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Jaunimo centre įvyko protmūšio „Sveikatos
superherojai“ I-asis etapas
Gegužės 10 d. Rokiškio
jaunimo centre vyko Rokiškio rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuro organizuoto protmūšio
„Sveikatos superherojai“
I-asis etapas.

Perėjoje prie mažosios
Rokiškio Maximos
partrenktas žmogus

6 komandos varžėsi dėl
pagrindinio prizo: nemokamo dalyvavimo renginyje
„Comic Con Baltics" Vilniuje.
Gegužės 20 dieną finale
dalyvaus komanda „Špinatų
shotukai", kuri varžysis su
kitų savivaldybių nugalėtojų
komandomis.
Rokiškio jaunimo
centro inform.

Juodupės gimnazijos NŠS šokėjai dalyvavo
festivalyje „Reveransas Lietuvai“
Juodupės
gimnazijos
neformaliojo švietimo skyriaus šokėjai (mokytoja
Aušra Skruodienė) gegužės
7 d. dalyvavo Subačiuje vykusiame Respublikiniame
vaikų ir jaunimo įvairių
stilių ir žanrų šokių kolektyvų festivalyje „Reveransas Lietuvai“.

2022 05 11 apie 16.00 val.
Respublikos gatvėje, perėjoje ties Maxima prekybos
centru, nutrenkta moteris.
Nukentėjusioji skubiai išvežta į ligoninę, kur moteriai
nustatyti kūno sumušimai.
Moteris paleista gydytis į
namus.
Liudininkų teigimu, auto-

mobilis VW Passat prieš perėją sustojo praleisti pėsčiojo,
o tuo tarpu iš paskos važiavęs
Opel Vectra įsirėžė į priekyje sustojusį automobilį. Abu
automobiliai pažymėti klevo
lapo ženklais.
„Rokiškio sirena“
inform.

Pradinės šokio FŠPU programos šokėjams tai buvo
pirmas kartas tokiame renginyje, tačiau pagrindinės šokio FŠPU programos mokiniai buvo labai globėjiški ir
padėjo mažiesiems šokėjams
susitvarkyti su scenos baime.
Buvo daug jaudulio ir tuo
pačiu daug gražių emocijų.
Festivalio komisiją sudarė 10 ekspertų, buvo 24 pasirodymai.
Neformaliojo švietimo
skyriaus šokėjai pasirodė
puikiai, grįžo su 2 vietos taure ir pasipuošę medaliais.
Juodupės gimnazijos
neformaliojo švietimo
skyriaus inform.

Mokyklų žaidynėse mergaičių kvadrato varžybas
laimėjo Senamiesčio progimnazija
Gegužės 10 d. įvyko Rokiškio rajono mergaičių
kvadrato varžybos. Jose
dalyvavo 4 komandos: Rokiškio r. Juodupės gimnazija, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, Rokiškio
Senamiesčio progimnazija ir Rokiškio r. Pandėlio
gimnazija.

Pirmąją vietą užtikrintai
laimėjo Senamiesčio progimnazija.
Dėl kitų prizinių vietų
vyko atkakli kova, kurioje
visos likusios komandos su-

Degė namo rūsys

2022 m. gegužės 11 21 val. 19 min. gautas pranešimas,
kad Vyšnių g., Rokiškio m., name dega rūsys. Atvykus
ugniagesių gelbėtojų tarnybai, rūsyje esančios patalpos
buvo uždūmintos.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Degė gyvenamasis namas
rinko vienodai taškų ir tik
papildomi skačiavimai lėmė
prizininkes.
Antroji vieta - Pandėlio

gimnazijai, trečioji - Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijai.
Geriausia žaidėja pripa-

žinta Pandėlio gimnazijos
mokinė Inesa Šiškutė.
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.
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2022 m. gegužės 9 d. 23 val. 58 min. gautas pranešimas,
kad Buivėnų k., Pandėlio sen., Rokiškio r. dega gyvenamasis namas.
Gaisro metu sudegė visas namo stogas, išdegė namo
vidus, apdegė sienos.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.
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Rokiškėnai pamėgo nemokamas keliones miesto autobusais
Jau penktas mėnuo,
kai Rokiškio miesto ir
priemiesčio
maršrutais
kursuoja nemokami autobusai. Nors gyventojų kelionės apmokamos iš rajono savivaldybės biudžeto,
tačiau ir savivaldybės, ir
bendrovės „Rokiškio autobusų parkas“ vadovai tvirtina, kad sprendimas pasiteisino, nes ženkliai išaugo
keleivių srautai.
Srautai išaugo
Nuo šių metų sausio 1
dienos Rokiškio mieste autobusais galima važiuoti nemokamai. Tokį sprendimą
dar pernai priėmė Rokiškio
rajono savivaldybės taryba.
Šaltuoju sezono metu viešasis transportas kursuoja
dviem maršrutais: „Miškų
urėdija – Psichiatrijos ligoninė – Geležinkelio stotis“,
„Rokiškis – Kavoliškis –
Rokiškis“, o šiltuoju metu
prisideda dar vienas maršrutas – „Rokiškis – Sodai –
Rokiškis“.
Pasak „Rokiškio autobusų parko“ direktoriaus Antano Taparausko, nuo sausio
1-osios iki gegužės labai išaugo keleivių srautai, ypač
piko metu, kai autobusai
būna pilni keleivių.
„Pavasarį paleidome dar
vieną maršrutą į sodus ir pastebėjome, kad juo taip pat
naudojasi nemažai miesto
gyventojų. Nors vyresnio
amžiaus žmonės buvo mūsų
pagrindiniai keleiviai į kolektyvinius sodus, o kelionė jiems ir taip būdavo su

nuolaida, dabar, kai galima
važiuoti nemokamai, jų taip
pat žymiai padaugėjo“, – teigė A. Taparauskas.
Iki 2022 metų sausio
1-osios viešojo transporto
bilietas Rokiškio mieste be
nuolaidos kainavo 60 centų,
bilietas už pusę kainos – 30
centų, o su 80 proc. nuolaida
– 12 centų.
Laukia sprendimo
Įmonės vadovas sako,
kad nemokamos kelionės
po miestą yra patrauklios
žmonėms. Be to, tokiu būdu
bendrovė prisideda prie žaliojo kurso, nes gyventojai
mažiau naudojasi asmeniniu
transportu, o dažniau persėda į visuomeninį.
„Labai tikimės, kad rajono taryba spręs ir pritars
klausimui dėl nemokamo susisiekimo visame mūsų rajone. Pernai, priimant sprendimą dėl nemokamo transporto
mieste, buvo nutarta kad šių
metų vasarą, o vėliausiai nuo
rugsėjo, mūsų autobusai nemokamai vežios keleivius
visais maršrutais po visą rajoną. Tuomet, jei bus poreikis, koreguosime ir maršrutų
važiavimo laikus, kad būtų
patogiau dirbantiems“, – kalbėjo A. Taparauskas.
Atnaujinti parką
Šiuo metu „Rokiškio autobusų parkas“ turi 48 autobusus. Seniausiam, bet dar
važiuojančiam,
autobusui
– 40 metų, artimiausiu metu
planuojama jo atsisakyti. Vidutinis transporto priemonių

amžiaus vidurkis – 26 metai.
Naujesnių autobusų skaičius
pamažu didėja pagal finansines galimybes, tačiau norint
modernizuoti parką, reikalingos didžiulės investicijos.
„Mieste paleidome du
naujesnius, patogesnius ir
pilnai neįgaliesiems pritaikytus žemagrindžius autobusus. Stengiamės įsigyti
mikroautobusų, jie važiuoja
ten, kur keleivių srautai nedideli“, – sakė A. Taparauskas.
Suma nėra didelė
Nemokamo
transporto
iniciatyva mieste kilo Rokiškio savivaldybės vadovams
svarstant visas galimybes,
kaip paskatinti gyventojus
daugiau naudotis viešuoju
transportu. Savivaldybė dabar ir padengia nemokamų
kelionių kaštus. Rajono meras Ramūnas Godeliauskas
patikino, kad suma savivaldybės biudžetui nėra didelė,

lyginant su kitomis dotacijomis
Pasak mero, kiekvienais metais savivaldybė už
nuostolingus
maršrutus,
lengvatas keleivių grupėms
„Rokiškio autobusų parkui“
sumoka apie 600 tūkst. eurų.
Ir tai nėra vienintelė sritis,
kurią dotuoja savivaldybė.
Pavyzdžiui, šildymo sezono
metu šildymo kainos, Kavoliškio, Juodupės, Obelių,
Konstantinavos
gyventojams suvienodinamos su AB
„Panevėžio energija“ tiekiamos šilumos kaina Rokiškio
miesto gyventojams, savivaldybei kainuoja apie 400
tūkst. eur.
Visur nuostolingi
„Noriu akcentuoti, jog
tai nėra kažkokia trumpalaikė akcija. Priimdami tokį
sprendimą skaičiavome, kad
metams kelionės viešuoju
transportu Rokiškio mieste
biudžetui papildomai gali

kainuoti apie 35 tūkst. Eurų.
Tokią sumą per metus autobusų parkas surinkdavo už
bilietus. Tiesą sakant, rajono ribose visi maršrutai yra
nuostolingi ir visoje Lietuvoje situacija analogiška.
Mums svarbiausia yra užtikrinti galimybę žmonėms
mieste judėti nemokamai,
todėl tikrai džiaugiamės,
kad išaugo nemokamai važiuojančiųjų skaičius. Viešas
pavėžėjimas jau seniai nėra
verslas, tai labiau socialinė
paslauga, kuri būtina rajono
žmonėms“, – kalbėjo R. Godeliauskas.
Laukia pokyčiai
„Rokiškio Sirena“ pasiteiravo, kada viso rajono, ne
tik miesto, gyventojai galės
važinėti nemokamai. Pasak
mero, nemokamas pavėžėjimas Rokiškio mieste ir
priemiestyje buvo tarsi eksperimentas, pasiteisinęs 100
procentų.

Dešimtą kartą startavęs ES projektas „Atgal į mokyklą“
pasiekė Juodupės gimnaziją
Rokiškio rajono Juodupės gimnazija yra projekto
„Atgal į mokyklą“ dalyvė.
Šiais metais dalyvauti projekte išreiškė norą daugiau
nei 160 mokyklų iš visos
Lietuvos – iniciatyva pasieks
arba pasieks daugiau nei
3 tūkstančius mokinių. Tai
projektas, kurį nuo 2013 m.
kasmet įgyvendina LR URM
bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis.

„Atgal į mokyklą“ – visos
ES mastu vykdomas projektas,
kurį jau 10 metų įgyvendina
Užsienio reikalų ministerija.
Šios iniciatyvos metu diplomatai ir kiti valstybės tarnautojai
vyksta į Lietuvos mokyklas ir
veda pamoką apie Europos Sąjungą (ES).
Taip vienai dienai jie tampa mokytojais, galinčiais jums
smagiai ir įdomiai papasakoti,
kas yra ES, kuo narystė joje
svarbi ir naudinga Lietuvai, ką

reiškia būti ES piliečiu, kokios
svarbiausios ES aktualijos.
Tokio tikslo vedina gegužės
10 dieną gimnazijoje lankėsi
viešnia - LR Užsienio reikalų
ministerijos Strateginio valdymo ir analizės departamento
direktorė Lina Rukštelienė ir
jos jaunoji kolegė Aušra.
Pamokos metu mokinius
ne tik supažindino su šių dienų URM aktualijomis, kalbėta
konkrečiomis temomis apie
Ukrainos narystę ES, apie Lietuvos - Kinijos - Taivano santykius.
Bandėme aiškintis „persona non grata“ (lot. nepageidaujamas asmuo) statusą Lietuvos
diplomatų tarpe.
Jaunoji atstovė paragino
mokinius mokytis užsienio
kalbų, nes posakis „moki žodį,
žinai kelią“ tikrai realybėje atveria plačius kelius.
Rokiškio rajono
Juodupės gimnazijos
inform.
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„Neketiname to nutraukti.
Priešingai. Dabar laukiama
kada baigsis galiojančios sutartys su privačiais vežėjais.
Tuose maršrutuose bus vėl
skelbiami konkursai ir sudarant naujas sutartis, kaip
ir visame rajone, galėsime
taikyti „nulinį“ tarifą keleiviams, o vežėjams kompensuoti parduotų bilietų kainą.
Planuojame, kad tai galėtų
būti rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais“, – teigė R. Godeliauskas
Tuomet rajono taryba ir
turėtų spręsti dėl nemokamų
kelionių „Rokiškio autobusų
parko“ transportu visoje rajono teritorijoje.
Nemokamu
viešuoju
transportu taip pat naudojasi
Kretingos, Mažeikių, Plungės, Tauragės, Šilalės, Šilutės savivaldybių gyventojai.
Aušra
MALINAUSKIENĖ
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Rokiškio savivaldybės darbuotojai pradėjo kelionę į... Everestą
Gegužės 11 dieną Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos darbuotojai priėmė iššūkį „Iš Rokiškio į Everestą komandiniu
žingsniu“, kurio metu per
lygiai mėnesį 60 savivaldos
tarnautojų planuoja įveikti
12 milijonų žingsnių iššūkį.
Stiprins komunikaciją
Šio sumanymo idėja
kilo Rokiškio rajono savivaldybės
Komunikacijos
ir kultūros skyriaus vedėjo
pavaduotojai Justinai Daščioraitei, sumaniusiai tokiu
būdu stiprinti vidinę įstaigos
komunikaciją ir tarp kolegų
skatinti sveiką gyvenimo.
„Manau, kad šiandien
jau nieko nebenustebinsime
turėdami telefone žingsnių
skaičiavimo
programėlę,
kurios pagrindiniame lange
galima stebėti nueitus žingsnius, individualiai nustatytą

dienos žingsnių skaičių, dienos nueitą atstumą (km), virtualių medžių skaičiuoklę,
dienos sudegintas kalorijas,
per savaitę nueitus žingsnius, gauti nueitų žingsnių
statistiką ir pranešimus sveikatos bei tvarumo temomis.
O mūsų 210 000 nueitų
žingsnių per mėnesį reikš 1
tikro medžio pasodinimą“, –
sakė J. Daščioraitė.

Įsijungė vadovai
Pasak
savivaldybės
administracijos direktoriaus
Andriaus Burnicko, iššūkį
priėmė 60 darbuotojų, kurie
patenkinti jau dalinasi pirmosiomis patirtimis – kiek
žingsnių nueita pirmąją dieną. Visą mėnesį pasiryžo
žingsniuoti ir aukščiausi savivaldybės vadovai: meras,
vicemeras, administracijos
direktoriaus pavaduotojai,
skyrių vedėjai.

