsiėmimas
Miškininkų 10, Rokiškis. Už
papildomą mokestį galime
pristatyti iki pirkėjo sandėlio.
Kaina 260 Eur.
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Mažai naudotą ( dvi žiemas)
kieto kuro katilą "Kalvis" su

rinkėmis. . Tel. 8 675 96 103.
Rokiškis
• Duris. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Medinę duoninę . Kaina
15 Eur. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Keturtaktį Suzuki 2,5 AG
valties variklį. Paruoštas
sezonui, pakeisti nauji tepalai.
Ekonomiškas, dirba tyliai.
Kaina 420 Eur.
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Elektros kabelius suvirinimo
aparatui su elektrodų laikikliu.
Apie 6 m ilgio. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Stiklinį butelį metaliniame
futliare. Apie 20 l talpos. Kaina
15 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Verpimo ratelį su siūlų
vyniotuvu. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo
dėžę 50x50x26 cm. Kaina
12 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius
100 ir 250 A.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį kabelį 4x16.
Ilgis 4 m. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės
valdymo skydą 380 V iki 20 A.
Kaina 20 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tarpines reles 24 ir 230 V.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Transformatorius 230/24
V–0,05 KVA ir 230/24 V–0,1
KVA. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Programines laiko reles BЛ–
34У4, BC 10–33 230 V, 50 Hz.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus magnetinius
paleidėjus PME-211 380/230
V, 25 A, PME-121.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazį el. automatą: AE tipo
63 A. Kaina 6 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Rūkyklą su krosnele. Vidaus
matmenys 1x1,50 m. Kaina
320 Eur. Tel. 8 638 92 946.
Rokiškis
• Plastmasinius šiltnamio
lankus. 14 vnt. Kaina derinama.
Tel. 8 676 76 509. Rokiškis

• Tvarkingą kieto kuro
katilą Atmos 40 su apsauga.
Naudotas 10 m. Kaina 450 Eur.
Tel. 8 687 43 143. Rokiškis
• Naują lino audinį. Ilgis 12 m,
plotis 1,80 m. 6 Eur/m.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Sausas žalias malkas. Atvežu.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Savadarbio traktoriaus
dokumentus. Traktorius
nefotografuotas. Kaina
500 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Įvairią pjautą statybinę
medieną. Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Naujas atremiamas kopėčios.
Ilgis 3,50 m, 13 pakopų. Kaina
50 Eur. Tel. 8 683 96 919.
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Nepilną kompiuterį. CPUAmd Fx 8350 Black Edition.
(4 core 8 threads) Standarte 4
Ghz turbo iki 4,2 Ghz. Pakeltas
iki 4,5 Ghz. Motininė-Gigabyte
GA-970A-DS3P. Neveikia
Usb3 jungtis. RAM-Crusal
DDR3 1666Mhz 4x4 GB.
PSU-Cube 2 700W. CASECooler Master Elite. Kaina
120 Eur. Tel. 8 626 74 619.
Rokiškis
• Du DELL 1520 kompiuterius.
Neįsijungia, nežinau kodėl.
Galima ir dalimis. Kaina
50 Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Acer.
Viskas veikia. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis

• Idealios būklės kaip naują
iPhone 7 256 GB. Spalva Rose
Gold. Kroviklis. Ausinės.
Dėkliukas. Domina keitimas.
Kaina 170 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują
iPhone 8 64 GB. Spalva
juoda. Dokumentai, dėžutė,
silikoninis dėkliukas, ausines.
Uždėtas apsauginis stikliukas
ant ekrano. Domina keitimas.
Kaina 180 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės Samsung
Galaxy S9 64 GB. Pilna
komplektacija. Spalva Coral
Blue. Dedasi dvi Sim kortelės.
Dokumentai, dėžutė, ausinės,
kroviklis, 2 dėkliukai (1
magnetinis), belaidis kroviklis.
Pirktas naujas Lietuvoje.
Domina keitimas. Kaina
170 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Naudotą telefoną Nokia 1600.
Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Idealios būklės Xiaomi 11T
265 GB. Pilnos komplektacijos.
Pirktas naujas Tele2, naudotas
apie 3 savaites. Garantija iki
2024-02-23. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI
• Pianiną J. Gustafsson.
Pagamintas Švedijoje. Kaina
340 Eur. Tel. 8 602 73 755.
Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