„Walk15“
mobiliosios
žingsnių programėlės, kuria
naudosimės vieną mėnesį,
tikslas – įkvėpti eiti kiekvieną dieną. Tai – paskata
iškeisti taršesnį automobilį
į žingsnius bei aktyviai praleisti laiką gamtoje. Juk ne
paslaptis, kad miestai ir organizacijos stengiasi priimti
sprendimus, atsižvelgiant į
tvaresnio miesto ir bendruomenių kūrimą, darbuotojų
bei gyventojų sveikatą, klimato atšilimo problematiką“, – kalbėjo A. Burnickas.
Ambicingi planai
Savivaldybės iššūkis pavadintas „Iš Rokiškio į Everestą komandiniu žingsniu“.
Kaip paaiškino pašnekovai,
šis pavadinimas apima viską – aukščiausią pasaulio
tašką – kaip didžiausią iššūkį, kuris gali būti įveikiamas
tik visiems kartu bei paskata

daugiau vaikščioti bei rūpintis fizine sveikata, ypač tai
aktualu sėdimą darbą dirbantiems žmonėms.
„O iniciatyvos įtraukia ir
kitus. Tikimės, kad kitąmet
ar net ir šiemet prie iššūkių
prisijungs ir daugiau rajono
organizacijų. Galbūt tuomet
ir iššūkį turėsime ambicingesnį, pavyzdžiui, kelionę
aplink pasaulį. Tikimės paskatinanti kitas rajono organizacijas bei žmones atkreipti dėmesį į išvardintus
aspektus bei siekti, kad Rokiškis taptų žingsniuojančiu
miestu. Galbūt tai paskatintų
ir naujų maršrutų mieste ir
rajone sukūrimą“, – svarstė
J. Daščioraitė.
Pasak pašnekovės, apie šį
iššūkį buvo galvota dar pernai, matant kitų organizacijų
pavyzdį Rokiškio rajone, kadangi tuomet iššūkyje dalyvavo bendrovės „Lašų duo-

na“ ir „Rokiškio mėsinė“.

kuriose gyvena nuo 2 tūkst.
iki 4 tūkst. gyventojų, ir nuo
centro 10 km atstumu realiu
keliu nėra bankomato, arba
kur gyvena mažiau nei 2
tūkst. gyventojų“, – sakė E.
Lisinskaitė.

„Citadele banka“, Lietuvos
Kredito unijų grupės, klientai. Iš naujų bankomatų
gyventojai galės išsigryninti
pinigų tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir iš savo bankomatų.
Numatyta, kad nauji bankomatai turės būti aprūpinti
ir smulkaus nominalo – 10,
20 ar 50 eurų banknotais.
Pasak Lietuvos bankų
asociacijos Komunikacijos
vadovė Valerijos Kiguolienės, planuojamų įrengti ban-

komatų sąrašas paskelbtas
interneto svetainėje BANKOMATAS.LT ir, vykstant
darbams, nuolat atnaujinamas, nurodant konkrečių
bankomatų veiklos pradžią,
adresą ir darbo laiką. Darbai
vyksta pagal planą – įrengti
visus 100 naujų bankomatų
ketinama iki rugpjūčio vidurio.
Šiuo metu Rokiškio rajone yra 9 bankomatai.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

mą Rokiškis yra 36 vietoje
(0,03), Utena – 23 (0,03),
Anykščiai – 46 (0,02), Biržai
– 52 (0,02), Kupiškis – 55
(0,01), Zarasai – 57 (0, 01).
Švietimo paslaugų srityje Rokiškis užima 32 vietą
(0,05), Biržai – 16 (0,06),
Zarasai – 20 (0,05), Anykščiai – 22 (0,05), Utena – 25
(0,05), Kupiškis – 52 (0,04).
Demografija, pilietinis ir
visuomeninis
aktyvumas.
Rokiškis yra antras nuo galo
ir užima tik 58 vietą (0,03),
Utena – 23 (0,06), Kupiškis – 45 (0,05), Zarasai – 51
(0,04), Biržai – 52 (0,04),
Anykščiai – 57 (0,04).
Viešoji infrastruktūra, gyvenamosios aplinkos kokybė
ir saugumas. Čia Rokiškiui
tenka 31 vieta (0,09), Zarasams – 19 (0,09), Kupiškiui
– 23 (0,09), Biržams – 37
(0,09), Anykščiams – 47
(0,08), Utenai – 54 (0,08).

2020 m. duomenimis. Kaip
skelbia Finansų ministerija,
GKI duomenis numatoma
atnaujinti kasmet.
„Savivaldybių GKI sudarytas siekiant įvertinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp šalies savivaldybių.
Tokio išsamaus įrankio, kuris leistų palyginti bet kurią
savivaldybę su kitomis panašiomis, apskrities ar tiesiog
visomis 60 Lietuvos savivaldybėmis šešiose srityse ir
matyti pokyčius, Lietuva iki
šiol neturėjo. Tikimės, kad
indeksas prisidės prie duomenimis grįstų sprendimų
priėmimo viešajame sektoriuje bei atskirties tarp savivaldybių mažinimo. Taip pat
manome, kad naudojant GKI
rodiklius ir kiti socialiniai
partneriai, akademinės institucijos, įstaigos bei organizacijas aktyviau įsitrauks
į viešojo valdymo problemų
sprendimus“, – teigia projekto Lietuvosfinansai.lt vadovė, Finansų ministerijos
Valstybės iždo departamento
direktorė Rasa Kavolytė.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

Trūksta darbuotojų
Savivaldybės administracijoje už komunikaciją atsakinga J. Daščioraitė tikina,
kad nereikėtų pamiršti ir dar
vieno svarbaus iššūkio tikslo
– įrankio vidinei organizacijos kultūrai formuoti.
„Ne paslaptis, kad privatus sektorius skundžiasi
kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, tokia pačia problema
susiduria ir ateityje jos neišvengs viešasis sektorius.
Tiek Rokiškio rajono savivaldybės administracija, tiek
kaimyninės savivaldybės,
kiek tenka matyti socialinėje
erdvėje, ieško kvalifikuotų
darbuotojų. Pasitaiko, kad
konkursą į valstybės tarnybą
reikia skelbti net keletą kartų, nes neatsiranda kandidatų
arba jų būna vos po 1–2. Jaunam žmogui šiandien svarbu

Rokiškio miesteliuose bankomatų dar teks palaukti
Gegužės pradžioje šalyje pradėjo veikti pirmieji
keturi bankomatai iš šimto, kurie numatyti įrengti
šimte Lietuvos vietovių.
Lietuvos banko duomenimis, Rokiškio rajone bankomatai turėtų atsirasti
Juodupėje, Obeliuose ir
Pandėlyje, tačiau tiksli
data dar neatskleidžiama.
Atsižvelgė į kriterijus
Kaip „Rokiškio Sirenai“
sakė Edita Lisinskaitė, Lie-

tuvos banko Politikos, emisijos ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė, siekiant
užtikrinti, kad bankomatų
tinklas šalyje būtų plečiamas skaidriai ir objektyviai,
gyvenamosios vietovės, kuriose bus įrengti bankomatai,
parinktos atsižvelgiant į du
dalykus. Pirmas, pagal „Tarpusavio supratimo memorandume siekiant užtikrinti
grynųjų pinigų prieinamumą
Lietuvoje“ nustatytus kriterijus. Antras, atsižvelgiant į

šalies demografines bei geografines charakteristikas, vadovaujantis oficialia Lietuvos statistikos departamento
informacija.
„Memorandumu nustatyti
grynųjų pinigų prieinamumo
kriterijai, pagal kuriuos buvo
parinktos bankomatų vietos,
kad ne mažiau kaip 90 proc.
Lietuvos gyventojų pasiektų
artimiausią bankomatą arčiau nei 10 km atstumu. Taip
pat įrengiant bankomatus
gyvenamosiose vietovėse,

Sąlygos tokios pat
Juodupėje, Obeliuose ir
Pandėlyje bus pastatyti bendri bankomatai, kuriais galės
naudotis visų bankų: „Swedbank“, SEB banko, „Luminor Bank“, „Šiaulių banko“,

ne tik tai, kokį atlyginimą jis
gaus, tačiau ir tai, kokioje
organizacijoje dirbs: kokia
yra organizacijos kultūra,
vertybės, motyvavimo sistema ir kitos naudos, kurių
tikslas – pritraukti geriausius savo srities kandidatus
į organizaciją“, – kalbėjo J.
Daščioraitė.
Kaip tai veikia?
Iššūkyje dalyvaujančius
savivaldybės
darbuotojus
kasdien į skirtingas komandas automatiškai suskirsto
programėlė „Walk15“. Vieną
komandą sudaro 6 dalyviai,
kurie sumuoja per dieną nueitus žingsnius.
Ši programėlė mokama,
kaina priklauso nuo prisijungusių dalyvių skaičiaus. Rokiškio rajono savivaldybei ji
atsiėjo – 450 Eur + PVM.
Aušra
MALINAUSKIENĖ

Gyvenimo kokybės indeksas: Rokiškyje geriausios sveikatos paslaugos
Finansų
ministerijos
valdoma svetainė Lietuvosfinansai.lt paskelbė naujausius savivaldybių gyvenimo kokybės indeksus
(GKI), pagal kuriuos tarp
visų 60 šalies savivaldybių
Rokiškio rajono savivaldybė užima 41 vietą.

Apima 6 sritis
GKI sudarytas iš 41 rodiklio 6 srityse: materialinių
gyvenimo sąlygų; gyventojų
verslumo ir verslo konkurencingumo; sveikatos paslaugų; švietimo paslaugų;
demografijos, pilietinio ir visuomeninio aktyvumo; viešosios infrastruktūros, gyvenamosios aplinkos kokybės
ir saugumo.
GKI pateikiamas bendras
bei atskirų sričių ir rodiklių
kiekvienos
savivaldybės
įvertinimas, palyginti ją su
kitomis savivaldybėmis bei
pamatyti pokyčius 20132020 m.
Pagal bendrą gyvenimo
kokybę Vilnius 2013-2020
m. stabiliai užėmė pirmą vietą. Tarp 5-ių geriausiai įvertintų savivaldybių per visą

laikotarpį buvo Klaipėdos
bei Kauno miestai, tačiau
atskirose srityse didžiuosius
miestus pralenkė mažesnės
savivaldybės, pavyzdžiui,
viešoji infrastruktūra geriausiai išvystyta Neringos ir
Birštono savivaldybėse.
Bendrame sąraše
Bendrame visų 60 savivaldybių reitinge Rokiškio
rajono savivaldybės GKI yra
0,41, pati savivaldybė – 41
vietoje. Mūsų rajoną supantys kaimynai pasiskirstė taip:
Utena – 20 vieta (0,57), ati-

tinkamai Biržai – 29 (0,52),
Kupiškis – 42 (0,41), Anykščiai – 52 (0,47), Zarasai – 57
(0,46).
Pagal kaimiškųjų savivaldybių tipą iš 38 savivaldybių
Biržai užima aukščiausią
poziciją – 10 vietą, Rokiškis yra 20, Kupiškis – 21,
Anykščiai – 31. Zarasai –
36.
Tarp lyderių
Geriausiai Rokiškis įvertintas sveikatos paslaugų
srityje ir tarp visų šalies
savivaldybių užima 8 vie-

tą (0,07). Visai šalia mūsų
sąraše rikiuojasi Vilniaus
miesto savivaldybė (0,07),
esanti 7 vietoje. Kalbant apie
sveikatos paslaugų teikimą,
kokybę ir prieinamumą šioje srityje mus taip pat lenkia
tik didmiesčiai ir kurortai:
Kauno, Šiaulių ir Panevėžio
miestai, Neringos savivaldybė bei Klaipėdos ir Palangos
miestai.
Tuo tarpu mūsų kaimynai
sparčiai atsilieka, išskyrus 11
vietoje esančią Uteną (0,06),
Anykščiai –33 (0,05), Biržai
– 39 (0,04), Kupiškis – 44
(0,04), Zarasai – 53 (0,04).
Tarp 38 kaimiškųjų savivaldybių rokiškėnai užima
pirmą vietą sveikatos paslaugų srityje.
Antrame trisdešimtuke
Pagal materialines gyvenimo sąlygas Rokiškio
rajono savivaldybė atsidūrė
44 vietoje (0,24), o kaimynai: Biržai – 13 vieta (0,28),
Utena – 18 (0,28), Kupiškis
– 21 (0,27), Anykščiai – 49
(0,23), Zarasai – 57 (0,22).
Pagal gyventojų verslumą ir verslo konkurencingu-
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Atnaujins kasmet
2012 metų lapkritį pirmą
kartą viešai pristatytas savivaldybių GKI. Šiemet jis
buvo patobulintas naujais rodikliais bei papildytas 2019-
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Rokiškio lopšelis - darželis „Varpelis“ – ir vėl „Lietuvos mažųjų žaidynėse“
Tūkstančiai su malonumu sportuojančių ikimokyklinukų - tokį rezultatą
pavyko pasiekti didžiausio darželinukams skirto
sporto projekto „Lietuvos
mažųjų žaidynės“ organizatoriams. Šiemet net
44 tūkst. dalyvių sportavo nuotoliniuose užsiėmimuose, 426 projekto
dalyvės ikimokyklinio ugdymo įstaigos rengė sporto šventes įstaigų viduje,
o gegužės 7 d. po dviejų
pandemijos metų pertraukos Panevėžyje prasidėjo
jau 8-ojo žaidynių sezono
finalinis etapas – didieji festivaliai, kurių per
ateinantį mėnesį bus surengta net 10. Šią šventę
aplankė projekto globėja
Pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, olimpinė
čempionė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) prezidentė Daina
Gudzinevičiūtė. Su vaikais
bendravo ir užsiėmimus
stebėjo olimpietės dviratininkės Simona Krupeckaitė bei Olivija Baleišytė.
Pirmajame šio sezono didžiajame festivalyje dalyvavo 33 ikimokyklinio
ugdymo įstaigų komandos
iš Panevėžio, Panevėžio
rajono, Pasvalio, Anykščių, Biržų, Kėdainių, Pažagienių ir Rokiškio. Rokiškio rajoną atstovavo
dvi ikimokyklinio ugdymo įstaigos – šio projekto
senbuviai Rokiškio lopšelis – darželis „Varpelis“
bei pirmą kartą festivalį
aplankęs Rokiškio rajono Obelių gimnazijos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.
Apie dalyvavimą „Mažųjų
žaidynėse“ pakalbinome
lopšelio – darželio „Varpelis“ judesio korekcijos
specialistę Rasą Tūskaitę
ir ikimokyklinio ugdymo
mokytoją, judesio korekcijos specialistę Viktoriją
Liachovičiūtę.
- Kada lopšelis-darželis
„Varpelis“ pradėjo dalyvauti „Mažųjų žaidynėse“?
- Dalyvaujame nuo pat
„Mažųjų žaidynių“ startavimo pradžios. 2014 metais
dalyvavome pirmoje ,,Lietuvos mažųjų olimpiadoje“,
o jau 2017-aisiais prisijungėme prie atsinaujinusio
projekto ,,Lietuvos mažųjų
žaidynės“, kurio nepraleidžiame nei vienais metais.
- Kaip nuo pat pradžių
sekėsi?
- Manau, sekėsi labai
gerai, nes labai stengėmės,
buvome azartiškai nusiteikę,

todėl ir lydėjo sėkmė.
- Kiek vaikučių žaidynėse dalyvauja šiemet?
- Kiekvienais metais žaidynėse dalyvauja visi įstaigos ugdytiniai, nuo lopšelio
iki priešmokyklinės grupės,
nes ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias formuoti įgūdžius,
įpročius ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą),
o projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ – puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį
aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą,
supažindinanti su garbingo
varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo
galimybėmis.
- Kokias rungtis estafetėse reikia įveikti?
- Žaidynių pagrindas –
skirtingų estafečių varžybos. Specialios užduotys yra
skirtos visapusiškam vaikų
fizinių savybių lavinimui.
Žaidynių dalyviai bėgioja,
šuoliuoja, laipioja, mėto,
treniruoja pusiausvyrą ir žaidžia žaidimus, lavinančius
skirtingus judesius. Veiklos
yra paremtos fizinio raštingumo idėjomis.
- Ar iki dalyvavimo varžybose darote treniruotes?
- Mūsų įstaiga ištisus metus yra fiziškai aktyvi. Net
ir karantino metu ,,Mažųjų
žaidynių“ organizatoriai pakoregavo visą projekto eigą.
Prieš varžybas, kas savaitę
gaudavome nuotolines video
pamokėles, kurias vesdavo
skirtingi treneriai iš visos
Lietuvos miestų. Viso buvo
7 pamokėlės.
„Lietuvos mažųjų žaidynių“ pagrindas – skirtingų
estafečių varžybos, kurios
yra organizuojamos trimis
etapais. Pirmajame etape
dalyvauja visi įstaigos ugdy-

tiniai ir bendruomenė. Antrajame etape įstaigos deleguoja komandą (3 mergaitės,
3 berniukai) atstovauti lopšelį-darželį. Šiame etape komandos turi galimybę gauti
kvietimą į 3 etapą - festivalį.
Trečiasis etapas - 4 festivaliai, kuriuose visi dalyviai
tampa nugalėtojais. Siekiama, kad kuo daugiau vaikų
patirtų džiaugsmą ir pozityvias emocijas sportuodami.
Žaidynių estafetės yra
sukuriamos ikimokyklinio
ugdymo kūno kultūros pedagogų taip, kad būtų ugdomi
įvairūs ikimokyklinio amžiaus vaikų fiziniai gebėjimai, tad „Lietuvos mažųjų
žaidynėse“ svarbiausia yra
taisyklingas vaikų fizinis ugdymas ir olimpinių vertybių,
tokių, kaip draugystė, tobulėjimas ir pagarba, diegimas.
- Kokiose išvykose, susijusiose su žaidynėmis, dalyvavote?
- Dalyvaudavome rajoninėse varžybose, kur nugalėję
gaudavome teisę dalyvauti
finaliniuose
festivaliuose.
Vaikai vyko į didžiuosius
Lietuvos miestus: Panevėžį,
Kauną, Vilnių, Jonavą. Šiais
metais finaliniame festivalyje rezultatai nebuvo fiksuojami ir taškai neskaičiuojami. Visos rungtys įvertintos
įrašais „puiku“. Individualūs
pasiekimai ir komandinė
sėkmė įvertinami žodžiu.
Viskas pagrįsta bendruomeniškumu. Atlikus užduotį, tai
pažymima specialiu antspaudu komandiniame Žaidynių
dalyvių pase.
- Kaip vertinami pasiekimai žaidynėse?
- I-ojo ir II etapo etapo dalyvių apdovanojimai:
„Lietuvos mažųjų žaidynių“
dalyvio diplomas (vaikams),
padėka „už dalyvavimą projekte“ (pedagogams), padėka įstaigos bendruomenei už

žaidynių I-ojo ir II-ojo etapų
organizavimą. III-iojo etapo dalyvių apdovanojimai:
„Lietuvos mažųjų žaidynių“
medaliai, dalyvio pasai, atminimo dovanos.
- Kokių pasiekimų „Mažųjų žaidynėse“ pavyko
pasiekti?
- Didžiausias pasiekimas,
kad gavome galimybę išvykti į finalinį festivalį.
- Kaip patys vaikučiai
priima dalyvavimą žaidynėse? Kaip tai vertina jų
tėveliai?
- „Mažųjų žaidynės“ vienas didžiausių ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų
sporto projektų. Juo siekiama vaikus įtraukti į jiems
patrauklias fizinio aktyvumo
veiklas, sukeliant džiaugsmą
sportuojant, bendraujant. Čia
patirtos geros emocijos nuo
mažų dienų stiprina sveikatą.
Ieškome naujovių, idėjų,
norime paskatinti ir įtraukti
vaikus į fizinę veiklą, sukelti
didesnį norą sportuoti, judėti, parodyti, jog fizinis aktyvumas gali būti įvairus ir
nenuobodus. Šiuolaikiniams
vaikams patinka iššūkiai ir
naujovės, todėl būtent šis
projektas yra galimybė visa
tai patirti. Tobulėja ne tik
ugdytiniai, bet ir pedagogai.
Kiekvienais metais, prieš
žaidynių pradžią, vyksta seminarai pedagogams. Čia
ugdymo įstaigų darbuotojai supažindinami su fizinio
aktyvumo renginių organizavimo metodika, jie gilina teorines žinias bei patys
išbando sportinius užsiėmimus, kuriuos vėliau pristato
vaikams. Labai džiaugiamės,
kad šiais metais prie žaidynių prisijungė ir kiti mūsų
kraštiečiai - Rokiškio rajono
Obelių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo skyrius. Norime
paskatinti ir kitas įstaigas da-
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lyvauti šiame projekte, nes
tai puiki galimybė ugdyti ne
tik vaikų fizinę, bet ir emocinę sveikatą, diegti fizinio
raštingumo įpročius, suteikti pedagogams įvairių idėjų,
būdų kaip sėkmingai prisidėti prie patrauklaus vaikų
fizinio judėjimo.
„Lietuvos mažųjų žaidynės“ - lyg gyvenimo būdas,
mokantis vaikus pamilti
sportą. Užsiimdami žaidynių
veiklomis, vaikai nejaučia,
kad mokosi, nes užduočių
įvairovė leidžia atsipalaiduoti, tiesiog būti lauke, leisti
laiką su draugais. Sportas, fizinis aktyvumas mūsų įstaigai nėra naujiena. Sportuojančius vaikus mato ir mūsų
patys mažiausi, kuriems dėl
to kyla noras sportuoti. Kiekvienoje grupėje galime rasti interaktyvias lentas, kurios
suteikia galimybę vaikams
čia ir dabar pamatyti pačias
naujausias užduotis, pratimus, viską išbandyti kartu su
mokytojomis.
- Kuriame žaidynių etape dabar esate?
- Trečiame.
- Kur artimiausiu metu
žadate vykti?
- Kaip tik šį šeštadienį dalyvavome finaliniame
festivalyje Panevėžyje. Parsivežėm begales nuostabių
įspūdžių, naujos patirties.
Džiaugiamės nauja draugyste su vaikais ir pedagogėmis
iš Obelių. Su jais į festivalį
nuvykome ir parvykome
kartu, nutarėme ir toliau bendradarbiauti.
Įspūdžiais iš didžiojo
„Lietuvos mažųjų žaidynių“
festivalio ką tik grįžusios pasidalino Rasa ir Viktorija.
„Džiaugiamės, kad ir
vaikai iš Obelių mokyklėlės
įsitraukė į projekto veiklas
ir tikimės tolesnės draugystės bei susitikimų su jais
žaidynėse. Vaikams įspūdį

padarė šiltai bendravusi bei
festivalyje dėmesį vaikams
skyrusi Lietuvos Pirmoji ponia Diana Nausėdienė, žinomi sportininkai, olimpiečiai.
Festivalį pradėjome bendra
mankšta. Vaikai bei festivalio dalyviai iškilmingai davė
priesaikas. Vaikai įveikė dešimt rungčių vaizdingais pavadinimais: „Spalvingosios
lazdos“, „Žaidžiame jogą“,
„Kamuolių fiesta“, „Parašiutas“, „Tinklinis“, „Varlės keliauninkės“, „Greičio
ruožas“, „Linksmoji žvejyba“, „Foto sienelė“, „LTMŽ
draugystės alėja“. Veiklos
vaikams davė daug gerų
emocijų, o jas stebint – ir
mums. Šventę vainikavo
iškilminga
apdovanojimų
ceremonija, kurios metu
visi dalyviai buvo paskelbti
nugalėtojais, o jiems įteikti
medaliai, taurės ir atminimo
dovanėlės. Norime pasakyti,
kad be reikalo dabar nuvertinamas fizinis aktyvumas
– judėjimas įtakoja bendrą
žmogaus savijautą, lavėjimą
ne tik fizine prasme, bet ir
emocine, skatina protinę raidą. Jeigu vaikai noriai sportuos nuo mažų dienų, tai taps
įpročiu ir jiems gyvenime
tik padės“, - dalinosi mintimis tiek Rasa Tūskaitė, tiek
Viktorija Liachovičiūtė, grįžusios iš šventės Panevėžyje.
Projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“ organizuoja
Lietuvos tautinis olimpinis
komitetas ir Respublikinė
ikimokyklinio ugdymo kūno
kultūros pedagogų asociacija. Projektą globoja pirmoji
šalies ponia Diana Nausėdienė. Projektas iš dalies finansuojamas Sporto rėmimo
fondo lėšomis, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
Rita GRIGALIENĖ
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Gegužės 17 d. minima partizanų
pagerbimo, kariuomenės ir
visuomenės vienybės diena.
Šia žinute kreipiamės į seniūnijų seniūnus ir visą visuomenę primindami ir kviesdami aktyviai tvarkyti aplinką bei pažinti mūsų krašto laisvės kovotojus
menančias istorines vietas.
Prašome aplankyti ir švarinti pamiškėse, pakelėse,
palaukėse esančių paminklinių ženklų, laisvės kovotojams vietas.
Nors paminklų aplinkos tvarkymas bei priežiūra vykdomi ir be akcijų, bet gal būt ši žinutė, paskatins prisiminti tas vietas, kurios yra atokiau, nes po žiemos
reikia sutvarkyti.
Skelbiame seniūnijose esančių atminimo vietų sąrašą.
Dėkojame.
Pagarbiai,
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius Andrius Burnickas
Laisvės kovų įamžinimo komisija ir
pirmininkė Jūratė Čypienė
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Krošinskių „pilaitė“– pradėtas kelias rekonstrukcijos link

Rokiškio rajono savivaldybė pasirašė sutartį su
UAB „Rokiškio apdaila“
dėl Krošinskių „pilaitės“
avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių
priemonių įrengimo ir neatidėliotinų saugojimo darbų. Sutarties vertė – 71
683 Eur, o lėšos skirtos iš
valstybės biudžeto paveldotvarkos programos.

Reikėjo imtis skubių
darbų
Rokiškio dvaro ansamblio alaus darykla – vienas
įdomiausių, išskirtiniausių
pastatų Rokiškyje. Jo istoriją gaubia romantikos aura:
darykla įamžinta ir dailės
kūriniuose, o paslapčių išsiilgę rokiškėnai jai sukūrė
romantišką „Krošinskių pilaitės“ istoriją. Tiesa, mažai
ką bendro turinčią su tikrove. Tačiau pastatas svarbus ir
vertingas ne tik dėl jo unikalios architektūros, bet ir dėl
to, jog šalia jo – pačios ankstyviausios Rokiškio istorijos
klodai.
Meras Ramūnas Godeliauskas mano, kad verta dėti
visas pastangas, kad šis pas-

tatas būtų išsaugotas. Tam
savivaldybė atliko didžiulį įdirbį. „Rekonstrukcijai
ruošėmės ilgai. Savivaldybė
savo lėšomis užsakė ekspertizę dėl pastato avarinės
būklės nustatymo, buvo parengtas avarinės grėsmės
pašalinimo projektas. Visa
tai kainavo per 11 tūkst. Eur.
Tačiau tai buvo labai svarbi
ir savalaikė investicija“, –
kalbėjo meras.

Šalins grėsmes
„Džiaugiuosi, kad artimiausiu metu – birželį –
prasidės avarinės grėsmės
šalinimui ir pastato apsaugos
priemonių rengimo darbai.
Bus nuimta pastato įdubusio
stogo dalis, nuimtos čerpės.
Tada specialistai sutvarkys
ir sutvirtins medines konstrukcijas bei uždės laikiną
cinkuotą stogo dangą. Be to,
bus tvarkoma ir likusi stogo
dalis. Žinoma, tokius darbus reikėjo atlikti prieš gerą
dešimtmetį, tačiau dabar,
bene svarbiausia užduotis
šiai puikiai vietai, viešajam
ir privačiam sektoriui bendradarbiaujant, atrasti idėją,
kuri įpūstų gyvybę tokiam

pastatui ir jis netaptų dar vienu muziejiniu eksponatu“, –
teigė savivaldybės administracijos direktorius Andrius
Burnickas.
Tai tik pirmasis darbų
etapas. „Toliau jau bus judama viso pastato rekonstrukcijos link“, – sakė meras.
Rajono meras atviras:
kiek valdžių, merų keitėsi,
kiek buvo žadėta, o šis unikalus pastatas taip ir buvo
avarinės būklės. Rekonstrukcijos projektas – laikui
ir lėšoms imlus procesas.
Tokių tvarkytinų objektų
šalyje daugybė. Pasirinkta
strategija: geriau iš pradžių
parengti prašymus finansuoti mažesniems darbams. O
tada, kai jau valstybė pradėjo
investuoti į šį pastatą, ir visai
jo rekonstrukcijai gauti lėšų
bus paprasčiau. „Projekto
parengimas – ilgas procesas:
reikės užsakyti papildomus
archeologinius tyrimus, projektavimo darbus, parengti
atskirą vertybių tvarkymo
projektą“, – tolesnę rekonstrukcijos darbų eigą vardino
meras.
Kad rekonstrukcijos procesas vyktų kuo sparčiau,

R. Godeliauskas vyko į susitikimą su Kultūros paveldo departamento vadovu
Vidmantu Bezaru aptarti ir
argumentuotai
paaiškinti,
kodėl šiam pastatui būtina
pirmiausia pašalinti avarijos
grėsmę, o vėliau ir rekonstruoti. „Alaus darykla – unikalus ir labai svarbus paveldo objektas. Jo apsaugojimas
turi būti mūsų prioritetas.
Kultūros paveldo departamento vadovas ir specialistai
atidžiai išklausė mūsų argu-

mentus ir priėmė reikiamus
sprendimus“, – sakė meras.
Jis tiki, kad pastato laukia
šviesi ateitis.
Vadovai sutaria – reikia
rokiškėnų pagalbos
Kuriant rekonstrukcijos
projektą būtina ir idėja, kas
po rekonstrukcijos šiame
pastate bus. Dvaro alaus darykla, akivaizdu, savo pirmykštės paskirties neteko.
Pastatas turi tarnauti visuomenės poreikiams. Todėl

visuomenė kviečiama teikti
idėjas ir pasiūlymus, kas čia
turi būti. „Jau yra siūlymų
įrengti dailės galeriją, amatų centrą, senovinių plytų
ar čerpių gamybos fabrikėlį.
Pastatas turi būti lankomas,
duoti naudą ne tik muziejui,
ne tik miestui, bet ir visiems
rokiškėnams. Tad nekantriai
laukiame idėjų ir pasiūlymų“, – sakė rajono meras R.
Godeliauskas.
Rokiškio rajono
savivaldybės inform.