MOBILIEJI TELEFONAI
• Geros būklės iPhone 8
64 GB. Spalva sidabrinė.
Magnetinis dėkliukas.
Kroviklis. Domina keitimas.
Kaina 140 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Samsung Galaxy A22 5G.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują
iPhone 8 64 GB. Spalva Gold.
Dokumentai, dėžutė, dėkliukas,
ausinės, uždėtas apsauginis
stikliukas ant ekrano. Pirktas
naujas Lietuvoje. Domina
keitimas. Kaina 180 Eur.
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

• Lėkštes. Kaina 370 Eur.
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Hidraulinį keltuvą. Tvirtinasi
traktoriaus gale, ant trikampio.
Tel. 8 686 49 319. Rokiškis
• Akėčias. Tel. 8 616 35 640.
Rokiškis
• Elektrinę 3 t kėlimo talę su
el. vežimėliu. Važinėja 5, 7 m
ilgio bėgiu. Tel. 8 616 35 640.
Zarasai
• Plūgus 3 korpusų. Pagaminti
ant trikampio.
Tel. 8 672 73 409. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Gal kas dovanojate virtuvės
kampą. Tel. 8 621 52 675.
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti
šaldytuvą. Ir galėtų atvežti. Už
atvežimą sumokėtume.
Tel. 8 607 24 432. Rokiškis
• Gal kas padovanotų darbinį
automobilį su TA dviem
metams. Dyzelis.
Tel. 8 610 70 183. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Pirmąjį vaiko balansinį
dviratuką. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį. Kaina
50 Eur. Tel. 8 623 19 525.
Rokiškis
• Dviračius. 24 colių ratai.
Kaina 100 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis

RASTA, PAMESTA
• Rasta piniginė su
dokumentais Leitonas Gintaras.
Jūžintai. Tel. 8 694 13 570.
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• T-40 AM dalimis. Yra variklis
pilnos komplektacijos ir
dalimis. Dusetos.
Tel. 8 668 63 433. Rokiškis
• Tinklines akėčias. Kaina 70
Eur. MTZ vairo kolonėlę, T-40
tilto reduktorių.
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• Traktorinės priekabos 2PTS-4
dokumentus.
Tel. 8 612 92 690. Rokiškis
• Naudotus skriemulius 22, 20,
13 cm diametro.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Naudotą puikiai veikiančią
krūmapjovę Bosch. Kaina
40 Eur. Tel. 8 678 56 404.
Rokiškis
• Grandininius pjūklus. Kaina
sutartinė. Tel. 8 607 10 412.
Zarasai
• Žoliapjoves. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Elipsinį treniruoklį - dviratį
Kettler. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 612 73 759. Rokiškis
• Riedučius. 38-39 dydis.
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Kaina 9 Eur. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Naudotą serviso įrangą. Ratų
montavimo ir balansavimo
stakles ir tepalų ištraukimo
talpą. Dusetos. Kaina 950 Eur.
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Silikatines plytas ir stiklo
blokelius. Tel. 8 686 02 301.
Rokiškis
• Mažai naudotą aukšto slėgio
Karcher plovimo aparatą.
Kaina 85 Eur.
Tel. 8 675 43 603. Rokiškis
• Ketaus šulinio žiedą.
Skersmuo 62 cm. Kaina
12 Eur. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Stiklą. 6 mm storio 91x25
cm., 4 vnt. ir 4 mm 157x35
cm 2 vnt. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Briaunuotas perdengimo
plokštes. Tel. 8 670 37 379.
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą.
Išilginio ir skersinio pjovimo
su 30 cm obliavimu. Galiu
variklį parduoti atskirai. Kaina
170 Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę
medieną. Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. Kaina
140 Eur. Tel. 8 685 56 874.
Rokiškis
• Vibro plokštę. Vibro siurblio
defektas. 250 kg. Kaina
550 Eur. Tel. 8 647 32 700.
Kupiškis
• Naują hidroforą su
inžektoriumi. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 630 21 024. Zarasai

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Kokybišką vokišką kalnų
dviratį Carver PHT150
Hardteil. Rėmo dydis M, ratų
dydis 26 coliai. Visos detalės
Shimano Deore XT lygio.
Priekinė šakė orinė Manitou
Marvel, rakinama nuo vairo.
Hidrauliniai stabdžiai Hayes
Prime Sport. Kaina 390 Eur.
Tel. 8 682 35 204. Rokiškis
• Dviratį Specialized Crosstrail
Elite Disc. Važiavęs nedaug,
varžybose ne dalyvavęs. Rėmas
XL, ratai 29. Kaina 450 Eur.
Tel. 8 686 44 742. Rokiškis
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Balandžio 22-oji,
penktadienis,
16 savaitė.
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Morkų keksas su varškės įdaru

TEŠLAI:
• 250 gramų morkų (gryno svorio,
nuskustų)
• 250 gramų miltų
• 50 gramų kukurūzų krakmolo (arba
bulvių)
• 150 gramų cukraus
• 180 mililitrų aliejaus (neutralaus
skonio arba tirpinto sviesto)
ĮDARUI:
• 300 gramų varškės
• 2 šaukštai grietinės, 30% riebumo
• 15 gramų kukurūzų krakmolo (arba
bulvių)
• 1 vienetas kiaušinių (M arba L dydžio)
• 50 gramų cukraus
• 1 šaukštelis citrinos žievelės
• 1 šaukštelis vanilinio cukraus
GLAJUI:
• 100 gramų cukraus pudros
• 2 šaukštai citrinų sulčių
• 1 šlakelis pieno

Iki Naujųjų liko 253 dienos.
Dangaus kūnai:
saulė teka 6.00 val.,
leidžiasi 20.35 val.
Dienos ilgumas 14.35 val.
Mėnulis (pilnatis)

Tarptautinė motinos Žemės
diena

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Danutė, Kajus, Leonidas
(Leonas), Norvaidė, Soteras,
Visgailas
Rytoj: Adalbertas, Jurgis,
Daugaudas, Vygailė, Jurgita, Jurga
Poryt: Fidelis, Kantrimas,
Gražvyda, Ervina

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1500 — portugalų keliautojas
Pedro Alvares Cabral (Pedras Alvaresas Kabralas) tapo pirmuoju europiečiu, išsilaipinusiu Brazilijoje.
1616 — mirė ispanų rašytojas
Miguel de Cervantes (Migelis Servantesas), gerai žinomas kaip romano „Don Kichotas“ autorius.
1724 — gimė vokiečių filosofas
Immanuel Kant (Imanuelis Kantas).
1838 — britų garlaivis „Sirius“
tapo pirmuoju pasaulyje, per 18
dienų ir 10 valandų įveikusiu Atlanto
vandenyną.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1724 — gimė Imanuelis Kantas, lietuvių kilmės mokslininkas,
filosofas, Karaliaučiaus universiteto
profesorius. Mirė 1804 m.
1856 — gimė visuomenės veikėjas, knygnešys Jonas Ambrozaitis. Mirė 1916 m. Vilniuje.
1877 — mirė žemaičių plėšikų
vadas Tadas Blinda. Gimė 1846 m.
1886 — gimė Jonas Strazdas
(Jaunutis), literatas, vertėjas, mėgėjų teatro veikėjas. Mirė 1972 m.
1892 — gimė poetas Vincas
Kopka.
1908 — gimė Magdalena Mykolaitytė-Slavėnienė, poetė, V. Mykolaičio-Putino sesuo. Mirė 1984
m. Sidnėjuje (Australija).
1927 — paleistas III Lietuvos
Seimas.
1941 — gimė dailininkas Algimantas Jonas Švėgžda.

Post scriptum
Protingas keliautojas
niekada neniekina savo
šalies.