Tęsiamas Rokiškio rajono savivaldybės
strateginio plėtros plano iki 2030 metų rengimas

Baigiantis 2021 metams Rokiškio rajono savivaldybė parengė Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. aplinkos
analizės dalį, kurioje buvo atlikta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2022 m. įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė,
Rokiškio rajono savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė, reprezentacinė savivaldybės gyventojų apklausa, savivaldybės aplinkos analizė ir susitikimų su darbo grupėmis metu nustatytos pagrindinės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.
Dabar Rokiškio rajono savivaldybė tęsia pradėtą darbą ir iki 2022 metų pabaigos siekia parengti visą Rokiškio rajono savivaldybės strateginį
plėtros planą iki 2030 m. bei patvirtinti jį savivaldybės taryboje. Antrojo etapu metu bus parengta Rokiškio rajono savivaldybės strateginio
plėtros plano iki 2030 m. Koncepcija. Ją sudarys Savivaldybės vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai bei juos įgyvendinantys rodikliai. Koncepciją planuojama parengti ir pristatyti visuomenei šių metų rugsėjo mėnesį. Parengus Koncepciją, bus rengiama Rokiškio rajono savivaldybės
strateginio plėtros plano iki 2030 m. Strategija, kurią sudarys strateginio plėtros plano įgyvendinimo priemonės, regiono plėtros plano
pažangos priemonėms įgyvendinti suplanuoti projektai bei kiti savivaldybės lėšomis ﬁnansuojami projektai, preliminarus lėšų poreikis ir jų
įgyvendinimui reikalingi ﬁnansavimo šaltiniai, atsakingi vykdytojai. Parengus Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030
m. projektą, bus galimybė su juo susipažinti Savivaldybės gyventojams, verslo atstovams teikti pasiūlymus, įžvalgas. Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. Projektas planuojamas parengti iki šių metų lapkričio mėn. pabaigos, o tvirtinti jį numatoma
gruodžio mėn. savivaldybės tarybos posėdyje.
Rengiant Rokiškio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą aktyviai įsitrauks Rokiškio rajono savivaldybės Strateginių planų rengimo ir
įgyvendinimo priežiūros darbo grupė bei 2021-10-29 Rokiškio rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. MV-30 patvirtintos trys tematinės
darbo grupės:
–Ekonominės aplinkos kartu su jai reikalingais žmogiškaisiais ištekliais užtikrinimo, verslo, žemės ūkio, turizmo, švietimo, sporto ir kultūros
puoselėjimo darbo grupė, apimanti rajono ekonomikos, verslo ir investicijų pritraukimo, žemės ūkio, turizmo ir paveldo, švietimo ir ugdymo,
sporto bei ﬁzinio aktyvumo, kultūros sritis;
–Socialinės ir bendruomeniškos aplinkos, viešojo valdymo bei savivaldybės įvaizdžio formavimo darbo grupė, apimanti rajono sveikatos
priežiūros, socialinės apsaugos, vaikų ir šeimos gerovės, visuomenės saugumo ir prevencijos, viešojo valdymo, informacinių technologijų,
viešųjų ryšių ir Savivaldybės įvaizdžio, jaunimo, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų reikalų bei jų įtraukimo į sprendimo priėmimą
sritis;
–Aplinkos apsaugos ir atliekų tvarkymo užtikrinimo, komunalinių paslaugų ir savivaldybės infrastruktūros darbo grupė, apimanti rajono
aplinkos apsaugos, gyvenamosios aplinkos, atliekų tvarkymo, susisiekimo, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, energetikos ir kitos inžinerinės infrastruktūros, transporto, seniūnijų ir kitų savivaldybės teikiamų paslaugų, teritorijų planavimo sritis.
Strateginio plėtros plano parengimo paslaugas ir konsultacijas teikia UAB „Generalis“ ekspertai. Kviečiame sekti informaciją Rokiškio rajono
savivaldybės elektroninėje svetainėje, adresu https://rokiskis.lt/rokiskis-2030/, „Facebook“ paskyroje ir prisidėti prie Rokiškio rajono savivaldybės plėtros.
Užs. 1750
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Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 7320/0003:310 ir
7320/0003:311), esančių Duokiškio mstl., Rokiškio r., savininką
G.V., kad UAB „Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2022-05-25 14 val. vykdys
žemės sklypo (kadastro Nr. 7320/0003:175), esančio Duokiškio
mstl., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Geo
optimus“ matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis, el.
paštu ramunas7@gmail.com arba telefonu 8 685 77037

Nuoširdžiai užjaučiame Albiną Urboną dėl
sesers mirties.
Buvę bendradarbiai.

Nuoširdžiai užjaučiame Albiną Urboną dėl
sesers mirties.
Nepriklausomybės a. 13a namo gyventojai.

Užs. 1746

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 7320/0003:196), esančio Duokiškio mstl., Rokiškio r., savininką T.K., kad UAB „Geo
optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvaliﬁkacijos pažymėjimo
Nr.2M-M-59) 2022-05-25 15 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 7320/0003:178), esančio Duokiškio mstl., Rokiškio r., ribų
ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Geo
optimus“ matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis, el.
paštu ramunas7@gmail.com arba telefonu 8 685 77037

Užs. 1747

Informuojame žemės sklypo Nr.7397/0002:343 esančio Žiobiškio
k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvaliﬁkacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-05-26 d. 10 val. vykdys
žemės sklypo Nr.7397/0002:67 esančio Žiobiškio k., Rokiškio k.
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

Užs. 1744

Svarbi informacija savivaldybės ir socialinių būstų nuomininkams:
nepriklausomą elektros tiekėją privaloma pasirinkti savarankiškai!
Praėjusiais metais Lietuvoje prasidėjo elektros rinkos liberalizavimas, kai palaipsniui atsisakoma visuomeninio elektros tiekimo. Todėl, vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio
būsto nuomos bei būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos
mokesčio dalies kompensacijų apskaičiavimo, mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašu bei Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo už šaltą ir
karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas tvarkos aprašu, šalto ir karšto vandens, elektros
energijos, dujų ir šiluminės energijos vartojimo pirkimo-pardavimo
sutartis su tiekėjais sudaro valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų
patalpų nuomininkai, jeigu nuomos sutartyse nenumatyta kitaip.
Už gyvenamosiose patalpose faktiškai sunaudotą šaltą ir karštą
vandenį, elektros energiją, dujas ir šiluminę energiją atsiskaito pagal nustatytąja tvarka įrengtų apskaitos prietaisų rodmenis arba
kita vartojimo ar nuomos sutartyse nustatyta tvarka.
Remiantis minėtuose teisės aktuose nustatytu teisiniu reguliavimu,
visi savivaldybės ir socialinių būstų nuomininkai privalo savarankiškai pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją ir su juo sudaryti
sutartį:
• iki 2022 m. birželio 18 d. vartotojams, patenkantiems į antrąjį etapą, sunaudojantiems 1000–5000 kWh elektros energijos per metus,
reikia pasirinkti nepriklausomą tiekėją ir su juo sudaryti sutartį.
• iki 2022 metų gruodžio 18 d., gyventojams, sunaudojantiems iki
1000 kWh elektros energijos per metus, reikia pasirinkti nepriklausomą tiekėją ir su juo sudaryti sutartį.

www.rokiskiosirena.lt
Užs. 1748

Literatūrinė vaivorykštė Rokiškio
Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio
viešoji biblioteka pradėjo
vykdyti projektą (finansiniai rėmėjai – Lietuvos
kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė)
„Literatūrinė vaivorykštė“.

Jo tikslas – parodyti kokia marga kaip vaivorykštė
yra literatūra ir koks platus
jos poveikis žmogui (pažintinis, ugdomasis, laisvalaikio, saviugdos, gydomasis ir
kt.). Numatytas 10 renginių
ciklas. Du iš jų jau įvyko:
balandžio mėn. vyko susitikimas su garsia Lietuvos
meteorologe Audrone Galvonaite ir jos knygos „Paskui orus jų klystkeliais: paprastai – apie klimatą, vėją,
debesis ir meteorologinius
reiškinius“
pristatymas.
Renginys turėjo dangiškai
mėlynos spalvos kodą. Gegužės mėn. vyko violetinis
poezijos ir muzikos vakaras
su poetais Rimvydu Stankevičiumi, Aivaru Veikniu ir
aktoriumi, dainuojamosios
poezijos atlikėju Mindaugu
Ancevičiumi.
Savo žiūrovo dar laukia šie renginiai: edukacija
„Veidaknygė“, kurios dalyviai bus supažindinti su
knygomis, skaitys jų ištraukas, pasirinks patinkantį
personažą, kuris specialistų
bus grimuojamas ant jų vei-

Nepriklausomas rajono laikraštis

dų. Rudenį vyks literatūrinis-psichologinis dialogas
„Ko reikia gyvenime, kad
būtum laimingas, būdamas
savimi“ (psichologas Tomas Lagūnavičius), skirtas
„visiems savęs ieškantiems,
smalsiems, kuriantiems ir
svajojantiems“,
performansas „Garso, šviesos ir
teksto dermė“, kurio sukurta aplinka mokys sutelkti
dėmesį, atsipalaiduoti ar
stimuliuoti pojūčius, žadinti ar nuraminti emocijas
bei mintis, lavins emocinį intelektą ir socialinius
įgūdžius. Numatytos trys
kūrybinės dirbtuvės: literatūrinio žodžio kūrėjams
neformalią kūrybos sesiją
„Haiku dirbtuvės“, skatinančią kūrybines galias ir
keliančią iššūkius kūryboje
ves aktorius, poetas, bardas
Mindaugas Valiukas. Pasakojimo dirbtuvių „Įtraukianti istorija: pasakojimo
menas“ metu bus mokoma
pasakojimo meno metodų,
skirtų vaizduotės lavinimui
įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms. Kūrybinės dirbtuves „Kaip
geriau suprasti save ir kūrybą“, remdamasi mūsų regiono žymių poetų kūryba,
ves poetė Jūratė Sučylaitė.
Ji mokys atrasti save kūryboje, ieškoti naujų raiškos
formų, bandyti naujus žanrus bei kalbos būdus. J. Sučylaitė (gydytoja psichote-

rapeutė) praves užsiėmimą
„Nerimas, jo suvaldymas“,
supažindindama su biblioterapija – sveikatinimo
būdu. Pasitelkdama literatūros kūrinius, gydytoja
su grupe dalyvių, kuriems
aktuali terapijos tema, spręs
būties klausimus ir mokys
suvaldyti nerimą. Abu susitikimai su poete, gydytoja numatomi birželio 17
d. Artimiausias renginys
– birželio 8 d. 17.30 val.
– alyvinis vakaras su aktoriais Juozu Gaižausku ir
Emilija Latėnaite. Jo metu
vyks knygų „Dievas su šlepetėmis“ ir „Tigras, glostantis pėdas“ pristatymas
bei autorinių dainų koncertas.
Be renginių dar vykdoma kita veikla – paskelbtas
poetinis fotografijos/video
konkursas „Vaivos juosta“
(iki 2022 m. rugsėjo 1 d.),
kurio laureatai bus apdovanoti baigiamajame projekto
renginyje.
Visi renginiai yra nemokami. Maloniai kviečiame
bendruomenę lankytis juose ir dalyvauti konkurse.
Projekto vadovė, Rokiškio J. Keliuočio viešosios
bibliotekos direktorės pavaduotoja Daiva Vilkickienė.
Rokiškio rajono
savivaldybės Juozo
Keliuočio viešosios
bibliotekos inform.

ANTRADIENIS 05.17

PIRMADIENIS 05.16

SEKMADIENIS 05.15

ŠEŠTADIENIS 05.14
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05:05 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Klauskite daktaro
08:00 Beatos virtuvė
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
11:45 Maži, bet ypatingi:
vorai
12:35 Lotynų Amerikos
platybėse
13:30 Jaunasis
Montalbanas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius

06:00 Daktarė Kovalčiuk
08:00 Vyrų šešėlyje. Ona
Vytautienė
08:30 Eko virusas
09:00 Aiškiaregė
10:00 Vantos lapas
10:30 Klausimėlis
11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 Vieno nusikaltimo
istorija
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 Kaip naciai

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva
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 Premjera. Ponių
rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
08:55 Detektyvas Monkas
3
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
16:00 Žinios
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 Lietuvos sienos

2022-05-13
20:30 Panorama
21:00 Valanda iki „Eurovizijos“
22:00 Eurovizija 2022. Finalas
02:00 Inid
03:25 Euromaxx
04:00 Jaunasis Montalbanas
Tv3
05:30 Mikė
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
08:30 Simpsonai
09:00 Amžius ne riba
09:30 Sveikata.lt
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu
pralaimėjo karą
22:30 Žinios
23:00 Vieno nusikaltimo
01:00 Pėdsakas. Ukraina
02:50 Reali mistika
03:35 Lietuvos dvarai
04:00 Miško balsas
04:20 Aiškiaregė
05:10 Inovacijų DNR
05:35 Vantos lapas.

11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Didysis barjerinis rifas
12:35 Laukinė karalystė
13:45 Šuns dienos
16:05 Prancūziškas bučinys
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
21:30 Atsiprašome, neradome jūsų
23:40 Palikti vandenyne 3. Tarp
ryklių
01:10 Nesunaikinamieji
03:15 Kaip mylėtis angliškai?
05:10 Elementaru

09:05 Vasaros stovyklos sala
09:35 Ogis ir tarakonai
09:55 Klara ir stebuklingasis
drakonas
11:40 Laisvės troškimas
13:55 Atsargiai - gorila!
15:45 Gamtos jėgos
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Kung Fu Panda 2
21:20 Striksės
23:10 Be įsipareigojimų
01:20 Bėgte visą naktį

09:30 Sveikatos kodas televitrina
10:00 Neatrasta Indonezija
11:10 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:15 Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos
13:30 Pragaro virtuvė
14:30 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Kaukės
22:00 Sąjungininkai
00:25 Pjūklas 3D. Spąstai atgyja
02:15 Kolibrio efektas

Lnk

Btv

Lrytas

05:05 Volkeris, Teksaso reindžeris
05:50 Programos pabaiga
06:35 Neramūs ir triukšmingi
07:05 Bunikula
07:35 Deksterio laboratorija
08:05 Padūkėlių lenktynės
08:35 Tomo ir Džerio šou

06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
08:00 Varom!
08:30 Pričiupom!
09:00 Sveikatos kodas

06:00 „Daktarė Kovalčiuk
07:00 „Daktarė Kovalčiuk
08:00 „Vyrų šešėlyje
08:30 Eko virusas
09:00 „Aiškiaregė
10:00 Vantos lapas
10:30 Klausimėlis

09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Didysis Lūžių slėnis –
laukinė Afrikos širdis
13:10 Kengūriukas Džojis
15:10 Pito drakonas
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai
22:30 Paskutinė riba

13:00 Įsivaizduok tai
15:10 Šeimos savaitgalis
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Indiana Džounsas ir krištolo
kaukolės karalystė
21:55 Tamsusis internetas
00:00 Nuostabusis Bertas
02:00 Striksės

Beru Grilsu
12:45 Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos
13:55 Pragaro virtuvė
14:55 Ekstrasensų mūšis
17:00 etsafe–LKL čempionatas
19:30 Juodasis sąrašas
20:30 Supermenas ir Luiza
22:30 Sūnus paklydėlis
23:30 Narkotikų prekeiviai.
Meksika
00:40 Sąjungininkai

Lnk

06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Baltijos galiūnų čempionatas
08:00 Varom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
III-iasis etapas
10:00 Pričiupom!
10:30 Neatrasta Indonezija
11:40 Negyvenamose salose su

Tv3
05:10 Elementaru
06:00 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
08:30 Simpsonai
09:00 Svajonių ūkis
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Viena byla dviem
00:10 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Vizionieriai. Pakui Hardware
05:15 Ponių rojus
Tv3
06:15 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
08:00 Svajonių sodai
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Viena byla dviem
00:10 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuvos sienos
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 Vizionieriai
05:15 Ponių rojus

05:10 Moderni šeima
06:00 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 Keista šeimynėlė
07:30 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys

06:30 Neramūs ir triukšmingi
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija
08:00 Padūkėlių lenktynės
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Vasaros stovyklos sala
09:30 Katinas su skrybėle
11:10 Misija "Pelėdos
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
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 Žmogus be praeities
00:20 Bulis
01:25 Elementaru
02:20 Majų baikerių klubas
03:45 Mikė
04:15 Bulis
05:10 Moderni šeima
Lnk
06:00 Rimti reikalai 4
06:30 KK2 penktadienis
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv

05:10 Inovacijų DNR
05:35 Vantos lapas. Laida apie
pirties malonumus
06:00 Daktarė Kovalčiuk
08:00 Miško balsa
08:30 Kaimo akademija
09:00 Aiškiaregė

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 Nuo... Iki....
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios.
22:30 Kvailių nėra
00:45 Paskutinis laivas
01:45 Tamsusis internetas
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris

12:35 Privatus detektyvas
Magnumas
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Šarvuotis
22:50 Juodasis sąrašas
23:50 Sūnus paklydėlis
00:50 Narkotikų prekeiviai.
Meksika
02:00 Supermenas ir Luiza

Btv

05.14 Programa
05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Eko virusas
07.00 Švarūs miestai
07.30 Aiškiaregė
10.05 Gyvenimo linija
11.10 Neišsižadėk

06:05 Privatus detektyvas
Magnumas
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Neatrasta Indonezija
11:35 Mentalistas

08:00 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Aistros spalva
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 Prieš srovę
20:30 Tautos tarnas
21:00 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Išlaisvinimas
00:20 Bulis
01:25 Elementaru
02:25 Perėja
03:25 Mikė
03:55 Bulis
04:55 Moderni šeima

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50 Ūkininkas ieško žmonos
11:10 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 4
21:30 Žinios
22:30 Amerikietis
00:40 Paskutinis laivas.
01:40 Kvailių nėra
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris

Lnk

06:05 Privatus detektyvas Magnumas
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Iškvietimas

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Nuo... Iki...
07:30 KK2

Lrytas

Btv

Lrytas

11:35 Mentalistas
12:35 Privatus detektyvas Magnumas
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Seklys ir Makaulė
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom!
21:00 Moteris-Katė
23:05 Šarvuotis
00:55 Strėlė
01:55 Akloji zona
Lrytas
05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Inovacijų DNR
08.00 Daktarė Kovalčiuk
09.00 Pėdsakas. Ukraina
10.05 Gyvenimo linija
11.10 Neišsižadėk
12.15 TV parduotuvė
12.30 Lietuva tiesiogiai
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11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 Vieno nusikaltimo istorija
14:00 Pėdsakas. Ukraina
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 Kaip naciai pralaimėjo karą
22:30 Žinios
23:00 Vieno nusikaltimo istorija
01:00 Pėdsakas. Ukraina
02:50 Reali mistika
03:35 Lietuvos dvarai
04:00 Miško balsas
04:20 Aiškiaregė
05:10 Inovacijų DNR
05:35 Vantos lapas
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Klausimėlis
11:00 Bušido ringas
11:30 Švyturių žmonės
12:00 Vieno nusikaltimo istorija
16:30 24/7
17:00 Lietuva tiesiogiai
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 Reali mistika
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 24/7
22:30 Žinios
23:00 Vieno nusikaltimo istorija
02:50 Reali mistika
03:35 24/7
04:20 Aiškiaregė
05:10 Mažos mūsų pergalės
05:14 Programa
05:15 Vantos lapas
05:45 Bušido ringas
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
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 24/7
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvenimo linija
03.55 24/7
04.35 Reali mistika
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteri
16.30 #Ne spaudai
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 #Ne spaudai
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 TV parduotuvė
02.45 Mokslo ritmu
03.00 Gyvenimo linija
03.55 Ne spaudai
04.35 Reali mistika

2022-05-13
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PASLAUGOS

• Medžių genėjimas, vėjovartų
tvarkymas, žolės pjovimas,
krūmų pjovimas, gyvatvorių
formavimas, medžių kirtimas,
malkų ruošimas, žemės
dirbimas, greideriavimas.
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

• Žolės pjovimas trimeriu.
Tel. 8 613 31 097. Rokiškis
• Nereikalingų baldų
išvežimas, statybinių šiukšlių
išvežimas, metalo laužo
išvežimas, šiferio išvežimas,
buitinės technikos išvežimas,
perkraustymo, pervežimo
paslaugos, atvežame Jūsų
nusipirktus daiktus iš tokių

prekybos centrų kaip Senukai,
Bikuva ir kt.
Tel. 8 623 42 402. Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą,
atsijas, durpes, juodžemį.
Statybinio laužo, grunto
išvežimas. Vežame mažais ir
dideliais kiekiais, padidinto
pravažumo transportu.
Automobilių, krovinių,
žemės ūkio technikos
transportavimas. Savivarčio
paslaugos.
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje.
Avarinis automobilių
atrakinimas. Sumaišyto kuro
ištraukimas, išvalymas ir
paruošimas eksploatacijai.
Užvedimas išsikrovus
akumuliatoriui.
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• RUF Medienos briketai ir
6mm granulės iš sandėlio
Rokiškyje. Greitas
pristatymas.
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Pjauname medieną gateriu
Panemunyje. Taip pat
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išpjauname iš savo medienos
pagal užsakymą.
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Vežu į gydymo įstaigas, oro
uostus ir kitur. Jei reikia palaukiu . Tel. 8 684 48 006.
Rokiškis
• Atliekame profilio-gipso
montavimo darbus, glaistymo,
dažymo, laminato-plytelių
klojimą ir kitus vidaus darbus.
Kaina sutartinė.
Tel. 8 625 22 911. Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos
darbus. Šildymo, vandentiekio
vamzdžių montavimas,
katilinių įrengimas, sanitarinių
prietaisų pajungimas.
Tel. 8 655 58 706. Rokiškis

PERKA
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KITA

• Sauskelnes Abri Fleks
Premijum L. 3 dydis
(suaugusiems). Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 18 893. Rokiškis
• Radiatorius: 3 ir 9. Vienos
sekcijos kaina 3 Eur.
Tel. 8 601 08 208. Rokiškis
• Žirgų mėšlas trąšai.
Supakuotas maišuose. Kaina
4 Eur. Tel. 8 670 97 023.
Rokiškis
• Veleną įvadinei sklendei.
Kaina 25 Eur. Įvadinę ketinę
sklendę, 32 mm diametro.
Kaina 30 Eur. Didelio
perforatoriaus grąžtą, d30.
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 614 21 862. Rokiškis
• Metalinius suolo rėmus ir
keramines plyteles, melsvos
spalvos 15x15 cm dydžio.
Tel. 8 613 50 089. Rokiškis
• Naudotus avilių rėmelus.
Dideli po 0,40 Eur., maži po
0,20 Eur. Tel. 8 674 40 810.
Rokiškis
• Sausas skaldytas klevų
malkas. Priekabėlę mašininę.
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ketaus puodus. Gero metalo
kaina. Tel. 8 687 92 857.
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę
medieną. Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Duris su staktomis tik be
stiklų. Tel. 8 679 36 779.
Rokiškis
• Lentas, medienos atraižas.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 623 24 274. Rokiškis
• Dujokaukę.
Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• Skaldytas malkas. 6 m,
pasiimti patiems. Kaina

170 Eur. Tel. 8 608 28 256.
Rokiškis
• Naują mini šiltnamį
69x49x155 cm. Tinka: daigų
auginimui; išėmus lentynas,
galima naudoti kaip mini
šiltnamį daržovėms ar gėlėms
auginti; augalų laikymui
vėsesnėmis sąlygomis (pvz.
didesniame šiltnamyje;
balkone); naudoti kaip
lentyną. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 602 74 297. Rokiškis
• Žemomis kainomis
raudonąsias, baltąsias plytas,
koklius, krosnims metalinius
priedus, lietvamzdžius, dujų
balioną su reduktoriumi,
ketaus radiatorių, žaliuzes.
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Beržo malkas.
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Erdvų 9,91 ha sklypą
Rokiškio raj., Kriaunų sen.,
Bradesių km. Ažuolų 6. Yra
tvenkinys, pamatai, elektra.
Unikalus nr.7345-00060043. Kaina 35000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių
g. 5 aukštas.
Tel. 8 692 87 452. Rokiškis
• 3 kambarių 55,16 kv. m
butą Taikos g. Rokiškis.
Pastatytas 1964 m. Namas
renovuotas, renovacija
sumokėta. Yra sandėliukas.
Kaina derinama. Kaina
39000 Eur.
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Dalį mūrinio namo. Gerai
įrengtas. Virtuvė, tualetas,
dušas. 68 kv. m, miesto
vandentiekis, kanalizacija.
Galimybė pirkti visą namą.
Kaina 67000 Eur.
Tel. 8 698 31 695. Rokiškis
• Patalpas esančias Rokiškio
raj., Obeliai, Mokyklos g. 9.
Garažai - 377 kv. m, žemės
sklypas - 0,4 ha. Kaina
7000 Eur. Tel. 8 626 49 347.
Rokiškis
• Sklypą Obelių seniūnijoje,
Antanašės kadastrinėje
vietovėje, Kalamoniškio
km. 8,5 ha (5 ha dirbamos,
3,5 ha miško). Išlikę
sodybos pamatai. Kad. nr.
730500030014.
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
• Du besiribojančius 5,51 ha
ir 0,46 ha sklypus su 0,85