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Orkaitę įjunkite kaisti iki 180C (kaitinimas - viršus+apačia, be vėjelio).
2. Morkas smulkiai sutarkuokite (aš tarkavau Kenwood virtuvės kombainu, bet tinka ir
smulki tarka).
3. Į dubenį įmuškite kiaušinius, berkite cukrų, vanilinį cukrų ir žiuspnelį druskos. Viską
labai gerai išplakite elektriniu plaktuvu iki masė pabals ir taps puri, tiršta, o tūris ženkliai
padidėjęs.
4. Toliau plakdami pamažu supilkite aliejų.
5. Įtarkuokite apelsinio žievelę (nuo 1 nedidelio apelsino), suberkite morkas ir išmaišykite.
6. Miltus sumaišykite su krakmolu ir kepimo milteliais. Per kelis kartus suberkite į tešlą,
kaskart švelniais judesiais išmaišydami, kad neliktų sausų miltų.
7. Įdarui į elektrinio trintuvo indą dėkite varškę, grietinę, cukrų, krakmolą. Įtarkuokite
citrinos žievelę (jei norite gaiviau, įspauskite ir šlakelį citrinos sulčių). Viską sutrinkite iki
vientisos konsistencijos.
8. Kekso formą patepkite sviestu ir pabarstykite trupučiu miltų. Sudėkite pusę morkų
tešlos. Ant jos šaukštu švelniais judesiais paskirstykite varškės kremą. Ant jo atsargiai
paskirstykite morkų tešlą - švelniai, kad nesusimaišytų su varške.
9. Keksą kepkite iki 180C įkaitintos orkaitės viduryje apie 50-60 min (iki ikišus medinį
pagaliuką į storiausią vietą, jį ištrauksite švarų).
10. Išėmus iš orkaitės keksui leiskite 30min atvėsti formoje. Tada išimkite ir galutinai
atvėsinkite ant grotelių.
11. Atvėsusį morkų keksą, jei norite, galite aplieti glajumi. Jį pagaminti super paprasta
- cukraus pudrą sumaišykite su citrinos sultimis (iš 0.5 vidutinės citrinos). Tada įpilkite
truputį pieno arba vandens (pakaks labai nedaug) iki glajus bus tirštos, bet pilamos
konsistencijos.
• Dviratį. Buvo labai mažai
važinėjama, stovėjo. Kaina 150
Eur. Tel. 8 624 85 438. Rokiškis
• Vaikišką kalnų dviratį. Kaina
50 Eur. Tel. 8 624 85 438.
Rokiškis
• Ford Focus. 2000 m.,
universalas, 1,8 l, 66 kW,
dyzelinas. Kaina 850 Eur.
Tel. 8 676 43 390. Rokiškis
• Priekabas lengvajam
automobiliui, žoliapjoveitraktoriukui, japoniškam
traktoriukui. Be dokumentų.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• El. paspirtukus 500-700 W.
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Nissan Qashqai. 2008 m., 1,5
l, DCI, TA iki 2022-09. Mažas
taršos mokestis. 6 bėgiai, du
rakteliai. Kaina 3900 Eur.
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Naudotą18 pavarų bėginį
dviratį. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 627 33 121. Rokiškis
• Tvarkingą VW Bora. 2000 m.,
1,9 l, TDI, TA iki 2023-08-10.
Kaina 700 Eur. Tel. 8 618 43
487. Rokiškis
• Mitsubishi Space Star. 2002
m., dyzelis, 1,9 l, TA iki 05-25.
Žieminės padangos, naujas
akumuliatorius. Kaina 500 Eur.
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Škoda Fabia. 2001 m., 1,4

l, benzinas. Rudenį sutvarkyti
slenksčiai ir uždėtos naujos
padangos. Daugiau informacijos
telefonu. Kaina 900 Eur.
Tel. 8 603 76 267. Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Reikia sėdynę
pasikeisti ir bėgių rankenėlę.
Šviesos dega. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• 49 kub. motorolerį.
Dokumentai tvarkingi, nėra TA.
Reikia pasitvarkyti. Kuriasi,
važiuoja. Elektra veikia. Kaina
150 Eur. Tel. 8 604 61 511.
Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis:
VW Passat B5, VW Passat B4,
VW Saran, Ford Galaxy, Opel
Zafira ir kitų automobilių dalis.
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Dviratį. Ratai 25. Viskas
veikia, pažeidimų nėra. Kaina
50 Eur. Tel. 8 629 78 083.
Rokiškis
• Nissan Terrano. 2000 m.,
2,7 l, 92 kW, TDI, nėra TA.
Tiltai, blokiruotė, palėtintojas,
dėžė, sankaba viskas veikia.
Parūdijęs, kaip visi Nissanai.
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 627 71
703. Rokiškis
• Tvarkingą VW Polo. 1999
m., 1,7 l, 44 kW, dyzelis, TA iki
2022-07. Labai ekonomiškas.
Nėra taršos mokesčio. Kaina