• Antikvarą, sendaikčius,
militaristiką, senus
dokumentus, nuotraukas,
apdovanojimus, pinigus.
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
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ha miško (pušyno) ir 140
m Sartų ežero pakrantės.
Bradesių k., Kriaunų sen.,
Rokiškio r. Kaina 39000
Eur. Tel. 8 687 75 157.
Rokiškis
• Jaukų šviesų šiltą tvarkingą
1 kambario butą 29 kv. m
Jaunystės g. Antras aukštas.
Nėra balkono. Namas
mūrinis, plastikiniai langai,
romanetės. Lieka baldai,
buitinė technika. Tvarkinga
laiptinė. Kaina 18000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodą Uljanavoje. Erdvus
8 arų sklypas, kuris ribojasi
su dviem tvenkiniais.
Ūkinis pastatas. Yra rūsys.
Dokumentai tvarkingi.
Kaina 11000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• ŽŪB Bendrovę su
transporto licencija.
Tel. 8 698 86 587. Rokiškis
• Žemės ūkio sklypą virš 3
ha Čelkių kaime, 8 km nuo
Rokiškio. Kaina derinama.
Kaina 22000 Eur.
Tel. 8 674 77 988. Rokiškis
• Namo dalį Pandėlyje.
4 kambariai, virtuvė,
vonia, yra kiemas, trifazis,
vandentiekis, kanalizacija.
Gera vieta - šalia stadionas,
gimnazija, vaikų darželis,
ambulatorija. Kaina
sutartinė. Tel. 8 610 35 424.
Rokiškis
• Šviesų šiltą 4 kambarių
87 kv. m butą su baldais
Juodupėje. 2 aukštas. Yra
židinys, pakeisti radiatoriai,
įstiklintas balkonas,
priklauso rūsys (14 kv.
m). Autonominis šildymas
kietu kuru. Name 8 butai,
draugiški kaimynai, erdvus
ir saugus kiemas. Kaina
19000 Eur.
Tel. 8 656 62 269. Rokiškis
• Žemės sklypą 1,2 ha
Parokiškyje. Žemė žemės
ūkio paskirties. Kaina 16000
Eur. Tel. 8 608 28 256.
Rokiškis
• Panemunėlio gelež. st.
namą, ūkinius pastatus. Yra
trifazis, 28 a žemės, labai
geroje vietoje. Daug kitų
pastatų. Tel. 8 614 19 157.
Rokiškis
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• Įvairaus dydžio
namų valdos sklypus
Velniakalnio kaime. Puikus
privažiavimas, ypač rami
vieta gamtos apsuptyje.
Daugiau informacijos: www.
velniakalnioprojektai.lt.
Kaina 8599 Eur.
Tel. 8 673 23 616. Rokiškis
• 2 kambarių butą
Kavoliškyje, Melioratorių
g. 4/4 aukštas. Langai
plastikiniai, įstiklintas
balkonas, durys šarvuotos.
Butas šviesus ir šiltas.
Šildymas kietu kuru. Kaina
30000 Eur.
Tel. 8 653 45 795. Rokiškis
• Sodybą. 6 km nuo
Rokiškio link Žiobiškio.
Ūkiniai pastatai, pirtis,
rūsys. Prie miško ir upelio.
Kaina 7000 Eur.
Tel. 8 605 70 336. Rokiškis
• Du sodo sklypus, vienas
šalia kito Steponių kaime
(Obelėlės g. 7-1). Sodas
senas, nedirbamas. Yra
prūdas (reikia valyti),
medinis namukas daiktams.
Yra galimybė įsivesti
elektrą. Vieta rami. Kaina
sutartinė. Tel. 8 625 73 909.
Rokiškis
• Jaukų namą Panemunėlio
gelež. stotyje, Rokiškio
raj .Dalinai rekonstruotas.
Antras aukštas neįrengtas,
apšiltintas. Vietinės
komunikacijos. Išlygintas,
tvarkingas sklypas. Kaina
12000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA
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Antinio paminklą). Patalpos
yra pirmame aukšte, tinka
įvairiai - tiek komercinei, tiek
nekomercinei veiklai.
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1
kambario butą Rokiškyje.
Siūlyti variantus su baldais ir
buitine technika.
Tel. 8 612 29 428. Rokiškis
• Komercinių patalpų nuoma.
Du kabinetai po 25 kv. m.
Miesto centras, Vilniaus g.
5. Turime ir daugiau patalpų
nuomai, domina skambinkite.
Kaina 150 Eur.
Tel. 8 698 72 211. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio
paskirties dirbamą žemę,
pievas Rokiškio, Kavoliškio,
Žiobiškio, Steponių
apylinkėse. Kaina sutartinė.
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą
Gruodžio gatvėje.
Tel. 8 675 98 068. Rokiškis
• Ieškau ilgalaikiai nuomai
buto. Tel. 8 672 56 666.
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ
• Reikalingas meistras vonios
kambariu: išbetonuoti grindis,
nutinkuoti 2 sienas, 2 gipsu,
suklijuoti plyteles.
Tel. 8 622 34 989. Rokiškis
• Malkų pjovimas.
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Reikalingas meistras
išklijuoti ir pilnai įrengti
vonios kambarį.
Tel. 8 673 67 707. Rokiškis

• Šeima skubiai ieško
išsinuomoti 2-3 kambarių
butą ilgesniam laikui.
Tel. 8 684 83 511. Rokiškis
• Išnuomojamos komercinės
paskirties patalpos
Nepriklausomybės aikštėje
(šalia knygyno, priešais

• UAB Ermelita ieško
pastiprinimo į savo augantį
kolektyvą. Jei draugauji su
skaičiais, nebijai naujų iššūkių
ir nori dirbti augančioje
įmonėje - mes tavęs laukiame.
Tel. 8 623 12 902. Rokiškis
• Įmonėje Daivida reikalingas
B kategorijos vairuotojas. Visa
informacija telefonu. Kaina
1000 Eur.
Tel. 8 615 20 327. Rokiškis
• Kaimo turizmo sodyba siūlo
darbą kambarių ir aplinkos
tvarkytojai. Privalumas tokio
ar panašaus darbo patirtis.
Darbas Kamajų seniūnijoje,
Verksnionyse. Lankstus darbo
grafikas, gerai dirbančiam
geras atlyginimas.
Tel. 8 687 31 030. Rokiškis
• UAB Ramundas GM
reikalinga (-s) padėklų
remontuotoja (-s). Darbo vieta
- Panemunėlio gelež. stotis.,
Rokiškio r. Darbo laikas nuo
8:00 iki 16:30 val. Darbo

užmokestis – neatskaičius
mokesčių nuo 850 Eur iki
1000 Eur.
Tel. Nr. 861003980.
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Siūlo darbą medkirtės ir
medvežės operatoriams.
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Įmonė Rokiškio kasyba ieško
technologinių vamzdynų ir
valymo įrenginių montuotojo.
Būtina patirtis savo srityje
arba didelis noras mokytis.
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai
darbininkai ir betonuotojai
Vilniuje. Apgyvendinsiu.
Atlyginimas mokamas kas
savaitę. Galima dirbti ir
su veiklos pažyma. Kaina
2000 Eur. Tel. 8 604 74 745.
Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose
ieškome medienos pjovimo
staklių operatorių. Darbas
pamaininis. Darbo užmokestis
nuo 735-1250 Eur neatskaičius
mokesčių. Vežame į darbą.
Tel. 8 611 53 809. Rokiškis
• "Darbo pobūdis:
Informacinių sistemų
programavimas užtikrinant
sistemų našumą, saugumą,
atsparumą klaidoms ir
gerą naudotojo patirtį.
Reikalavimai: xHTML; PHP;
JavaScript.
Privalumai: AJAX
technologijų išmanymas;
Reliacinių duomenų bazių
MySQL. Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis"
• UI/UX dizaineris (-ė). Darbo
pobūdis: UX/UI dizaineris
pateikia eskizus ir karkasus,
kaip turėtų atrodyti patogi ir
aiškiai suprantama svetainė
ar programėlė. Internetinių
projektų (Web/CRM/Mobile)
dizainų kūrimas HTML/CSS
technologijų pagalba. Kaina
1000 Eur. Tel. 8 657 58 415.
Vilnius

IEŠKO DARBO
• Ieškau darbo statybose prie
vidaus apdailos. Plytelės,
gipsas, glaistymas.
Tel. 8 678 59 037. Rokiškis
• 36 m. vyras ieško darbo.
Domina įvairus variantai.
Turiu vairuotojo pažymėjimą,
automobilį. Tel. 8 629 76 680.
Rokiškis
• Ieškau darbo aplink Rokiškį
ar už jo ribų. Esu dirbęs
prie statybų, ardęs mašinas
ir dirbęs visokius darbus.
Vairuojantis.
Tel. 8 672 89 331. Rokiškis
• Mergina ieško darbo nuo
8-17 val. Salės darbuotoja
ar kt. Moku dirbti su kasos
aparatu. Tel. 8 688 09 949.
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu
prižiūrėti senyvo amžiaus
žmogų ar dirbti aukle. Turiu
patirties. Tel. 8 615 92 745.
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Siūlyti
variantus. Dirbęs prie statybų,
prie stogų. Turiu aukštalipio
pažymėjimą.
Tel. 8 621 02 754. Rokiškis
• Ieškau slaugytojos prižiūrėtojos darbo. Padėti
garbaus amžiaus žmogui, ar
žmogui kuriam reikalinga
pagalba. Išsamesnė
informacija apie mane
paskambinus.
Tel. 8 665 05 726. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Mažai naudotą viryklę
Electrolux. Tel. 8 614 19 528.
Rokiškis
• Siuvimo mašina Čaika
142M. Tel. 8 614 19 528.
Rokiškis
• Naudotą skalbimo mašiną
Whirpool. Kaina 40 Eur.
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Tel. 8 614 19 528. Rokiškis
• Siuvimo mašiną Singer
14SH654. Kaina derinama.
Pirkta buvo nauja, tik keletas
kartu naudota. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 644 44 607. Rokiškis
• Didelį veikiantį šaldytuvą.
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Naują skalbimo mašiną
Bosch. Jūžintai. Kaina 260
Eur. Tel. 8 631 25 562.
Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanojame medienos
laužą. Tinka malkoms.
Pasiimti ir išsivežti patiems.
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Dovanojame medinius
langus. Pasiimti ir išsivežti
patiems. Tel. 8 615 16 534.
Rokiškis
• Atiduodu pianiną. Pasiimti
patiems. Tel. 8 625 50 689.
Rokiškis
• Dovanoju 4 gelžbetonio
stulpus po 11 metrų ilgio.
Pasiimti patiems.
Tel. 8 614 99 302. Rokiškis
• Dovanoju lesyklą
paukščiams. Nebereikalinga.
Tel. 8 653 87 093. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Geros būklės be jokių defektų
tamsiai mėlynos spalvos
striukę. Ilgis iš nugaros 53 cm,
rankovės ilgis 45,5 cm, plotis
tarp rankovių siūlių 31 cm.
Kaina 10 Eur.
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Originalius odinius geros
būklės sportinius batus Nike.
Be defektų. Vidpadis 20,5 cm.
Kaina 10 Eur.
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Auksinį žiedą. 585 praba, 3,47
gr. 18 dydis. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
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GARSO TECHNIKA
• Plokštelių grotuvą
Radiotehnika. Melodija 103
B, Sterio. Tel. 8 639 04 429.
Rokiškis
• Grotuvą. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Radiją-patefoną Rekord
354. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Geros būklės kolonėles ir
stiprintuvą. Gražiai skamba.
Kaina 180 Eur.
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Kasetinį grotuvą Vilma S30.
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Kolonėles S30.
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Veikiantį Samsung su
pulteliu. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• 1 mėnesio telyčaitę.
Tel. 8 602 87 024. Rokiškis
• Holšteinų veislės 6
mėnesius veršingą telyčią.
Telyčia rami ir gero
įmitimo. Susisiekti numeriu:
862294683 - Dalia. Rokiškio
raj., Kamajų seniūnija, Salų
miestelis. Kaina 1200 Eur.
Tel. 8 622 12 700. Rokiškis
• 4 stiprias bičių šeimas be
avilių. Kaina 80 Eur už vieną
šeimą. Tel. 8 652 37 235.
Rokiškis
• Vieno veršio žalmargę
pieningą karvę.
Tel. 8 630 00 215. Rokiškis
• Kaimiškus viščiukus.
Išsiritę balandžio 27 d. 1,70
Eur/vnt. Tel. 8 612 02 334.
Rokiškis
• Dviejų metų mišrūnę ramią
telyčaitę. Tel. 8 615 63 423.
Rokiškis
• Ėriavedes šiurkščiavilnes
avis . Kaina 40 Eur.
Tel. 8 671 39 211. Rokiškis
• Lietuvos vietines ir Zaneno
veislės ožkas 40-60 Eur.
Ožiukai 15-20 Eur.
Tel. 8 671 39 211. Rokiškis
• Piemenį. Kaina 160 Eur.
Tel. 8 635 55 416. Rokiškis
• Kaimiškai augintas kiaules.
3,5 Eur/kg. Tel. 8 620 31 985.
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Naudotą kompiuterį: CPU:
i7-2600 k, GPU:NVIDIA
GeForce GTX1060 6GB,
RAM: 8 GB, SSD 480 GB.
Puikiai veikiantis. Kaina
360 Eur. Tel. 8 611 44 501.
Rokiškis
• Naują Asus Zenbook
um425i. Kaina 600 Eur.
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Svogūnų laiškus. Pristatau
ir pakuoju įvairiais kiekiais.
Galiu pristatyti į prekyvietes,
turgus. 4 Eur/kg.
Tel. 8 618 22 848. Rokiškis
• Kaimiškus vištų kiaušinius.
Mažesni kiaušiniai už 1,50
Eur 10 vnt., o didesni už 1,80
Eur 10 vnt. Tel. 8 652 58 668.
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Rokiškis
• Valgomas bulves Vineta
Melodi sodinimui. Vineta
Tornado raudona luobele,
vidus baltas, ankstyva.
Visos bulves 0,60 Eur/kg.
Ketvirtadienį, šeštadienį
prekiaujame turguje. Galima
atvažiuoti į namus Rokiškio
raj., Sėlynės km. Didesnį
kiekį atvežame.
Tel. 8 615 53 934. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Skubiai laikrodį- telefoną su
esim Galaxy Watch Active 2.
Nupirktas bet nenaudojamas.
Būklė 10/10. Tik rimtai
susidomėję. Keitimas
nedomina. Kaina galutinė.
Kaina 120 Eur.
Tel. 8 694 01 590. Rokiškis
• Liečiamą vieną pirmųjų
gerai veikiantį telefoną
Samsung su krovikliu. Kaina
10 Eur. Tel. 8 608 07 150.
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Jauna pradedanti šeima su
kūdikiu prašo padovanoti
skalbimo mašiną. RokiškisJuodupė. Tel. 8 647 46 450.
Rokiškis
• Gal kas dovanoja viengulę
lovą. Tel. 8 677 90 748.
Rokiškis

Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Naują trimerį . Kaina 85
Eur. Tel. 8 621 51 352.
Rokiškis
• Kultivatorių. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 607 10 412. Zarasai
• Traktoriuką Husqvarna 2020
m. su priekabėle.Automatas,
119 val. darbo. Galiu parduoti
atskirai. Kaina 2100 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Naują neišpakuotą galingą
benzininį pjūklą HPG. Turiu
daugiau įvairių įrankių.
Domina keitimas į diz. kurą.
Kaina 75 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Naują neišpakuotą trimerį
MTX. Domina keitimas į diz.
kurą. Kaina 75 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Naują neišpakuotą savaeigę
žoliapjovę Hecht 541 Sw.
Pagaminta Čekijoje. Kaina
derinama. Domina keitimas į
diz. kurą. Kaina 220 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Tvarkingą nulinio
apsisukimo sodo traktoriuką
Snaper. Variklis 20 HP su
tepalo filtru. Filtrai nauji,
deka 107 cm pločio, el.
paleidėjas. Kaina 1750 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Benzininį trimerį. Kaina
80 Eur. Tel. 8 639 04 429.
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

STATYBINĖ ĮRANGA

• Labai patogų ir pravažų
vežimėlį Stokke. Defektai
matosi foto. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 656 34 849. Rokiškis
• Geros būklės dviratuką
mergaitei. Tel. 8 626 39 014.
Rokiškis

• Įvairaus pjovimo statybinę
medieną. Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis
• Kūginę malkų skaldyklę 7,5
kW. Kaina 450 Eur.
Tel. 8 623 45 373. Rokiškis
• Lode blokelius. Likę po
statybų. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 699 86 850. Rokiškis
• Diskinį pjūklą. Kaina
110 Eur. Tel. 8 618 89 300.
Rokiškis
• Bruselius 10x10 cm, 5x10
cm, 15x5 cm.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naują elektrinį vertikalų
frezerį Graphite 59G717 1300
W. Yra garantinis. Kaina
60 Eur. Tel. 8 626 45 722.
Rokiškis
• Pigiai sienoms keramikines
plyteles. Išm. 18x18,
šviesiai žalsvos spalvos baltarusiškos. Yra apie 12
kv. m. Puikiai tiktų buitinių
- pagalbinių pastatų sienoms.
Dėl kainos susitarsime.
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Dvigubo pjovimo lauke
džiovintą medieną. 20x20 cm;
20x5 cm ir 10x10 cm. Kaina
350 Eur. Tel. 8 677 08 977.
Rokiškis
• Naują vienfazį elektros
generatorių. Galingumas 2200
W. Jūžintai. Kaina 360 Eur.
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Suvirinimo inverterį Strom
200. Nedaug naudotas. Kaina
80 Eur. Tel. 8 610 70 183.
Kupiškis
• Šamotines plytas.
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Naują šlifuoklį su garantija.
Kaina 35 Eur.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

RASTA, PAMESTA
• Pavogtas dviratis stovėjęs
prie parduotuves Aibė
Panemunėlio gelež. stotyje,
Pergalės g. Radusiems dviratį
pranešti. Tel. 8 625 31 759.
Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Geros būklės nedaug
naudotą Spokey aliuminį
paspirtuką. Reguliuojamas
vairo aukštis, yra kojelė
pastatymui, kojinis galinis
stabdis, sulankstomas.
Maksimali apkrova 100 kg,
rankenos dengtos guma.
Kaina 30 Eur.
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Savaeigę žaliapjovę
MCCULLOCH. 2,1 kW, 56
cm darbinis plotis, dideli
ratai, priekiniai varomi. Nauja
tik kartą išbandyta, veikia
puikiai.. Tel. 8 616 92 745.
Rokiškis
• Galingą traktoriuką Stiga
Park. Tel. 8 621 51 352.
Rokiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką
MTD su 12,5 ch varikliu.
Pavarų dėžė mechaninė,
deka dviejų peilių su šoniniu
išmetimu. Paruoštas darbui.
Kaina 1050 Eur.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Puikiai veikiančią bulvių
sodinamąją dviejų vagų su
trąšų dėže. Kaina 450 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Rimtą šieno pūtiką. Daug
vamzdžių, alkūnių..
Tel. 8 614 27 590. Rokiškis
• Šienapjovę, grėblį, sėjamąją,
kratytuvą, šieno rinktuvą.
Tel. 8 614 27 590. Rokiškis
• Naują 1 kartą naudotą
kultivatorių lenku gamybos,
1,2 m pločio. Naują vagotuvą
dviejų korpusų, 1 kartą
naudotas. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 626 39 412. Kupiškis
• Presą New Holand. Kaina
1000 Eur. Šieno vyniotuvą
už 700 Eur. Daugiau
informacijos telefonu.
Tel. 8 626 33 717. Rokiškis
• T-40 variklį. Suremontuotas
gamykloje. Kaina 550 Eur.
Tel. 8 620 23 343. Rokiškis
• Raudoną priekabą 2pts4.
Oriniai stabdžiai, metaliniai
bortai, dokumentai tvarkingi,
yra TA. 2100 Eur. Mėlyną
priekabą su stabdžiais. GKB817 (zylinė), be dokumentų.
650 Eur. Purkštuvą Agro
800. 800 l, 12 m. 650 Eur.
Skapiškio raj.
Tel. 8 620 23 343. Kupiškis
• Veikiantį purkštuvą.
Siurblys pernai keistas nauju,
štangos tvarkingos, trūkęs
bakas. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Lenkišką rotacinę
šienapjovę. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

04-20. Yra visos 7 sėdynės.
Kaina 1550 Eur.
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Elektrinį paspirtuką Eleglide
S1plius. Variklis 400 W,
36 V, 12,5 ah. Labai mažai
naudotas, nuvažiavęs 93 km.
Kaina 280 Eur.
Tel. 8 629 78 083. Rokiškis
• Dviračius. Pirmas 26 colių
ratai 100 Eur., antras 24 colių
ratai 90 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Dviračius. 26 colių ratai.
Kaina 60 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Puikų vyrišką dviratį
Scoottr. Ratai 28. Galimos
derybos. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Škoda Fabia. 2004 m., 1,9
l, 74 kW, TA iki 2024-05-09.
El. langai, borto kompiuteris,
labai ekonomiškas. Kaina
derinama. Kaina 1650 Eur.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A4 B5. 2001 m.,
universalas, yra TA.
Lietuvoje neeksplotuota, tik
priregistruota. Tvarkinga, be
rudžių. Kaina 1830 Eur.
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Dviračius. Kaina sutartinė.
Tel. 8 623 56 254. Rokiškis
• Dviračius. Kaina sutartinė.
Tel. 8 623 56 254. Rokiškis
• Ford Focus. 2006 m., 80
kW, 1,6 l, TDI. Nėra taršos
mokesčio. Stabdant dreba,
reikia diskai keisti, (užmiega)
vairo kolonėlė. Kaina 1500
Eur. Tel. 8 693 69 361.
Rokiškis
• Puikios būklės dviratį.
3 bėgiai, šviesos, kojelė,
stabdžiai kojiniai. Kaina
150 Eur. Tel. 8 659 64 181.
Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 1999 m.,
1,6 l, benzinas. Vidus geras.
Tel. 8 862 53 533. Rokiškis
• Lengvojo automobilio
priekabą Kraz. Dokumentai
tvarkingi, TA galioja.
1,80x1,30 m. Kaina 400 Eur.
Tel. 8 610 70 183. Kupiškis
• Kuro talpyklą.
Tel. 8 610 72 268. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• VW Sharan. 2003 m., 1,9 l,
85 kW, dyzelis, TA iki 2023-

• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9
l, 81 kW, 85 kW, 96 kW. Yra
daug dalių. Tel. 8 682 58 004.
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Rokiškis
• Padangas R14.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Padangas su skardomis R15
185/65. Universalios nuo Golf.
Kaina 70 Eur.
Tel. 8 619 19 353. Rokiškis
• Komplektą (4 vnt.) naudotų
geros būklės padangų Michelin
R15/185. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 620 66 284. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat dalimis.
Žibintus, vairo kolonėlę, greičių
dėžę, spyruokles.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Cady dalimis. 1999 m.,
1,9 l, TDI, 66 kW.
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Audi 80 galinius žibintus ir
spidometrą. Tel. 8 643 33 201.
Rokiškis
• Naudotą bet gerą
akumuliatorių 66 Ah.
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Ford Fiesta dalimis. 2003
m., dyzelis. Tel. 8 612 48 499.
Kupiškis
• Naudotas padangas 235/65
R17 Dunlop M+S. 4 vnt. Kaina
120 Eur. Tel. 8 687 30 638.
Rokiškis
• VW Sharan sėdynes. Du vnt.,
pilkos spalvos. Kaip naujos. Už
abi 30 Eur. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Lietus ratlankius R16 5/112,
7J, ET39. Tinka MB, VW ir kt.
Geros būklės. Komplekto kaina
155 Eur. Tel. 8 604 62 575.
Rokiškis
• Touran Xenon žibintus.
Vieno žibinto blokelis sugedęs.
Sudėtos naujos lemputės. Kaina
120 Eur. Tel. 8 623 70 106.
Rokiškis
• Atsarginį ratą R17. Kaina 50
Eur. Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Opel Astra, Zafira dalimis.
2001 m., 2 l, 74 kW. Vairo
kolonėlę, dėžę, sankabą,
spyruokles. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1998 m.,1,9
l, 81 kW. Variklį, dėžę, vairo
kolonėlę, sankabą.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Automobilio Smart lietus
ratus su padangomis R15.
Skirtingi pločiai. Kaina 185
Eur. Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
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Gegužės 13-oji,
penktadienis,
19 savaitė.

Šalta ridikėlių sriuba

Iki Naujųjų liko 232 dienos.
Dangaus kūnai:
saulė teka 5.16 val.,
leidžiasi 21.14 val.
Dienos ilgumas 15.58 val.
Mėnulis (priešpilnis)
Meilės diena, deivės Mildos
šventė
Pasaulinė kokteilių diena
Penktadienis, 13-oji diena

Savo vardadienius
šiandien švenčia:
Alvydė, Girdutis, Imelda, Milda,
Ofelija, Robertas, Servacijus,
Tautmilas
Rytoj: Motiejus, Gintaras, Vilda,
Bonifacas, Gintarė
Poryt: Izidorius, Soﬁja,
Algedas, Jaunutė, Zoﬁja

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1619 – už išdavystę mirties
bausmė įvykdyta Olandijos valdovui Johann van Oldenbarneveldt
(Johanui van Oldenbarneveltui).
1809 – Napoleon Bonaparte
(Napoleono Bonaparteo) armija
užėmė Vieną (Austrija).
1882 – gimė prancūzų dailininkas Georges Braque (Žoržas Brakė).
1961 m. jis tapo pirmuoju dailininku, kurio paveikslai dar jam gyvam
esant buvo eksponuojami Luvro
muziejuje
1888 – Brazilijoje panaikinta
vergovė.
1933 – mirė vokiečių rašytojas
Paul Ernst (Paulas Ernstas). Gimė
1866 m.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1832 – Rusijos caras Nikolajus
I pasirašė įsaką dėl Vilniaus universiteto uždarymo.
1836 – gimė Edvardas Jokūbas Daukša (Daukšys), poetas,
vertėjas, tremtinys, 1863 m. sukilimo dalyvis. Mirė apie 1890 m.
1897 – Lietuvoje vyko pirmasis visuotinis gyventojų surašymas
2010 – mirė 28 metų žurnalistas, vienas „Humoro klubo“ laidos
vedėjų Modestas Vaišnoras.
2013 – Oskaro Koršunovo
spektaklis „Miranda“ tarptautiniame festivalyje Kroatijoje pelnė
pagrindinį apdovanojimą.

Post scriptum
Anksčiau gamta baugino
žmogų, o dabar žmogus
baugina gamtą

Planuojama kurti nauja institucija
migrantams apgyvendinti
Yra planuojama įkurti naują instituciją, kuri
rūpinsis migrantų apgyvendinimu, sako vidaus
reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.
Pasak ministrės, tokios
institucijos reikia, nes šiuo
metu pasieniečiai, kurių
pareiga saugoti valstybės
sieną, turi rūpintis ir jos pažeidėjais. Tikimasi, kad tai
pagerins ir paslaugų kokybę.
„Tai, kai mūsų pareigūnai (...) turi rūpintis pažeidėjais, iš esmės matome,
kad nėra iš principo teisinga. Todėl Vidaus reikalų
ministerija kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė naują apgyvendinimo koncepciją“,
– Žinių radijui ketvirtadienį
sakė A. Bilotaitė.
„Kalba eina apie naują
struktūrą, kuri būtų atsakinga vien tiktai už migrantų,

ar tai būtų žmonės pabėgėliai, ar tai būtų nelegalūs
migrantai, apgyvendinimą
ir visų procesų valdymą“, –
kalbėjo ji.
Pasak ministrės, „artimiausiuose planuose“ rengiamasi šį siūlymą pristatyti
Vyriausybei.
Pernai į Lietuvą pradėjus
plūsti dideliems neteisėtų migrantų srautams, kilo
problemų juos apgyvendinti, valstybė sulaukė kritikos
dėl blogų sąlygų.
Šiuo metu policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl
galimos buvusio psichologo
seksualinės prievartos prieš
migrantus jų apgyvendinimo vietoje.
Šiemet pasieniečiai į Lietuvą iš Baltarusijos pusės
neįleido 1613 užsieniečių,
bandžiusių neteisėtai kirsti
valstybės sieną, pernai – per
8 tūkstančių. Dalis migrantų tai bandė daryti ne kartą.
BNS inform.

Bus pristatomas Pilietiškumo
ir gynybos įgūdžių kursas,
skirtas moksleiviams

Krašto apsaugos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuoja bendrą
projektą – Pilietiškumo
ir gynybos įgūdžių kursą moksleiviams, kuriuo
siekiama gerinti mokinių
žinias apie nacionalinį
saugumą ir suteikti jiems
praktinių įgūdžių.

5–10 klasių mokiniai bus
mokomi piliečių vaidmens
valstybės gynyboje, praktinių
išgyvenimo lauko sąlygomis
įgūdžių, kaip palapinių statymo ir mazgų rišimo būdų,
bendrosios saugos bei pirmosios medicininės pagalbos.
Įgytas žinias moksleiviai pritaikys kurso pabaigoje organizuojamame žygyje.
Mokymais visose šalies

mokyklose rūpinsis Lietuvos
šaulių sąjunga. Kursą ves atsargos kariai, šauliai, profesinės karo tarnybos kariai.
Dar šių mokslo metų pabaigoje dešimtyje šalies mokyklų prasidės bandomoji
programa 9 kl. mokiniams.
Planuojama, Pilietiškumo ir
gynybos įgūdžių kursą visose bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose pradėti
vesti nuo 2023 m. pavasario.
3 dienų trukmės kursas bus
privalomas ir organizuojamas kasmet, o kas dvejus
metus mokiniai dalyvaus
pakartotiniuose mokymuose
ir turės baigti tris mokymo
ciklus (5-6 kl., 7-8 kl., 9-10
kl.).
LR krašto apsaugos
ministerijos inform.

PAGRINDUI:
• 1 litras kefyro (naudojome šaltibarščių)
• 300 gramų ridikėlių
• 300 gramų agurkų
• 1 pundelis krapų
• 1 pundelis svogūnų laiškų
• pagal skonį druskos
• 1 žiupsnelis pipirų
• šiek tiek citrinų sulčių

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Ridikėlius ir agurkus smulkiai supjaustyti. Ridikėlius mes paprastai pjaustome šiaudeliais, o agurkus - plonais ketvirčiais. Žinoma, tinka bet kokie mėgstami pjaustymo būdai.
2. Krapus ir svogūnus smulkiai sukapoti.
3. Ridikėlius, agurkus ir žalumynus suberti į dubenį, užpilti kefyru ir išmaišyti.
4. Įspausti šlakelį citrinos sulčių. Pagal skonį pagardinti druska ir pipirais.
5. Patiekti galima kaip tik norisi - pagardinus virtu kiaušiniu, pašlaksčius alyvuogių aliejumi, su virtomis bulvytėmis šalia. Ar tiesiog gardžiuotis be priedų, nes ši sriuba puiki
savaime!
Patarimai:
• Ši sriuba skaniausia bent 1-2 valandas palaikyta šaldytuve.
• Jeigu jums patinka skystesnė, kefyro pilkite daugiau.
• Jeigu norite įdomiau, vietoje paprastos citrinos sulčių naudokite žaliosios citrinos sultis
ir sriubą papildomai pagardinkite sauja smulkintų mėtos lapelių. Patiekdami pašlakstykite trupučiu kokybiško alyvuogių aliejaus ir pabarstykite smulkintais graikiniais riešutais. Bus tobula!
• Jeigu norite augalinio šios šaltos ridikėlių sriubos varianto, vietoje kefyro naudokite
kokosų jogurtą (būna daugumoje didesnių prekybos centrų) ir jį praskieskite šaltu vandeniu iki norimo tirštumo. Citrinų sulčių spauskite daugiau, nes jos padės subalansuoti
kokosų salstelėjimą. Beje, su kokosų jogurtu ypač dera žaliųjų citrinų sultys.