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

550 Eur. Tel. 8 647 10 234.
Rokiškis
• Labai geros būklės paspirtuką
Ninebot ES45. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Mazda MPV. 2004 m., 2
l, dyzelinas, 100 kW, TA iki
2022-07. Lieti ratlankiai, naujas
akumuliatorius, perrinkta
sankaba. Variklio defektas.
Kaina 650 Eur. Tel. 8 650 79
549. Rokiškis
• Chrysler Sebring. 2008 m., 2,4
l, 127 kW, benzinas/dujos, rida
98000, automatinė pavarų dėžė.
Kaina 2200 Eur.
Tel. 8 656 60 660. Rokiškis
• Renault Megane Scenic.
1997 m., 1,9 l, TDI, 66 kW.
Galiojantis draudimas ir TA.
Kaina 400 Eur. Tel. 8 621 03
019. Rokiškis
• Dviratį Muddyfox. 20 colių
ratai, Zoom diskiniai stabdžiai.
Turi naudojimo žymių. Kaina
45 Eur. Tel. 8 622 33 292.
Rokiškis
• VW Lupo dalimis. 2000 m.,
1,7 l, 44 kW, dyzelis.
Tel. 8 635 65 948. Rokiškis
• Puikų miesto dviratį Sity Star.
Dideli ratai, važiuoja lengvai.
Amortizatoriai, šviesos. Kaina
230 Eur. Tel. 8 685 86 234.
Rokiškis
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Orų prognozė balandžio 23-26 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Balandžio 23 d.

Naktį 6
Dieną 14

R,
4-9 m/s

Balandžio 24 d.

Naktį 9
Dieną 13

PR,
4-9 m/s

Balandžio 25 d.

Naktį 8
Dieną 15

PR,
3-8 m/s

Balandžio 26 d.

Naktį 8
Dieną 13

V,
3-8 m/s

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija
ZIGMANTAS PALIVONAS 1958-08-22 - 2022-04-10
Obelių seniūnija
IGNOTAS DANYS 1932-07-13 - 2022-04-13
Juodupės seniūnija
RIMANTAS ŠEDYS 1947-01-04 - 2022-04-13
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

Pasodintas ąžuoliukas skirtas paminėti
Juozo Tūbelio 140-ąsias gimimo metines

• Kuro purkštuką tinkantį
Mercedes – C200, C220, C270,
CLK270, E200, E220, E270.
Kodas 0445110121. Tikrintas.
Atitinka visus parametrus.
Analogai 0445110120,
0445110205, 0445110206,
0986435051, 0986435067,
0986435068. Kaina 50 Eur. Tel.
8 636 00 696. Rokiškis
• 2 vasarinių padangų
komplektus su ratlankiais
175/65 R14 ir 175/70 R13. 4
skylių. 15 Eur/vnt. Tel. 8 675 39
482. Rokiškis
• Mažai naudotą Audi 80 galinį
slopintuvą. Kaina 15 Eur. Tel. 8
679 95 266. Rokiškis
• BBS lietus ratlankius 185/65
R15. Padangos dygliuotos, labai
geros, po 7, 8 mm. Buvo ant
Opel, tinka ir kitiems. Kaina
100 Eur. Tel. 8 695 68 560.
Rokiškis
• VW Sharan dalimis. 1999 m.,
81 kW, kablys. Tel. 8 612 48
499. Kupiškis
• Lietus ratlankius 185/60 R14.
Padangos 2 blogos, kitos 2 po 2,
3 mm. Tinka VW, Audi, Škoda.
Kaina 70 Eur. Tel. 8 695 68 560.
Rokiškis
• Padangas ir ratlankius R13,
R14, R15, R16. Ratus ir detales
l. a. priekaboms. Tel. 8 621 51
320. Rokiškis
• Dalimis Pezo 306, 2001 m., 2
HDI, Ford Mondeo, 1995 m.,
1,8 l, TDI, Audi B4, 1,9 l, TDI,