Nenutildyta mūza: Matildos Olkinaitės
100-metis
2022 m. birželio 6 d. sukanka 100 metų nuo tragiškos
lemties Lietuvos žydų poetės
panemunėlietės Matildos Olkinaitės gimimo. Garsėjanti
poetė Matilda kartu su šeima
ir kaimynais Jofėmis 1941-ųjų
liepą buvo sušaudyta Sacharos
durpyne (Rokiškio r.) dar prieš
prasidedant masinėms žydų žudynėms. Egzekuciją įvykdė vietiniai baltaraiščiai, tikėdamiesi
pasipelnyti. Ilgus metus žūties
aplinkybes dengė užmaršties
dulkės, niekas nebeprisiminė
tikslios kapo vietos, nebežinojo
net Matildos vardo. Per stebuklą išlikę merginos dienoraštis
ir eilėraščių sąsiuvinis kurį laiką kunigo Matelionio buvo slepiami po didžiuoju Panemunėlio bažnyčios altoriumi, vėliau
skirtingais keliais pateko į a. a.
prof. Irenos Veisaitės rankas. Ji,
giliai sukrėsta Matildos minčių
ir talento, nusprendė po daugybės metų suteikti poetei balsą.
Pasirodė keletas straipsnių, aktorės Virginijos Kochanskytės
meninė programa, bet reikėjo
palaukti dar kelis dešimtmečius, kol Matildos Olkinaitės
vardas ne tik Lietuvoje, bet ir
pasaulyje tapo lietuviškuoju
Anos Frank sinonimu.
2016 m. asociacijos „Rokiškio teatras“ kūrybinė komanda
pagal M. Olkinaitės dienoraštį,
eiles ir amžininkų prisiminimus, užfiksuotus istorikės V.
Aleknienės bei Rokiškio muziejininkų, pastatė spektaklį
„Nutildytos mūzos“ (rež. N.
Danienė). Į Olkinaitės vardo
įprasminimo darbus ėmė jungtis vis nauji žmonės ir organizacijos. Rokiškio bibliotekininkų
pastangomis Panemunėlio geležinkelio stoties aikštėje šalia

buvusių Olkinų namų iškilo
medinis stogastulpis (aut. V. Zakarka). Šalia Sacharos durpyno
teatralų iniciatyva pastatytas
paminklinis akmuo, žymintis
holokausto aukų vietą. Amerikiečių mokslininkų ekspedicija
su neinvazine aparatūra 2018
m. vasarą ieškojo tikslios kapavietės vietos, o apie šią paiešką
JAV sukurtas dokumentinis
filmas „Finding Matilda“ („Atrandant Matildą“, rež. S. Cardillo). Olkinaitės eilėraščiai ir
dienoraštis išversti į anglų kalbą
(vert. L. Sruoginis Vincė). Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas lietuvių ir anglų kalbomis išleisdo knygą „Matilda
Olkinaitė. Atrakintas dienoraštis“ (sudarytojas M. Kvietkauskas). Keletas eilėraščių įtraukta
į Anglijoje išleistą „Holokausto
aukų kūrybos antologiją“. Matildos istorija jau papasakota
daugybėje straipsnių ir televizijos laidų Lietuvoje, JAV, Izraelyje ir t.t. Niekam nežinomos
merginos iš Panemunėlio vardas ėmė skambėti ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
2022 m. birželį Rokiškyje
bus minimas Matildos Olkinaitės 100-metis. Birželio 5 d.,
sekmadienį, Rokiškio krašto
muziejuje vyksiantys renginiai
prasidės asociacijos „Rokiškio
teatras“ atkurtu spektakliu „Nutildytos mūzos“. Po spektaklio
planuojamas M. Olkinaitės nuolatinės ekspozicijos Rokiškio
krašto muziejuje atidarymas.
Ekspozicijoje be kitų eksponatų atsiras ir svarbiausios relikvijos - poetės dienoraštis bei
eilėraščių sąsiuvinis, kuriuos a.
a. prof. Irena Veisaitė perdavė
saugoti Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutui. Iki jubilie-
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jaus sąsiuviniai bus restauruoti
ir perduoti eksponavimui Rokiškyje. Planuojama pristatyti
JAV sukurtą dokumentinį filmą
„Finding Matilda“ („Atrandant
Matildą“), kuris yra išverstas ir
subtitruotas lietuviškai. Filmą
nuotoliniu būdu iš JAV pristatys
kūrėjų komanda. Taip pat planuojamas šiuo metu kuriamo
lietuviško dokumentinio-meninio filmo darbiniu pavadinimu
„Dangaus
stulpai-skambančios sinagogos“ pristatymas
ir susitikimas su režisieriumi
Laurynu Valkiūnu. Vėliau bus
aplankyta dabar jau žinoma Olkinų ir Jofių šeimų palaidojimo
vieta, kurioje šiuo metu vyksta
tvarkymo darbai, bus pastatyta
akmeninė stela. Paskutinis renginio akcentas - stogastulpio
Matildos gimtajame Panemunėlyje pagerbimas.
Birželio 6 d., tikrąją Matildos
gimimo dieną, paminėjimo renginiai persikels į jos vaikystės
miestelį Panemunėlį: kultūros
namuose vyks spektaklis „Nutildytos mūzos“ ir dokumentinis filmas „Finding Matilda“.
Po renginio eisena iš kultūros
namų pajudės link stogastulpio
šalia buvusių Olkinų namų, kur
vyks Matildos eilių skaitymai.
Panemunėlis – 2022 m. Mažoji
Lietuvos kultūros sostinė, tad
visus metus čia vykstančiuose
renginiuose – išskirtinis dėmesys Matildai Olkinaitei.
Projektą remia: „Geros valios fondas“, Lietuvos kultūros
taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė, Organizatoriai: Rokiškio kultūros centras ir asociacija „Rokiškio teatras“
Rokiškio kultūors centro
inform.
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Orų prognozė gegužės 13 - 16 d.
Diena

Debesuotumas

Temperatūra

Vėjas

Gegužės 13 d.

Naktį 9
Dieną 16

V,
6-12 m/s

Gegužės 14 d.

Naktį 9
Dieną 14

V,
6-12 m/s

Gegužės 15 d.

Naktį 7
Dieną 16

ŠV,
5-10 m/s

Gegužės 16 d.

Naktį 4
Dieną 15

ŠV,
6-12 m/s

Rokiškio KKSC ledo ritulininkai
sėkmingai užbaigė sezoną

Rokiškis – antroje vietoje ilgų metimų
čempionate Palangoje

Praėjusį savaitgalį (0507/08) Palangoje vyko Lietuvos lengvosios atletikos
ilgų metimų čempionatas,
kuriame puikiai pasirodė
ir Rokiškio sporto centro
sportininkai.
Dvi pirmąsias vietas jaunučių grupėje pelnė Kamilė
Jelenskaja, ji triumfavo disko
ir kūjo metimo rungtyse. Jaunių grupėje tarp kūjo metikių

pajėgiausia buvo Brigita Bačkė, Orinta Navikaitė toliausiai metė ietį jaunių grupėje,
o Dominykas Banys jaunimo
tarp laimėjo kujo metimo
rungtį.
Sidabro medalius pelnė
Smiltė Dainytė (kūjis, jaunučiai), Otas Vilūnas (kūjis,
jaunučiai), Justas Meilus (kūjis, jauniai), Aurėja Streikutė
(diskas, jauniai). Aurėja taip
pat pelnė trečiosios vietos me-

dalį ieties metimo rungtyje.
Visus rezultatus susumavus, Rokiškio lengvaatlečiai
nusileido tik Kaunui ir komandinėje rikiuotėje užėmė
antrąją vietą, treti – Vilniaus
sportininkai.
Rokiškio KKSC lengvaatlečių treneriai Ina Nagelė ir
Rimantas Šinkūnas.
Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto centro
inform.

Baigėsi spalio mėnesį
prasidėjęs Lietuvos ledo
ritulio U13 B čempionatas,
kuriame sėkmingai pasirodė ir mūsų jaunieji sportininkai (treneris Darius
Janušonis). Rokiškėnai paskutinėse sezono rungtynėse Klaipėdoje 9:3 įveikė HC
Klaipėda ir aplenkė varžovus tiesioginėje kovoje dėl

aukštesnės pozicijos, bei finišavo ketvirti.
Pergalingose paskutinėse
rungtynėse po 3 įvarčius Rokiškiui pelnė Kajus Bečelis ir
Einaras Rakūnas, 2 pridėjo
Domas Mačys, o dar vienu
pasižymėjo Ugnius Vlasovas.
Iš viso per čempionate sužaistas 24 rungtynes Rokiškio
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ledo ritulininkai iškovojo 15
pergalių ir patyrė 9 pralaimėjimus, taip surinkę 44 taškus
finišavo ketvirtoje pozicijoje.
Nuo trečiąją vietą užėmusios
KSM Startas komandos Rokiškį skyrė 5 taškai.
Rokiškio rajono kūno
kultūros ir sporto centro
inform.
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BALDAI
• Geros būklės talpią komodą.
Aukštis 1,22 m, gylis 47 cm,
plotis 80 cm. Galiu atvežti.
Kaina 80 Eur.
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Tvirtą stiklinį stalą. Ilgis 1,54
m, plotis 90 cm, aukštis 74 cm.
Kaina 40 Eur.
Tel. 8 648 31 363. Rokiškis
• Geros būklės minkštą
kampą su miegamąją dalimi
ir patalynės dėže. Aukštis
sėdimosios 37 cm, ilgis 3,30
m, plotis 98 cm. Galiu atvežti.
Anykščiai. Kaina 130 Eur.

16 psl.
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Gultą. Kaina 43 Eur.
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
• Vaistinės prekybinių baldų
komplektą. Baldai puikios
būklės, naudoti vaistinėje.
Visas komplektas su pagalbinių
patalpų spintomis. Taip pat
pridedamas seifas. Stiklinės
vitrinos su apšvietimu. Kaina
1500 Eur. Tel. 8 625 88 810.
Rokiškis
• Virtuvės kampą. Kaina
45 Eur. Tel. 8 621 03 019.
Rokiškis
• Mažai naudotą čiužinį
200x160x18 cm. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 618 14 450. Rokiškis

• Užsilikusius kilimukus. Tinka
vonios, dušo kambaryje, prie
balkono durų, net ir ant sienos,
kaip mandala. Apimtys apie 60
cm. Tel. 8 665 05 726. Rokiškis

AUGALAI
• Miežius sėklai. Apie 600 kg.
Nebeicuoti. Tel. 8 620 25 960.
Rokiškis
• Vasarinius kviečius. Likutis
apie 150 kg, C2 atselis. Kaina
sutartinė. Tel. 8 624 11 926.
Rokiškis
• Įvairių veislių pomidorų,
paprikų, agurkų ir kitų daržovių
daigus.

Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Aliejinį ridiką.
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Įvairių rūšių pomidorų ir
paprikų daigus. Augalai yra
gražus ir tvirti.
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
• Vasarinių kviečių, miežių,
grikių sėklas.
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Sėklinius daugiagalvius
svogūnus. Tel. 8 627 08 628.
Rokiškis
• Įvairių veislių pomidorų ir
paprikų daigus. Viskas po 1 Eur.
Galiu atvežti.
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis

Kelių policininkas
sustabdo girtą vairuotoją:
- Ir užteko jums drąsos
sėsti prie vairo?
- Suprantate, pareigūne,
draugo gimtadienį šventėme.
Na, išgėrėme ir išsiskirstėme.
Nuėjau į garažą automobilio
patikrinti. O ten bičiuliai
padangas keitė ir ta proga
nusprendė pašvęsti. Su jais
dar tris butelius degtinės
išgėrėme. Nusprendėme
atsigaivinti ir išgerti alaus. Tai
važiuoju atvežti.
- Eeee... Štai papūskite į
alkotesterį.
- Pareigūne, tai jūs manimi
netikite?
***
Važiuoja išgėręs klebonas
ir gerokai viršija leistiną
greitį. Sustabdo jį kelių
policininkas ir klausia:
- Tai ką, klebonėli, į
pragarą skubi?
Klebonas:
- Ne, vaikeli, nebėra
pragaro. Visą smalą ant kelių
supylė, o velnius pakelėse
sustatė.
***

Naujas divizijos vadas,
tikrindamas vandens atsargas
dalinyje, domisi, kaip
valomas vanduo.
- Pirmiausia mes jį
viriname.
- Gerai, - pagyrė generolas.
- Paskui filtruojame.
- Puiku, - dar kartą pagyrė
generolas.
- O po to dėl šventos
ramybės geriame tik alų.
***
Į gydytojo kabinetą įeina
mergina.
- Prašome nusirengti, sako gydytojas.
- Kam??!!! Juk man
skauda ausį!
- Tuomet jūs ne pas mane.
Aš - okulistas.
***
Gatve traukia du draugai.
Pro šalį eina simpatiška
mergina. Vienas ir sako:
- Matei, ji man
nusišypsojo.
- Ko tu stebiesi - pirmą
kartą tave pamatęs aš irgi
žvengiau.
***
Mažas berniukas prieina

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt
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prie senelio ir sako:
- Seneli, gal gali
pasilenkti?
- Dėl ko?
- Nu, seneli, pasilenk.
- Aš nepasilenksiu, kol
man nepasakysi dėl ko.
- Mama sakė, kad kai
senelis užsilenks, varysim į
Disneilendą.
***
Grįžta girtas vyras
namo, žmona sako jam:
- Papūsk pro rakto
skylutę.
Po kiek laiko... Žmona:
- Labai juokinga. O
dabar su burna!
***
Egzamino metu
(medicinos akademija)
profesorius užduoda
studentei klausimą:
- Koks organas pas
žmogų yra meilės simbolis?
- Pas vyrą ar pas moterį?
– klausia studentė.
- Dieve mano, – atsako
profesorius, – mano laikais
tai paprasčiausiai buvo
širdis.

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