Opel Kadett 1, 1984 m., 1,3S.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ detales, GAZ 51, 53
padangas. Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Padangas 235/45 R17. Kaina
45 Eur. Tel. 8 606 14 217.
Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius
Volvo – C30, C70, S40, S60,
S80, V50, V70, XC70, XC90.
2,4 l, D, 92-136 kW. Kodas
0445110251. Yra 3 vnt. Tikrinti.
Atitinka visus parametrus.
Kaina po 40 Eur. Analogai
0986435125. Tel. 8 636 00 696.
Rokiškis
• Automobilinį kompresorių.
Kaina 20 Eur. Tel. 8 602 16 269.
Rokiškis
• Audi A4 B5 quattro dalimis.
1,9 l, 81 kW. Iki avarijos
važiavo idealiai. Gausi
komplektacija. Tel. 8 673 35
817. Rokiškis
• IŽ padangas 3,25-19. Tel. 8
458 75 274. Rokiškis
• Vasarines padangas 195/60
R15 nuo Toyota su ratlankiais.
Kaina 20 Eur. Tel. 8 652 59 364.
Rokiškis
• Dviračio laikiklius su
skersiniais. Buvo uždėti ant
Audi A6 C6. Kaina 169 Eur.
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis
• Lietus ratlankius R15 su
vasarinėmis padangomis
195/60. Likutis 4 mm. Buvo
uždėti ant Passat B5. Kaina 80
Eur. Tel. 8 684 22 620. Rokiškis
• VW Passat B6 priekinį žibintą

kairės pusės, galinį žibintą
dešinės pusės, variklio apsaugą
kaires puses, galinį kelmą su
guoliu. Viskas po 10 Eur. Tel. 8
698 72 751. Rokiškis
• Naudotas vasarines padangas
185/65 R14. VW 4 vnt. Kaina
30 Eur. Tel. 8 614 35 329.
Rokiškis
• Audi A4 B6 dalimis. 2003
m.,1,9 l, 96 kW, sedanas. Tel. 8
627 71 703. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 2,5 l, TDI,
103 kW. Yra ir 85 kW. Tel. 8
627 71 703. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l,
81 kW, 85 kW, 96 kW. Kaina 10
Eur. Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Audi ratlankius R17 5/112 su
padangomis . Kaina 250 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Škoda ratus R15 5/100. Tinka
Audi A3, Golf 4. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel ratlankius R16 5/110.
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75
884. Rokiškis
• Ratlankius R15 su vasarinėmis
padangomis 1 sezonui. Buvo
ant Peugeot 406. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 687 81 555. Rokiškis
• Toyota ratus R17 114,3x60
J7. Geros padangos Wredestein
2021 m. Kaina 450 Eur. Tel. 8
698 21 639. Rokiškis
• Opel Vectra C Caravan
dalimis. Universalas.
Spidometrą, vairo CIM modulį,
galinius žibintus. Dalys su
kainomis nuotraukose. Tel. 8
623 41 177. Rokiškis

ninkai skyrė miškų kirtimo
kokybei, atkūrimui ir sanitarinei būklei įvertinti.
„Stebėti teritoriją iš
oro – labai efektyvu. Per
kiek daugiau nei valandą
išžvalgėme apie 200 km
miškingų teritorijų“, – sakė
Panevėžio miškų kontrolės
skyriaus vyriausiasis specialistas Matas Sirgėdas.
Pasak aplinkosaugininko
ne mažiau svarbu ir tai, kad
per skrydį galima pamatyti tokias teritorijas, kurias

pasiekti ne tik automobiliu,
bet ir pėsčiomis gali būti
sudėtinga, ypatingai dėl
pavasario laikotarpiu pakilusio gruntinio vandens
lygio. „Keliose vietovėse
kilo įtarimas dėl medynų
atkūrimo kokybės. Šią informaciją fotografavome ir
fiksavome koordinates. Tyrimai bus tęsiami – vyksime į užfiksuotas vietas, tik
jau automobiliu“, – teigė
M.Sirgėdas.
Lrytas.lt inform.

Miškų kontrolei pasitelkia ir sraigtasparnį:
išžvalgyta jau 200 km teritorija

Balandžio 13 d. Rokiškio
rajono Panemunėlio mokykla-daugiafunkcinis centras
kartu su Rokiškio Juozo Tū-

belio progimnazijos skautais
sodino ąžuoliuką Ąžuolų
giraitėje, Tindžiulių kaime,
Panemunėlio sen., kuris skir-

tas paminėti Juozo Tūbelio
140-ąsias gimimo metines.
„Rokiškio sirena“
inform.

Pirmadienį Aplinkos
apsaugos departamento
Panevėžio miškų kontrolės skyriaus pareigūnai
kartu su Karinėmis oro
pajėgomis vykdė reidą
sraigtasparniu, apžiūrint
miškus Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio, Rokiškio,
Anykščių rajonuose. Pastebėti keli įtariami pažeidimai.
Skrydžio metu pagrindinį dėmesį aplinkosaugi-
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DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Vyriškus sportinius batus.
40 dydis. Kaina 17 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Gelsvos spalvos odinius
moteriškus sportinius
batelius. 38 dydis. Kaina
13 Eur. Tel. 8 695 74 290.
Rokiškis
• Juodos spalvos odinius
moteriškus sportinius batelius
lenktu padu. 40 dydis. Kaina
27 Eur. Tel. 8 695 74 290.
Rokiškis

Visa pamoką
Petriukas traškina
tušinuka. Mokytoja
neiškentusi:
- Petriuk, kas yra?
Kodel tą tušinuką taip
traškini,ar nerviniesi
dėl ko nors? Ar namie
kas atsitiko? Ar kas
neaišku?
- Taip, tamsta
mokytoja, norėjau
jūsų paklausti: štai
traškinu traškinu
tą tušinuką, o vis
tiek mažų tušinukų
neatsiranda...
Mokytoja supyko ir
nuvedė Petriuką pas
direktorių pasiaiškinti.
Direktorius išklausė
petriuką ir sako:
- Argi nematai,
Petriuk, kad spiralė
įdėta?
***
Parduotuvėje
vyriškis nedrąsiai
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• Raudonos spalvos žieminę
striukę. XXL dydis. Kaina
22 Eur. Tel. 8 695 74 290.
Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Nešiojamą aktyvią garso
kolonėlę 120 W. Bluetooth,
FM radijas, USB, karaokė.
2 belaidžiai mikrofonai,
valdymo pultelis. įdėtas
7 AH pakraunamas
akumuliatorius.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Radijo imtuvą VEF-214.

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!
***
Vyras sako savo
žmonai:
- Kodėl tu niekada
nedejuoji kada mes
mylimės?
- O reikia? - klausia
žmona, - Na aš galiu, tu
tik pasakyk kada.
Mylisi... Žmona
klausia:
- Ar jau dejuoti?
- Dar ne, - atsako
vyras.
- Ar jau?

Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Automobilinį radijo
imtuvą Bylina - 207. Kaina
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą
televizorių Samsung.
Įstrižainė 35 cm. Kaina
15 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Sony DVD grotuvą. Kaina
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.

Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą
Zorkii-4. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kilnojamą foto didintuvą
UPA-5M ir du bakelius foto
juostų ryškinimui. Kaina
35 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m
diametro. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Televizorių Samsung. 80
cm įstrižainė, plonas. Kaina
40 Eur. Tel. 8 604 10 028.
Rokiškis

- Na dabar dejuok!
- Na ir gyvenimėlis...
Kaimynė su nauja
mašina važiuoja, o
aš vis su ta pačia
gelda... Kailiniai baigia
nuplikti, jau nekalbant
apie batus praėjusio
šimtmečio, man jau
gėda ir į gatvę išeiti.
***
Sukūrė mokslininkai
superkompiuterį,
galingiausią pasaulyje,
tiesiog mąstantį. Ir
uždavė jam klausimą:
- Ar dievas yra?
Kompiuteris pamąstė
ir tarė:
- Nepakankamai
informacijos, prijunkite
mane prie visų kitų
superkompiuterių.
Mokslininkai
prijungė ir vėl paklausė.
Kompiuteris atsakė:
- Nepakankamai
informacijos, prijunkite

mane prie visų pasaulio
kompiuterių, kokie tik
yra.
Mokslininkai vargais
negalais taip padarė ir
vėl paklausė to paties.
Kompiuteris vėl atsakė:
- Vis dar
nepakankamai
informacijos. Prijunkite
mane prie visų buitinių
prietaisų, automobilių,
visų įrengimų, kokie tik
yra.
Mokslininkai ėmė
plušėti ir po kelerių
metų, per didžiausius
vargus, jį prijungė. Tada
vėl paklausė:
- Ar dievas yra?
Kompiuteris pamąstė
ir tarė:
- Taip, dabar jau yra!
***
Skrydžių valdymo
centras klausia piloto:
- Kas leidžiasi?
Pilotas nusprendžia
pajuokauti ir sako:
- Spėk kas?
Skrydžių valdymo
centras užgesina visas
nusileidimo tako
šviesas, ir sako:
-Spek kur?
***
Į daktarą kreipėsi
blondinė, nukritusi nuo
laiptų. Sako:
- Lipau laiptais ir
nukritau. Susimušiau.
Skauda.
- Imkite šio tepalo
ir sutepkite vietas, kur
kritote, – sako daktaras.
Praeina diena ir
pas daktarą ateina
visas būrys žmonių su
sumušimais:
- Daktare, kažkokia
kvaiša ištepė laiptus
tepalu.
***
Skambutis į duris.
Vyras atidaro – ten

VAIZDO TECHNIKA

ANEKDOTAI
uošvė.
- O! Laba diena,
mama. Ar ilgam
atvykot?
- Na, kol
neatsibosiu…
- Tai ką, net arbatos
neišgersit?
***
Draugas susitinka
kitą draugą ir klausia:
- Ko toks laimingas?
Draugas atsako:
- Ai, uošvienę
palaidojau.
Draugas pasiūlo:
- Tai einam kapą
aplankyti,gėlių
padėsime.
Ateina,draugas
ir mato iš po žemių
nuogas užpakalis kyšo.
Draugas klausia:
- Tai kam dabar
užpakalis išsikišęs?
Draugas atsako:
- Ai, kad man patogu
dviratį statytis.
***
Ateina vaikinukas į
bažnyčią išpažinties ir
klausia klebono:
- Aš miegojau vienoj
lovoj su mergina, bet
mes nieko nedarėm, ar
tai nuodemė?
Klebonas sako:
- Negerai, vaikeli,
padarei, negerai... Eik
atgailauti-savalgyk
šieno kupetą!
Sutriko vaikinukas:
- Bet juk aš ne arklys!
- Tu tikrai ne arklys!
Asilas tu, vaikeli, asilas.
***
Kalėdų proga
Petriukui padovanojo
gitarą. Kitą dieną mama
jo ir klausia:
- Na, ar patiko gitara?
- Taip, labai.
- Tai kur ji?
- Išmečiau.
- Kodėl?!

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt
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- Viduje buvo skylė.
***
Algirdas ir Jonas
broliai. Antrasis
pasaulinis karas.
Algirdą ir Joną vijasi
Vokiečiai. Jie pribėga
upę. Jonas:
- Kai tik pasirodys
Vokiečiai iškart
neriam po vandeniu.
Pasirodė Vokiečiai,
Jonas paniro po
vandeniu, o Algirdas
sumąstė įsilipti į
medį, kad jam po
vandeniu nereikėtu
dusti.
Prabėgo Vokiečiai,
algirdas išlipo iš
medžio:
- Jonai! Jonai!
Jonai! O dieve jis
paskendo!
Po kažkiek tai metų
Algirdas susikūrė
šeimą. Truputi vėliaiu
susilaukė vaikų ir
20m. po to atsitikimo
Algirdas atsivedė
juos prie ežero kur
nuskendo jo brolis
ir viską išsamiai
papasakojo....
Staiga iš vandens
išnyra Jonas:
- Ar Vokiečiai jau
prabėgo?
***
Vienas astronautas
sako kitam:
- Mėnulyje jau
buvome, skrisim i
saulę.
- Bet mes ten
sudegsim?
- Aš viska
apgalvojau, skrisim
naktį.
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

